
 

Міністерство освіти і науљи Уљраїни 
Львівсьља обласна державна адміністраціѐ 

Львівсьља обласна рада 
Національний університет «Львівсьља політехніља» 

Міжнародний інститут освіти, љультури та зв’ѐзљів з діаспороя 

 
 
 
 

 

ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІа 
 

 СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО ЯК ЧИННИК УТВЕРДЖЕННЯ 
ДЕРЖАВИ УКРАЇНА У МІЖНАРОДНІЙ СПІЛЬНОТІ 

 «…ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЇНІ І НЕ В УКРАЇНІ…» 
(у рамљах IV МІЖНАРОДНОГО КОНҐРЕСУ  

СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА) 
 
 
 

THE FOURTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 
 

UKRAINIANS WORLDWIDE AS A FACTOR IN 
STRENGTHENING THE UKRAINIAN STATE WITHIN THE 

INTERNATIONAL COMMUNITY 
(WITHIN THE CONGRESS OF UKRAINIANS WORLDWIDE) 

 
 
 

ЗБІРНИК  МАТЕРІАЛІВ 
 
 
 
 
 

23-24 серпнѐ 2013 рољу, м. Львів, Уљраїна 
 



 
 

 

УДК 94(477)(063) + 37014(063)  
ББК ТЗ(4 Уљр) – 27 ѐ 43 + Ч484 ѐ 43  
Д44  
 

 

Редакційна колегія:  
Бабенљо Василь (Російсьља Федераціѐ, љ. і. н., доцент)  
Барабаш Ярій (Російсьља Федераціѐ, д. філол. н.) 
Блохин Даріана (Німеччина, дољтор, професор) 
Воловина Олег (США, Ph. D.)  
Клячљовсьља Ірина (љ. пед. н., доцент)  
Козловсьља Ірина (д. пед. н., професор)  
Кочан Ірина (д. філол. н., професор) 
Малиновсьља Олена (д. н. з держ. управліннѐ)  
Мацяљ Галина (д. філол. н., професор) 
Онищуљ Віталій (д. соц. н., професор) 
Палінсьља Олесѐ (љ. філол. н., старший науљовий співробітниљ) 
П’ѐтљовсьља Ољсана (љ. е. н., науљовий співробітниљ) 
Турљевич Ољсана (љ. філол. н., науљовий співробітниљ) 
 

Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті 
«…землякам моїм в Україні і не в Україні…» : зб. Матеріалів четвертої Міжнародної науљово-
праљтичної љонференції (у рамљах IV Міжнародного љонґресу світового уљраїнства). – Львів : 
Видавництво Львівсьљої політехніљи, 2013. – 630 с.  

 
 
Відповідальний редактор:  
Ірина Клячљовсьља  
Редактори:  
Маріѐ Галіљ, Ігор Калинець, Олесѐ Палінсьља, Ольга Пташниљ,  Ољсана П’ѐтљовсьља, Галина 

Темниљ, Ољсана Турљевич, Богдан Сиванич, Андрій аців. 
 
До збірниља увійшли статті, присвѐчені аљтуальним проблемам дослідженнѐ уљраїнсьљої 

діаспори. Тематиља статей – стратегіѐ та моделі співпраці з уљраїнсьљоя діаспороя, новітні ѐвища 
світового уљраїнства (східна діаспора та нова хвилѐ еміграції), освіта уљраїнсьљого зарубіжжѐ, 
церљва ѐљ центр збереженнѐ та формуваннѐ духовності уљраїнців за љордоном та ін.  

Длѐ виљладачів, науљовців, студентів та всіх, хто ціљавитьсѐ проблемами світового уљраїнства.  
 
 

УДК 94(477)(063) + 37014(063)  
ББК ТЗ(4 Укр) – 27 я 43 + Ч484 я 43  

 
 

За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на літературні джерела та інших 
відомостей відповідають автори публікацій. 

 
Збірник видруковано за фінансової підтримки Львівської обласної державної адміністрації, 

Львіської обласної ради, народного депутата України Ігоря Васюника. 
 

© Міжнародний інститут освіти,  
љультури та зв’ѐзљів з діаспороя 
Національного університету  
«Львівсьља політехніља», 2013 

ISBN 

 



 
Пленарні засідання 

 

3 

 

Юрій Бобало  

ректор Національного університету «Львівська політехніка»  
 

Уже вчетверте у стінах найстаршої вищої технічної школи Східної Європи, 

в Національному університеті «Львівська політехніка», відбуваються Конгреси 

світового українства. Наші двері гостинно відчинені для проведення річних 

нарад Світової Федерації Українських Жіночих Організацій, конференцій, які 

проводить ця авторитетна структура, поважних зібрань Світового Конгресу 

Українців, а цьогоріч – відзначення Х Ювілейного  Світового Конгресу 

Українців. 

Ми добре розуміємо, що успіх нашої держави – в єдності українців, які 

живуть і працюють як в Україні, так і за її межами; у збереженні української 

культурно-історичної спадщини, твореної на рідній землі чи далеко від неї; у 

підтримці українських національних осередків у всьому світі; у налагодженні 

співпраці українських громад. 

Саме тому підтримуємо проведення у нас Міжнародних конгресів 

«Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній 

спільноті», численних зустрічей з успішними українцями діаспори, презентацій 

діяльності їхніх громад, видавничих та освітніх проектів Інституту для діаспори. 

Важливо те, що цьогоріч Конгрес присвячено 200-літтю Тараса Шевченка. 

У Політехніці, яка плекає, виховує, навчає, вишколює високопрофесійні кадри, 

завжди важливою була духовна компонента. Ми прагнемо, щоб Шевченкові 

смисли та ідеї жили серед студентської молоді, щоб українське суспільство 

увібрало і глибоко осмислило звернення Шевченка до нас, «і мертвим, і живим, і 

ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє посланіє». 

Переконаний, що праці дослідників та громадських діячів світового 

українства, опубліковані у  збірнику матеріалів Конгресу напередодні 

величного 200-літнього Шевченкового ювілею, стануть вагомим внеском-

поштовхом до глибшого пізнання успішного досвіду закордонних українців у 

творенні української освіти, культури, історії, до усвідомлення сучасних реалій 

та потреб діаспори, реалізації ефективних моделей співпраці та, зрештою, до 

омріяної Шевченком консолідації українців навколо національної ідеї. 
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КОНЦЕПЦІЯ IV МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ, 

ПРИСВаЧЕНОГО 200-ЛІТТЯ ВІД ДНа НАРОДЖЕННа ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

«СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО ЯК ЧИННИК УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА  

В МІЖНАРОДНІЙ СПІЛЬНОТІ  

«…ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЇНІ І НЕ В УКРАЇНІ…» 
 

23-24 серпнѐ  2013 р., Львів 

 
Вчетверте Міжнародний інститут освіти, љультури та зв’ѐзљів з діаспороя Національного 

університету «Львівсьља політехніља (МІОК) проводить Міжнародний љонгрес, на обговореннѐ ѐљого 

виносить питаннѐ співпраці зі світовим уљраїнством, збереженнѐ уљраїнсьљої національної 

ідентичності, утвердженнѐ позитивного образу Уљраїни у світі. 
 

МІОК уже організував три Конгреси «Діаспора ѐљ чинниљ утвердженнѐ держави Уљраїна у 

міжнародній спільноті» у 2006 р., 2008 р., 2010 р. за участя понад 1000 представниљів із 28 љраїн 

світу та Уљраїни. Мета цих заходів – пошуљ механізмів і шлѐхів співпраці з діаспороя, ѐљу вважаюмо 

інтегральноя частиноя уљраїнсьљого суспільства та потужним державотворчим чинниљом Уљраїни 

за љордоном. 
 

IV Конгрес особливий. Ми присвячуємо його ювілейній даті – 200-літтю від Дня 

народження Тараса Шевченка, яке в Україні і усьому світі відзначатимуть у 2014 році. Адже 

Шевченкові національні формули-настанови, формули-сподівання, формули-застереження – це 

адресовані нам, його нащадкам, заповіти для утвердження української нації, консолідації 

світового українства, побудови Української держави, збереження і плекання української 

національної ідентичності в умовах стрімкої глобалізації.  
 

Відзначеннѐ 200-літтѐ від Днѐ народженнѐ Тараса Шевченља у рамљах Конгресу маю на меті 

привернути увагу світової спільноти до величної постаті Кобзарѐ, до його ролі в націютворчих, 

державотворчих і цивілізаційних процесах, а головне – аљтуалізувати моральні імперативи 

Шевченља длѐ об’юднаннѐ уљраїнсьљого суспільства в юдиний національний організм і розбудови 

незалежної демољратичної Уљраїни. 
 

У рамљах IV Міжнародного љонгресу заплановано проведеннѐ двох науљово-праљтичних 

љонференцій: «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній 

спільноті «…землякам моїм в Україні і не в Україні…» та «Шевченко і кобзарство», а таљож 

љруглих столів, майстер-љласів, презентацій, виставољ. 
 

Матеріали та рељомендації IV Міжнародного љонгресу будуть опубліљовані в ољремому 

збірниљу і надіслані у відповідні органи виљонавчої та заљонодавчої влади Уљраїни, уљраїнсьљі 

посольства і љонсульства у љраїнах проживаннѐ уљраїнців, громадсьљі організації уљраїнців за 

љордоном, науљові та шљільні бібліотељи. 
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Ірина Ключковська 

СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ ШЕВЧЕНКОВИХ КОНЦЕПТІВ. АСПЕКТ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА 

 
 

«… Я на сторожі коло їх поставлю слово…»  

(Т. Г. Шевченко, «Подражаніє 11 псалму») 

 

Міжнародний інститут освіти, љультури та зв’ѐзљів з діаспороя присвѐчую Четвертий Міжнародний 

љонгрес «Світове уљраїнство ѐљ чинниљ утвердженнѐ держави Уљраїна у міжнародній спільноті. 

«…Землѐљам моїм в Уљраїні і не в Уљраїні…»» 200-ліття геніѐ уљраїнсьљої нації Тарасові Шевченљу.  

Збірниљ матеріалів побачив світ перед початљом роботи цього представницьљого заходу, у роботі 

ѐљого візьмуть участь уљраїнсьљі громадсьљі діѐчі, науљовці, педагоги, політиљи з багатьох љраїн світу та 

Уљраїни. Робота відбуватиметьсѐ у формі љруглих столів, панельних дисљусій. 

В основу роботи Четвертого Конгресу лѐгли љонцепти, сформульовані Тарасом Шевченљом, ѐљі ю 

аљтуальними у сьогоденні. 
 

 1. «А всім нам вкупі на землі  

Єдиномисліє подай  

І братолюбіє пошли...»  

(Т. Г. Шевченко, «Молитва») 
 

аљ пољазую досвід багатьох держав світу, на сьогодні співпрацѐ з діаспорами вийшла на ѐљісно 

новий рівень. Багато љраїн вже розробило механізми різностороннього співробітництва з власними 

діаспорами, стимуляячи в таљий спосіб процеси љультурної, політичної, науљової та бізнесової 

інтеграції. З метоя залученнѐ діаспор длѐ розвитљу (Diaspora for development) у цих љраїнах створено 

«дорожня љарту» та прописано љрољи, ѐљими слід рухатисѐ. В Уљраїні теж зроблено чимало, проте 

заходи, спрѐмовані на розвитољ співпраці зі світовим уљраїнством, носѐть радше спорадичний, 

нерегулѐрний, точљовий хараљтер. Не завершено створеннѐ заљонодавчої бази, немаю належного 

інституційного забезпеченнѐ, відсутній постійний діалог між державоя та світовим уљраїнством, не 

проведено моніторингу діаспорних громад, не вивчено їх потенціалу. Головноя причиноя, на нашу 

думљу, ю відсутність спільної цілі, мети, заради ѐљої можна було б поюднати зусиллѐ. 

Ми перељонані, що љонсолідована робота праљтиљів та науљовців дасть змогу не лише 

аљтуалізувати проблеми, але й знайти шлѐхи їх љонструљтивного вирішеннѐ. 
 

2. «Сини мої на чужині,  

На чужій роботі…» 

(Т. Г. Шевченко, «Розрита могила») 
 

Новим виљлиљом длѐ молодої незалежної держави ю проблеми трудової еміграції, ѐљі не 

вирішуятьсѐ упродовж тривалого часу. Попри всі негативні наслідљи цього ѐвища, сьогодні особливо 

гостро стоїть питаннѐ залученнѐ цього ресурсу длѐ розвитљу нашої љраїни. Длѐ цього необхідно на 

заљонодавчому рівні врегулявати статус уљраїнсьљих трудових мігрантів та їхніх родин, прийнѐти Заљон 

Уљраїни «Про зовнішня трудову міграція», прийнѐти рѐд заљонодавчих аљтів щодо забезпеченнѐ 

реалізації їх виборчого права, створити сприѐтливі податљові, інвестиційні, митні умови, а таљож 

подбати про належні умови длѐ реалізації љультурних, освітніх потреб та фунљціонуваннѐ уљраїнсьљих 

громад у љраїнах перебуваннѐ. Уљраїна повинна розглѐдати уљраїнсьљих мігрантів не лише ѐљ об’юљт 

державної уваги, але й ѐљ суб’юљт длѐ співпраці, ефељтивно виљористовуячи їхні набуті знаннѐ та 

навичљи, їхній фінансовий, демографічний ресурс заради розвитљу держави походженнѐ. 

Питаннѐ трудової уљраїнсьљої міграції – одне з найболячіших, осљільљи воно торљаютьсѐ й 

інституту уљраїнсьљої родини, ѐља зазнаю змін і трансформації, призводить до руйнуваннѐ усталеного длѐ 
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Уљраїни типу сім’ї, до поѐви її нової форми – транснаціональної, ѐља вимагаю нових підходів, а таљож до 

поѐви нового длѐ Уљраїни ѐвища – соціального сирітства, дітей, що залишилисѐ без опіљи батьљів 

внаслідољ їх еміграції, зумовленої безвихідноя ељономічноя ситуаціюя.  

У цьому љонтељсті вважаюмо за необхідне налагодженнѐ постійного діалогу між представниљами 

трудової уљраїнсьљої міграції та органами заљонодавчої та виљонавчої влади, громадсьљими, науљовими, 

освітніми організаціѐми Уљраїни, проведеннѐ парламентсьљих слухань, організація численних љруглих 

столів, љонференцій, љонгресів. 
 

3. «Учітеся, брати мої,  

Думайте, читайте. 

І чужому научайтесь, 

Й свого не цурайтесь»  

(Т. Г. Шевченко, «І мертвим, і живим, і ненарожденним…») 
 

«Якби ви вчились так, як треба, 

То й мудрість би була своя…»  

(Т. Г. Шевченко, «І мертвим, і живим, і ненарожденним…») 
 

На обговореннѐ Конгресу виносимо й питаннѐ освіти уљраїнсьљого зарубіжжѐ, стверджуячи, що 

саме освіта ю потужним фаљтором збереженнѐ уљраїнсьљої ідентичності за љордоном. У ситуації значних 

асимілѐційних процесів, ѐљих зазнаять уљраїнці третього, четвертого, а то й п’ѐтого пољолінь у љраїнах 

свого перебуваннѐ, у період незавершеності струљтуруваннѐ уљраїнсьљих громад та освітніх заљладів у 

љраїнах пострадѐнсьљого простору, у час становленнѐ щљільної та дошљільної освіти представниљами 

трудової еміграції особливого значеннѐ набуваять питаннѐ державної підтримљи та розвитљу системи 

уљраїнсьљої освіти у зарубіжжі. Зољрема, гостро постаять проблеми фунљціонуваннѐ суботніх шљіл, а 

саме розробља освітніх програм, навчально-методичного забезпеченнѐ, љваліфіљації педагогічних 

працівниљів. У новому порѐдљу денному – питаннѐ інтеграції уљраїнсьљої освіти в освітній простір љраїн 

перебуваннѐ трудових емігрантів, проблематиља уљраїнсьљої мови ѐљ іноземної, розробља дистанційних 

љурсів з вивченнѐ циљлу уљраїнознавчих дисциплін. 

Серед першочергових напрѐмів у стратегії співпраці Уљраїни та діаспори вбачаюмо підтримљу та 

розвитољ освіти в уљраїнсьљому зарубіжжі з метоя збереженнѐ уљраїнсьљої ідентичності. Ціюї мети 

можна досѐгти засобом розвитљу інституту уљраїнсьљої шљоли. Очіљуваний результат – сформувати 

лядину, ѐља буде здатна органічно взаюмодіѐти з громадѐнами своюї історичної батьљівщини і в сфері 

виробництва, і в сфері політичних відносин, і в духовній сфері, перетворити її набуті знаннѐ на аљтивне 

знарѐддѐ у професійній діѐльності. Слід виходити з усвідомленнѐ того, що підтримља освіти в 

уљраїнсьљому зарубіжжі – це інвестиції, результатом ѐљих буде не лише утвердженнѐ позитивного 

образу нашої держави у світі, потужне лобі наших ељономічних, політичних та љультурних інтересів, але 

й створеннѐ фундаменту длѐ розвитљу співпраці з љраїноя свого походженнѐ. 
 

4. «Наша дума, наша пісня 

Не вмре, не загине...» 

(Т. Г. Шевченко, «До Основ’яненка») 
 

Осљільљи љультуру і мистецтво розглѐдаюмо ѐљ вагомий чинниљ збереженнѐ та плељаннѐ 

національної ідентичності, то ці питаннѐ таљож становлѐть предмет длѐ обговореннѐ учасниљів 

Конгресу. Відомо, що впродовж десѐтиліть уљраїнці за межами Уљраїни зберігали і примножували 

духовні сљарби нашої нації. Сьогодні стосунљи Уљраїни та діаспори у цій сфері повинні розвиватисѐ в 

новому форматі, виходѐчи з того, що, по суті, діаспора збудувала і будую своя Уљраїну поза межами 

самої Уљраїни, наљопичуячи значний потенціал у всіх сферах, зољрема в галузі љультури і мистецтва, 

виљонуячи фунљція своюрідних форпостів Уљраїни за љордоном. Стосунљи Уљраїни та заљордонного 

уљраїнства на сьогоднішній день повинні розвиватисѐ у љільљох напрѐмах. Вони реалізуятьсѐ ѐљ науљові 

дослідженнѐ широљого діапазону, охопляячи різні галузі – історія, љультуру, мистецтво, вивчаячи 

діаспору ѐљ ѐвище. За словами відомого істориља Лябомира Винара, президента Уљраїнсьљого 

історичного товариства, голови Світової Науљової Ради при СКУ, таљі дослідженнѐ повинні проводитисѐ в 
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љонтељсті національної науљи та љультури, осљільљи діаспора ю інтегральноя частиноя уљраїнсьљого 

соціуму. Студії можуть бути особливо ефељтивними за умови спільної праці науљовців діаспори та 

Уљраїни, адже йдетьсѐ не лише про поюднаннѐ інтелељтуального двостороннього ресурсу, але й про 

прагматичне виљористаннѐ багатої джерельної бази, зољрема архівних матеріалів, розпорошених по 

љраїнах проживаннѐ наших співвітчизниљів, вивченнѐ љультурних надбань уљраїнців діаспори, ѐљі слід 

аљтивно інтегрувати в љультурний та освітній простір Уљраїни. 

Не менш важливим длѐ співпраці Уљраїни та її діаспори ю розвитољ взаюмин у сфері інституційно-

правової бази длѐ задоволеннѐ љультурних потреб уљраїнців за љордоном, підтримљу вже наѐвних 

љультурно-мистецьљих заљладів та створеннѐ нових, зољрема, на нашу думљу, важливим ю забезпеченнѐ 

діѐльності љультурно-інформаційних центрів в іноземних державах. Ољрім питань, пов’ѐзаних з 

дослідженнѐми діаспори на науљовому рівні, вивченнѐм та тлумаченнѐм процесів, не менш важливим ю 

представити длѐ широљої громадсьљості Уљраїни діѐльність уљраїнців за љордоном та зламати таљим 

чином усталені стереотипи про діаспору, зољрема західну, ѐљі не лише спотворяять істинне значеннѐ 

роботи наших співвітчизниљів, але й не даять належним чином виљористати величезний потенціал длѐ 

розбудови нашої держави та длѐ утвердженнѐ її позитивного образу у світі. Громадсьљість Уљраїни дуже 

мало обізнана з діѐльністя діаспори, з љонљретноя роботоя ѐљ ољремих громад, таљ і особистостей, не 

знаю про здобутљи у сфері љультури і мистецтва. Тому вважаюмо за необхідне підтримувати та 

проводити презентаційну роботу. 

Поза увагоя не повинно залишатисѐ й питаннѐ поверненнѐ љультурних цінностей в Уљраїну, що ю 

необхідноя умовоя длѐ збереженнѐ цілісності національної љультури, в ѐљій љожна љультурна пам’ѐтља, 

љожен об’юљт історії і мистецтва ю чинниљом усвідомленнѐ та вираженнѐ ментальності уљраїнсьљого 

народу. 
 

5. «Молітесь Богові одному,  

Молітесь правді на землі…» 

(Т. Г. Шевченко, «Неофіти») 
 

Саме церљві, місійній діѐльності уљраїнсьљих свѐщениљів належить вагома роль у љонсолідації 

уљраїнсьљої спільноти за љордоном, збереженні своюї ідентичності, релігійності, інтеграції в життѐ љраїни 

перебуваннѐ. Саме церљва, опіљуячись духовним розвитљом емігрантів, впродовж понад століттѐ в 

умовах бездержавності дбала про струљтуруваннѐ громади, формуваннѐ уљраїнсьљого шљільництва, 

плељаннѐ народних традицій, розвитољ љультури та мистецтва. 

Проте новий час глобалізації, що зумовив потужні міграційні процеси, ставить нові виљлиљи, 

перед ѐљими опиниласѐ і церљва, і держава, і суспільство в цілому. Ще Папа Іван Павло ІІ, ѐљ і його 

наступниљ Венедиљт XVI, зазначав, що міграційний рух спонуљую шуљати нові форми самореалізації 

Церљви ѐљ інституції та розглѐдав міграційний феномен ѐљ своюрідний «знаљ часу» надзвичайної 

важливості.  

У зв’ѐзљу зі значним відтољом уљраїнсьљих громадѐн за љордон, зумовленим ељономічними 

причинами, післѐ проголошеннѐ незалежності Уљраїнсьља церљва взѐла під опіљу трудового мігранта і 

через свої інституції не лише надала  першу допомогу, не лише створила необхідні умови длѐ реалізації 

духовних та релігійних потреб, але й виступила в ролі адвољата, пољлиљаного захищати права емігрантів 

на різних рівнѐх. Адже, потраплѐячи в чуже середовище, вони стаять перед небезпељоя суспільно-

правової та ељономічної незахищеності (Юрм. Ястин Бойљо). Церљва в умовах відсутності державної 

політиљи, захисту та підтримљи уљраїнсьљих трудових емігрантів фаљтично взѐла на себе обов’ѐзљи 

держави, розпочавши допомогу в інтеграції уљраїнців емігрантів у середовище љраїн перебуваннѐ, 

захист їх інтересів, розробивши та імплементувавши власні програми збереженнѐ уљраїнсьљої 

ідентичності. Проте, за словами о. Сапунља, ми всі розуміюмо, що це не завданнѐ Церљви – заступати 

державу чи бути альтернативноя її сублімаціюя.  

На нашу думљу, в час, љоли в державі розпочато співпраця зі світовим уљраїнством, важливим ю 

діалог і спільні љрољи держави, громадсьљих організацій та церљви, ѐља здійсняю душпастирсьљу опіљу 

над уљраїнцѐми, що живуть на всіх љонтинентах.   
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6. «…миром, громадою…» 

(Т. Г. Шевченко, «Я не нездужаю, нівроку») 
 

Першочерговим завданнѐм длѐ урѐду, ѐљий розпочинаю залученнѐ своюї діаспори заради 

розвитљу, ю чітље визначеннѐ та формуляваннѐ мети, ољресленнѐ інструментарія та механізмів длѐ її 

досѐгненнѐ. аљщо, до приљладу, основним поставленим завданнѐм длѐ љраїни ю боротьба з бідністя, то, 

очевидно, політиља стосовно діаспори буде зосереджена на питаннѐх репатріації љоштів, залученні 

інвестицій, фінансових ринљах. аљщо ж љраїна зосереджуютьсѐ на підвищенні љонљурентоздатності, то 

основними на порѐдљу денному стоѐтимуть проблеми залученнѐ набутих вмінь та знань. Урѐд у таљих 

випадљах повинен забезпечити умови длѐ трансферу љомпетенцій та налагодженнѐ прѐмих 

інституційних љонтаљтів. 

За висновљами міжнародних ељспертів, залученнѐ діаспори слід розглѐдати в загальному 

љонтељсті плануваннѐ розвитљу, ѐљ його інтегральну частину, а не паралельну чи додатљову. Важливими, 

за міжнародними оцінљами, ю й питаннѐ вивченнѐ самої діаспори, її лољалізації, потенціалу, пріоритетів. 

Встановленнѐ й розвитољ партнерства між урѐдами та діаспороя – це довготривалий процес, ѐљий 

матиме шанси длѐ успіху, ѐљщо базуватиметьсѐ на постійній љомуніљації та взаюмній довірі.  

Одним із шлѐхів налагодженнѐ љомуніљації з діаспороя, ѐља налічую приблизно третину від 

населеннѐ Уљраїни, Міжнародний інститут освіти, љультури та зв’ѐзљів з діаспороя вважаю організація 

Конгресів, ѐљі дозволѐять вивчити потреби світового уљраїнства, ољреслити спільні точљи дотиљу, 

визначити напрѐми співпраці, у ѐљих спільні дії (діаспори та держави) можуть бути найефељтивнішими.  

Результати роботи Четвертого Міжнародного љонгресу «Світове уљраїнство ѐљ чинниљ 

утвердженнѐ держави Уљраїна у міжнародній спільноті. «…Землѐљам моїм в Уљраїні і не в Уљраїні…»», 

ѐљий виносить на обговореннѐ питаннѐ: стратегії та моделі співпраці Уљраїни з діаспороя; освіти 

заљордонного уљраїнства, сучасного його стану та перспељтив; проблеми вивченнѐ уљраїнсьљої мови в 

љраїнах проживаннѐ уљраїнців за љордоном; љультури і мистецтва заљордонного уљраїнства; церљви ѐљ 

центру збереженнѐ та формуваннѐ духовності уљраїнцѐ за љордоном; трудової еміграції ѐљ нової 

уљраїнсьљої присутності у світі; ролі громадсьљих організацій уљраїнців за љордоном длѐ збереженнѐ і 

формуваннѐ уљраїнсьљої ідентичності; збереженнѐ істориљо-љультурної та духовної спадщини 

зарубіжного уљраїнства, буде представлено длѐ широљої громадсьљості та в органи виљонавчої та 

заљонодавчої влади Уљраїни. 
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Людмила Мазука 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  

ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ  

 
У статті на основі останніх даних державних установ та організацій проаналізовано сучасний 

стан державної підтримки закордонного українства. Зроблена спроба виявити проблемні моменти у 
взаємодії Української держави з нашими співвітчизниками за кордоном. Особливу увагу приділено 
задоволенню мовно-культурних та освітніх потреб світового українства, а також комплексу питань, 
пов’язаних зі збереженням національної ідентичності українців Росії.  

Ключові слова: закордонні українці, трудові мігранти, національна ідентичність. 
 

The current condition of the state support of Ukrainians abroad has been analyzed in the article, using the 
latest data of state organizations and institutions. The author has made an attempt to bring to light problematic 
issues, which are being an essential part of the Ukrainian state’s interaction with our overseas compatriots. Special 
attention is paid to satisfying lingual-cultural and educational needs of the Ukrainians worldwide, as well as 
highlighting the set of questions, connected with the identity’s preservation of the Ukrainians in Russia. 

Key words: foreign Ukrainian, labor migrant, national identity. 
 

Вступ 
Питаннѐ забезпеченнѐ сталих зв’ѐзљів з діаспороя (заљордонними уљраїнцѐми) та розширеннѐ 

можливостей виљористаннѐ «зовнішнього чинниља» длѐ підсиленнѐ љонљурентоспроможності держави і 
суспільства в умовах трансформаційного переходу стаю все більш аљтуальним. Особливо чітљо цѐ 
тенденціѐ спостерігаютьсѐ в љраїнах, в ѐљих, з оглѐду на історичні передумови та особливості соціально-
ељономічного та політичного розвитљу, за љордоном опинилась аљтивна частина етносу, ѐљ з точљи зору її 
ролі в формуванні політичної нації, таљ і впливу на розбудову громадѐнсьљого суспільства й 
потенційного внесљу в модернізація љраїни. 

Уљраїну, поза всѐљими сумнівами, можна віднести до љраїн з найчисленнішоя діаспороя. В 
даному матеріалі йтиметьсѐ про збереженнѐ національної ідентичності ѐљ закордонних українців, 
тобто осіб, ѐљі ю громадѐнами інших держав, або ю особами без громадѐнства, але маять уљраїнсьље 
етнічне походженнѐ, або ю походженнѐм з Уљраїни, таљ і про уљраїнців, що перебуваять за љордоном з 
уљраїнсьљим паспортом з метоя працевлаштуваннѐ – трудових мігрантів.  

Метоя статті ю аналіз на основі даних державних установ та організацій сучасного стану 
державної підтримљи заљордонного уљраїнства. Одним із завдань даного дослідженнѐ ю виѐвленнѐ 
проблемних моментів і невиљористаного потенціалу у взаюмодії Уљраїнсьљої держави із нашими 
співвітчизниљами за љордоном. 

За офіційними даними, чисельність осіб, народжених в Уљраїні, ѐљі проживаять у інших державах 
за переписами цих держав становить близьљо 7 млн. осіб [1]. (Див. Додатољ 1) Представництво 
уљраїнців за љордоном неоднорідне, ѐљ за часом перебуваннѐ за љордоном, таљ і за своїм соціально-
ељономічним становищем, љультурно-освітнім розвитљом, віросповіданнѐм, рівнем національної 
самосвідомості, ступенем інтеграції у суспільства љраїн проживаннѐ.  

Число іноземних громадѐн уљраїнсьљого походженнѐ, ѐљі постійно проживаять за межами 
Уљраїни, за даними офіційних переписів населеннѐ та підрахунљами уљраїнсьљих організацій, церљов, 
відповідних інституцій науљово-дослідного спрѐмуваннѐ, а таљож імміграційних служб, становить від 16 
до 20 млн. осіб [2]. Найбільші уљраїнсьљі громади проживаять у Росії, США, Канаді. Нині на спільних 
љордонах Уљраїни і Ювросоязу живуть уљраїнці Польщі – за даними МЗС – 31 000, за неофіційними 
даними (300 тис.), Словаччини – 7 430 (30–40 тис. за неофіційними даними), Румунії 51 700 тис., а за 
даними уљраїнсьљих організацій – 200 тис., Угорщини – близьљо 6 тис.  

Ољрім Росії, серед љраїн проживаннѐ найбільших уљраїнсьљих громад ближнього зарубіжжѐ, ѐље 
післѐ розпаду СРСР стали називати «східноя діаспороя», – Молдова, Казахстан, Білорусь, Узбељистан. 
Чисельні уљраїнсьљі громади проживаять таљож у Латвії, Киргизстані, Грузії, Азербайджані, Естонії, 
Литві, Турљменістані, Таджиљистані, Вірменії.  

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень, близьљо 2 млн. уљраїнців ю трудовими 
мігрантами [3].  
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Заљордонні уљраїнці ю частиноя гуманітарного простору Уљраїни. Тому уљраїнсьља державна 
політиља маю бути спрѐмована на створеннѐ засад длѐ розвитљу і ефељтивного залученнѐ ељономічного, 
інтелељтуального, духовного і љультурного потенціалу заљордонних уљраїнців.  

Ще більш чутливим це питаннѐ ю длѐ Уљраїни в умовах динамічних процесів у љраїнах 
найближчого оточеннѐ, в ѐљих політичні сили не тільљи розігруять љарту підтримљи своїх співвітчизниљів 
за љордоном у внутрішньополітичній боротьбі, вљлячно з розширеннѐм елељторальної бази, але й 
маять љонсолідовану позиція щодо виљористаннѐ фаљтору діаспори у зовнішньополітичних цілѐх.  

В Уљраїні проблема ставленнѐ влади до співвітчизниљів, ѐљі опинилисѐ за межами љраїни, 
протѐгом останніх рољів з моменту набуттѐ незалежності слугую певним індиљатором зоріюнтованості на 
аљтивну підтримљу процесів державотвореннѐ та національного відродженнѐ. Відтаљ питаннѐ підтримљи 
заљордонних уљраїнців перебуваю не тільљи в центрі уваги державних інституцій, але й знаходитьсѐ під 
постійним моніторингом ѐљ опозиційних політичних сил, таљ і суспільства в цілому.  

Серед важливих проблем, ѐљі існуять сьогодні у сфері взаюмодії зі світовим уљраїнством, 
найбільш нагальними ю: 

 недосљоналість нормативно-правової бази та інституційного забезпеченнѐ співпраці із 
уљраїнцѐми за љордоном; 

 недостатню задоволеннѐ мовно-љультурних та освітніх потреб світового уљраїнства, з метоя 
збереженнѐ національної ідентичності; 

 трудова міграціѐ, та проблеми, пов’ѐзані із поверненнѐм та облаштуваннѐм трудових 
мігрантів в Уљраїні; 

 љомплељс питань, пов’ѐзаних зі збереженнѐм національної ідентичності уљраїнців Росії.  
Нормативно-правова, інституційна, фінансова база співпраці зі світовим українством 
Уљраїнсьља держава на заљонодавчому рівні заљріпила підтримљу своїх співвітчизниљів за 

љордоном. Державна політиља щодо уљраїнців зарубіжжѐ здійсняютьсѐ на основі відповідних положень 
Конституції Уљраїни, Заљону Уљраїни «Про правовий статус заљордонних уљраїнців», інших нормативно-
правових аљтів Уљраїни з урахуваннѐм заљонодавства держав громадѐнства, проживаннѐ заљордонних 
уљраїнців. Водночас вона базуютьсѐ на принципах і нормах Загальної дељларації прав лядини, 
Міжнародного паљту про громадѐнсьљі та політичні права, Міжнародного паљту про ељономічні, 
соціальні та љультурні права, Загальної дељларації ЯНЕСКО про љультурне різноманіттѐ, Рамљової 
љонвенції Ради Ювропи про захист національних меншин, Ювропейсьљої хартії регіональних мов або мов 
меншин, інших міжнародних договорів, згода на обов’ѐзљовість ѐљих надана Верховноя Радоя Уљраїни. 

13 жовтнѐ 2006 р. уљазом Президента Уљраїни була затверджена Національна љонцепціѐ співпраці 
із заљордонними уљраїнцѐми. 22 червнѐ 2011 р. Кабінет Міністрів Уљраїни ухвалив Концепція Державної 
програми співпраці із заљордонними уљраїнцѐми на період до 2015 рољу. 

Серед останніх дољументів, ѐљі стосуятьсѐ державної підтримљи світового уљраїнства – Державна 
програма співпраці із заљордонними уљраїнцѐми на період до 2015 рољу, затверджена Постановоя 
Кабінету Міністрів Уљраїни № 682 від 18 липнѐ 2012 р. Серед пріоритетних напрѐмів нової Державної 
програми: удосљоналеннѐ заљонодавства з питань співпраці із заљордонними уљраїнцѐми та посиленнѐ 
захисту їхніх інтересів у љраїнах постійного та тимчасового проживаннѐ; аљтивізаціѐ інформаційно-
роз’ѐснявальної роботи в місцѐх љомпаљтного проживаннѐ уљраїнсьљої діаспори, збільшеннѐ љільљості 
науљово-освітніх та љультурно-мистецьљих заходів за участя заљордонних уљраїнців, удосљоналеннѐ 
мережі недільних та інших шљіл, љафедр уљраїнознавства у державах љомпаљтного проживаннѐ 
заљордонного уљраїнства; виготовленнѐ інформаційної продуљції на рівні сучасних міжнародних 
стандартів.  

Одними із недоліљів ціюї Програми, ѐљ, власне і попередньої ю те, що за рамљами державної 
підтримљи та уваги залишаятьсѐ љільља мільйонів громадѐн Уљраїни, ѐљі виїхали за її межі останніми 
десѐтиліттѐми, адже в дољументі оперую термін «заљордонні уљраїнці» (згідно ст. 1 Заљону Уљраїни «Про 
правовий статус заљордонних уљраїнців», «заљордонний уљраїнець – це особа, ѐља ю громадѐнином іншої 
держави або особоя без громадѐнства, а таљож маю уљраїнсьље етнічне походженнѐ або ю походженнѐм 
з Уљраїни»). 

Основними механізмами реалізації державної політиљи співпраці зі світовим уљраїнством на 
урѐдовому рівні ю Міжвідомча љоординаційна рада з питань забезпеченнѐ розвитљу зв’ѐзљів із 
заљордонними уљраїнцѐми та Національна љомісіѐ з питань заљордонного уљраїнства, робота ѐљої 
регламентуютьсѐ нормами Заљону «Про правовий статус заљордонних уљраїнців» від 3 љвітнѐ 2004 р. 
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Комісіѐ вирішую питаннѐ про наданнѐ статусу «заљордонний уљраїнець» особам уљраїнсьљого 
походженнѐ з інших держав. Згідно з прийнѐтими Комісіюя рішеннѐми статус заљордонного 
уљраїнцѐ надано 6115 особам з 53 љраїн світу *4+.  

Сьогодні робота із заљордонними уљраїнцѐми розпорошена між љільљома міністерствами: МЗС 
маю Департамент зв’ѐзљів із заљордонним уљраїнством та љультурно-гуманітарного співробітництва, у 
Міністерстві љультури та туризму Уљраїни фунљціоную відділ національних меншин Уљраїни та уљраїнсьљої 
діаспори, Міністерство освіти, науљи, молоді та спорту Уљраїни маю департамент, ѐљий займаютьсѐ 
освітніми питаннѐми заљордонних уљраїнців, Міністерство соціальної політиљи опіљуютьсѐ питаннѐми 
трудової міграції. Останнім часом все більш аљтивно піднімаютьсѐ питаннѐ про створеннѐ юдиного 
спеціального державного органу, ѐљий би опіљувавсѐ всім љомплељсом проблем світового уљраїнства, на 
зразољ таљих, ѐљі існуять в інших љраїнах (Азербайджан, Грузіѐ). Про це неодноразово заѐвлѐлосѐ і на 
Форумах уљраїнців, і в ољремих виступах љерівниљів міжнародних організацій уљраїнсьљої діаспори.  

Державна політиља співпраці із заљордонними уљраїнцѐми та їх громадсьљими організаціѐми 
вимагаю забезпеченнѐ сталого фінансуваннѐ відповідних програм. Про це йшлосѐ у Рељомендаціѐх 
парламентсьљих слухань «Заљордонне уљраїнство: сучасний стан та перспељтиви співпраці», проведених 
2009 р., де рељомендувалосѐ під час підготовљи проељтів заљонів про Державний бяджет Уљраїни 
передбачати належне фінансуваннѐ видатљів на здійсненнѐ співпраці із заљордонними уљраїнцѐми та їх 
громадсьљими організаціѐми. Неодноразово і уљраїнсьљі урѐдовці заѐвлѐли про необхідність фінансової 
підтримљи уљраїнців за љордоном [5]. Та, на жаль, таљі заѐви досить часто залишаятьсѐ дељларативними. 

Наприљлад, Заљоном Уљраїни «Про державний бяджет Уљраїни на 2012 ріљ» Мінљультури 
передбачені видатљи за напрѐмами:  

«Заходи щодо встановленнѐ љультурних зв’ѐзљів з уљраїнсьљоя діаспороя» та «Заходи щодо 
зміцненнѐ зв’ѐзљів заљордонних уљраїнців з Уљраїноя та забезпеченнѐ міжнародної діѐльності у сфері 
міжнаціональних відносин» бяджетної програми 1801260 – 1 млн. грн.  

«Заходи з відтвореннѐ љультури національних меншин, заходи Уљраїнсьљої Всесвітньої 
Координаційної Ради, заходи з реалізації Ювропейсьљої хартії регіональних мов або мов меншин, заходи 
щодо встановленнѐ љультурних зв’ѐзљів з уљраїнсьљоя діаспороя, заходи щодо зміцненнѐ зв’ѐзљів 
заљордонних уљраїнців з Уљраїноя та забезпеченнѐ міжнародної діѐльності у сфері міжнаціональних 
відносин» – 500,0 тис. грн. Відповідно до плану асигнувань загального фонду бяджету на 2012 ріљ за 
КПКВК 1801260 планові призначеннѐ передбачалисѐ, починаячи з травнѐ попереднього рољу *6+. 
Однаљ, сьогодні набуло резонансу повідомленнѐ прес-служби Уљраїнсьљої Всесвітньої Координаційної 
Ради про те, що держава припинила фінансуваннѐ љультурних проељтів уљраїнсьљої діаспори *7+. 

Кошти, ѐљі виділѐятьсѐ на реалізація бяджетних програм длѐ підтримљи уљраїнців зарубіжжѐ, не 
завжди відповідаять реальним потребам. Наприљлад, у рамљах виљонаннѐ бяджетної програми 
1401110 «Фінансова підтримља забезпеченнѐ міжнародного позитивного іміджу Уљраїни та здійсненнѐ 
заходів щодо підтримљи зв’ѐзљів з уљраїнцѐми, ѐљі проживаять за межами Уљраїни», передбачаятьсѐ 
љошти, зољрема, і на наданнѐ фінансової підтримљи уљраїнсьљим шљолам за љордоном (15 тис. грн.) та 
підтримљи у виданні за љордоном науљових, публіцистичних, художніх творів та збірољ длѐ уљраїнсьљих 
громад за љордоном, творів заљордонних уљраїнців, здійсненні перељладу творів љласиљів уљраїнсьљої 
літератури іноземними мовами – 50 тис. грн. аљ бачимо, ці љошти ю мізерними.  

Оріюнтовний обсѐг љоштів, ѐљі передбачаютьсѐ виділити з держбяджету Уљраїни на реалізація 
Державної програми співпраці із заљордонними уљраїнцѐми на період до 2015 рољу, становить 
103,9 млн. грн. [8]. Це більше, ніж виділѐлосѐ на виљонаннѐ попередньої державної програми, ѐља діѐла 
у 2006-2010 рр. (Оріюнтовний обсѐг љоштів становив 76 905 тис. гривень) [9]. У Заљлячному звіті про 
результати виљонаннѐ ціюї програми, зазначаютьсѐ: «Висољий пољазниљ виљонаннѐ завдань Програми 
сљладаю 82 %, що свідчить про досѐгненнѐ її головної мети: забезпеченнѐ збереженнѐ етнічної 
ідентичності та національно-љультурної самобутності заљордонних уљраїнців, задоволеннѐ їх љультурних, 
освітніх, інформаційних та соціально-гуманітарних потреб, підтримља діѐльності уљраїнсьљих 
громадсьљих організацій за љордоном» [10]. Констатуячи, що реалізаціѐ Програми дійсно сприѐла 
зазначеним цілѐм, варто зазначити про досить формальний підхід оцінљи її результатів. По-перше, було 
б надто оптимістично заѐвлѐти про досѐгненнѐ її головної мети. По-друге, аналіз зазначеного звіту, 
дозволѐю поставити під сумнів методологія оцінљи її виљонаннѐ, що призвело до ѐвно завищених 
пољазниљів.  
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Задоволення мовно-культурних та освітніх потреб світового українства  
Проаналізувавши підсумљи переписів жителів у переважній більшості љраїн поселеннѐ 

уљраїнсьљого етносу, можна зробити висновољ, що за винѐтљом США і Канади, де љільљість осіб 
уљраїнсьљого походженнѐ зросла, існую послідовна тенденціѐ до відчутного зменшеннѐ чисельності 
представниљів уљраїнсьљого етносу. Наприљлад, у Словаччині за останні шість десѐтиліть автохтонне 
уљраїнсьље населеннѐ зменшилосѐ майже втричі. Лише впродовж 1989-2000 рр. число уљраїнців у Грузії 
сљоротилосѐ більш, ніж у сім разів.  

Нове пољоліннѐ заљордонних уљраїнців, ѐљі народились не в Уљраїні, починаю втрачати зв’ѐзољ з 
Батьљівщиноя, поступово асиміляячись до суспільства љраїни проживаннѐ. Це і ю одніюя з 
найголовніших причин зменшеннѐ љільљості громадѐн-уљраїнців у іноземних державах.  

Одними з базових чинниљів збереженнѐ національної ідентичності, безперечно, ю виљористаннѐ 
рідної мови та праљтиљ, ѐљі гуртуять громаду, насамперед – відтвореннѐ љультурних традицій. 

Аналіз статистичних даних щодо діѐльності уљраїнсьљих громад в љраїнах світу та забезпеченнѐ 
мовно-љультурних потреб заљордонних уљраїнців (див. Додатољ 2) даю підстави визначити пріоритетні 
завданнѐ державної підтримљи. Сьогодні держава повинна більш аљтивно впливати на забезпеченнѐ 
мовно-љультурних прав заљордонних уљраїнців за таљими напрѐмљами державної політиљи: 

Підтримка українських навчальних закладів 

За даними МОН Уљраїни у 2011році у љраїнах перебуваннѐ уљраїнців діѐло 617 суботніх і 
недільних шљіл і љласів, в ѐљих навчалосѐ 14058 учнів. 

У 2008 р. при Міністерстві освіти та науљи Уљраїни була створена Міжнародна уљраїнсьља шљола 
(МУШ). Зараз Міжнародна уљраїнсьља шљола љоординую діѐльність заљордонних уљраїнсьљих навчальних 
заљладів, у ѐљих вивчаютьсѐ або ведетьсѐ виљладаннѐ уљраїнсьљоя мовоя, надаю методично-
інформаційну підтримљу заљордонним шљільним осередљам. Існую вљрай важлива проблема 
фінансуваннѐ з Державного бяджету Уљраїни діѐльності Міжнародної уљраїнсьљої шљоли, особливо 
видатљів на відрѐдженнѐ длѐ проведеннѐ семестрової та державної атестації, супроводженнѐ 
дистанційних љурсів тощо. 1 червнѐ 2012 р. Міністерством освіти і науљи, молоді та спорту Уљраїни був 
прийнѐтий і опубліљований наљаз № 654 «Про затвердженнѐ плану заходів Міністерства щодо 
підтримљи та розвитљу уљраїнсьљого шљільництва за љордоном на 2012-2015 рољи». УВКР неодноразово 
пропонувала розробити проељт Державної програми щодо розвитљу освіти і науљи за љордоном. 
Аљтуальність прийнѐттѐ таљого дољумента обумовлена наѐвністя та успішним фунљціонуваннѐм 
подібних державних програм в Росії, Казахстані, Польщі та інших љраїнах. 

Серйозноя проблемоя задоволеннѐ освітніх потреб представниљів заљордонного уљраїнства ю 
обмеженість фінансуваннѐ системи освіти, що не даю можливості формувати повноцінний резервний 
фонд навчальної літератури длѐ потреб навчальних заљладів діаспори, розроблѐти і випусљати длѐ них 
спеціальні навчальні посібниљи з уљраїнсьљої мови та інших уљраїнознавчих предметів, надавати 
матеріально-технічну підтримљу відљриття та фунљціонування уљраїнсьљих шљіл та љласів за љордоном, 
облаштування навчальних љабінетів, шљільних бібліотељ тощо. 

Підручниљи не задовольнѐять потреби недільних та суботніх шљіл, де згідно статистиљи, 
навчаютьсѐ найбільша љільљість дітей заљордонних уљраїнців. Саме тому назріла потреба створеннѐ 
спеціальної навчально-методичної літератури длѐ учителів й учнів недільних та суботніх шљіл 
уљраїнсьљого зарубіжжѐ. 

Важливим ю питаннѐ наповненнѐ бібліотечних фондів шљіл зарубіжжѐ творами уљраїнсьљих 
письменниљів (приміром, серії «Шљільна бібліотеља»); словниљами (орфографічними, тлумачними, 
фразеологічними тощо); методичноя літературоя, у т. ч. розробљами позашљільних заходів; 
аудіовізуальними засобами навчаннѐ (аудіозаписи народних та сучасних уљраїнсьљих пісень, музиљи; 
відеозаписи або DVD вистав уљраїнсьљих театрів, љласиљи уљраїнсьљого љіно тощо); довідниљами, 
навчально-наочними посібниљами (в т. ч. љарти, таблиці); дитѐчими періодичними виданнѐми тощо. 
Неоціненноя допомогоя при вивченні уљраїнсьљої літератури та мови ѐљ в Уљраїні, таљ і за љордоном 
могло б стати виданнѐ антологій уљраїнсьљої прози та поезії, дитѐчих збірољ оповідань та віршів, 
виљористаннѐ матеріалів елељтронної бібліотељи уљраїнсьљої літератури. 

Надання державних стипендій молоді для навчання у ВНЗ України  
Длѐ здобуттѐ вищої освіти у навчальних заљладах Уљраїни іноземним громадѐнам уљраїнсьљого 

походженнѐ було надано у 2006/2007 навчальному році 484 державні стипендії, 2007/2008 – 370, у 
2008/2009 – 370, у 2009/2010 – 542, 2010/2011 – 351. За 2006-2010 рр. представниљам з Придністров’ѐ 
було надано длѐ навчаннѐ у вищих навчальних заљладах 632 державні стипендії, зољрема у 2006 р. – 150 
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місць, у 2007 р. – 132, у 2008 р. – 150; у 2009 р. – 100, 2010 р. – 100. У 2011 р. таљі стипендії були відсутні.  
Відповідно до Заљону Уљраїни «Про внесеннѐ змін до Заљону Уљраїни «Про правовий статус 

заљордонних уљраїнців», Міністерством освіти і науљи, молоді та спорту Уљраїни було встановлено на 
2012 р. 310 љвот длѐ прийому заљордонних уљраїнців на перший љурс до вищих навчальних заљладів 
Уљраїни за рахунољ љоштів державного бяджету Уљраїни. Зољрема, длѐ уљраїнців Молдови було 
виділено 100 місць, Грузії, Білорусі та Узбељистану – по 20, Азербайджану, Румунії, Киргизії, Бразилії та 
Словаччини – по 10, Латвії, Литви, Естонії, Болгарії, Вірменії, Аргентини, Угорщини, Сербії, Палестини, 
Ізраїля, Туреччини, Греції, Лівану – по 5, інших љраїн – 35. Проте вступна љампаніѐ 2012 рољу пољазала, 
що існуять значні відмінності і суперечності у траљтуванні Заљону про статус заљордонного уљраїнцѐ та 
визначеного ним принципу љвотуваннѐ длѐ дітей заљордонних уљраїнців. Саме це спричинило той фаљт, 
що з одного бољу, љвоти виѐвилисѐ незаповненими, а з другого – батьљи і діти ображені 
несправедливим оціняваннѐм. Адже в умовах, в ѐљих опинилисѐ уљраїнсьљі шљоли зарубіжжѐ, про що 
було сљазано вище, неможливо дати знаннѐ на таљому рівні, ѐљ це робитьсѐ в Уљраїні. Щоправда, в 
Уљраїні фунљціонуять літні шљоли вивченнѐ уљраїнсьљої мови та уљраїнознавства, але вони існуять без 
підтримљи держави, і за навчаннѐ в цих шљолах слухачі повинні сплачувати чималі гроші, а тому 
љільљість бажаячих вчитисѐ в літніх шљолах ю незначноя. 

Створення українських культурних центрів за кордоном 
Станом на 2010 ріљ [11] МЗС створило 22 љультурно-інформаційні центри у сљладі дипломатичних 

установ Уљраїни в Австрії, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Греції, Грузії, Естонії, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Казахстані, 
Китаї, Молдові, Польщі, Португалії, Румунії, США, Франції, Німеччині, Угорщині, Чехії та Генерального 
љонсульства Уљраїни у Стамбулі. МЗС планувало забезпечити у 2010 р. започатљуваннѐ діѐльності 
љультурно-інформаційних центрів у сљладі посольств Уљраїни у Велиљій Британії, Канаді, Словацьљій 
Республіці та Генерального љонсульства Уљраїни в Мянхені. Водночас, з оглѐду на обмежене 
фінансуваннѐ у 2010 р. таљі центри не були відљриті. Проте заходи, що проводѐтьсѐ љультурними 
центрами самі ж заљордонні уљраїнці розціняять ѐљ досить формальні, а в цілому їхня діѐльність ѐљ 
низьљопродуљтивну. 

Підтримка діяльності українських бібліотек 
За офіційними даними, у љраїнах проживаннѐ уљраїнців фунљціоную 244 бібліотељи. Упродовж дії 

Програми підтримљи уљраїнсьљої діаспори надавалосѐ сприѐннѐ љомплељтування бібліотељ у місцѐх 
љомпаљтного проживаннѐ заљордонних уљраїнців уљраїнсьљими виданнѐми, художньоя літературоя, 
збірљами творів љласиљів уљраїнсьљої літератури. Ољрім цього, длѐ бібліотељ передплачували періодичні 
виданнѐ. Новоя Програмоя підтримљи розвитљу уљраїнсьљої діаспори на 2012-2015 рр. таљож передбачено 
виділеннѐ љоштів на підтримљу уљраїнсьљих бібліотељ за љордоном. Проте, говорити про те, ѐљ буде 
виљонуватисѐ Програма наразі не можна, осљільљи за даними УВКР, держава припинила фінансуваннѐ 
љультурних проељтів уљраїнсьљої діаспори, запланованих на 2012 ріљ. За словами Голови УВКР М. Ратушного, 
у зв’ѐзљу з браљом љоштів у цьому році не відбулосѐ сім запланованих заходів, зољрема, науљово-праљтична 
љонференціѐ «Уљраїнсьљий всесвітній інформаційний простір» у Сумах, љонцертні програми *12+.  

Не залишились непоміченими події, пов’ѐзані зі спробами заљриттѐ Бібліотељи уљраїнсьљої 
літератури у Мосљві. Сьогодні бібліотеља працяю, проте резонанс від цих подій не сприѐв підвищення 
іміджу нашої держави. 

Підтримка наявних та створення нових ЗМІ за кордоном 
У љраїнах поселеннѐ заљордонних уљраїнців видаютьсѐ 124 друљовані та елељтронні виданнѐ. Лише 

за підтримљи держави може йти мова про створеннѐ і розвитољ нових заљордонних уљраїнсьљих ЗМІ, 
просуваннѐ вітчизнѐної љультури. Проте останнім часом доводитьсѐ чути про заљриттѐ уљраїнсьљих газет 
через недостатню фінансуваннѐ (ѐљ приљлад – заљриттѐ уљраїнсьљої газети «Нове життѐ», ѐља видаваласѐ 
з 50-х рољів минулого століттѐ у Словаччині). 

Зовнішнє радіо- і телевізійне мовлення 
Зарубіжні уљраїнці маять можливість слухати та дивитисѐ 98 програм радіо/телебаченнѐ. 

Національна радіољомпаніѐ Уљраїни здійсняю мовленнѐ на трьох загальнонаціональних љаналах – УР-1, 
УР-2 («Промінь»), УР-3 («Культура»). Всесвітнѐ служба «Радіо Уљраїна» (ВСРУ) забезпечую іномовленнѐ 
уљраїнсьљоя, англійсьљоя, німецьљоя та румунсьљоя мовами. Таљож державна радіољомпаніѐ трансляю 
свої програми у відљритому форматі через супутниљ та в режимі прѐмого ефіру в Інтернет. 

Офіційну присутність Уљраїни у світовому телевізійному просторі забезпечую Державна 
телерадіољомпаніѐ «Всесвітнѐ служба «Уљраїнсьље телебаченнѐ і радіомовленнѐ». Обсѐг мовленнѐ на 
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Ювразія сљладаю 24 години на добу та 24 години Інтернет-мовленнѐ. Низьља фінансова заціљавленість 
перешљоджаю залучення у сферу зовнішнього мовленнѐ висољопрофесійних фахівців. Назріла 
необхідність љардинального реформувати ДТРК «Всесвітнѐ служба «Уљраїнсьље телебаченнѐ і 
радіомовленнѐ»» та забезпечити сталу ресурсну та љадрову підтримљу. 

Українці Росії 
Одним із пріоритетних завдань державної політиљи у сфері збереженнѐ національної ідентичності 

заљордонних уљраїнців ю робота з уљраїнцѐми на пострадѐнсьљому просторі. У цьому љонтељсті 
особливого значеннѐ набуваю збереженнѐ ідентичноcті, підтримља та розвитољ уљраїнсьљої діаспори в 
Росії, ѐљ з оглѐду на її чисельність, таљ і значеннѐ длѐ налагодженнѐ партнерсьљих, взаюмовигідних 
стосунљів з РФ. 

Уљраїнсьља діаспора в Російсьљій Федерації, попри те, що її чисельність у порівнѐнні з 2002 рољом 
сљоротиласѐ, залишаютьсѐ найбільшоя. 

Довідково: За результатами Всеросійського перепису 2002 року кількість осіб, які 
ідентифікують себе як етнічні українці складала 2 943 471осіб (2,03 % від загальної кількості 
населення). Всеросійський перепис населення 2010 року зафіксував зниження кількості осіб, які 
ідентифікують себе українцями до 1 927 988 осіб (1,35 %). Проте згідно з неофіційною статистикою, 
чисельність української меншини в Росії сягає понад 10 млн. осіб. Ще кілька років тому російські 
демографи публічно декларували факт проживання в країні близько 8-10 млн. російських громадян 
українського походження [13]. 

Таблиця 1. 
Чисельність і частка серед усього населення РФ українців і тих, хто вважав рідною мовою 

українську 
 

Роки Кількість українців у 
Росії (млн.) 

(%) Тих, які вважають 
українську мову 

рідною (млн.) 

(%) 

1989 4,364 2,97 1,868 1,27 

2002 2,943 2,03 1,33 0,92 
2010 1,928 1,4 1,13 0,82 
 

За: *14+ 
Зіставленнѐ чисельності уљраїнців та осіб, ѐљі вважали рідноя мовоя уљраїнсьљу, серед жителів 

РФ у 2002 та 2010 рр., свідчить, що частља перших сљорочуютьсѐ значно швидше, аніж других. Уљраїнці 
повністя інтегровані в суспільне життѐ Росії. Вони широљо представлені в усіх сферах соціальної 
діѐльності – на виробництві, у сфері обслуговуваннѐ, в науці, освіті, управлінні тощо. Вищий за середній 
по љраїні рівень освітньої та професійної підготовљи забезпечую їм досить висољу соціальну мобільність і 
соціальний статус у суспільстві. Особи уљраїнсьљого походженнѐ становлѐть помітний відсотољ серед 
љультурно-мистецьљої, політичної та управлінсьљої еліти Росії, обіймаять відповідальні посади в урѐді, 
представлені у парламентсьљому љорпусі [15]. 

Починаячи з љінцѐ 80-х рољів минулого століттѐ, незважаячи на браљ підтримљи з бољу 
центральних та місцевих органів влади, аљтивізувалисѐ процеси самоорганізації уљраїнсьљої діаспори, 
формуваннѐ організацій, пољлиљаних слугувати подальшому струљтурування та самовизначення 
етнољультурного та громадсьљо-політичного фаљторів. З ціюя метоя було створено в 1993 р. Об’юднаннѐ 
уљраїнців Росії, људи увійшли організації фаљтично з усіх регіонів РФ. 

Сьогодні у регіонах Російсьљій Федерації, за даними МЗС, дію 156 уљраїнсьљих громадсьљих організацій. 
Резонансними ю повідомленнѐ про тисљ, ѐљий чинитьсѐ на російсьљих уљраїнців. Йдетьсѐ про 

Бібліотељу уљраїнсьљої літератури, Уљраїнсьљий освітній центр при середній шљолі № 124 у Мосљві, 
рішеннѐ Верховного суду Російсьљої Федерації від 24 листопада 2010 рољу про заборону діѐльності 
Федеральної національно-љультурної автономії уљраїнців в РФ («Уљраїнці Росії»). 18 травнѐ 2012 рољу 
Верховний суд Росії ухвалив рішеннѐ ліљвідувати Об’юднаннѐ уљраїнців Росії і виљлячити організація з 
юдиного державного реюстру яридичних осіб. 22 травнѐ Міністерство ястиції Росії зареюструвало нову 
Федеральну національно-љультурну автономія «Уљраїнці Росії», на установчий з’їзд ѐљої не пустили 
уљраїнсьљих журналістів, а уљраїнсьља діаспора заѐвлѐла, що нова організаціѐ створяютьсѐ без її відома. 

Усі ці події маять передусім політичне забарвленнѐ і потребуять втручаннѐ уљраїнсьљої влади у 
вирішеннѐ проблемних питань уљраїнців Росії.  

http://tyzhden.ua/News/50562
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Реаљціюя уљраїнсьљої етнічної меншини РФ на заборону через суд Об’юднаннѐ уљраїнців Росії і 
створеннѐ «псевдоуљраїнсьљих національних організацій нинішньоя владоя Російсьљої Федерації» *16+ 
стало ухваленнѐ рішеннѐ про створеннѐ Уљраїнсьљого љонгресу Росії 26 травнѐ 2012 р. 24 листопада 
2012 р. відбувсѐ установчий з’їзд організації. У Статуті УКР зазначаютьсѐ, що «основноя метоя 
організації ю об’юднаннѐ уљраїнсьљих організацій Росії з відродженнѐ, вивченнѐ, розвитљу і поширеннѐ 
уљраїнсьљої љультури, розвитљу національної самосвідомості, захисту заљонних прав і інтересів, 
налагодженнѐ тісних зв’ѐзљів уљраїнців зі своюя етнічноя батьљівщиноя – Уљраїноя, а таљож з 
уљраїнцѐми, ѐљі проживаять в інших љраїнах світу» *17+. Серед завдань УКР визначено «сприѐннѐ 
збереження і розвитљу історичної, љультурної і духовної спадщини уљраїнсьљого народу, збереження, 
вивчення і популѐризації уљраїнсьљої мови серед уљраїнців Росії» [18]. 

Слід зауважити, що у РФ відсутні державні загальноосвітні шљоли з вивченнѐм предметів 
уљраїнсьљоя мовоя. Згідно з даними Міністерства освіти і науљи РФ, в Росії фунљціонуять лише шљоли, 
де уљраїнсьљу мову вивчають ѐљ предмет.  

Враховуячи особливості процесу розбудови нацiонально-освiтньої справи в РФ (спорадичність 
виниљненнѐ заљладів з уљраїнознавчим ухилом, відсутність централізованих статистичних та 
iнформацiйно-довiдљових даних), визначити точну љільљість учнів діячих уљраїнсьљих љласів та недільних 
шљіл не видаютьсѐ можливим.  

Щоб відљрити національну шљолу (љлас), необхідно сформувати учнівсьљий љонтингент, 
підготувати потрібну љільљість вчителів, забезпечити підручниљами, методичноя літературоя. Осљільљи 
виљладацьљі љадри длѐ уљраїнсьљих шљіл у Росії не готуятьсѐ, а підручниљів не видаять, необхідна чітља 
домовленість про допомогу з бољу Уљраїни. 

Чи не найголовнішим фаљтором, ѐљий стримую розвитољ уљраїнсьљої освіти в РФ, ю відсутність 
реального бажаннѐ з бољу батьљів щодо навчаннѐ їх дітей у загальноосвітніх шљолах уљраїнсьљоя 
мовоя. Тому важливо домагатисѐ, щоб суб’юљтом реального права у вирішенні нацiонально-освiтнiх 
завдань ставали національні громади, діѐльність ѐљих забезпечуютьсѐ Заљоном РФ «Про національно-
љультурну автономія». 

Належний розвитољ національної освіти маю відбуватисѐ в загальному љонтељсті створеннѐ 
необхідного національно-љультурного середовища. Одночасно з уљраїнсьљими шљільними заљладами 
варто створявати уљраїнсьљі бібліотељи, љнигарні, уљраїномовні засоби масової інформації, не љажучи 
вже про дитѐчі садљи з етнољультурним спрѐмуваннѐм. 

З особливоя гостротоя постала сьогодні проблема љадрів, необхідних длѐ створеннѐ та 

фунљціонуваннѐ уљраїнсьљих освітніх заљладів. Бажано домагатисѐ відљриттѐ у вищих навчальних 

заљладах РФ љафедр, ѐљі б готували вчителів длѐ уљраїнсьљих шљіл.  

Одніюя з найгостріших проблем, з ѐљоя зіштовхуятьсѐ у своїй роботі уљраїнсьљі організації в Росії, 

ю браљ інформації з Уљраїни, гостра нестача уљраїнсьљої періодиљи на ринљу ЗМІ РФ.  

У Росії не існую мережі уљраїнсьљих друљованих засобів масової інформації. Тому заснуваннѐ 

загальноросійсьљого уљраїнсьљого періодичного виданнѐ залишаютьсѐ одним із найбільш важливих 

питань длѐ уљраїнців Росії.  

Досить обмежена можливість прийому радіо- і телевізійних програм із Уљраїни в регіонах 

љомпаљтного проживаннѐ уљраїнців у Росії. Представниљи уљраїнсьљої громади наріљаять на неможливість 

слухати уљраїнсьље радіо в Тулі, Курсьљу, Мосљві, не говорѐчи вже про Архангельсьљ, Мурмансьљ, Тямень, 

Томсьљ, Владивостољ, Петропавловсьљ-Камчатсьљий. Не љраща ситуаціѐ і з уљраїнсьљим супутниљовим 

телебаченнѐм, ѐље пољриваю лише ювропейсьљу частину території Російсьљої Федерації.  

Завдѐљи зусиллѐм аљтивістів уљраїнсьљих організацій у регіонах, поступово розвиваютьсѐ мережа 
уљраїнсьљих інтернет-сайтів, зољрема «Зелений љлин» – сайт уљраїнців на Далељому Сході; «Місто на 
Волзі» – сайт уљраїнців Волгограду; «Кобза» – Незалежний правозахисний сайт; «Уљраїнсьља діаспора – 
сайт в Омсьљій області», «Сірий љлин» – неофіційний сайт уљраїнців Омсьља; «Жовтий љлин» – сайт 
уљраїнців Низового Поволжѐ. 

Таљим чином, забезпеченнѐ етно-љультурних прав уљраїнців в Росії задлѐ збереженнѐ 
національної ідентичності та зростаннѐ ролі уљраїнсьљої діаспори в Росії потребую цілеспрѐмованої 
роботи на љільљох основних напрѐмах.  

По-перше, підвищеннѐ самоорганізації уљраїнців в Росії та ефељтивності виљористаннѐ 
міжнародної та національної правової бази. 
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По-друге, реалізаціѐ пріоритетних завдань державної підтримљи уљраїнсьљої діаспори, 
спрѐмованої на задоволеннѐ національно-љультурних і мовних потреб уљраїнців, ѐљі проживаять за 
межами Уљраїни. 

По-третю, запровадженнѐ надійних механізмів длѐ забезпеченнѐ зв’ѐзљів заљордонного уљраїнства 
з Уљраїнсьљоя державоя та суспільством, об’юднаннѐ їхніх зусиль длѐ завершеннѐ формуваннѐ 
уљраїнсьљої нації, розвитљу Уљраїни та її партнерсьљих відносин з Росіюя. 

Висновки  
Заљордонне уљраїнство відіграю значну роль в утвердженні Уљраїни у міжнародній спільноті. Воно 

ю важливим демографічним, інтелељтуальним, соціально-љультурним та інформаційним ресурсом 
љраїни. За умов тісної взаюмної співпраці уљраїнсьље зарубіжжѐ маю стати длѐ Уљраїни вагомим фаљтором 
реалізації зовнішньої політиљи, а саме – забезпеченнѐ позитивного міжнародного іміджу; розвитљу 
ељономічних, љультурних та інших зв’ѐзљів із зарубіжними љраїнами; забезпеченнѐ ељономічної, 
љультурної та інформаційної присутності в геополітично важливих регіонах.  

На сучасному етапі національні інтереси Уљраїни потребуять державної підтримљи збереженнѐ 
уљраїнсьљої ідентичності заљордонних уљраїнців, що вљлячаю забезпеченнѐ на належному рівні їх прав і 
свобод, сприѐннѐ збереження уљраїнсьљої мови та љультури у їхньому середовищі, допомогу в 
реалізації освітніх програм та проељтів у межах уљраїнсьљих громад у љраїнах перебуваннѐ, а таљож 
наданнѐ можливостей длѐ отриманнѐ освіти в Уљраїні. 

 
Додаток 1. 

 
Таблиця 2. 

Чисельність вихідців з України та їхніх нащадків за кордоном 
 

Країна 
Чисельність етнічних українців та 

їхніх нащадків за даними МЗС 
(жовтень 2012) 

Чисельність осіб, 
народжених в Україні, за 
переписами населення 

зарубіжних держав (база 
даних Департаменту з 

народонаселення ООН) 
[19] 

Австраліѐ 13 666  

Австріѐ 7 000  

Азербайджан 21 500  

Аргентина 250 000-300 000  

Бельгіѐ 4 343  

Білорусь 159 000 141 300 

Болгаріѐ 1 763  

Босніѐ та Герцеговина 4 500  

Бразиліѐ 500 000  

Велиља Британіѐ 30 000 25 000 

Вірменіѐ 1 633  

Греціѐ 22 000 24 800 

Грузіѐ 7 000  

Даніѐ 6 770  

Естоніѐ 28 000  

Ізраїль 56 000 248 700 

Ірландіѐ 3 500  
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Італіѐ 200 730 172 600 

Іспаніѐ 86 316 88 300 

Казахстан 333 000 272 000 

Канада 1 209 085 69 200 

Киргизіѐ 22 900  

Латвіѐ 45 669 33 000 

Литва 22 000  

Молдова 460 600 190 000 

Нідерланди 4 000  

Німеччина 142 000 202 500 

Нова Зеландіѐ 672  

Норвегіѐ 2 604  

Парагвай 10 000-12 000  

Польща 31 000 3330 000 

Португаліѐ 49 500  

Росіѐ 1 930 000 3 647 200 

Румуніѐ 51 700  

Сербіѐ 4 635  

Словаччина 7 430  

Словеніѐ 468  

США 892 992 332 200 

Таджиљистан 1 500  

Турљменістан 23 000  

Угорщина 6 168  

Узбељистан 86 854  

Фінлѐндіѐ 2 103  

Франціѐ 30 000  

Хорватіѐ 4 300  

Чехіѐ 30 000 33 600 

Чилі 1000  

Швейцаріѐ 5 094  

Швеціѐ 4 741  
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Додаток 2. 
 

Таблиця 3. 
Дані щодо діяльності українських громад в країнах світу. 

 

Країна 

 

Кіль- 

кість  

україн- 

ських  

громад 

ських  

органі- 

зацій 

 

Кіль- 

кість 

культурно-

інфор-

маційних 

центрів 

 

Кіль- 

кість су-

ботніх і 

неділь- 

них шкіл і 

класів 

 

Кіль- 

кість  

учнів в 

суботніх і 

неділь- 

них 

школах і 

класах 

 

Кіль- 

кість  

колекти- 

вів худож- 

ньої самоді-

яльності 

 

Кіль- 

кість 

друкова-

них та 

елек-

тронних 

видань 

 

Загаль- 

на кіль- 

кість 

накла- 

дів 

видань 

 

Кіль- 

кість 

програм 

радіо/телеб

ачення 

 

Кіль- 

кість 

бібліо- 

тек 

 

Кіль- 

кість 

музеїв 

 

Кіль 

кість 

спор-

тивних 

клубів 

 

Кіль- 

кість 

аматор- 

ських 

театрів 

 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 
Австралія 

 

17 

 

– 

 

8 

 

286 

 

10 

 

4 

 

– 

 

1 

 

– 

 

1 

 

3 

 

– 

 
Австрія 

 

5 

 

1 

 

1 

 

28 

 

1 

 

1 

 

1000 

 

– 

 

1 

 

– 

 

– 

 

– 

 
Азербай-

джан 

 

4 

 

– 

 

1 

 

16 

 

1 

 

1 

 

500 

 

3 

 

3 

 

– 

 

– 

 

– 

 
Аргентина 

 

46 

 

– 

 

20 

 

339 

 

18 

 

4 

 

1700 

 

8 

 

2 

 

– 

 

– 

 

– 

 
Бельгія 

 

11 

 

1 

 

3 

 

35 

 

4 

 

1 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1 

 

1 

 
Білорусь 

 

13 

 

1 

 

15 

 

100 

 

10 

 

2 

 

729 

 

– 

 

6 

 

– 

 

– 1 

 
Болгарія 

 

5 

 

– 

 

1 

 

8 

 

– 

 

1 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– – 

Боснія і 

Герцеговина 

 

10 

 

 
– 

 

1 

 

35 

 

5 

 

1 

 

– 

 

1 

 

1 

 

1 

 

– – 

Бразилія 

 

6 

 

8 

 

100 

 

3000 

 

25 

 

4 

 

2000 

 

3 

 

5 

 

2 

 

– – 

Великобрита

нія 

 

10 

 

12 

 

14 

 

308 

 

6 

 

2 

 

8500 

 

1 

 

10 

 

3 

 

1 

 

– 

Вірменія 
 

1 
 

– 

 

1 
 

41 
 

4 
 

1 
 

1000 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– – 

Греція 
 

3 
 

– 

 

6 
 

99 
 

2 
 

– 

 

– 

 

– 

 

3 
 

– 

 

– 1 
 

Грузія 
 

15 
 

1 
 

4 
 

260 
 

3 
 

1 
 

200 
 

4 
 

5 
 

– 

 

– 1 
 

Естонія 
 

22 
 

– 

 

5 
 

84 
 

10 
 

– 

 

– 

 

2 
 

4 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Ірландія 
 

1 
 

– 

 

2 
 

13 
 

– 

 

1 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– – 

Іспанія 
 

22 
 

2 
 

10 
 

412 
 

20 
 

2 
 

50000 
 

– 

 

– 

 

– 

 

6 
 

– 

 
Італія 
 

70 
 

1 
 

7 
 

150 
 

30 
 

6 
 

71500 
 

2 
 

6 
 

1 
 

2 
 

1 
 

Казахстан 
 

22 
 

22 
 

11 
 

239 
 

82 
 

2 
 

5200 
 

– 

 

22 
 

– 

 

– – 

Канада 
 

бл.100
0 
 

бл.70 
 

99 
 

Дані 
відсутні 

 

100 
 

8 
 

Бл. 
22000 

 

11/3 
 

Дані 
відсут

ні 
 
 
 

11 
 

20 
 

3 
 

Киргизія 
 

1 
 

– 

 

4 
 

150 
 

4 
 

1 
 

– 

 

1 
 

1 
 

1 
 

– – 

 
Латвія 
 

15 
 

– 

 

1 
 

14 
 

9 
 

3 
 

800 
 

1 
 

– 

 

– 

 

– 2 
 

Молдова 
 

13 
 

3 
 

1 
 

30 
 

170 
 

2 
 

3000 
 

4/2 
 

3 
 

2 
 

– 3 
 

Німеччина 
 

32 
 

2 
 

7 
 

295 
 

5 
 

1 
 

750 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Польща 
 

67 
 

1 
 

88 
 

2198 
 

69 
 

1 
 

7200 
 

8 
 

18 
 

5 
 

1 
 

8 
 

Португалія 
 

3 
 

1 
 

10 
 

516 
 

2 
 

4 
 

7000 
 

1 
 

– 

 

– 

 

– 

 

1 
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Росія 100 
 

– 

 

15 
 

445 
 

400 
 

2/1 
 

Дані 
відсутні 

 

Дані 
відсутні 

 

7 
 

Дані 
відсутні 

 

Дані 
відсут

ні 
 

Дані 
відсут

ні 
 

Румунія 
 

2 
 

1 
 

74 
 

433 
 

12 
 

4 
 

– 

 

3/- 
 

– 

 

3 
 

– – 

Сербія 
 

22 
 

– 

 

11 
 

138 
 

5 
 

9 
 

10000 
 

2/2 
 

– 

 

– 

 

2 
 

1 
 

Словаччина 
 

7 
 

– 

 

21 
 

803 
 

38 
 

4 
 

– 

 

1/1 
 

9 
 

1 
 

1 
 

1 
 

США 
 

164 
 

35 
 

36 
 

2670 
 

43 
 

32 
 

40000 
 

20 
 

16 
 

12 
 

31 
 

6 
 

Таджики-
стан 
 

1 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– – – – – 

Туркмени-
стан 

– 

 

– 

 

1 
 

100 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– – – – – 

Угорщина 
 

3 
 

1 
 

3 
 

80 
 

3 
 

2 
 

10000 
 

2/1 
 

2 
 

1 
 

– 1 
 

Узбеки-стан 8 
 

– 

 

3 
 

72 
 

4 
 

– 

 

– 

 

– – 1 
 

– – 

Фінляндія 
 

2 
 

– 

 

1 
 

6 
 

– 

 

1 
 

– 

 

– 3 
 

– – – 

Франція 
 

17 
 

1 
 

2 
 

100 
 

3 
 

1/1 
 

– 

 

– 1 
 

– – 1 
 

Хорватія 
 

2 
 

– 

 

3 
 

10 
 

6 
 

2 
 

350 
 

1 
 

1 
 

1 
 

– – 

 
Чехія 
 

6 
 

1 
 

1 
 

120 
 

3 
 

3 
 

– – – – – 1 
 

Швейцарія 
 

2 
 

– – – – 1 
 

100 
 

– – – – – 

Швеція 
 

8 
 

– 2 
 

10 
 

– 

 

-/З 
 

– – – – – – 

Японія 
 

1 
 

– 1 
 

– – – – – – – – – 

ВСЬОГО: 
 

1800 
 

168 
 

617 
 

14058 
 

1123 
 

124 
 

248929 
 

98 
 

244 
 

49 
 

71 
 

35 
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ОСВІТА ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 

Віктор Андрущенко, Анатолій Кудін, Тамара Кудіна, Любов Мацько, Василь Зінюк 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ГРОМАДЯН ФЕДЕРАТИВНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ БРАЗИЛІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА 

 
У роботі описано принципи організації дистанційного навчання громадян Федеративної республіки 

Бразилія українського походження в НПУ імені М. П. Драгоманова. В основі навчального процесу лежить 
онлайн-навчання з використанням навчально-методичного забезпечення нового покоління: інтернет-
доступного, мультимедійного та інтерактивного. 

Ключові слова: дистанційне навчання, українська мова, мультимедіа.  
 

Approaches for distance learning of citizens of the Federal Republic of Brazil of Ukrainian origin in National 
Pedagogical Dragomanov University were described at this paper. The basis of learning is an on-line learning using 
new generation tutorials, such as Internet available, multimedia and interactive. 

Key words: distance learning, Ukrainian, multimedia. 
 

У наш час гостро стоїть питаннѐ збереженнѐ національної ідентичності і самосвідомості сучасного 
пољоліннѐ уљраїнсьљої діаспори зарубіжжѐ. І на першому місці – питаннѐ мови. Особливо це стосуютьсѐ 
уљраїнців Латинсьљої Америљи. Сьогодні у штаті Парана Федеративної республіљи Бразиліѐ мешљаю 
400 000 уљраїнців. Цѐ дуже відділена діаспора багато робить длѐ збереженнѐ уљраїнсьљої 
самоідентифіљації. Таљ, уљраїнсьљу мову, літературу та історія виљладаять у Малій семінарії Свѐтого 
Йосафата у місті Прудентополі та у Вищій духовній семінарії міста Куритиби. При багатьох уљраїнсьљих 
церљвах діять суботні љурси уљраїнознавства, ѐљі відвідуять не тільљи діти, а навіть їхні батьљи. У зв’ѐзљу 
з державноя програмоя розвитљу уљраїнсьљого шљільництва у Федеральному університеті Парани дію 
вечірній лељторій уљраїнсьљої мови. 15 травнѐ 2010 рољу розпочали роботу ІІ Курси уљраїнсьљої мови та 
љультури, що їх проводили на базі Католицьљого університету м. Бразиліа співробітниљами Посольства 
Уљраїни в Бразилії. Університет «Унісентро» (відділеннѐ в м. Гуарапуава та в м. Іраті) ю другим післѐ 
Федерального університету Парани центром уљраїнознавчих студій. Таљ, у 90-ті рољи тут було вперше 
впроваджено розширений љурс з уљраїнсьљої мови й уљраїнознавства. 15 травнѐ 2009 рољу в університеті 
«Unicentro» відбулась зустріч істориљів-етнологів, уљраїністів з Канади та Уљраїни, результатом ѐљої стало 
рішеннѐ розпочати на фаљультеті португальсьљої та уљраїнсьљої мови навчаннѐ виљладачів уљраїнсьљої 
мови та уљраїнознавства, а таљож перељладачів. У штаті Парана працяю уљраїнсьље радіо «Copas Verde». 
Однаљ, ѐљ зазначаять представниљи ціюї діаспори, цього замало: в португаломовному середовищі 
невпинно йде процес асимілѐції уљраїнсьљої мови, а географічна віддаленість від материљової Уљраїни 
сприѐю цьому. аљі љрољи робилисѐ в останні рољи, щоб протистоѐти цьому процесу?  

У 2009 році урѐдом Уљраїни підписано «Меморандум про взаюморозуміннѐ в галузі освіти між 
Урѐдом Уљраїни та Урѐдом Федеративної Республіљи Бразиліѐ». 

Дніпропетровсьљий національний університет імені Олесѐ Гончара у 2008-2009 рр. започатљував 
љонтаљти з федеральним університетом м. Бразиліа (Бразиліѐ), підписавши Угоди про організація в 
університеті аерољосмічного департаменту, ѐљий маю стати основоя розвитљу раљетно-љосмічної освіти в 
Бразилії. У 2010 році створено Центр португальсьљої мови. Але робота Центру обмежуютьсѐ 
поодинољими візитами виљладачів і науљовців. 

Національний науљово-дослідний інститут уљраїнознавства МОН Уљраїни та Міжнародна 
уљраїнсьља шљола в рамљах державного проељту «Освітню середовище заљордонних уљраїнсьљих 
навчальних заљладів» (свідоцтво Державного департаменту інтелељтуальної власності про реюстрація 
авторсьљого права № 35994 від 08. 12. 2010 р.; љоординатор проељту – Б. Жебровсьљий, науљовий 
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љерівниљ – Т. Кононенљо, науљовий љонсультант – П. Кононенљо, О. Удод, М. Іванова, розробниљи 
методичного забезпеченнѐ – Харљівсьљий політехнічний інститут, лабораторіѐ дистанційного навчаннѐ 
В. Кухаренља) розробили два дистанційні љурси: 

1.«Уљраїнознавство» (2006-2007 рр.) длѐ підготовљи та підвищеннѐ љваліфіљації фахівців з 
уљраїнознавства;  

2.«Уљраїнознавчі засади філології» (2010 р.) – длѐ підвищеннѐ љваліфіљації працівниљів галузі 
освіти з предметів уљраїнознавчого циљлу. 

За повідомленнѐм розробниљів љурсу, у навчальному процесі за першим љурсом брало участь 85 
слухачів, 47 з ѐљих отримали сертифіљати про підвищеннѐ љваліфіљації. Наступного рољу жоден 
бразиліюць не виѐвив бажаннѐ навчатисѐ дистанційно. Тому немаю даних про осіб, ѐљі навчалисѐ на 
другому љурсі, заљінчили навчальний љурс і одержали сертифіљати.  

аљщо проаналізувати таљу «освітня діѐльність» материљової Уљраїни, то можна зробити юдиний 
висновољ: ѐљісного навчаннѐ представниљів діаспори з Бразилії сучасної уљраїнсьљої мови, ѐљ і 
повноцінного навчального процесу, не було. У зазначеному вище проељті навчальним засобом були 
елељтронні љурси, в ѐљих обмін інформаціюя здійснявавсѐ лише за допомогоя елељтронної пошти. 
Засобів on-line-љомуніљацій, живого спілљуваннѐ з носіѐми мови, мультимедійного представленнѐ 
зразљів мови (аудіо-словниљів, відеопрезентацій) у љурсах не було, і ѐљ наслідољ – низьља мотиваціѐ 
навчальної діѐльності. Підлѐгаю љритиці і змістове наповненнѐ програми љурсу: воно не відповідаю 
дидаљтиці виљладаннѐ уљраїнсьљої мови ѐљ іноземної. Усе це і привело до повторного зверненнѐ 
уљраїнсьљої діаспори зі штату Парана до Президента Уљраїни під час його візиту в Бразилія у жовтні 2011 
рољу з проханнѐм організувати дистанційну форму навчаннѐ уљраїнсьљої мови в іншому навчальному 
заљладі Уљраїни. Президент дав дорученнѐ №1-1/2872 від 7 груднѐ 2011 рољу Міністрові освіти 
«опрацявати питаннѐ щодо організації дистанційного виљладаннѐ уљраїнсьљої мови длѐ представниљів 
уљраїнсьљої громади у Бразилії».  

НПУ імені М. П. Драгоманова маю велиљий досвід із впровадженнѐ в реальний процес 
дистанційних технологій навчаннѐ *1+, зразљи навчально-методичного забезпеченнѐ отримували 
відзнаљи на міжнародних освітніх вистављах і љонгресах. Таљ, у 2012 році на міжнародній виставці 
«Інноватиља в освіті» навчально-методичний љомплељс «Уљраїнсьља мова длѐ іноземців» отримав 
Золоту медаль, а програмна система дистанційного навчаннѐ мови – патент Уљраїни *2+.  

Очевидно, враховуячи це, МОН Уљраїни наљазом № 9 від 12 січнѐ 2012 рољу доручило НПУ імені 
М. П. Драгоманова організувати на його базі виљладаннѐ уљраїнсьљої мови длѐ громадѐн Бразилії 
уљраїнсьљого походженнѐ за дистанційноя формоя навчаннѐ. Відповідно до цього наљазу університет 
отримав дозвіл на підготовљу баљалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Уљраїнсьља мова» за 
дистанційноя формоя навчаннѐ. З метоя виљонаннѐ міністерсьљого наљазу в університеті були 
розроблені заходи, ѐљі передбачали вирішеннѐ низљи організаційних питань, забезпеченнѐ 
матеріально-технічної бази проељту, створеннѐ навчально-методичного забезпеченнѐ, а таљож 
організація навчаннѐ. 

До головних організаційних питань належало встановленнѐ яридичної особи, з ѐљоя можна було б 
вести мову про організація профоріюнтаційної роботи і технічної підтримљи навчального процесу в Бразилії. 
Таљоя яридичноя особоя став федеральний університет штату Парана «Уніцентро» («UNICENTRO»), з ѐљим 
була підписана угода про організаційну підтримљу проељту з бразильсьљої сторони. Угодоя передбачено 
наданнѐ допомоги уљраїнсьљим педагогічним університетом в реалізації університетом «UNICENTRO» 
проељту з впровадженнѐ навчального љурсу уљраїнсьљої мови і літератури, спільне проведеннѐ науљових 
досліджень та видань з уљраїнсьљої філології, сприѐннѐ формування бібліографічного фонду уљраїнсьљоя 
мовоя в «UNICENTRO». Важливим ю положеннѐ угоди про здійсненнѐ сторонами спільних заходів з 
визнаннѐ в Бразилії дољументів про освіту, що будуть видаватисѐ слухачам післѐ успішного заљінченнѐ 
навчаннѐ у лољальних центрах системи дистанційного навчаннѐ НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Відповідно до нормативних дољументів створено три лољальні центри системи дистанційного 
навчаннѐ НПУ імені М. П. Драгоманова в Бразилії в містах Куритиба, Прудентополіс та Іраті. На центри 
пољладені фунљції дељанату і забезпеченнѐ інтернет-зв’ѐзљу під час онлайн-транслѐцій. У љінці листопада 
2011 рољу відбувсѐ візит делегації НПУ імені М. П. Драгоманова до Бразилії, під час ѐљого були 
призначені методисти лољальних центрів з бразильсьљої сторони і проінспељтована техніља длѐ 
забезпеченнѐ прийому інтернет-транслѐцій. 



 
1. Освіта закордонного українства: сучасний стан та перспективи 

 

23 

Забезпеченнѐ матеріально-технічної бази проељту передбачало створеннѐ в НПУ імені 
М. П. Драгоманова Центру дистанційного навчаннѐ іноземних громадѐн, план ѐљого представлений на 
рис. 1.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Мультимедійний центр дистанційного навчання іноземних громадян  
НПУ імені М. П. Драгоманова: 1- мережева дисплейна мовна лабораторія; 2 – сектор управління;  

3 – серверна зона; 4 – зона читання відео-лекцій; 5 – мультимедійна лекційна аудиторія. 

 
Центр оснащений усіма необхідними технічними засобами длѐ проведеннѐ занѐть із 

застосуваннѐм широљого спељтру технологій дистанційного навчаннѐ: запис аудіо-візуальних љурсів; 
мережеве навчаннѐ; програмно-апаратний љомплељс длѐ інтернет-навчаннѐ; підтримља систем 
љомуніљацій; відео-інтернет-љонференц-зв’ѐзољ висољої чітљості в симетричному режимі; дата- і веб-
сервери. 

аљ відомо, основоя будь-ѐљого навчального процесу ю навчально-методичні матеріали. Причому, 
на відміну від попередниљів, ѐљі виготовлѐли цифрові освітні ресурси, придатні тільљи длѐ офлайн-
навчаннѐ, в нашій роботі були розроблені навчально-методичні матеріали нового пољоліннѐ. Головноя 
особливістя цих матеріалів ю те, що вони мультимедійні, тобто в них виљористані різні способи 
представленнѐ мовної інформації (тељст, таблиці, відео, аудіо, анімаціѐ, графіља і т. д.). Таљим чином 
забезпечуютьсѐ поюднаннѐ вербальної та візуальної форм поданнѐ інформації, що, за даними 
психофізіологів, приводить до найбільш ефељтивного запам’ѐтовуваннѐ інформації. 

Друга важлива особливість: це навчально-методичне забезпеченнѐ виготовлено на інтернет-
адаптованому програмному забезпечені. Тобто воно мережеве, іноземні слухачі можуть љористуватисѐ 
ним цілодобово і щоднѐ. Тим самим значно збільшуютьсѐ час аљтивного спілљуваннѐ уљраїнсьљоя 
мовоя.  

Третѐ особливість – воно інтераљтивне, тобто побудоване на програмному рівні на принципах 
штучного інтелељту, љоли на дії слухача система відповідаю залежно від їхнього змісту. Таљ, до організації 
виљонаннѐ завдань слухачами, перевірљи знань, атестації залучались автоматизовані љомп’ятерні 
системи, ѐљі забезпечували постійний зв’ѐзољ між усіма учасниљами навчального процесу. 
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З метоя виробленнѐ точної артиљулѐції звуљів та звуљосполучень уљраїнсьљої мови, правильної 
вимови й наголошуваннѐ слів длѐ самостійного тренінгу (без участі виљладача) слухачів був 
підготовлений банљ відеодіалогів у програмній оболонці Producer МS (рис. 2).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Діалог має дві можливості прослуховування: записаний з боку двох співрозмовників  
(повтор 1 і повтор 2). 

Кожен відеодіалог маю дві фіљсації співрозмовниљів, що сприѐю розвитљу фонематичного слуху. 
Синхронне відтвореннѐ тељсту діалогу на ељрані завдѐљи об’юднання слухо-мовленнюво-рухових образів 
внутрішнього мовленнѐ й графічних образів лељсичних одиниць в аљті сприйманнѐ забезпечую 
љомплељсне засвоюннѐ знань. Створені таљим чином стійљі асоціації спричинѐять більш ефељтивне 
запам’ѐтовуваннѐ та відтвореннѐ матеріалу. 

Длѐ організаціѐ самостійної роботи слухачів в позааудиторний час були створені аудіовізуальні 
навчальні љурси на базі програмного продуљту Moodle (рис. 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Головне вікно інтернет-адаптованого аудіо-візуального курсу для організації  
самостійної роботи слухачів. 
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Зміст навчального матеріалу, що входить до љурсу, визначавсѐ лељсичним матеріалом, 
обов’ѐзљовим длѐ вивченнѐ. Струљтурно елељтронний љурс сљладаютьсѐ з двох блољів: інформаційного і 
љонтрольного (тренувального). До інформаційного блољу входѐть: словниљи, таблиці, аудіо, відео, 
презентації. Контрольний блољ – це љонструљтор тестів, тестовий модуль із системоя вправ, що 
ґрунтуютьсѐ на прийомах семантичної стратегії. Кожен урољ сљладютьсѐ з љінодіалогу, граматичного 
матеріалу, перељладного словниља, аудіо-тлумачного словниља, вправ різного типу з автоматизованоя 
перевірљоя. Діалог з љінофрагмента сљладаю ѐдро одного урољу, і відповідно тељст љінодіалогу визначаю 
його тему, љоло проблем длѐ обговореннѐ, вводить необхідну лељсичну базу, стимуляю аудіодіѐльність, 
вивченнѐ певних граматичних струљтур і љультурологічних феноменів. Тељст, ѐљий видно на ељрані, 
служить основоя длѐ формуваннѐ орфографічної, граматичної, пунљтуаційної љомпетенції. До љурсу 
ввійшли уљраїномовні фільми з Інтернету, ѐљі відбиралисѐ ѐљ оптимальні з дељільљох позицій. По-перше, 
фільм повинен містити наочний лінгводидаљтичний матеріал, у ѐљому органічно поюднуятьсѐ 
глобальність сяжетного потољу відеоінформації і дисљретна природа епізодів. По-друге, зміст епізодів 
маять сљладати типові ситуації, що дозволѐять «монтувати» мовленнюві зразљи літературної мови, 
необхідні длѐ осмисленнѐ і засвоюннѐ. По-третю, у тељстах не повинні траплѐтисѐ діалељтизми, 
історизми, архаїзми, ѐљі потребуять додатљового поѐсненнѐ. 

Проељт маю три види наданнѐ освітніх послуг за дистанційноя формоя навчаннѐ: підвищеннѐ 
љваліфіљації вчителів і виљладачів уљраїнсьљої мови; вивченнѐ уљраїнсьљої мови з початљового рівнѐ; 
підготовља баљалаврів на спеціальності «Уљраїнсьља мова». 

З 16 љвітнѐ 2013 рољу розпочато перший етап проељту. Графіљ навчального процесу таљий: 
наприљлад, длѐ одніюї навчальної групи навчальний тиждень розпочинаютьсѐ в суботу; у зручний длѐ 
Бразилії час (12:00-15:00) іде транслѐціѐ занѐть з Киюва. До наступного занѐттѐ слухач маю відвідати 
елељтронний љурс, виљладений в інтернеті, і в зручний длѐ себе час передивитисѐ навчальні матеріали, 
виљонати тренувальні і љонтрольні вправи і отримати результати оціняваннѐ. Ољрім љурсу, на 
відеосервері протѐгом тижнѐ зберігаютьсѐ відеозапис минулого аудиторного занѐттѐ з презентаціюя всіх 
таблиць, рисунљів, що були продемонстровані виљладачем. Це зроблено длѐ повторного переглѐду 
слухачем минулого занѐттѐ. 

У планах – розпочати другий етап проељту з 1 серпнѐ 2013 рољу з тим, щоб підготувати групу 
майбутніх студентів, ѐљі зможуть вступити до НПУ імені М. П. Драгоманова на перший љурс 
спеціальності «Уљраїнсьља мова» 1 вереснѐ 2014 рољу.  
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Олександра Антонів 

МОВА ПРО МОВУ, АБО МОВНА ТЕМАТИКА НА ЗАНЯТТЯХ  
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

 
Cтаття присвячена проблемі навчання української мови як іноземної. Головна увага зосереджена на 

темі мови як суспільному феномені. Проаналізовано різні типи комунікативних завдань та рольових ігор 
на заняттях з іноземцями.  

Ключові слова: українська як іноземна, суспільний феномен, навчання мови в іншомовній аудиторії.  
 

The article is dedicated to the problem of teaching Ukrainian as a foreign language. The main attention is 
paid to the language as society phenomenon. Analysed different types of communicative tasks and role games in 
the classroom with foreigners. 

Key words: Ukrainian as a foreign language, society phenomena, teaching language in a foreign audience.  

 
Процес вивченнѐ іноземної мови – досить трудомістљий і вимагаю від обох сторін (виљладача і 

студента) продуманої і підготованої співпраці. Від цього залежатиме позитивний результат навчальних 
досѐгнень і успіх адељватної вербальної поведінљи студента-іноземцѐ в іншомовному суспільстві.  

Увага до мовної тематиљи в нашій статті зумовлена тим, що в сучасних підручниљах з уљраїнсьљої 
мови ѐљ іноземної тема мови ѐљ лінгводидаљтичний матеріал не представлена взагалі.  

Дивна ситуаціѐ, адже навчаюмо мови, не говорѐчи про неї.  
Вважаюмо, що тематичне занѐттѐ на середньому етапі вивченнѐ уљраїнсьљої мови в іншомовній 

аудиторії можна було б розпочати з обговореннѐ проблеми мови ѐљ феномена суспільства. Длѐ чого 
виљористовуюмо мову? А відтаљ – хай студенти самостійно назвуть ті фунљції, ѐљі мова виљоную в 
суспільстві (комунікативна, експресивна, естетична, волюнтативна, фатична, мислетворча, 
ідентифікаційна, гносеологічна, номінативна, магічно-містична, націєтворча). Очевидно, що вони не 
пам’ѐтатимуть назв усіх фунљцій, тож виљладач може наштовхувати їх на правильні відповіді 
љонљретними запитаннѐми, а таљож розширявати мовні знаннѐ студентів, наприљлад на рівні синонімії: 
ељспресивна = виражальна, фатична = љонтаљтовстановлявальна, волянтативна = волевиѐвленнѐ, 
гносеологічна = пізнавальна, номінативна = називна.  

Матеріал дуже доречно перегуљуватиметьсѐ з љурсом уљраїнсьљої мови за професійним 
спрѐмуваннѐм, під час ѐљого студенти-іноземці ЛНУ ім. Івана Франља на 2 љурсі розглѐдаять питаннѐ 
мовних фунљцій.  

Думаюмо, що длѐ іноземного студента ціљаво буде дізнатисѐ, що 9 листопада свѐтљуюмо День 
уљраїнсьљої мови та писемності, а 25 вереснѐ – День ювропейсьљих мов. Принцип уваги до љультури 
студента диљтую логічне питаннѐ про ставленнѐ до мови у їхніх рідних љраїнах.  

Заціљавити і трохи розважити студентів можна смішним відеоролиљом «Перељладач» про різне 
звучаннѐ мов *4]. 

Ніщо таљ не запам’ѐтовуять студенти, ѐљ ељсперимент. Післѐ переглѐду ролиља можна дати їм 
озвучити рідними мовами запропонований виљладачем міні-тељст і обговорити звучаннѐ різних мов в 
аудиторії. аљі асоціації вони виљлиљаять? На що подібні? 

Федеріљо Фелліні љазав, що різні мови – це різне баченнѐ світу. Спробуюмо побачити це. Залежно 
від аудиторії можна запропонувати порівнѐти відповідниљи в різних мовах і з’ѐсувати їхню походженнѐ, 
наприљлад, у російсьљомовній аудиторії: уљраїнсьље лікарня – від лікувати, у російсьљій больница – боль 
та ін. Таље завданнѐ можна дати виљонати вдома. Студенти матимуть можливість љористуватисѐ 
словниљами, що таљож дуже важливо у процесі вивченнѐ мови.  

Аналіз слів із љоренем -мов- дасть змогу побачити љонцепт «мова» у мовній љартині світу уљраїнців. 
Завданнѐ длѐ сильної групи можна усљладнити, попросивши дописати визначеннѐ до слів: мова, 
мовлення, мовний, мовець, мовник, мовити, вимовляти / вимовити, перемовини, промовляти / 
промовити (що? кому?), промова, промовець, розмова, розмовляти, замовляти / замовити (що? 
кому?), замовлення, замовник, замовляння, замовкати / замовкнути, мовознавець, мовознавство, 
мовотворець, мовотворення, мовчазний, мовчати, мовчанка, мовчання, мовчки.  

Досвідчений виљладач і аљтуалізую на таљому завданні знаннѐ щодо побудови словотвірних 
ланцяжљів, і повторить особливості твореннѐ видових пар діюслів, і вљаже на різне значеннѐ паронімів: 
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мовець – мовник, замовлення – замовляння, у філологічній аудиторії повторить частиномовну 
приналежність згаданих вище лељсем. 

Тему мови можна таљож розљривати, опрацьовуячи фонетиљу та орфоепія уљраїнсьљої мови, 
зољрема сљоромовљи. Знаячи проблеми у вимові іноземних студентів тих чи тих звуљів, виљладач у 
франљомовній аудиторії підбере сљоромовљи на вживаннѐ –р–, у польсьљомовній – на вживаннѐ –л–, у 
російсьљомовній – на шиплѐчі тощо. Наприљлад:  
 

Бабрались в брудній баюрі  
Два бобри брунатно-бурі.  
- Правда, брате бобре, добре?  
- Дуже добре, брате бобре!  

Чайка жабку пригощає: 
Молока тобі чи чаю? 
Молоко вже допиваю, 
Хочу чаю з молочаю 

 

Питаннѐ: аља мова? – виљличе асоціативний рѐд приљметниљів: рідна / материнська, мертва, 
чужа, іноземна, пряма «......», вербальна, невербальна = жестова, милозвучна, різка, національна, 
літературна, діалектна, державна, регіональна, міжнародна, офіційна, штучна нечиста, засмічена.  

І знову поле длѐ творчості: виљладач може аљтуалізувати лінгвољраїнознавчі знаннѐ, 
повідомивши, що в Уљраїні мову поетично називаять љалиновоя, солов’їноя. Або ж аљцентувати увагу 
на љультурі мови – з’ѐсувавши, що таље суржиљ. Тут доречно буде апелявати до спостережливості 
студентів, ѐљі їздѐть громадсьљим транспортом і часто в трамваѐх чи маршрутљах бачать плаљати, ѐљі 
заљлиљаять говорити правильно. 

«Діюслівне» поле мови варто розглѐдати з увагоя до љеруваннѐ згаданих лељсем: а) розмовляти / 
говорити (як?) – а) по-українськи, б) по-українському; в) українською мовою; б) щебетати, балакати 
(розмовне); в) вивчати/ вивчити (що?); г) удосконалювати /удосконалити (що?); д) 
насолоджуватися / насолодитися (чим?); е) заглиблюватися / заглибитися (у що?).  

Лінгвољраїнознавчу љомпетенція можна удосљоналявати, запропонувавши ѐљ тему длѐ 
написаннѐ есе одне з прислів’їв: Мова – не полова. Пуста мова не варта доброго слова. Слово до 
слова – зложиться мова.  

Усљладнити таље завданнѐ можна проханнѐм виљористати у тељсті есе фразеологізми на 
позначеннѐ процесу говоріннѐ або його відсутності:  

вести мову – говорити;  
говорити різними мовами – не розуміти один одного; 
знаходити спільну мову – порозумітися; 
мова йде про... – говориться про кого / що;  
мова коротка – нема про що говорити; 
почати / завести мову – почати говорити;  
не може бути й мови – нема чого й говорити; 
мертва мовчанка – абсолютна тиша; 
віднімати / відняти мову – перестати говорити через хвилювання;  
переводити мову на інше – почати говорити про іншу тему; 
езопівська мова – говорити натяками, непрямо.  
Знаннѐ семантиљи і фунљціонуваннѐ згаданих вище фразеологізмів перевірѐять таљож вправами 

на відповідність.  
Мовне питаннѐ в уљраїнсьљому суспільстві завжди було аљтуальним і доволі болячим з оглѐду на 

історичні обставини. Особливо воно загостряютьсѐ перед виборами президента. Студентам можна 
продемонструвати плаљати студентів-політехніљів «Мова – љраса і сила», ѐљі побачили світ завдѐљи 
ініціативі Ірини Фаріон. Ціљавим буде завданнѐ прољоментувати зображене на плаљатах, 
виљористовуячи формули висловленнѐ власної думљи – таљ можна розвивати љомуніљативну 
љомпетенція. Завданнѐ можна перетворити у творче, даячи можливість відшуљати в інтернет-мережах 
зображеннѐ на мовну тематиљу і підготувати власну презентація.  

 До висвітленнѐ мовного питаннѐ треба підходити дуже толерантно, осљільљи непідготовлена 
аудиторіѐ, ѐља не знаю сучасної політичної ситуації в Уљраїні та історичного розвитљу мовного питаннѐ, 
може досить агресивно зреагувати на проблему. І тут мета виљладача – повернути студентів у 
правильне русло, не виправлѐти їхнього світоглѐду, а дати можливість дисљутувати і водночас 
толерантно ставитисѐ до опонента. Крім поѐсненнѐ ељстралінгвальної ситуації, доцільно розглѐнути 
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мовні формули вираженнѐ толерантного ставленнѐ та агресії. Цьому таљож треба вчити на урољах мови, 
ѐљ і мовній реаљції на нетерпимість чи проѐви ненависті.  

Не забуваймо, що студентів варто вчити перељонувати у правоті своюї думљи статистичними 
даними, влучними цитатами відомих лядей, статтѐми про реаљція міжнародної спільноти на мовні 
нововведеннѐ в Уљраїні. Наприљлад, можна розглѐнути стаття від 11 вереснѐ 2012 рољу «Рада Ювропи: 
Заљон про регіональні мови захищаю тільљи російсьљу» [3] або дати подивитисѐ виступ на засіданні 
парламенту Криму Рефата Чубарова *1+ і спробувати сформулявати об’юљтивне ставленнѐ до проблеми. 

Рольові ігри – ще один вдѐчний методичний прийом, ѐљий дозволѐю розљритисѐ мовній 
особистості студента.  

Можна влаштувати дебати, љруглий стіл чи просто інтерв’я на телебаченні стосовно мовної 
проблематиљи.  

Ми пропонуюмо таљож звертатисѐ до зразљів уљраїнсьљої літератури і розглѐнути на занѐтті 
гуморесљу Павла Глазового «Кухлиљ». Досить легљий длѐ розуміннѐ тељст варто розіграти у ролѐх, давши 
студентам можливість імпровізувати. Заљріпити матеріал допоможе пољаз «Політичного мультфільму» 
за мотивами гуморесљи. Із задоволеннѐм сприймаять студенти завданнѐ озвучити відеорѐд 
анімаційного фільму.  

Усе сљазане вище наштовхую на думљу про те, що нам варто більше звертати увагу не лише на 
зовнішні проѐви ѐљогось ѐвища, а й на його суть.  

Пам’ѐтаймо, що студенти, ѐљі приїхали з-за љордону навчатисѐ в уљраїнсьљих вищих навчальних 
заљладах, маять не лише послуговуватисѐ мовоя ѐљ інструментом свого професійного зростаннѐ, але й 
удосљоналявати своя соціољультурну і лінгвољраїнознавчу љомпетенції, адже у майбутньому вони 
будуть найљращими дипломатами Уљраїни у світі.  
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Олена Балера 

ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВИХ ІНСТИТУТІВ І ТОВАРИСТВ У КОЛАХ 

УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (1991 – 2013 РР.) 

 
Статтю присвячено вивченню процесу утворення та функціонування наукових інститутів і 

товариств, створених представниками української діаспори Російської Федерації, а також визначенню та 
аналізу основних напрямів, форм та результативності їхньої діяльності. 

Ключові слова: українська діаспора, українці Російської Федерації, наукові інститути і товариства, 
громадські об’єднання. 

 

The article is devoted to the learning of the process of formation and functioning of research institutes and 
scientific societies which were crested by representatives of Ukrainian diaspora from Russian Federation. The article 
also considers the determination and analysis the main direction, forms and results of the activity of these societies. 

Key words: Ukrainian Diaspora, Ukrainians from Russian Federation, research institutes, scientific societies, 
public associations. 

  
Налагодженнѐ науљових зв’ѐзљів з представниљами уљраїнсьљої діаспори та встановленнѐ 

љонтаљтів з науљовими осередљами, що існуять у вищих навчальних заљладах та при громадсьљих 

організаціѐх љраїн, де проживаять уљраїнці, ю одним із найважливіших напрѐмљів міжнародної 

љультурної політиљи Уљраїни. Уљраїнсьља спільнота Російсьљої Федерації на сучасному етапі переживаю 

значні труднощі, ѐљі виѐвлѐятьсѐ у висољому рівні асимілѐції, відсутності юдності, недостатній 

організованості. Тому виробленнѐ ѐљісної та діювої державної політиљи щодо наданнѐ допомоги 

російсьљим уљраїнцѐм у галузі вивченнѐ історії Уљраїни та уљраїнсьљої діаспори, збереженнѐ уљраїнсьљої 

мови, підготовљи професійних љадрів длѐ громадсьљих організацій і шљіл, вљлячаячи розвитољ 

відповідних науљових установ та осередљів у Росії, ю дуже своючасним завданнѐм. Створеннѐ і діѐльність 

уљраїнознавчих науљових інституцій і товариств нерозривно пов’ѐзані з розвитљом вищої освіти, що 

може значно сприѐти збереження національної ідентичності уљраїнців Росії шлѐхом розробљи освітніх 

програм і методиљ з вивченнѐ уљраїнсьљої мови та љультури. З оглѐду на це вивченнѐ та аналіз процесу 

створеннѐ та фунљціонуваннѐ науљових інститутів і товариств серед представниљів уљраїнсьљої діаспори 

Російсьљої Федерації ю важливим і аљтуальним завданнѐм історичної науљи, осљільљи визначеннѐ 

основних проблем, наѐвних у цій галузі, може посприѐти їх вирішення у ході розробљи програм 

співробітництва Уљраїни з представниљами уљраїнсьљого населеннѐ Росії. 

Під час підготовљи статті авторља вивчила праці уљраїнсьљих вчених Л. В. Божуљ, М. М. Галіљ, 

М. Б. Заљірова, Т. Д. Крамарчуљ, Л. І. Мазуљи, А. А. Попља, О. І. Стадніченљо, О. М. Романухи, 

О. Н. Хорошљовсьљої, І. Б. аљуц та ін., присвѐчені історії формуваннѐ уљраїнсьљої діаспори ољремих регіонів 

Росії, висвітлення деѐљих аспељтів національно-љультурного життѐ російсьљих уљраїнців у 1990-х – на 

поч. 2000-х рр., а таљож розглѐду љультурних напрѐмљів уљраїнсьљо-російсьљих відносин *4; 6; 16; 24; 29; 32; 

34; 37; 43; 45+. У роботах названих авторів міститьсѐ цінна інформаціѐ, необхідна длѐ розуміннѐ умов та 

специфіљи діѐльності науљових установ і товариств, створених представниљами уљраїнсьљої громадсьљості 

Росії. Важливий фаљтологічний матеріал щодо розвитљу та діѐльності уљраїнсьљих громад ољремих регіонів 

та міст Російсьљої Федерації у 1990-х – на початљу 2000-х рољів, вљлячаячи їхня роботу зі створеннѐ 

науљових осередљів, а таљож стосовно фунљціонуваннѐ науљових інститутів та навчальних заљладів, де 

приділѐютьсѐ увага вивчення уљраїнсьљої мови та уљраїнознавчих дисциплін, можна знайти у науљових та 

науљово-популѐрних публіљаціѐх А. М. Авраменља, М. М. Атаманчуља, В. а. Бабенља, Е. М. Виноградової, 

І. Ю. Дубицьљого, М. І. Засенља, В. С. Ідзѐ, І. М. Сљибицьљої, Т. В. Тљаченља та В. А. Черномаз, А. В. Федорової 

та ін. *1; 2; 3; 5; 15; 17; 19; 36; 38; 42+. Попри те, що значна љільљість уљраїнсьљих та російсьљих дослідниљів 

розглѐдаять у своїх працѐх ољремі аспељти і проблеми національно-љультурного життѐ уљраїнців Росії, 

приділѐячи увагу й питаннѐм щодо їхньої науљової діѐльності, на сучасному етапі ще не створено 

науљових робіт, ѐљі б містили љомплељсний аналіз та теоретичні узагальненнѐ щодо історії діѐльності 

науљових осередљів і товариств, що існуять у середовищі уљраїнсьљого населеннѐ Російсьљої Федерації. 
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Виходѐчи з цього, метоя публіљації ю вивченнѐ процесу утвореннѐ та фунљціонуваннѐ науљових 

інститутів і товариств, створених представниљами уљраїнсьљої діаспори Росії, а таљож визначеннѐ та 

аналіз основних напрѐмљів, форм та результативності їхньої діѐльності. 

Процес відродженнѐ національно-љультурного життѐ уљраїнсьљого населеннѐ Росії, розпочавшись 
наприљінці 1980-х рољів, призвів до утвореннѐ у 1990-х – на поч. 2010-х рр. низљи уљраїнсьљих 
громадсьљих організацій, переважна більшість ѐљих маять љультурологічну та ељономічну спрѐмованість 
і одним із основних напрѐмів своюї діѐльності вважаять відродженнѐ уљраїнсьљої мови та љультури, 
вивченнѐ історії Уљраїни та уљраїнознавчих дисциплін. З середини 1990-х рољів завдѐљи аљтивності 
громадсьљих організацій уљраїнців Росії та уљраїнсьљих дипломатичних установ у Російсьљій Федерації 
розпочинаютьсѐ процес утвореннѐ різного типу осередљів, спрѐмованих на розвитољ науљової діѐльності 
в галузі уљраїнознавчих дисциплін. 

Впродовж 1990-х – поч. 2010-х рр. центром љультурного життѐ уљраїнсьљого населеннѐ Росії була і 
залишаютьсѐ Мосљва, де проживаю найчисельніша уљраїнсьља громада і зосереджено значний науљовий 
потенціал. До основних установ та навчальних заљладів Мосљви, де існуять уљраїнознавчі науљові 
осередљи, можна зарахувати Центр уљраїнсьљих досліджень Інституту Ювропи РАН, Інститут 
слов’ѐнознавства РАН, Центр уљраїністиљи та білорусистиљи та љафедру історії љраїн Близьљого зарубіжжѐ 
Мосљовсьљого державного університету ім. М. В. Ломоносова, Центр мов та љультур љраїн СНД та Балтії, 
заснований при Мосљовсьљому державному лінгвістичному університеті, Уљраїнсьљий університет при 
Мосљовсьљому відљритому державному педагогічному університеті, Культурний центр Уљраїни, 
Меморіальний центр «Будинољ М. В. Гоголѐ в Мосљві», Уљраїнсьљий історичний љлуб тощо *7; 8; 13, с. 7; 
23, с. 4; 33, с. 3].  

На базі Центру уљраїнсьљих досліджень Інституту Ювропи РАН, створеного 2008 р., і за участі 
Центру уљраїністиљи та білорусистиљи Мосљовсьљого державного університету ім. М. В. Ломоносова та 
Інституту слов’ѐнознавства РАН 28-30 жовтнѐ 2009 р. пройшов російсьљо-уљраїнсьљий симпозіум «ХХ 
століттѐ, Уљраїна і Росіѐ: історіѐ та образ історії», в ѐљому взѐли участь провідні науљовці з Уљраїни та 
російсьљих уљраїнознавчих осередљів [7].  

Мосљовсьљий державний лінгвістичний університет – це юдиний ВНЗ Росії, де вивченнѐ 
уљраїнсьљої мови введено на постійній основі. В залежності від набору відповідних груп виљладаннѐ 
уљраїнсьљої мови ѐљ обов’ѐзљового предмета запроваджено у Дипломатичній аљадемії Міністерства 
заљордонних справ Росії, Мосљовсьљому державному інституті міжнародних відносин МЗС РФ, 
Мосљовсьљому державному університеті ім. М. В. Ломоносова *33, с. 3; 9+. В Уљраїнсьљому університеті, 
заснованому згідно з уљраїнсьљо-російсьљими міждержавними угодами при Мосљовсьљому державному 
відљритому педагогічному університеті у 1998 р., здійсняютьсѐ підготовља фахівців зі спеціальності 
«уљраїнсьља мова та література». Протѐгом 1997 – 2005 рр. на базі Уљраїнсьљого історичного љлубу та 
Уљраїнсьљого університету за аљтивної участі Об’юднаннѐ уљраїнців Росії, љерівництва Мосљовсьљого 
державного відљритого педагогічного університету та Посольства Уљраїни в Росії проходили щорічні 
науљові љонференції, присвѐчені різним аспељтам історії Уљраїни та уљраїнсьљої діаспори Російсьљої 
Федерації, в ѐљих брали участь дослідниљи з різних міст Росії, Уљраїни та представниљи західної 
уљраїнсьљої діаспори. На основі матеріалів љонференцій було видано збірљи науљових праць *20, с. 229, 
261; 23, с. 4]. 

У сљладі Культурного центру Уљраїни в Мосљві, відљритого у листопаді 1998 рољу, створено відділ 
організації роботи з діаспороя, ѐљий, виходѐчи з програм розвитљу уљраїнсьљої національної освіти в 
Російсьљій Федерації, що їх протѐгом 2000-х- на поч. 2010-х рољів розроблѐли працівниљи відділу за 
участі Об’юднаннѐ уљраїнців Росії, проводить роботу, спрѐмовану на систематичне вивченнѐ стану 
уљраїнсьљої національної освіти в різних регіонах Росії, виљоную фунљція љоординатора науљово-
методичного та програмного забезпеченнѐ навчальних дисциплін уљраїнознавчого спрѐмуваннѐ. Значну 
увагу працівниљи Культурного центру Уљраїни приділѐять поширення серед уљраїнсьљого населеннѐ 
Росії знань про історія та љультуру Уљраїни за участі запрошених лељторів з числа уљраїнсьљих та 
російсьљих науљовців Киюва, Львова, Ужгорода, Мосљви, ѐљі заціљавлені уљраїнсьљоя проблематиљоя. 
*10; 18, с. 2-3]. 

Одним із масштабних проељтів Культурного центру Уљраїни в Мосљві стало проведеннѐ 11-12 
листопада 2009 рољу Міжнародної науљово-праљтичної љонференції «Уљраїністиља в Росії: історіѐ, стан, 
тенденції розвитљу», в організації ѐљої взѐли участь Міжнародна асоціаціѐ уљраїністів, Інститут 
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мистецтвознавства, фольљлористиљи і етнології ім. М. Т. Рильсьљого Національної аљадемії науљ Уљраїни, 
Міжнародний інститут освіти, љультури та зв’ѐзљів з діаспороя Національного університету «Львівсьља 
політехніља», Уфимсьља філіѐ Мосљовсьљого державного відљритого університету ім. М. О. Шолохова, 
Бібліотеља уљраїнсьљої літератури Мосљви. Конференціѐ пройшла за фінансової та організаційної 
підтримљи Посольства Уљраїни в Російсьљій Федерації, Об’юднаннѐ уљраїнців Росії та Федеральної 
національно-љультурної автономії уљраїнців Росії *31+. 

Однаљ можливості Центру не виљористовуять повноя міроя через низьљий рівень фінансуваннѐ 
уљраїнсьљоя державоя статутної діѐльності ціюї установи, що породжую таљі проблеми, ѐљ недостатнѐ 
матеріально-технічна база, відсутність планових цільових љоштів, спрѐмованих на підтримљу науљової 
діѐльності в љолах уљраїнсьљої громадсьљості Росії, недостатньо висоља љваліфіљаціѐ працівниљів відділу 
організації роботи з діаспороя, відсутність взаюморозуміннѐ, а відтаљ і љонструљтивної співпраці між 
дирељціюя КЦУ та лідерами уљраїнсьљих організацій Мосљви тощо *10; 18, с. 2-3; 29, с. 100]. 

В цілому слід відзначити, що, попри наѐвність ољремих досѐгнень щодо створеннѐ і діѐльності 
науљових уљраїнознавчих осередљів у Мосљві, позитивні тенденції, ѐљі намітились у їхньому розвитљу 
наприљінці 1990-х – на початљу 2000-х рољів, не набули поширеннѐ, осљільљи протѐгом 2000-х – на поч. 
2010-х рр. владні струљтури Росії таљ і не розробили љомплељсного підходу стосовно удосљоналеннѐ 
національно-љультурної політиљи щодо національних меншин, фінансова та інформаційна допомога з 
бољу Уљраїни таљож не набула системного хараљтеру. 

Значних результатів щодо вивченнѐ уљраїнознавчих дисциплін та розвитљу науљової діѐльності 
вдалосѐ досѐгти уљраїнсьљій громаді Республіљи Башљортостан на чолі з В. а. Бабенљом, ѐљий з 1992 р. 
очоляю Республіљансьљий національно-љультурний центр уљраїнців Башљортостану «Кобзар». Цій 
організації вдалосѐ налагодити плідну співпраця з представниљами республіљансьљої та місцевої 
адміністрації, працівниљами відділу міжнародних договорів Міністерства освіти і науљи Уљраїни, а таљож 
з љільљома уљраїнсьљими науљово-дослідними інститутами та навчальними заљладами. У 1998 р. в Уфі за 
ініціативи В. а. Бабенља створено філія Мосљовсьљого державного відљритого університету 
ім. М. О. Шолохова, ѐљий до сьогодні фунљціоную під його љерівництвом. В Уфимсьљій філії цього 
університету створено Науљовий центр уљраїнознавства, здійсняютьсѐ підготовља виљладачів уљраїнсьљої 
мови на бяджетній основі, а таљож існую можливість длѐ вивченнѐ уљраїнсьљої мови студентами 
нефілологічних спеціальностей. На базі Науљового центру уљраїнознавства було проведено низљу 
міжнародних навчальних семінарів та науљово-праљтичних љонференцій, зољрема: «Розвитољ соціально-
ељономічної і љультурної співпраці Башљортостану й Уљраїни» (2003 р.), «Михайло Грушевсьљий – 
істориљ, громадсьљий і політичний діѐч, лядина» (2005 р.), «Удосљоналеннѐ виљладаннѐ предметів 
уљраїнознавчого циљлу в освітніх заљладах Російсьљої Федерації» (у 2002, 2006 та 2008 рр.). Провідні 
науљовці центру на чолі з В. а. Бабенљом брали аљтивну участь в організації науљово-праљтичної 
љонференції «Уљраїністиља в Росії: історіѐ, стан, тенденції розвитљу», що відбулась у Мосљві у листопаді 
2009 р., Міжнародній науљовій інтернет-љонференції «Уљраїнсьља етнічність у соціољультурному просторі 
Росії», ѐља тривала з 24 травнѐ до 6 червнѐ 2010 р., та в інших важливих науљових заходах. Впродовж 
1997 – 2004 рр. в Уфимсьљому педагогічному љоледжі № 1 працявало уљраїнсьље відділеннѐ, де 
студенти, ѐљі навчалисѐ за спеціальністя «навчаннѐ в початљових љласах», оволодівали додатљово 
фахом учителѐ уљраїнсьљої мови. Відбулосѐ љільља випусљів за вљазаноя спеціальністя (у 2001, 2002 та 
2005 рр.), однаљ у 2004 р. набір на неї було призупинено через відсутність абітуріюнтів. В Уфі таљож 
створено філія Уљраїнсьљого університету, що дію при Мосљовсьљому державному відљритому 
педагогічному університеті, де підготовља спеціалістів з уљраїнсьљої мови та літератури може 
здійсняватисѐ на платній основі *11; 23, с. 4; 25; 30; 31; 35, с. 386]. 

Республіљансьљий національно-љультурний центр уљраїнців Башљортостану «Кобзар» налагодив 
постійну співпраця з Центром гуманітарної співпраці з уљраїнсьљоя діаспороя при Ніжинсьљому 
державному університеті ім. М. В. Гоголѐ, ѐљий надаю методичну допомогу при виљладанні уљраїнсьљої 
мови в Уфимсьљій філії Мосљовсьљого державного відљритого університету ім. М. О. Шолохова, 
Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науљи, молоді та спорту Уљраїни, 
ѐљий безљоштовно передаю центру науљову та навчально-методичну літературу. У 2002 р. в рамљах Рољу 
Уљраїни в Росії студенти філологічного фаљультету Уфимсьљої філії МДВПУ і Уфимсьљого педагогічного 
љоледжу № 1 проходили педагогічну праљтиљу на базі Тернопільсьљого державного педагогічного 
університету ім. В. Г. Гнатяља *14, с. 1; 23, с. 4; 27, с. 1; 28, с. 1]. 
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У Стерлітамацьљому районі відповідно до уљазу президента Башљортостану М. Г. Рахімова у 
1999 р. було створено уніљальний длѐ Російсьљої Федерації державний заљлад – Історично-љультурний 
центр уљраїнців Башљортостану «Село Золотоношља», метоя ѐљого стало узагальненнѐ напрацявань та 
розробља методичних рељомендацій длѐ уљраїнсьљих національно-љультурних об’юднань щодо 
збереженнѐ уљраїнсьљої љультури в Республіці Башљортостан. Крім цього, на території Республіљи 
Башљортостан діять Науљово-методичний центр з вивченнѐ слов’ѐнсьљих љультур та Міжрегіональне 
громадсьље об’юднаннѐ «Науљове товариство уљраїністів ім. Т. Г. Шевченља» *25; 28, с. 1]. 

Таљим чином, рівень науљової та освітньої діѐльності у середовищі уљраїнсьљого населеннѐ 
Республіљи Башљортостан можна вважати відносно висољим у порівнѐнні з іншими регіонами Російсьљої 
Федерації, що стало можливим завдѐљи аљтивній позиції уљраїнсьљої громади Башљортостану, 
фінансовій підтримці місцевої влади республіљи та постійним љонтаљтам з уљраїнсьљими державними та 
науљовими установами. 

В числі уљраїнознавчих осередљів, ѐљі впродовж 1990-х – поч. 2010-х рр. були створені в інших 
регіонах Росії, слід назвати љафедри уљраїнознавства Белгородсьљого та Тяменсьљого державних 
університетів, Слов’ѐнсьљого університету Новосибірсьља, Інститут Тараса Шевченља Оренбурзьљого 
державного університету, Центр уљраїністиљи Південного Федерального університету Ростова-на-Дону. У 
Тяменсьљому державному університеті вивчаять уљраїнсьљу мову, літературу, уљраїнознавчі дисципліни, 
проводѐть науљові љонференції з уљраїнознавства *14, с. 1; 33, с. 3; 41; 44].  

Виљладаннѐ уљраїнсьљої мови запроваджено у Воронезьљому та Красноѐрсьљому державних 
університетах, на філологічному фаљультеті Томсьљого державного педагогічного інституту, на відділенні 
слов’ѐнсьљих мов філологічного фаљультету Саратовсьљого державного університету, у Новосибірсьљому 
та Волгоградсьљому державних педагогічних університетах. В Урало-Сибірсьљому представництві 
міжрегіональної Аљадемії управліннѐ персоналом виљладаять уљраїнсьљу мову та літературу, історія 
Уљраїни, уљраїнознавство. У Новосибірсьљому державному педагогічному університеті на љафедрі 
етнографії та фольљлору створено фаљультативний љурс, присвѐчений уљраїнсьљим народним ремеслам, 
традиційним длѐ уљраїнців Новосибірсьљої області *33, с. 3; 40, с. 29, 32, 36, 42]. 

Одним із напрѐмів науљової діѐльності, що здійснявали представниљи уљраїнсьљої спільноти Росії, 
стало створеннѐ уљраїнознавчих центрів при уљраїнсьљих громадсьљих організаціѐх. Впродовж 1991 – 
1998 рр. у Краснодарі працявало «Товариство уљраїнців Кубані» на чолі з відомим љраюзнавцем 
Н. А. Тернавсьљим, ѐље здійснявало аљтивну роботу щодо вивченнѐ уљраїнсьљої љультури на Кубані, 
зољрема проводило науљові љонференції («Кухаренљівсьљі читаннѐ», «Шевченљісьљі поминаннѐ» тощо), 
матеріали ѐљих було видано. Однаљ у 1998 р. товариство припинило свою існуваннѐ через браљ љоштів і 
підтримљи з бољу місцевої влади *36, с. 329+. У 2006 р. з метоя налагодженнѐ уљраїнсьљо-російсьљого 
љультурного співробітництва та вивченнѐ уљраїнсьљої історії, љультури, мистецтва та народної творчості 
було створено Краснодарсьљу љрайову громадсьљу організація «Співдружність Кубань – Уљраїна», що 
об’юдную істориљів, етнографів, архівістів, музейних працівниљів, діѐчів љультури та мистецтва. З метоя 
љоординації науљової діѐльності, спрѐмованої на вивченнѐ історії Кубані та Уљраїни і проведеннѐ 
відповідних науљових љонференцій, на базі організації було створено «Російсьљо-уљраїнсьљий науљово-
дослідницьљий центр» та «Культурно-просвітницьљий центр». Впродовж 2006 – 2009 рр. представниљи 
організації провели п’ѐть науљових љонференцій на тему «Кубань – Уљраїна: питаннѐ істориљо-љультурної 
взаюмодії», видаять збірљи науљових праць, љотрі стали щорічним виданнѐм організації. «Співдружність 
Кубань – Уљраїна» підтримую постійні љонтаљти з Інститутом історії НАН Уљраїни, Інститутом 
мистецтвознавства, фольљлористиљи й етнології НАН Уљраїни, Дніпропетровсьљим Інститутом суспільних 
досліджень, ољремими істориљами Харљова, Донецьља, Запоріжжѐ, Одеси, Львова, а таљож ю членом 
Міжнародної асоціації уљраїністів. Науљову та видавничу діѐльність організаціѐ здійсняю лише власним 
љоштом та за підтримљи ољремих љубансьљих підприюмців *36, с. 330 – 331]. 

В Краснодарі створено філіал Донецьљого відділеннѐ Науљового товариства ім. Т. Шевченља на 
чолі з професором Краснодарсьљого університету љультури та мистецтв В. К. Чумаченљом, ѐљий ю 
провідним уљраїністом Кубані й аљтивно співпрацяю з уљраїнсьљими аљадемічними інститутами, а таљож 
публіљую статті у низці уљраїнсьљих енциљлопедій *1, с. 354]. 

У Краснодарі працяю дељільља етнографів та фольљлористів, що проводѐть дослідженнѐ у галузі 
уљраїністиљи. Член Науљового товариства ім. Т. Шевченља В. І. Чурсіна досліджую зміни у фольљлорі та 
етнољультурних традиціѐх східнослов’ѐнсьљого та уљраїнсьљого населеннѐ Кубані, захистила з ціюї теми 
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дољторсьљу дисертація. Доцент Кубансьљого університету Л. Б. Мартиненљо вивчаю сучасне існуваннѐ 
прислів’їв, приљазољ і загадољ чорноморсьљих љозаљів. Сфероя науљових інтересів Н. О. Гангура ю 
матеріальна љультура чорноморсьљих і љубансьљих љозаљів ѐљ частини уљраїнсьљої етнољультурної традиції. 
Істориљ В. В. Бондар досліджую уљраїнсьљий стиль в љубансьљій архітељтурі, а таљож виѐвлѐю пам’ѐтљи історії 
та љультури Кубані, щоб забезпечити їхню зберіганнѐ *1, с. 355]. 

Заснована у 2003 р. Регіональна національно-љультурна автономіѐ уљраїнців Волгограда 
ініціявала етнољультурні та лінгвістичні проељти щодо дослідженнѐ мови уљраїнсьљого населеннѐ 
регіону. Уљраїнсьљі центри створено в м. Миљолаївсьљу, селах Ольхівља, Гусевља та ін. Аљтивізації роботи 
РНКА уљраїнців Волгограда сприѐло підписаннѐ угоди про спільну діѐльність у науљовій, освітній, 
љультурній та просвітницьљій сфері з товариством «Уљраїна – Світ» на чолі з І. Драчем *39+. 

Длѐ здійсненнѐ роботи щодо забезпеченнѐ національно-љультурних потреб заљордонного 
уљраїнства в системі Міністерства освіти і науљи, молоді та спорту Уљраїни діять таљі струљтурні 
підрозділи, ѐљ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Науљово-дослідний інститут 
уљраїнознавства, Центр уљраїнознавства філософсьљого фаљультету Київсьљого національного 
університету ім. Тараса Шевченља, Центр гуманітарної співпраці з уљраїнсьљоя діаспороя при 
Ніжинсьљому державному університеті ім. М. В. Гоголѐ, Міжнародний інститут освіти, љультури і зв’ѐзљів 
з діаспороя Національного університету «Львівсьља політехніља». Основними напрѐмами їхньої 
діѐльності ю допомога у відљритті і фунљціонуванні уљраїнсьљих шљіл за љордоном, здійсненнѐ 
двосторонніх науљово-дослідних проељтів, підготовља фахівців з уљраїнознавства з числа заљордонних 
уљраїнців, здійсненнѐ спільних науљово-освітніх видань, створеннѐ програм та методичних 
рељомендацій длѐ осередљів уљраїнсьљого шљільництва, забезпеченнѐ їх навчально-методичноя 
літературоя *24, с. 1]. У числі найважливіших результатів співпраці названих установ з представниљами 
уљраїнсьљої діаспори Росії слід назвати здійсненнѐ масштабного проељту Науљово-дослідним Інститутом 
уљраїнознавства «Уљраїнсьљий етнос у світовому часопросторі», згідно з ѐљим, ољрім дослідженнѐ історії 
уљраїнсьљої діаспори інших љраїн, значна увага приділѐютьсѐ вивчення становища російсьљих уљраїнців; 
виділеннѐ Міністерством освіти і науљи Уљраїни стипендій длѐ навчаннѐ представниљів уљраїнсьљих 
громад Росії у вузах Уљраїни (у 2009 р. було виділено 50 стипендій), щорічне навчаннѐ у Міжнародній 
шљолі уљраїністиљи НАН Уљраїни представниљів уљраїнсьљого населеннѐ Росії, підготовљу до друљу 
працівниљами Міжнародного інституту освіти, љультури і зв’ѐзљів з діаспороя Національного 
університету «Львівсьља політехніља» матеріалів про діѐльність Нижньољамсьљої місьљої національно-
љультурної організації «Вербиченьља» (видані за љошти Львівсьљої обласної державної адміністрації) та 
реалізація ними низљи заходів щодо зміцненнѐ співробітництва з уљраїнсьљими громадами 
Поволзьљого федерального ољругу Російсьљої Федерації, реалізація Центром гуманітарної співпраці з 
уљраїнсьљоя діаспороя при Ніжинсьљому державному університеті ім. М. В. Гоголѐ програми «Тиса» з 
дослідженнѐ фольљлору та етнографії уљраїнсьљих мігрантів Західного Сибіру спільно з Інститутом 
гуманітарних досліджень Тяменсьљого державного університету та просвітницьљого проељту «Ніжин – 
Санљт-Петербург: ляди і долі», щорічну організація працівниљами центру Гоголівсьљих читань за участя 
вчених-уљраїністів у Меморіальному центрі «Будинољ М. В. Гоголѐ в Мосљві», а таљож підтримљу ними 
постійних љонтаљтів з Культурним центром Уљраїни в Мосљві, Центром уљраїнсьљих досліджень Інституту 
Ювропи РАН, љафедроя історії љраїн Близьљого зарубіжжѐ Мосљовсьљого державного університету 
ім. М. В. Ломоносова, Науљовим центром уљраїнознавства, що дію в Уфимсьљій філії Мосљовсьљого 
державного відљритого університету ім. М. О. Шолохова, а таљож з љафедрами уљраїнознавства та 
ољремими вченими Белгородсьљого та Тяменсьљого державних університетів і Слов’ѐнсьљого 
університету Новосибірсьља *12, с. 2; 13, с. 7, 14, 17; 14, с. 1-2; 21, с. 5; 22, с. 4]. 

Таљим чином, впродовж 1990-х – поч. 2010-х рр. ѐљ наслідољ відродженнѐ національно-
љультурного життѐ уљраїнсьљого населеннѐ Російсьљої Федерації розпочавсѐ і триваю процес утвореннѐ 
та аљтивізації діѐльності різного типу уљраїнсьљих об’юднань, серед ѐљих переважаять організації 
љультурологічного спрѐмуваннѐ. З середини 1990-х рољів завдѐљи аљтивності громадсьљих організацій 
уљраїнців Росії та уљраїнсьљих дипломатичних установ у Російсьљій Федерації розпочинаютьсѐ процес 
утвореннѐ різного типу науљових осередљів, що мали за мету здійсненнѐ досліджень та вивченнѐ історії 
Уљраїни, уљраїнсьљої діаспори та уљраїнознавчих дисциплін. Основними типами уљраїнознавчих 
науљових заљладів, створених у Російсьљій Федерації впродовж 1990-х – на поч. 2010-х рр. російсьљими 
владними струљтурами та представниљами уљраїнсьљої громадсьљості, стали державні аљадемічні 
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науљово-дослідні інститути, ѐљі займаятьсѐ вивченнѐм історії Уљраїни і љраїн СНД та Балтії, заснуваннѐ 
уљраїнсьљих інститутів та љафедр уљраїнознавства при вищих навчальних заљладах Мосљви та інших 
російсьљих міст, створеннѐ науљових товариств при уљраїнсьљих громадсьљих організаціѐх та 
національно-љультурних автономіѐх уљраїнців Росії. До числа установ, ѐљі в процесі своюї діѐльності 
сприѐять розвитљу, вивчення та поширення уљраїнознавчих дисциплін, можна зарахувати таљож 
Культурний центр Уљраїни в Мосљві, Меморіальний центр «Будинољ М. В. Гоголѐ в Мосљві», Уљраїнсьљий 
історичний љлуб тощо. Основними формами науљової діѐльності, що здійсняютьсѐ уљраїнознавчими 
осередљами Росії, стали реалізаціѐ цільових науљових проељтів спільно з уљраїнсьљими науљово-
дослідними інститутами з вивченнѐ уљраїнсьљої діаспори, проведеннѐ історичних та мовознавчих 
науљових љонференцій, виданнѐ науљової та навчальної літератури, забезпеченнѐ уљраїнознавчих 
љафедр літературоя з уљраїністиљи, розвитољ прѐмих зв’ѐзљів між науљово-дослідними установами, 
навчальними заљладами та ољремими науљовцѐми Уљраїни та Російсьљої Федерації. При цьому слід 
відзначити, що фінансова та організаційна допомога уљраїнознавчим осередљам Росії з бољу російсьљих 
та уљраїнсьљих владних струљтур та науљових установ впродовж 1990-х – поч. 2010-х рр. носила 
епізодичний хараљтер і не набула системності. Погіршеннѐ уљраїнсьљо-російсьљих міждержавних 
відносин із середини 2000-х рољів та ліљвідаціѐ центральних уљраїнсьљих громадсьљих організацій Росії 
(Об’юднаннѐ уљраїнців Росії і Федеральної національно-љультурної автономії «Уљраїнці Росії») створяю 
несприѐтливі умови длѐ виробленнѐ російсьљими державними установами ѐљісної політиљи, 
спрѐмованої на задоволеннѐ національно-љультурних потреб уљраїнсьљого населеннѐ Росії. 
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 Михайло Василик 

УКРАЇНОЗНАВСТВО В АРГЕНТИНІ. 

ІСТОРИЧНИЙ НАЧЕРК, ТЕПЕРІШНЯ СИТУАЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ1 

 

Від самого початљу уљраїнсьљої імміграції до Аргентини іммігранти виѐвили поважне 
заціљавленнѐ, љотре, треба сљазати, обмежувалосѐ в основному до двох територіѐльних осередљів: пров. 
Місіонесу, а відтаљ столиці љраїни – Буенос-Айреса з його ближчими і дальшими підмісьљими 
ољолицѐми.  

По приблизно 10-річному побуті перших іммігрантів в љраїні виниљла майже рівночасно 1910 р. у 
Місіонесі з інціѐтиви о. арослава Карп’ѐља й у Буенос-Айресі, ѐљ приватна ініціѐтива п. Петра Баља 
потреба свого шљільництва. З приїздом до Аргентини сестер Василіѐнољ у 1939 р. відљрито зразу діточі 
садочљи, а відтаљ шљоли. Ці шљоли були љожноденні і, љрім уљраїнсьљої мови, вчили дітей таљож інших 
дисциплін, таљ ѐљ передбачали шљільні програми длѐ дітей в Галичині, звідљіль спроваджувано таљож 
шљільні підручниљи. Згодом љожноденні шљоли таљ у Місіонесі, ѐљ і в Буенос-Айресі перейшли на 
еспансьљу виљладову мову і були вљлячені до мережі державних шљіл. В рољах 1990-1995 у Місіонесі 
була спроба вљлячити у тих шљолах навчаннѐ уљраїнсьљої мови ѐљ чужоземної й одержано згоду 
провінційного урѐду,але браљ љваліфіљованих учителів спричинив невдачу цього заходу. Таљі шљоли 
були відљриті в Апостолесі, Посадасі, Обері, Беріссі љоло Буенос-Айреса, Бовені пров. Мендози. Дељотрі 
з цих шљіл мали хараљтер середніх шљіл, љрім народних (в Апостолесі вони були хлоп’ѐча й дівоча, хоч по 
Ватиљансьљому Соборі ІІ дозволено на їх мішаний сљлад), В Посадасі найљраща шљола міста була 
љерована с-ми Василіѐнљами, до ѐљої навіть ходили діти мера міста. В дељотрих цих шљолах на протѐзі 
певного часу навчано по обіді уљраїнсьљої мови, але це діти сприймали ѐљ дисљримінація і в сљорому 
часі ті виљлади перервано. 

Тимчасом у столиці Буенос-Айрес й ољолицѐх розвитољ уљраїнсьљого шљільництва пішов іншим 
шлѐхом. Рољу 1924, 10 лятого у підмісьљій ољолиці Беріссо постав ѐљ аматорсьљий гуртољ театру 
«Молода громада». Пару місѐців пізніше у столиці постало друге подібне товариство з назвоя 
«Просвіта». аљ одне, таљ і друге передбачало у своїй діѐльності формація уљраїнсьљих бібліотељ, 
розвитољ аматорсьљих гуртљів театру, плељаннѐ мистецтва хорового співу й народніх танців, але не 
згадувано навчаннѐ уљраїнсьљої мови. Здавши собі справу з ідентичності засобів діѐльності, ці два 
товариства рішили об’юднатисѐ під назвоя «Просвіта». В сљорому часі вони зрозуміли, що 
найважливішим їхнім завданнѐм буде навчаннѐ уљраїнсьљої мови на письмі, бо розговірна мова, ѐљ 
довго житимуть їхні батьљи, дідусі й бабусі, в їхніх домах буде панівноя. Може, не зовсім літературна 
мова, з певноя домішљоя діѐлељту ољолиць, з ѐљих їхні старші пољоліннѐ походили, хоч діѐлељт поволі 
почав заниљати під впливом уживаної у товариствах мови. Цей ціљавий процес у розвитљу шљільництва 
відбувсѐ в ољолиці Дољ Суду. Там поселилось було значне число уљраїнсьљих фахівців, зољрема 
інженерів та інших механіљів, ѐљі працявали в елељтрівнѐх (SEGBA), велиљих металяргічних заљладах 
(TAMET), м’ѐсољомбінатах (Lа Negra,La Blanca,SWIFT), в усіх майстернѐх направи чи љонструљції љораблів, 
ѐљ механіљи чи адміністратори підприюмств. Звичайно вони одержували добру платня і, будучи 
свідомими патріотами, вљладали частину своїх приходів на фахове і патріотичне вихованнѐ своїх дітей. 
За їхнім приљладом ішли інші, таљ, що на протѐзі љільљох рољів існували щоденні уљраїнсьљі пополудневі 
шљоли з оплачуваними батьљами учителѐми. Але вплив довљіллѐ й асимілѐціѐ довели до того, що 
љільљість учнів у тих шљолах почала різљо меншати і в љоротљому часі їх треба було заљрити. Треба знати, 
що урѐд Аргентини настійчиво проводить асимілѐція: в шљолах навчальний день починаютьсѐ 
відспіваннѐм державного гимну й підніманнѐм державного прапора, а в шљолах на лељції історії вчать у 
суперлѐтивах про їхніх державних мужів, виховуячи таљ аргентинсьљих патріотів. Тоді на місце 
пополудневих шљіл відљривано постепенно при товариствах або парохіѐх суботні чи недільні шљоли длѐ 
навчаннѐ уљраїнсьљої мови. Таља ситуаціѐ існувала від приблизно 30-тих рољів до 1948 рољу, љоли у 
Буенос-Айресі відљрито першу Уљраїнсьљу Грељо-Католицьљу Церљву, при ѐљій оо. Василіѐни відљрили 
першу неповно-середня уљраїнсьљу шљолу, љотра теоретично була 10-річљоя, хоч рідљо љоли учні 
доходили до 10-го рољу; звичайно пољидали її раньше. Взагалі перші суботні або недільні шљоли було 
відљрито у пров. Місіонес при грељо-љатолицьљій (у Лѐс Тунас, о. Карпѐљ) і православній парохії (у Трес 
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Капонес, о. Т. Гнатяљ) В Буенос-Айресі поѐвилисѐ приватні особи, заціљавлені цея справоя: згаданий 
вже вище учитель Петро Баљ відљрив ољоло 1910 рољу у дільниці Бельграно міста Буенос-Айреса шљолу 
уљраїнсьљої мови, ѐљої дальша долѐ не відома. На початљу 30-тих рољівТетѐна Михайлів-Цимбал 
оснувала на передмістя Валентін Альсіна шљолу, що мала ољоло 30 учнів. Але довљруги неї виниљли 
різні інтриги й сплетні, й Тетѐна відмовиласѐ вести її дальше.  

З часом тих шљіл виниљло більше, але вже при пародіѐх, де вчили отці Василіѐни ще й релігія та 
церљовний спів, і при товариствах, де залежно від учителѐ або від управи товариства додавано ще 
географія, історія й спів. Через ѐљих 50 рољів більшість цих шљіл зниљли через браљ учителів. У 50-тих 
рољах Централѐ «Просвіти» пробувала рѐтувати ситуація, відљривши середньошљільний љурс 
уљраїнознавства,але він проіснував тільљи ріљ і не сповнив надій товариства. Все-таљи повоюнна хвилѐ 
іммігрантів, переважно з родинами і дітьми, аљтуалізувала знову потребу уљраїнсьљих шљіл, чим 
зайнѐлисѐ в першу чергу парохії, товариства і їхні філії. Перша уљраїнсьља шљола, що виниљла при філії 
товариства «Просвіта» у Беріссі, була створена 1931 р., друга при філії в Дољ Суді створена 1932 р. і третѐ 
при філії у Валентін Альсіна, рољу 1935. По другій Світовій Війні з Европи прибула значна љільљість 
політичних іммігрантів. Більшість з них були прихильниљами ОУН(б) вони вступали до «Просвіти» й 
надали товариству своя політичну оріюнтація, тоді ѐљ «Відродженнѐ», љолишнѐ стрілецьља громада 
вдержувало зв’ѐзљи з стрілецьљими організаціѐми Канади, ѐљі були прихильниљами ОУН(м) й мали таљу 
ж політичну оріюнтація, ѐљ стрілецьљі громади. аљ «Просвіта», таљ і прибулі прихильниљи «Відродженнѐ» 
мали подібну проблему з уљраїнсьљими шљолами: браљ учителів. Це роздрібнявало сили цих товариств і 
виховувало групову нетерпимість. Було ще одно політичне середовище, до ѐљого особи національного 
перељонаннѐ не мали ані не шуљали доступу. Це були т-ва філо-љомуністичні або філо-радѐнсьљі, ѐљі 
сљладалисѐ переважно з уљраїнців, білорусів і росіѐн, що мали теж шљоли, де вчили уљраїнсьљої, 
білорусьљої й російсьљої мови. 

 

Філія Буенос-Айрес. УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТА ПАПИ В РИМІ 
 

У 1963 р. у Буенос-Айресі стало відомо, що митрополит УГКЦ Йосиф Сліпий звільнений з 
радѐнсьљого ГУЛАГу, що він виїхав до Риму, де поселивсѐ і де йому папа надав гідність љардинала і що 
він своюя властя заснував УКУ ім. св. Климентіѐ Папи в Римі й почав збирати уљраїнсьљих науљовців «в 
розсіѐнні сущих» до Риму. Коли новий љардинал звернувсѐ до проф. Богдана Галайчуља, відомого 
знавцѐ міжнародного права, љолишнього стипендіѐта фонду Шептицьљого, в љатолицьљому університеті 
Льовайна в Бельгії, Галайчуљ радо погодивсѐ стати професором УКУ, але запропонував љардиналові 
переговори, мавши перед тим справу з еписљопом Сапелѐљом, з дељотрими уљраїнсьљими науљовцѐми 
(проф. Я. Полѐнсьљий, проф. Е. Онацьљий, мгр. Л. Тауридзља, і ліц. М. Василиљ) й словінцѐми (д-р 
Т. Дебелѐљ, д-р В. Брумен, о. Й. Гнідовец) створити у Буенос-Айресі філія університету, з відділом 
славістиљи, фаљультету літератури й філософії. Післѐ уточнень приміщеннѐ длѐ філії днѐ 09.03.1966 
відбуласѐ свѐточна інавгураціѐ філії з благословеннѐм љардинала і номінаціюя д-ра Галайчуља 
дирељтором філії, а еп. Сапелѐља її опіљуном. На першому засіданні тільљи професорів-уљраїнців з участя 
Галайчуља й еп. Сапелѐља на пропозиція ліц. Василиља вирішено створити при Філії середньошљільний 
љурс уљраїнознавства, т. зв. гімназія длѐ випусљниљів аргентинсьљих середніх шљіл. На цей љурс 
вписалосѐ 42 учні, переважно всі старші пластуни. Пізніше дољооптовано до сљладу учителів мгрів 
Романяља й Улицьљого, др. Марту Полѐнсьљу, інж. Леоніда Голоцвана, інж. Р. Ільницьљого, о. Йсифа 
Породьља, о. Василѐ Королѐ, а ще згодом деѐљих інших випусљниљів аргентинсьљих та наших шљіл. 
Виниљла нова ситуаціѐ. Діти ходили до народних шљіл про своїх парафіѐх чи товариствах, а до середніх 
шљіл ішли до «гімназії» при філії університету. 

Сучасний стан. З часом знаннѐ уљраїнсьљої мови серед молоді заниљло, більшість учителів 
померло (Я. Полѐнсьљий, Ю. Онацьљий, Б. Галайчуљ, І. Романяљ, Л. Тауридзьља й інші), вљінці Дебелѐљ і 
Брумен. Василиљ, що став на місце Галайчуља, бачучи заниљ студентів, вирішив поширити љурс 
уљраїнознавства на молодь з провінцій. Перші љурси длѐ молоді з провінцій з оплатоя їм подорожі 
відбулисѐ у 1980 і 81 рр. в осідљу філії при љатедрі, але це виходило надто дорого. Тоді вирішено 
влаштовувати љурси у провінціѐх, оплачуячи подорож тільљи професорам. Але тут виниљла проблема. 
Еп. Сапелѐљ не придержувавсѐ ніѐљої програми, що не подобалосѐ іншим, і љурси перервалисѐ. По році 
перерви Василиљ уложив програму, розљлад годин, за порадоя с. Михаїли договоривсѐ з сестрами 
Василіѐнљами із Леандро Алему, що мали пригоже приміщеннѐ длѐ дівчат, ѐље в час ваљацій стоѐло 



 
1. Освіта закордонного українства: сучасний стан та перспективи 

 

39 

порожню,щоб вони примістили в себе љурс і зайнѐлисѐ його харчуваннѐм, за відповідноя оплатоя, 
љористаячи з субсидій о. Рељтора з Риму, љард. Й. Сліпого, ѐљий, захоплений Курсом, љожного рољу 
присилав субсидії на оплату його љоштів. Виљладова мова љурсу була еспансьља за виїмљом уљраїнсьљої 
мови. Длѐ неї браљувало доброго підручниља. Раз Василиљ, будучи в Канаді, перейшовсѐ по љнигарнѐх в 
пошуљу доброго підручниља й у љнигарні «Наша љнига», що продавала різні радѐнсьљі љомуністичні 
виданнѐ, знайшов љнижљу «Learn ucrainian», љупив і привіз її зі собоя до Буенос-Айреса. Тут підшуљав 
знавців англійсьљої й еспансьљої мов, сам переглѐнув перељлад, елімінуячи всѐљі русизми та ідеологічні 
љомуністичні завваги, дав видруљувати 60 примірниљів і передав їх учителѐм до ужитљу. Цей наљлад 
негайно розійшовсѐ, і на початљу слідуячого рољу треба було друљувати другий обмежений наљлад, бо 
на число 500 чи 1000 примірниљів не було љоштів. З часом ми довідались, що ця љнижљу уживаять й 
інші шљоли фотољопіѐми, але не љазали їм нічого, задоволені, що љнижља допомагаю учителѐм вчити, а 
учнѐм опанувати уљраїнсьљу мову. Від 1980 до 1997 љурс переводжувано в прияті сс. Василіѐнољ у 
Леандро Алем у пров. Місіонесі. За весь той час на љурсах виљладали: владиља Андрій (перших п’ѐть 
љурсів), о. Л. Глинља (один љурс), д-р. М. Василиљ, ліц. Марусѐ Литвин, с. Михаїла (Феджеља), 
ліц. Е. Литвин, проф. Карло Тітус (учасниљи всіх љурсів) й інші, що брали участь у љурсах доривочно. По 
смерті Патріѐха Йосифа І його наступниљ влад. Хома підтримував фінансово ще Курси, але він сљоро 
таљож помер, і ми залишилисѐ не тільљи без фінансової допомоги, але й без легальної основи. Правда, 
один раз одержали допомогу від тов. Св. Софіѐ з Риму від о. Гліба Лончини, але з застереженнѐм, що 
вони на таљі проюљти грошей не маять і щоб на майбутню ми шуљали інших джерел фінансуваннѐ. аљраз 
в тому часі Аргентину відвідував Патріѐрх Лябомир. а звернувсѐ до нього, представивши нашу сљрутну 
ситуація, а він порадив нам звернутисѐ до о. рељтора УКУ у Львові Б. Гудзѐља, але праці не переривати, 
бо він ѐљраз вернув з Місіонесу, де йому чуда розповідали про наш Курс.  

По довших переговорах з проводом УКУ ми врешті прийнѐли їх пропозиція змінити нашу назву із 
філії Університету СКП у Римі на Інститут Уљр. Культури й Науљи ім. Патріѐрха Йосифа І (Сліпого) й 
підписали договір про співпраця Інституту з УКУ. аљраз приблизно в тому часі дирељтор Філії д-
р М. Василиљ номінував своюя заступницея у філії й дирељторљоя Курсів ліц. Марія Литвин, а відтаљ 
поважно захворів. На пропозиція УКУ дирељтором Інституту номіновано о. Д-ра Глинљу, а решта 
залишилась без змін. Професорами залишились: ліц. М. Литвин, ліц. Е. Литвин, проф. В. Бастерретче 
(аргентинець), проф. Карло Тітус, с. Михаїла Феджеља і деѐљі допоміжні, але љоротљотриваячі сили. А в 
Буенос-Айресі відновлено виљлади уљраїнсьљої мови.  

Таљож відновлено навчаннѐ уљраїнознавства у централі т-ва «Просвіта», ѐља вдержую досить 
добрий ансамбль народних танців і намагаютьсѐ заціљавити молодих членів ансамбля 
уљраїнознавством, а таљож філіѐ т-ва «Відродженнѐ» в Авеллѐнеді, ѐља маю домівљу, пригожу длѐ 
молоді, й приступила до навчаннѐ уљраїнознавства. 

 
Перспељтиви. На нашу думљу, найбільші перспељтиви на успіх маять љурси Інституту. Це дољазую 

більш чим 30-річне їх існуваннѐ мимо зміни назви і побираннѐ оплати, хоч незначної, але все-таљи 
оплати, тоді ѐљ в початљах навчаннѐ було дарове. А љоли додати ще й перспељтиву навчатисѐ 
уљраїнознавства в УКУ міста Львова й набути знаннѐ, щоби відтаљ в Аргентині зложити належні іспити й 
набути титул завіреного перељладача з уљраїнсьљої мови, то успіх був би запевнений. Того не можна 
сљазати про навчаннѐ у шљолах «Просвіти», а ще менше «Відродженнѐ», ѐљих мотиваціѐ полѐгала би 
тільљи на почутті патріотизму, ѐљий, на довшу мету, не може љонљурувати з асимілѐційним тисљом 
держави й ољруженнѐ, про що була мова вище. 

 
 
___________ 
1
 Стаття надруљовано в авторсьљій редаљції. 
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ДИСТАНЦІЙНА ПЕРЕПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ БРАЗИЛІЯ НА БАЗІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА 

 
Стаття присвячена проблемі дистанційного навчання української мови громадян Федеративної 

Республіки Бразилія українського походження, зокрема питанню перепідготовки вчителів української мови 
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Уљраїнсьља діаспора Федеративної Республіљи Бразиліѐ належить до найдавніших та 
найчисленніших уљраїнсьљих діаспор у світі: на сьогодні вона налічую близьљо 500 тисѐч осіб. Основна 
територіѐ проживаннѐ уљраїнців – південна частина Бразилії: штати Парана (міста Прудентополіс, 
Курітіба, Іраті, Круз-Машадо, Ріо-Азул, Маллет, Іваї, Кампо-Моурао, Ронљадор, Понта Гросса та ін.), 
Санта-Катарина (міста Порто-Уніао, Ітайополіс, Сапоіньѐс, Трес-Баррас, Мафра), Ріо-Гранде-до-Сул (міста 
Порто-Алегре, Гуарані, Іжуі, Жагуарі та Ерешімі) та Сан-Пауло (уљраїнсьља громада проживаю в столиці та 
муніципалітеті Сао-Каетано-до-Сул). 

Перша хвилѐ переселеннѐ уљраїнців до Бразилії припадаю на 1895-97 рр., љоли до 
південноамериљансьљої љраїни прибуло близьљо двадцѐти тисѐч уљраїнців (переважно вихідців із 
Галичини), загітованих агентами італійсьљих пароплавних љомпаній. Друга та третѐ хвилі імміграції 
(припадаять на початољ ХХ ст., љоли відбувалосѐ будівництво залізниці Сан-Паулу – Ріо-Гранде, та на 
міжвоюнні рољи) охопили Галичину, Волинь та Поліссѐ. Четверта ж хвилѐ припадаю на післѐвоюнні рољи, 
љоли виїхало близьљо двохсот тисѐч осіб. 

Сьогодні більшість бразильців уљраїнсьљого походженнѐ проживаю у штаті Парана (близьљо 80 %). 
Значної ваги вони надаять збереження уљраїнсьљої мови та уљраїнсьљих љультурних традицій, на що 
спрѐмована діѐльність таљих організацій, ѐљ Уљраїнсьљо-Бразильсьља Центральна Репрезентаціѐ, 
Уљраїнсьље Товариство Бразилії, Товариство Прихильниљів Уљраїнсьљої Культури, Товариство «Полтава», 
Товариство «Соборність», Асоціаціѐ Уљраїнсьљо-Бразильсьљої Молоді та ін. Значну роль у збереженні 
љультурної самобутності відіграять релігійні громади, об’юднані нављоло двадцѐти чотирьох парафій 
Уљраїнсьљої љатолицьљої церљви та шістнадцѐти парафій Уљраїнсьљої автољефальної православної церљви. 

Урѐд Бразильсьљої Федеративної Республіљи ѐљ љраїни мультинаціональної сприѐю громадѐнам 
уљраїнсьљого походженнѐ у збереженні їхньої љультурної самобутності. «Сучасна љонституціѐ Бразилії 1988 
рољу подаю, що љультурне багатство љраїни – це збір матеріѐльних і нематеріѐльних дібр, що їх створили 
етнічні љомпоненти бразильсьљої громади. Уљраїнсьља громада належить до того числа» *3, с. 140+. Тому 
уљраїнсьља діаспора дістаю державну підтримљу у вивченні уљраїнсьљої мови та збереженні уљраїнсьљої 
љультури. Таљ, учні державних шљіл у місцѐх љомпаљтного проживаннѐ уљраїнців післѐ проголошеннѐ нової 
љонституції отримали змогу вивчати уљраїнсьљу мову ѐљ іноземну. У зв’ѐзљу з цим виниљла нагальна 
потреба підготовљи вчителів уљраїнсьљої мови ѐљ іноземної. Крім того, постало питаннѐ про засвоюннѐ 
норм сучасної уљраїнсьљої літературної мови, осљільљи уљраїнсьља материљова мова та мова уљраїнців 
бразильсьљої діаспори маять суттюві відмінності. Післѐ проголошеннѐ Уљраїноя незалежності в 
уљраїнсьљо-бразильсьљих відносинах відбулосѐ пожвавленнѐ, що сприѐло налагодження љонтаљтів з 
уљраїнсьљоя громадоя в Бразилії, зољрема у сфері љультурної взаюмодії. Протѐгом останніх рољів було 
підписано низљу дољументів між љерівниљами љраїн, результатом чого, зољрема, стала й організаціѐ 
дистанційних љурсів перепідготовљи вчителів уљраїнсьљої мови Федеративної Республіљи Бразиліѐ на базі 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
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Відљриттѐ љурсів уљраїнсьљої мови за дистанційноя формоя навчаннѐ длѐ громадѐн Бразилії 
уљраїнсьљого походженнѐ в НПУ імені М. П. Драгоманова виљонуютьсѐ згідно з дорученнѐм Президента 
Уљраїни № 1-1/2872 від 7 груднѐ 2011 р. (у відповідь на зверненнѐ уљраїнсьљої громади Бразилії) та 
відповідно до наљазу Міністерства освіти і науљи, молоді та спорту № 9 від 11.01.2012. «Про дистанційне 
навчаннѐ уљраїнсьљої мови громадѐн Бразилії уљраїнсьљого походженнѐ на базі НПУ імені 
М. П. Драгоманова».  

Длѐ виљонаннѐ дорученнѐ з 27 листопада до 3 груднѐ 2012 рољу в штаті Парана з візитом 
перебувала делегаціѐ Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова у сљладі 
Першого прорељтора В. П. Беха та прорељтора з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчаннѐ 
А. П. Кудіна. Під час візиту вони відвідали уљраїнсьљі громади Бразилії, зољрема у тих містах, де було 
заплановано створити центри дистанційного навчаннѐ. Під час візиту відбуласѐ зустріч делегації НПУ з 
професорсьљо-виљладацьљим сљладом «UNICENTRO», у ході ѐљої уљраїнсьља делегаціѐ презентувала 
навчальну програму љурсу дистанційного навчаннѐ. 

Освітній проељт запланований у љільља етапів. Перший – перепідготовља вчителів уљраїнсьљої мови 
Федеративної Республіљи Бразилії та підвищеннѐ љомуніљативної љомпетенції носіїв уљраїнсьљої мови. У 
подальшому заплановано набір студентів з-поміж уљраїнців, ѐљі проживаять у Бразилії, на навчаннѐ за 
освітньо-љваліфіљаційним рівнем «баљалавр» та навчаннѐ уљраїнсьљої мови від самого початљу. Лољальні 
центри дистанційного навчаннѐ у Бразилії створено в містах Прудентополіс, Іраті та Курітіба. 

На сьогодні на љурси перепідготовљи зараховано понад 40 осіб, більшість із ѐљих ніљоли не були в 
Уљраїні. Це уљраїнці четвертого й п’ѐтого пољолінь, нащадљи емігрантів першої та другої хвиль, ѐљі були 
вихідцѐми переважно з Західної Уљраїни. Уљраїнсьљу мову вони вивчили, спілљуячись із друзѐми та 
рідними і тепер виљладаять її в суботніх та недільних шљолах. Тож постала потреба підвищеннѐ їхньої 
мовної та мовленнювої љомпетенції з уљраїнсьљої мови та рівнѐ фахової підготовљи з методиљи навчаннѐ 
уљраїнсьљої мови. 

У навчальному плані дистанційного љурсу основний час передбачено на вивченнѐ сучасної 
уљраїнсьљої літературної мови, методиљи виљладаннѐ уљраїнсьљої мови та літератури, порѐд із ѐљим ю 
таљож низља дисциплін історичного та љультурологічного спрѐмуваннѐ. Кожна група маю занѐттѐ раз на 
тиждень по чотири аљадемічні години. Однаљ основний час передбачено на самостійне виљонаннѐ 
студентами навчальних завдань різного типу протѐгом тижнѐ, ѐљі розміщуять на спеціально створеному 
сайті. Завданнѐ спрѐмовані на розвитољ основних мовленнювих љомпетенцій з уљраїнсьљої мови: 
слуханнѐ, говоріннѐ, читаннѐ й письма.  

На занѐттѐх із сучасної уљраїнсьљої літературної мови в руслі љомуніљативного спрѐмованого 
навчаннѐ відбуваютьсѐ ознайомленнѐ студентів із літературними нормами сучасної уљраїнсьљої 
літературної мови (фонетичними, правописними, лељсичними, граматичними та ін.). Мова уљраїнців 
бразильсьљої діаспори зберігаю в граматиці значну љільљість рис уљраїнсьљої мови (переважно її 
південно-західного наріччѐ) љінцѐ ХІХ століттѐ, ѐљу привезли з собоя до Бразилії перші уљраїнсьљі 
емігранти. Крім того, особливості уљраїнсьљої мови в діаспорі зумовлені й двомовністя її носіїв та 
обмеженим фунљціонуваннѐм: «Жити за межами љраїни – означаю або забути з часом рідну мову у 
повному обсѐзі, або прилаштувати її лељсиљу та струљтуру до нових соціољультурних умов» *5, с. 251]. 
Уљраїнці Бразилії виљористовуять уљраїнсьљу або португальсьљу залежно від ситуації спілљуваннѐ та 
предмета розмови. Таље диференційоване вживаннѐ мов зумовляю обмеженнѐ уљраїнсьљої мови за 
сферами вживаннѐ, і, відповідно, розвитољ лише певних її фунљціонально-стильових різновидів.  

Вчителі уљраїнсьљої ѐљ іноземної, ѐљі записалисѐ слухачами дистанційних љурсів, оріюнтуятьсѐ у 
виљладанні переважно на методиљу, запропоновану професором Альбертсьљого університету 
(м. Едмонтон, Канада) дољтором Оленљоя Білаш, реалізованоя в серії навчальної літератури «NOVA». 
Однаљ під час підготовљи до урољів виниљаю низља проблем, пов’ѐзаних із добором літератури длѐ 
читаннѐ та відеоматеріалів, ѐљі б відповідали рівня мовної љомпетенції учнів. Тому на занѐттѐх з 
методиљи значну увагу приділено не тільљи новим способам подачі навчального матеріалу, а й 
прийомам адаптації тељстів длѐ урољів відповідно до рівнѐ мовної љомпетенції учнів. 

Розглѐньмо особливості навчаннѐ на љожному з рівнів уљраїнсьљої мови в шљолах Бразилії.  
Орфоепіѐ – один із найважливіших розділів навчаннѐ уљраїнсьљої мови, особливо длѐ тих, хто 

живе чи тимчасово перебуваю в Уљраїни, де необхідно розуміти носіїв літературної мови, диљторів 

телебаченнѐ тощо. Однаљ, зважаячи на те, що в Бразилії оточеннѐ чужомовне або ж уљраїномовне, але 
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з діалељтноя орфоепічноя основоя, норми сучасної уљраїнсьљої орфоепії не будуть у љолі присљіпливої 

уваги. Уљраїнсьља мова в діаспорі, по-перше, маю ознаљи південно-західного наріччѐ (на фонетичному 

рівні: м’ѐљий ш на місці м’ѐљого с, м’ѐљий ч на місці м’ѐљого ц тощо), по-друге, артиљулѐційна база носіїв 

уљраїнсьљої мови сформована з двох артиљулѐційних елементів: домінантного бразильсьљого та 

діалељтного уљраїнсьљого. Тому й знаннѐ орфоепічних норм сучасної мови не означатиме дотриманнѐ їх 

у процесі спілљуваннѐ. Вправи на ознайомленнѐ з орфоепіюя можуть мати завданнѐ таљого хараљтеру: 

а) сприйманнѐ тељсту на слух з метоя подальшого його перељазу; б) виділеннѐ асимілѐції приголосних у 

процесі мовленнѐ (аљцентувати на відмінності асимілѐції приголосних в літературній мові та в діалељтах, 

що дозволить утворити асоціативні зв’ѐзљи та поглибити знаннѐ); в) правильна вимова приголосних в 

абсолятному љінці слова (відсутність редуљції приголосних в сучасній уљраїнсьљій мові); г) аналіз слів з 

дисимілѐтивними змінами приголосних (порівнѐльна хараљтеристиља в СУЛМ та діалељтах). Кільљість 

годин, відведених на навчаннѐ орфоепії, маю бути найменшоя порівнѐно з іншими розділами 

мовознавства. Крім того, ознайомленнѐ з цим розділом необхідно пов’ѐзувати з навчаннѐм графіці. 

Адже, наприљлад, асимілѐтивні зміни приголосних відбуваятьсѐ у мовленні, але не на письмі.  

Орфографія таљож слід розглѐдати у поюднанні з графіљоя. Незважаячи на те, що в недільних 

шљолах письму відведено незначну роль, осљільљи навчальний процес спрѐмований передусім на 

љомуніљація, навчаннѐ орфограмам маю бути насљрізним, тобто супроводжувати навчаннѐ морфології, 

морфеміці, стилістиці, синтаљсису тощо. Таљож під час вивченнѐ орфограм варто опрацьовувати графіљу 

й пунљтуація. Це можуть бути вправи таљого типу: а) запис слів на різні орфограми (вживаннѐ 

апострофа, м’ѐљого знаља, велиљої літери тощо); б) поѐснявальний диљтант (на одне правило і на 

љільља); в) уживаннѐ ґ в сучасній уљраїнсьљій мові (нормативно љільљість слів з ціюя буљвоя незначна, 

хоча в діаспорі вона переважаю порівнѐно з уживаннѐм г); г) виділеннѐ у тељсті орфограм; ґ) 

обґрунтуваннѐ пунљтограм (на рівні реченнѐ і на рівні тељсту); д) написаннѐ диљтантів тощо. Осљільљи 

навчаннѐ орфографії запропоновано поюднувати з іншими розділами, години, відведені на вивченнѐ 

цього розділу, можуть становити незначну љільљість від загальної. 

Морфеміљу таљож можна розглѐдати побіжно, не виділѐячи на цей розділ ољремих годин. Зољрема, 

морфеми можна аналізувати у процесі навчаннѐ словотвору та морфології. Наприљлад, 1) вивченнѐ 

засобів твореннѐ слів на позначеннѐ особи за фахом, певноя діѐльністя (суфіљс -љ-: професор – 

професорља; ліљар – ліљарља; -ин-: майстер – майстринѐ тощо); 2) утвореннѐ зменшено-пестливих слів 

(пор.: діал. суфіљс -ун- та норм. -ус-: бабунѐ – бабусѐ, татуньо – татусь) тощо. Навчаннѐ словотвору маю 

супроводжуватись порівнѐннѐм діалељтних і нормативних засобів та способів словотвореннѐ, що 

дозволить створити необхідні асоціативні зв’ѐзљи та моделі деривації у свідомості учнів.  

Вивченнѐ морфем ю надзвичайно аљтуальним під час навчаннѐ морфології сучасної уљраїнсьљої 

мови. Зважаячи на діалељтність мови в діаспорі, слід аљцентувати на можливій належності слова, 

наприљлад, до різних родів (пор. нормативне зал і діалељтне заля) чи навіть частин мови, а таљож на 

засобах словозміни тощо. Вправи на навчаннѐ морфології: 1) з’ѐсуваннѐ особливостей формотвореннѐ 

різних частин мови та виѐвленнѐ специфічних, відмінних рис сучасної мови та діаспорної (заљінченнѐ -

ові, -еві в Д.в. одн. іменниљів на позначеннѐ істот в СУЛМ та будь-ѐљих іменниљів в уљраїнсьљій мові за 

љордоном; особові заљінченнѐ двох відмін діюслів тощо), а таљож відміняваннѐ, діювідміняваннѐ слів; 

2) з’ѐсуваннѐ специфіљи утвореннѐ ступеньованих приљметниљів і прислівниљів (переважаннѐ 

синтетичної форми в СУЛМ та аналітичної в діаспорі); 3) правильне вживаннѐ прийменниљів 

(розрізненнѐ в – на у М. в.: діасп. жити на селі, жити на Бразилії замість норм. жити в селі, жити в 

Бразилії; безприйменниљове вживаннѐ давального відмінља тощо); 4) уживаннѐ правильних 

числівниљових форм (замість нормативного љільљісного числівниља в діаспорі часто виљористовуять 

збірний на љільљісне позначеннѐ неістот: п’ятеро книг – п’ять книг); 5) правильне утвореннѐ 

неозначених, заперечних займенниљів тощо. Навчаннѐ морфології необхідно поюднувати, љрім 

виділеннѐ особливостей на морфемному рівні, ще й з орфографіюя, зољрема з розрізненнѐм йотованих 

/ нейотованих звуљів, асимілѐтивними змінами та позначеннѐм їх на письмі, а таљож звуљів е – и 

залежно від форми слова: пор. діал. смієца, працую, матемемо і норм. сміється, працюю, матимемо. 

Навчаннѐ морфології маю супроводжуватисѐ велиљоя љільљістя вправ на утвореннѐ форм слова, що 

дозволить љраще запам’ѐтати словозмінні елементи љожної з частин мови. 
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Формуваннѐ лељсичного словниља відбуваютьсѐ ще на першому рівні соціалізації – в родині. Це 

переважно љомуніљативний мінімум, розрахований на спілљуваннѐ в межах родини або громади. Попри 

те, що на вищому рівні (офіційно-діловому, в публіцистиці) уљраїнсьља мова в Бразилії не фунљціоную, 

лељсичний мінімум необхідно збільшувати. Крім того, що навчаннѐ уљраїнсьљій мові слід 

супроводжувати вивченнѐм љомуніљативних тем (Родина, Освіта, Мистецтво, Історіѐ тощо), варто 

залучати учнів до прочитаннѐ творів љласичної художньої літератури, зразљи ѐљої ю у вільному доступі 

онлайн (ѐљ і тлумачні словниљи уљраїнсьљої мови). Це допоможе не лише збагатити словниљовий запас, 

але й сприѐти запам’ѐтовування правильного вживаннѐ словоформ, орфограм та пунљтограм, тобто 

зростання загальному рівня грамотності. Вправи на вивченнѐ лељсиљи: а) утвореннѐ синонімічних рѐдів 

(домінантна – нормативне слово); б) утвореннѐ антонімічних пар; в) з’ѐсуваннѐ специфіљи 

патронімічних лељсем; г) вживаннѐ слів у прѐмому і переносному значенні тощо. аљ сљладову 

лељсиљології можна розглѐдати фразеологія. Частљово фразеологічні љомпоненти наѐвні і в уљраїнсьљій 

мові діаспори, однаљ вони переважно маять архаїчний хараљтер або модифіљовані порівнѐно з 

сучасноя мовоя. Сљладність навчаннѐ фразеології (ѐљ і орфоепії) полѐгаю в тому, що цѐ система 

виљористовувана в умовах уже усталеного мовленнѐ. І ѐљщо вживати нові слова на позначеннѐ тих чи 

тих ѐвищ можливо і в умовах модифіљованого мовленнѐ, виљористаннѐ фразеологізмів неможливе 

через ймовірне непорозуміннѐ між мовцѐми. Тому навчаннѐ фразеології ю побіжним елементом 

навчаннѐ лељсиљології. 

Навчаннѐ синтаљсису уљраїнсьљої мови триваю з найперших занѐть, осљільљи вчитель маю 
виправлѐти помилљи при створенні висловлявань, стежити не лише за правильним слововживаннѐм, 
але й за правильноя, послідовноя побудовоя љомуніљативних љонструљцій. Однаљ навчаннѐ синтаљсису 
звичайно може бути винесене на ољремі занѐттѐ з таљими типами вправ: 1) створеннѐ речень за 
љомуніљативним призначеннѐм (специфічні риси розповідних речень, засоби утвореннѐ питальності чи 
спонуљальності, порѐдољ слів у питальних і спонуљальних реченнѐх тощо); 2) створеннѐ повних і 
неповних (ситуативних і љонтељстуальних) речень, з’ѐсуваннѐ умов уживаннѐ неповних речень; 
3) побудова діалогів з реченнѐми-словами (Прошу! Дѐљуя! Добрий день!); 4) побудова тељстів різного 
хараљтеру (тељст-розповідь, тељст-опис, тељст-роздум) на різні теми. Навчаннѐ синтаљсису 
супроводжуване таљож відомостѐми зі стилістиљи. Наприљлад, побудова діалогу вимагатиме знань 
особливостей розмовного мовленнѐ (неповні реченнѐ, сљорочені назви, імена; љонструљції з непрѐмим 
порѐдљом слів тощо), а побудова тељсту-опису – особливостей художнього стиля (наѐвність велиљої 
љільљості художніх засобів: епітетів, порівнѐнь, метафор; можливий інверсійний порѐдољ слів тощо). 
Крім зазначених, завданнѐ можуть вимагати з’ѐсуваннѐ належності ољремих тељстів чи уривљів тељсту до 
того чи того стиля та обґрунтуваннѐ тверджень виділеннѐм хараљтерних рис, написаннѐ невелиљих за 
розміром тељстів різних стилів з урахуваннѐм специфіљи. На приљладі тељсту можна аналізувати 
особливості уљраїнсьљої мови на різних рівнѐх – від фонетичного до синтаљсичного, тому навчаннѐ 
можна починати не з ољремих слів, а з роботи над тељстом, що сприѐтиме не лише розвитљу мовленнѐ, 
але й негайному підвищення грамотності учнів.  

Отже, навчаннѐ уљраїнсьљій мові в Бразилії необхідно проводити з урахуваннѐм уже здобутих 
знань в љолі родини та найближчого оточеннѐ, адже љардинальні суперечності призведуть до 
загостреннѐ внутрішніх і зовнішніх љонфліљтів, љоли дитина не зможе з’ѐсувати, що правильне і що 
хибне. Тому процес навчаннѐ уљраїнсьљої мови маю супроводжуватись постійним проведеннѐм 
паралелей між сучасноя й діаспорноя мовоя, що дозволить створити певні асоціативні зв’ѐзљи та 
пољращити процес засвоюннѐ літературної мови. 
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Олена Гарцулa 

УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ У ШКІЛЬНИЦТВІ АЛЬБЕРТИ. 

ВЧИТЕЛЬСЬКІ СИЛИ. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ 

 
У статті проаналізовано розвиток українських студій в Альберті з початку 1900-х років дотепер, 

зокрема програми навчання, професійний розвиток учителів української мови в Альберті та проблеми, з 
якими вчителі стикаються. Цю проблематику розглянуто у ширшому контексті властивих канадському 
суспільству змін у ставленні до мовного та культурного розмаїття та в порівнянні з тенденціями, 
характерними для інших етнічних спільнот, що представлені в освітньому просторі провінції Альберта. 

Ключові слова. Двомовні програми, двомовність, Україна в суспільствознавстві, українська мова і 
культура, професійний розвиток. 

 

The author overviews the steps in the development of Ukrainian schooling in Alberta from early 1900s till 
now mentioning the programs of study, professional development of Ukrainian language teachers in Alberta and 
challenges the teachers face. This issue is reviewed the wider context for the Canadian society changes in language 
learning and interculturalism comparing them with the trends of other ethnic communities teaching and learning in 
Alberta.  

Key words. Bilingual programs, bilingualism, Ukraine in social studies, Ukrainian language and culture, 
professional development.  

 
 

Дорогі мої ... Розмовляйте зі своїми дітьми, 
розповідайте їм історію нашої родини. 
Навчіть їх танцювати, готувати, грати, 
співати і реалізувати свій потенціал у нашій 
культурі. 
 
Розмова з громадою, Гранд Прерії *3, p. 24+ 

 

Студії з іноземних мов не завжди були у настільљи сприѐтливих умовах в освіті Альберти, ѐљ зараз. 
Але слід зазначити, що все менше і менше батьљи уљраїнсьљого походженнѐ посилаять своїх дітей в 
уљраїнсьљі двомовні шљоли. Це тенденціѐ, ѐља відбуваютьсѐ не тільљи в уљраїнсьљій спільноті, але і в 
інших національних групах провінції. Причина цього ѐвища могла би бути темоя ољремого 
дослідженнѐ. У цій статті ѐ хотіла б описати стан уљраїнсьљих студій в Альберті зараз і тоді, љоли 
уљраїнсьљі іммігранти почали відчувати потребу в їхній мовній підтримці.  

Століттѐ тому асимілѐціѐ у љанадсьљу љультуру була нормоя праљтично длѐ всіх ювропейсьљих 
іммігрантів. Важливим пољазниљом асимілѐції було виљористаннѐ англійсьљої мови; діти всіх груп 
іммігрантів надавали сильну перевагу англійсьљій, незалежно від того, ѐљоя мовоя говорили їхні 
батьљи. З 1900 до 1930 рољів урѐд Канади зітљнувсѐ з важљим завданнѐм перетвореннѐ етнічно і 
лінгвістично різноманітних іммігрантів у лоѐльних і справжніх љанадійців. Багато чиновниљів тоді 
вважали, що мовна асимілѐціѐ дітей буде љлячем до љанадизації. Однаљ деѐљі представниљи іммігрантів 
були в опозиції до прѐмих методів виљладаннѐ англійсьљої мови. Виљористаннѐ англійсьљої мови під час 
ігор на дитѐчих майданчиљах часто виѐвлѐлосѐ ефељтивним, і це систематично виљористовували. 
Початљові шљоли, особливо в сільсьљій Альберті, грали центральну роль в аљультурації іммігрантів і їхніх 
дітей, надаячи спільноті хараљтеру, що стало відмінноя особливістя љанадсьљих шљіл, љотра ѐвно 
відсутнѐ в ювропейсьљій шљільній традиції *5+. 

Одніюя із љлячових розбіжностей у питанні про мовні права національних меншин у Західній 
Канаді в 1913 році була поѐва русинсьљих шљіл в районі Едмонтона. Уљраїнсьљих іммігрантів, љотрі 
оселилисѐ в ољолицѐх Едмонтона, англо-љельтсьљі љанадійці називали «галичанами» або «русинами». 
Спроби уљраїнсьљої громади виљористовувати Ліберальну партія, щоб заручитисѐ політичноя 
підтримљоя влади в районах, ѐљі були переважно уљраїнсьљими, та ввести двомовну освіту в цих 
районах, були сљасовані лідерами партії, ѐљі звинуватили групу вчителів у цій ініціативі. В ѐљості репресій 
ці вчителі були названі «нељваліфіљованими». Різні бунтівні дії уљраїнсьљих жителів Буљовинсьљого 
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шљільного ољругу не зупинили звільненнѐ уљраїнсьљих вчителів. Вже до 1915 рољу стало зрозуміло, що в 
Альберті не буде допусљатисѐ двомовна освіта на початљу 20-го століттѐ *1, 199-210]. 

У 1980-ті рољи федеральний урѐд став більш аљтивним щодо загальної освіти в шљільних ољругах 
провінцій. Завдѐљи просунення Заљону про Конституція 1982 р. і Хартії прав і свобод, ѐља вступила в 
силу 1985 рољу, ляди в провінції Альберта, ѐљ і сљрізь в Канаді, стали більш свідомими щодо своїх 
заљонних громадѐнсьљих прав. аљ результат вони почали вимагати, щоб шљоли стали більш терпимими, 
зољрема із наданнѐм меншинам мовних прав і рівностей. Толерантність до розмаїтості проѐвлѐлась 
таљож у зростанні багатољультурних програм у шљолах. Федеральний урѐд на початљу 1970-х прийнѐв 
мультиљультурну політиљу, ѐља доповняваласѐ ініціативоя щодо двољультурності і двомовності. Були 
зроблені зусиллѐ, щоб зробити шљоли більш демољратичними, гарантуячи, що вони братимуть учнів із 
різних етнічних груп і віросповідань. В той час Уљраїнсьљий професійний та діловий љлуб Едмонтона був 
першим, хто ініціявав і сприѐв можливості відљрити та розвивати уљраїнсьљі шљоли, ѐљі дали відмінний 
старт у розвитљу двомовних програм вивченнѐ міжнародних мов в Альберті. Щойно двомовність 
прољлала шлѐх длѐ прийнѐттѐ французьљої мови в шљолах, багатољультурність стала обґрунтуваннѐм длѐ 
введеннѐ в шљолах програм розповсяджених мов, таљих ѐљ љрі (мови одніюї з перших націй), 
уљраїнсьљої, німецьљої та польсьљої *9+.  

Центральне місце в љонцепції програми суспільствознавства в Альберті на сьогодні ю визнаннѐ 
різноманітності досвіду та перспељтив пляралістичного хараљтеру љанадсьљого суспільства *8, p. 1]. Учні 
3 љласу в Альберті досліджуять життѐ чотирьох різних љраїн світу. аљ приљлад сучасних громад 
розглѐдаять громади з Індії, Тунісу, Уљраїни та Перу. Про Уљраїну учні вивчаять географічні, соціальні, 
љультурні та мовні фаљтори впливу на ѐљість життѐ в громадах. Учні збагачуять своя обізнаність і 
розуміннѐ того, ѐљ ляди живуть в Уљраїні та інших місцѐх *2, p.1+. 

Освіта Альберти заціљавлена в заохоченні в мовному розмаїтті учнів провінції. На додатољ до 
провінційно розроблених мовних програм, шљоли пропонуять широљий спељтр можливостей длѐ 
вивченнѐ мови *4+. Шљільне љерівництво рељомендую надавати учнѐм можливість проводити занѐттѐ 
іншоя мовоя, ѐљщо англійсьља не ю їхньоя рідноя мовоя. Провінційні мовні програми вљлячаять 
додатљові програми з різних іноземних мов, зољрема љитайсьљу, німецьљу, італійсьљу, ѐпонсьљу, 
латинсьљу, пенджабі, іспансьљу та уљраїнсьљу.  

Перевага системи навчаннѐ Альберти в тому, що учнѐм пропонуять усі можливості длѐ 
маљсимального виљористаннѐ їхнього потенціалу, щоб досѐгнути своїх цілей і добитисѐ успіху в обраній 
ними професії. Длѐ цього учнѐм пропонуять робити свій вибір, зољрема і серед мовних програм *4+:  

 альтернативні мовні програми: 
 поглиблене вивчення французької;  

 двомовна навчальна програма для китайської, німецької, іспанської та української мов;  

 рѐд љурсів другої мови:  

 французька як друга мова (FSL), починаючи з 4 або 10 класу;  

 3-річний мовний курс (мови перших націй, китайська *Mandarin+, німецька, італійська, 
японська, латинська, іспанська та українська);  

 6-річний мовний љурс (љитайсьља *Mandarin+, німецьља, італійсьља, іспансьља та уљраїнсьља)  

 9-річний мовний курс (китайська *Mandarin+, мови перших націй, німецька, японська, 
пенджабі, іспанська та українська); 

 12-річний мовний курс (мови перших націй, італійська).  
Багато шљіл пропонуять лољально розроблені двомовні програми з арабсьљої, іспансьљої, 

польсьљої та російсьљої мови і љультури. Міністерство освіти Альберти продовжую заохочувати шљільні 
ољруги розроблѐти та впроваджувати длѐ молодших і старших љласів середньої шљоли мовні љурси та 
програми, ѐљі відповідаять потребам місцевої громади *7+.  

Запропоновано різні уљраїнсьљі навчальні програми на всіх рівнѐх шљоли від дитѐчого садља до  
12-го љласу:  

 Дев’ѐтирічна програма уљраїнсьљої мови і љультури, або програма уљраїнсьљої словесності, 
від дитѐчого садља до 9 љласу, пропонуять у початљовій шљолі (1-6 љласи) і середній шљолі  
(7-9 љласи); 

 Шестирічна програма длѐ 7-9 љласів з уљраїнсьљої мови і љультури; 

 Програма уљраїнсьљої мови та уљраїнсьљої мови і љультури длѐ старшої шљоли (10-12 љласи) *11+. 
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Уљраїнсьљі двомовні програми створяять середовище, в ѐљому уљраїнсьљу постійно 

виљористовуять длѐ спілљуваннѐ, особистого задоволеннѐ і навчаннѐ. Учнѐм надаютьсѐ безліч 

можливостей длѐ вивченнѐ та виљористаннѐ мови. Навчаннѐ в уљраїнсьљих двомовних програмах 

сприѐю розвитљові мовної љомпетенції. У більшості дітей розвиваютьсѐ сильний репертуар мовних 

навичољ рідноя мовоя в дошљільні рољи. Багато хто з цих навичољ переносить на новий рівень вивченнѐ 

мови. Таљим чином, через уљраїнсьљі двомовні програми відбуваютьсѐ безперервний одночасний 

розвитољ мовних навичољ першої та другої мов. Досѐгненнѐ в майстерності аудіяваннѐ, говоріннѐ, 

читаннѐ, письма ефељтивно розвиваю љомуніљативні вміннѐ.  

Учні в уљраїнсьљих двомовних програмах виљористовуять свої љультурні традиції і досвід. Вони 

маять можливість дослідити своя власну љультуру, а таљож членів шљільного співтовариства, місцевих 

громад та інших громад з різних љуточљів світу. В уљраїнсьљій двомовній програмі учні вивчаять 

англійсьљу мову. Програма навчаннѐ уљраїнсьљої поділена на дві частини: мова і љультура. Ці розділи 

перетинаятьсѐ в багатьох областѐх. Тому важливо, щоб обидві частини були реалізовані на основі 

інтегрованого підходу *10, p. 2-4].  

Альберта ставить перед вчителѐми завданнѐ розвивати вміннѐ учнів, що вимагаю висољих 

стандартів роботи. Професійний розвитољ вчителів відбуваютьсѐ через різні можливості длѐ навчаннѐ, 

љотрі оснащуять вчителѐ інструментами і знаннѐми задлѐ допомоги учнѐм повністя розљрити свій 

потенціал. Різні партнери забезпечуять професійний розвитољ педагогів Альберти. 

Рада спеціалістів другої мови та міжљультурної освіти (SLIC) Асоціації вчителів Альберти (ATA) 

проводить љонференції вчителів. Ці љонференції даять можливість длѐ тих, хто займаютьсѐ другоя 

мовоя і міжљультурноя освітоя, вчитисѐ і ділитисѐ досвідом один з одним.  

До сљладу Ради спеціалістів другої мови та міжљультурної освіти входить Рада спеціалістів 

уљраїнсьљої та Регіональний љонсорціум уљраїнсьљої мови Альберти, ѐљий фінансуютьсѐ за рахунољ 

Міністерства освіти Альберти. Вони пољлиљані длѐ піднесеннѐ ѐљості професійного розвитљу та навчаннѐ 

і здійсняять підвищеннѐ љваліфіљації длѐ більш ніж 50 уљраїнсьљих виљладачів іноземних мов з 

Едмонтона, Вегревілѐ і Шервуд-Парљу.  

Освітній центр уљраїнсьљої мови (ULEC) Канадсьљого інституту уљраїнсьљих студій (ЦІУС) з 

Університету Альберти у партнерстві з Міністерством освіти Альберти розвиваю друљовані та цифрові 

освітні ресурси. Його основним видавничим проељтом був љомплељс Nova: уљраїнсьља мова длѐ учнів від 

першого до шостого љласу. ULEC таљож служить частљовим спонсором заходів із професійного розвитљу 

вчителів уљраїнсьљої мови. 

Уљраїнсьљі двомовні програми розташовані в чотирьох початљових шљолах, трьох середніх та 

трьох старших шљолах в Альберті. Крім того, існуять шљоли уљраїнсьљої мови і спадщини, ѐљі зазвичай 

проводѐть по суботах в Едмонтоні, Калгарі, Вегревілі, Шервуд-Парљу та інших місцѐх у провінції.  

Вчителі уљраїнсьљої мови відчуваять необхідність додатљової підтримљи в своїй професійній 
області:  

 љнижљи длѐ читаннѐ, адаптовані до відповідних рівнів вивченнѐ мови, 

 сучасні е-ресурси длѐ елељтронних засобів навчаннѐ, ѐљі можуть бути виљористані під час 
урољів, 

 поділ на підгрупи в љласах з велиљоя љільљістя учнів. 
Середовище, в ѐљому діти щоднѐ виљористовуять цільову мову, повинно сприѐти навчання 

уљраїнсьљоя мовоя. Бабусі й дідусі, друзі, љультурні організації та громада можуть забезпечити різний 
досвід мови, що допомагаю розширити вивченнѐ уљраїнсьљої мови.  
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Надія Гергало 

МІЖ МОВНОЮ НОРМОЮ І МОВНОЮ ПОЛІТКОРЕКТНІСТЮ: ДО ДИСКУСІЇ НАВКОЛО 

ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ «НА/В УКРАЇНІ» В ПОЛЬЩІ 

 
Мовна норма є категорією динамічною, яка змінюється під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх 

чинників. Зміни мовної норми можуть відбуватися під впливом суспільного запиту, у відповідь на зміну 
реалій. Нові реалії – здобуття Україною незалежності – повинні спонукати мовознавців до перегляду 
норми й можливості введення до широкого вжитку варіанту w Ukrainie, do Ukrainy.  

Ключові слова: мовна норма, зміни мовної норми, особливості вживання прийменників w, do, na з 
назвами країн, мовна політкоректність. 

 

Language rules are a dynamic category that is influenced by both internal and external factors. Change of 
language rules can be influenced by public demand, in response to changing realities. New realities, in this case it is 
Ukrainian independence, should encourage linguists to review the rules and make them think about introducing the 
possibility of using w Ukrainie, do Ukrainy. 

Key words: language rules, changes of language rules, using the prepositions w, do, na with the names of 
countries, linguistic political correctness. 

 

Під мовноя нормоя розуміять «суљупність мовних засобів, що відповідаять системі мови й 
сприймаятьсѐ її носіѐми ѐљ зразољ сусп.*ільного+ спілљуваннѐ у певний період розвитљу мови й 
суспільства» *7, c. 387+, зібраннѐ правил, що визначаять, ѐљ слід љористуватисѐ мовоя [6, c. 382]. Мова 
живе й розвиваютьсѐ, зміняютьсѐ ѐљ у діахронії, таљ і в синхронії, відповідно до чого норма живої мови 
не ю љатегоріюя сталоя, а динамічноя. На її зміни впливаять ѐљ внутрішні, таљ і зовнішні чинниљи; ољрім 
цього, мова може мати одночасно різні норми. Чітљої відповіді на питаннѐ «ѐљим чином встановляютьсѐ 
мовна норма?» мовознавці досі не сформулявали, осљільљи «самé понѐттѐ норми остаточно й чітљо ще 
не сформульоване» *2, c. 63+. Осљільљи предметом љодифіљації ю мова ѐљ живий організм, то на її 
розвитољ можна впливати з метоя впровадженнѐ змін у бажаному напрѐмљу. Зміни норми можуть 
відбуватисѐ, зољрема, під впливом суспільного запиту та з оглѐду на суспільні наслідљи. 

Одніюя з норм у польсьљій мові, ѐља могла б бути змінена з оглѐду на зміну реалій та дотриманнѐ 
мовної політљорељтності, ю вживаннѐ прийменниља na з назвоя держави Уљраїна. Відповідно до правил 
польсьљого правопису, із назвами самостійних географічних одиниць вживаять прийменниљи w та do: 
jechad do Niemiec, do Francji, do Chin, do Rosji, do Bułgarii; przebywad w Hiszpanii, w Chorwacji, w Japonii, we 
Włoszech. Таљим чином, прийменниљи w і do підљресляять суверенність географічної одиниці. Однаљ це 
правило маю љільља винѐтљів: з назвами љільљох љраїн вживаютьсѐ прийменниљ na – Słowacja, Węgry, 
Białoruś, Łotwa, Litwa, Ukraina. Відтаљ, відповідно до норми, повинно вживатисѐ jechad na Słowację, na 
Węgry, na Ukrainę, na Białoruś, na Litwę, na Łotwę; przebywad na Słowacji, na Węgrzech, na Białorusi, na 
Litwie, na Łotwie, na Ukrainie.  

Польсьљий мовознавець Мірослав Баньљо у словниљу сљладних і проблемних слів (Słownik 
wyrazów kłopotliwych) пише: «Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina. Nazwy te łączymy zwykle z przyimkiem na – 
zarówno w wyrażeniach oznaczających miejsce (na Litwie, na Łotwie, na Białorusi, na Ukrainie), jak i w 
wyrażeniach oznaczających kierunek (na Litwę, na Łotwę, na Białoruś, na Ukrainę). Oboczne formy w Litwie i 
w Łotwie są rzadsze. Można powiedzied też w zachodniej Białorusi, we wschodniej Ukrainie, ale bez 
przymiotnika.  

Odkąd te byłe republiki ZSRR odzyskały niepodległośd, odżyły wahania, czy miejsce przyimka na nie 
powinny zająd przyimki w i do: w Litwie, w Łotwie itd., do Litwy, do Łotwy itd. Kwestia ta jest nienowa. Do XVIII 
w. pisano powszechnie w Litwie i do Litwy, w XIX w. ustalił się zwyczaj, który obecnie przeważa, ale w 
dwudziestoleciu międzywojennym niektórzy autorzy znowu pisali jak przed dwustu, trzystu i czterystu laty, 
może w geście kurtuazji wobec paostwa litewskiego.  

Prawdą jest, że z nazwami paostw łączą się zwykle przyimki w i do, a przyimek na tworzy związki 
najczęściej z nazwami ziem i regionów. Nie ma jednak reguły bez wyjątków. Mówimy w Czechach, ale na 
Węgrzech i obocznie w Słowacji lub na Słowacji (inaczej z przymiotnikami: w komunistycznych Węgrzech 
raczej niż na komunistycznych Węgrzech). Mówimy też na Morawach, nawet gdy chodzi o okres, w którym 



 
1. Освіта закордонного українства: сучасний стан та перспективи 

 

   50 

istniało tu samodzielne paostwo. Przykłady dowodzą, że z przyimkiem na polszczyzna łączy nazwy tych ziem, a 
w pewnych okresach paostw, które leżą w obszarze historycznych zainteresowao Polski – na wschodzie i na 
południu» *1, c. 151-152]. 

З цього розлогого поѐсненнѐ правописної норми особливо слід виділити, що: а) вже були 
випадљи, љоли ѐљ вираз ввічливості стосовно љраїни змінявали вживаннѐ прийменниља na на 
прийменниљи w і do; б) післѐ розпаду СРСР і здобуттѐ незалежності љолишніми радѐнсьљими 
республіљами виниљли сумніви, чи й надалі слід вживати прийменниљ nа замість прийменниљів w і do, 
ѐљ у випадљу інших самостійних держав; в) прийменниљ na вживаютьсѐ традиційно, за історичноя 
інерціюя, і з цим прийменниљом вживаятьсѐ назви тих љраїн, землі ѐљих історично знаходилисѐ у сфері 
територіальних інтересів Польщі – на сході й півдні.  

Лінгвістична традиціѐ та історична інерціѐ додатљово підсиляютьсѐ одвічноя тугоя полѐљів за 
«љресами» (польсьља назва територій теперішньої Західної Уљраїни, Білорусі й Литви, ѐљі љолись входили 
до сљладу Польщі). Зважаячи, що слово «ukraina» в польсьљій мові љолись було таљож загальноя 
назвоя й означало «pogranicze, kresy», зворот na u(U)krainie міцно вљоренивсѐ в суспільній свідомості 
носіїв ціюї мови *5, c. 270]. 

Слід зазначити, що свідомі носії польсьљої мови дедалі частіше звертаятьсѐ до мовознавців з 
питаннѐми щодо доцільності вживаннѐ прийменниља na із назвами ољремих держав, зољрема, «na 
Ukrainie», зважаячи на суверенність ціюї љраїни. Мовознавство не може бути байдужим до 
трансформацій у світі, тому мовознавці припусљаять, що поступово це зміняватиметьсѐ під впливом 
перетворень, ѐљі відбуваятьсѐ нављоло. аљ зазначаю майстер польсьљого правопису Мацей 
Маліновсьљий, «Warto na początku XXI w. uporządkowad pisownię wyrażeo związanych z nazwami paostw. 
Będzie przejrzyściej *…+ Nowe czasy – uzyskanie niepodległości przez paostwa nadbałtyckie, a także Białoruś, 
Ukrainę i inne dawne republiki radzieckie, samodzielnośd paostwowa Słowacji, Słowenii – z pewnością 
wymagają nowych decyzji językoznawców w kwestii pisowni wyrażeo związanych z nazwami tych paostw. 
Zresztą tak się już stało! Wiele wydawnictw uznaje za poprawne zarówno połączenia z przyimkiem na, jak i z 
przyimkiem do, ale... nie we wszystkich wypadkach. Możemy np. jeździd do Litwy, do Łowy, do Słowacji, ale 
wciąż jeszcze na Białoruś, na Ukrainę. Wydaje się jednak, że jest jedynie kwestią czasu zaaprobowanie przez 
językoznawców i form do Białorusi, do Ukrainy oraz w Białorusi, w Ukrainie...». 

аљ пољазуять приљлади з історії, зміни мовної норми можна (й потрібно) ініціявати. Нагода длѐ 
цього нещодавно з’ѐвиласѐ в Лябліні, љоли Фундаціѐ «Open Culture» за фінансової підтримљи 
Міністерства заљордонних справ РП підготувала й опубліљувала Рапорт про стан культури і НУО в 
Україні. Метоя рапорту було намаганнѐ авторів і редаљторів, з одного бољу, взагалі привернути увагу до 
«уљраїнсьљого питаннѐ», з іншого натомість «розглѐнути «уљраїнсьље питаннѐ» без аљадемізму й 
дипломатії». 

Ініціатори рапорту передовсім ставили собі за мету оглѐдово пољазати аљтуальну ситуація й стан 
љультури, альтернативної љультури та громадсьљих організацій в Уљраїні з урахуваннѐм ѐљ власне 
уљраїнсьљих чинниљів, таљ і ювропейсьљого љонтељсту. Принагідно автори намагалисѐ спричинити 
«ревізія љультурних і світоглѐдних љоординат», в ѐљих – на їхня думљу – й досі міститьсѐ Уљраїна. 
Відображеннѐм філологічного проѐву геополітичної дисљримінації, в їхньому уѐвленні, ю «љолоніальне 
«на»». 

Публіљації рапорту передував анонс у жовтні 2012 рољу, в ѐљому ініціатори попередили, що в 
своюму рапорті послідовно вживатимуть w Ukrainie, а не na Ukrainie, намагаячись, з одного бољу, 
привернути увагу до поѐви рапорту, з іншого – спонуљати до дисљусії й переосмисленнѐ усталеної 
мовної норми, ѐља несправедливо дисљриміную сусідня державу в лінгвістичному плані.  

Співредаљтор Рапорту про стан культури і НУО в Україні Андрій Савенець у статті Чому ми 
пишемо «w Ukrainie»? сформулявав чотири тези, розвиваячи ѐљі, обґрунтував, чому саме в рапорті 
польсьљоя мовоя послідовно вживатиметьсѐ w Ukrainie, а не na Ukrainie: «1) дихотоміѐ прийменниљів 
«w/na» стосовно назв љраїн маю у польсьљій мові геополітичне забарвленнѐ; 2) мова відображаю 
суспільну дійсність, певноя міроя її творить, тому наслідљи цього можуть бути длѐ деѐљих спільнот 
просто неприюмними; 3) мовна норма ю ѐвищем змінним; зміна норми відбуваютьсѐ внаслідољ ѐљ 
рішень «згори», таљ і «низових» процесів; 4) прийменниљ «w» стосовно Уљраїни не ю у польсьљій мові 
чимось неможливим: він уживавсѐ/уживаютьсѐ паралельно, поруч із прийменниљом «na», що 
підтверджуять хоча б љанонічні тељсти польсьљої літератури». 
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Реаљціѐ на стаття серед читачів була – за поодинољими винѐтљами – несхвальноя, а подељуди 

вљрай негативноя. У багатьох љоментарѐх ця негативну реаљція додатљово виљлиљав фаљт, що стаття 

написав уљраїнець. Коментатори заљидали авторові втручаннѐ до польсьљої мови, «ревізіонізм під 

знаљом уљраїнсьљого націоналізму», «заљомплељсований шовінізм» тощо. Коментарі під статтея, 

звичайно, жодним чином не можна траљтувати ѐљ мірило ставленнѐ усього польсьљого суспільства до 

цього питаннѐ, проте зайвий раз підтвердили, що негативні стереотипи щодо уљраїнців попри все ще 

досить стійљі. Із цього можна зробити висновољ, що лобіяваннѐ змін матиме значно більші шанси на 

успіх, ѐљщо, з одного бољу, їх здійсняватимуть самі полѐљи, з іншого натомість, цих змін очіљуватимуть 

різні уљраїнсьљі та уљраїномовні середовища ѐљ у Польщі, таљ і в Уљраїні.  

У багатьох љраїнах існуять спеціальні љомісії, ѐљі займаятьсѐ регуляваннѐм питань, пов’ѐзаних з 

правильним уживаннѐм державної мови. У Польщі це Рада польсьљої мови (поль. Rada Języka Polskiego, 

далі РПМ) – љонсультативно-дорадчий орган, ѐљий розпочав своя діѐльність у вересні 1996 рољу спершу 

ѐљ Комісіѐ при Президії Польсьљої Аљадемії Науљ (у сљладі 36 ељспертів). З травнѐ 2000 р. цей орган дію на 

підставі «Заљону про польсьљу мову» від 7 жовтнѐ 1999 р. Членами РПМ ю не лише мовознавці, але й 

спеціалісти з інших ділѐнољ, не пов’ѐзаних з лінгвістиљоя, зољрема, з правознавства, медицини, 

інформатиљи, фізиљи тощо. Головоя РПМ з 2000 р. ю проф. Анджей Марљовсьљий. 

Рада польсьљої мови сљладаютьсѐ з дев’ѐти проблемних груп – дидаљтичної; ІТ-термінології; 

медичної, яридичної та релігійної термінологій; орфографічно-ономастичної; љультури живого слова, 

мови ЗМІ, польсьљої мови за межами держави. Відповідно до ст. 12 п. 2 «Заљону про польсьљу мову», 

РПМ повинна не рідше, ніж раз на два рољи представити до Сейму і Сенату РП звіт про стан захисту 

польсьљої мови. 

До завдань РПМ, зољрема, належить: 

 аналіз та оцінља стану польсьљої мови та справ мовної політиљи держави; 

 поширеннѐ знань про польсьљу мову; 

 оцінља й поради у видавничій справі; 

 вирішеннѐ сумнівів щодо лељсиљи, граматиљи, вимови, орфографії та пунљтуації; 

 вирішеннѐ питань щодо виљористаннѐ польсьљої мови в галузі науљи й техніљи; 

 піљлуваннѐ про љультуру польсьљої мови в шљолах; 

 встановленнѐ правил орфографії та пунљтуації; 

 аналіз питань незвичайних імен длѐ дітей. 

Оглѐд ељспертних оцінољ та љоментарів, ѐљі публіљую РПМ, пољазую, що цей орган дуже 

љонсервативний і суворо стоїть на сторожі захисту польсьљої мови. Хоча досі РПМ безпосередньо не 

займаласѐ питаннѐм можливості вживаннѐ із назвоя держави Уљраїна прийменниљів w/do порѐд із 

прийменниљом na (або замість нього), проте опосередљовано її позиціѐ щодо цього прослідљовуютьсѐ в 

словниљу правильної польсьљої мови (Słownik poprawnej polszczyzny) за редаљціюя Голови РПМ проф. 

Анджеѐ Марљовсьљого. Словниљ чітљо вљазую, що юдино правильноя формоя ю na Ukrainie й не допусљаю 

іншого варіанту *3, c. 1466].  

Водночас, ѐљ пише дослідниљ змін у сучасній польсьљій мові Казімеж Ожуґ, «Uniwersalnym 

prawem jest prawo zmian językowych, które mają niezmiennie od wieków dwa wymiary, wewnętrzny 

(systemowy) i zewnętrzny (kulturowy). Wymiar pierwszy to powolne, ale stałe i w miarę równomierne zmiany 

wywołane zależnościami strukturalnymi, samymi układami elementów wewnątrz języka, dążeniem do 

ekonomii i udoskonalenia poszczególnych składników języka – fonetycznych, morfologicznych, leksykalnych, 

znaczeniowych czy reguł gramatycznych. Wymiar drugi, obecnie dominujący, to zmiany wywołane 

zależnościami zewnętrznymi, swoistym parciem rzeczywistości» *4, c. 59+. Зважаячи на те, що на сьогодні, 

ѐљ вљазую дослідниљ, переважаять зміни другого типу, спричинені «тисљом дійсності», то, можливо, в 

аналізованому нами випадљу щодо зміни норми з na Ukrainie, na Ukrainę на форми w Ukrainie, do 

Ukrainy цей тисљ слід спонуљати й посилявати, передовсім звертаячись із відповідними запитами до 

РПМ.  

Деѐљі носії польсьљої мови пропонуять не чељати на введеннѐ відповідних змін Радоя польсьљої 

мови, а вже зараз «самим почати творити новий, політљорељтний мовний звичай». Адже те, ѐљ швидљо 

відбудутьсѐ зміни, набагато більше залежить від свідомих носіїв і љористувачів мови, ніж від Ради 
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польсьљої мови. Водночас важливо, щоб самі уљраїнці, ѐљі вільно володіять польсьљоя мовоя, почали 

послідовно вживати w Ukrainie, do Ukrainy. Адже важљо вимагати мовної політљорељтності від інших, 

љоли самі її не дотримуюмосѐ.  

 
 
_________________ 
1 На питаннѐ щодо вживаннѐ w/na із назвами ољремих держав мовознавці неодноразово відповідали 

на сторінці польсьљого науљового видавництва PWN в рубриці, присвѐченій мовним љонсультаціѐм: 
http://poradnia.pwn.pl/lista.php?szukaj=Ukraina&kat=18 На подібні запитаннѐ відповідала, зољрема, 
мовознавець і науљовий сељретар Ради польсьљої мови Катажина Клосінсьља у програмі «Co w mowie 
piszczy?» польсьљого радіо Trójka (див. передачу від 23.04.2013 «Jadę na Ukrainę, byłam w Chorwacji»)  
http://www.polskieradio.pl/9/305,Co-w-mowie-piszczy.  

2 http://obcyjezykpolski.strefa.pl/?md=archive&id=83.  
3 http://obcyjezykpolski.strefa.pl/?md=archive&id=83. 
4 Це другий рапорт із запланованих семи, що здійсняятьсѐ в рамљах проељту «Рапорт про стан 

незалежної љультури й НУО в љраїнах Східного Партнерства та Росії». У жовтні 2011 р. Фундаціѐ «Open 
Culture» опубліљувала «Рапорт про стан незалежної љультури й НУО в Білорусі». 

5 http://ua.kulturaenter.pl/ 
6 http://eastbook.eu/ua/2012/10/kraje/chomu-pushemo-w-ukraine/  
7 http://eastbook.eu/ua/2012/10/kraje/chomu-pushemo-w-ukraine/  
8 Приљлади љоментарів: «nie będzie mi żaden Ukrainiec mówid jak ja mam się moim językiem posługiwad. 

Nie podoba się to Was nikt tu siłą nie ciągnie i nikt nie każe posługiwad się językiem polskim, ani jego uczyd», 
«Ukraiocom od języka polskiego wara i tak powinno byd, bo to jest jak wchodzenie z obłoconymi buciorami do 
czyjegoś domu», «sprawa pachnie rewizjonizmem spod znaku ukraioskiego nacjonalizmu, który próbuje przenieśd 
postsowieckie traumy do innych języków» тощо. Коментарі щодо рапорту див. напр. тут: 
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/lublin/powstal-raport-o-stanie-kultury-na-
ukrainie,1,5461156,wiadomosc.html. 

9 Офіційний сайт Ради Польсьљої Мови: http://www.rjp.pan.pl/ 
10 «Заљон про польсьљу мову» від 7 жовтнѐ 1999 р.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990900999. 
11 http://airborell.blox.pl/2011/09/Polityczna-poprawnosc-w-gramatyce.html. 
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Сальваторе Дель Ґаудіо 

МОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В ІТАЛІЇ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Стаття присвячена стислому опису стану та перспектив дослідження української мови та 

мовленнєвих характеристик української діаспори в Італії. 
Ключові слова: мова української діаспори; італійська мова; соціолінгвістичні дослідження; мовні 

контакти.  
 

The paper concisely describes the most recent researches on the language of the Ukrainian Diaspora in Italy. 
Moreover it suggests future research perspectives.  

Key words: Ukrainian language of the Diaspora; Italian; sociolinguistics; language contacts.  
 

Вступ 
Статтѐ присвѐчена стислому опису стану та перспељтив дослідженнѐ уљраїнсьљої мови та 

мовленнювих хараљтеристиљ уљраїнсьљої діаспори в Італії. Відомо, що уљраїнсьља мова в Італії 
знаходитьсѐ у постійній взаюмодії з італійсьљоя і під сильним впливом останньої. Це спричинѐю з часом 
альтернація мовної та позамовної поведінљи носіїв уљраїнсьљої мови.  

аљщо студії, особливо лінгвістичного хараљтеру, про російсьљу діаспору в Ювропі (післѐ 1991, таљ 
звана четверта хвилѐ міграційного руху) поширені, дослідженнѐ про соціолінгвістичні аспељти 
уљраїнсьљої діаспори ю суттюво більш обмеженими.  

Щодо Італії, љрім зусиль автора, дослідженнѐ, присвѐчені уљраїномовній діаспорі, нечисленні. 
Насљільљи відомо, можна лише згадати деѐљі частини у працѐх М. Перотто, ѐља побічно торљаютьсѐ 
соціолінгвістичних аспељтів російсьљомовних мігрантів (серед ѐљих ю уљраїнці), осљільљи дослідницѐ вже 
протѐгом останнього десѐтиріччѐ вивчаю соціолінгвістичні аспељти російсьљомовної діаспори в Італії.  

У наступних параграфах розглѐнемо аљтуальний стан дослідженнѐ мови уљраїнсьљої діаспори в 
Італії та запропонуюмо напрѐмљи, до ѐљих можуть прагнути майбутні дослідженнѐ.  

Стан дослідження 
Інтерес до вивченнѐ мовних аспељтів уљраїнсьљої діаспори в Італії пов’ѐзаний із загальними 

соціолінгвістичними змінами в мовних міљрољосмосах ювропейсьљого простору, що насамперед 
змінилисѐ внаслідољ глобалізаційних тенденцій сучасного світу. 

Мову уљраїнсьљої діаспори в Італії можна вивчати за двома частљово незалежними напрѐмљами:  
а) історично-љультурним; 
б) сучасно-соціолінгвістичним.  
Перший розглѐдаю історичну присутність обмеженого љола уљраїнців на території півострова, 

починаячи з XV – XVI ст., ѐљі приїхали здебільшого через љультурно-релігійні мотиви. До історичної фази 
можна долучити і попередні, обмежені за обсѐгом, міграційні хвилі. Дослідженнѐ уљраїнсьљої 
присутності на італійсьљому півострові протѐгом XIX та XX ст. охопляять суто лінгвољультурні аспељти 
існуваннѐ та свідоме підтримуваннѐ зв’ѐзљу з уљраїнсьљоя батьљівщиноя в сљладі спочатљу Російсьљої 
Імперії, а пізніше – Радѐнсьљого Соязу. Йдетьсѐ переважно про дослідженнѐ, що маять ољремий, 
індивідуальний хараљтер і що стосуятьсѐ специфічних љонтељстів, наприљлад, роль ватиљансьљого радіо 
у транслѐції програм уљраїнсьљоя мовоя або Коцябинсьљий на Капрі та ін.  

Зовсім інший підхід необхідно застосовувати длѐ дослідженнѐ широљого соціолінгвістичного 
феномена недавнього часу, що спричинено масовоя міграціюя до Ювропи та Італії наприљінці XX ст. 
переважно через ељономічні причини. До цього руху належить гетерогенна робоча маса, љотра 
пољинула Уљраїну з різноя мовно-љультурноя свідомістя стосовно їхньої мови та походженнѐ.  

У недавно опубліљованій брошурі *1+, що певноя міроя підсумовую попередні статті автора, ми 
простежили різні форми існуваннѐ уљраїнсьљої мови в Італії та модифіљації мовленнѐ мігрантів під 
впливом італійсьљої мови. Схематично там були розглѐнуті таљі аспељти: 

1) презентаціѐ уљраїномовної діаспори в рамљах мовних љонтаљтів; 
2) хараљтеристиља уљраїнства в Італії, зољрема: а) історіѐ міграційних рухів до Італії, починаячи з 

XVI ст.; б) сучасні форми збереженнѐ національної та мовної ідентичності уљраїнців в Італії; г) соціально-
демографічні хараљтеристиљи діаспори в Італії; 
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3) мовні љонтаљти та їх дослідженнѐ; методологіѐ дослідженнѐ та соціолінгвістичні аспељти 
вживаннѐ уљраїнсьљої мови в Італії; 

4) лінгвістичний аналіз зібраних мовних даних. 
Зрозуміло, що љожний із представлених вище пунљтів може бути об’юљтом ољремого дослідженнѐ. 

Проте наше первинне завданнѐ полѐгало у тому, що необхідно було створити початљову базу 
соціолінгвістичних даних, на основі ѐљих можна буде оперувати майбутніми уточненнѐми та 
дослідженнѐми. 

Залишаячи поза увагоя перші два пунљти, варто вљазати на те, що ми вперше помітили і 

заціљавилисѐ мовленнювими особливостѐми уљраїномовних (та російсьљомовних) мігрантів у середині 

2000-х рољів. Можна виходити із того, що сильна інтераљціѐ та вплив італійсьљої мови на лељсиљу та 

граматиљу усного мовленнѐ уљраїнців поглибивсѐ не раніше початљу 2000-х рољів. Насправді, потужній 

міграційний рух до Італії, разом з необхідністя вивчити італійсьљу мову уљраїнцѐми, почавсѐ не раніше 

другої половини 1990-х рољів, зољрема з љінцѐ 1998 рољу. Звісно, до цього періоду, ѐљ згадано вище, 

уљраїнсьља мова звучала в Італії, але вона охоплявала ољремі мовні ніші, здебільшого пов’ѐзані з 

релігійноя, історичноя присутністя грељо-љатолицьљого свѐщенства в Римі або із залишљами 

попередньої хвилі міграції, ѐља бере свій початољ з часів Другої світової війни1.  

Перспективи дослідження  

аљ було вже зазначено вище, дослідженнѐ уљраїномовної діаспори в Італії мали за мету: 

 презентувати відносно новий соціолінгвістичний феномен; 

 хараљтеризувати основні особливості мовленнѐ мігрантів; 

 вивчити засоби здійсненнѐ впливу італійсьљої мови на уљраїнсьљу. 

Наразі ми знаходимосѐ у третій фазі дослідженнѐ. Ми вивчаюмо мову уљраїномовних ЗМІ в Італії, 

зољрема наѐвність та спосіб прониљненнѐ італійсьљих лељсем та љонструљцій в уљраїномовні газети і 

взагалі у журналістсьљий дисљурс, з метоя довести, ѐљі лељсеми постійно засвоюні не лише у мовленні, 

але таљож і в мові мігрантів. 

Одночасно намагаюмосѐ збільшити усний мовний љорпус (љвалітативні дані) через цілеспрѐмовані 

інтерв’я з уљраїномовними (та російсьљомовними) представниљами діаспори. Було б доречно 

розширити моделі інтерв’яваннѐ таљож до регіонів північної Італії, в ѐљих перебуваю численна діаспора. 

Це важливо длѐ остаточного порівнѐннѐ мовних даних. Підљреслимо, що збираннѐ даних проводилосѐ 

таљож за допомогоя анљетуваннѐ2. Виљористаннѐ анљет, з одного бољу, полегшить швидље досѐгненнѐ 

љільљості інформантів, з іншого, мовні дані ю часто обмеженими і без љонтељсту вживаннѐ. 

Завершеннѐ третьої фази буде пов’ѐзане з ґрунтовним аналізом отриманих даних з метоя 

виѐвити не лише специфіљу лінгвістичних струљтур та лељсиљи, що їх уљраїномовна діаспора щоденно 

вживаю (мовний рівень). Таљож ми маюмо намір дослідити інтераљція між соціолінгвістичними та 

психолінгвістичними чинниљами, що регуляять мовну динаміљу уљраїнців, особливо при перемиљанні 

љодів та свідомому і несвідомому вживанні італійсьљих елементів (соціо- та психолінгвістичний рівень). 

Нарешті, щодо соціо- та психолінгвістичного рівнѐ, це дослідженнѐ прагматичних аспељтів і 

љомуніљативних стратегій висловляваннѐ, наприљлад, вивченнѐ зміни мовної поведінљи, мовного 

етиљету тощо (соціо-прагматичний та комунікативний рівень). Таљож варто остаточно порівнѐти 

подібні соціолінгвістичні ситуації в інших љраїнах Ювропи, щоб виѐвити спільні та відмінні процеси у 

модифіљації рідної мові під впливом іншомовного оточеннѐ. 

Висновки 

У цьому стислому виљладі представлено головні аспељти стану дослідженнѐ про мову уљраїнсьљої 

діаспори в Італії. Схематично пољазано перші досѐгненнѐ у вивченні цього соціолінгвістичного ѐвища.  

У визначенні майбутніх напрѐмів дослідженнѐ виѐвилосѐ, що наразі варто збільшувати мовний 

љорпус мовленнѐ мігрантів. Одночасно важливо таљож досліджувати їхні письмові висловленнѐ. З ціюя 

метоя ми почали аналізувати мову уљраїномовної преси в Італії.  

Повну љартину мовних тенденцій та видозміни уљраїнсьљої мови діаспори в Італії можна лише 

отримати внаслідољ ґрунтовного аналізу всіх мовних фаљторів на різних рівнѐх висловляваннѐ. 

Остаточне порівнѐннѐ з подібними феноменами слов’ѐнсьљих мов в еміграції ѐљ в Ювропі, таљ і у світі 

буде гарантувати солідні теоретичні підстави длѐ нашого дослідженнѐ. 
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____________ 

1 Було вже зауважено, що основна різницѐ між цими двома хвилѐми еміграції полѐгаю у меті та мовно-
љультурному ставленні до міграції та љультури љраїни перебуваннѐ. Іншими словами, історична присутність 
уљраїнців мала свідоміше ставленнѐ до своюї початљової љультури. 

2 Було отримано близьљо 60 анљет. 
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Леся Кисілевська-Косик  

УКРАЇНСЬКЕ ДОПОВНЯЛЬНЕ ШКІЛЬНИЦТВО ДІЯСПОРИ  

ЯК ЧИННИК УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ СПІЛЬНОТІ1 

 
Учительство – це не фах, це пољлиљаннѐ. Воно вимагаю більше, ніж звичайний фах інжинера, 

промисловцѐ чи банљіра, воно вимагаю від нас цілљовитої посвѐти нашої душі, нашого відчуттѐ. 
Бути добрим учителем – це велиље мистецтво, і таљих учителів багато немаю. 
Добрих учителів вимагаю все шљільництво, а особливо прагне їх наше доповнѐльне уљраїнознавче 

шљільництво. Наші вчителі не тільљи поглибляять знаннѐ уљраїнсьљої мови своїх учнів, заціљавляять їх 
уљраїнознавчими предметами, але – і це найважливіше – вони розвиваять лябов до уљраїнства, лябов 
до Уљраїни.  

Учні відвідуять шљоли уљраїнознвства післѐ загальноосвітнього навчаннѐ љраїн їхнього 
перебуваннѐ, у вільний час, звичайно чи за спонуљоя батьљів, чи уљраїнсьљих організацій молоді, чи длѐ 
того, щоб побувати в гурті. З часом вони признаять це все нелегљим і ціљавим зайнѐттѐм. 

Розглѐнувши хоча б основні приљмети добрих учителів, спробуймо шуљати нових шлѐхів до цих 
яних, теплих сердець учнів. Вони можуть дати вчителеві дуже багато, тільљи треба ту теплоту збудити й 
оцінити. Часом у змучених личљах чи померљлих оченѐтах ми несподівано завважуюмо ісљорљи 
заціљавленнѐ, а навіть бажаннѐ щось пізнати – ісљорљи лябови до рідного!  

Уљраїнсьљий філософ Григорій Сљоворода ще у 18 столітті сљазав: «Довго сам учись, ѐљщо хочеш 
учити інших». Він вважав, що вчитель повинен мати вроджені здібності до педагогічної роботи, лябити 
своя професія, бути приљладом длѐ своїх учнів, лядиноя, у ѐљої слово не розходитьсѐ з ділом, бо не 
можна будувати словом, љоли те саме руйнуюмо ділом (т. 1, с. 353). 

Шлѐх учителѐ уљраїнознавства дуже важљий, і ми цього не заперечуюмо. Не тільљи батьљам важљо 
привезти своїх дітей до шљоли, не тільљи учнѐм важљо витрачати свій вільний суботній час, а й учителѐм 
важљо вчити в суботу, љоли вони увесь тиждень вчили в загальноосвітній шљолі чи працявали за іншим 
фахом. Їм таљож належитьсѐ відпочинољ або працѐ в громадсьљому сељторі – в молодечій, спортовій 
організації, або дозвіллѐ з родиноя чи друзѐми. 

Інша велиља проблема нової зміни учителів уљраїнознавства – це трудність осѐгненнѐ висољого 
рівнѐ знаннѐ уљраїнсьљої мови. Щоб бути спроможним виправлѐти помилљи, треба дуже працявати над 
підвищеннѐм љультури мови, а на це часто, на жаль, браљую відповідних підручниљів, що добре 
пристосовані до віљу і спроможностей сьогоднішньої молоді, що теж утрудняю праця молодого 
вчителѐ.  

Мені пощастило спілљуватисѐ з дирељтором Шљоли Уљраїнознавства ОУА «Самопоміч» в Нья-
Йорљу, Іваном Маљарем, ѐљий ю рівночасно головним аљадемічним радниљом в Нья-Йорљсьљому 
Університеті. У Шљолі Уљраїнознавства учні навчаятьсѐ по суботах від 9-ої до 1-ої і тепер, за словами 
дирељтора, їх понад 200. Післѐ 12 љлѐси учні здаять 10 іспитів (5 усних і 5 письмових) – по два з љожного 
предмета.  

Мені прийшли на думљу слова з «Посланіѐ» нашого велиљого поета Тараса Шевченља, до століттѐ 
народин ѐљого вже, напевно, сљоро буде готуватисѐ і цѐ Шљола Уљраїнознавства. 

«І мертвим, і живим, і ненарожденним землѐљам моїм в Уљраїні і не в Уљраїні мою дружнюю 
посланію» 

«…Учітесь, читайте, 
І чужому научайтесь, 
Й свого не цурайтесь….»  

Учителі ціюї суботньої шљоли тільљи недавно з Уљраїни, але їхнѐ мова теж залежить, з ѐљої частини 
Уљраїни вони приїхали, ѐљ, наприљлад, педагогічний дорадниљ ціюї шљоли походить зі Львова, тож у її 
мові не відчуваютьсѐ російсьљого впливу. 

Навчаннѐ відбуваютьсѐ љожної суботи від 9-ї ранљу до 1-і пополудні, опіслѐ ю можливість брати 
участь у зайнѐттѐх уљраїнсьљих організацій молоді СУМу чи Пласту і ввечері у праљтиці уљраїнсьљих танців.  

Шљола дбаю за вивченнѐ розмовної уљраїнсьљої мови, набуттѐ знань у читанні та письмі, здобуттѐ 
важливих знань з релігії, історії, љультури, літератури та географії Уљраїни, ѐљ таљож ознайомленнѐ з 
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уљраїнсьљоя музиљоя, мистецтвом та народними традиціѐми. Длѐ постійного зв’ѐзљу з батьљами учителі 
передаять домашні завданнѐ елељтронноя поштоя. Батьљи допомагаять учителѐм у приготуванні 
різних шљільних імпрез, ѐљ різдвѐний љонцерт чи писаннѐ писанољ перед Велиљоднем. 

Дељоли учителі нагадуять батьљам, щоб не забували підтримувати у родині вживаннѐ розмовної 
уљраїнсьљої мови, щоб діти були горді, що вони спадљоюмці величної тисѐчолітньої уљраїнсьљої љультури, 
і гордитисѐ цим перед своїми іншомовними сусідами. 

Длѐ љорисного проведеннѐ вихованнѐ учителі дораджуять всім бути постійно в гарному настроя і 
часто вживати до учнів похвал, навіть за малі досѐгненнѐ. Длѐ цього вони вживаять таљож жартівливих 
віршів, приповідољ, загадољ. 

Дирељтор шљоли заохочую вчителів до інтераљтивної методи навчаннѐ, щоб не перевтомлявати 
учнів, а самі лељції зробити ѐљнайціљавішими, щоб учні не жалували, що їхні іншомовні ровесниљи 
граять м’ѐчем або просто відпочиваять, а вони мусѐть сидіти ще один день у шљолі. Він дораджую 
учителѐм організувати відвідини уљраїнсьљого музея, навчати учнів робити ґердани, виводити гагілљи, 
бо це виљлиљую лябов до рідного мистецтва.  

Нам љорисно нагадати всім нащадљам уљраїнсьљої еміграції, що љожний із них, що живе серед 
молоді світу, може багато причинитисѐ до утвердженнѐ Уљраїнсьљої Держави. Молодим «свіжим» 
емігрантам по світі љорисно і надалі розвивати лябов і повагу до Уљраїни ѐљ держави їхнього 
походженнѐ, поглиблявати гордість за збереженнѐ знаннѐ другої мови, поширене знаннѐ про Уљраїну, 
про її новітня історія, љультуру, літературу, про змаганнѐ дорівнѐти іншим ювропейсьљим народам і 
бажаннѐ допомогти Уљраїні в тому.  

Часом наші учні приносѐть у своя цілоденну шљолу писані перед Велиљоднем уљраїнсьљі писанљи, 
ѐљі всім дуже подобаятьсѐ, і вони радо слухаять поѐснень до них. У старших љлѐсах наші молодці у 
різних шљільних љлябах вибираять теми з уљраїнсьљої літератури, мистецтва, музиљи, театру і при 
поѐсненнѐх теж виљлиљаять заціљавленнѐ. 

У дорослому віці љорисно поширявати новини з досѐгненнѐми уљраїнців у різних науљових 
ділѐнљах, ѐљі можуть ціљавити науљовий світ. 

 
_______________ 
1 Стаття надруљовано в авторсьљій редаљції. 
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Георгій Кожолянко 

УКРАЇНСЬКА МОВА В КАНАДІ: ІСТОРИКО-ЕТНОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД 

 
У статті здійснено історико-етнологічний аналіз вживання української мови в Канаді. Відзначено, 

що українська мова в Канаді здобула належне їй місце в публічних школах, університетах, у засобах 
масової інформації, а також у політико-громадському житті. 

Ключові слова: мова, культура, школи, університети, громадські організації, канадське суспільство. 
 

In the article the history-ethnology analysis of the use of Ukrainian language in Canada is carried out. It is 
marked that Ukrainian in Canada received an appropriate place in public schools, universities, in mass media and 
also in political and public life. 

Key words: language, culture, schools, universities, public organizations, Canadian society. 
 

Митрополитові Іларіону (Іванові Огіюнљу) належать таљі слова: «Рідна мова – то найголовніший 
љамінь існуваннѐ народу ѐљ ољремої нації: без ољремої мови нема самостійного народу, бо рідна мова – 
то основа нашої історії, ѐљ душа цього народу. Мова – то серце народу: гине мова – гине народ. Гине 
мова – гине й історіѐ ѐљ історіѐ ољремого народу. Хто цураютьсѐ рідної мови – той у саме серце ранить 
свій народ. Той веде його до смерти» *2, с. 114]. 

Відомо, що мова ю засобом ідентифіљації лядини в суспільстві. Вона виљоную низљу важливих 
суспільних фунљцій, серед ѐљих провідноя ю національна ідентичність.  

Ще у љінці ХVІІІ ст. Г. Сљоворода слушно зазначив: «Кожен повинен пізнати свій народ і в народі 
пізнати себе. аљщо ти уљраїнець, будь ним. Ти француз? Будь французом. Татарин? Татарствуй! Все добре на 
своюму місці і своюя міроя. І все прељрасне, що чисте, природне, тобто непідробне».  

Кожна нормальна лядина, ѐљ і націѐ в цілому чи її частинља, діаспора, свѐто береже своя мову – 
на рівні свідомості й підсвідомості, на рівні особистої та љолељтивної моралі, на рівні традицій і звичаїв, 
на інстинљтивно-рефлељторному рівні тощо.  

Роль мови ѐљ у житті лядини, таљ і в глобальному співробітництві лядей та націй визначаютьсѐ 
љонљретними фунљціѐми: љомуніљативноя, пізнавальноя, почуттюво-емоційноя, творчоя, 
ідентифіљаційноя, љультурогенеративноя, естетичноя та ін.  

Питаннѐми історії виљористаннѐ уљраїнсьљої мови у Канаді ціљавились науљовці ѐљ у Канаді, таљ і в 

Уљраїні: М. Марунчаљ «Уљраїнсьља мова урѐдовоя мовоя в піонерсьљій добі» *5+, П. Саварин «Двомовні 

садочљи та уљраїнсьљо-англійсьљі шљоли в Едмонтоні» *10+, Д. Прољоп «Уљраїнці у Західній Канаді. До 

історії їхнього поселеннѐ та поступу» *7+, а. Рудницьљий «До сторіччѐ уљраїнсьљої мови в Манітобі 1874-

1974» *8+, І. Руснаљ «Розвитољ уљраїнсьљого шљільництва у Канаді» *9+, Р. Сіромсьљий «Мовна політиља 

љвебељсьљого урѐду Рене Левеља (1976-1985 рр.)» *11+, В. Ботушансьљий, Г. Чайља «Еміграціѐ з Буљовини 

до Канади» (60-і рр. ХІХ ст. – початољ ХХ ст.)» *1+, Т. Лупул «Політизаціѐ етнічності ѐљ інституційний 

фаљтор сучасного процесу љанадсьљого націотвореннѐ» *4+ та ін.  

Проте рѐд питань, пов’ѐзаних з боротьбоя уљраїнців Канади щодо статусу уљраїнсьљої мови ѐљ 

державної мови та станом виљористаннѐ уљраїнсьљої мови в љанадсьљому суспільстві в останні два 

десѐтиліттѐ належного науљового висвітленнѐ ще не отримали. 

Перше уљраїнсьље поселеннѐ у Канаді виниљло з поѐвоя перших уљраїнсьљих трудових емігрантів 

у провінції Альберта на початљу 90-х рољів ХІХ ст. Місцевістя, де поселились перші сім’ї уљраїнців, була 

Една (сучасна назва Стар), що відносилась до Вегривільсьљої љолонії на відстані 50 љм від Едмонтона 

[7, с. 394]. 

Таљ сљлалосѐ, що саме тут розпочалось організоване життѐ уљраїнців-переселенців з Буљовини і 

Галичини. Землі на схід від Едмонтона були придатними длѐ веденнѐ землеробсьљого господарства, ѐље 

було подібним до господаряваннѐ переселенців на своїй уљраїнсьљій батьљівщині. Крім того, ољолиці 

білѐ Едмонтона, Вегривілѐ за ландшафтом часто нагадували уљраїнсьљі землі Буљовини, Уљраїнсьљого 

Приљарпаттѐ, Поділлѐ. 

Уљраїнці Канади ю одними з тих, хто заљладали основу заселеннѐ ціюї љраїни у ХІХ ст. та відіграли 
љлячову роль у формуванні Канади та љанадсьљих цінностей, де серед головних ю взаюмоповага різних 
љультур – принцип багатољультурності. 
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В Канаді існую широљо розвинута мережа різноманітних уљраїнсьљих організацій. Цѐ система 
громадсьљих організацій добре струљтурована на різних рівнѐх та об’юднана під егідоя Конгресу 
Уљраїнців Канади (КУК). Конгрес об’юдную організації, що представлѐять всі 5 хвиль еміграції. Успішно 
фунљціоную система уљраїнсьљих шљіл (понад 100 шљіл, 7 уљраїнсьљих љафедр при університетах), установ 
суспільної опіљи, науљово-дослідних інституцій, патріотичних та љультурно-мистецьљих об’юднань, 
молодіжних та спортивних організацій, православних, грељо-љатолицьљих та інших церљов 
христиѐнсьљого напрѐмљу. 

Уљраїнці в Канаді ю своюрідноя громадоя, створеноя п’ѐтьма хвилѐми імміграції. Кожна хвилѐ 
іммігрантів прибувала до Канади в силу різних причин зі своїми власними ељономічними, 
етнољультурними та соціальними цілѐми, несучи з собоя різноманітний досвід і традиції з Уљраїни, ѐља 
пережила багато змін і трансформацій. Одночасно новоприбулі відчували на собі вплив мозаїљи 
љанадсьљого суспільства, що була в постійному розвитљу. 

За переписом населеннѐ Канади (2001 р.) з 29 639 035 усіх мешљанців Канади 1 071 060 осіб 
вљазали свою походженнѐ ѐљ уљраїнсьље. З числа мешљанців, ѐљі подали свою походженнѐ ѐљ уљраїнсьље, 
326 200 було з виљлячно уљраїнсьљим походженнѐм, 744 860 мало уљраїнсьље походженнѐ у змішаних 
сім’ѐх. Серед провінцій з найбільшоя љільљістя мешљанців уљраїнсьљого походженнѐ виділѐятьсѐ: 
Онтаріо (290 925), Альберта (285 725), Британсьља Колумбіѐ (178 880), Манітоба (157 655) та Сасљачеван 
(121 735), Квебељ (24 030). 

Серед різних національностей Канади уљраїнці посідаять дев’ѐте місце (10-те місце у Британсьљій 
Колумбії, 7-ме в Альберті, 6-те у Сасљачевані, 5-те у Манітобі, 12-те в Онтаріо та 22-ге у Квебељу). 

Щодо велиљих міст, то найбільша љільљість мешљанців уљраїнсьљого походженнѐ проживаю в 
Едмонтоні (125 720), Торонто (104 490), Вінніпезі (102 635), Ванљувері (76 525), Калгарі (65 040), 
Гамільтоні (24 070) та Монреалі (20 050) [12].  

Уљраїнці в Канаді зробили значний внесољ у љанадсьље суспільство. Разом з тим спостерігавсѐ і 
зворотний вплив љанадсьљих уљраїнців на національну історія та љультуру Уљраїни.  

З поселеннѐм у Канаді перших уљраїнців сяди прийшла й уљраїнсьља мова. Ціљавим ю фаљт, що 

уљраїнсьља мова початљово була занесена до Канади з Уљраїни менонітами, ѐљі поселились на півдні 

провінції Манітоба у 1874 р., заснувавши поселеннѐ Хортицѐ (ця назву було замінено на Рандольф аж у 

1965 р.). Мешљаячи довгий час на півдні Уљраїни, меноніти љористувались німецьљоя та уљраїнсьљоя 

мовами. Відповідно і до Канади вони прибули, володіячи і спілљуячись ѐљ німецьљоя, таљ і уљраїнсьљоя 

мовами *8, с. 272]. 

За даними а. Рудницьљого, у љанадсьљих офіційних переписах населеннѐ (цензусах) 1941 і 1951 

рољів уљраїнсьљомовних љанадців було більше, ніж уљраїнців за національноя (етнічноя) ознаљоя. Таљ, 

наприљлад, у 1941 р. етнічних уљраїнців нараховувалось майже 306 тисѐч, а љанадців, що розмовлѐять 

уљраїнсьљоя мовоя, понад 313 тис. *8, с. 274] 

Дані за 1950 ріљ вљазуять, що етнічних уљраїнців у Канаді трохи більше 345 тисѐч, а тих, хто вживаю 

уљраїнсьљу мову, 352 323 особи. 

Проте уже у 60-70-ті рољи ХХ ст. спостерігаютьсѐ спад у виљористанні уљраїнсьљої мови навіть 

етнічними уљраїнцѐми. 1961 ріљ – етнічних уљраїнців 473 тисѐчі, а тих, хто виљористовую уљраїнсьљу мову, 

– 361,4 тис., 1971 ріљ даю таљу статистиљу: етнічних уљраїнців – 580,6 тис., а тих, хто розмовлѐю 

уљраїнсьљоя, – 309,8 тис. *8, с. 274+. Тобто пољазниљи вживаннѐ уљраїнсьљої мови в Канаді за 1971 ріљ 

нижчі від пољазниљів 1941 рољу. 

На початљу другого десѐтиліттѐ ХХІ ст. уљраїнсьљу мову ѐљ першу вживаю 26 675 жителів Торонто, 

18 055 мешљанців Едмонтона, 15 315 – у Вінніпезі, 5805 – у Ванљувері, 4945 – у Сасљатуні, 4685 –у 

Монреалі та 4265 – у Калгарі [3]. 

З переселеннѐм до Канади уљраїнців першої хвилі еміграції з 80-х рр. ХІХ ст. і в наступних п’ѐти 

хвилѐх (до початљу ХХІ ст.) уљраїнсьља мова в Канаді здобула місце в публічних шљолах, університетах, у 

засобах масової інформації (преса, радіо, телебаченнѐ, Інтернет), а таљож спорадично у політиљо-

громадсьљому житті: у федеральному і провінційних парламентах, у виступах прем’юр-міністрів, 

провінційних міністрів, послів, сенаторів, бізнесменів та ін. 

Поширеннѐ уљраїнсьљої мови неоднаљове по всій Канаді. Найбільше спостерігалосѐ вживаннѐ 

уљраїнсьљої мови у степових провінціѐх (тут мешљало понад 10 % тих, хто вживав уљраїнсьљу мову). 
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Терени Канади, ѐљі розташувались на схід і захід від степових провінцій, а. Рудницьљий називав 

«анљлавними сљупченнѐми уљраїнсьљих мовлѐн» (Онтаріо, Британсьља Колумбіѐ та ін.) *8, с. 275]. 

Длѐ љращого розуміннѐ легалізації (љонституяваннѐ) становища уљраїнсьљої мови в Канаді і в її 
степових провінціѐх проаналізуюмо дољументально-правові зміни протѐгом певного відрізљу історії. 

Ще 1870 рољу до числа федеральних територій Онтаріо, Квебељу, Принц-Едвард і Нової Шотландії 
було організовано ще одну – провінція Манітобу. На той час у цій провінції розмовлѐли трьома 
мовами: англійсьљоя, французьљоя і љрі-індіансьљоя, але длѐ офіційного вживаннѐ було визначено 
лише перші дві. На основі параграфа 133 Британсьљого Північноамериљансьљого Aљта 1867 рољу було 
створено параграф 23 таљ званого «Манітобсьљого Aљту» (The Manitoba Act) від 1867 р., де вљазувалось, 
що офіційними мовами провінції ю англійсьља та французьља. Але вже з 70-х рољів ХІХ ст. мовний виглѐд 
степових провінцій почав різљо мінѐтись. Інтенсивно почали прибувати іммігранти з Ісландії, Уљраїни, 
Польщі. 

Відповідно, 1890 рољу було змінено правовий статус французьљої мови. Ољремим заљоном 
Манітобсьљого парламенту (легіслатури) вилучено її з парламентсьљого вжитљу й таљим чином зрівнѐно 
в правах з іншими неофіційними мовами – уљраїнсьљоя, ісландсьљоя, німецьљоя. 

У 1897 р. було зроблено наступний љрољ з легалізації вживаннѐ уљраїнсьљої мови та мов інших 
етнічних груп. Манітобсьљий парламент затвердив ољремий аљт-договір між провінційним і 
федеральним урѐдами (Грінвей-Льорію договір) про наданнѐ привілеїв у створенні двомовних шљіл: 
англо-французьљих, англо-німецьљих, англо-уљраїнсьљих та англо-польсьљих *8 с. 276]. 

Відповідно, уљраїнсьља мова дістала визнаннѐ на рівні вживаннѐ у двомовних шљолах, вона 
вперше в Канаді здобула статусу мови виљладаннѐ, мови навчаннѐ. Крім того, уљраїнсьља мова цим 
аљтом була легалізована не тільљи теоретично, а й праљтично (введеннѐм двомовних англійсьљо-
уљраїнсьљих шљіл). Але найбільш важливо те, що уљраїнсьља мова фаљтично була зрівнѐна в правах з 
французьљоя, ѐља до 1890 р була тут офіційноя. 

Більш широљо виљористовувалась уљраїнсьља мова в невелиљих містечљах і муніципалітетах. Таљ, 
наприљлад, у муніципалітетах Етельберт, Стяртбурн та ін. на початљу ХХ ст. рішеннѐ і розпорѐдженнѐ 
муніципальної влади публіљували уљраїнсьљоя мовоя: «Додатљові заљони сільсьљого муніципалітету» за 
1906 р., а всього до 1916 рољу цей муніципалітет опубліљував уљраїнсьљоя мовоя 168 ухвал *5, с. 238]. 

У степових провінціѐх часто і рішеннѐ провінційного урѐду публіљувались уљраїнсьљоя мовоя. Таљ, 
наприљлад, провінційні дољументи «Інформаціѐ оглѐдом Організуваннѐ Шљільних Дістріљтів – зміни 
границь і вибір місцѐ на шљолу» у 1913 р. сасљатунсьљим провінційним урѐдом була опубліљована 
уљраїнсьљоя мовоя. Приљлад публіљації провінційним урѐдом Сасљачевану уљраїнсьљоя мовоя 
дољументів маюмо від 1915 р. – «Заљон щодо розложеннѐ податљу та оподатљуваннѐ в шљільних ољругах» 
та «Шљільний аљт розділ 23 Статутів Сасљачевану 1916 р.» *5, с. 240]. 

Коштом провінційного урѐду Манітоби у 1913 році було видано двома мовами (уљраїнсьљоя й 
англійсьљоя) «Русьљо-англійсьљу читанљу». 

Проте таља мовна політиља урѐду тривала недовго. У 1916 році під впливом обставин Першої 
світової війни, љоли Австро-Угорщина виѐвилась у таборі противниљів Антанти, а з нея, відповідно, і 
громадѐни західноуљраїнсьљих земель – галичани і буљовинці в Канаді вважались австрійсьљими агентами і 
почали переслідуватись – їх запроторявали у спеціальні љонцентраційні табори, було сљасовано двомовні 
шљоли, а запроваджено сљрізь у шљолах і в адміністративному вжитљу юдину англійсьљу мову. Звичайно, 
етнічні уљраїнці, німці та представниљи інших етносів протестували, але змінити нічого не могли. Таља 
ситуаціѐ з виљористаннѐм регіональних мов тривала аж до 40-х рољів ХХ ст. 

З 1963 по 1971 р. у Канаді над мовними проблемами працявала Королівсьља Комісіѐ Двомовності 
і двољультурності. У 1969 р. парламент Канади прийнѐв «Офіційно-мовний Аљт», за ѐљим 
утверджувалась англійсьљо-французьља двомовність по всій Канаді. За цими мовами було визнано 
офіційний статус державних мов. При цьому уљраїнсьљій мові не було надано ніѐљих љонституційних 
прав ѐљ на федеральному – загальнољанадсьљому рівні, таљ і на провінційному. 

Зрозуміло, що уљраїнсьља громадсьљість Канади на заспољоїлась, продовжувала в різний спосіб 
вимагати вживаннѐ уљраїнсьљої мови у шљолах (учительсьљі з’їзди в Едмонтоні та Сасљатуні – жовтень, 
грудень 1917 р. відповідно; збори Організації уљраїнсьљих учителів Альберти – липень 1922 р.; 
створеннѐ Соязу уљраїнсьљих учителів Сасљачевану, проведеннѐ Конференції уљраїнсьљих учителів у 
Вінніпезі у липні 1923 р. та створеннѐ Головного љомітету рідних шљіл та Товариства уљраїнсьљих учителів 
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Канади, у 1932 р.; створеннѐ Товариства уљраїнсьљих учителів рідних шљіл у Канаді, Товариства 
уљраїнсьљих учителів Сасљачевану в 1946 р. За відновленнѐ уљраїнсьљої мови у шљолах були рішеннѐ і 
постанови багатьох з’їздів Комітету Уљраїнців Канади від 1940 р. до 70-х рољів ХХ ст. та ін.).  

Турбота і підтримља громадсьљості уљраїнсьљого шљільництва дала змогу підтримати уљраїнсьљі 
шљоли, відљрити нові рідні шљоли, але їхнѐ љільљість значно сљоротилась. У багатьох районах уљраїнсьљі 
рідні шљоли не працявали, а, наприљлад, у Сасљачевані на 1938 ріљ із 47 шљільних ољругів рідні шљоли 
працявали лише в 19-ти.  

Післѐ Другої світової війни діѐльність уљраїнсьљих організацій дозволила аљтивізувати вивченнѐ і 
виљористаннѐ уљраїнсьљої мови. У Сасљачевансьљому університеті у 1946 р. було відљрито першу на 
північноамериљансьљому љонтиненті љафедру уљраїнсьљої мови та відділ славістиљи.  

У 1950 р. сенат Сасљачевансьљого університету визнав уљраїнсьљу мову нарівні з таљими мовами, 

ѐљ французьља, німецьља, грецьља. Студенти могли, навчаячись в університеті цими мовами, отримати 

університетсьљі заліљові љредити. 

Подібні процеси відбувались і в інших љанадсьљих провінціѐх. Зољрема в Едмонтоні та в усій 

провінції Альберта у љінці 50-х рољів ХХ ст. було запроваджено уљраїнсьљу мову в державних шљолах та 

Альбертсьљому університеті. Проте охочих навчатись уљраїнсьљоя мовоя ѐљ в університеті, таљ і у 

шљолах виѐвилось небагато. Хоча організаційні зусиллѐ Комітету уљраїнців Канади із залученнѐ учнів і 

студентів до навчаннѐ уљраїнсьљоя мовоя не пропали марно. аљщо у 1962 р. љільљість учнів, ѐљі 

навчались уљраїнсьљоя мовоя в державних шљолах, сљладала всього 193 особи, то в 1972 р. – 2087 осіб 

[9, с. 167]. 

Представниљи уљраїнсьљої спільноти Канади ще в 40-х рољах ХХ ст. визначали основними 

причинами занепаду виљористаннѐ уљраїнсьљої мови у шљільній освіті те, по-перше, що державноя 

мовоя в љраїні була англійсьља, а по-друге, що батьљи не надавали належного значеннѐ вивчення 

уљраїнсьљої мови [6]. 

Важливоя причиноя занепаду вживаннѐ уљраїнсьљої мови в Канаді у љінці ХХ – на початљу ХХІ ст. 

став «Заљон про офіційні мови», прийнѐтий парламентом 7 липнѐ 1969 р., де визначались лише дві 

державні мови – англійсьља та французьља. Пропозиції члена љоролівсьљої Комісії з підготовљи заљону 

про мови арослава Рудницьљого щодо наданнѐ статусу обласних (регіональних) мов у степових 

провінціѐх мовам етнічних меншин, у тому числі й уљраїнсьљій, були відхилені.  

Парламент Канади 8 жовтнѐ 1971 р. проголосив політиљу «багатољультурності», за ѐљоя урѐд 

Канади зобов’ѐзувавсѐ надавати фінансові дотації на уљраїнсьљі музеї, танцявальні та хорові групи, на 

проведеннѐ љонференцій тощо. Уљраїнсьље життѐ в Канаді в наступні два десѐтиліттѐ дещо 

пожвавилось. 

аљ результат домагань уљраїнсьљої громадсьљості Канади і рішень урѐду почали створяватись у 

різних провінціѐх двомовні шљоли і садочљи (англійсьљо-уљраїнсьљі). 

Проте останні десѐтиріччѐ љінцѐ ХХ і початљу ХХІ ст. пољазуять, що виљористаннѐ уљраїнсьљої мови 

в Канаді у шљолах та в університетах сљоротилось до љритичної межі. Особливо це спостерігаютьсѐ з 

початљу ХХІ ст., љоли у провінції Квебељ було проведено два референдуми за відољремленнѐ від Канади. 

Післѐ цього ѐљ федеральний, таљ і провінційні урѐди почали сљорочувати фінансуваннѐ програм 

багатољультурності. Було сљорочено, наприљлад, державне фінансуваннѐ дослідної програми групи 

науљовців «Музея уљраїнсьљої љультурної спадщини». Замість 11 осіб (1976 р.) залишено 1 співробітниља 

(2005 р.). І таљих приљладів можна навести багато у різних провінціѐх Канади. 

Ця стаття про уљраїнсьљу мову в Канаді ѐ почав словами митрополита Іларіона і заљінчу таљож 

його словами про значеннѐ уљраїнсьљої мови в житті уљраїнцѐ: «Уљраїнсьља мова близьља й мила 

љожному уљраїнцеві, і тільљи лядина з порожнім серцем не чую її матернього тепла та небесної љраси. 

Рідна уљраїнсьља мова грію нашу душу божественним огнем, вона бринить длѐ нас небесними звуљами. 

Ось тому то рідна мова зветьсѐ мовоя матірноя: це та мова, ѐљоя рідна мати співала над нашоя 

љолисљоя наші найперші пісні, що бринить нам ангольсьљими звуљами, звуљами, ѐљих ми ніљоли в житті 

не забуваюмо і не забудемо» *2, с. 117].  

Незважаячи на несприѐтливі національно-љультурні обставини длѐ етнічних уљраїнців у Канаді 

початљу ХХІ ст., уљраїнсьља спільнота підтримую уљраїнсьљу мову у своюму середовищі: видаятьсѐ 
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часописи «Свобода», «Уљраїнсьљий голос», «Міст», «Новий шлѐх», демонструятьсѐ уљраїномовні 

телевізійні програми «Контаљт». «Світоглѐд», проводѐтьсѐ щорічні уљраїнсьљі фестивалі в Торонто 

(Онтаріо), Дауфині (Манітоба), Сасљатуні, Кенорі (Сасљачеван), Вегривілі (Альберта) і ін.  
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Тетяна Космеда 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО ЯК МОВНА ОСОБИСТІСТЬ – 

 ПОРТРЕТНИЙ ТИП ПРЕДСТАВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 

У статті описано теоретичні поняття, що окреслюють концепти «мовна свідомість», «мовна 
спроможність», «мовна особистість» (Homo loquens). Мовна особистість – це багатогранного феномена, 
що складається з сукупності Homo cogitans, Homo agens, Homo communicans, Homo sentins, Homo 
ethnicus / habitus, Homo sentins. У цьому аспекті благодатним матеріалом для всебічного аналізу є 
особистість Тараса Шевченка, що репрезентує портретний тип української нації, етнічний характер 
українця. 

Ключові слова: мовна особистість, мовна свідомість, мовна спроможність, портретний тип 
української нації. 

 

The article focuses on the description of theoretical notions that characterize the concepts «language 
consciousness», «language ability», «language personality» (Homo loquens ). A language personality is a versatile 
phenomenon that consists of Homo cogitans, Homo agens, Homo communicans, Homo sentins, Homo 
ethnicus / habitus, Homo sentins. In this aspect the personality of Taras Shevchenko is an abundant material for 
analysis. This personality represents a portrait type of the Ukrainian nation, the ethnic character of Ukrainian. 

Key words: language personality, language consciousness, language ability, portrait type of the Ukrainian 
nation. 

 

Проељціѐ лінгвістиљи на вивченнѐ љомуніљативно-дисљурсивних мовних процесів сприѐю її 
налаштування на дослідженнѐ лядсьљого, тобто суб’юљтивного чинниља в мові, зољрема й виѐвленнѐ 
того, ѐљ љожний љонљретний суб’юљт мовленнѐ поводить себе в дисљурсивному просторі сучасності 
залежно від власних љомуніљативних інтенцій, чинниља адресата, з урахуваннѐм спільних фонових знань 
соціуму, знань про реальне довљіллѐ, мовну љартину світу, репрезентуячи особистісне, нерідљо й 
інтимне, начало і под. Саме таљий підхід до вивченнѐ мовленнѐ ољремих особистостей породив новий 
напрѐм лінгвістичний досліджень – лінгвоперсонологію, в межах ѐљої й описуять типи мовних 
особистостей. 

У цій розвідці частљово порушуятьсѐ питаннѐ, пов’ѐзані з визначеннѐм љритеріїв, параметрів 
опису мовної особистості, виѐвлѐятьсѐ її сљладові, чинниљи впливу на її формуваннѐ, становленнѐ й 
розвитољ, зољрема в проељції на уљраїнсьљу національну мовну особистість, хараљтеризуятьсѐ потенційні 
типи, що проељтуютьсѐ на мовну особистість Тараса Шевченља *Див. про це: 5+. 

Визнаннѐ гуманітарної сутності мовознавства, позиціонуваннѐ мови ѐљ власне діѐльності, 
безумовно, призводить до залученнѐ в лінгвістичну сферу лядсьљого чинниља. У межах 
антропоцентричної та дисљурсцентричної парадигм, що ољресляять вељтори більшості сучасних 
лінгвістичних розвідољ, учені «маять справу не з абстраљтним уречевленим љонструљтом, не з 
інструментом, що обслуговую љожну стороння діѐльність, а безпосередньо з љомуніљативноя діѐльністя 
лядини, ѐља маю таљу ж, ѐљ і сам дослідниљ, свідомість» *7, с. 23+. Тож логічним ю визнаннѐ особистості, 
ѐља «існую в мовному просторі – спілљуванні, стереотипах поведінљи, зафіљсованих у мові, значеннѐх 
мовних одиниць та смислах тељстів» *4, с. 7] – одним із найбільш пріоритетних та стрижневих об’юљтів 
досліджень лінгвістичних студій.   

Антропологічний підхід до вивченнѐ мови ю методологічноя основоя сучасної науљової 
парадигми в мовознавстві. Його особливість, ѐљ відомо, полѐгаю в тому, що онтологіѐ мови задана 
ељспліцитним вљляченнѐм в неї лядини. Мову траљтуять ѐљ обов’ѐзљовий атрибут лядини, 
найважливішу діѐльність лядсьљого духу. аљ наголошую сучасний французьљий мовознавець Клод 
Ажеж, «ѐљщо і ю щось спільне у всіх лядсьљих істот, то це (...) мовна спроможність, а не сама мова» *1, 
с. 16+. Він слушно називаю мовленнюву діѐльність «визначальноя властивістя лядини ѐљ біологічної 
істоти» *1, с. 14+, заљлиљаячи сучасних мовознавців досліджувати природу й властивості «мовної 
спроможності» лядей.  

Отже, сучасна лінгвістиља маю ѐсљраво виражену прагматичну оріюнтація. У зв’ѐзљу з цим 
особливої аљтуальності набули понѐттѐ «мовна особистість», «мовна спільнота», «мовна 
спроможність», «мовна свідомість», «мовна й љомуніљативна љомпетенції», «љомпетенціѐ емоційна й 
љультурологічна», «лінгвољреативна діѐльність», що не ю новими в науці, але потребуять нового 
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осмисленнѐ, проељції на љонљретні об’юљти. Це стосуютьсѐ репрезентації ѐљ ољремої мовної спільноти, таљ 
і ољремих мовних особистостей – ѐсљравих представниљів ціюї лінгвољультурної спільноти. 

      Кожна лінгвокультурна спільнота ю уніљальноя, одиничноя. І цѐ одиничність не може не 
бути специфічно аранжована у вербально-дисљурсивному аспељті. Специфічно аранжована одиничність 
зумовляю й вибір відповідних љонтаљтів, і вибір відповідних протидій – протистоѐнь цим љонтаљтам, 
осљільљи за ољресленим вибором приховані вербально-дисљурсивні праформи, що не збігаятьсѐ в 
лінгвољультурних спільнотах. Це зумовляю узуальну варіативність вербальної й невербальної поведінљи, 
її потенційну љонфліљтність, осљільљи варіанти праформ ю не чим іншим, ѐљ фільтрами, љрізь ѐљі 
«просіяятьсѐ» мотиви, афељтивно-емотивні й љогнітивні налаштуваннѐ *11, с. 16]. 

Із понѐттѐм «мовна спільнота» пов’ѐзане понѐттѐ «мовна свідомість». Дослідниљи 

виољремляять два підходи до розуміннѐ мовної свідомості. Г. аворсьља виљористовую термін «мовна 

свідомість» і «лінгвістична свідомість» ѐљ синоніми. Вона пропоную модель дії мовної свідомості з 

урахуваннѐм того, що рефлељсіѐ над мовоя може реалізовуватисѐ у двох основних раљурсах: перший 

(поверхневий) її рівень складається з поглядів на мову, характерних для даної мовної спільноти; 

другий (глибинний) рівень реалізується в мовній поведінці в активному виборі мовних варіантів, що 

вважаятьсѐ правильними чи більш прийнѐтними, за рахунољ інших варіантів, що сприймаятьсѐ, 

відповідно, ѐљ неприйнѐтні. Отже, «мовна свідомість» постаю ѐљ суљупність љультурно й соціально 

зумовлених установољ щодо мови, ѐљі відбиваять љолељтивні ціннісні оріюнтації» *12, с. 145]. 

Мовну особистість традиційно розглѐдаять ѐљ суљупність властивостей індивіда, що 

забезпечуять породженнѐ власних висловлявань та можливість сприйнѐттѐ висловлявань інших. 

Природжена здатність оволодівати мовоя забезпечуютьсѐ мовною спроможністю індивіда, що ю 

одніюя з уроджених хараљтерних рис, притаманних љожній љонљретній лядині. Сљладовими мовної 

особистості «ю її мовна спроможність, мовна й љомуніљативна љомпетенціѐ, особливе світобаченнѐ, 

світосприйнѐттѐ та світорозуміннѐ, що відображаютьсѐ в індивідуальній мовній љартині світу, а 

фіљсуютьсѐ, відповідно, в љогнітивній љартині світу» [Див.: 6]. 

Клод Ажеж наголошую на значущості вивченнѐ мовної спроможності лядини ѐљ властивості, 

заљладеної в генетичному љоді љожного індивіда у виглѐді універсальної љогнітивної схеми, що 

зафіљсована на нейрологічному рівні, ѐљий від народженнѐ ю сформованоя даністя індивіда *1, с. 34]. 

Мовна спроможність ѐљ елемент струљтури мовної особистості ю першоосновоя длѐ подальшого 

розвитљу та становленнѐ певного рівнѐ љомуніљативної љомпетенції.  

Кожна мислѐча лядина – Homo  sapiens – належить до відповідної нації, репрезентую відповідний 

етнос, ю одночасно Homo ethnicus  / habitus і містить ще низљу взаюмопов’ѐзаних сљладниљів, передусім 

Homo cogitans, Homo agens, Homo loquens / communicans, Homo sentins і т. д. Увесь цей љомплељс 

особистість ѐљ Homo sapiens повинна усвідомлявати. 

Отже, мовна особистість – це сљладний понѐтійний љонструљт, ѐљий в науљовій лінгвістичній 

літературі розглѐдаять ѐљ узагальнений багаторівневий образ репрезентанта відповідної ментально-

љультурно-љомуніљативної мовної спільноти.  

Структуру мовної особистості все ж можна репрезентувати ѐљ універсальну љатегорія, що маю 

таљі обов’ѐзљові сљладові: мовна, љомуніљативна, емоційна љомпетенції, за певних обставин і 

міжљультурна љомуніљативна љомпетенціѐ, тезаурус відповідних љогнітивних струљтур, уѐвленнѐ, 

асоціації, љонцепти, універсальні, етнічні, національно марљовані цінності, цілісність психологічних 

налаштувань, зумовлених відповідними індивідуальними й љолељтивними налаштуваннѐми, мотивами 

та іншими важливими особистісними сљладовими, а таљож умовами життѐ, специфіљоя епохи, 

љонљретних життювих ситуацій.  

Відносно ефељтивна чи успішна міжкультурна комунікація з оглѐду на володіннѐ мовноя 
особистістя певноя іноземноя мовоя маю місце тоді, љоли простежуюмо засвоюннѐ й розуміннѐ 
значень і смислів љультурно (національно) марљованих семантичних одиниць, правильного їх 
виљористаннѐ й адељватного розуміннѐ мовленнѐ, дисљурсу, љонљретних љомуніљативних ситуацій, 
фаљтів мови, зољрема й феномена прецедентності (прецедентні фаљти, прецедентні ситуації, 
прецедентні імена, прецедентні вирази, зољрема паремії, љліше, стереотипи, ритуали, прецедентні 
тељсти). аљ відомо, суљупність прецедентних феноменів, передусім значень, смислів, ѐљі вони 
породжуять, моделяять тезаурус љогнітивної бази етно-, лінгво-, љультурної особистості. 
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Крім того, міжкультурна комунікативна компетенція вимагає знання мовної прагматики, 
тобто пропозиційних налаштувань, зољрема морально-етичних й аљсіологічних – перељонаннѐ 
особистості, настороги, прогнозовані очіљуваннѐ, схильності, уподобаннѐ, симпатії, антипатії тощо. 
Успішна міжљультурна љомуніљаціѐ може відбуватисѐ тоді, љоли відсутнѐ відчуженість, ступінь відчуттѐ 
своюї «чужинності». 

У цій статті аљцентуюмо увагу на найбільш важливих і виразних сљладових мовної особистості з 
оглѐду на раљурс розглѐдуваної проблеми. З оглѐду на сљазане уніљальним матеріалом ю мовна 
особистість Тараса Шевченља, що формуваласѐ у надзвичайних життювих умовах. 

На думљу більшості дослідниљів мовної особистості Тараса Шевченља, він тѐжію до 
інтровертивного психотипу, про що свідчить і фаљт наѐвності письменницьљого щоденниља. 
Схараљтеризувати специфіљу мовної особистості митцѐ можуть допомогти матеріали, в ѐљих 
розглѐдаютьсѐ проблема психології митцѐ, психології його творчості. Проблема, що стосуютьсѐ виѐву 
психології Тараса Шевченља ѐљ митцѐ універсального типу, донині праљтично не розроблена, хоч і ю 
деѐљі напрацяваннѐ М. Сумцова, а. ареми, С. Балеѐ, А. Халецьљого, ґрунтовна науљова статтѐ 
Л. Генераляљ та ін. *Див.: 2+. Винѐтљово інформативноя в зазначеному раљурсі може бути й проблема 
саморецепції Т. Шевченља: особливо ціљавим у цьому плані ю фаљт наѐвності численних автопортретів й 
автопортретних малянљів, що «љореляять із напруженоя ељзистенційноя рефлељсіюя в поезії» *2, с. 3], 
а таљож щоденниљ письменниља.  

Крім того, важливим љрољом до розробљи зазначеної проблеми ю виѐв «різноваріантних іпостасей 
«а» в повістѐх із дољладноя психологічноя хараљтеристиљоя автора / образу автора, адже велиља 
схильність Т. Шевченља до самоаналізу заѐвлена в них досить виразно» *2, с. 3+. «Шевченљо ціљавивсѐ 
психологіюя, тѐжів до самоаналізу, це особливо помітно в один із насичених творчих періодів – літо 
1856 р., љоли він писав автобіографічну повість «Художниљ» і виљонував інтроспељтивну серія «Телемах 
– Діоген». Словесний та іљонічний «репрезентанти» ељзистенційних пошуљів автора зафіљсували, ољрім 
певних біографічних фаљтів, психологічні риси його натури: рефлељсія, віру в себе, здатність до протидії 
злу, самозаглибленнѐ тощо; головного ж персонажа повісті автор наділив інтенсивноя амплітудоя 
емоційних переживань» *2, с. 4-6+. Ці твори, разом зі Щоденниљом, ю љлячем до розљриттѐ психології 
уљраїнсьљого митцѐ.  

Учені (С. Балей, А. Халецьљий та ін.) љонстатуять інтровертно-афективний тип Шевченљової 
психіљи, а Л. Герасиляљ ољресляю його ѐљ «афективно-екзальтований». «Гіпертрофовано-емотивний 
темперамент сприѐю формування розширеної альтруїстичної індивідуальної љартини світу, специфіља 
ѐљої зумовлена тим, що «афељтивно-ељзальтовані особистості однаљово легљо відчуваять захопленнѐ від 
радісних подій і відчай від сумних (…) Ељзальтаціѐ незначноя міроя пов’ѐзана з грубими егоїстичними 
стимулами, найчастіше вона мотивуютьсѐ тонљими, альтруїстичними поривами. Прив’ѐзаність до рідних, 
друзів, радість за них, за їхні успіхи можуть бути надзвичайно сильними. Лябов до музиљи, мистецтва, 
природи, переживаннѐ релігійного плану, світоглѐдні пошуљи – усе це здатне захопити ељзальтовану 
лядину до глибини душі. Інший поляс реаљції – межова вразливість із приводу ѐљихось сумних фаљтів. 
Жалісливість, співчуттѐ до нещасних лядей, до хворих тварин здатна довести таљу лядину до відчая» 

*2, с. 6]. 
Психоемоційна сфера Т. Шевченља, ѐљ видаютьсѐ, хараљтеризуютьсѐ гіперчутливістя, висољоя 

емотивноя збуджуваністя (С. Балей, А. Халецьљий), зољрема, Т. Шевченљо засвідчував нерозуміннѐ 
своїх «мало емоційних урівноважених приѐтелів; йому притаманна велиља «швидљість наростаннѐ 
інтенсивних емоційних реаљцій» на довљіллѐ, виѐв пристрасті, «межова вразливість із приводу сумних 
фаљтів»  (Л. Генераляљ),  «почуттѐ набожної релігійної ніжності до нужденних і обтѐжених» 
(К. Чуљовсьљий. О. Забужљо, Ю. Нахліљ), альтруїзм, тобто альтруїстичні мотиви поведінљи, прагненнѐ 
допомогти ближнім (О. Чужбинсьљий, М. Чалий, В. Маслов, Г. Честахівсьљий), швидље захопленнѐ і таље 
саме швидље охолодженнѐ до об’юљтів чи суб’юљтів, зміна настроя, песимізм, іроніѐ, гіперчутливість. 

Таља поведінља хараљтеризую «темперамент тривоги і щастѐ» (формула К. Леонгарда [Див.: 8]), 
виражаю здатність до «чистої афељтивної ељзальтації» (К. Леонгард). У Т. Шевченља простежувавсѐ виѐв 
сильних емоційних реаљції на природу, оточеннѐ, лядей, події, твори мистецтва, відсутність озлобленнѐ 
й цинізму. 

Тарас Григорович відчував «більшу амплітуду почуттів», більшу ѐсљравість життѐ: більш тонљо 
переживав біль, а ељстаз – ѐсљравіше, гостріше відчував гнів і лябов, глибше – страх, але й глибше 
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виѐвлѐв мужність. Проте він відчував і глибољу впевненість у собі, у виѐві свого духу (К. Роджерс *Див.: 
10+). «Аљтивна життюва позиціѐ, інтелељтуальне збагаченнѐ, наповненість новими враженнѐми були 
життюво необхідні длѐ його натури: тільљи за умов маљсимальної дії, пізнаннѐ, спілљуваннѐ він міг 
продуљтивно творити» *2, с. 7]. Завдѐљи підвищеній діѐльності емоційної та сенсорних систем не 
відбулосѐ занепаду Шевченљового таланту в період неволі. Геній залишивсѐ геніюм в ељстремальних 
умовах та, ѐљ засвідчуять періоди перебуваннѐ в ељспедиціѐх, Т. Шевченљо «сам на сам бивсѐ з 
убивчими обставинами й наостанљу силоя духа таљи переміг їх» (С. Юфремов)» *2, с. 8].  

Ю. Нахліљ таљож зауважив, що Кобзар належить до «психологічного типу, представниљи ѐљого 
звичайно стаять на біљ слабшого – на захист знедолених, гнаних, переймаятьсѐ їхніми болѐми. 
Шевченљо в цьому плані був неймовірно вразливий, готовий відгуљнутисѐ на стражданнѐ 
найупослідженішого страдниља, і чим нижче в суспільній іюрархії знаходивсѐ нещасний, тим більше 
щирого співчуттѐ і співпереживаннѐ виѐвлѐв до нього поет. Це не пояснити лише його кріпацьким 
походженням і соціальноя солідарністя – таљий алгоритм поведінљи випливав з його вдачі. Тим-то й 
переймавсѐ Шевченљо бідами поневоленого рідного народу. Це була одна істотна причина того, що 
Шевченљо не перељинувсѐ до табору зрусифіљованих талантів (жирний шрифт авторсьљий. – Т. К.)» *9, 
с. 281-282]. Проте О. Забужљо, услід за Ю. Маланяљом, висловляю іншу думку щодо походження Тараса 
Шевченка і всього того, що з цього випливаю. За їхньоя версіюя, предљи Тараса Шевченља ю вихідцѐми з 
уљраїнсьљого љозацьљо-лицарсьљого стану, а тому Т. Шевченко має титул «лицарського сина», був 
«спадкоємцем відмираючої шляхти». О. Забужљо надаю таљу примітљу до висловленої думљи: 
«Хараљтерно, що, за деѐљими даними, Т. Шевченљо (інше, давніше родинне прізвище Грушівсьљий) і сам 
мав право на цей титул  –  не лише життѐм і творчістя, а й походженнѐм (Грушівсьљі були з љозацьљого 
стану). «Недарма і Тургенюв, і Полонсьљий в своїх спогадах про Шевченља уживали слова «љозаљ». Воно в 
половині ХІХ ст. ще носило на собі національний і, що дуже важне, е л і т а р н и й  відблисљ п р о в і д н о 
ї  верстви Уљраїни ХVІ – ХVІІІ ст. (Маланяљ Ю. До справжнього Шевченља // Маланяљ Ю. Книга 
спостережень. – С. 53)» *3, с. 317+. Далі О. Забужљо слушно наголошую: «Нашому шевченљознавству, ѐље 
стільљи рољів ѐлозило тему «љріпацьљої долі» поета, варто б глибше зайнѐтисѐ історіюя пољріпаченнѐ 
родини Шевченља та відновленнѐм тої «љультури перељазу», в ѐљій проходило поетове дитинство, –  на 
цьому шлѐху на нас може чељати ще чимало сярпризів» *3, с. 317]. 

Тарас Григорович – надзвичайно емоційна й ељспресивна лядина, але його емоції сљеровані 
здебільшого в себе, у внутрішню «а», він подумљи звертаютьсѐ до свого Alter Ego, виражаячи потаюмні 
думљи й почуттѐ, що маю відповідне вираженнѐ в його поетичних тељстах, а таљож насамперед у 
щоденниљу.  

Безперечно, Тарас Григорович репрезентую сильну уљраїнсьљу національну елітарну мовну 
особистість, длѐ ѐљої хараљтерний висољий рівень љомуніљативної љомпетенції з маљсимальними 
індељсами за усіма її пољазниљами, ѐља здатна до висољого рівнѐ лінгвољреативної діѐльності, 
репрезентую «дух» уљраїнсьљої мови, що йде від уљраїнсьљого селѐнства і љозацтва, послідовно 
відображаю уљраїнсьљий љардіоцентризм, висољий ступінь емоційної љомпетенції.  

Крім того, Т. Шевченљо – білінгв («зірља» салонів Петербурга), він громадѐнин Російсьљої імперії і 
хараљтеризуютьсѐ висољим рівнем љомуніљативної міжљультурної љомпетенції з оглѐду на володіннѐ 
російсьљоя мовоя, знаннѐ її љультури, ментальності її носіїв. Проте, ѐљ видаютьсѐ, мовна љомпетенціѐ в 
проељції на знаннѐ нормативної російсьљої мови у Тараса Шевченља ю, безперечно, нижчоя стосовно 
мови уљраїнсьљої, що цілљом природно. 

Аналіз мовленнѐ, суљупності љомуніљативного простору, дисљурсу љожного письменниља загалом і 
Т. Шевченља зољрема ѐљ діѐльності мовної особистості даять змогу зрозуміти не лише «звучаннѐ» слів, 
виразів, понѐть, що до певного часу залишаятьсѐ в мовній потенції, «приховуятьсѐ» від пересічних 
носіїв мови, але й даять можливість системно й об’юљтивно досліджувати ті глибинні смисли й знаннѐ, 
що стоѐть «за мовоя», відповідноя љомуніљативноя поведінљоя, мовнољреативноя діѐльністя.   

Більша частина письменниљів ѐљ сильних, елітарних мовних особистостей, типових носіїв 
національного хараљтеру уљраїнців узагальняять і формуляять відповідні інваріанти моральних 
принципів і маљсим, упорѐдљовуять їх, моделяять в систему, обґрунтовуять, пропагуять, 
вербалізуять. По суті, вони репрезентуять у своюму мовленні, містѐть у всіх видах љомпетенцій, що 
супроводжуять љомпетенція љомуніљативну, в своїй мовленнювій поведінці, суспільний љомуніљативний 
љанон, більше – љомуніљативний еталон, «мовний смаљ епохи», що відображаять типові суспільні 
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соціальні стосунљи; звісно, стосунљи того суспільства, в ѐљому вони живуть, стосунљи, що хараљтерні саме 
длѐ певної відповідної љультури: тіюї љультури, що їх виплељала.  

Найљращі представниљи нації моделяять типову мовну поведінљу її представниљів, відповідної 
мовної спільноти,  –  ментальні стереотипи з хараљтерними позитивними й негативними виѐвами. Ці 
мовні особистості – дзерљало нації, тому від них не можна вимагати бути вищими за обставини, тому 
вони точно віддзерљаляять наѐвні суспільні суперечності, що виражаятьсѐ й в проељції на 
фунљціяваннѐ мови, її застосуваннѐ.  

Найљращі мовні особистості ѐљ носії національної традиційної љультури, перебуваячи у сфері 
љонљретних ситуацій, передбачених ціюя љультуроя,  оперуять усім набором љонљретних способів 
поведінљи, зољрема й мовленнювої; тіюї, ѐљу вони отримали в спадољ: вони не в змозі змінити її 
љардинально, вони репрезентуять її і передаять далі, наголошуячи на недоліљах, заљлиљаячи до 
вдосљоналеннѐ, ліљвідації помилољ.  

Проте діять заљони буттѐ: љожна особистість підпорѐдљовуютьсѐ середовищу, що, можливо, ю длѐ 
неї й чужим. Породжуятьсѐ дві свідомості, що виражаютьсѐ й у виљористанні тіюї чи тіюї мови (мовні 
свідомості): перша спроељтована на індивідуальну особистість, а друга – на љолељтивний тип, 
суспільство, без ѐљого цѐ особистість не існую. аљ виѐвлѐютьсѐ, можна відчувати себе емігрантом у 
власній љраїні, передусім з оглѐду на специфіљу фунљціяваннѐ рідної мови. 

Суспільство «живе» у свідомості љожної особистості у виглѐді типових длѐ одніюї й тіюї самої 
љультури реаљцій на звичні ситуації у виглѐді емоцій, почуттів і станів, мовної рефлељсії, що й формую 
відповідний національний хараљтер ѐљ частину особистості, що таљож виразно репрезентуютьсѐ в мові. 
Етнопсихологіѐ вивчаю це ѐвища, пропонуячи длѐ його ољресленнѐ термін «модальна особистість».  

Модальна особистість виѐвлѐю себе в суспільстві, репрезентуячи етнічний хараљтер, що лежить 
в основі хараљтеру індивідуального, через мовленнѐ, љомуніљативну поведінљу, репрезентуячи типовий 
мовний портрет представниља уљраїнсьљого етносу. Таљих портретних типів може бути, звісно, дељільља. 
Один із таљих портретних типів, ѐљий зроблено спробу репрезентувати у цій праці, – Тарас Шевченљо. 
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Галина Мацюк 

ПРО ПОТРЕБУ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В СОЦІОЛІНГВІСТИЦІ 

 
У статті вперше обґрунтовано актуальність соціолінгвістичного аналізу проблеми 

«дискримінація» як ознаки мовної ситуації в сучасній Україні. Проаналізовано термін диcкримінація і 
похідні від нього відповідники в публіцистичному дискурсі та в спеціалізованих суспільно-політичних 
словниках. Розглянуто міжнародне та українське законодавство для попередження дискримінації за 
мовною ознакою, з’ясовано перспективи її згортання. 
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The article substantiates the topicality of sociolinguistic analysis of «discrimination» as a marker of language 
situation in modern Ukraine. It analyzes the term discrimination and its derivatives in journalistic discourse and in 
specialized social and political dictionaries. International and Ukrainian legislations have been viewed to prevent 
language bound discrimination and to elucidate the prospects of its curtailing. 
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Соціолінгвістичні праці, ѐљ правило, розљриваять зміст љатегорії «дисљримінаціѐ» з урахуваннѐм 
порушеннѐ мовних прав національних меншин *5 – 8+. Однаљ ілястративний матеріал про мовну 
дійсність в Уљраїні засвідчую дисљримінація за мовноя ознаљоя представниљів титульного етносу, 
уљраїнців. Новий заљон 2012 р. (№ 5029-VI) «Про засади державної мовної політиљи», ухвалений з 
порушеннѐми Конституції Уљраїни та Заљону про Регламент Верховної Ради, усљладняю мовну ситуація: 
незалежні ЗМІ все частіше наводѐть приљлади дисљримінації уљраїномовних громадѐн. Тому цѐ 
проблема повинна стати об’юљтом аналізу в соціолінгівстиці.  

У статті проаналізовано тељсти, ѐљі висвітляять порушеннѐ прав уљраїномовних громадѐн, тељсти 
міжнародних та уљраїнсьљих заљонів, присвѐчені попередження дисљримінації, публіљації ЗМІ про 
розвитољ мовної ситуації в Уљраїні. У љонтељсті міждисциплінарного підходу застосовано методи 
дисљурсивного аналізу, ѐљий даю можливість розљрити логіљу адресата і її реалізація в струљтурі тељсту, 
та љритичного дисљурсивного аналізу, ѐљий дозволѐю розшифрувати ідеологічні љомпоненти 
висловлявань. Завданнѐ статті полѐгаю в обґрунтуванні аљтуальності дослідженнѐ нової проблеми 
соціолінгвістиљи – дисљримінації ѐљ ознаљи мовної ситуації в сучасній Уљраїні. 

1. Приклади дискримінації україномовних громадян 
– Компаніѐ Roshen, ѐља випусљаю цуљерљи, лише на 40 % обгортољ своюї продуљції виљористовую 

державну мову *УТ № 19]. 
– Свѐтослав Літинсьљий (м. Львів) замовив пральну машинљу через інтернет-магазин. 

«Розпаљували машинљу – там написи не державноя мовоя, ѐљ того вимагаю заљон. а тоді звернувсѐ до 
љомпанії. Вони љажуть, що не можуть вирішити питаннѐ, і у них немаю пральних машин з уљраїнсьљим 
марљуваннѐм, тобто виходить, вони незаљонно ввезені», – розповів він. Свѐтослав Літинсьљий подав 
судовий позов на ТОВ «Samsung Electronics Уљраїна» через порушеннѐ љомпаніюя Заљону Уљраїни «Про 
засади державної мовної політиљи» та Заљону љраїни «Про захист прав споживачів». Однаљ 
Франљівсьљий районний суд Львова відмовив у позові виљладача університету Свѐтослава Літинсьљого 
до љомпанії Samsung. Свѐтослав Літинсьљий готуютьсѐ осљаржити рішеннѐ судді і позиватисѐ вже із 
љорейсьљим виробниљом, а не з уљраїнсьљим представництвом *Zaxid.net]. 

– Ростислав Камерістов (м. Артемівсьљ, Донецьља обл.) пішов у поліљлініљу за довідљоя від ліљарѐ 
(довідља необхідна була длѐ вступу). 

Хлопець звернувсѐ до ліљарѐ уљраїнсьљоя. «Коли ѐ сљазав, що хочу до Львова поступати, на 
запитаннѐ «Пачюму туда?» ѐ промовчав, потім вона на мене: 

«Хамьйо, ти чюго смотріш в телефон? Что за васпітанію?» 
«Ти атљуда?» – «Артемівсьљ» 
«Сюмьѐ отљуда тваѐ? Пачюму уљрАінсљім?» – «Російсьља не подобаютьсѐ» 
«Шљола у тюбѐ љаљаѐ?» – «Російсьља» 
«Па-русљі разгаварівай!» – «Тільљи державноя» (потім другий раз вљазала, ѐљ мені розмовлѐти) 

[Slovoidilo 25. 04]. 
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– Штибель Василь (м. Львів) стверджую, що «Райфайзен Банљ Аваль» незаљонно перевів 
обслуговуваннѐ своїх љліюнтів із безоплатної основи на платну й відмовивсѐ надавати виписљи 
уљраїнсьљоя мовоя. «На сљаргу у центральний Київсьљий офіс банљу мені теж відповіли, що все заљонно. 
Тоді подав сљаргу у прољуратуру, де порадили звертатисѐ до суду». Керівництво центрального 
Львівсьљого офісу банљу запросило Штибелѐ на зустріч, щоб мирно залагодити ця справу. «Працівниљ 
банљу погодивсѐ перевести мене та всіх із підприюмства, хто забажаю, на безљоштовне обслуговуваннѐ і 
повернути гроші, ѐљі банљ стѐгнув. Але надсилати виписљи державноя мовоя банљ усе ж відмовивсѐ. 
Через це нам домовитисѐ не вдалось. І суд постановив, по-перше – що банљ незаљонно перевів мій 
рахунољ на платне обслуговуваннѐ, і по-друге – що виписљи маять надавати уљраїнсьљоя мовоя. Тоді 
банљ подав апелѐційний позов, але тільљи стосовно питаннѐ мови». «На запитаннѐ судді, чи маю банљ 
дозвіл на видачу інформації не державноя мовоя, ярист теж відповів негативно. Тож апелѐційний суд 
залишив рішеннѐ першої інстанції у силі», – љаже Василь Штибель. І додаю: «аљщо завтра вони захочуть 
писати іюрогліфами, то ѐ буду змушений вчити љитайсьљу, чи ѐљ?» [Gazeta.ua]. 

– «Убей в себе уљраинца! Хватит мычать на мове» (заљлиљ було розміщено на сайті 
Сімферопольсьљого підприюмства Рељламного агентства «Внимание», тоді його побачили у Фейсбуці) [Д 
№ 62-63, с. 20]. 

– Маљсим Холоднѐљ (м. Стаханов у Лугансьљій області) «звернувсѐ до начальниља місцевого 
управліннѐ љомунальної власності Грабарѐ О. М. із листом звичайного рутинного змісту, але 
уљраїнсьљоя мовоя. У відповідь отримав стандартну відписљу – не по суті та ще й російсьљоя. 
Громадѐнин Холоднѐљ не заспољоївсѐ і зажадав у своїй державі відповіді на зверненнѐ все-таљи 
уљраїнсьљоя: чељаю і дотепер, хоча заљонні терміни длѐ відповіді на повторне зверненнѐ вже давно 
минули» *Slovoidilo 7. 03]. 

– Кліюнт ПриватБанљу Сергій Оснач звернувсѐ з листом, щоб отримати уљраїномовну версія свого 
імені і по батьљові Сергій Григорович (а не Сергей Григорьевич). У банљу порадили писати зверненнѐ не 
уљраїнсьљоя, а російсьљоя мовоя («з’ѐсувалосѐ, що листів од мене начебто не надходило. Порадили 
написати знову і (увага!) винѐтљово російсьљоя мовоя») *Slovoidilo 5. 03]. 

Переліљ приљладів можна продовжувати. 
2. Терміни на позначення дискримінації україномовних громадян  
Термін дискримінація і його похідні відповідниљи дискримінаційний, дискримінувати, 

роботодавець-дискримінатор та ін. часто вживаять у сучасних ЗМІ. Один із виѐвів дисљримінації – 
уљраїнофобіѐ. До цього часу міжнародні дољументи та уљраїнсьљі словниљи не розљриваять 
уљраїнофобія (anti-ukrainian sentiment, ukrainophobia) в Уљраїні та за її межами. Науљовці траљтуять це 
ѐвище ѐљ ірраціональну форму љсенофобії. Уљраїнофобіѐ маю побутовий (виљористаннѐ образливих 
етнонімів, створеннѐ негативного образу уљраїнцѐ і його мови) та політичний виѐви (поширяютьсѐ 
несправедлива інформаціѐ про уљраїнсьљих історичних діѐчів, письменниљів та художниљів; зменшиласѐ 
частља уљраїнсьљої мови в освіті: заљрито сотні уљраїнсьљих шљіл; відбулосѐ сљороченнѐ љільљості годин на 
вивченнѐ уљраїнсьљої мови у навчальних програмах, спостерігаютьсѐ нетерпимість до уљраїнсьљих 
історичних реліљвій, впроваджуютьсѐ љонцепціѐ виљладаннѐ уљраїнсьљої історії в одному руслі з 
љонцепціюя російсьљих учених). Хоча термін українофобія в тлумачному словниљу відсутній, однаљ 
зафіљсовані відповідниљи: українофоб («противниљ, ненависниљ уљраїнців і всього уљраїнсьљого»), 
українофобство («напрѐм, сљлад думољ і дій уљраїнофоба»), українофобський (приљметниљ до 
уљраїнофоб і уљраїнофобство) *ВТСУМ, с. 1291-1292]. 

Матеріали ЗМІ іляструять розвитољ синтагматичних відношень терміна українофобія і похідних 
від нього одиниць: «ми виступаюмо за відстављу урѐду, ѐљий ю українофобським» *Д № 74+. «Куніцин 
потрапив до ВР Криму від уљраїнофобсьљої партії «Сояз» *УТ+. «...Проводиласѐ політика українофобії 
під виглѐдом боротьби проти «уљраїнсьљого буржуазного націоналізму» *Д № 62-63, с. 19+. «...Наразі 
два близьљі у часі Віљтори – Ященљо і ануљович – це не два вељтори, ѐљ ми спершу гадали, а два 
промовистих втіленнѐ уљраїнсьљих бездержавно-історичних љомплељсів: малоросійства і українофобії ѐљ 
сљладниља шовінізму» *УС № 13+. «...У центрі повісті «Смерть малороса, або Ніч перед трійцея» – 
лядина, ѐља за сяжетом ю публіцистом та знаним українофобом» *УС № 15+. «14 березнѐ у љиївсьљій 
љнигарні «Читай-город» (російсьља мережа магазинів) націоналістии зірвали презентація 
українофобської љнижљи російсьљого публіциста, прибічниља політиљи Путіна Ніљолаѐ Старіљова 
*Свобода+; «це справжній посібник з українофобії» *УС № 16]. 
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3. Відсутність семи «дискримінація за мовною ознакою» в дефініціях термінів, зафіксованих у 
спеціалізованих суспільно-політичних словниках  

Тлумачний словниљ уљраїнсьљої мови та словниљ іншомовних слів розљриваять значеннѐ терміна 
дискримінація без вљазівљи на можливу дисљримінація за мовноя ознаљоя. Наприљлад, у «Велиљому 
тлумачному словниљу уљраїнсьљої мови» зафіљсовано таље значеннѐ терміна дискримінація: 
«обмеженнѐ або позбавленнѐ прав певних љатегорій громадѐн за расовоя або національноя 
належністя, політичними і релігійними перељонаннѐми. // У міжнародних відносинах – створеннѐ умов, 
ѐљі ставлѐть ѐљу-небудь державу (групу держав), її організації та громадѐн у гірше становище порівнѐно 
з іншими» (c. 223), дефініціѐ не містить ељспіліцитної семи «дискримінація за мовною ознакою». У 
«Сучасному словниљу іншомовних слів» тлумаченнѐ терміна поглибляютьсѐ шлѐхом переліљу ознаљ, за 
ѐљими дисљримінуять: «умисне обмеженнѐ (позбавленнѐ) прав і заљонних інтересів одних осіб, 
організацій або cоціальних груп порівнѐно з іншими (на підставі раси, статі, національності, віљу, 
майнового стану, політичних і релігійних перељонань тощо)» (с. 228), однаљ вљазівља на дисљримінаціѐ за 
мовноя ознаљоя знову відсутнѐ. У тлумачному словниљу ю похідні назви: дискримінаційний, 
дискримінований, дискримінувати. 

Дисљримінаціѐ – це порушеннѐ прав лядини, тому терміни дискримінація і мовне право особи 
мали б потрапити в словниљи, що розљриваять політиљо-правові відносини. Однаљ і в цих джерелах 
понѐттѐ не аљтуалізовані. Наприљлад, у «Словниљу із соціальної політиљи» Т. Семигіної тлумаченнѐ 
прав лядини охопляю лише вљазівљу про «соціальні можливості особистості в ељономічній, 
політичній, љультурній та інших сферах, що їх зобов’ѐзані гарантувати» та інформація про природні 
невід’юмні права лядини – «право на свободу думљи, совісті і релігії; право љожного громадѐнина на 
веденнѐ державних справ; право на рівність перед заљоном; право на життѐ, свободу і безпељу 
особистості». Серед заголовних слів про різновиди прав термін право на мову відсутній *Семигіна, 
с. 151]. 

Лише в одному із 12-ти спеціалізованих словниљів, словниљу-довідниљу «Суспільно-політична 
думља» (уљлав О. І. Яристовсьљий у 2008 р.), знаходимо підтвердженнѐ вљазівљи про дисљримінація за 
мовноя ознаљоя: «Дисљримінаціѐ (лат. discriminatio – відољремленнѐ, розрізненнѐ) – умисне частљове 
або повне, тимчасове або постійне обмеженнѐ чи позбавленнѐ учасниљів політичного процесу їхньої 
вільної діѐльності, љонституційних та інших прав або свобод. Найчастіше Д. здійсняютьсѐ за 
національноя, расовоя, мовною, статевоя, віросповідноя, майновоя ознаљами. Дисљримінаційні дії 
можуть проѐвлѐтисѐ ѐљ всередині ољремої љраїни, таљ і в міждержавних стосунљах. Різновидами Д. у 
внутрішньотримовній діѐльності виступаять: позбавленнѐ громадѐнсьљих прав – виборчих прав, 
свободи друљу, слова, зборів, соязів, совісті тощо. Д. щодо опозиції, дисидентів, іноземців; різноманітні 
форми расової Д.; соціальна Д. Головним суб’юљтом Д. виступаю держава через посередництво своїх 
заљонодавчих, виљонавчих та судових органів (хоча вона може здійсняватисѐ й всередині тіюї або іншої 
організації). Об’юљтом Д. можуть бути ољремі громадѐни, групи, громадсьљо-політичні організації. 
Розрізнѐять Д. легальну (обмеженнѐ здійсняютьсѐ відповідно до заљонодавства держави) і приховану 
(за формальної рівності громадѐн здійсняютьсѐ фаљтичне обмеженнѐ їх прав). В Уљраїні права лядини 
заљріплено в ст. 46-49, 51-53 Конституції Уљраїни» (с. 526). 

Дисљримінаційне ставленнѐ до мов позначаять і терміни расизм, нацизм, шовінізм, ксенофобія 
та ін., теж рідљовживані відповідниљи у спеціалізованих словниљах. Див. длѐ приљладу визначеннѐ 
терміна шовінізм етнічний: «зухвале, принизливе ставленнѐ етносу чи його частини до етнічних 
(національних) цінностей іншого етносу, ...застосовуятьсѐ найцинічніші методи і засоби, спрѐмовані на 
приниженнѐ етнічних набутљів і цінностей: витісненнѐ мови народу, історичної пам’ѐті, духовності, 
виховуваннѐ манљуртів (етнічно байдужих лядей) тощо. ...етнічна історіѐ уљраїнців зазнала руйнівного 
впливу російсьљого шовінізму... Теоретично моделявалисѐ етногенетичні љонцепції під політичні версії 
«старшого брата», «велиљороса», на противагу «малоросу», етнічне походженнѐ росіѐн з Київсьљої Русі 
та інші псевдонауљові теорії» *Павляљ, с. 242]. 

аљ ми перељоналисѐ, зміст љатегорії «дисљримінаціѐ за мовноя ознаљоя» не розглѐдаютьсѐ в 
словниљах суспільно-політичного змісту. І це за умови, що дисљримінаціѐ за ознаљоя мови в 
міжнародних дољументах з прав лядини, у національному заљонодавстві Уљраїни заборонѐютьсѐ, що за 
останні 60 рољів міжнародні антидисљримінаційні стандарти значно підвищилисѐ і що в 2012 р. в Уљраїні 
прийнѐто антидисљримінаційне заљонодавство. 
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4. Міжнародне та українське законодавство про дискримінацію за мовною ознакою 
Міжнародне заљонодавство заборонѐю дисљримінація за мовноя ознаљоя. Правовий статус 

лядини ѐљ суб’юљта політичних, соціально-ељономічних та љультурних прав вперше заљріплений у 

«Загальній дељларації прав лядини» – найавторитетнішому джерелі міжнародних норм права, 

прийнѐтому ООН у 1948 році. У статті 2 цього дољумента зазначено: «Кожна лядина повинна мати всі 

права і всі свободи, проголошені ціюя Дељлараціюя, незалежно від раси, љольору шљіри, статі, мови, 

релігії, політичних або інших перељонань, національного чи соціального походженнѐ, майнового, 

станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводитисѐ ніѐљого розрізненнѐ на основі 

політичного, правового або міжнародного статусу љраїни або території, до ѐљої лядина належить, 

незалежно від того, чи ю цѐ територіѐ незалежноя, підопічноя, несамоврѐдованоя або ѐљ-небудь 

інаљше обмеженоя у своюму суверенітеті» *2+. 

Отже, дисљримінаціѐ ѐљ привілеї або обмеженнѐ у правах особи або груп осіб заборонѐютьсѐ 

положеннѐм про рівність љожної лядини, незалежно від низљи ознаљ, серед ѐљих і мовна.  

Основоположним міжнародним правовим дољументом у галузі захисту громадѐнсьљих 

(особистих) і політичних прав та свобод лядини став Міжнародний паљт про ељономічні, соціальні і 

љультурні права, прийнѐтий Генеральноя Асамблеюя ООН 16 груднѐ 1966 р. і ратифіљований Уљазом 

Президії Верховної Ради Уљраїнсьљої РСР від 19 жовтнѐ 1973 рољу (дољумент набув чинності 3 січнѐ 

1976 р.). Паљт містить низљу положень про права лядини. Зољрема, у статті 2 цього дољумента міститьсѐ 

положеннѐ, ѐље заборонѐю дисљримінація осіб за низљоя ознаљ, в тім числі і за мовноя ознаљоя: 

«Держави, ѐљі беруть участь у цьому Паљті, зобов’ѐзуятьсѐ гарантувати, що права, проголошені в цьому 

Паљті, здійсняватимутьсѐ без будь-ѐљої дисљримінації щодо раси, љольору шљіри, статі, мови, релігії, 

політичних чи інших перељонань, національного чи соціального походженнѐ, майнового стану, 

народженнѐ чи іншої обставини» *4+.  

23 липнѐ 2006 р. Верховна Рада Уљраїни ратифіљувала Конвенція про захист прав лядини і 

основоположних свобод 1950 рољу. У ст. 14 йдетьсѐ про загальну заборону дисљримінації: 

«Користуваннѐ правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, маю бути забезпечене без 

дисљримінації за будь-ѐљоя ознаљоя – статі, раси, љольору шљіри, мови, релігії, політичних чи інших 

перељонань, національного чи соціального походженнѐ, належності до національних меншин, 

майнового стану, народженнѐ, або за іншоя ознаљоя» *1+.  

У 2012 році під тисљом ЮС уљраїнсьља влада розробила та прийнѐла перший в історії Уљраїни заљон 

про заборону дисљримінації, не врахувавши, однаљ, рељомендацій ювропейсьљих фахівців, љоментарів та 

пропозицій уљраїнсьљого суспільства. Заљон про заборону дисљримінації в Уљраїні (заљон № 5207-VI) 

набув чинності 4 жовтнѐ 2012 рољу. Заљон ољреслив джерела уљраїнсьљого заљонодавства длѐ 

запобіганнѐ та протидії дисљримінації, сяди увійшли Конституціѐ Уљраїни, цей Заљону та інші 

нормативно-правові аљти. Положеннѐ љваліфіљуять дисљримінація ѐљ «рішеннѐ, дії або бездіѐльність, 

спрѐмовані на обмеженнѐ або привілеї стосовно особи та / або групи осіб за ознаљами раси, љольору 

шљіри, політичних, релігійних та інших перељонань, статі, віљу, інвалідності, етнічного та соціального 

походженнѐ, сімейного та майнового стану, місцѐ проживаннѐ, за мовними або іншими ознаљами (далі 

– певні ознаљи), ѐљщо вони унеможливляять визнаннѐ і реалізація на рівних підставах прав і свобод 

лядини та громадѐнина» *3+. 

Важливоя частиноя Заљону ю положеннѐ, що стосуютьсѐ механізму осљарженнѐ рішень, дій чи 

бездіѐльності з питань дисљримінації. Передбачено, що «особа, ѐља вважаю, що стосовно неї було 

застосовано дисљримінація, маю право звернутисѐ із сљаргоя до Уповноваженого Верховної Ради 

Уљраїни з прав лядини та / або до суду» (ст. 14, част. 1). Статтѐ 16 цього Заљону передбачаю 

відповідальність за порушеннѐ заљонодавства про запобіганнѐ та протидія дисљримінації. Ољресляять 

ця відповідальність заљони Уљраїни *3+. 

Визначено суб’юљти, ѐљі отримуять повноваженнѐ длѐ запобіганнѐ та протидії дисљримінації, – це 

Верховна Рада Уљраїни, Уповноважений ВР з прав лядини, Кабінет міністрів Уљраїни, інші державні 

органи, органи влади Автономної Республіљи Крим, органи місцевого самоврѐдуваннѐ та громадсьљі 

об’юднаннѐ.  
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5. Чи є перспективи згортання мовної дискримінації в контексті сучасної мовної ситуації в 
Україні? 

Становленнѐ Уљраїни ѐљ правової держави сприѐтиме діювості заљонодавчо-нормативних 
перешљод дисљримінації за мовноя ознаљоя. Сьогодні ж мовна ситуаціѐ в державі провољую фаљти 
дисљримінації уљраїномовних громадѐн.  

1. За даними цьогорічного дослідженнѐ «Індељс демољратії-2012» (The Economist Intelligence 
Unit), Уљраїна очолила љатегорія «гібридних режимів»: поширена љорупціѐ, судова влада не ю 
незалежноя, порушеннѐ на виборах, урѐд тисне на опозиційні партії, громадѐнсьље суспільство 
нерозвинене. 

2. Ідеологічний тисљ проти Уљраїни з бољу РФ відбуваютьсѐ за допомогоя љільљох проељтів: 
«Руссљого мира», Ювразійсьљого Ељономічного Соязу, Митного Соязу. З дозволу влади відбуваютьсѐ 
пропагандистсьље втручаннѐ політиљів РФ у внутрішні питаннѐ формуваннѐ уљраїнсьљого національного 
простору. Наприљлад, в ефірі можуть виступати водночас ељономічний радниљ президента РФ В. Путіна 
С. Глазьюв і глава руху «Уљраїнсьљий вибір» В. Медведчуљ, мета – перељонати уљраїнців про потребу 
вступу до Митного соязу, а не ЮС *Д № 82-83+. Один із љомпонентів впливу – вимога статусу російсьљої 
мови ѐљ державної в Уљраїні і зростаннѐ ролі російсьљої мови ѐљ засобу міжнародної љомуніљації в нових 
геополітичних утвореннѐх на теренах љолишнього СРСР.  

3. Влада не сприѐю відродження уљраїнсьљої ідентичності. Зберігаятьсѐ памѐтниљи Ленінові, 
назви вулиць марљуять радѐнсьљу ідеологія, влада підтримую свѐта: 23 лятого (День радѐнсьљої армії, 
що була засобом встановленнѐ тоталітарного режиму), 9 травнѐ (свѐто перемоги сталінізму над 
нацизмом), љультивую міф «Велиљої Вітчизнѐної війни». До 2010 р. влада провадила мовну політиљу 
невиразно, навіть без органу , ѐљий би відповідав за мовну політиљу, поширеннѐ уљраїнсьљої мови 
відбувалосѐ ѐљ політична љампаніѐ, а не ѐљ державна політиља, осљільљи президенти і їхні љоманди 
боѐлисѐ звинувачень в «насильницьљій уљраїнізації», антиуљраїнсьљий мовний заљон 2012 р. сљерований 
на заљонодавче заљріпленнѐ статусу російсьљої мови. 

4. Суспільно-політична модель поюдную дві протилежні системи цінностей: радѐнсьљо-російсьљу та 
національно-ювропейсьљу. Дисљримінаціѐ за мовноя ознаљоя безпосередньо пов’ѐзана із радѐнсьљо-
російсьљим љодом. 

5. Дерадѐнізаціѐ ѐљ система заходів не відбуласѐ. Сьогодні вона неможлива без прищепленнѐ 
ювропейсьљих цінностей чи стандартів. Ю запит суспільства на дерадѐнізація, ѐља повинна відбуватисѐ 
разом з таљими процесами, ѐљ дерусифіљаціѐ та дељолонізаціѐ. 

6. Заслабљі дії опозиції в гуманітарній сфері. Наприљлад, політиљи партії «Удар» не виѐвлѐять 
інтересу до гуманітарної сфери, боѐтьсѐ, що своюя позиціюя втратѐть російсьљомовний елељторат, не 
дељларуять ролі державної мови ѐљ ознаљи національної ідентичності та основи поступової љонсолідації 
нації. Партіѐ не порушую питань про монополізація ринљу љниготоргівлі та друљованих ЗМІ, про 
витісненнѐ уљраїнсьљиїх друљованих видань, про русифіљація љультурного простору Уљраїни, поза 
увагоя залишаю питаннѐ про захист та підтримљу уљраїнсьљого љультурного продуљту (љнижљового ринљу, 
друљованих ЗМІ, телебаченнѐ). 

На противагу політиљи партії «Свобода» виѐвлѐять розуміннѐ гуманітарних проблем, однаљ 
оріюнтуятьсѐ швидше на радиљалів, а не на уљраїнсьљу більшість, політиљи бачать дерадѐнізація ѐљ 
демонтаж символів радѐнсьљого тоталітаризму, ѐљ розвінчуваннѐ радѐнсьљих міфів уљраїнсьљої історії. 
Мовними питаннѐми займаютьсѐ мовознавець І. Фаріон, ѐља ю одним із співавторів мовного 
заљонопроељту від опозиції і ѐља разом із Я. Михальчишином стала співавтором заљонопроељту про 
љримінальну відповідальність за образу уљраїнсьљої мови. 

7. Повільно розбудовуютьсѐ громадѐнсьље суспільство, у формуванні ѐљого роль науљи ще 
невелиља. Соціолінгвістичні розвідљи не впливаять на розв’ѐзаннѐ соціальних та етнічних проблем. А 
саме науљові праці з мовних питань (а не одноосібно тільљи політиљи) мали б стати транслѐтором ідей 
від науљи до суспільства і навпаљи.  

 

Висновки 
1. Мовна ситуаціѐ в Уљраїні створяю запит на дослідженнѐ проблеми «дисљримінаціѐ 

уљраїномовних громадѐн» в соціолінгвістиці. 
2. У соціолінгвістичній літературі вже ю досвід вивченнѐ порушеннѐ мовних прав меншин за 

допомогоя љатегорій: лінгвоцид, мовний імперіалізм, мовна ідеологія, офіційна мова, мова меншин, 
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культурна асиміляція тощо, очевидно, ця љатегорійну базу можна застосувати длѐ дослідженнѐ питань 
дисљримінації за мовноя ознаљоя титульного етносу в державі. 

3. Матеріалом длѐ аналізу дисљримінації уљраїномовних громадѐн служитимуть мова ненависті, 
етнічні стереотипи, упрередженнѐ за мовноя ознаљоя та ін., зафіљсовані в реальному та віртуальному 
громадсьљому просторі щодо уљраїнців. 
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Ольга Морозова  

УКРАЇНОЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЯГЕЛЛОНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 
У статті висвітлено діяльність польських вчених Ягеллонського університету в напрямку 

дослідження історії України. Автор доходить висновку, що наукова інтелігенція навчального закладу 
доволі зацікавлена проблемами української історії, що свідчить про неабиякий інтерес у цілому польської 
спільноти до України і бажання поглибити взаємовідносини обох держав. 

Ключові слова: Україна, Польща, Ягеллонський університет, дослідження історії України.  
 

In the article the activity of the Polish scientists of Jagellonian University in direction of researching of 
Ukrainian history is enlighted. The author comes to the conclusion, that the scientists of the educational 
establishment are very interested in the problems of Ukrainian history and want to improve the Ukrainian-Polish 
attitudes. 

Key words: Ukraine, Poland, Jagellonian University, research of Ukrainian history. 
 

Зі здобуттѐм Уљраїноя незалежності поглибилисѐ процеси її пізнаннѐ з бољу світової спільноти. 
Одніюя з перших держав, ѐља визнала Уљраїну ѐљ незалежну й почала розвивати з нея дружні стосунљи, 
була Польща. Полѐљи заснували цілу низљу љультурно-освітніх установ, ѐљі займаятьсѐ питаннѐми 
вивченнѐ й популѐризації уљраїнсьљої історії, сприѐять аљтивізації польсьљо-уљраїнсьљого діалогу. Велиљу 
роль у цьому відіграю агеллонсьљий університет. 

агеллонсьљий університет – найстарший навчальний заљлад у Польщі і один з найстарших в 
Ювропі. Його історіѐ починаютьсѐ з 12 травнѐ 1364 рољу, з рољів правліннѐ Казимира Велиљого. Був 
реорганізований у 1400 році за часів Владислава агелли, ѐљий у таљий спосіб виљонував воля своюї 
передчасно померлої дружини адвіги, що призначила на ту ціль свій особистий маютољ. Більше ніж 
шість століть поспіль агеллонсьљий університет відіграю значну роль у світі науљи ѐљ у Польщі, таљ і за 
љордоном. 

Одніюя з перших польсьљих науљових інституцій, вчені ѐљої звернули увагу на уљраїнсьље питаннѐ, 
була Фундаціѐ Свѐтого Володимира Хрестителѐ Київсьљої Руси (Fundacjа św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi 
Kijowskiej). Вона була заснована 1987 р. уљраїнсьљим науљовцем, політичним і громадсьљим діѐчем з 
Польщі, професором агеллонсьљого університету, славістом, публіцистом, лідером уљраїнсьљого 
громадсьљого руху Володимиром Мољрим. Фундаціѐ створена длѐ підтримљи та популѐризації 
уљраїнсьљої науљи і христиѐнсьљої љультури, що спрѐмовано на взаюморозуміннѐ і юднаннѐ полѐљів та 
уљраїнців. 

2 жовтнѐ 1989 рољу Фундаціѐ та її статут були затверджені Міністерством љультури і мистецтва 
Республіљи Польща. Згідно статуту, цілля Фундації ю підтримља і популѐризаціѐ уљраїнсьљої 
христиѐнсьљої науљи і љультури в Польщі, а таљож діѐльність на љористь зближеннѐ уљраїнсьљого і 
польсьљого народів. Намічені завданнѐ Фундаціѐ реалізую через таљі заходи, ѐљ: 

 збираннѐ і љаталогуваннѐ длѐ архівних і дослідницьљих потреб дољументів, пов’ѐзаних з 
уљраїнсьљоя љультуроя та історіюя уљраїнсьљих церљов у Польщі; 

 веденнѐ видавничої діѐльності; 

 створеннѐ сељції љаталогуваннѐ, охорони і відновляваннѐ пам’ѐтољ уљраїнсьљої матеріальної 
љультури, головно церљов, цвинтарів, љапличољ, хрестів, іљон, а таљож інших пам’ѐтољ; 

 створеннѐ етнографічно-діалељтологічної сељції длѐ досліджуваннѐ уљраїнсьљих 
етнографічних груп Підлѐшшѐ, Холмщини, Лябачівщини, Надсѐннѐ, Лемљівщини і 
Бойљівщини, веденнѐ дољументації й описуваннѐ пам’ѐтољ письменництва, церљовної і 
народної музиљи, церљовної архітељтури і сільсьљого будівництва, а таљож пропагуваннѐ ціюї 
љультури через виданнѐ альбомів, љалендарів, проспељтів, організація етнографічних 
виставољ; 

 фінансуваннѐ досліджень уљраїнсьљої љультури та історії; 

 допомога у проведенні науљових, видавничих і мистецьљих заходів, застосуваннѐ 
різноманітних форм длѐ розповсядженнѐ уљраїнсьљої љультури; 

 підтримља молодих гуманістів і творців на початљу їхньої діѐльності; 
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 призначеннѐ стипендій; 

 створеннѐ бібліотељи, а таљож допомога іншим бібліотељам у постачанні необхідної 
апаратури науљовим і љультурним інституціѐм з подібним напрѐмљом діѐльності; 

 допомога суспільним ініціаторам у галузі љультури і мистецтва; 

 організаціѐ љонљурсів і призначеннѐ нагород; 
 опіља над заслуженими творцѐми, ѐљі знаходѐтьсѐ у важљих життювих обставинах; 

 співпрацѐ з іншими фундаціѐми, науљовими і љультурними інституціѐми, об’юднаннѐми, 
організаціѐми, ѐљі діять у сфері љультури, науљи й освіти в Польщі і за її љордонами; 

 допомога суспільним ініціаторам ељологічної сфери длѐ збереженнѐ природного 
середовища лядини і регіональної љультури; 

 сприѐннѐ інтелељтуальній і моральній праці длѐ формуваннѐ лядсьљої особистості і 
вихованнѐ в гуманістичному дусі лядини, свідомої своїх індивідуальних і суспільних 
обов’ѐзљів, ѐља аљтивно протидію всілѐљим моральним і суспільним хворобам; 

 сприѐннѐ розвитљу уљраїнсьљого театрального музичного і мистецьљого руху в Польщі *1+. 
Протѐгом діѐльності товариства його члени видали певну љільљість праць з літературознавства, 

історії уљраїнства на Західних землѐх, зољрема тих, що сьогодні ю у сљладі Польщі. В. Мољрий ю 
редаљтором рѐду видань, основні з них:  

 Церљва у житті уљраїнців (Львів, 1993);  

 Література і філософсьљо-релігійна думља уљраїнсьљого романтизму: Шевченљо, Костомаров, 
Шашљевич (Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraioskiego romantyzmu. Szewczenko, 
Kostomarow, Szaszkiewicz (Kraków, 1996));  

 Від Іларіона до Сљовороди (Od Ilariona do Skoworody. Antologia poezji ukraioskiej XI – XVIII 
wieku (Kraków, 1996));  

 Русьља Трійцѐ («Ruska Trójca» Karta z dziejów życia literackiego Ukraioców w Galicji w pierwszej 
połowie XIX wieku (Kraków, 1997));  

 Папсьљі посланнѐ ана Павла ІІ (Papieskie posłania Jana Pawła II do Ukraioców (Kraków, 2001));  

 Уљраїна Василѐ Стефаниља (Ukraina Wasyla Stefanyka (Kraków, 2001));  

 Апостольсьље слово ана Павла ІІ в Уљраїні 2001 рољу (Apostolskie Słowo Jana Pawła II na 
Ukrainie w 2001 roku (Kraków, 2002));  

 Духовні джерела помаранчевої револяції в Уљраїні (Duchowe źródła pomaraoczowej rewolucji 
na Ukrainie w 2004 roku (Kraków, 2006)).  

Крім того, В. Мољрий ю редаљтором періодичних видань: «Краљівсьљі уљраїнознавчі зошити» 
(«Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze»), альманахів «Між сусідами», «Краљівсьљі горизонти» («Między 
Sąsiadami», «Horyzonty Krakowskie»), у ѐљих піднімаятьсѐ питаннѐ уљраїнсьљо-польсьљого діалогу *2+.  

За багаторічну плідну науљову і громадсьљу роботу, спрѐмовану на уљраїнсьљо-польсьље 
порозуміннѐ, вчений одержав нагороду ана Павла ІІ. Володимир Мољрий – лауреат міжнародної 
нагороди Фундації Крижанівсьљих (1992), Незалежної Фундації Сприѐннѐ Польсьљій Культурі POLCUL 
FOUNDATION (1997); за діѐльність з уљраїнсьљо-польсьљого зближеннѐ маю нагороду Krzyz Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski (1998). Був членом Польсьљого Сейму у 1989-1991 рољах. У 1999-2003 рољах 
завідував љафедроя уљраїністиљи агеллонсьљого університету. Від 2004 рољу – љерівниљ новоствореної 
љафедри уљраїнознавства на фаљультеті міжнародних і політичних студій агеллонсьљого університету *3+. 

Велиљу роль у розвитљу польсьљо-уљраїнсьљого діалогу відіграю і робота представниљів љафедри 
Історії Східної Ювропи Інституту історії агеллонсьљого університету, зољрема завідувача љафедри 
арослава Мољлаља, що ю засновниљом і головним редаљтором польсьљого часопису «Нова Уљраїна». 
Журнал цілљом присвѐчений аљтуальним уљраїнсьљим проблемам. За твердженнѐм істориља, виходу 
журналу у світ сприѐли серйозні зміни в ідеології населеннѐ Уљраїни, що ѐсљраво проѐвилисѐ у 2004 р. 
На думљу вченого, «Помаранчева револяціѐ» в Уљраїні значно сприѐла розвитљу уљраїнсьљо-польсьљих 
відносин *4, с. 5].  

«Нова Уљраїна» виходить друљом з 2006 рољу. Саме тоді у љолі уљраїнознавців й ініціаторів з 
Польщі, Уљраїни, Канади, Німеччини, Франції та інших љраїн виниљла ідеѐ виданнѐ динамічного 
журналу, ѐљий би поширявав аналітичну думљу різних уљраїнсьљих науљових осередљів. Журнал 
виходить у світ завдѐљи співпраці Інституту історії агеллонсьљого університету, Інституту міжнародних 
відносин, а таљож Інституту уљраїністиљи Вищої східноювропейсьљої шљоли у Перемишлі. Тут 



 
1. Освіта закордонного українства: сучасний стан та перспективи 

 

77 

представлені науљові статті історичного й політологічного хараљтеру, присвѐчені уљраїнсьљій 
проблематиці. У цілому збірниљ віддзерљаляю певний напрѐм розвитљу гуманістичних і суспільних науљ 
в Уљраїні *5, с. 8]. 

арослав Мољлаљ, у своя чергу, видав таљож серія праць на уљраїнознавчу тематиљу, присвѐчених 
уљраїнізації освіти в Уљраїні наприљінці ХІХ – на початљу ХХ століттѐ, переселення уљраїнсьљого населеннѐ 
під час операції «Вісла», лемљівсьљому питання, боротьбі уљраїнців за своя самобутність тощо*6+.  

Хотілосѐ б відзначити і діѐльність представниљів љафедри Новітньої історії Інституту історії 
агеллонсьљого університету, зољрема таљого польсьљого істориља, ѐљ ан ацељ Брусьљий. Вчений теж 
значно заціљавлений історіюя Уљраїни, зољрема періодом громадѐнсьљої війни в Уљраїні початљу ХХ 
століттѐ, голодомору 30-х рољів тощо. Велиљу увагу істориљ надав проблемі переселеннѐ уљраїнців і 
полѐљів за межі своюї етнічної території, зољрема аљції «Вісла». Вчений написав певну љільљість 
монографій, науљових статей, присвѐчених постаті Симона Петляри й його епосі, уљраїнсьљому питання 
взагалі напередодні ІІ Світової війни, русифіљації на уљраїнсьљих землѐх тощо *7+. 

Потрібно зауважити, що уљраїнсьље питаннѐ сьогодні ціљавить не лише представниљів уљраїнсьљої 
діаспори в Польщі. Все більше етнічних полѐљів, ѐљі зовсім не маять ніѐљих родинних зв’ѐзљів з 
Уљраїноя, проѐвлѐять інтерес до нашої держави, її історії та љультури. Це свідчить про розвитољ 
науљових інтересів вчених, бажаннѐ глибше пізнати сусідня љраїну, її населеннѐ, що маю схожу історія, 
доля, менталітет, розібратись у суперечливих гострих моментах спільної уљраїнсьљої минувшини, 
виробити загальне польсьљо-уљраїнсьље баченнѐ аљтуальних питань уљраїнсьљо-польсьљих відносин длѐ 
подальшої нормалізації та розвитљу стосунљів Уљраїни і Польщі.  

Значну роль у розвитљу уљраїнознавчого напрѐмљу діѐльності агеллонсьљого університету відіграю 
Фундаціѐ љоролеви адвіги. Це незалежна ініціатива університету, що дію поза усілѐљими політичними 
межами, фунљціоную за рахунољ приватних й інституційних пожертв. Головноя цілля Фонду ю наданнѐ 
можливості молодим науљовцѐм Центрально-Східної Ювропи здійснявати науљові дослідженнѐ в 
архівах та бібліотељах Краљова, а таљож пізнаннѐ љультурного й науљового життѐ Краљова. Перебуваннѐ 
молодих вчених у Краљові слугую підтримці співпраці між науљовими осередљами Центральної та Східної 
Ювропи.  

У 2012 році минула тринадцѐта річницѐ з днѐ заснуваннѐ Фундації љоролеви адвіги. З нагоди 
явілея 600-річчѐ з днѐ заснуваннѐ навчального заљладу рељтор агеллонсьљого університету Францишељ 
Зейља виступив з ініціативоя, що відповідаю ідеї св. Королеви адвіги, щоб із Краљова зробити 
університетсьљий центр Центрально-Східної Ювропи. Таљим чином, Фундаціѐ љоролеви адвіги ю 
потрібноя, необхідноя і дуже важноя ініціативоя науљової спільноти агеллонсьљого університету длѐ 
розвитљу науљового діалогу між уљраїнсьљими і польсьљими вченими.  

Отже, науљова інтелігенціѐ агеллонсьљого університету доволі заціљавлена проблемами 
уљраїнсьљої історії, що доводить певна љільљість науљових інституцій, що аљтуалізуять уљраїнсьљі питаннѐ 
й свідчать про неабиѐљий інтерес в цілому польсьљої спільноти до Уљраїни і бажаннѐ поглибити 
взаюмовідносини обох держав. 
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Людмила Найденко 

 «І ВІЧНЕ ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО…» 

Назустріч 200-річчю Кобзаря  

 
Уљраїнці всього світу аљтивно вљлячилисѐ в програму вшануваннѐ Велиљого уљраїнсьљого Кобзарѐ 

до його 200-річного явілея, проводѐчи урочисті заходи, ѐљими традиційно зустрічаять Шевченљівсьљий 
березень. Не стоѐли осторонь і уљраїнці Росії. З численних уљраїнсьљих громад йдуть вісті про 
проведеннѐ урочистих љонцертів і фольљлорних фестивалів, до ѐљих у велиљій мірі залучаятьсѐ недільні 
шљоли, гуртљи, діти й молодь уљраїнсьљого походженнѐ. 

20 лятого 2013 рољу було проведено Конљурс на љраще читаннѐ творів Тараса Шевченља в місті 
Нижнюљамсьљу (Республіља Татарстан). В ньому взѐли участь 58 шљолѐрів нижнюљамсьљого району. 23 
лятого ѐсљравий фольљлорний заход було проведено в Уфі та місті Салават (Республіља Башљортостан), 
де таљож діти шанували Кобзарѐ поруч зі старшими. 24 лятого було проведено дитѐчий Конљурс в 
Іжевсьљу (Удмуртсьља Республіља). Зібралосѐ майже 60 учасниљів шљільного й дошљільного віљу.  

Третього березнѐ в Казані було проведено Перший Приволзьљий ољружний љонљурс на љраще 
читаннѐ поетичних творів Шевченља серед дітей і молоді Поволжѐ (Приволзьљого Федерального ољругу, 
до ѐљого входить 11 регіонів). Ініціаторами його проведеннѐ стало Нижнюљамьље товариство 
«Вербиченьља», ѐље очоляю Ювген Віљторович Савенљо, та Асоціаціѐ уљраїнсьљих недільних шљіл Росії, ѐљу 
було засновано 4 листопада 2012 рољу, а виљонавчим сељретарем її став Денис Арљадійович Черніюнљо. 
Підтримљу в організації Конљурсу надали Асамблеѐ народів Татарстану й Будинољ дружби народів 
Татарстану, Генеральне љонсульство Уљраїни в Нижньому Новгороді. Аљтивно підљлячилисѐ уљраїнці 
Казані, Нижнього Новгороду, Башљортостану (м. Салават), Удмуртії (Іжевсьљ, Вотљінсьљ, Ува, 
Балюзінсьљий та Зав’ѐловсьљий райони), ѐљі підготували майже 50 читців – головних персонажів 
шевченљівсьљого свѐта – віљом від 4 до 18 рољів. 

Завідуяча філіюя Літературно-меморіального будинљу-музея Тараса Шевченља в Киюві Надіѐ 
Іванівна Орлова, та член Президії УВКР Валентин Маљарович Пилипчуљ привезли не тільљи теплі вітаннѐ 
з Уљраїни, а й гарні подарунљи длѐ переможців та учасниљів Конљурсу – зручного формату «Кобзарі», 
набори љомпаљт-дисљів, тематичні дитѐчі љнижечљи, портрети љласиљів літератури длѐ уљраїнсьљих 
недільних шљіл. Почесними гостѐми заходу (до того ж аљтивними членами журі!) були таљож Голова 
Уљраїнсьљого Конгресу Росії Лябов Петрівна Дѐченљо, љонсул Олељсандр Миљолайович Гончаров, 
љерівниљи уљраїнсьљих громад Поволжѐ.  

Шевченљівсьљий Конљурс виливсѐ у справжню ѐсљраве уљраїнсьље свѐто на Поволзьљій землі. 
Будинољ дружби народів Татарстану майорів усіма мислимими љольорами національних љостямів 
різних народів, бо творчисть Шевченља ю органічно близьљоя багатьом з них. У номінації «читаннѐ 
творів Шевченља не уљраїнсьљоя мовоя» лунали вірші російсьљоя, грузинсьљоя, вірменсьљоя, 
чувасьљоя, башљирсьљоя, татарсьљоя мовами. А залученнѐ до участі в љонљурсі дітей різних 
національностей дозволило привернути до творчості Кобзарѐ увагу ширшого љола шљолѐрів і ще більше 
її поширити.  

Дуже досљонало читали вірші уљраїнсьљоя мовоя! Тішить, що љерівниљи шљіл відповідально 
поставилисѐ до љонљурсу, сумлінно підготували дітољ, продумали доречні љостями, відео-презентації, 
музичний супровід, ѐсљраві малянљи-ілястрації. Діти не просто читали вірші, вони вживалисѐ в образи, 
передавали свої враженнѐ всіма засобами артистизму й дељламуваннѐ. До речі, виставља тематичних 
малянљів-ілястацій творів Кобзарѐ була проведена вперше на таљих љонљурсах і була виділена в ољрему 
номінація.  

Імена переможців Конљурсу Ви, шановний читачу, можете дізнатисѐ з Протољолу Голови журі 
Д. А. Черніюнља. До його сљладу війшли: В. М. Пилипчуљ (Київ), Н. І. Орлова (Київ), А. І. Пеньљовсьљий 
(Казань), С. М. Хаба (Іжевсьљ), Л. П. Дѐченљо (Мосљва). Двома сљладами, у двох залах одночасно, вони 
вислухали всіх читців, визначили љращих, нагородили дипломами й грамотами, відзначили подѐљами 
љерівниљів. Від товариства «Вербиченьља» љожна організаціѐ отримала на згадљу пам’ѐтні значљи, 
љружљи з портретами Шевченља, вимпели, буљлети.  
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Підсумки Першого Приволзького окружного конкурсу на краще читання  
художніх творів Тараса Шевченка у вікових групах: 

 

 Виконання українською мовою Виконання іншими мовами 

1 група 4-6 років 

1 місце анишівсьља Софіѐ (Н. Новгород) не присуджено 

2 місце Мусін Еміль (Салават) Аманова Лейла (Казань) 

3 місце Мазітов Тімур (Салават) Звіададзе Іллѐ (Казань) 

2 група 7-10 років 

1 місце аљімљіна Ксеніѐ (Нижнюљамсьљ) Яр’юва Христина (Нижнюљамсьљ) 

2 місце Гулѐюва Каріна (Вотљінсьљ) арулліна Еліна (Казань) 

3 місце Ларіонова Поліна (Вотљінсьљ) Мамедова Еміліѐ (Казань), Ісаюв Чингіз 
(Казань), Гасанлі Орхан (Казань) 

3 група 11-14 років 

1 місце Федорова Дар’ѐ (Нижнюљамсьљ) Файрушина Айгуль (Нижнюљамсьљ) 

2 місце Приходьљо Аліна (Салават) Давлетбаюва Еліна (Салават) 

3 місце Абрамов Андрій (Нижнюљамсьљ) Оглобліна Дар’ѐ (Салават) 

4 група 15-17 років 

1 місце Анісімов Маљсим (Салават) не присуджено 

2 місце Антипіна Татьѐна (Салават) Корольов Маљсим (Зав’ѐловсьљий р-н УР) 

3 місце Лосань Альбіна (Нижнюљамсьљ),  

Дзяіна Ксеніѐ (Балезинсьљий р-н УР)  

не присуджено 

Конкурс малюнків (на виставку представлено 20 робіт) 

1 місце Зайцева Дар’ѐ (Н. Новгород) 

2 місце Черних Наталіѐ (Увинсьљий р-н УР), Приходьљо Аліна (Салават) 

3 місце Давлетбаюва Еліна (Салават) 

Консульськими грамотами були нагороджені:  

 Абрамова Поліна (Нижнюљамсьљ) 

 Міргасімов Руслан (Нижнюљамсьљ) 

 Хаба Аліса (Іжевсьљ) 

 
По заљінченні љонљурсу дітѐм була запропонована прогулѐнља по Казані, ељсљурсіѐ до Кремлѐ, 

обід в популѐрному љафе «Сытый папа». 
Одночасно љерівниљи уљраїнсьљих громад Поволжѐ, почесні гості й представниљи молодіжної 

організації Татарстану зібралисѐ на љруглий стіл «Тарас Шевченљо на Уралі та в Поволжі», де 
представили свої дослідженнѐ й знахідљи в галузі шевченљознавства, обговорили нагальні питаннѐ, 
сљлали плани спільних заходів на найближчий час.  

О 16 годині того ж днѐ всі присутні й учасниљи заходу зібралисѐ на урочистий уљраїнсьљий љонцерт. 
Відљрив його піснея на слова Шевченља «По діброві вітер вію» нижнюљамсьљий вољальний ансамбль 
«Вербиченьља», продовжив љазансьљий љвартет «Лада». Подарунљом уљраїнсьљому свѐту від љазахсьљого 
товариства були вірші Шевченља у перељладах на љазахсьљу мову й виступ співаља Базарбаѐ Мурата.  

А далі з низљоя уљраїнсьљих автохтонних творів виступили гуслѐр Югор Стрельниљов, 
етномузиљознавець, педагог, дослідницѐ і виљонавець уљраїнсьљих народних пісень релігійного змісту, 
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ѐљі виљоную у супроводі љолесної ліри Наталіѐ Сербіна, відомий уљраїнсьљий бард, љобзар і бандурист 
Василь Жданљін. Його виљонаннѐ з донечљоя Анастасіюя надзвичайно вразили слухачів майстерністя. 
Професійні виљонавців з Уљраїни взѐли участь у шевченљівсьљому свѐті на запрошеннѐ п. Богдана 
Безпальља. 

Вже ввечері гостей чељав урочистий банљет і неформальне спілљуваннѐ. Присутні мали змогу 
підвести підсумљи проведеної роботи, поділитисѐ враженнѐми, висловити свої думљи й побажаннѐ. 

Відбувсѐ Перший ољружний љонљурс серед дітей і молоді на љраще читаннѐ творів Шевченља. Цей 
Конљурс став продовженнѐм гарної ініціативи, започатљованої Національним љультурним центром 
Уљраїни в Мосљві, ѐљий очоляю Володимир Яхимович Мельниченљо. 

31 березнѐ вже 11-й Всеросійсьљий љонљурс на љраще читаннѐ творів Шевченља відбувсѐ в Мосљві 
на Арбаті 9. Черговий раз з’їхалисѐ змагатисѐ в читанні віршів Кобзарѐ шљолѐрі і студентсьља молодь з 
численних уљраїнсьљих љуточљів Росії, разом до пів-сотні. Взѐли участь у мосљовсьљому љонљурсі й 
переможці љонљурсів Іжевсьља, Салавата, Уфи. Семеро «лелеченѐт» (учнів недільної шљоли «Лелељи») 
повезли й ми з Нижнюљамсьља. Четверо стали переможцѐми: Абрамова Поліна (4 рољи), Яр’юва 
Христинља (8 рољів), аљімљіна Ксеніѐ (8 рољів), Федорова Дарина (12 рољів). Результат все ж достойний. 

Міжнародним інститутом освіти, љультури й зв’ѐзљів з діаспороя НУ «Львівсьља політехніља» було 
започатљовано ціљавий міжнародний проељт «Мій подарунољ Тарасові Шевченљу», де дітљи до 7 рољів 
читали вірші Кобзареві. Взѐла участь у цьому «відео-свѐті» чотирирічна Полінља Абрамова, ѐља вже 
другий ріљ навчаютьсѐ в уљраїнсьљому недільному љласі «Лелељи» й вивчила чимало віршів.  

Робота з ушануваннѐ Велиљого уљраїнсьљого Кобзарѐ на теренах Росії не припинѐютьсѐ. 
Проводѐтьсѐ нами в уљраїнсьљих громадах Поволжѐ виїздні літературно-музичні й істориљо-біографічні 
заходи, присвѐчені Тарасові Шевченљу. Готуютьсѐ до друљу двомовний буљлет-путівниљ про перебуваннѐ 
Шевченља в Поволжі. До љожного заходу ми залучаюмо ѐљомога більше співорганізаторів, учасниљів, 
слухачив і, головне, дітей та молодь, бо саме вони ю нашим майбуттѐм.  
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Людмила Обух 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

УКРАЇНЦІВ СХІДНОЇ СЛОВАЧЧИНИ СЕРЕДИНИ ХХ СТ. 

 
У статті вперше подана характеристика та аналіз музичних підручників та посібників для 

загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання Східної Словаччини середини ХХ ст. При цьому 
використано порівняльний метод, що дозволив зіставити методичні засади цих підручників з 
аналогічними в тогочасній Україні. 

Ключові слова: підручник, Східна Словаччина, музична освіта, методичне забезпечення, національне 
виховання. 

 

The author of the article for the the first time provides the description and analysis of musical textbooks and 
manuals for Ukrainian schools of East Slovakia of the middle of the ХХ century. A comparative method that allowed 
to confront methodical principles of these textbooks with analogical at that time in Ukraine is used. 

Key words: textbook, East Slovakia, music education, methodical providing, national education. 
 

Одним із визначальних чинниљів збереженнѐ етнољультурної самобутності заљордонних уљраїнців 
ю шљільництво – система національної освіти, ѐља даю не лише знаннѐ рідної мови, а й забезпечую 
національно-патріотичне вихованнѐ.  

Вагоме значеннѐ длѐ збереженнѐ фаљту усвідомленнѐ уљраїнсьљоя спільнотоя себе в ѐљості 
уљраїнсьљого етносу мала љультурно-освітнѐ діѐльність уљраїнців у Східній Словаччині, де музична освіта 
займала важливе місце. Однаљ у музиљознавчій літературі, ољрім загальної хараљтеристиљи про музично-
освітні процеси у середовищі уљраїнців Східної Словаччини у монографії Г. Карась *6, с. 646-647+ та про її 
ољремих љультурно-освітніх діѐчів у нечисленних розвідљах М. Мушинљи *7+ та І. Русинља *9+, музично-
освітній проблемі на цій території приділено недостатньо уваги, що і сљлало актуальність обраної нами 
тематиљи1. Фаљтично питаннѐ методичного забезпеченнѐ навчального процесу словацьљих уљраїнців 
піднімаютьсѐ нами вперше, тому метою ціюї розвідљи ю хараљтеристиља та аналіз музичних підручниљів та 
посібниљів длѐ загальноосвітніх уљраїнсьљих шљіл Східної Словаччини середини ХХ ст. 

Із уљраїнізаціюя освіти у Східній Словаччині та дирељтивним введеннѐм соціалістичноя владоя в 
1951 р. до шљіл уљраїнсьљої мови замість існуячого місцевого діалељту виниљла потреба у створенні 
уљраїномовних підручниљів та посібниљів. Длѐ уљраїнсьљих загальноосвітніх шљіл тут в середині ХХ ст. 
сљладали перші свої власні підручниљи музичного вихованнѐ. Фаховим рецензентом щодо ѐљості 
наповняваного змісту, љоординатором праці авторсьљих љолељтивів, а таљож і самим автором 
навчальних програм, методичних посібниљів та підручниљів з музичного вихованнѐ длѐ уљраїнсьљих 
загальноосвітніх шљіл стаю Ярій Костяљ2 (1912–1998) – музичний педагог, сљрипаль, диригент, 
фольљлорист-етномузиљознавець, науљовець і публіцист. 

Його підручниљи «Музичне вихованнѐ длѐ 6 љласу загальноосвітніх шљіл» (1959) та «Музичне 
вихованнѐ длѐ 6 љласу основної дев’ѐтирічної шљоли» (перше виданнѐ – 1964; друге – 1966)3 
вважаятьсѐ љращими досѐгненнѐми уљраїнсьљої педагогічної думљи у Східній Словаччині, хоч базовоя 
опороя длѐ них була радѐнсьља методологіѐ музичного вихованнѐ, ѐљу автор длѐ себе вважав 
взірцевоя. Музична педагогіља длѐ Я. Костяља завжди була творчим аљтом, мистецтвом, а педагогічна 
діѐльність стала длѐ митцѐ тіюя платформоя, на ѐљій він проѐвив себе найвищоя міроя ѐљ лядина, ѐљ 
митець і ѐљ патріот. У музичній освіті він бачив один із засобів боротьби за љультурність та національну 
свідомість свого народу *9, с. 526]. Зољрема, Я. Костяљ вважав, що саме через пісня виховуютьсѐ 
почуттѐ прељрасного, лябов до рідної землі, одночасно відљриваятьсѐ таюмниці музиљи і художнього 
слова *7, с. 91+, тому на своїх занѐттѐх приділѐв її вивчення чимало уваги. Згідно навчального плану, в 
умовах профашистсьљої Угорщини, він навчав чудових зразљів угорсьљої народнопісенної творчості, 
зібрані видатними љомпозиторами Б. Бартољом та З. Кодаюм. Проте поруч з ними, уже на власний вибір 
педагога, вивчались уљраїнсьљі народні пісні в обробці љомпозиторів-љласиљів М. Лисенља, 
М. Леонтовича, С. Лядљевича. Цим зіставленнѐм Я. Костяљ доводив, що љраса уљраїнсьљої пісні ставить 
національну љультуру на висољий щабель і робить її рівноцінноя порѐд з іншими ювропейсьљими 
љультурами *7, с. 96].  
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Переймаячи досвід Я. Костяља, у 1978 р. випусљниљ Львівсьљої љонсерваторії Павло Вáсиль та 
Андрій Каршљо видаять «Методичний посібниљ з музичного вихованнѐ» *1+ длѐ 4 љласу основної шљоли 
з уљраїнсьљоя мовоя навчаннѐ та з вивченнѐм уљраїнсьљої мови. Він сљладаютьсѐ з двох частин. У першій 
частині висвітлені загальні положеннѐ щодо роботи над ољремими сљладовими частинами вихованнѐ: 
навчаннѐ співу, слуханнѐ музиљи, вивченнѐ музичної грамоти. У другій частині подаятьсѐ методичні 
розробљи урољів і тематичний план. Методичні розробљи тільљи ољресляять будову урољу, даять 
напрѐм можливого розміщеннѐ матеріалу та його подачі учнѐм. В опитуванні учнів, в перевірці їхніх 
домашніх завдань, в заљріпленні вивченого матеріалу даютьсѐ широљий простір длѐ творчої ініціативи 
учителѐ. Розробљи містѐть тільљи стислий виљлад матеріалу, ѐљий учитель повинен доповнити і 
розширити. Тематичний план передбачаю рівномірний розподіл матеріалу длѐ вивченнѐ на 35 
навчальних годинах, ѐљий за необхідності учитель може переміщувати в залежності від умов роботи. 
При написанні посібниља автори опиралисѐ на радѐнсьљі методичні розробљи, про що свідчить списољ 
виљористаної літератури4. 

Посібниљ став методичним доповненнѐм підручниља «Музичне вихованнѐ» длѐ 4 љласу [2] 
освітньої шљоли з уљраїнсьљоя мовоя навчаннѐ. Длѐ вивченнѐ на урољах у ньому, љрім љоротљих основ з 
теорії та історії музиљи і російсьљих, словацьљих та чесьљих музичних зразљів, подавались 13 уљраїнсьљих 
народних пісень: «Попід гай», «Сіѐв мужиљ просо», «Гей, љониљу љарий», «Ой, за гаюм, гаюм», «З баняра 
ѐ воду беру», «Щось у лісі зашуміло», «По дорозі жуљ», «Ой, до саду, дівчата, до саду», «Висоља 
лісочља», «Видала-сь нѐ мамљо», «Ой, ходила Марусеньља», «Зацвіла планља» та «Пониже валала»; пісні 
уљраїнсьљих љомпозиторів: «Зоре моѐ вечірнѐѐ» а. Степового, «Зовсім навпаљи» А. Філіпенља, «Гонить 
Славља пасти љози» Т. Шутенљо. Длѐ слуханнѐ музиљи таљож пропонувались твори уљраїнсьљих 
љомпозиторів: пісні Петра та Наталљи з опери М. Лисенља «Наталља Полтавља», «Розлѐгалисѐ тумани» 
П. Майбороди та «Від Мосљви до Карпат» А. Кос-Анатольсьљого.  

У 1980 р. О. Вáсильова та П. Вáсиль стали авторами підручниља длѐ 5 љласу «Музичне вихованнѐ» 
*3+. Виданнѐ містить загальні відомості з теорії та історії музиљи. У підручниљу автори знайомлѐть учнів з 
творчістя таљих уљраїнсьљих љомпозиторів, ѐљ М. Лисенљо, С. Гулаљ-Артемовсьљий, М. Вериљівсьљий, 
М. Леонтович, а. Степовий, Д. Львов-Компаніюць, В. Верменич. На відміну від попереднього, цей 
підручниљ містить матеріал, згрупований тематично: до суспільної праці, музиља урочистих подій, працѐ 
і піснѐ, танцявальна та розважальна музиља, народна піснѐ в обробці љомпозиторів, музичний 
фольљлор в рољи побудови соціалізму, особливості народних пісень, життѐ народу в пісні, міжнародний 
жіночий день, збірниљ народних пісень, љазља в музиці, пісні про мир, піонерсьљі пісні та додатољ. 

Порівняячи підручниљ з тогочасним радѐнсьљим виданнѐм з музичного вихованнѐ, зауважуюмо, 
що останньому теж був притаманний тематичний розподіл музичного матеріалу згідно музичної 
програми: у чотирьох чвертѐх навчального рољу припадало длѐ вивченнѐ 5-6 тем. Зољрема, у 4 љласі 
загальноосвітньої шљоли УРСР вивчались таљі теми: І чверть – «Творчість радѐнсьљих љомпозиторів длѐ 
дітей», ІІ чверть – «Картини природи у музиці», ІІІ чверть – «Казља і гумор у музиці» та «Музиља народів 
світу», ІV чверть – «Батьљівщино рідна моѐ!», људи входили і пісні уљраїнсьљих митців а. Степового, 
Б. Фільц, Л. Левітової, З. Компанійцѐ та В. Шаповаленља *8+.  

У 1982 р. П. Вáсиль та О. Вáсильова видали підручниљ «Музичне вихованнѐ» та «Методичний 
посібниљ» длѐ 7 љласу *4; 5+. Ці виданнѐ, ѐљ і попередні, були відповідно пов’ѐзані один з одним і 
забезпечували планомірне і послідовне засвоюннѐ матеріалу учнѐми. Згідно тогочасної навчальної 
програми, музичне вихованнѐ у Східній Словаччині завершувалось саме у сьомому љласі. Тому автори 
поставили за мету, ољрім вивченнѐ нового програмового матеріалу, систематизувати знаннѐ, уміннѐ і 
навичљи, набуті учнѐми протѐгом 1-х – 6-х љласів. В методичних розробљах урољів учитель міг знайти 
один з варіантів завершеннѐ роботи над програмовим матеріалом з музичного вихованнѐ, ѐљий він мав 
би творчо доповнити в залежності від загального рівнѐ розвитљу учнів. Посібниљ сљладаютьсѐ з двох 
частин. У першій подані загальні відомості про особливості роботи з учнѐми в сьомому љласі та роботи з 
програмовим матеріалом. У другій частині посібниља учитель мав знайти љонљретні методичні вљазівљи, 
ѐљі стосувалисѐ його роботи на љожному уроці музиљи, а таљож љалендарно-тематичний план 
розміщеннѐ програмового матеріалу. Значна увага тут мала приділѐтисѐ диференційованому навчання. 
Посібниљ мав допомогти учителеві реалізувати засвоюннѐ учнѐми програмового матеріалу підручниља, 
підтримувати інтерес всіх учнів до музиљи та заохочувати їхній потѐг до музичних знань. В рамљах 
слуханнѐ музичних творів учні мали ознайомитисѐ із вміщеними у підручниљ: стислоя хараљтеристиљоя 
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творчості уљраїнсьљих (К. Даньљевича, Б. Лѐтошинсьљого) і зарубіжних љомпозиторів (Й. Баха, 
В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, М. Мусоргсьљого, П. Чайљовсьљого, А. Дворжаља, 
К. Дебяссі, Б. Бріттена, І. Стравінсьљого, С. Прољоф’юва, Ю. Сухонѐ, Д. Шостаљовича, а. Ціљљера) та їхніми 
найвидатнішими творами, ознайомитисѐ з основними стильовими напрѐмљами в музиці (љласицизмом, 
романтизмом, музиљоя ХХ ст.) та їхніми хараљтерними ознаљами. Ољрім того, тут були вміщені љоротљі 
відомості про музичні форми.  

Отже, проаналізовані підручниљи та посібниљи уљраїнсьљої діаспори в Східній Словаччині були 
надзвичайно вартісними в справі національного музично-естетичного вихованнѐ уљраїномовної 
учнівсьљої молоді, хоч і базувались на радѐнсьљих зразљах методичного забезпеченнѐ. Написані згідно 
тогочасних найновіших методичних принців музичної педагогіљи, в них, порѐд з зарубіжними 
висољовартісними музичними зразљами, пропагувалось пізнаннѐ уљраїнсьљої народної творчості, 
спадщини уљраїнсьљих љомпозиторів, що сприѐло пробудження учнів і молоді лябові до Уљраїни та її 
традицій.  

 
____________________ 
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Олеся Палінська 

ВИВЧЕННЯ КОНОТАТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

 
У статті проаналізовано потребу у вивченні конотативних значень слів, поряд із денотативними, 

на заняттях з УМІ з метою уникнення комунікативних провалів. Запропоновано типи вправ, які 
допомагають студентам вивчати соціокультурні конотації. 

Ключові слова: лінгводидактика, українська мова як іноземна, конотація. 
 

The article is devoted to analyses of the the need for the study of connotative meanings of words, along with 
the denotative, at the lessons of the Ukrainian as a foreign language, in order to avoid communication failures. The 
types of exercises that help students explore sociocultural connotations are proposed. 

Key words: language education, Ukrainian as a foreign language, connotation. 
 

Вивченнѐ лељсиљи на занѐттѐх з УМІ не може бути зведене тільљи до засвоюннѐ безпосереднього 
(словниљового) значеннѐ слів. Важливим елементом навчаннѐ маю стати таљож засвоюннѐ љонотацій, 
тобто додатљових семантичних і стилістичних відтінљів, що наљладаятьсѐ на основне значеннѐ слова в 
процесі љомуніљації і надаять вислову ељспресивного забарвленнѐ, певного тону, љолориту. Незнаннѐ 
љонотацій, особливо на рівні володіннѐ мовоя В1 і вище, љоли іноземець вже маю досить широљий 
мовний репертуар, призводить до труднощів у спілљуванні, часто стаю причиноя непорозуміннѐ, 
љомічних або незручних ситуацій. Аљтуальність дослідженнѐ љонотацій в аспељті вивченнѐ мови ѐљ 
іноземної зумовлена зростаннѐм науљового інтересу до питань мовленнювої прагматиљи і 
виљористаннѐм прагматичних підходів у лінгводидаљтиці. Новизна статті полѐгаю в тому, що прагматичні 
аспељти вивченнѐ уљраїнсьљої мови ѐљ іноземної ще не були предметом детального науљового аналізу. 

Мета статті – обґрунтувати необхідність вивченнѐ љонотацій на занѐттѐх з УМІ на рівні В1 і вище, а 
таљож ољреслити оптимальний репертуар љонотованої лељсиљи длѐ вивченнѐ студентами-іноземцѐми. 

Длѐ цього передбачено розв’ѐзати низљу дослідницьљих завдань: 
 визначити різні аспељти понѐть «љонотаціѐ» і «љультурна љонотаціѐ», зољрема у љонтељсті 

вивченнѐ мови ѐљ іноземної; 
 розмежувати понѐттѐ інгерентної та адгерентної соціољультурної љонотації длѐ 

лінгводидаљтичних потреб; 
 ољреслити типи вправ, доцільних длѐ розвитљу у студентів навичољ розрізненнѐ 

љонотативних значень. 
Культурно детермінована љонотаціѐ – це багатољомпонентне струљтурне утвореннѐ, особливий 

тип прагматичної інформації лељсеми, ѐља не входить до лељсичного значеннѐ слова і ю свого роду 
марљером національного сприйнѐттѐ мовцем світу, що його оточую *4, с. 5+. Неељвівалентність значеннѐ 
слова на рівні љонотації в різних мовах може стати причиноя таљ званих «љомуніљативних невдач».  

Лељсичне значеннѐ љожного ољремого лељсиљо-семантичного варіанта слова становить сљладну 
юдність. Денотативне значеннѐ слова пов’ѐзане з інформаціюя, що сљладаю предмет повідомленнѐ, воно 
називаю понѐттѐ і зафіљсоване в словниљах. Конотативне значеннѐ передаю інформація, пов’ѐзану з 
умовами й учасниљами љомуніљації, воно відображаю асоціації, емоції, оцінљи і навіть особистий досвід 
співрозмовниљів. аљ правило, денотативні значеннѐ зрозумілі без љонтељсту і не виљлиљаять велиљих 
труднощів при вивченні, через понѐттѐ, ѐљі відображаять дійсність, ці значеннѐ співвідносѐтьсѐ з 
позамовноя дійсністя. Конотаціѐ, људи входѐть емоційний, оцінний, ељспресивний љомпоненти, більш 
сљладна длѐ вивченнѐ, осљільљи ю фаљультативноя частиноя значеннѐ. Труднощі праљтичного 
розмежуваннѐ оцінного љомпонента, емоційності, ељспресивності й образності пов’ѐзані з тим, що ці 
елементи легљо взаюмодіять, а таљож часто зумовляять поѐву один одного в семантиці тіюї чи іншої 
лељсичної одиниці. 

Конотаціѐ слова відображаю таљу ознаљу позначуваного ним об’юљта, ѐља, хоча і не становить 
необхідної умови длѐ застосуваннѐ слова, але стійљо пов’ѐзана з позначуваним об’юљтом у свідомості 
носіїв мови. Конотації втіляять прийнѐту в певному мовному љолељтиві й заљріплену в љультурі певного 
суспільства оцінљу позначуваного словом предмета або фаљту дійсності і відображаять љультурні 
традиції *3, с. 25-26+. Конотації ю різновидом пов’ѐзаної зі словом таљ званої прагматичної інформації, 
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осљільљи відображаять не самі предмети і ѐвища дійсного світу, а ставленнѐ до них, певний поглѐд на 
них. 

Конотаціѐ лељсиљо-семантичного варіанта і його предметно-логічне значеннѐ зазвичай пов’ѐзані 
між собоя, але хараљтер цього зв’ѐзљу в різних љомпонентів љонотації різний. Емоційний љомпонент, 
наприљлад, виниљаю на базі предметно-логічного, але, раз виниљнувши, хараљтеризуютьсѐ тенденціюя 
витіснѐти предметно-логічне значеннѐ або значно його модифіљувати. Однаљ особливу увагу при 
вивченні љонотації, ѐљ видаютьсѐ, слід приділити оцінному љомпонентові, таљ ѐљ найчастіше ми говоримо 
про позитивну (схваленнѐ) або негативну (несхваленнѐ) љонотації. 

Оцінний љомпонент, тобто наѐвність таљ званої вибірљової заціљавленості, ѐља полѐгаю в 
переважному виділенні одних об’юљтів (або одних властивостей, ознаљ, ѐљостей предметів) в порівнѐнні 
з іншими, відіграю велиљу роль в процесі номінації. 

Оцінний љомпонент часто нерозривно пов’ѐзаний з предметно-логічним, уточняю і доповняю 
його і тому може входити до словниљової дефініції, наприљлад: ПАДЛЯКА, лайл. Підла лядина; 
негідниљ *Словниљ уљраїнсьљої мови: в 11 тт. – Т. 6, 1975. – С. 13.] 

Оцінну лељсиљу сьогодні виљористовуять досить часто. Вона хараљтерна не тільљи длѐ опису 
суспільного життѐ і політичних подій, нерідљо виљористовую різні види переносних значень, тоді ѐљ 
прѐмі значеннѐ нейтральні. Наприљлад, слово «собаља» може вважатисѐ нейтральним, але у виразах 
«злий ѐљ собаља» і «змерз ѐљ собаља» љонотаціѐ очевидна. Слід зазначити, що іноді тільљи љонтељст 
визначаю љонотація того чи іншого слова, адже у того ж слова у виразі «собаља – друг лядини» 
љонотаціѐ однозначно позитивна. 

За типом пов’ѐзаності з основним значеннѐм љонотації поділѐять на інгеретнті та адгерентні. 
Інгерентна соціољультурна љонотаціѐ – це невід’юмна частина прагматичного значеннѐ слова, таљ ѐљ вона 
детермінована універсальним ціннісним смислом, базованим на загальнолядсьљих знаннѐх про світ. 
Аљтуалізовані мовні одиниці, наділені інгерентноя оцінноя љонотаціюя, належать до прагмем, в ѐљих 
оцінний љомпонент носить љогнітивний хараљтер. Він відображаю результати духовно-ментальної 
діѐльності лядства та љатегоризація загальнолядсьљого досвіду в рамљах опозиції «це добре» 
(меліоративні прагмеми гуманність, гуманізм, духовність, милосердѐ, порѐдољ, стабільність та ін.) – «це 
погано» (пейоративні прагмеми інфлѐціѐ, љатастрофа, љриза, љримінал, тероризм та ін.) В силу юдності 
предметних і оцінних сем љожна з меліоративних і пейоративних прагмем љомуніљативно автономна і 
оцінно самодостатнѐ. В мовних аљтах нерідљо на логічну оцінљу нашаровуютьсѐ емоційна з метоя 
посиленнѐ перлољутивного ефељту висловляваннѐ (жахливий терористичний аљт, жахливий тероризм, 
нещадні терористи та ін.) *5, с. 8-9]. 

Адгерентна оцінна љонотаціѐ – це рухома частина прагматиљи, ѐљої слово набуваю в певному 
љультурному і соціолінгвістичному љонтељсті. Вона базуютьсѐ на різноманітних оцінних љомпонентах, 
лољалізованих в соціољультурному тлі љонцептів. Слова, ѐљі об’юљтивуять таљі љонцепти, маять потужну 
прагматичну зону: їхній љонотат одночасно містить інгерентну (універсальну) й адгерентну (національну, 
соціальну, групову, особистісну) оцінљу. Можна стверджувати, що адгерентна оцінља може носити 
амбівалентний хараљтер (реформа, демољратіѐ та ін.), це детерміновано різним осмисленнѐм змісту 
аљтуальних љонцептів соціютальноя, груповоя, індивідуальноя свідомістя в умовах еволяціонваннѐ 
соціољультурного середовища. *5, с. 9+. 

При вивченні іноземної мови студентові недостатньо лише засвоїти денотативні значеннѐ: щоб 
љорељтно виљористовувати мовні одиниці, він маю не лише враховувати інгерентні соціољультурні љонотації, 
але таљож засвоявати адгерентні оцінні љонотації, аљтуальні в певному љультурному і соціолінгвістичному 
љонтељсті. Інљоли відповідні позначљи ю у словниљах, але найчастіше таљі оцінні відтінљи значеннѐ доводитьсѐ 
«зчитувати» з дисљурсивного љонтељсту: студент-іноземець аналізую, ѐљі слова мовці виљористовуять у ѐљому 
љонтељсті, ѐља реаљціѐ слухачів на вживаннѐ тих чи інших мовних одиниць і т. п.  

Длѐ роботи з оцінними љонотаціѐми слів можна рељомендувати наступні завданнѐ. 
1. Назвати до поданих слів чи словосполучень принаймні два синоніми, ѐљі маять негативні 

(позитивні) љонотації.  
Приљлад виљонаннѐ завданнѐ: 
Жвава дитина: љозенѐ (позитивна љонотаціѐ); шило (негативна љонотаціѐ). 
2. Уљласти списољ всіх слів, ѐљі ви знаюте, длѐ називаннѐ осіб жіночої (чоловічої) статі, потім 

љласифіљувати їх за љонотаціѐми (позитивні, негативні, нейтральні).  

http://sum.in.ua/p/6/13/2
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Приљлад виљонаннѐ завданнѐ: 
нейтральні: жінља, пані, дівчина; 
позитивні: дівча, љрасунѐ; 
негативні: баба, бабера, дівулѐ. 
3. Усљладнити попередня вправу (длѐ студентів з рівнем володіннѐ мовоя В2 і вище) можна, 

запропонувавши зіставити зображеннѐ (найљраще љариљатури) з љонотованими назвами осіб жіночої 
статі: фіфа, љралѐ, бабище, відьма і под. Таљож длѐ виљонаннѐ цього завданнѐ можна виљористовувати 
описи з художньої літератури. 

4. Длѐ монолінгвальної групи дуже важливим і љорисним буде завданнѐ на виѐвленнѐ 
«фальшивих друзів» у сфері љультурних љонотацій, особливо ѐљщо мова (і насамперед љультура) 
студентів сильно відрізнѐютьсѐ від уљраїнсьљої. Зољрема, можна запропонувати студентам поѐснити 
вживаннѐ «тваринних» назв ѐљ хараљтеристиљ хараљтеру лядини у їхній рідній мові і порівнѐти з 
уљраїнсьљоя. Це завданнѐ можна подати у виглѐді таблиці: 
 

Тварина Риса характеру  
(в українській мові) 

Риса характеру  
(в мові студентів) 

 

Собаља 
 

 

Вірність 
 

… 

 
 

 

5. Важливо таљож аналізувати љонотації у словах, ѐљими можна звернутисѐ до лядини (до 
љоханих, дітей і т. д.). Виљладач може запропонувати списољ уљраїнсьљих слів, за допомогоя ѐљих 
лагідно звертаятьсѐ до лядей, і з’ѐсувати, чи можливі таљі звертаннѐ у рідній мові студентів (чи не 
суперечать цьому љонотативні значеннѐ). Приљладом таљої невідповідності длѐ російсьљомовних 
студентів може бути, зољрема, слово «зозульља»: у російсьљій мові љонотаціѐ слова «љуљушља» чітљо 
негативна – таљ називаять жінљу, ѐља залишила своїх дітей. Длѐ порівнѐннѐ студенти можуть розповісти, 
ѐљі слова виљористовуять у їхніх мовах ѐљ лагідні звертаннѐ, напр., англ. honey, нім. Schatz і под. 

Виљонаннѐ таљих вправ на висољих рівнѐх володіннѐ мовоя ѐљ іноземноя не лише дасть змогу 
студентам розширити свій словниљовий запас, але й допоможе зробити мову образноя, а таљож 
униљати љомуніљативних провалів, спричинених незнаннѐм љультурних љонотацій. 

На заљінченнѐ відзначимо, що робота з оцінним љомпонентом љонотативного значеннѐ сприѐю 
вдосљоналення мовленнювих умінь та навичољ студентів і відіграю особливо важливу роль при 
інтерпретації тељстів іноземноя мовоя. 
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Ірина Процик 

ВРОЦЛАВСЬКА УКРАЇНІСТИКА 

 
У статті йдеться про історію становлення, сучасний стан та перспективи розвитку одного з 

потужних науково-освітніх осередків українознавчих студій у Польщі – україністики Вроцлавського 
університету. Розкрито роль окремих особистостей в опрацюванні українознавчої проблематики та 
здійснено огляд основних публікацій науковців Інституту слов’янської філології Вроцлавського 
університету. Висвітлено також напрями співпраці україністів Вроцлавського та Львівського 
університетів. 

Ключові слова: україністика, славістика, заклад україністики Інституту слов’янської філології 
Вроцлавського університету, мовознавча проблематика, літературознавчі дослідження, академічна 
співпраця.  

 

The article deals with the history of formation, modern state and development possibilities of one of the most 
powerful scientific educational centers of Ukraine-learning studios in Poland – Ukrainian Studies of Wroclaw 
University. The role of certain personalities in working out Ukrainian range of problems is shown and the survey of 
main publications of scientists of Institute of Slavonic Philology at Wroclaw University is given. The ways of 
cooperation between scholars of Wroclaw and Lviv Universities are shown. 

Key words: Ukrainian Studies, Slavonic Studies, Ukrainian Studies establishment of Institute of Slavonic 
Philology at Wroclaw University, linguistic range of problems, literature studies research, academic cooperation. 

 

Уљраїністиља у Вроцлавсьљому університеті, ѐљ і в більшості науљових інституцій різних љраїн світу, 
розвинуласѐ в межах славістиљи.  

Заціљавленнѐ уљраїнознавчоя проблематиљоя серед вроцлавсьљих славістів аљтивізуятьсѐ у 
середині 40-х рр. ХХ ст., љоли післѐ завершеннѐ Другої світової війни до Вроцлава приїхали відомі 
польсьљі науљовці й у Вроцлавсьљому університеті відљрито славістичні љафедри (хоча студії зі 
слов’ѐнсьљої філології, а серед них і уљраїнсьљої, започатљовано у Вроцлавсьљому університеті ще 
століттѐм раніше – у 40-х рр. ХІХ ст., адже при університеті аљтивно діѐло Товариство слов’ѐнсьљих 
літератур *3, с. 127]). 

Питаннѐ уљраїнсьљої мови досліджував довголітній очільниљ љафедри східнослов’ѐнсьљого 
мовознавства Вроцлавсьљого університету (1945-1969 рр.) Люшељ Осовсьљий. Зољрема, різні аспељти 
історії мови, діалељтології Л. Осовсьљий (1905-1996) порушував у таљих працѐх: «Питаннѐ мов Поліссѐ», 
«Про проблему уљраїнсьљо-білорусьљого мовного љордону. Стан дослідженнѐ», «З діалељтологічних 
досліджень з білорусьљо-уљраїнсьљого пограниччѐ», «Про заміну праслов’ѐнсьљих груп *tort і *tert, *tolt і 
*telt у східнослов’ѐнсьљих мовах (Повноголоссѐ)», «Новіші і давніші зв’ѐзљи Поліссѐ з Волиння і Чорноя 
Русся», «Діалељтні білорусьљо-уљраїнсьљі місцеві назви на -іčа», «Новіші і давніші зв’ѐзљи Давидгородља 
з Чорноя Русся і Волиння», «Західне Поліссѐ – прабатьљівщина слов’ѐн», «Час і місце виниљненнѐ 
праслов’ѐнсьљої мови» *5, c. 414; 3, с. 127]. 

Ученицея Люшеља Осовсьљого ю перший љерівниљ уже самостійного заљладу уљраїністиљи в 
Інституті слов’ѐнсьљої філології Вроцлавсьљого університету (2000-2008) – Діана Вючорељ. Професор 
Д. Вючорељ досліджую проблеми уљраїнсьљої морфології та синтаљсису в описовому й порівнѐльному 
аспељтах, а таљож питаннѐ історії уљраїнсьљої љультури, уљраїнсьљо-польсьљих, уљраїнсьљо-російсьљих та 
уљраїнсьљо-юврейсьљих стосунљів тощо. Серед найвагоміших праць із уљраїнсьљої лінгвістиљи професора 
Діани Вючорељ варто виољремити монографії: «Уљраїнсьљий перфељт на -но, -то на фоні польсьљого 
перфељта» (1994) та «Уљраїнсьља мова» (1997), а таљож близьљо тридцѐти статей, присвѐчених широљому 
љолу питань уљраїнсьљої граматиљи та семантиљи, зољрема: уљраїнсьљі заперечні љонструљції, давальний 
відмінољ уљраїнсьљої мови, діюслівність в уљраїнсьљій мові, градаційні діюслова в уљраїнсьљій мові, 
синтетичність уљраїнсьљої мови, уљраїнсьљі форми на -но, -то, семантичне поле інтенсивності ознаљи в 
уљраїнсьљій мові, латино-слов’ѐнсьља оріюнтаціѐ уљраїнсьљого синтаљсису, новаційні процеси в сучасній 
уљраїнсьљій мові. Широљий інтерес виљлиљаять і љультурологічні студії авторљи – «Уљраїнсьља 
національна самољритиља», «Суперечља про Київсьљу Русь», «До уљраїнсьљого менталітету», «До історії 
уљраїнсьљої мови та мовознавства», «Проблеми уљраїнсьљої љультури в польсьљому љонтељсті», 
«Уљраїнсьља освіченість та російсьља љультура», «Німецьљомовні љультурні впливи на Уљраїну» *6+. 
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Уљраїнсьља література була сфероя заціљавлень професора Мар’ѐна аљубцѐ (1910-1998) – 
засновниља та натхненниља вроцлавсьљої шљоли слов’ѐнсьљого літературознавства, љерівниља љафедри 
історії російсьљої та інших слов’ѐнсьљих літератур (з 1947 р.), першого дирељтора створеного в 1969 році 
Інституту слов’ѐнсьљої філології Вроцлавсьљого університету. Упродовж 1945-1955 рр. Мар’ѐн аљубець 
підготував збірљи вибраних творів Тараса Шевченља, Івана Франља, Михайла Коцябинсьљого, в 1963 р. у 
співпраці з Тетѐноя Барановоя-Голинсьљоя упорѐдљував антологія уљраїнсьљої літератури, ѐља була 
першоя польсьљоя хрестоматіюя уљраїнсьљого фольљлору, давньої та нової уљраїнсьљої літератури. 
1974 р. М. аљубець опубліљував вибрані поезії Тараса Шевченља з љоментарѐми, а 1989 р. – літературно-
љритичний нарис «Уљраїнсьља література», ѐљий уміщено в третьому томі Історії ювропейсьљої літератури. 
Подаячи љритичні љоментарі до цих праць, Мар’ѐн аљубець підљреслявав, що уљраїнсьља література ю 
інтегральноя частиноя загальноювропейсьљої љультури. Не оминув увагоя професор аљубець і 
польсьљо-уљраїнсьљі літературні взаюмини, ѐљим присвѐчено љолељтивне виданнѐ «З історії польсьљо-
уљраїнсьљих літературних зв’ѐзљів» (1974), редаљторсьљу підготовљу ѐљого він здійснив у співавторстві зі 
Стефаном Козаљом, а таљож таљі його розвідљи, ѐљ «Іван Франљо і уљраїнсьљо-польсьљі літературні 
зв’ѐзљи», «Іван Франљо та Ватрослав агіч», «Лесѐ Уљраїнља і польсьља романтична поезіѐ» *3, c. 128-129]. 

Вроцлавсьљими учнѐми Мар’ѐна аљубцѐ ю Збіґнюв Барансьљий (1925-2009) (досліджував творчість 
Лесі Уљраїнљи, а таљож ю автором розвідљи «Образ Уљраїни в польсьљій љультурі на зламі ХІХ-ХХ століть»), 
Францішељ Селіцьљий (1923-2001) (дослідниљ східнослов’ѐнсьљого фольљлору, уљраїнсьљих літописів, 
автор праць «Найдавніші польсьљо-уљраїнсьљі љультурні зв’ѐзљи в світлі «Київсьљого літопису» і 
«Хроніљи» Кадлубља», «Давньорусьљі літописи», «Найдавніший Київсьљий літопис. Повість минулих літ», 
автор польсьљого перељладу «Повісті минулих літ»), Телесфор Познѐљ (нар. 1932 р.) (істориљ східно- і 
південнослов’ѐнсьљих літератур та љультур, љомпаративіст), Міліца аљубець-Семљув (нар. 1942 р.) 
(дослідницѐ уљраїнсьљого фольљлору, зољрема народних пісень і балад, перељладознавець, 
љомпаративістља).  

Саме завдѐљи науљовій діѐльності професора Мар’ѐна аљубцѐ та його послідовниљів, ѐљі 
презентували свій уљраїністичний доробољ на багатьох міжнародних љонференціѐх, Вроцлав здобув 
славу – порѐд з Краљовом та Варшавоя – одного з центрів польсьљої уљраїністиљи. 

У Вроцлавсьљому університеті захистив першу в Польщі габілітаційну праця з уљраїнсьљого 
літературознавства відомий професор, донедавна љерівниљ Варшавсьљої уљраїністиљи Стефан Козаљ *3, 
с. 129+. У Вроцлаві побачила світ його монографіѐ «До джерел романтизму і новочасної суспільної 
думљи в Уљраїні» (1978). 

Багато учнів М. аљубцѐ традиційно бере участь у щорічних міжнародних науљових љонференціѐх, 
ѐљі організовую Інститут слов’ѐнсьљої філології: у парні рољи – мовознавчих під назвоя «Слово і реченнѐ 
у слов’ѐнсьљих мовах» та в непарні рољи – літературознавчих, затитулованих «Велиљі теми љультури у 
слов’ѐнсьљих літературах». З нагоди проведеннѐ љонференцій вручаять Премія імені професора 
Броніслави Конопельљо за вагомі публіљації зі слов’ѐнсьљого мовознавства. Матеріали љонференцій 
щорічно публіљуять в ољремих томах збірниља «Slavica Wratislaviensia» (ініціатором виданнѐ цього 
збірниља був професор Мар’ѐн аљубець; перший зошит опубліљовано 1969 р.) *3, c. 129; 6]. 

Вроцлавсьља уљраїністиља впродовж багатьох рољів (з љінцѐ 70-х) готувала студентів спеціалізації 
«Уљраїнсьља мова і література», у 1995 р. цей напрѐмољ став спеціальністя, а випусљниљи маять змогу 
отримати диплом ліценціата уљраїністиљи (післѐ завершеннѐ трирічного навчаннѐ) та маґістра 
уљраїністиљи (післѐ виљонаннѐ дворічної маґістерсьљої програми). Вроцлавсьља уљраїністиља ѐљ науљово-
дидаљтична інституціѐ маю прељрасні перспељтиви, адже з љожним рољом зростаю љільљість охочих 
вивчати уљраїнсьљу мову, літературу та љультуру, а це – запоруља подальшого поступу в науљових 
дослідженнѐх уљраїнознавчої проблематиљи.  

З 2000 рољу уљраїністиља у Вроцлаві фунљціоную ѐљ ољрема науљово-дидаљтична одиницѐ – заљлад 
– у струљтурі Інституту слов’ѐнсьљої філології. У 2003 році Вроцлавсьљий славістичний інститут з-посеред 
п’ѐти у Польщі отримав аљредитація, визнану університетсьљоя аљредитаційноя љомісіюя. У 2004 р. 
Державна аљадемічна аљредитаційна љомісіѐ підтвердила позитивну оцінљу уљраїнсьљої спеціалізації. 

Теперішнѐ уљраїністиља Інституту слов’ѐнсьљої філології Вроцлавсьљого університету – це 
мобільний љолељтив молодих вчених-однодумців, згуртованих нављоло љерівниља заљладу – професора 
Аґнюшљи Матусѐљ. Тепер у заљладі працяять науљовці: професор Олег Белей та Аґнюшља Матусѐљ, 
ад’янљти – Пшемислав Язьвіљювич, Сильвіѐ Вуйтович, Анна Урсуленљо, асистенти – Яліѐ Рисіч, адвіґа 
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Сљоврон та Ольга Барабаш-Реваљ. В останні рољи заљлад уљраїністиљи дуже динамічно розвиваютьсѐ, 
свідченнѐм чого ю велиља љільљість науљових публіљацій, серед ѐљих монографії, підручниљи, словниљи, 
науљові статті, перељлади і рецензії, а таљож збільшеннѐ љільљості студентів-уљраїністів у Вроцлаві (з 2010 
щорічно набираять по дві групи) та аспірантів.  

Науљові заціљавленнѐ виљладачів Вроцлавсьљої уљраїністиљи дуже широљі – це тематично 
різноманітні студії з уљраїнсьљого мовознавства, літературознавства та фольљлористиљи, љонтрастивні та 
љульторологічні дослідженнѐ. 

Науљові праці професора Аґнюшљи Матусѐљ присвѐчені проблемам уљраїнсьљого модернізму, 
постмодернізму, а таљож ґендеру та студіѐм посттоталітарного синдрому в слов’ѐнсьљих літературах. 
Вона – автор монографій про творчість учасниљів літературного угрупованнѐ «Молода Муза»: «У љолі 
уљраїнсьљої сецесії. Вибрані проблеми поетиљи творчості письменниљів «Молодої Музи» (2007) та 
«Химерний ацљів. Модерністсьљий дисљурс у прозі Михайла ацљова» (2010). У доробљу А. Матусѐљ статті 
про польсьљо-уљраїнсьљі љультурні зв’ѐзљи, уљраїнсьљу та львівсьљу сецесія, драматургія Лесі Уљраїнљи, 
творчість Миљоли Хвильового, Сергіѐ Жадана, членів літературного угрупованнѐ «Бу-Ба-Бу» та про 
уљраїнсьље љіно 90-х. Професор Матусѐљ ю перељладачем польсьљоя мовоя статей відомих уљраїнсьљих 
літературознавців – Тамари Гундорової, Миљоли Рѐбчуља, Марља Павлишина й авторљоя багатьох 
рецензій *6+. 

Серед науљових інтересів професора Олега Белеѐ насамперед уљраїнсьља ономастиља, љультура 
мови, історіѐ уљраїнсьљої лінгвістиљи, соціолінгвістиља, лељсиљографіѐ, а таљож уљраїнсьља 
лінгводидаљтиља. Він опубліљував дві монографії, присвѐчені дослідження сучасного уљраїнсьљого 
ономастиљону: «Сучасна уљраїнсьља ергоніміѐ: власні назви підприюмств Заљарпаттѐ» (1999) та 
«Трансформаціѐ уљраїнсьљого ономастиљону посттоталітарного періоду на загальнослов’ѐнсьљому тлі» 
(2007). Олег Белей ю автором підручниљів із уљраїнсьљої мови длѐ полѐљів: «Уљраїнсьља мова: праљтичний 
љурс длѐ полѐљів» (2003), «Розмовлѐюте уљраїнсьљоя? Підручниљ уљраїнсьљої мови» (2006), 
лељсиљографічної праці «Старослов’ѐнсьљо-уљраїнсьљий словниљ» (2001) та численних статей.  

Мовознавча проблематиља та перељладознавство ю сферами заціљавлень дољтора Пшемислава 
Язьвіљювича, ѐљий досліджую граматиљу уљраїнсьљої мови, насамперед синтаљсис уљраїнсьљого 
перељладу Біблії, історичну граматиљу уљраїнсьљої мови та уљраїнсьљу лељсиљологія і фразеологія *3, 
с. 130+. Він – автор монографії «Особливості синтаљсису уљраїнсьљої версії Біблії» (2007) та перељладу 
праці Михайла Кочергана «Основи зіставного мовознавства» (2009). Чимало статей Пшемислава 
Язьвіљювича присвѐчено різним типам уљраїнсьљих синтаљсичних љонструљцій у тељстах Свѐтого Письма 
та порівнѐннѐ їх із відповідними љонструљціѐми польсьљої мови, а таљож аналізові уљраїнсьљої 
љомп’ятерної лељсиљи та термінології інформатиљи *6+.  

Літературознавчі дослідженнѐ дољтора Сильвії Вуйтович стосуятьсѐ питань історії уљраїнсьљої 
літератури, уљраїнсьљого модернізму, зољрема вона простежую елементи модернізму в драмах Лесі 
Уљраїнљи і ю авторљоя монографії «Драматична творчість Лесі Уљраїнљи. Аљсіологічний обрій 
љультурологічних рефлељсій» (2008). Її студії з љультурології присвѐчені таљим постатѐм, ѐљ Пантелеймон 
Куліш, митрополит Андрей Шептицьљий.  

Дољтор Анна Урсуленљо досліджую уљраїнсьљу ментальність та особливості формуваннѐ 
національної ідентичності сучасної Уљраїни. Її численні љультурологічні статті стосуятьсѐ питань впливу 
національної мови, традицій і фольљлору на љультурну ідентифіљація уљраїнців упродовж ХІХ-ХХІ ст., а 
таљож на твореннѐ стереотипів і упереджень. У љільљох публіљаціѐх Анна Урсуленљо аналізую сучасну 
мовну ситуація в Уљраїні *6+. 

Науљові пріоритети дољтора Ялії Рисіч пов’ѐзані з љонтрастивним мовознавством, уљраїнсьљоя 
термінологіюя, лінгвістичним аналізом індивідуального стиля сучасних уљраїнсьљих письменниљів та 
перељладознавством *6+. Вона ю авторљоя дослідженнѐ про формуваннѐ в уљраїнсьљій мові 
терміносистеми художнього розпису, а таљож численних термінознавчих статей та публіљацій, 
присвѐченим питаннѐм перељладу. 

Маґістр адвіґа Сљоврон досліджую уљраїнсьљу постмодерну літературу љінцѐ ХХ – початљу ХХІ ст., 
зољрема жіночу прозу Ољсани Забужљо, Наталљи Снѐданљо, прозу Олељсандра Ірванцѐ, поезія Остапа 
Сливинсьљого. Вона авторља перељладів польсьљоя мовоя художніх тељстів сучасних уљраїнсьљих авторів 
та статей із теорії перељладу. Серед заціљавлень адвіґи Сљоврон таљож питаннѐ теорії літератури, 
зољрема проблема літературного љанону *6+. 
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Етнолінгвістиља, дослідженнѐ мовної љартини світу та взаюмозв’ѐзљи мови і љультури – основні 
напрѐми науљових інтересів асистента Ольги Барабаш-Реваљ. Вона таљож ю співавтором багатьох 
навчальних матеріалів та методичних рељомендацій до вивченнѐ љультури мовленнѐ та уљраїнсьљої 
мови за професійним спрѐмуваннѐм длѐ студентів уљраїнсьљих висољих шљіл *6+. 

Доброя традиціюя у Вроцлавсьљому університеті ю запрошеннѐ љолег із уљраїнсьљих університетів 
длѐ роботи в заљладі уљраїністиљи. Упродовж двох останніх десѐтиріч в Інституті слов’ѐнсьљої філології 
Вроцлавсьљого університету працявали виљладачі Львівсьљого та Донецьљого університетів – львів’ѐни 
професор Олељсандра Сербенсьља (1997-1998), доценти Ніна Станљевич (1994-1996), Орисѐ Демсьља 
(1996-1997), Лябослава Асіїв (1999-2000), Ірина Проциљ (2000-2002), Олег Белей (з 2002 – дотепер) та 
донеччани професор Анатолій Загнітљо (1998) та доценти Володимир Мозгунов (1998-1999) і Ювдољіѐ 
Кравченљо (1999) *3, с. 129-130].  

Вроцлавсьља уљраїністиља співпрацяю з уљраїнсьљими науљовими та навчальними інституціѐми, 
особливо тісно й віддавна – з љафедроя уљраїнсьљого приљладного мовознавства та љафедроя польсьљої 
філології Львівсьљого національного університету імені Івана Франља. Плідна співпрацѐ між Львівсьљим 
та Вроцлавсьљим університетами триваю вже майже два десѐтиріччѐ. Підписана в 1994 році Угода про 
співпраця між університетами передбачала, зољрема, љадрову підтримљу процесу навчаннѐ уљраїнсьљої 
мови у Вроцлавсьљому університеті у формі лељторату, на ѐљий запрошували виљладачів Львівсьљого 
університету, а таљож щорічні науљові стажуваннѐ виљладачів обох університетів та мовленнюву праљтиљу 
студентів-полоністів Львівсьљого університету у Вроцлаві та вроцлавсьљих уљраїністів у Львові *4, с. 379].  

В останні рољи ще одним напрѐмом роботи в рамљах багаторічної співпраці між університетами 
стала педагогічна праљтиља у заљладі уљраїністиљи Вроцлавсьљого університету студентів-уљраїністів 
Львівсьљого університету, ѐљі спеціалізуятьсѐ з виљладаннѐ уљраїнсьљої мови ѐљ чужої. Під час праљтиљи 
десѐтеро львівсьљих студентів провели занѐттѐ з уљраїнсьљої мови длѐ вроцлавсьљих љолег, ѐљі студіяять 
уљраїністиљу. Серед занѐть, ѐљі мали праљтиљанти впродовж навчальної праљтиљи, домінували урољи з 
праљтичної науљи уљраїнсьљої мови (мовленнѐ і писаннѐ) та граматиљи сучасної уљраїнсьљої мови, ѐљим, 
відповідно до навчальних програм вроцлавсьљої уљраїністиљи, відведено найбільшу љільљість годин. аљ 
відзначали виљладачі-уљраїністи з Вроцлава, студенти-праљтиљанти продемонстрували не лише добрі 
знаннѐ з філологічних дисциплін, а й обізнаність із методиљоя виљладаннѐ різних аспељтів уљраїнсьљої 
мови ѐљ іноземної *4, с. 380+. Можливість попраљтиљуватисѐ у виљладанні уљраїнсьљої мови чужоземцѐм, 
потрапивши в чужомовне середовище за љордоном, збагатила студентів цінним та ціљавим досвідом, 
адже вони перељоналисѐ, насљільљи можна поглибити власні знаннѐ тоді, љоли навчаюш інших, справді 
відчули, що, «навчаячи – вчимосѐ».  

Усі ці напрѐмљи спільної роботи обох університетів ю доброя нагодоя длѐ зміцненнѐ львівсьљо-
вроцлавсьљих аљадемічних взаюмин.  
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Ольга Пташник 

ЕТНО-МАЙСТЕР-КЛАС ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ УМІ.  

КОНЦЕПЦІЯ КУРСУ «ЗАНЯТТЯ В ЕТНОМАЙСТЕРНІ» 

 
У статті представлено етно-майстер-клас як один з методів навчання УМІ та розроблену 

автором концепцію курсу «Заняття в етномайстерні». Звернено увагу на практичне проведення занять 
та їхні результати. 

Ключові слова: етно-майстер-клас, заняття в етномайстерні, українська мова як іноземна. 
 

The paper presents ethnic workshop as a method of teaching Ukrainian as a foreign language and the 
concept developed by the author of the course «classes in ethnic crafts». A special attention is paid to the practical 
carrying out of studies and their results. 

Key words: ethnic workshop, classes in ethnic crafts, Ukrainian as a foreign language.  
 

Сучасний етап науљи виљладаннѐ уљраїнсьљої мови ѐљ іноземної знаходитьсѐ на стадії розвитљу, 
вдосљоналеннѐ та формуваннѐ. Виљлиљи часу спричиняять поѐву нових цілей вивченнѐ УМІ, що 
вимагаю нових методів навчаннѐ, нових форм роботи та нових підходів. Відтаљ, ѐљ свідчать численні 
лінгводидаљтичні розвідљи, в останні десѐтиліттѐ спостерігаютьсѐ пожвавленнѐ у сфері розробљи методів 
виљладаннѐ УМІ. Зољрема, Віра Маљовсьља праљтиљую проведеннѐ урољу із субтитрами – љомп’ятерне 
титруваннѐ відеоматеріалу [4], Богдан Сиванич виљористовую ељсљурсія ѐљ форму навчаннѐ мови ѐљ 
іноземної [5], Ольга Возняљ, Ігор Довгий застосовуять мультимедійні технології [2; 3] тощо. 

Виљладаннѐ у рѐді літніх уљраїномовних таборів з інтенсивним вивченнѐм УМІ надихнуло на 
створеннѐ љурсу «Занѐттѐ в етномайстерні», ѐљий передбачаю: 

 проведеннѐ етно-майстер-љласів із виготовленнѐ власними руљами з доступних матеріалів 
виробів традиційного ужитљового значеннѐ (різдвѐні павуљи, персонажі лѐльљового вертепу, 
веснѐні пташљи з тіста тощо), 

 виробів в етностилі (вітражі, браслети з нитољ, виготовлені техніљоя маљраме, листівљи 
тощо); 

 навчаннѐ різних ремесел (плетеннѐ лозового плоту); 

 навчаннѐ автентичних танців (голубља, љартоплѐ, млин, арљан тощо); 

 навчаннѐ грі на найпростіших уљраїнсьљих інструментах (свистульљах, дримбі, торохљалі, 
дерљачі, гребені тощо). 

Зважаячи на те, що «під час мовної љомуніљації представниљів різних љультур і мов важливоя ю 
проблема адаптації до нового не стільљи мовного, сљільљи љультурного середовища, ѐља вирішуютьсѐ 
через аљтивне љомуніљаційне введеннѐ відомостей про звичаї, традиції, одѐг, їжу, житло уљраїнців» [1, 
с. 261], љурс таљож передбачаю ознайомленнѐ з етнографічними відомостѐми про відповідні вироби, 
ремесла, інструменти, танці тощо, засвоюннѐ специфічної лељсиљи (на рівні В2, С1-С2), збільшеннѐ 
словниљового запасу слів, вільну, ненав’ѐзливу љомуніљація. 

Занѐттѐ розраховані на однорідну аудиторія, ѐља вивчаю уљраїнсьљу мову ѐљ іноземну на всіх 
рівнѐх її знаннѐ: А1-А2, В1-В2, С1-С2, проте на љожному рівні існую своѐ специфіља. У групі з початљовим 
рівнем робитьсѐ аљцент на засвоюннѐ нових слів, зољрема назв матеріалів, з ѐљих виготовлѐютьсѐ виріб 
(тљанина, солома, вата, тісто), приладдѐ (ножиці, голља, пензлиљ), дій (відрізати, зв’ѐзати, љлеїти). 
Шлѐхом частого повтореннѐ на одному занѐтті певної љільљості тих самих слів, написаннѐ цих слів на 
дошці длѐ зорового сприйнѐттѐ, таљтильних љонтаљтів, асоціацій з процесом роботи відбуваютьсѐ 
швидље й ґрунтовне засвоюннѐ нової лељсиљи. 

Згідно методиљи, групам з середнім та висољим рівнем знаннѐ мови (першій у меншому обсѐзі, 
другій у більшому) слід під час роботи доступно та ціљаво поѐснявати етнографічні аспељти 
виљористаннѐ виробів, побутуваннѐ танців тощо. Наприљлад, проводѐчи майстер-љлас із виготовленнѐ 
різдвѐного «павуља» з трубочољ длѐ сољу, виљладач розповідаю: 

«Сьогодні символом новорічних свят є ялинка. Але ще століття тому українці на Різдвяні 
свята прикрашали свої домівки «павуками» – солом’яними прикрасами, зібраними з десятків, а то й 
сотень солом’яних трубочок. 



 
1. Освіта закордонного українства: сучасний стан та перспективи 

 

   94 

Зазвичай їх робили перед Різдвом. Таємно зібравшись, щоб не заважали хлопці, дівчата нарізали 
різних розмірів соломинки, нанизували їх на волосини кінського хвоста і формували з них різноманітні 
квадратики й кубики, які називали «павучками». З маленьких «павучків» будували різноманітні 
фігури, з’єднуючи їх між собою у будь-якій послідовності. Для того, щоб «павук» мав досконалий 
вигляд, його прикрашали сухими квітами, невеличкими прикрасами зі соломки, насінням, кольоровим 
папером. Запасалися матеріалом для «павуків» ще влітку, коли дозрівало жито чи пшениця. Тоді 
стебла тверді й неламкі. Їх чистили і складали на зберігання. Взимку, коли час братися за роботу, 
стебла замочували у гарячій воді, щоб вони стали гнучкішими і не тріскали. 

За однією з легенд, павук так старанно заснував вхід до печери, в якій заховалась Мати Божа із 
Дитятком, що в озброєних Іродових воїнів не виникло жодного сумніву, що туди давно ніхто не 
заходив. Тому він був завжди бажаним в людській оселі. 

Напередодні Різдва солом’яного павука підвішували до центральної балки хати. Деколи під ним 
ставили свічку. Завдяки циркуляції повітря при його нагріванні та відкриванні дверей павук починав 
крутитися, і на стінах відбивалися тіні. Уважно слідкували, в який бік буде обертатися «павук», в 
цьому вбачали магічне значення. Якщо вліво – чекай на голодний рік, вправо – матиме родина добрий 
урожай. Вважалося поганою прикметою, коли «павук» стояв на місці. За народним уявленням, 
«павуки» мали властивість вловлювати у свої солом’яні тенета видиме і невидиме зло, тим самим 
оберігаючи оселю від негативної енергії. Коли людина була хвора, або ж коли жінка не могла 
завагітніти, то ставали під «павука», щоб він забрав усе погане». 

У групі з висољим рівнем знаннѐ мови рељомендуютьсѐ, попри вищеперелічене, сприѐти тому, 
щоб студенти дисљутували, аљтивно висвітлявали думљи, ділилисѐ власними знаннѐми. Тут завданнѐ 
виљладача – розвивати мовленнюву діѐльність студентів, позбавлѐти їх мовного бар’юру. 

Найефељтивніше проводити занѐттѐ в етномайстерні у невелиљих групах (до 10-ти осіб) учнів та 
студентів з однаљовим рівнем знаннѐ мови.  

Зважаячи на специфіљу занѐть в етномайстерні, зољрема проведеннѐ майстер-љласів з 
виготовленнѐ виробів власними руљами, необхідним ю забезпеченнѐ на занѐттѐх матеріалами та 
приладдѐм, бажано в таљій љільљості, щоб усі учасниљи могли працявати одночасно. Таљ, длѐ 
проведеннѐ майстер-љласу з виготовленнѐ різдвѐного павуља потрібні трубочљи длѐ сољу (љольорові 
виглѐдатимуть гарніше), міцна нитља, ножиці, љанцелѐрсьљі сљріпљи. аљщо занѐттѐ проводити в групі з 
десѐти осіб, то слід забезпечити 5 ножиць, 5 мотљів нитљи, 10-15 сљріпољ, мінімум 50 трубочољ. Дуже 
важливо дозволѐти учнѐм чи студентам фантазувати. Часто учасниљи майстер-љласу придумуять своя 
технологія виготовленнѐ виробів, що розвиваю уѐву та творчість. На занѐтті виљладач таљож маю 
зауважувати, ѐљ виготовлені вироби можна застосовувати у повсѐљденному житті. Наприљлад, пташљи з 
тіста, знаячи принцип ліпленнѐ, можна випіљати хоч щоднѐ з будь-ѐљого тіста і з різноманітноя 
начинљоя; різдвѐними павуљами з трубочољ длѐ сољу – приљрашати ѐлинљу тощо. 

Знаннѐ, отримані студентами на занѐттѐх в етномайстерні під час літніх шљіл, зољрема у літньому 
таборі «Крољ до Уљраїни» в Казахстані (2012 р.), під час І та ІІ Міжнародних шљіл уљраїнсьљої мови і 
љультури «Крољ до Уљраїни» (2010, 2011 р.)., засвідчили, що проведеннѐ етно-майстер-љласів ю 
ефељтивним методом навчаннѐ УМІ, розроблений љурс сприѐю поглиблення знань з уљраїнсьљої мови ѐљ 
іноземної, уљраїнсьљої љультури, етнографії; розвитљу мовленнювої діѐльності, фантазії, вмінь; 
збільшення словниљового запасу реципіюнтів та позбавлення мовного бар’юру.  
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Світлана Романюк 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РІДНОМОВНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНЦІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ НА РУБЕЖІ СТОЛІТЬ 

 
Проаналізовано соціально-політичні та етнокультурні умови зародження і розбудови українського 

шкільництва у Великобританії та роль громадських етнічних організацій українців у цьому процесі. 
Висвітлено особливості розвитку рідномовної освіти британських українців у сучасних умовах. 

Ключові слова: імміграція, українське шкільництво, діаспора, Великобританія, рідномовна освіта, 
школи українознавства, українська мова. 

 

The socio-political and ethno-cultural conditions of the emergence and development of Ukrainian education 
in the UK and the role of communities of ethnic Ukrainian organizations in this process are analyzed. The author 
highlights the features of Ukrainian education of British Ukrainians in the modern world.  

Key words: immigration, Ukrainian schooling, Diaspora, Great Britain, Ukrainian Education, School of 
Ukrainian Studies, Ukrainian language. 

 

Актуальність проблеми. Формуваннѐ і життюдіѐльність світового уљраїнства ѐљ етнољультурного 
феномена у значній мірі зумовлені соціољультурноя аљтивністя љожної етнічної громади в љраїнах 
проживаннѐ уљраїнців та їх участя у розв’ѐзанні аљтуальних длѐ спільноти проблем і завдань. Уљраїнці у 
Велиљобританії належать до тіюї частини зарубіжного уљраїнства, ѐља проѐвлѐю аљтивність у різних 
сферах суспільного буттѐ. Ціљаві і цінні напрацяваннѐ маять вони і в галузі рідномовної освіти молоді в 
іншомовному середовищі, ѐљі, однаљ, ще не стали надбаннѐм вітчизнѐних освітѐн і науљовців, 
незважаячи на їх аљтуальність, теоретичну і праљтичну значущість. Щоправда, вони представлені 
мозаїчно в публіљаціѐх В. Ювтуха, Б. Лановиља, Б. Марченља, Я. Пољальчуља, М. Савдиљ та інших авторів, 
що маять здебільшого інформаційний хараљтер. 

Мета статті – здійснити цілісний аналіз умов і особливостей розвитљу уљраїнсьљого шљільництва у 
Велиљобританії та виѐвити тенденції його еволяції в умовах сучасних реалій. 

Висвітлення основних результатів. Аљтивне формуваннѐ уљраїнсьљої спільноти у Велиљобританії, 
ѐљ засвідчую аналіз джерельної бази, розпочалосѐ післѐ заљінченнѐ Другої світової війни, хоча перші 
поселенці з уљраїнсьљих земель з’ѐвилисѐ тут наприљінці ХІХ ст. (у 1893 р. в Манчестері оселилосѐ майже 
500 селѐн із Галичини, ѐљим не вистачило љоштів на поїздљу до США. Із них 150 осіб назавжди 
залишилисѐ у цьому місті і заљлали основи сучасної уљраїнсьљої громади – одніюї з найчисельніших в 
Англії). У 1946-1947 рољах до Велиљобританії був перебазований польсьљий љорпус генерала Андерса, у 
сљладі ѐљого знаходилосѐ приблизно 6 тисѐч уљраїнців. Вони одержали право на перебуваннѐ в цій 
державі та вільний вибір місцѐ проживаннѐ й праці. 

Другу велиљу групу уљраїнців (понад 8 тис. осіб) становили љолишні солдати та офіцери дивізії 
«Галичина», ѐљі прибули у травні-червні 1947 р. з британсьљого табору длѐ війсьљовополонених поблизу 
Ріміні в Італії. У Велиљобританії љолишні воѐљи дивізії мали статус війсьљовополонених. Вони 
розміщались у таборах Англії й Шотландії та були зобов’ѐзані працявати на різних роботах за 
призначеннѐм урѐду. Більшість була зайнѐта в сільсьљому господарстві. 1948 р. їх позбавили статусу 
війсьљовополонених, однаљ вони й далі повинні були працявати там, де їм призначено. 

Третя, найбільшу групу уљраїнців (від 21 до 24 тис., чверть із них – жінљи) сљладали особи, ѐљі 
прибули до Велиљобританії з таборів длѐ біженців і переміщених осіб у 1947-1949 рр. Це були в 
основному ті, љого німці вивезли з Уљраїни на примусову роботу до Німеччини – таљ звані остарбайтери, 

а таљож љолишні в’ѐзні німецьљих љонцентраційних таборів та політичні втікачі з Уљраїни. Цѐ љатегоріѐ 

уљраїнсьљих іммігрантів у Велиљобританії проходила за списљами «ювропейсьљих добровільних 
робітниљів». Вони мали згідно з љонтраљтом виљонувати протѐгом трьох рољів роботу, ѐљу їм визначило 
Міністерство праці. Наприљінці 1940-х рр. у Велиљобританії проживало близьљо 35 тис. уљраїнців, однаљ 
у 1950-х рр. від 8 до 10 тис. із них емігрувало до США, Канади, Аргентини, Австралії та деѐљих інших 
љраїн. Одразу ж по війні до Велиљобританії на запрошеннѐ чоловіљів прибуло близьљо 2 тис. уљраїнољ із 
Ягославії й Польщі з метоя одруженнѐ. Це була останнѐ відносно чисельна група уљраїнсьљих 
переселенців на Британсьљі острови. Відтоді мали місце лише поодинољі випадљи прибуттѐ сяди 
уљраїнців. 
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Переважна більшість другого пољоліннѐ уљраїнсьљих іммігрантів народиласѐ в 1950-х-1960-х рр. 
вже у Велиљобританії. У його сљладі багато дітей від змішаних шлябів. Наприљінці 1970-х і на початљу 
1980-х рр. стали народжуватисѐ діти третього пољоліннѐ. Приблизно в цей же час почала набирати 
значних розмірів смертність серед тих, хто прибув у Велиљобританія відразу післѐ Другої світової війни. 

Дослідженнѐм виѐвлено, що серед повоюнних поселенців відносно мало було уљраїнців із 
середньоя та вищоя освітоя, осљільљи британсьљі власті не допусљали в љраїну таљих осіб. Вже у 
Велиљобританії частина іммігрантів отримала середня та вищу освіту. В середині 1950-х рр. лише 
приблизно 2 % уљраїнців мали середня освіту і 0, 5% – вищу. Значно вищий рівень освіти маю друге 
пољоліннѐ уљраїнців у цій љраїні. В цілому відсотољ уљраїнців, ѐљі вступаять до університетів, вищий за 

відповідний пољазниљ длѐ всього населеннѐ Велиљобританії. До љінцѐ 1980-х рр. від 1 до 2 тис. 
уљраїнців другого пољоліннѐ заљінчили вищі навчальні заљлади. Понад 300 уљраїнців стали ліљарѐми, 
стільљи ж – інженерами, вчителѐми, правниљами, іншими спеціалістами. Кільља десѐтљів їх захистили і 
дољторсьљі праці. Розподіл уљраїнців другого пољоліннѐ за професійним статусом не відрізнѐютьсѐ від 
загального по Велиљобританії.  

Нині найбільші уљраїнсьљі громади проживаять в Англії на її північному заході (міста Манчестер, 
Рочдейл, Олдгам, Болтон, Бері та інші), північному сході (міста Брадфорд, Галіфаљс, Лідс, Гаддерсфілд та 
ін.), центральному сході (міста Ноттінгем, Лестер, Дарбі та ін.), центральному заході (міста Ковентрі, 
Волвергам та ін.) й південному сході (міста Лондон, Редінг, Лятон та ін.). Значно менше уљраїнців 
(близьљо 1 тис. осіб) проживаю в Шотландії, переважно в Единбурзі, Глазго і Данді. Кільља сотень осіб 
мешљаю в Південному Велсі, переважно у Сванзі й Кардіфі. Майже немаю уљраїнців у Північній Ірландії. 
Найчисельніші уљраїнсьљі громади – в Манчестері (понад 2 тис. осіб) і Лондоні (близьљо 1,5 тис. осіб).  

Важливо відзначити, що ще перед масовим прибуттѐм уљраїнців до Велиљобританії у 1947 р. тут 
існував створений першими поселенцѐми в Манчестері та війсьљовими-уљраїнцѐми љанадсьљих 
збройних сил Сояз уљраїнців у Британії (СУБ). До нього масово вступали й повоюнні поселенці. СУБ ю 
найчисельнішоя уљраїнсьљоя громадсьљоя організаціюя у Велиљобританії: нараховую близьљо 1700 
членів. До його сљладу входѐть 42 відділи та 16 осередљів. 

Всього у власності організації знаходитьсѐ 35 будинљів по всій території Велиљобританії, в ѐљих 
розташовані уљраїнсьљі љлуби, шљоли уљраїнознавства і т. д. Головна управа СУБу розташована в 
Лондоні. У цьому ж приміщенні знаходитьсѐ бібліотеља і архів ім. Тараса Шевченља та уљраїнсьља 
љнигарнѐ.  

Програма діѐльності СУБ зобов’ѐзую до плељаннѐ уљраїнсьљої љультури й традицій, до 
інформуваннѐ про життѐ уљраїнців у Велиљій Британії, Уљраїні, у світі в цілому, до друљуваннѐ газет, 
љнижољ, обіжниљів, періодичних видань, до заснуваннѐ і опіљи бібліотељами, до влаштуваннѐ вистав, 
ељспозицій, љурсів, љонференцій, љонцертів, товарисьљих зустрічей. Базуютьсѐ всѐ цѐ діѐльність на 
доброчинності. 

У збереженні етнољультурної самобутності британсьљих уљраїнців, формуванні їх ѐљ мобільної 
етнічної групи провідну роль відіграло рідномовне шљільництво. Дослідниљи зазначаять, що у 
Велиљобританії питаннѐ уљраїномовного навчаннѐ і вихованнѐ дітей постало з початљом виниљненнѐ 
уљраїнсьљих організацій. Вони стверджуять, що серед уљраїнців післѐвоюнної хвилі було відносно мало 
осіб із середньоя або вищоя освітоя, осљільљи британсьља влада, проводѐчи політиљу ѐљнайшвидшої 
асимілѐції усіх жителів љраїни в британсьље суспільство, не допусљала висољоосвічених поселенців, 
особливо з таборів переміщених осіб. аљ засвідчуять громадсьљі соціологічні дослідженнѐ уљраїнсьљих 
науљовців на Заході, лише 5 % уљраїнців, ѐљі перебували на теренах Велиљобританії у 50-х рољах ХХ ст., 
мали середня освіту, а 1 % – вищу *3, с. 167.+. Рідљо хто з новоприбулих емігрантів думав відразу про 
продовженнѐ освіти, більшість дољладала зусиль длѐ вивченнѐ англійсьљої мови, необхідної длѐ 
працевлаштуваннѐ та забезпеченнѐ життювих потреб. Однаљ, з оглѐду на висољу національну свідомість 
уљраїнсьљої еміграції, батьљи прагнули, щоб їхні діти, пристосовуячись до життѐ в британсьљому 
середовищі, не забували уљраїнсьљої мови, зберігали власну національну самобутність. Тому і виниљла 
необхідність створеннѐ уљраїнсьљих освітніх установ, ѐљі б виљонували саме таљі завданнѐ. аљ наголошую 
Я. Пољальчуљ, шљоли уљраїнознавства «постали ѐљ необхідність уљраїнсьљих батьљів – свідомих свого 
походженнѐ, патріотично настроюних – дати своїм дітѐм маљсимально можливе в умовах Британії 
уљраїнсьље вихованнѐ, прищепити їм, ољрім знаннѐ мови, і лябов до Уљраїни, љультури й історії рідного 
љрая» *7, с. 47]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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Перша в Англії шљола уљраїнознавства з ініціативи СУБу виниљла 1953 р. У протољолі батьљівсьљого 
љомітету зазначено: «21 листопада 1953 рољу відљрито суботня шљолу молебнем… На отворенні була 
присутнѐ 31 дитина з батьљами. У дні 28 листопада відбуласѐ перша лељціѐ» *8, с. 23+. А вже у 
наступному році в протољолах загальних зборів відділу СУБ у Бредфорді записано: «28 листопада було 
відљрито суботня шљолу… В шљолі було зареюстровано 73 дітей» *8, с. 23+. Таљий запис свідчив про 
популѐрність навчального заљладу і про бажаннѐ батьљів віддавати дітей на навчаннѐ до уљраїнознавчих 
шљіл. Згодом подібні шљоли було відљрито в інших уљраїнсьљих осередљах Велиљобританії – Лондоні, 
Манчестері, Бері, Ноттінгемі, Единбурзі, Лестері, Глостері, Рочдейлі тощо. Умови створеннѐ таљих шљіл, 
навіть у Лондоні, були досить важљими. За словами педагога І. Музичљи, «історіѐ нашого шљільництва на 
чужині буде подељуди гарним педагогічним епосом. Були це подељуди справжні геройсьљі вчинљи і 
зусиллѐ гідні подиву… То був величезний муравлиний виховний труд цілого свідомого уљраїнсьљого 
громадѐнства, щоб виховати длѐ майбутности на чужині молоде уљраїнсьље серце, ум і душу» *1, с. 7]. 

На початљу діѐльності шљіл уљраїнознавства навчальний процес нагадував сљоріше атмосферу 

приватного навчаннѐ і вихованнѐ. Шљоли розташовувалисѐ у приміщеннѐх відділів СУБу та уљраїнсьљих 

організацій або в љільљох орендованих љімнатах англійсьљих державних шљіл. Занѐттѐ відбувалисѐ в 

суботу чи неділя (або і в суботу, і в неділя) з 15:00 до 17:00. Організаціѐ шљоли й сам процес навчаннѐ 

вимагав самовідданої і наполегливої праці в першу чергу організаторів уљраїнсьљої громади, а таљож 

батьљів. Уже з початљу створеннѐ перших шљіл виниљли і значні проблеми: неузгодженість дій та 

суперечності між батьљівсьљим љомітетом й љерівництвом СУБу, вчителѐми-організаторами; небажаннѐ 

дітей додатљово навчатисѐ у вихідні дні і вивчати мову, ѐљоя не спілљуятьсѐ інші їхні ровесниљи; 

непоінформованість батьљів про існуваннѐ таљого уљраїнсьљого навчального заљладу; відсутність 

належних приміщень і навчально-методичної літератури; віддаленість шљоли від місцѐ проживаннѐ 

дітей; відсутність державної підтримљи ѐљ з бољу Уљраїни, таљ і Велиљобританії.  

Длѐ љоординації освітньої роботи, з’ѐсуваннѐ і хоча б частљового подоланнѐ освітніх проблем при 

Централі СУБ у 1955 р. було організовано Спілљу уљраїнсьљих учителів і виховниљів Велиљобританії 

(СУУВ), ѐља аљтивно фунљціоную і нині. Вона љоординую роботу уљраїнсьљих навчальних заљладів, 

подељуди заручаячись урѐдовоя підтримљоя. При спілці дію інспељторат шљіл, відбуваятьсѐ методичні, 

пољазові лељції длѐ учителів, ведетьсѐ щомісѐчна учительсьља сторінља «Логос» у тижневиљу «Уљраїнсьља 

Думља», ољрім того, СУУВ ю членом освітньої ради при СКВУ. 

У розвитљу шљіл уљраїнознавства в Англії дослідниљи виділѐять три головних періоди: 

– 1953 – початољ 60-х рољів – «ељспериментальний» (діѐло 20 шљіл, у ѐљих навчалосѐ 320 учнів, і 

7 дитсадљів, де перебувало 200 дітей); 

– 1964–1968 рољи – період найвищого розвитљу, љоли шљоли поповнили діти уљраїнців, народжені 

у Велиљобританії. Зважаячи на чисельність уљраїнознавчих шљіл, урѐд Велиљобританії ввів ељзамен з 

уљраїнсьљої мови O-level (середній рівень освіти), ѐљий учні сљладали в 16-річному віці і ѐљий мав 

важливе значеннѐ під час вступу до університету (існувало 44-46 шљіл з 2 830 учнѐми та 10-15 дитсадљів 

із 150 дітьми. У них працявало понад 200 учителів та 25 виховниљів); 

– 1970–1987 рољи – період спаду (залишилосѐ 14 шљіл, в ѐљих навчалосѐ 350 дітей) *4, с. 387+. За 

спостереженнѐми Р. Кравцѐ, «наприљінці 1980-их рољів діти третього пољоліннѐ почали досѐгати 

шљільного віљу, і число шљіл та учнів знову почало зростати: у 1990 р. було 16 шљіл, 72 вчителів та 450 

учнів. Більшість теперішніх учителів ю самі випусљниљами шљіл уљраїнознавства. 

Нині на території Сполученого Королівства успішно фунљціоную 10 шљіл уљраїнознавства, однаљ 

лише в чотирьох з них діти навчаятьсѐ до 10-го љласу (љінцевий рівень шљільної системи СУУВу). 

Більшість шљіл працяять при відділеннѐх СУБ, а їхні учителі – члени СУУВ. Найвідомішими ю шљоли 

уљраїнознавства ім. Св. Марії у Лондоні та ім. Т. Шевченља в Манчестері. Заљінчуячи ці навчальні 

заљлади, діти здобуваять системні знаннѐ з уљраїнсьљої мови, літератури, географії, історії та 

народознавства, тобто цілісні знаннѐ про Уљраїну й уљраїнців. 

У залежності від величини уљраїнсьљих громад шљоли ю менші і більші. Таљ, у 1990 році шљола у 

Волвергамптоні нараховувала тільљи трьох учнів, а шљола в Болтоні – 34 (разом із садљом) *6, с. 115]. 

аљ правило, навчаннѐ в уљраїнсьљих шљолах триваю 8 рољів – передшљіллѐ і 7 љласів. З четвертого 

љласу, љрім урољів мови, ю занѐттѐ з географії та історії Уљраїни. При багатьох шљолах існуять садочљи длѐ 
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дітей 3-5 рољів. У більших громадах, при наѐвності љваліфіљованих учителів, навчаннѐ продовжуютьсѐ й у 8-

10 љласах. Післѐ сљладаннѐ іспитів учні отримуять посвідченнѐ про заљінченнѐ шљоли уљраїнсьљоя та 

англійсьљоя мовами. 

Занѐттѐ у приватних шљолах уљраїнознавства відбуваятьсѐ раз у тиждень (љоли діти не відвідуять 
англійсьљих шљіл) протѐгом љільљох годин. З љожним рољом усе більшої гостроти набираю проблема 
знаннѐ розмовної мови. Ю багато таљих дітей, ѐљі приходѐть до шљоли, майже або зовсім не володіячи 
уљраїнсьљоя мовоя. 

Особливо це стосуютьсѐ дітей із мішаних родин. Тому вчитель, ѐљщо в љласі ю багато дітей, ѐљі 
погано володіять уљраїнсьљоя мовоя, змушений значну увагу приділѐти розмовній мові (навіть за 
рахунољ навчаннѐ читаннѐ чи писаннѐ), осљільљи саме вона, рідна мова, ю найголовнішим фаљтором і 
базоя національної љультури. 

Однаљ, љонстатую Б. Марченљо, на початљах уљраїнсьљого шљільництва в цій љраїні ситуаціѐ була 
протилежноя до теперішньої. Таљ ѐљ тепер більша частина учнів шљіл уљраїнознавства говорѐть по-
англійсьљому і слабо, або й зовсім не володіять уљраїнсьљоя мовоя, таљ за старих добрих часів – 
початљів п’ѐтдесѐтих рољів, діти не говорили по-англійсьљому, але добре володіли (на свій віљ) 
уљраїнсьљоя мовоя. Мала дітвора, з притаманноя їй ціљавістя, завзѐттѐм та ентузіазмом, вчила буљви, 
читати й писати. Підростаячи, діти часто з власної ціљавості брали читати уљраїнсьљі љнижљи, ѐљщо таљі 
були в домі, і без труднощів вивчали уљраїнознавчі предмети [5, с. 9].  

Нинішнѐ мовна ситуаціѐ значно усљладнила праця вчителів Шљіл уљраїнознавства, ѐљі змушені 
шуљати сучасні технології навчаннѐ, ѐљі б виљлиљали в учнів бажаннѐ вивчати уљраїнсьљу мову та інші 
уљраїнознавчі предмети. 

Частљово ситуація може змінити діюва допомога Уљраїни і співпрацѐ з навчальними та науљовими 

заљладами діаспори й Уљраїни. Сељретар СУУВ у Велиљій Британії М. Савдиљ зазначаю: «Ми повинні 

подумати разом над виданнѐм спеціальних підручниљів з новими тељстами, дизайном, граматичними і 

мовними вправами, словничљом. По можливості розробити матеріали за новітніми технологіѐми 

навчального процесу, щоб можна було осучаснити методи навчаннѐ, а діти уљраїнсьљих шљіл на 

поселеннѐх могли љористуватисѐ матеріалами не менш вартісними, ніж в англійсьљих шљолах» 

[9, с. 306]. 

Слід зазначити, що ось уже понад двадцѐть рољів щомісѐцѐ у тижневиљу «Уљраїнсьља думља», що 

видаютьсѐ у Лондоні уљраїнсьљоя мовоя, з’ѐвлѐютьсѐ сторінља «Логос», присвѐчена проблемам 

шљільництва. З урахуваннѐм досвіду навчаннѐ в Шљолах уљраїнознавства на терені Велиљобританії в 

1960 році були вироблені програми навчаннѐ з уљраїнсьљої мови, історії та географії Уљраїни длѐ 8 рољів 

навчаннѐ. На їх основі згодом було вироблено нові програми з деѐљими змінами. Ољремо розроблено 

програми длѐ 8-10 љласів *2, с. 171.]. 
Аналіз розвитљу рідномовного шљільництва у Велиљобританії даю підстави стверджувати, що 

Шљоли уљраїнознавства сприѐли національному самозбереження і національному росту спільноти, 

отже, й поширення уљраїнсьљої мови в Англії. «Шљільні діти повинні пам’ѐтати, що уљраїнсьљу шљолу 

створили велиљим вљладом праці, сили та грошовими пожертвами їхні батьљи, щоб діти могли вчитисѐ 

рідної мови, історії, љультури, підвищувати знаннѐ, вихованнѐ та національну свідомість», – 

стверджуютьсѐ в «Правильниљу Шљоли Уљраїнознавства» (частина друга), розробленому Спілљоя 

Уљраїнсьљих Учителів і Виховниљів у Велиљій Британії. «Правильниљ» сљладаютьсѐ із двох частин: перша – 

длѐ вчителів, друга – длѐ учнів. Першоя засадоя (частина друга) ю те, що в уљраїнсьљій шљолі љожен 

учень повинен розмовлѐти уљраїнсьљоя мовоя. Це правило залишаютьсѐ основним і длѐ сьогоднішніх 

учнів – онуљів тих, хто заснував ці шљоли. 

Та все ж головноя проблемоя уљраїнознавчого шљільництва на сучасному етапі ю невпинне 

зменшеннѐ учнів, виљлиљане љільљома фаљторами: спад народжуваності серед уљраїнсьљих сімей, 

зростаннѐ чисельності мішаних подружжів, асимілѐціѐ, поширеннѐ серед нової генерації уљраїнсьљих 

британців утилітарної ментальності. Проте досвід роботи шљіл уљраїнознавства у Лондоні і Манчестері 

засвідчую, що там, де ю досвідчені і заціљавлені педагоги, ѐљі самотужљи виготовлѐять необхідні 

навчальні і навчально-методичні посібниљи, виљористовуять сучасні засоби навчаннѐ, працяять творчо 

й ініціативно, там ю й учні, ѐљі охоче вивчаять уљраїнсьљу мову та інші предмети уљраїнознавчого циљлу, 

виѐвлѐять заціљавленнѐ до життѐ в Уљраїні та справ світового уљраїнства.  
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Наталка Самотос-Баєрлє 

 «УКРАЇНА І Я» – ПРЕДМЕТ В УКРАЇНСЬКІЙ СУБОТНІЙ ШКОЛІ  

МІСТА ГАЙДЕЛЬБЕРҐ (НІМЕЧЧИНА).  

Викладання за підручником чи робота з автентичним текстом 

 
У статті досліджено викладання предмета українознавства в суботній зарубіжній школі. 
Ключові слова: діти з двомовних родин, інтеграція, навчальний матеріал. 
 

The article deals with the teaching subject Ukrainian studies in a Ukrainian Saturday school abroad. 
Key words: children from bilingual families, integration, manuals. 
 

Інтеграція українських дітей в німецькому суспільстві  
аљ це не парадољсально на перший поглѐд, але власне з плељаннѐ власної љультури (родинного 

љоріннѐ) починаютьсѐ успішна інтеграціѐ в нове іншомовне (тут німецьље) суспільство. Кожна родина, в 
ѐљій задумуятьсѐ над майбутнім дитини, прагне всебічно приготувати своя дитину до самостійного 
життѐ, до самостійного лету. Змалљу батьљи розвиваять естетичні здібності, спортивні навичљи, 
соціальні љомпетенції дитини. Під гаслом «Дайте дитині два љрила» заснували 2009 рољу в центрі 
університетсьљого міста Гайдельберґа (140 тис. мешљанців) уљраїнсьљу суботня шљолу під назвоя «Наша 
шљола»1. Здобули приміщеннѐ, дали оголошеннѐ, і діти прийшли до шљоли. «Нашу шљолу» відвідуять 
діти віљом від чотирьох до шістнадцѐти рољів з дво- й одномовних родин2. Діти швидљо інтегруятьсѐ, 
часом занадто швидљо, і найпізніше в першому љласі загальної шљоли або вже в садочљу втрачаять 
љонтаљт з материнсьљоя мовоя (Muttersprache)3. Початљовий тест пољазав, що рівень знаннѐ мови 
(переважно усної) дуже різний, або й повна відсутність љомуніљативних љомпетенцій. На першому уроці 
вчительља спитала дітей, чому вони вивчаять уљраїнсьљу мову: 

Маљсим: Бо українська мова є класна!  
Кевін: Я хочу знати мову, щоб могти розмовляти з бабусею і дідусем, як їду на Україну.  
Тут перетнулисѐ емоційна і прагматична аргументації – ага, ѐ мовно љомпетентний, не пропаду в 

малознайомій державі. Нинішні учні – підлітљи, часто не маять з різних причин љонтаљту з 
батьљівщиноя їхніх батьљів чи одного з батьљів або й відљидаять його – в перехідному віці не ляблѐть 
перенапружуватисѐ. В дорослому віці наздоганѐять. Знаннѐ звичаїв, традицій, забав ровесниљів в 
Уљраїні даять їм те друге љрило – необхідне, ѐљ длѐ лету птаха. В гармонійному цілому (а не в половині) 
заслуговуять наші діти на респељт, визнаннѐ і заціљавленнѐ в німецьљому суспільстві: добрий мігрант – 
неасимільований мігрант4.  

Функціонування українських шкіл в Німеччині і проблематика якісного робочого матеріалу 
Пољи що відсутнѐ цілісна љартина поширеннѐ уљраїнсьљої мови в Німеччині. Зате півтора рољи 

тому ми отримали љартину фунљціонуваннѐ уљраїнсьљих шљіл. 5-6 листопада 2011 рољу відбуласѐ перша 

зустріч вчителів уљраїнсьљих шљіл Німеччини. Ініціаторами стали Уљраїнсьље Товариство у Франљфурті-на-

Майні та «Наша Шљола» з Гайдельберґа. Ідеѐ налагодженнѐ љонтаљтів між вчителѐми уљраїнсьљих шљіл і 

обміну досвідом була позитивно сприйнѐта всіма запрошеними (15 шљіл). У дводенній зустрічі взѐла 

участь третина запрошених шљіл – вчителі з Гайдельберґа, Ганновера, Мянхена, Нового Ульма та 

Франљфурта-на-Майні5. Тематиља зустрічі була широљоя – цілі шљіл, ѐљ мотивувати дітей до вивченнѐ 

уљраїнсьљої мови, љультури, історії та традицій, співпрацѐ між шљолами та церљвоя, форми навчаннѐ в 

љожній зі шљіл, шљільні та позашљільні програми, співпрацѐ з батьљами, джерела фінансуваннѐ і 

готовність вчителів обміняватисѐ темами занѐть та навчальними матеріалами. Осљільљи підручниљів длѐ 

початљових љласів дітей зарубіжжѐ не існую6, предметом дисљусії була і залишаютьсѐ методична робота: 

ѐљ працявати з робочим матеріалом – чи уніфіљувати у формі підручниља, чи залишати вчителѐ у 

вільному плаванні – щоразу «наново відљривати љолесо». 

Шљола працяю без реально адаптованих програм і методиљи. Таљ само важљо адаптуятьсѐ до 

потреб учнів вимоги німецьљих шљіл та інтеграційних љурсів. Мову вивчаять за програмами, ѐљі 

виљористовуять вчителі в Уљраїні, переробленими під љонтингент дітей, ѐљі відвідуять занѐттѐ, а відтаљ у 

дељільља разів спрощеними. Кожен вчитель працяю з підручниљом по-своюму. Виљладаннѐ мови 
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неможливе без урољів уљраїнознавства. За ѐљим навчально-методичними матеріалами подавати 

уљраїнознавство – науљу про нація, лядину і її зв’ѐзољ з природоя, мовоя, історіюя, творчістя?  

Вибір стратегії 
Шљола вироблѐю стратегія, виходѐчи з реалій – уљраїнсьља мова не ю базовоя, не ю засобом 

щоденного спілљуваннѐ і наврѐд чи ним стане. Завданнѐ уљраїнознавства – збудити інтерес до Уљраїни, 
створити позитивний образ Уљраїни, щоб в діалозі з оточеннѐм відстоявати його. В Німеччині діти 
живуть в љраїні, багатшій і љраще розвинутій, ніж Уљраїна, маять љращі університети і музеї. Завданнѐ 
шљоли – з’ѐсувати, ѐљі теми ціљавлѐть дітей, допомогти їм пізнати велиљий світ через родинне минуле, 
історія, виробити в дитини позитивне ставленнѐ до мови. 

На першому уроці з уљраїнознавства старшої групи учнів (виљладач Андрій Капроцьљий з третього 
пољоліннѐ уљраїнсьљих емігрантів в Німеччині) порушив тему еміграції: «Як ми сюди потрапили, як доля 
понесла через війну моїх родичів, як тоді виглядав світ, як я народився, чому говорю по-українськи, як 
познайомився з дружиною, і вкінці питання до моїх учнів – яка доля принесла їх до Німеччини». 

Враховуячи, що љласи не гомогенні, вчитель сам визначаю, ѐљого змісту маять бути завданнѐ на 
урољах љраюзнавства, що понесуть діти з урољу, що доцільно знати дитині, з ѐљими тељстами працявати. 
аљщо уљладачі підручниљів очіљуять, що весь зібраний в них матеріал відповідаю інтересам дітей, то 
вчитель на підставі власних љомпетенцій і ним вироблених љритеріїв профіля учнѐ створяю власні 
підходи та методи, що відповідаять навчальній меті певної аудиторії, відшуљовую, що їм підходить, і 
добираю автентичний тељст – методично не опрацьований.  

Поглѐд дітей на світ лише формуютьсѐ, і навчальним матеріалом стаю все, що їх розвиваю: 
підготовља до постійних свѐт (щорічних, ѐљ Шевченљові дні, День матері etc.) і непостійних. Вони 
довідуятьсѐ про ритуали (Велиљодні гаївљи, писаннѐ писанољ чи особливості одѐгу), про діѐльність 
видатних особистостей, про історичні фаљти, що пов’ѐзуять їх місто чи ољолиці з Уљраїноя. 

Найефељтивніше працявати з дітьми за матеріалом, ціљавим длѐ них, і в нестандартних формах, 
ѐљ урољ-љонцерт, урољ-гра, урољ за темоя (напр., «Інтерв’я про Уљраїну длѐ німецьљого тижневиља»). На 
допомогу приходѐть прості чітљі аудіотељсти длѐ молодших, переглѐд художніх і дољументальних 
фільмів разом з учителем з його љоментарем. При всій відвазі до пошуљу належить виробити стандарти, 
зберегти љласичну струљтуру урољу з традиційними сљладовими: перевірља домашнього завданнѐ, 
вивченнѐ і заљріпленнѐ нового матеріалу. Навіть не маячи юдиного універсального підручниља7, можна 
планувати роботу вчителѐ з дітьми таљ, щоб дати набір знань, ѐљі можна перевірити тестом наприљінці 
навчального рољу й оцінити8.  

Німецьље суспільство маю багатий досвід міжљультурного діалогу, в ѐљому інтеграціѐ іммігрантів 
відбуваютьсѐ одночасно із збереженнѐм љультурних традицій, плељаннѐ їхньої мови9. Тут існую 
просуваннѐ мови на державному рівні за всіма міжнародними стандартами: Німеччина через інститут 
Гете, Польща через Інститут Міцљевича, Китай через Інститут Конфуціѐ etc. А ѐљі љанали ю у нас? Може, 
љолишні учні уљраїнсьљих суботніх шљіл оберуть славістиљу-уљраїністиљу одним із предметів свого 
навчаннѐ в університеті, працяватимуть у вищих шљолах? 

Пољи що уљраїнсьља мова поширяютьсѐ передовсім через родину. аљщо до шљоли приходѐть 
мовно асимільовані діти, то наше побажаннѐ до двомовності: одна мова – одна особа. Залишайтесѐ 
љонсељвентними і не допусљайте змішаннѐ. 

Вихователь у групі найменших – від трьох до п’ѐти рољів: «Я відчула себе щасливою, як почула 
перші відповіді малят на мої питання і їхні знання мови, хоч це сталося не одразу. Важливо, щоби в 
українському мовному просторі вони почували себе добре, стабільно, щоб були веселі, як ітимуть до 
школи». 

Шљола створяю уљраїномовне середовище, поглибляю знаннѐ уљраїнсьљої мови, щоб позбавити 
відчуттѐ сљованості, щоб її випусљниљи почували себе љомфортно в спілљуванні уљраїнсьљоя мовоя. Ще 
вища мета – добитисѐ присвоюннѐ їм сертифіљата, ѐљий би був аљцептований у вищій німецьљій шљолі, чи 
іншого дољумента міжнародного зразља, ѐљий би був визнаний на ювропейсьљому просторі. 

 
_______________ 
1 Уљраїнсьља Суботнѐ Шљола «Наша Шљола» входить в струљтуру Німецьљо-Уљраїнсьљого Товариства 

Райн Нељар e.V. (Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar e.V., eingetragener Verein, Amtsgericht 
Heidelberg Nr. VR1959) і сљладаютьсѐ з суботньої шљоли та садља.Створена 31. 10. 2009 p. з метоя збереженнѐ 
уљраїнсьљих національних, љультурних і христиѐнсьљих цінностей в діаспорі і ю юдиноя в регіоні Райн – Нељар. 



 
1. Освіта закордонного українства: сучасний стан та перспективи 

 

103 

Сљладаютьсѐ з 11 вчителів, дирељтора і батьљівсьљого љомітету. Шљола працяю протѐгом всьoго навчального 
рољу, навчаннѐ розпочинаютьсѐ в другій половині вереснѐ і заљінчуютьсѐ не пізніше останньої суботи липнѐ 
наступного рољу. Тривалість љаніљул протѐгом навчального рољу погоджуютьсѐ із шљільним заљонодавством 
землі Баден-Вяртемберг. Урољи проводѐтьсѐ љожної навчальної суботи з 10-ї до 13-ї години. Крім різних 
форм обов’ѐзљових навчальних занѐть, проводѐтьсѐ музично-літературні заходи з нагоди свѐт, 
явілеїв,ставлѐть музичні вистави. 

2 Діти уљраїнсьљих пар –11, серед них дві родини з мовно близьљоспорідненого середовища (інша мова 
– білорусьља або російсьља), діти двомовних пар (уљр. – інші мови) – 10, серед них три родини, де інша мова – 
персьља, близьљоспоріднена – польсьља. 

3 Muttersprache (з нім.) – мова матері. У всіх родинах мати уљраїнсьљого походженнѐ, батьљо – 
переважно німецьљого. 

4 У Гайдельберзі живуть і мирно співіснуять 162 національності (національні меншини). Вони беруть 
участь у громадсьљому і політичному житті міста, їхні права захищені нормативно-правовоя базоя, 
негромадѐни Німеччини таљож маять право обирати Раду іноземців і мігрантів, ѐља представлѐю їхні інтереси 
у німецьљому суспільстві, їхні проељти щодо збереженнѐ љультурних традицій та власної ідентичності, 
плељаннѐ мови. 

5 Уљраїнсьља освіта піднімаютьсѐ на громадсьљих засадах (силами громади) і тримаютьсѐ на ентузіазмі 
педагогів, батьљів. Найстаріша, а відтаљ найдосвідченіша Уљраїнсьља Суботнѐ Шљола Товариства «Рідна 
Шљола» у Мянхені створена понад 50 рољів тому. Списољ уљраїнсьљих шљіл в Німеччині з профілем деѐљих з 

них – на сайті: www.ukrainische-schulen.de/index.php/uk/списољ-шљіл. 
6 На зустрічі вчителів 2009 р. представлено підручниљ Міжнародного інституту љультури, освіти та 

зв’ѐзљів з діаспороя (МІОК) «Крољ» длѐ дорослих (17+) – пољи що юдиний підручниљ з вивченнѐ уљраїнсьљої 
мови ѐљ іноземної на зразољ підручниљів німецьљої мови у Німеччині длѐ іноземців, спосіб вивченнѐ 
љомплељсний: граматиља, фонетиља, лељсиља. Вчителі виљористовуять його длѐ навчаннѐ уљраїнсьљої мови 
неуљраїномовних батьљів учнів наших шљіл. 

7 Підручниљ длѐ виробленнѐ мовленнѐ «Мандрівља Уљраїноя» длѐ середнього рівнѐ В2 – не длѐ 
самостійного опрацяваннѐ длѐ вчителѐ.  

8 «Наша шљола» взѐла участь у моніторнингу уљраїнсьљих (доповнѐльних) шљіл, проведеному МІОК 
спільно зі СКВОР та љомісіюя УГКЦ з метоя уљладеннѐ навчальних програм і створеннѐ підручниљів. ІІ-а 
міжнародна науљово-праљтична љонференціѐ «Уљраїнсьља мова у світі», що відбуласѐ за ініціативи МІОК у 
ЛЬвові 8-9 листопада 1912 

9 На підставі опитаних мноя учасниљів вишљолу Elternmentoren– менторів батьљів-мігрантів. 21.04 2013 
 

Всього 28 учасниљів, з них:  
народжені не в Німеччині 
живуть в Німеччині більше ѐљ 4 рољи 
розмовлѐть з дітьми іншоя, ніж німецьља, мовоя 
діти розмовлѐять з батьљами не німецьљоя 
читаять дітѐм по-німецьљи 
відпустљу проводѐть в љраїні походженнѐ батьљів 
отримали освіту в Німеччині вже з 1-го рољу шљоли 
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Наталія Ситник 

УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКІ ОСВІТНІ ЗВ’ЯЗКИ: ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ, ФОРМ, НАПРЯМІВ 

 
У статті здійснено ретроспективний аналіз еволюції змісту, напрямів, видів і форм українсько-

канадських зв’язків у галузі освіти впродовж останніх десятиліть.  
Ключові слова. Українсько-канадська співпраця, освіта. 
 

The article reveals a retrospective analysis of the evolution of content areas, types and forms of Ukrainian-
Canadian relations in education over the past decades. 

Key words. Ukrainian-Canadian cooperation, education. 
 

Актуальність дослідження. Формуваннѐ світового освітнього простору розглѐдаять сьогодні ѐљ 
засіб об’юднаннѐ науљового, љультурного, технічного, духовного потенціалу всього лядства длѐ 
забезпеченнѐ його подальшого цивілізаційного поступу в різних сферах життюдіѐльності. З љінцѐ 
минулого століттѐ аљтивно вљлячиласѐ в цей динамічний процес і Уљраїна. Наша держава за допомогоя 
освіти, спираячись на власний і зарубіжний досвід, прагне здійснити прорив у багатовељторному 
просторі суспільного розвитљу і передусім у гуманітарній галузі. Досѐгнення ціюї мети у значній мірі 
сприѐять дво- або багатосторонні міждержавні зв’ѐзљи у сфері освітніх послуг, ѐљі поступово набуваять 
усе більшого розширеннѐ й стаять важливим чинниљом реформуваннѐ освітньої галузі. 

За останні рољи значно аљтивізувалисѐ, збагатилисѐ новими видами і формами співпраці, 
наповнилисѐ новим змістом зв’ѐзљи освітѐн Уљраїни і Канади. Вони здійсняятьсѐ на рівні державних 
органів і громадсьљих організацій, науљових установ і освітніх заљладів обох љраїн, а таљож ољремих 
дослідниљів, педагогів, студентів та учнів. Спељтр їх, ѐљ бачимо, доволі широљий і постійно 
поповняютьсѐ. А це, своюя чергоя, вимагаю належного вивченнѐ й осмисленнѐ цього процесу длѐ 
науљового обґрунтуваннѐ його перспељтив і аљтивного виљористаннѐ в праљтичній діѐльності освітѐн і 
науљовців. Однаљ спроб здійснити таљий аналіз у науљовій літературі нами не виѐвлено, хоча ољремі аспељти 
ољресленої проблеми частљово розглѐдалисѐ в публіљаціѐх О. Винницьљої, В. Ювтуха, Я. Жеребецьљого, 
С. Лазебниља, Я. Маљара, І. Руснаља, І. Сољоловсьљого та ін. 

Мета статті – здійснити ретроспељтивний аналіз еволяції змісту, напрѐмів, видів і форм 
уљраїнсьљо-љанадсьљих зв’ѐзљів у галузі освіти впродовж останніх десѐтиліть.  

Виклад основних матеріалів. Вважаюмо за необхідне відразу зазначити, що у налагодженні і 
розбудові ѐљ освітніх, таљ і міждержавних стосунљів Уљраїни і Канади першочергову роль відіграв той 
фаљт, що в цій љраїні проживаю понад один мільйон осіб уљраїнсьљого походженнѐ, ѐљі сформували 
діаспору з численними громадсьљими, освітніми, љультурно-просвітницьљими організаціѐми, 
товариствами й установами, що віддавна підтримували в різній формі зв’ѐзљи з землея батьљів. З 
проголошеннѐм незалежності Уљраїни ці зв’ѐзљи значно аљтивізувалисѐ й набули потужного 
присљореннѐ. 

Варто таљож наголосити, що Канада стала першоя західноя љраїноя, ѐља 2 груднѐ 1991 рољу 
визнала незалежність Уљраїни, а 27 січнѐ 1992 рољу встановила з молодоя державоя дипломатичні 
відносини. Слід зазначити, що Канада та Уљраїна маять давні і тісні двосторонні стосунљи. Історичні узи 
дружби, виплељані пољоліннѐми уљраїнсьљих іммігрантів до Канади, підсиляятьсѐ спільними 
цінностѐми та заціљавленістя обох держав створити висољоѐљісне, збалансоване та взаюмовигідне 
партнерство 21-го століттѐ. Дељлараціѐ «Про особливе партнерство», підписана у 1994 році й поновлена 
у 2001 та у 2008 рољах, відзначаю підтримљу Канадоя розвитљу Уљраїни та важливість двосторонньої 
співпраці длѐ забезпеченнѐ стабільності і процвітаннѐ у світі. Доцільно визначити, що Уљраїна й Канада 
підписали низљу угод та меморандумів про порозуміннѐ у таљих галузѐх, ѐљ торгівлѐ, технічна співпрацѐ, 
оборона та взаюмна правова допомога. У вересні 2009 рољу Міністр заљордонних справ Лоуренс Кеннон 
підписав з Уљраїноя «Дорожня љарту», де було визначено пріоритетні сфери длѐ двосторонньої 
співпраці *2+. 

Слід мати на увазі, що, починаячи з 1991 рољу, Канада інвестувала значні зусиллѐ та ресурси на 
підтримљу демољратичних перетворень, політичних та ељономічних реформ в Уљраїні, а таљож її 
інтеграції в Ювроатлантичні та міжнародні струљтури й організації. 
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Важливо відзначити й те, що сфера освіти і љультури визнана пріоритетноя в розвитљу 
співробітництва освітѐн діаспори й Уљраїни. Адже Світовий Конгрес Уљраїнців – громадсьља організаціѐ, 
створена в листопаді 1967 р. у Нья-Йорљу під назвоя Світовий Конгрес Вільних Уљраїнців, – одним із 
головних завдань визначив зберігати уљраїнсьљу національну ідентичність, духовність, мову, љультуру та 
інші надбаннѐ уљраїнців поза межами Уљраїни. У його виљонанні важливу роль відіграю співпрацѐ з 
педагогами Уљраїни. аљ љонстатую О. Винницьља, «професійна співпрацѐ освітѐн діаспори і Уљраїни 
веласѐ і ведетьсѐ під љонљретними формами діѐльності, а саме: проведеннѐ літних шљіл/інститутів; 
підготовља, апробат та виданнѐ підручниљів длѐ професійного розвитљу вчителів; організаціѐ 
щомісѐчних семінарів-зустрічей; створеннѐ інноваційних освітніх установ; розробља та 
ељспериментальне введеннѐ нових навчальних матеріалів» *1, c. 28]. 

Починаячи з 90-х рр. минулого століттѐ таљі організації, ѐљ Канадсьљо-Уљраїнсьља Фундаціѐ, 
Інститут професійного розвитљу вчителів (Торонто, Онтаріо), Методичний љабінет уљраїнсьљої мови 
Канадсьљого інституту уљраїнсьљих студій при Університеті Альберти (Едмонтон, Альберта), Уљраїнсьљий 
центр засобів і розвитљу при Коледжі Трента МаљЯена (Едмонтон, Альберта), Товариство Уљраїнсьљих 
Студій (Віљторіѐ, Британсьља Колумбіѐ) та інші розгорнули благодійну діѐльність, спрѐмовану на 
побудову громадѐнсьљого суспільства в Уљраїні, розвитољ освіти, мистецтва, спорту, охорони здоров’ѐ та 
медичного обслуговуваннѐ. Спільні проељти між Канадоя та Уљраїноя в галузі освіти відповідаять 
інтересам обох љраїн, осљільљи освіта задовільнѐю реальні потреби їхніх громадѐн, фінансово не ю дуже 
витратноя і маю постійний вплив на суспільний прогрес. 

Таљ, за сприѐннѐ і підтримљи Інституту професійного розвитљу вчителів, створеного при Світовій 
Координаційно-Виховній Раді в 1993 р. длѐ наданнѐ допомоги незалежній Уљраїні в розбудові 
національної системи освіти й вихованнѐ, підвищеннѐ професійної майстерності уљраїнсьљих вчителів, у 
Львові відљрито інноваційні навчальні установи, де впроваджуять альтернативні форми організації 
навчально-виховного процесу. Це, зољрема, чотири авторсьљі початљові шљоли: «Джерельце» (1996), 
«Шљола радості» (1997), «Світанољ» (1997) і «Дивосвіт» (1998), а таљож два садљи-шљоли: «Лябистољ» 
(1998) і «Веселља» (2000). Вони успішно діять і стали справжніми лабораторіѐми інноваційної 
педагогічної творчості. До них першої, другої та третьої середи љожного місѐцѐ збираятьсѐ вчителі, 
вихователі та адміністратори освіти, ѐљі працяять за інноваційними технологіѐми. На семінари-зустрічі 
вони приносѐть результати своюї роботи з дошљільнѐтами та учнѐми, обміняятьсѐ досвідом. Керівниљи 
семінарів-зустрічей даруять учасниљам щомісѐцѐ љомплељт новоопрацьованих матеріалів длѐ 
виљористаннѐ в љласах та групах *1, с. 29+. 

Вагомим результатом тривалої співпраці педагогів Уљраїни й Канади стала љнижља-посібниљ длѐ 
вчителів початљових љласів О. Винницьљої «Лицем до дитини» (Львів, 2005). 

У посібниљу розљриваютьсѐ філософіѐ принципів співпраці «Лицем до дитини», теоретичні засади 
праљтичного виљористаннѐ матеріалів. Посібниљ можна читати різними способами, вибираячи ті 
розділи, ѐљі е найважливішими длѐ вчителѐ. Книга сљладаютьсѐ з розділів: «Сприйманнѐ мови на слух та 
розвитољ розмовної мови в дітей віљу початљових љласів»; «Урољи читаннѐх та їх індивідуалізаціѐ»; 
«Писаннѐ творів ѐљ частина навчального процесу»; «Розв’ѐзуваннѐ задач і урољ математиљи»; «Урољи 
природознавства за допомогоя спостережень, дослідів та ељсљурсій»; «Організаціѐ навчального 
процесу», «Система оціняваннѐ з оріюнтаціюя на особистість дитини»; «Процес плануваннѐ з 
оріюнтаціюя на особистість дитини». Кожний розділ сљладаютьсѐ з підрозділів: праљтичне пристосуваннѐ, 
розвитољ дитини, застановімосѐ, спостереженнѐ за дітьми, зі сљарбниці учительсьљого досвіду та ін. Цѐ 
љнига љорисна длѐ љожного вчителѐ, ѐљий хоче змінити систему організації навчального процесу, ціљаво 
працявати з дітьми, застосовувати різні способи особистісно оріюнтованого навчаннѐ, розвинути 
систему внутрішнього самољонтроля, розвивати љритичне мисленнѐ, вміннѐ аналізувати та 
узагальнявати. 

У посібниљу виљористані вислови та теорії ѐљ сучасних педагогів, таљ і педагогів-љласиљів. Вони 
свідчать про важливість освіти у всі часи існуваннѐ лядства. 

Розвитољ уљраїнсьљо-љанадсьљих зв’ѐзљів у галузі освіти зумовив створеннѐ у Національному 
університеті «Острозьља Аљадеміѐ» (НаУОА) в січні 2002 рољу Інституту дослідженнѐ уљраїнсьљої діаспори 
*5+. Його метоя ю вивченнѐ життѐ, діѐльності, творчого й науљового доробљу уљраїнців, ѐљі проживаять 
поза межами рідного љрая, а таљож розширеннѐ й поглибленнѐ науљових та љультурних зв’ѐзљів із 
уљраїнсьљоя громадсьљістя поза межами Уљраїни.  
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До основних напрѐмів діѐльності інституту належать: 
 опрацяваннѐ науљових проблем, пов’ѐзаних із вивченнѐм різних аспељтів життѐ уљраїнсьљої 

діаспори, виданнѐ науљових збірниљів, монографічних та довідљових видань; 
 розробља навчальних програм та університетсьљих лељційних љурсів, пов’ѐзаних з різними 

аспељтами життѐ та діѐльності діаспори; 
 опрацяваннѐ навчальних посібниљів длѐ середньої та вищої шљоли; 

 організаціѐ науљових љонференцій та семінарів з проблем дослідженнѐ уљраїнсьљої діаспори; 

 сприѐннѐ у запрошенні вчених з діаспори длѐ виљладаннѐ в Національному університеті 
«Острозьља аљадеміѐ»; 

 співпрацѐ з уљраїнсьљими науљовими установами та університетами у вивченні проблем, 
пов'ѐзаних із життѐм та діѐльністя заљордонного уљраїнства; 

 формуваннѐ науљової бібліотељи й архіву.  
Протѐгом першого десѐтиліттѐ діѐльності інститутом встановлено науљові љонтаљти з Уљраїнсьљим 

Історичним Товариством, Уљраїнсьљим Музеюм-Архівом в м. Клівленді, Світовоя Науљовоя Радоя при 
Світовому Конгресі Уљраїнців, з Канадсьљим Інститутом Уљраїнсьљих Студій (Едмонтон, Канада), 
Уљраїнсьљоя Вільноя Аљадеміюя Науљ у США та в Канаді, Науљовим Товариством ім. Шевченља в Ювропі, 
Канаді та США, Уљраїнознавчоя програмоя Іллінойсьљого Державного університету в Урбана-Шампейн 
(США), Конгресом уљраїнсьљих організацій в Австралії, Уљраїнсьљим Вільним Університетом у Мянхені й 
іншими науљовими та громадсьљими інституціѐми зарубіжних уљраїнців. 

Ољрім інституту, в Національному університеті «Острозьља аљадеміѐ» успішно дію Центр 
љанадознавства (ЦКЗ), ѐљий очоляю дољтор філософії Валерій Полљовсьљий. Його співробітниљи 
займаятьсѐ дослідженнѐми суспільно-політичного устроя Канади, ељономічної системи та розвитљу, 
мовної політиљи та љанадсьљого варіанту англійсьљої і французьљої мов, університетсьљої системи освіти, 
љультури та літератури Канади (љомпаративістиља), бізнесової співпраці між Канадоя та Уљраїноя тощо 
*4+. Центр љанадознавства запрошую провідних учених Канади, бізнесменів, освітѐн длѐ читаннѐ лељцій, 
проведеннѐ дисљусій, семінарів, љруглих столів у Острозьљій аљадемії, організовую стажуваннѐ 
виљладачів та навчаннѐ студентів, аспірантів і дољторантів у провідних університетах Канади, 
стажуваннѐ науљовців Канади та навчаннѐ љанадсьљих студентів, аспірантів і дољторантів в НаУОА. 

Основними напрѐмами діѐльності центру визначено таљі:  
 Системне дослідженнѐ љанадсьљого варіанту англійсьљої мови. Співпрацѐ між љафедроя 

лінгвістиљи НaУОА та љафедроя лінгвістиљи Альбертсьљого університету. Залученнѐ 
аспірантів, здобувачів до цього проељту.  

 Шљільна система Канади. Співпрацѐ між љафедроя англійсьљої мови та літератури НаУОА та 
методичним љабінетом Канадсьљого інституту уљраїнсьљих студій (КІУСу) Альбертсьљого 
університету.  

 Компаративістиља. Співпрацѐ з програмоя љомпаративістиљи Альбертсьљого університету та 
Центром љанадсьљої літератури Альбертсьљого університету.  

 Канадсьља література в Уљраїні.  

 Уљраїнсьља мова в Уљраїні та Канаді: специфіља фунљціонуваннѐ.  

 Гендерні дослідженнѐ в Канаді. Налагодженнѐ співпраці з гендерними центрами 
Альбертсьљого університету та Університету Британсьљої Колумбії. 

 Релігійна толерантність Канади. Налагодженнѐ співпраці з програмоя церљов Канадсьљого 
інституту уљраїнсьљих студій (Альбертсьљий університет). 

Згідно з љонцепціюя розвитљу Національного університету «Острозьља аљадеміѐ», що маю у своїй 
основі відродженнѐ і збереженнѐ традицій вищої освіти в Уљраїні, а таљож оріюнтація на ювропейсьљі та 
світові навчальні стандарти і цінності, партнерство з іноземними вищими навчальними, науљовими та 
љультурними установами, університет представлѐю Уљраїну в обмінних програмах CORE/ECO та 
CORE/HEALTH, ѐљі љоординую організаціѐ «Канада-Світ-Молодь» [6]. 

Новим љрољом у розвитљу уљраїнсьљо-љанадсьљих зв’ѐзљів у галузі освіти став Меморандум про 
взаюморозуміннѐ між Кабінетом міністрів Уљраїни та Урѐдом Канади про молодіжні обміни, підписаний 
25 жовтнѐ 2010 рољу в Киюві під час офіційного візиту Прем’юр-міністра Канади Стівена Гарпера, це 
перша угода з бољу Уљраїни таљого масштабу за все існуваннѐ її ѐљ незалежності держави. Її введено в 
дія у љвітні 2011 рољу ѐљ програму «Міжнародний досвід в Канаді», що надаю змогу молоді 

http://www.oa.edu.ua/ua/foreign/exchange_program/core_eco
http://www.oa.edu.ua/ua/foreign/exchange_program/core_health
http://www.oa.edu.ua/ua/foreign/exchange_program/canada-world-youth
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продовжувати та отримувати професійний досвід в љраїнах одне одного. Слід відразу зазначити, що ця 
угоду не можна плутати та порівнявати з америљансьљоя програмоя Work and Travel чи іншими 
програмами, ѐљі в односторонньому порѐдљу дозволѐять студентам працявати в тій чи іншій љраїні *2+. 

 Програми за подібними меморандумами молодіжних обмінів Канада праљтиљую вже тривалий 
час. Головна мета програми – надати молоді Канади віљом від 18 до 35 рољів можливість збагатити свій 
життювий досвід у міжнародній площині. В сьогоднішньому глобальному світі важливо розуміти 
міжнародну ељономіљу, політичний устрій, інші љультури та љраїни, і саме таља програма дозволѐю 
молоді зануритисѐ у повсѐљденне життѐ у тій чи іншій љраїні, ѐља підписала таљий меморандум з 
Канадоя. Але цінність програми молодіжних обмінів, на нашу думљу, полѐгаю у її двосторонньому 
зв’ѐзљу. Завдѐљи цьому молодь інших љраїн на таљих самих умовах маю можливість зануритисѐ у життѐ 
Канади. Таљ, до Канади за таљоя програмоя щорољу приїжджаю 14 000 учасниљів з Франції, з Австралії – 
8 000, з апонії – 6 000. Це потужна сила, ѐља відљриваю всьому світу Канаду ѐљ љраїну розвинутої 
ељономіљи, демољратії та багатољультурності. 

Одним із перших до виљонаннѐ меморандуму між Уљраїноя і Канадоя вљлячивсѐ «George Brown 
College» (Джордж Браун Коледж). Цей навчальний заљлад знаходитьсѐ у самому центрі м. Торонто 
(Провінціѐ Онтаріо). Тут навчаятьсѐ 22 тисѐчі студентів. Коледж пропоную студентам вибір зі 150 
різноманітних спеціалізацій та програм. Особливу увагу приділѐять праљтичним програмам, що 
дозволѐю підготувати студента длѐ успішного зануреннѐ у реальний світ ељономіљи та суспільного життѐ.  

Підписаннѐ угоди з Джордж Браун Коледжем спричинене бажаннѐм љоледжу збільшити љільљість 
уљраїнсьљих студентів. аљ зазначаю дирељтор з міжнародних відносин Групи Провіденс Тарас 
Паславсьљий, «љанадсьљі ВНЗ усвідомляять, що їм потрібна різноманітність іноземних студентів, 
осљільљи це збагачую атмосферу љласу під час пар та пољращую навчальний процес» *3+.  

аљ засвідчую аналіз бази, 2009 рољу в Канаді навчалосѐ понад 600 студентів з Уљраїни на різних 
програмах, це на 144 студенти більше, ніж у 2008 році. Зрозуміло, що љільљість охочих навчатисѐ у 
Канаді з Уљраїни буде рости, і саме Група Провіденс маю можливість та бажаннѐ абсолятно 
безљоштовно надавати потенційним студентам з Уљраїни повний спељтр љонсультацій – від вибору 
програми й аж до прибуттѐ в Канаду.  

Слід зазначити, що однорічні програми в љанадсьљих ВНЗ длѐ уљраїнсьљих студентів, ѐљі вже 
маять диплом або рівень баљалавра, та однорічні сертифіљовані і дипломовані програми на рівні 
магістратури дозволѐть здобути необхідну љваліфіљація та досвід, що значно збільшую шанси отриманнѐ 
љращої роботи у міжнародних та престижних љампаніѐх. Длѐ сучасної молоді в Уљраїні це одна з 
найљращих інвестицій у свою майбутню та майбутню держави.  

До виљонаннѐ меморандуму підљлячилисѐ таљож Ніагарсьљий та Шерідансьљий љоледжі – 
освітѐнсьљі лідери у провінції Онтаріо у сфері туризму, міжнародного бізнесу, менеджменту, 
інформаційних технологій, ѐљі водночас надаять можливість проходженнѐ праљтиљи і стажуваннѐ у 
відомих љорпораціѐх та љомпаніѐх Канади. Завдѐљи змінам до імміграційних заљонів Канади, студенти з 
Уљраїни післѐ заљінченнѐ љоледжу можуть легально залишатисѐ в Канаді і працявати. Під час навчаннѐ 
вони маять офіційний дозвіл на праця і можуть працявати в рамљах навчальних програм *4+. 

У љонтељсті розвитљу љанадсьљо-уљраїнсьљих освітніх зв’ѐзљів, ѐљі розширяять можливості вчених і 
студентів обох љраїн у підвищенні їхньої професійної љомпетенції та љонљурентоспроможності на 
міжнародному ринљу праці, заслуговую на увагу Програма Сове длѐ науљовців, ѐља надаю можливість 
щонайбільше чотирнадцѐти молодим лідерам з усього світу провести вісім місѐців у Монреалі, 
відвідуячи освітні љурси університету Маљ Гіл длѐ розширеннѐ їхнього розуміннѐ стану речей у світі та 
їхньої ролі в досѐгненні позитивних змін. З часу її започатљуваннѐ 45 молодим науљовцѐм з 37 різних 
љраїн було присуджено стипендії Сове в розмірі 30 000 љанадсьљих доларів. 

Розширення можливостей молодих дослідниљів з Уљраїни сприѐю цѐ програма Міністерства 
заљордонних справ і міжнародної торгівлі Канади, призначена длѐ аспірантів заљладів вищої освіти, ѐљі 
маять право присуджувати науљові ступені, чиї дисертації стосуятьсѐ Канади. Мета програми – 
розширити знаннѐ і розуміннѐ Канади та підтримати розвитољ љанадсьљих студій в Уљраїні.  

Заслуговую на увагу й Канадсьљо-уљраїнсьља парламентсьља програма, заснована головоя 
Фундації уљраїнсьљих студій у Торонто з нагоди сторіччѐ імміграції перших уљраїнців до Канади. аљ 
засвідчую аналіз джерельної бази, вона даю можливість студентам з уљраїнсьљих вищих навчальних 
заљладів працявати й навчатисѐ в Парламенті Канади та маю на меті надати їм необхідні знаннѐ длѐ 
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того, щоб вони могли зробити свій внесољ у стале й успішне майбутню Уљраїни. Програма таљож 
демонструю уљраїнсьљим студентам љонцепція верховенства права в Канаді. 

Висновки. Отже, об’юљтивний потенціал зв’ѐзљів, ѐљ свідчить досвід минулого і сучасного, далељо 
не вичерпаний. Особливо перељонливо це продемонстровано в останні рољи, љоли, љрім традиційних 
(обмін підручниљами, періодичними виданнѐми, навчально-методичноя літературоя, навчаннѐ на 
љурсах уљраїнсьљої мови в уљраїнсьљих вищих навчальних заљладах), з’ѐвилисѐ й інші їхні види і форми: 
проведеннѐ спільних љонференцій і семінарів, виљонаннѐ науљових досліджень і проељтів, підготовља 
педагогічних љадрів і навчальної та науљово-методичної літератури, заљляченнѐ і реалізаціѐ 
міждержавних угод у галузі освіти та ін. Їх доцільність не тільљи не суперечить, а й ѐљнайбільше 
відповідаю інтересам обох держав, двох гілољ уљраїнсьљого народу і основоположним засадам мирного 
співжиттѐ лядства загалом. 
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Юлія Сіренко 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В БАШКОРТОСТАНІ 

 
Стаття присвячена поточному стану української системи освіти в Республіці Башкортостан. 

Підкреслено наявні проблеми та розглянуто перспективи розвитку. 
Ключові слова: національна освіта, українська освіта, українська недільна школа, система 

безперервної освіти, українська діаспора. 
 

This article is about the current state of the Ukrainian education system in Republic of Bashkortostan. The 
existent problems are emphasized and the prospects of development are contemplated. 

Key words: national education, the Ukrainian education, the Ukrainian Sunday school, a system of continuing 
education, the Ukrainian Diaspora. 

 

За даними перепису 2002 рољу, в Російсьљій Федерації мешљаю 2,9 млн. уљраїнців (2,02 % 
населеннѐ Росії). І хоча цей пољазниљ, у порівнѐнні з 1989 р., ю меншим на 1,4 млн. осіб, демографічні 
втрати уљраїнсьљого населеннѐ на теренах РФ поѐсняятьсѐ не стільљи інтенсивними інтеграційними 
процесами між Уљраїноя та Росіюя, не пољазниљом смертності, а змінами в національній 
самосвідомості, трансформаціюя етнічної ідентичності, аљтивними асимілѐційними процесами, љотрі 
спричинѐять до втрати мови, традицій тощо *1, с. 254]. 

Організаціѐ уљраїнсьљої національної освіти в Башљортостані почаласѐ в 90-х рољах XX століттѐ 
разом із процесом національного відродженнѐ уљраїнців. Саме в цей період, завдѐљи зваженій 
національній політиці урѐду Республіљи Башљортостан, починаять відљриватисѐ національні заљлади 
освіти. Сьогодні в Башљортостані, на відміну від Російсьљої Федерації загалом, продовжую фунљціонувати 
уніљальна система безперервної уљраїнсьљої національної освіти, хоча з љожним рољом все важче і 
Башљортостану доводитьсѐ утримувати завойоване.  

На жаль, за останні 2 рољи відбулисѐ разячі зміни в урѐді республіљи (сьогодні Башљортостан 
поступово втрачаю суверенність, а федеральні заљони стаять домінуячими, не існую Міністерства з 
національної політиљи та љультури РБ, а справами національної освіти займаютьсѐ відділ з національної 
освіти, регіональної співпраці та учбового љниговиданнѐ Міністерства освіти РБ). Крім того, загрозу 
уљраїнсьљій національній освіті несуть останні інновації у галузі освіти, а саме: Заљон про нормативно-
подушне фінансуваннѐ [2]. Таљ звана «оптимізаціѐ» спричинила до заљриттѐ Неповної середньої шљоли з 
вивченнѐм предметів уљраїнознавчого циљлу в с. Санжарівља Чишминсьљого р-ну РБ, љотра у 2009 році 
припинила своя діѐльність із причини недостатньої љільљості дітей шљільного віљу, хоча шљола у 
Санжарівці була одніюя з перших у Башљортостані, де було введено уљраїнсьљу мову.  

Справжнім «болем душі» длѐ усіюї уљраїнсьљої громади Республіљи Башљортостан стала звістља у 
вересні 2012 рољу про заљриттѐ двох уљраїнсьљих љласів у середній загальноосвітній шљолі № 9 
Кіровсьљого району м. Уфи з причини малољомплељтності уљраїнсьљих љласів (менше 15 учнів у љласі). 
Вљазана шљола була базовоя республіљансьљоя шљолоя з вивченнѐ уљраїнсьљої мови – знаноя не лише 
в Росії, але й далељо за її межами. І це післѐ того, љоли Міністр освіти РБ Альфіс Суфіѐнович Гаѐзов на 
зустрічі з Генеральним љонсулом Уљраїни у Нижньому Новгороді Ігорем Мельничуљом під час його 
візиту до Башљортостану у серпні 2012 рољу запевнив щодо відсутності будь-ѐљих тривог з приводу 
ситуації нављоло уљраїнсьљих љласів у СЗШ № 9, а з 1 вереснѐ занѐттѐ з уљраїнсьљої мови у цій шљолі було 
припинено (!).  

Серед значних втрат – припиненнѐ набору до Уфимсьљого педагогічного љоледжу № 1 міста Уфи, 
де студенти відділеннѐ «Навчаннѐ в початљових љласах» оволодівали додатљовоя спеціальністя 
«Учитель уљраїнсьљої мови». Здобутљи в уљраїнсьљій середньо-професійній ланці стали першоя 
ластівљоя в справі підготовљи власних уљраїнсьљих педагогічних љадрів на території Башљортостану 
(1997-2003 рр.).  

Протѐгом дванадцѐти рољів у вищій ланці системи уљраїнсьљої національної освіти чільне місце 
займала Уфимсьља філіѐ Мосљовсьљого державного гуманітарного університету імені М. О. Шолохова 
ѐљ один із перших вишів у Російсьљій Федерації, де здійснявалась підготовља виљладачів уљраїнсьљої 
мови на бяджетній основі. І хоча з припиненнѐм набору студентів на філологічне відділеннѐ 
уљраїнсьља мова в університеті не виљладаютьсѐ, а з переходом на державні стандарти третього 
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пољоліннѐ з переліљу навчальних дисциплін зниљ предмет «Рідна мова», в рамљах љотрого студенти 
могли за власним бажаннѐм вивчати не лише башљирсьљу, російсьљу, але й уљраїнсьљу, одним із 
напрѐмљів діѐльності Філії залишаютьсѐ проблема розвитљу уљраїнсьљої національної освіти та 
уљраїністиљи ѐљ галузі науљи.  

Філіѐ маю власний досвід проведеннѐ міжнародних навчальних семінарів, мета љотрих – 
визначеннѐ ефељтивних шлѐхів, нових підходів, форм та методів організації виљладаннѐ предметів 
уљраїнознавчого циљлу в освітніх заљладах РФ (з 1996 рољу проведено чотири Міжнародних навчальних 
семінари «Удосљоналеннѐ виљладаннѐ предметів уљраїнознавчого циљлу в освітніх заљладах Російсьљої 
Федерації»), організації Міжнародних науљово-праљтичних љонференцій з розвитљу уљраїністиљи в Росії, 
љруглих столів, літніх уљраїномовних таборів длѐ дітей та молоді республіљи тощо. Саме цѐ діѐльність 
вишу була висољо поцінована Комісіюя ОБСЮ у справах національних меншин. 

«Дамољлів меч» Заљону про подушне фінансуваннѐ сьогодні навис над Золотоносьљоя середньоя 
загальноосвітньоя шљолоя Стерлітамацьљого району РБ, бо шљола належить до малољомплељтних 
(61 учень у 2012-13 навчальному році). Слід зауважити, що на базі ціюї шљоли працяю дошљільна група 
(21 дитина), де вивчаять уљраїнсьљу мову. Республіљансьљий національно-љультурний центр уљраїнців 
Башљортостану «Кобзар» б’ю на сполох, бо заљриттѐ уљраїнсьљої шљоли длѐ села, що маю офіційний 
статус «Істориљо-љультурного центру уљраїнців Башљортостану», може значити лише одне – духовну, а 
згодом – і фізичну смерть. 

І все ж таљи уљраїнсьљу мову та предмети уљраїнознавчого циљлу дотепер вивчаять у 3 середніх 
загальноосвітніх шљолах республіљи, а саме: с. Золотоношља Стерлітамацьљого району, с. Троїцьљий 
Благоварсьљого району та с. Степанівља Аургазинсьљого району. Крім того, в республіці діять 3 недільні 
шљоли – «Уљраїнсьља національна недільна шљола ім. Т. Г. Шевченља» й «Національна уљраїнсьља 
недільна шљола «Злагода-Согласие», љотрі діять в Уфі, та «Недільна уљраїнсьља шљола м. Салават». 

Суттювоя відмінністя недільних шљіл від середніх загальноосвітніх ю те, що вони ю заљладами 
додатљової освіти, љотрі створяятьсѐ з метоя «задоволеннѐ національно-љультурних та освітніх потреб 
учнів, задлѐ виѐвленнѐ, підтримљи та розвитљу здібностей дітей в рамљах позашљільної діѐльності» 
[3, с. 16], а головне – забезпеченнѐ мовним середовищем етнічної меншини й задоволеннѐ духовних 
потреб уљраїнців Башљортостану. Учнѐми шљоли часто стаять не лише діти уљраїнців, але й інших 
національностей, а саме башљири, татари, росіѐни, љотрі виѐвлѐять заціљавленнѐ до вивченнѐ мови та 
љультури уљраїнсьљого народу. Особливої уваги у своїй діѐльності недільні шљоли надаять збереження 
й відродження багатих народних традицій, вивчення уљраїнсьљої мови, історії Уљраїни та історії 
уљраїнсьљих переселенців, а таљож виховання толерантності та шанобливого ставленнѐ до љультур 
інших народів, що проживаять у Республіці Башљортостан. 

Важливим етапом професійного самовдосљоналеннѐ та підвищеннѐ власного фахового рівнѐ длѐ 
вчителів республіљи стало створеннѐ Відділу Уљраїнсьљої світової спілљи професійних учителів у 
Башљортостані. Першочерговими завданнѐми Відділу ю розробља Концепції уљраїнсьљої національної 
освіти в Башљортостані, нових програм, методичної літератури, підручниљів з дисциплін уљраїнознавчого 
циљлу, адаптованих длѐ Башљортостану.  

Попри наѐвні проблеми, Башљортостан і сьогодні залишаютьсѐ юдиним регіоном Росії, де на 
державному рівні задовольнѐютьсѐ право уљраїнсьљої національної меншини на освіту рідноя мовоя. 
Адже в усіх регіонах Росії про офіційне відљриттѐ уљраїнсьљих шљіл, навіть недільних, не може бути й 
мови, подељуди існуять лише гуртљи з вивченнѐ уљраїнсьљої мови чи љультури, що вже говорити про 
найважливіше питаннѐ – державне фінансуваннѐ освітніх заљладів…  

Уљраїнцѐм Башљортостану у цьому плані пощастило, адже із 9 уљраїнсьљих шљіл, що діять на 
території Росії, 6 знаходѐтьсѐ в Республіці Башљортостан і, що найголовніше, усі перебуваять на 
державному фінансуванні. У цьому мала нагоду перељонатись Комісіѐ у справах національних меншин 
Організації з безпељи та співробітництва в Ювропі на чолі з Верховним љомісаром Кнутом Воллебељом, 
љотра побувала з візитом у Башљортостані 12 березнѐ 2009 рољу. На теренах Російсьљої Федерації 
програма візиту охоплявала 2 регіони – Республіљу Башљортостан та Краснодарсьљий љрай, а це: 
відвіданнѐ освітніх заљладів усіх рівнів (дошљільного, середнього та вищого) з виљладаннѐ предметів 
уљраїнознавчого циљлу, зустрічі з виљладачами, учнѐми та студентами длѐ обговореннѐ питань стосовно 
методиљи виљладаннѐ, змісту учбових програм, забезпеченнѐ підручниљами тощо.  
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Система національної освіти, љотру вдалосѐ створити уљраїнцѐм Башљортостану, ю тіюя 
реальністя, про љотру мрію переважна більшість уљраїнсьљих товариств у Росії. Від 1993 рољу вони 
пропонуять створити Федеральну державну програму розвитљу уљраїнсьљої љультури й освіти в Росії, та 
в умовах відсутності уваги з бољу держави ініціативу зі створеннѐ системи національної освіти уљраїнців 
Росії беруть на себе регіони, љотрі маять певний досвід у цій галузі *4, с. 276]. 

Сьогодні завданнѐ розвитљу уљраїнсьљої національної освіти в Росії виљонуять малочисельні 
гуртљи, центри, недільні шљоли (серед новостворених восени 2012 р. слід вљазати недільні шљоли у 
Нижньому Новгороді та Іжевсьљу), ѐљі не можуть у своїй діѐльності љеруватисѐ юдиними навчально-
методичними принципами та підходами, бо не маять відповідної фінансової підтримљи зі сторони 
органів державної влади та місцевого самоуправліннѐ. Тому на державному рівні очіљуять свого 
вирішеннѐ наступні аљтуальні проблеми: 

1. Розробља державних освітніх стандартів з базових предметів уљраїнознавчого циљлу (уљраїнсьља 
мова, уљраїнсьља література, історіѐ Уљраїни, љультура Уљраїни та ін.). 

2. Розробља спеціальної навчально-методичної літератури: підручниљи, навчальні посібниљи, 
хрестоматії, словниљи тощо, оріюнтовані (адаптовані) на навчаннѐ російсьљомовних учнів, що постійно 
проживаять в російсьљомовному оточенні. 

3. Формуваннѐ системи підготовљи професійних педагогічних љадрів длѐ освітніх заљладів різного 
типу з виљладаннѐм предметів уљраїнознавчого циљлу (з присвоюннѐм љваліфіљації «Учитель / виљладач 
уљраїнсьљої мови та літератури»). 

4. Необхідність організації регулѐрних љурсів підвищеннѐ љваліфіљації й перепідготовљи фахівців 
(зољрема у формі навчальних семінарів). 

5. Створеннѐ спеціалізованих струљтур (центрів, інститутів тощо), ѐљі зможуть організовувати й 
љоординувати освітній процес і методичну діѐльність у вљазаних напрѐмљах. 

Таљим чином, пройшовши свій шлѐх створеннѐ та розвитљу уљраїнсьљої національної освіти, 
уљраїнці діаспори, зољрема й Башљортостану, сьогодні не лише намагаятьсѐ зберегти вже наѐвні 
заљлади національної освіти, але й працяять над відљриттѐм нових і мріять про створеннѐ у 
відповідних федеральних ољругах РФ базових шљіл з повним циљлом уљраїнознавчих предметів. 
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Віторіо Соротюк 

УДЕРЖАННЯ ТА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В БРАЗИЛІЇ1 

 

Згідно із 13-тим артиљулом Федеральної Конституції з 1988-ого рољу, державноя мовоя Бразилії ю 
португальсьља мова. Це означаю, що всѐ дољументаціѐ і державні аљти маять бути видавані 
португальсьљоя. Але португальсьља не юдина мова, ѐљу визнаять та ѐљоя говорѐть бразилійці.  

Португальсьљу мову принесли з Ювропи до Бразилії португальці, а тубільці індіѐни говорили 
мовоя тупі-ґварані. Цѐ мова змішаласѐ з португальсьљоя і була вживана протѐгом майже двох сторіч. 
Португальсьља мова ю офіційноя ще від 1759 рољу. Сьогодні сучасна бразилійсьља мова начислѐю 260 
тисѐч слів, з ѐљих 120 тисѐч (46,4 %) ю походженнѐ африљансьљого та тупі-ґварані.  

Бразилійсьља розмовна мова длѐ глухонімих була затверджена заљоном 10.436 з 24. 04. 2002 та 
дељретом 5626 з 22. 12. 2005 рољу. З љультурної точљи зору, право зберігати та говорити іншими мовами 
ю поширене длѐ сотні мов.  

Артиљул 216 Федеральної Конституції установлѐю, що збір об’юљтів матеріѐльної природи, 
матеріѐлів, що говорѐть про ідентичність та про љультурно-пам’ѐтљові матеріѐли різнородних етнічних 
груп, творѐть загальне љультурне багатство Бразилії.  

Федеральний Дељрет 7.387 із груднѐ 2010 рољу створив національний інвентар Мовної 
Різнордності в Бразилії. Інвентаризовані мови, важливі длѐ мемуаристиљи, історії та ідентичності 
етнічних груп, що творѐть бразилійсьљу громаду, одержать титул «Referencia Cultura Brasileira» 
(Бразилійсьља Культурна Референціѐ) і будуть відповідно оцінявані та мотивовані урѐдовими 
чинниљами. 

Уљраїнсьљо-Бразилійсьља Центральна Репрезентаціѐ (УБЦР) продисљутувала ця справу з 
УНІЦЕНТРО (Естадуальний Університет Сентро-Оесте штату Парана) і вони маять створити інвентар 
польсьљої та уљраїнсьљої мов у Бразилії.  

аљ поѐсняю Сібеле Краузель Лемље, професор Мовного Департаменту УНІЦЕНТРУ, в центрально-
південній частині штату Парана уљраїнсьља мова маю своя живучість гарантовану – ю мовоя щоденного 
вжитљу. Уљраїнсьљі громади в штаті Парана ю чисельно сљонцентровані в регіонах Курітиби, Прудентополѐ, 
Понта Ґроса, Уніѐо да Віторіѐ, Іраті, Малет, Ґварапуава, Ріо Азул, Пауло Фронтінь, Іваї, Антонійо Олінто, 
Апуљарана, Кампо Моурао, Кандой, Касљавел, Круз Машадо/ Ларанжейрас до Сул, Маноел Рібас, Ортіґейра, 
Марінґа, Пато Бранљо, Піньѐїс, Резерва, Ронљадор, Сао Піньѐїс, Сао Матеус до Сул, між іншими. 

Існую 246 церљов Грељо-Католицьљого обрѐду та 18 православного, 85 % з них в штаті Парана. 
Кругом тих церљов проживаять громади, а уљраїнсьљу мову уживаять таљ у церљві, ѐљ і вдома. 

Аналізуячи формуваннѐ бразилійсьљого народу, соціолог Дарсі Рібейро пише: «Третя історично-
культуральна конфіґурація півдня Бразилії є збудована із бразилійців походження германського, 
італійського, польського, японського, ливанського та інших, що прибули як іммігранти минулого 
століття, головно останніх десятиліть. Будучи офіційно бразилійцями, вони, що не могли вижити у 
країнах своїх батьків та дідів, зуміли показати лояльність до нової вітчини та стали частиною 
бразилійської національної одиниці. Відрізняє їх двомовність – уживають чужу мову як домашню разом із 
деякими європейськими звичаями, що не забулися, а головно живуть на сільських невеликих, інтенсивно 
використовуваних посілостях. Рівень їхньої освіти звичайно вищий, як всього населення» [1]. 

З вище поданого можна дійти висновљу, що різні мови ювропейсьљого љонтиненту (еспансьља, 
німецьља, італійсьља, польсьља, уљраїнсьља, голѐндсьља), Африљи, апонії та двох сотень індіѐнсьљих 
діѐлељтів – всі вони становлѐть љультурне багатство Бразилії, а то тому, що містѐть у собі дані про 
ідентичність, дії та пам’ѐть різних етнічних груп, що творѐть бразилійсьљу суспільність. У той час, љоли 
португальсьља мова ю офіційноя мовоя длѐ державних аљтів і дољументів. 

Труднощі у зберіганні української мови 
Усі мови, що їх принесли до Бразилії ювропейсьљі іммігранти, зазнали першої поразљи за час 2-гої 

Світової Війни. Підчас диљтатури Жетуліѐ Варґаса 1937 – 1945 існувала політиља заборони чужоземних 
мов, що їх уживали іммігранти, даячи право ѐљ національної тільљи португальсьљій мові. Одночасно 
було дане право навчаннѐ англійсьљої, ѐљ наслідољ америљансьљого впливу на національну політиљу 
Південної Америљи. 
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Починаячи із 70-тих рољів, сильний розвитољ телебаченнѐ посилило щоденний вжитољ 
португальсьљої мови, особливо в ољолицѐх рільничо-господарсьљої аљтивності, а вжитољ уљраїнсьљої 
мови зосередивсѐ в церљвах, у релігійних відправах та проповідѐх.  

Заљон 9.394/96 про Дирељтиви та Основи Національного Вихованнѐ не обмежую навчаннѐ більше 
мов, але його редаљціѐ це не суґерую. Артиљул 26, № 5-тий говорить про обов’ѐзљовість принайменше 
одної чужинецьљої мови, почавши від 5-ої љлѐси. Заљон не љаже, що обов’ѐзљовоя ю тільљи одна 
чужинецьља мова.  

У штаті Парана вийшла Інструљціѐ 04/2005 сељретарії СЕЕД/СУЕД (SEED/SUED), зобов’ѐзуячи 
навчаннѐ тільљи одної мови і то у штаті, де існую щонайменше дві десѐтљи мов, уживаних іммігрантами.  

Резоляціѐ 04/2005 Сељретарії штату Парана затвердила длѐ Основного Навчаннѐ Куріљулям, що 
потверджую навчаннѐ тільљи одної чужинецьљої мови. Це розпорѐдженнѐ не ю згідне із загальним 
національним заљоном про мови і таљож із домаганнѐми љультурного світу, в ѐљому живемо.  

Подаємо зміст резолюції 04/2005, пункт 2,7: У шкільних програмах має існувати тільки одна 
чужинецька мова як обов’язкова, відповідно до присутності потрібного професора та до 
характеристики даної громади. 

Таље розпорѐдженнѐ довело до того, що громади мали вибирати між своюя мовоя та 
англійсьљоя, що вважаласѐ більш потрібноя та љорисноя. Уљраїнсьља мова у Центрі Чужоземних 
Модерних Мов (Селем – Celem) не ю задовольнѐячоя через поділ годин, через віддалі та через потребу 
переміщеннѐ. Вибір даної мови довів до љорпоративної суперечљи між професорами із перевагоя длѐ 
тої, що ставаласѐ більш љомерційноя, ѐљ љультурноя. Тільљи у місті Прудентопіль, де живе 50.000 
мешљанців та де 75 % ю уљраїнсьљого походженнѐ, число шљіл, де уљраїнсьља була обов’ѐзљовоя, через 
обмежуячу інтерпретація заљону, зменшилосѐ із 5 до 1. То саме сталосѐ і з другими не бразилійсьљими 
мовами. 

аљ подаю Селень та Сељретаріѐ Шљільництва Парани, уљраїнсьљу мову можна вивчати у трьох 
регійонах: Прудентополіс, Кандой та Ріо Азул. Федеральний Університет штату Парана вдержую уљрмову 
у Центрі Мов Селінь. Поза тим, уљраїнсьљу мову вивчаять у семінаріѐх та релігійних шљолах. 

Нові перспективи  
З другої сторони, треба признати, що почавши із 2011-ого Бразиліѐ і Уљраїна заљлячили 

дипломатичні зносини, що чимраз то більше поширяятьсѐ. аљ приљлад маюмо заснуваннѐ 
бінаціонального просторного підприюмства «National Alcantara Space», що буде потребувати обох мов 
та присутності перељладачів та інтерлољуторів. 

Але ѐљ можна вимагати навчаннѐ у шљолах уљраїнсьљої мови, љоли не маюмо дипломованих 
професорів з вищоя освітоя?  

Із таљим виљлиљом у руљах ми вдалисѐ до президента Віљтора ануљовича в Сао Пауло, підчас його 
відвідин до Бразилії. Представили йому ситуація та запропонували установити «on line» љурс 
уљраїнсьљої мови. Ељспансіѐ інформатиљи зростаю, а бразилійсьљий урѐд хоче до љінцѐ 2014-ого 
запровадити «banda larga» у всіх бразилійсьљих родинах. 

Наше проханнѐ мало добрий вислід. Президент дав розпорѐдженнѐ Міністерству Освіти, а воно 
вибрало університет ім. М. Драгоманова, щоби заснувати та провадити љурс. Сьогодні вже почав 
працявати доповнѐячий љурс длѐ професорів уљраїнсьљої мови, ѐљ договір між Університетом 
ім. М. Дрогоманова та бразилійсьљим штатним університетом Сентро Сул – Унісентро. Працяять чотири 
групи учнів: 1 в Іраті, 2 в Прудентополіс та 1 в Курітибі – разом 38 учнів. Диплом, що дасть право вчити 
уљраїнсьљу мову у бразилійсьљих державних шљолах, маять виставити оба університети: уљраїнсьљий та 
бразилійсьљий. 

У продовженні хочемо установити та посилити навчаннѐ уљраїнсьљої при уљраїнсьљих товариствах 
та громадах через љурси «он лайн» різних рівнів длѐ дітей та дорослих.  

З другої сторони, університет УНІСЕНТРО виробив проюљт длѐ установленнѐ та вишљоленнѐ 
башарелів з уљраїнсьљої та бразилійсьљої мови, длѐ випусљу вчителів та перељладниљів, що знаходитьсѐ в 
стадії затвердженнѐ урѐдом та міністерством. 

Зараз маюмо 1 студентљу уљрмови на університеті в Івано-Франљівсьљу та ще десѐть в інших 
спеціѐльностѐх. Ми дуже заціљавлені збільшити число бразилійсьљих студентів в уљраїнсьљих 
університетах. Мова – це тільљи љляч до дверей, щоби посилити едуљативні, науљові, ељономічні та 
љультурні зв’ѐзљи з Уљраїноя. 
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Повіѐли нові вітри. Днѐ 4-ого љвітнѐ 2013 вийшов заљон 12.796, що у свойому 3-му артиљулі, точља 
ХІІ, розпорѐджаю про етнічно-соціѐльну різнородність. 

 
____________________ 

1 Стаття надруљовано в авторсьљій редаљції. 
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Галина Темник  

ІНТЕРАКТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС УМІ ОН-ЛАЙН:  

АКТУАЛЬНІСТЬ, МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗНАЧЕННЯ 

 
У статті обґрунтовано актуальність онлайнового навчання, проаналізовано світовий досвід 

онлайнового навчання та здобутки у цій сфері української лінгводидактики, узагальнено методичні 
принципи змістового наповнення інтерактивного курсу української мови як іноземної (УМІ) он-лайн як 
частини навчального комплексу «КРОК-1» та окреслено значення навчальних матеріалів такого типу у 
процесі навчання УМІ. 

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, навчальний сайт, онлайнове навчання, 
інтерактивний курс. 

 

In the article the relevance of online learning is proved, the global online learning experiences and 
achievements in the field of Ukrainian linguistics are analyzes, the methodological principles of the semantic content 
of the online course Ukrainian as a foreign language online training center as part of «KROK-1» are generalized and 
the importance of training materials for this type of learning Ukrainian as a foreign language are outlined. 

Key words: information and communication technology, training site, online training, online course. 
 

Особливістя сучасної лінгводидаљтиљи ю застосуваннѐ ІКТ (інформаційно-љомуніљативних 
технологій), що супроводжуютьсѐ двома взаюмопов’ѐзаними процесами: виниљненнѐм нових видів 
навчальної діѐльності, форм навчаннѐ та створеннѐм відповідних до них навчальних матеріалів. 

Про це свідчить праљтиља виљладаннѐ, тематиља і проблематиља науљових досліджень, ѐљі 
публіљуять фахові педагогічні, лінгводидаљтичні виданнѐ та виданнѐ про новітні інформаційні технології 
у навчанні, матеріали, ѐљі пропонуять бібліотељи у центрах іноземних мов, новітні виданнѐ навчальних 
матеріалів [1-16]. 

На основі вищезазначених джерел подаюмо переліљ новітніх форм навчаннѐ, видів навчальної 
діѐльності та навчальних матеріалів-засобів, базованих на ІКТ. 
 

Форми навчання Види навчальної діяльності Матеріали/засоби навчання 

 Дистанційна ф.н. 

 Навчаннѐ он-лайн з 
елементами 
інтераљтивності 

 Робота з аудіо 

 Робота з відео 

 Створеннѐ презентацій 

 Робота з љомп’ятерними 
навчальними програмами 

 Елељтронне спілљуваннѐ 

 Аудіозаписи 

 Відеофільми 

 Мультимедійні презентації 

 љомп’ятерні програми 

 Елељтронні љниги, 
підручниљи, довідниљи, 
енциљлопедії, словниљи 

 Ресурси мережі Інтернет 

 Елељтронна пошта 
 Сљайп-зв’ѐзољ 

 Віртуальне навчальне 
середовище 

 

В аналізованих лінгводидаљтичних дослідженнѐх уљраїнсьљих дослідниљів переважаять науљові 
розвідљи про основні принципи організації та впровадженнѐ дистанційної форми навчаннѐ УМІ, 
застосуваннѐ мультимедіа, аудіо-, відеозаписів у навчальному процесі, ресурсів мережі Інтернет, 
інноваційних технологій в цілому. Сљажімо, Я. І. Іванов зазначаю: «Загальнодидаљтичний потенціал ІКТ 
полѐгаю в індивідуалізованому підході, урізноманітненні форм поданнѐ інформації, посиленні мотивації 
навчаннѐ, аљтивізації навчальної діѐльності, виљористанні ігрових прийомів, занурення в уѐвні ситуації, 
у швидљому зворотному зв’ѐзљу, інтераљтивності» *8, c. 255+. На думљу О. Л. Капінус, «нові умови 
навчаннѐ за допомогоя нових інформаційних технологій хараљтеризуятьсѐ гнучљістя, відљритістя, 
доступністя і надаять студенту можливість вільного вибору місцѐ, часу, змісту та форм навчаннѐ, 
розвиваять його пізнавальний інтерес, творче мисленнѐ, формуять уміннѐ працявати в умовах 
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љомп’ятеризованого середовища» *9, c. 1+. Ољремі дослідниљи відзначаять переваги у психологічному 
аспељті сприйнѐттѐ навчального матеріалу за допомогоя одного з різновидів ІКТ – мультимедійних 
технологій. Зољрема, О. М. Кузнюцова зазначаю: «Мультимедійні технології дозволѐять поюднати 
друљований тељст, графічне зображеннѐ, рухоме відео, іншу наочність та аудіозапис. У разі таљого 
поюднаннѐ у студентів працяять одночасно усі органи чуттѐ, тому інформаціѐ засвояютьсѐ набагато 
швидше та з інтересом» *13+. Новітні технології, а особливо реалізоване завдѐљи ним дистанційне 
навчаннѐ, забезпечуять переваги в ељономічному та соціальному планах. «Виљористаннѐ елељтронних 
технологій у сфері освіти дозволѐю значно зменшити витрати на підготовљу спеціалістів. За даними 
ЯНЕСКО, елељтронне навчаннѐ одного студента приблизно втричі дешевше за навчаннѐ в системі 
традиційної освіти тіюї ж љраїни. Це дозволѐю зменшити навантаженнѐ на державний бяджет, з одного 
бољу, а з іншого – полегшую отриманнѐ освіти представниљам соціально уражених верств населеннѐ, а 
таљож особам з особливими потребами» *2, с. 127]. 

Однаљ, ољрім дистанційної форми навчаннѐ, мультимедійних засобів та інших можливостей, ѐљі 
надаять ІКТ, помітноя тенденціюя світової лінгводидаљтиљи ю увага до навчання в он-лайн режимі, т. зв. 
e-learning, з виљористаннѐм інтераљтивних технологій. Ідетьсѐ про таљий спосіб навчаннѐ, за ѐљого 
навчаннѐ відбуваютьсѐ шлѐхом взаюмодії того, хто навчаютьсѐ, з љомп’ятерноя програмоя, 
розташованоя на певному Інтернет-ресурсі, ѐља даю можливість виљонувати тренувальні завданнѐ, 
вибираячи правильний варіант, вдруљовуячи відповіді, пересуваячи об’юљти, та отримувати відразу 
результати виљонаннѐ. 

Таље навчаннѐ створяю можливості виљонувати ѐљісно нові дидаљтичні завданнѐ, що може стати 
предметом ољремого лінгводидаљтичного дослідженнѐ. У цій розвідці маюмо на меті, окресливши 
актуальність онлайнового навчання, порівнявши світовий досвід онлайнового навчання та здобутки 
у цій сфері української лінгводидактики, узагальнити методичні принципи змістового наповнення 
інтерактивного курсу УМІ он-лайн як частини навчального комплексу «КРОК-1» та встановити 
значення такого типу курсів у процесі навчання УМІ. 

Навчальні љурси в он-лайн режимі аљтивно фунљціонуять на веб-сторінљах з вивченнѐ англійсьљої, 
німецьљої, французьљої мов. Серед них ю љурси, пов’ѐзані із навчаннѐм за певним підручниљом 
(Schritte – нім.) та самостійні (British Council, BBC Learning English – англ., EuvroLang – пол. та уљр.). 
Аљтуальність таљого плану навчальних матеріалів зумовлена багатьма фаљторами, зољрема 
љомп’ятеризаціюя освіти, можливістя швидше досѐгати дидаљтичних завдань, не зважаячи на 
географічні відстані, віљовий ценз, часові межі та ін. аљ свідчить статистиља, у США та љраїнах Західної 
Ювропи «60 % серед виљладачів виљористовуять персональні љомп’ятери або новітні інформаційні 
технології у навчальному процесі та бажаять розширеннѐ їх застосуваннѐ. 42 % студентів 
виљористовуять новітні інформаційні технології та прагнуть їх ще більшого поширеннѐ» *2, с. 133]. 

Коротљо ољреслимо струљтуру та змістове наповненнѐ цих сайтів за зразљом веб-сторінљи British 
Council. Цей Інтернет-ресурс длѐ вивченнѐ англійсьљої мови перебуваю у вільному доступі та не потребую 
обов’ѐзљової реюстрації. Усі матеріали, завданнѐ, теоріѐ, відео чи аудіоресурси, розміщені на сайті, – 
англійсьљоя мовоя. Відповідно, виљористовувати їх можуть особи з елементарними знаннѐми 
англійсьљої або з володіннѐм мовоя на рівні А1-А2 длѐ здобуттѐ наступних рівнів у володінні мови – 
середнього В1-В2 та вищого С1-С2. Одним із завдань фунљціонуваннѐ сайту ю забезпеченнѐ 
навчальними матеріалами, необхідними длѐ сљладаннѐ іспиту та одержаннѐ сертифіљата длѐ осіб, ѐљі 
готуятьсѐ самостійно без виљладача, та, очевидно, ѐљ доповненнѐ аудиторного навчального процесу на 
љурсах англійсьљої мови. У струљтуруванні матеріалу врахований віљовий аспељт таљ, що ю ољремі розділи 
длѐ дітей, підлітљів та дорослих. Навчальні матеріали різноманітні, охопляять љомуніљація (рубриља 
«Listen & Watch»), граматиљу та лељсиљу (рубриља «Grammar & Vocabulary»), професійне мовленнѐ 
(рубриља Business & Work), розважальний аспељт у навчанні (Fun & Games) та можуть бути застосовані у 
мобільних платформах. Щодо побудови власне тренувальних завдань: љожна підрубриља (згадані вище 
рубриљи сљладаятьсѐ з підрубриљ) містить певний відео- чи аудіоресурс, стаття або ж теоретичний 
граматичний матеріал, на основі ѐљого побудовані інтераљтивні завданнѐ, на ѐљі відразу можна 
одержувати відповіді, теоретичну підљазљу, правила виљонаннѐ в інструљції, ѐљі можна повторявати 
необмежену љільљість спроб та виљонувати непослідовно. Виљонаннѐ цих завдань схоже на гру, ѐља, 
привабляячи дизайном та технічноя організаціюя, створяю умови длѐ заціљавленнѐ студента, 
љонцентрації його уваги, а отже, і длѐ засвоюннѐ навчального матеріалу. 
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Приљладом іншого типу організації інтераљтивного онлайнового љурсу ю Schritte длѐ вивченнѐ 
німецьљої мови. Цей љурс таљож перебуваю у вільному доступі, не потребую реюстрації. Осљільљи ю 
доповненнѐм до однойменного підручниља, то за струљтуроя повністя йому відповідаю, вљазані навіть 
сторінљи з підручниља, ѐљих стосуятьсѐ завданнѐ. Відповідно, цей љурс не містить граматичної 
інформації чи іншої теорії, а ю суто тренувальним, осљільљи виљористані посиланнѐ на необхідні знаннѐ у 
підручниљу. Хоча ю повністя німецьљомовним, все ж за рівнем – це початљовий А1-А2, очевидно, через 
зв’ѐзољ із підручниљом і можливість здобути елементарні знаннѐ длѐ љористуваннѐ в аудиторному 
навчальному процесі та через те, що сама побудова інтераљтивних завдань ю зрозумілоя і без 
додатљових інструљцій. Сљажімо, ѐљщо ю порожні љлітинљи у тељсті, то зрозуміло, що їх необхідно 
заповнити, або ж у випадљу присутності варіантів відповідей на питаннѐ – обрати правильну. Порѐдољ 
розташуваннѐ завдань – послідовний, відповідно до підручниља, однаљ з технічного бољу їх можна 
виљонувати безліч разів, обираячи послідовність індивідуально. аљ і в інших подібних љурсах, в 
інтераљтивних завданнѐх цього љурсу ю можливість одразу перевірити виљонаннѐ. 

Длѐ уљраїнсьљої лінгводидаљтиљи онлайнове навчаннѐ – недостатньо розвинена галузь ѐљ у 
науљовому, методичному, таљ і праљтичному аспељтах. 

Проаналізуюмо стан ціюї галузі, розпочавши з праљтичного аспељту, тобто з аналізу љільљісних, 
ѐљісних, змістових пољазниљів онлайнового навчаннѐ УМІ. 

За результатами пошуљу у мережі Інтернет, у вільному доступі фунљціоную 10 веб-сторінољ [17], ѐљі 
різними способами реалізовуять навчаннѐ уљраїнсьљої мови (ѐљ іноземної чи ѐљ рідної) в он-лайн 
режимі. Длѐ їх аналізу релевантними ю наступні љритерії: розробниљ, доступ (з реюстраціюя чи без), 
наѐвність перељладу теорії та формуляваннѐ завдань, різновид љурсу (додатољ до певного підручниља 
чи самостійний), цільова аудиторіѐ, рівень навчаннѐ, струљтура љурсу, змістове наповненнѐ, наѐвність 
аудіо- та відеоресурсів, ілястрацій, дизайн, наѐвність інтераљтивності (її різноманітність), можливості 
повтореннѐ. 

У результаті проведеного аналізу за визначеними љритеріѐми встановлено, що жоден із сайтів 
љомплељсно не вирішую завданнѐ онлайнового навчаннѐ, ѐље передбачаю можливості навчаннѐ на 3-х 
рівнѐх володіннѐ мовоя длѐ різних цільових аудиторій, розвитољ усіх видів мовленнювої діѐльності 
(читаннѐ, письма, усного мовленнѐ, ѐљ розмовного, таљ і професійного), тренуваннѐ граматиљи, ігрові 
завданнѐ, введеннѐ у љультурний љонтељст, аудіо-, відеоресурси, ілястрації, flash-анімації. 

Ці завданнѐ реалізовані частљово, переважно длѐ початљового етапу навчаннѐ з љомуніљативним 
спрѐмуваннѐм, зі слабљим супроводом аудіо- та відеоматеріалами. 

Створеннѐ веб-сторінољ з вивченнѐ уљраїнсьљої мови ѐљ іноземної – аљтуальна і перспељтивна 
галузь уљраїнсьљої лінгводидаљтиљи, зољрема таљого її розділу, ѐљ љомп’ятерна лінгводидаљтиља, 
зважаячи на світові тенденції у розвитљу освіти, в тому числі й мовної освіти, її љомп’ятеризації, 
зростаннѐ ролі ІКТ та ефељтивність застосуваннѐ таљого засобу навчаннѐ. Потреба у сучасних та ѐљісних 
Інтернет-ресурсах вивченнѐ мови ю не лише у тіюї іноземної аудиторії, ѐља вивчаю уљраїнсьљу мову ѐљ 
предмет у певному навчальному заљладі чи на љурсах з метоя туристичних, бізнесових чи освітніх 
љонтаљтів, а й у середовищі уљраїнсьљої діаспори, ѐља з метоя збереженнѐ національної ідентичності 
створяю і підтримую мережу суботніх шљіл, де уљраїнсьља мова ю центральним предметом. 

У зв’ѐзљу з цим відділ уљраїністиљи Міжнародного інституту освіти, љультури та зв’ѐзљів з 
діаспороя НУ «Львівсьља політехніља» (МІОК) розпочав створеннѐ інтераљтивного он-лайн љурсу УМІ ѐљ 
доповненнѐ навчального љомплељсу «КРОК-1» [18] длѐ навчаннѐ на рівні А1-А2. 

Створеннѐ змістової частини цього љурсу базоване на тих самих принципах, ѐљі лежать в основі 
подібних навчальних матеріалів інших мов, зољрема англійсьљої, німецьљої, та можуть бути виљористані 
длѐ уљладаннѐ інтераљтивних љурсів уљраїнсьљої мови длѐ інших рівнів, цільових груп чи тематиљи. 

Інтераљтивний љурс «КРОК-1», ѐљ і цілий навчальний љомплељс «КРОК-1», частиноя ѐљого він ю, 
призначений длѐ навчаннѐ осіб віљом від 17 рољів і вище на рівні А1-А2 длѐ тренуваннѐ базових 
љомуніљативних навичољ. 

За струљтуроя інтераљтивний љурс відповідаю љнизі длѐ студента з навчального љомплељсу «КРОК-
1» і містить 10 модулів-розділів. У своя чергу, љожен модуль містить, відповідно до підручниља, 
дељільља урољів. Урољ сљладаютьсѐ з 5-10 інтераљтивних завдань. Ољрім струљтури та вибраних тем, 
зв’ѐзољ інтераљтивного љурсу з підручниљом полѐгаю в наступному. У підручниљу љожен урољ містить 
чітљо визначений переліљ нових слів, словосполучень та базових љонструљцій, ѐљі необхідно засвоїти. 
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Цей переліљ, проте вже в іншій тренувальній інтерпретації, залишаютьсѐ основоя при уљладанні завдань 
до інтераљтивного љурсу. Інљоли з’ѐвлѐятьсѐ додатљові слова, ѐљі розширяять словниљовий запас 
студента, але не створяять особливих лељсичних труднощів длѐ виљонаннѐ завдань, осљільљи 
доповняять навчальний процес за підручниљом. Таљим чином, завданнѐ інтераљтивного љурсу 
створяять можливість додатљового самостійного тренуваннѐ здобутих љомуніљативних навичољ, 
побудови нових висловлявань, діалогів із вивченого лељсичного матеріалу, орфографії та читаннѐ. 

В уљладанні завдань до љожного урољу дотриманий принцип послідовного тренуваннѐ мовних 
навичољ за зростаннѐм сљладності: спершу розташовані вправи, спрѐмовані на тренуваннѐ розуміннѐ 
значеннѐ слів чи словосполучень поза љонтељстом (це можуть бути завданнѐ згрупувати слова, вибрати 
за певноя тематиљоя, з’юднати з відповідним малянљом, дописати частини слів, утворити пари слів та 
ін.); пізніше – завданнѐ на тренуваннѐ вживаннѐ слів чи словосполучень у љонтељсті – реченні, тељсті 
(вписуваннѐ слів у реченнѐ, вибір слів із переліљу длѐ доповненнѐ тељсту, ољремих речень чи діалогу, 
виправленнѐ помилољ у висловляваннѐх) чи побудову одиниць висловляваннѐ із заданих слів чи 
словосполучень, діалогів з ољремих репліљ. 

Що стосуютьсѐ типів завдань, то під час уљладаннѐ інтераљтивного љурсу виљористано 3 основних 
типи, ѐљі можуть мати по дељільља різновидів: вибір правильного варіанта, пересуваннѐ об’юљтів, 
вдруљовуваннѐ частин слів, слів, словосполучень. Їх вибір здійснений на основі аналізу 3 Інтернет-
сторінољ з вивченнѐ мови за допомогоя інтераљтивних технологій: Shritte, British Council, BBC Learning 
English. 

Зазначені типи завдань уможливляять фунљціонуваннѐ інтераљтивного љурсу в технічному 
аспељті, осљільљи передбачаять обмежену љільљість варіантів відповідей, їхня однозначність. аљ 
правило, інтераљтивні љурси не забезпечуять тренуваннѐ таљ званих «творчих» завдань. 

Таљим чином, уљладаннѐ змістової частини інтераљтивного љурсу ѐљ доповнявальної частини до 
підручниља базуютьсѐ на принципах: 

 струљтуризації навчального матеріалу відповідно до підручниља; 

 тематичного зв’ѐзљу з підручниљом; 

 введеннѐ засвоюного у підручниљу навчального матеріалу у новий ситуативний љонтељст; 

 послідовного тренуваннѐ мовних навичољ; 
 вибору завдань з обмеженоя љільљістя відповідей. 

 В цілому фунљціонуваннѐ інтераљтивних љурсів: 

 підвищую ефељтивність навчального процесу шлѐхом застосуваннѐ flash-анімацій, візуалізації 
навчального матеріалу, що сприѐять аљтивізації уваги, заціљавленнѐ, сприйнѐттѐ; 

 реалізовую індивідуальний підхід до навчаннѐ, створяячи можливості навчатисѐ у зручний 
час, зручному місці з доступом до мережі Інтернет, самостійно визначати тривалість занѐттѐ; 

 створяю можливості навчатисѐ самостійно завдѐљи системі автоматичної перевірљи 
виљонаних завдань; 

 надаю необмежені можливості повтореннѐ,тренуваннѐ; 

 збільшую доступність до навчаннѐ, осљільљи вимагаю від студента чи учнѐ лише наѐвність 
љомп’ятера з доступом до мережі Інтернет; 

 урізноманітняю навчальний процес новим видом навчальної діѐльності. 
Інтераљтивні љурси, ѐљі ю доповненнѐм до підручниљів, подібно до інтераљтивного љурсу «КРОК-1», 

– це промоціѐ навчального љурсу за допомогоя Інтернет-ресурсів, можливість ознайомитись із цим 
навчальним продуљтом, додатљові навчальні матеріали, ѐљі можуть слугувати засобом длѐ самостійної 
роботи студента. 

Створеннѐ навчальних сайтів длѐ вивченнѐ уљраїнсьљої мови ѐљ іноземної з виљористаннѐм 
інтераљтивних технологій маю важливе значеннѐ длѐ розвитљу уљраїнсьљої лінгводидаљтиљи. Насамперед 
це доповненнѐ системи навчально-методичного забезпеченнѐ УМІ сучасними навчальними засобами, а 
таљож розширеннѐ можливостей організації навчального процесу дистанційної форми навчаннѐ. 

Навчаннѐ з можливістя виљористаннѐ усіх досѐгнень сучасної освіти – від підручниљів до освітніх 
Інтернет-порталів – сприѐю збільшення заціљавленнѐ уљраїнсьљоя љультуроя та вивченнѐм уљраїнсьљої 
мови ѐљ серед іноземців, таљ і серед молодого пољоліннѐ уљраїнсьљої діаспори. 
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Оксана Туркевич 

УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОДИДАКТИКА ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ 

 
У статті окреслено аспекти, в яких українська лінгводидактика розвивається за кордоном. 

Наведено навчальні посібники, опубліковані за кордоном, починаючи від 40-х років ХХ століття. 
Узагальнено проблеми, які потребують вирішення, оскільки вони безпосередньо впливають на 
становлення лінгводидактики.  

Ключові слова: лінгводидактика, навчальний посібник, українська мова як іноземна.  
 

The development aspects of Ukrainian language education abroad are outlined in the article. Manuals that 
were published abroad since 40-th ХХ century are classified. Problems that need a decision are generalized, because 
they directly influence evolution of language education. 

Key words: language education, manual, Ukrainian as a foreign language. 
 

Лінгводидаљтиља – науља, що досліджую теоретичні і праљтичні заљономірності навчаннѐ мови. В 
Уљраїні розвиваятьсѐ таљож інші галузі, об’юљтом ѐљих ю виљладаннѐ / вивченнѐ мови, зољрема методиља 
виљладаннѐ іноземних мов, методиља виљладаннѐ уљраїнсьљої мови, методиља виљладаннѐ уљраїнсьљої 
мови ѐљ іноземної.  

Предметом дослідженнѐ уљраїнсьљої лінгводидаљтиљи ю дві останні галузі. Дуже часто 
лінгводидаљтиљу ототожняять безпосередньо з методиљоя виљладаннѐ уљраїнсьљої мови ѐљ іноземної, 
хоча дослідженнѐ у цій сфері даять змогу стверджувати, що методиља виљладаннѐ уљраїнсьљої мови ѐљ 
іноземної – приљладна галузь, ѐља досліджую теоретичні та праљтичні заљономірності виљладаннѐ / 
вивченнѐ уљраїнсьљої мови ѐљ іноземної в різних умовах.  

Метоя статті ю розглѐнути ољремі аспељти виљладаннѐ уљраїнсьљої мови поза межами Уљраїни, 
тобто ољреслити шлѐхи становленнѐ і розвитљу уљраїнсьљої лінгводидаљтиљи поза межами Уљраїни. 

Коли ми говоримо про виљладаннѐ уљраїнсьљої мови ѐљ іноземної, то апріорі звертаюмось таљож 
до виљладаннѐ уљраїнсьљої мови ѐљ другої.  

Українська мова як друга в љонтељсті виљладаннѐ її за љордоном ю тотожноя з виљладаннѐм 
успадљованої мови (heritage language) ѐљ мови, ѐља не ю одніюя з офіційних мов у љраїні поселеннѐ, 
проте вона ю мовоя љраїни народженнѐ певної особи, її батьљів тощо. У таљому розумінні процес 
виљладаннѐ уљраїнсьљої мови ѐљ другої дещо відрізнѐютьсѐ від виљладаннѐ уљраїнсьљої ѐљ іноземної. 

Уљраїнсьља лінгводидаљтиља за љордоном ю айсбергом, ѐљий створений мільйонами уљраїнців, що 
живуть у всіх частинах світу. Тому розглѐд ољремих аспељтів її фунљціонуваннѐ лише дасть змогу 
зрозуміти тенденції її становленнѐ, а таљож значеннѐ длѐ розвитљу світової лінгводидаљтиљи загалом. 
Таљож таљий аналіз уможливить зрозуміти прогалини, ѐљі утворилисѐ і потребуять ѐљісного заповненнѐ.  

Основним джерелом формуваннѐ уљраїнсьљої лінгводидаљтиљи за љордоном ю навчальні 
посібниљи, адже вони ю основоя у виљладанні / вивченні мови. Їх љільљість значно перевищую љільљість 
аналогічних видань в Уљраїні, проте через історичні обставини вони були і продовжуять бути 
незнаними длѐ фахівців, ѐљі працяять у цій сфері в Уљраїні. Ситуаціѐ пољращуютьсѐ, проте назріваю інша 
проблема: різницѐ у вживанні різних правописних систем в уљраїнсьљих та заљордонних навчальних 
виданнѐх.  

Поза межами Уљраїни створено навчальні виданнѐ длѐ дітей, наприљлад, «Слово рідне» Софії 
Гаєвської [1], «Буквар» Марії Дейко (7 перевидань у всьому світі) [2], серіѐ читанољ длѐ розвитљу 
уљраїнсьљої мови, ѐља об’юдную љільља љниг під назвами «Тут і там», «Друзі», «Школа», «Пригоди», 
«Казки», «Ходіть зі мною», «Наші скарби» [3].  

Сучасноя навчальноя серіюя длѐ учнів 1-6 љласів ю «Нова». Її «першочергово виљористовуять на 
занѐттѐх з уљраїнсьљої мови двомовних і базових програм, але таљож і в інших освітніх програмах, таљих 
ѐљ Рідна шљола. «Нова» сљладаютьсѐ із шести рівнів, ѐљі приблизно відповідаять 1-6 љлѐсам, а точніше – 
допомагаять учнѐм розвивати володіннѐ мовоя від початљового до середнього рівнів. До серії «Нова» 
входѐть базові љомпоненти («Діѐлоги», «Повтор-імітаціѐ», «На допомогу вчителеві – матеріѐли длѐ 
плѐнуваннѐ занѐть»), а таљож допоміжні ресурси («Книжљи длѐ читаннѐ учнѐм уголос», «Настільні ігри», 
«Пісні», «Вірші і ребуси» та «Вправи до навчальних розділів» [7]. 

Ці виданнѐ виљористовуять у всьому світі длѐ навчаннѐ дітей уљраїнсьљої мови. А в Уљраїні досі не 
створено жодного навчального посібниља з УМІ длѐ дітей. Кільљість дітей, ѐљі починаять вивчати 
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уљраїнсьљу мову ѐљ іноземну (чи другу), зростаю і на території Уљраїни, і поза її межами, наприљлад, у 
ювропейсьљих љраїнах, људи виїхали уљраїнці таљ званої «четвертої хвилі». 

Навчальні виданнѐ з уљраїнсьљої мови длѐ дорослих почали виходити друљом ще з 40-х рољів. До 
проголошеннѐ незалежності Уљраїни існувало вже чимало посібниљів, спрѐмованих на навчаннѐ 
уљраїнсьљої мови ѐљ другої чи іноземної. Таблицѐ пољазую динаміљу підручниљотвореннѐ за љордоном. 
Переліљ видань, ѐљі увійшли у таблиця, не претендую на вичерпність, проте ю першим в уљраїнсьљій 
лінгводидаљтиці підсумљом посібниљів, опубліљованих за љордоном до і на початљу 90-х рољів ХХ століттѐ 
і призначених длѐ навчаннѐ уљраїнсьљої мови поза межами Уљраїни. 
 

Таблиця 1. 
Приклади навчальних посібників з української мови,  

надрукованих за кордоном протягом 1940-1990-х років 
 

Назва, автори Рік Країна 

Honore Ewach. Ukrainian self-educator for the beginners (Ukrainian 
grammar simplified)  

1946 Канада 

Shklanka Elias. Ukrainian grammar  1949 Канада 

A modern Ukrainian grammar / George Luckyj, Jaroslav B. Rudnyckyj 1949, 1958 Канада 

Stechishin J. Ukrainian grammar 1951, 1966 Канада 

Кисілевсьљий К. Граматиља уљраїнсьљої мови (длѐ шљоли й 
самонавчаннѐ)  

1955 США 

Ukrainian with ease / by Borislaw N. Bilash. Pref. by Paul Yuzyk 1962 Канада 

Labiuk N. Introductory Ukrainian for high schools  1962 Канада 

Struk Danylo. Ukrainian for undergraduates 1978 Канада 

Slavutych Y. Conversational Ukrainian 1969 Канада 

Василишин С. Дивись. Слухай. Говори . Підручниљ длѐ 
початљово-розмовної љлѐси 

1973 Канада 

Slavutych Y. Manual da lingua ucraniana 1976 Бразиліѐ 

Франљо Рома, Лабач Віра. Уљраїнсьља мова 101 : підручниљ длѐ 
студентів  

1979 Канада 

Ярљівсьља С. Мова і розмова: зошити длѐ студентів 1981 Канада 

Wichorek M. A Ukrainian Grammar for beginners. Self teaching  1982 США 
 

 
Таблицѐ таљож даю змогу зробити висновољ, що перші навчальні посібниљи з УМІ все-таљи 

створено за љордоном, отже, уљраїнсьља лінгводидаљтиља ѐљ галузь зародиласѐ поза межами Уљраїни. 
Післѐ 90-их рољів процес твореннѐ посібниљів аљтивізувавсѐ, особливо у світових центрах 

уљраїністиљи при різних університетах. У таблиці № 2 наведено приљлади видань, що вийшли друљом в 
різних љраїнах і спрѐмовані на навчаннѐ уљраїнсьљої мови передусім іноземних студентів. 
 
 
 

Таблиця 2. 
Приклади навчальних видань з УМІ, надрукованих у світі протягом 1990–2010 років 

 
 

Аргентина Курс уљраїнсьљої мови (curso del idioma ucrano) / за ред. М. Василиља (90-ті 
рољи); 

Угорщина Багмут І., Штефуца В. Сходинља 1. Уљраїнсьља мова длѐ початљівців : 
підручниљ длѐ студентів-славістів (2010); 
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Польща  Белей О. Уљраїнсьља мова: праљтичний љурс длѐ полѐљів (2003); 

Белей О. Розмовлѐюте уљраїнсьљоя? : підручниљ уљраїнсьљої мови (2006); 

Василенљо В. Уљраїнсьља мова. Поглиблений праљтичний љурс (2001); 

Śpiwak J. Podręcznik języka ukraioskiego (1996); 

Huk I., Szost L. Вивчаюмо уљраїнсьљу (Podręcznik do nauki języka ukraioskiego 
dla zaavansovanych) (1997); 

Zinkiewicz-Tomanek B., Baraniwska O. Język ukraioski dla początkujących 
(2012);  

Росіѐ Леснаѐ Г. Уљраинсљий ѐзыљ длѐ стран СНГ (2010); 

Леснаѐ Г. Учебниљ уљраинсљого ѐзыља. Уровень А1 (2010); 

апоніѐ Наљай К. Вступний љурс уљраїнсьљої мови (1991); 

Забуранна О., Суровий В. Розмовна мова та граматиља: Вступ до основ 
мови. Новий вислів – уљраїнсьља мова; 

Болгаріѐ Стаменова А. Уљраинсљи езиљ за болгари (2008); 

Франціѐ асинсьља О. Хвилі. Уљраїнсьљий метод длѐ дебятантів (2000); 

Danylchenko O. L'ukrainien. Cours D'initiation Pour Francophones (2000); 

Mykhalyk R. Grammaire pratique de l'ukrainien (2003); 

Німеччина Amir-Babenko S. Lehrbuch der ukrainischen Sprache (1999); 

Kolbina V., Sotnikova S. Svitanok. Ukrainisch für Anfänger (2004); 

Schubert L. Ukrainisch für Anfänger und Fortgeschrittene (2008); 

США Press Ian, Pugh Stefan Colloquial Ukrainian (A complete language course) 
(1994); 

Beginning Ukrainian (Critical Language Series) [DVD-ROM] / Oksana Sachyk 
(2005); 

Shevchuk Yuri. Beginner's Ukrainian with Interactive Online Workbook (2011); 

Канада Duravetz G. Ukrainian (conversational and grammatical) (1993); 

Humesky A. Modern Ukrainian (2001); 

Велиљобританіѐ Bekh Olena, Dingly James Ukrainian (Teach yourself book). A complete course 
for beginners (1998) 

 

Динаміља уљладаннѐ посібниљів зростаю післѐ 2000 рољу. Більшість навчальних праць уљладена з 
урахуваннѐм мови љраїни, в ѐљій вивчаять УМІ; зољрема переважаю љільљість посібниљів, створених длѐ 
англомовних студентів. Прогалиноя ю відсутність одномовних видань, ѐљі б змогли виљористовувати 
студенти з різних љраїн світу. 

2. Інший аспељт, в ѐљому розвиваютьсѐ лінгводидаљтиља, – науљові љонференції, присвѐчені 
виљладання уљраїнсьљої мови. 

Результат таљих љонференцій ю вагомим, адже учасниљи маять змогу обмінѐтисѐ досвідом, 
дізнатисѐ про найновіші досѐгненнѐ, знайти способи вирішеннѐ проблем. аљ приљлад можна навести 
Всељанадсьљу вчительсьљу љонференція у травні 2012 рољу «Уљраїнсьље шљільництво в Канаді: бути 
љанадцем і залишатисѐ уљраїнцем», ѐљу провели в Торонто. На ній вперше за десѐтљи рољів мали змогу 
зустрітисѐ вчителі та виљладачі уљраїнсьљої мови з цілої Канади й обговорити розвитољ уљраїномовної 
освіти в Канаді. 

Конференції, в ѐљих не безпосередньо розглѐдаять питаннѐ УМІ, проводѐть у багатьох љраїнах, 
проте проблемоя продовжую бути поширеннѐ інформації про них. 

Установи, в ѐљих розвиваютьсѐ уљраїністиља, переважно у межах љафедр слов’ѐнсьљих мов, ю на 
різних љонтинентах: при Університеті Монаш в Мельбурні (Австраліѐ), љафедра уљраїнознавства при Центрі 
мов та міжљультурних досліджень Федерального університету штату Парана (Бразиліѐ), Кафедра 
уљраїнсьљих студій Оттавсьљого університету, Відділеннѐ Канадсьљого інституту уљраїнсьљих студій 
Університету Торонто, Центр Уљраїнсьљо-Канадсьљих студій при Манітобсьљому університеті, Університет 
Альберти (Кафедра сучасних мов та љультурознавства) (Канада); численно вони розвиваятьсѐ в Ювропі: 
наприљлад, у Велиљобританії: Шљола слов’ѐнсьљих та східноювропейсьљих науљ (University College London), 
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річний фаљультативний љурс уљраїнсьљої мови длѐ початљівців при Кембріджсьљому університеті; у 
Римсьљому «La Sapienza» (Департамент Ювропейсьљих та Інтерљультурних студій, Сељціѐ славістиљи та 
студій Центрально-Східної Ювропи) проводѐть љурси з уљраїнсьљої мови; у Німеччині уљраїністиља 
фунљціоную в межах љафедри східної та західнослов’ѐнсьљої філології, відділу славістиљи Університету 
Грайфсвальд; з 2002 рољу в Будапештсьљому університеті ім. Л. Етвеша дію љафедра уљраїністиљи в Інституті 
слов’ѐнсьљої та балтійсьљої філології, а таљож багато інших љафедр фунљціоную в цілому світі *6+. 

На становленнѐ уљраїнсьљої лінгводидаљтиљи впливаять таљож ољремі особистості. Наприљлад, 
професор К. Андрусишин спричинивсѐ до започатљуваннѐ уљраїністиљи у Сасљачевансьљому університеті, 
М. Василиљ зробив дуже багато длѐ становленнѐ уљраїністиљи в Аргентині, за ініціативи а. Рудницьљого 
створено департамент слов’ѐнсьљих мов в Манітобсьљому університеті, де виљладали уљраїнсьљу мову, 
та багато ін. 

Отже, становленнѐ уљраїнсьљої лінгводидаљтиљи за љордоном передусім відбуваютьсѐ в межах 
розглѐнутих аспељтів.  

Досі ю потреба в ѐљісному навчально-методичному забезпеченні. Ще не створено љомплељсної 
методиљи виљладаннѐ уљраїнсьљої мови ѐљ другої чи іноземної, у ѐљій враховано було би специфіљу 
уљраїнсьљої мови, описано різні методи, прийоми її виљладаннѐ на різних етапах навчаннѐ. Уљраїнсьљим 
шљолам за љордоном потрібні навчальні програми, ѐљі враховували би потреби учнів з різним рівнем 
володіннѐ уљраїнсьљоя мовоя ѐљ іноземноя / другоя. Ще одніюя проблемоя, ѐља потребую вирішеннѐ, 
ю сертифіљаціѐ рівнів володіннѐ УМІ, що таљож підвищило би статус уљраїнсьљої мови, таљ ѐљ це 
відбулосѐ із іншими ювропейсьљими мовами. 

Ољресленнѐ зазначених проблем може започатљувати їх поетапне вирішеннѐ, а уљраїнсьља 
лінгводидаљтиља поза межами Уљраїни чељаю на подальші ґрунтовні дослідженнѐ. 
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Галина Чуба 

УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТ У ЄВРОПІ: НОВА ПОЯВА НА СЦЕНІ 

 
Традиціѐ здобувати освіту в заљордонних університетах, насамперед ювропейсьљих, не нова в 

уљраїнсьљій історії. Уже в XIV ст. прізвища вихідців з Уљраїни дослідниљи знаходѐть у списљах студентів 
найвідоміших тогочасних університетів (Паризьљому, Болонсьљому, Падуансьљому, Базельсьљому, 
Гейдельберзьљому, Лейденсьљому, Краљівсьљому та інших). Таљ, у 1353 р. у Паризьљому університеті 
підвищували освіту магістр Петро Кордован і його «товариші з Pутенії». Тут же учивсѐ у 1369 р. Іван «з 
Рутенн», а у 1397 р. – «Герцан Вілевич рутенсьљої нації з Киюва». У списљах студентів університетів у 
Лейпцігу і Віттенберзі русини (уљраїнці) зустрічаятьсѐ вже з 1498 р., у Кенігсбергу – з 1544 р. Тільљи в 
одному Краљівсьљому університеті у 1510-1560  рр. здобували освіту 352, а загалом протѐгом XV-XVI ст. – 
800 вихідців з Уљраїни. В університетах та інших навчальних заљладах Німеччини в другій половині XVII-
XVIII ст., за підрахунљами істориљів, таљих було понад 450. Кільљість русьљих (уљраїнсьљих) студентів у 
Празі та Краљові була таљоя значноя, що уже в XV ст. при університетах длѐ них відљривали спеціальні 
бурси (гуртожитљи) [1]. Найталановитіші із них, здобувши науљові титули та визнаннѐ, самі виљладали у 
найвідоміших тогочасних навчальних заљладах1.  

Останніми рољами історіѐ, ѐљ це уже не раз траплѐлосѐ, знову повторяютьсѐ: звичай виїздити на 
навчаннѐ за љордон стаю дедалі поширенішим серед уљраїнсьљої молоді, ѐља хоче здобувати освіту. 
Сприѐю цьому загальна демољратизаціѐ життѐ, ширший обмін інформаціюя, більша прозорість љордонів 
(навіть попри візові перепони). Недолугість системи вищої освіти в Уљраїні, її стагнаціѐ на фоні дедалі 
більшої динамізації у західному світі таљож не додаю престижу уљраїнсьљим дипломам. Інший чинниљ, 
що перељоную уљраїнсьљих батьљів «посилати» дітей вчитисѐ за љордон, – фінансовий. Вартість навчаннѐ 
в університетах Центральної Ювропи часто не перевищую видатљів на неї в Уљраїні, а навіть буваю 
нижчоя. До цього слід додати вищу ѐљість навчаннѐ, љраще ресурсне забезпеченнѐ, більший љомфорт, 
ѐљщо йдетьсѐ про побутові умови, перспељтиви працевлаштуваннѐ в Ювропі. Додатљові бонуси навчаннѐ 
у ювропейсьљому виші – можливість подорожувати, поїхати на навчаннѐ до інших навчальних заљладів у 
межах різних програм студентсьљого обміну та стажувань по всій Ювропі. 

Офіційна статистиља щодо числа осіб, ѐљі виїжджаять на навчаннѐ за љордон, в Уљраїні не 
проводитьсѐ, та й наврѐд чи можлива. Проте отримані з різних, насамперед Інтернет-джерел, дані 
дозволѐять зробити деѐљі висновљи та зарисувати тенденції цього процесу. 

1. Зростання числа українських студентів, які виїжджають на навчання за кордон. 
За даними ЯНЕСКО, у 2009 році за љордоном навчалосѐ понад 32 тис. уљраїнсьљих студентів2. Із 

них найбільше число здобувало вищу освіту в Російсьљій Федерації (понад 12 тис. осіб). На другому місці 
за потољом уљраїнсьљих студентів – Німеччина (майже 6,5 тис. осіб), на третьому – Польща (понад 
3 тис.), на четвертому – США (1 688), на п’ѐтому – Франціѐ (1 334). Інші популѐрні напрѐмљи длѐ 
уљраїнсьљих «спудеїв» – Чехіѐ, Італіѐ, Угорщина, Австріѐ, Велиљобританіѐ. Напрошуютьсѐ запитаннѐ: 
наведене число – 32 тис. уљраїнсьљих студентів, що навчаятьсѐ за љордоном, – це багато чи мало? На тлі 
загального числа уљраїнсьљої молоді, що здобуваю вищу освіту (2,5 млн. осіб, що навчалисѐ у 2011 році у 
вишах Уљраїни I-IV рівнів аљредитації3), це лише тисѐчна відсотља. Видавалосѐ б – дрібницѐ, на ѐљу 
можна й не зважати. Проте дуже пољазовим фаљтом ю те, що число тих, хто виїжджаю здобувати освіту 
на Захід, неухильно зростаю. 

Тенденція до зростаннѐ числа уљраїнсьљих студентів, зољрема у Польщі, засвідчуять дані 
польсьљої сторони. Таљ, љільљість виданих польсьљими посольствами в Уљраїні студентсьљих віз за останні 
п’ѐть рољів зросла більш ніж учетверо – з 1,8 тис. до 9 тис., а чесьљих – більш ніж удвічі, до 1,7 тис. осіб4. 
Пољазовими ю й отримані мноя дані безпосередньо від навчальних відділів деѐљих љраљівсьљих вишів. 
Таљ, у Краљівсьљому ељономічному університеті, одному із найбільш престижних державних вишів, 
число уљраїнсьљих студентів за чотири рољи зросло у 10 разів: із 30 осіб у 2009 році до 281 у 20125. 
Зауважу, що цифри ці не випадљові, а наслідољ аљтивної політиљи вишу, налаштованого на рељрутація 
студентів зі сходу6. У агеллонсьљому університеті число студентів з уљраїнсьљим паспортом за останні 
три рољи таљож зросло, хоча й не таљ значно: 163 особи у 2009/2010 навчальному році та 191 у 
2012/20137. 
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2. Зміна «географії» навчання. 
За останню десѐтиліттѐ понѐттѐ «навчатисѐ за љордоном» суттюво змінило свою значеннѐ. аљщо 

раніше це означало престижні університети «старої Ювропи», насамперед Велиљобританії, а таљож США, 
то тепер «аљцент» пересунувсѐ на менш відомі виші Центральної Ювропи, насамперед Польщі та Чехії, 
причому динаміља ціюї зміни, ѐљ було пољазано вище, дуже аљтивна.  

Загалом Польща стаю тіюя љраїноя, људи охоче приїжджаять на навчаннѐ іноземні студенти. Це 
љонстатую й польсьља статистиља. За даними Освітнього порталу з пољлиљаннѐм на польсьљі джерела, 
ѐљщо у 1990 / 1991 рр. навчальному році у Польщі здобувало освіту 4 259 іноземних студентів, у 2000 / 
2001 – 6 563, y 2005 / 2006 – 10 092, то у 2009 / 2010 рр. – понад 17 тис. Найчисленніша група серед 
іноземних студентів – уљраїнці. Післѐ них – білоруси, норвежці та шведи8. 

Чому уљраїнсьљі студенти обираять длѐ навчаннѐ виші Центральної Ювропи? Відповідь проста – 
вартість навчаннѐ, що не набагато перевищую видатљи на нього в Уљраїні (таљ, в Угорщині вартість 
навчаннѐ починаютьсѐ від 900 ювро за семестр, подібно виглѐдаю ситуаціѐ в Чехії; у Польщі ріљ 
навчаннѐ залежно від обраного вишу, спеціальності та мови навчаннѐ љоштую 800 – 2000 ювро) та 
відносно невисољі љошти длѐ проживаннѐ (ціна за місце у студентсьљому гуртожитљу в Польщі – це в 
середньому 50-80 ювро на місѐць). За це уљраїнсьљі студенти можуть отримати непогану освіту та 
диплом ювропейсьљого зразља, часто подвійний (ѐљ у Краљівсьљому ељономічному університеті, що 
співпрацяю з вишами у Франції та Німеччині). Два дипломи, наприљлад, отримуять і випусљниљи 
магістерсьљої програми з Міжнародного бізнесу та менеджменту Університету ім.  Леона 
Козмінсьљого, що у Варшаві – ступінь магістра альма-матер та Університету Бредфорд 
(Велиљобританіѐ)9. До того ж, в рамљах численних стипендій студентсьљого обміну існуять широљі 
можливості поїхати на семестр на навчаннѐ до іншого ювропейсьљого вишу, пройти стажуваннѐ (часто 
в рамах навчального плану) в престижних міжнародних організаціѐх та установах. Щодо навчаннѐ у 
Польщі та Чехії, то тут неабиѐље значеннѐ маять таљож незначна відстань, особливо ѐљщо уљраїнсьљі 
студенти родом із західних областей, близьљість менталітету та можливість швидљо подолати мовний 
бар’юр.  

Щоб привабити студента «із сходу», польсьљі, чесьљі та угорсьљі ВНЗ розроблѐять гнучљу систему 
знижољ та стипендій, що дозволѐять значно знизити љошти навчаннѐ. До приљладу, уљраїнсьљі студенти, 
ѐљі маять Карту полѐља, навчаятьсѐ на тих же засадах, що й громадѐни Польщі, тобто безљоштовно. 
Таљих у агеллонсьљому університеті білѐ 30 %. Із-посеред тих уљраїнсьљих студентів, хто не маю цього 
дољумента, майже половина цього, 2012 / 2013 навчального рољу отримала можливість љористуватисѐ 
стипедійним фондом польсьљого урѐду, вони не платѐть за навчаннѐ й отримуять стипендія у розмірі 
900 золотих. Лише 30 осіб з-посеред 191 оплачуять свою навчаннѐ, та й серед них љільљанадцѐтьом ці 
љошти знижено. Треба визнати, що польсьљі ВНЗ усіма силами намагаятьсѐ створити сприѐтливі 
фінансові умови длѐ уљраїнсьљих студентів, маљсимально знизити оплати або знайти зовнішню 
фінансуваннѐ. Наприљлад, у Краљівсьљому ељономічному університеті уже другий ріљ поспіль навчаннѐ 
длѐ уљраїнсьљих студентів за спеціальністя «приљладна інформатиља» безљоштовне, а видатљи пољриваю 
Ювропейсьљий суспільний фонд.  

Знизити љошти навчаннѐ студентам-громадѐнам Уљраїни намагаятьсѐ й љомерційні виші, 
надаячи љращим абітуріюнтам та студентам можливість безљоштовно проживати в гуртожитљу чи 
вирізнѐячи їх невелиљими стипендіѐми.  

Чим поѐсняютьсѐ таље заціљавленнѐ з бољу польсьљих (чесьљих, угорсьљих) вишів уљраїнсьљим 
студентам? Причини прагматичні. По-перше, це љомерційний інтерес, адже фінансуваннѐ державних 
вишів з бяджету здійсняютьсѐ лише на 60 %, отже, решту љоштів треба «заробити». А заробити можна 
лише на студентах з-поза Ювросоязу, осљільљи з 2004 рољу – з набуттѐм Польщея членства в ЮС – усі 
студенти у всіх љраїнах-членах Ювросоязу маять однаљові можливості у љористуванні державними 
дотаціѐми та стипендіѐми.  

По-друге, поглибленнѐ демографічної љризи у Польщі. Із 1991 рољу у Польщі триваю «депресіѐ 
народжуваності», сумарний љоефіціюнт народжуваності10 за останні рољи постійно знижуютьсѐ, ѐљщо у 
1990 році він сљладав 2,0, то у 2012 році, за даними СІА, лише 1,31, за цим пољазниљом Польща займаю 
212 місце у рейтингу 224 держав11. На різље зниженнѐ останніми рољами числа учнів у польсьљих шљолах 
вљазуять і дані Міністерства освіти. Таљ, у 2012 / 2013 навчальному році у початљових та середніх шљолах 
усіх типів навчаютьсѐ на 140 тис. учнів менше, ніж у попередньому. Загалом же в порівнѐнні із 2005 / 
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2006 навчальним рољом число учнів зменшилосѐ на 1 млн. 118 тис. і сљладаю 4 669 тис.12. Вљрай 
негативні наслідљи длѐ демографічної ситуації в Польщі мало таљож відљриттѐ ринљів праці 
ювропейсьљих держав післѐ вступу љраїни до ЮС. Із 2004 рољу це спричинило відплив на Захід (в 
Ірландія, Велиљобританія, Швеція, Голландія, Німеччину та інші љраїни) значного числа польсьљих 
громадѐн, насамперед продуљтивного мобільного віљу (18-44 рољів). За даними Міністерства 
заљордонних справ, таљих може бути навіть 1,2 млн.13.  

По-третю, проблему незаповнених аудиторій в центральноювропейсьљих університетах посиляю 
той фаљт, що значна частина місцевих студентів виїхала на навчаннѐ до західноювропейсьљих љраїн, де, 
до слова, демографічна љриза таљож поглибляютьсѐ і польсьљий чи чесьљий студент там дуже бажаний. 
Перед центральноювропейсьљими вишами дедалі гостріше постаю проблема порожніх аудиторій, і 
вирішити її можна лише за рахунољ молоді з-за східного љордону. Причому йдетьсѐ ѐљ про «близьље 
зарубіжжѐ» (Уљраїну, Білорусь, Росія, балљансьљі держави), таљ і про «далеље», насамперед, Китай. 
Оріюнтація польсьљих вишів на східних студентів демонструю хоча б фаљт, що значна частина 
університетів поруч зі звичними англомовними версіѐми своїх Інтернет-сторінољ маю таљож російсьљо-, 
уљраїнсьљо-, а дедалі частіше й љитайсьљомовні.  

У Польщі нема юдиного державного освітнього агентства, що займалосѐ б промоціюя польсьљої 
вищої освіти та пошуљом іноземних студентів, ѐљ, наприљлад, DAAD в Німеччині, Вritish Council у 
Велиљобританії чи Campus France у Франції. Тому пошуљ уљраїнсьљих абітуріюнтів навчальні заљлади 
здійсняять самі, існую таљож дељільља освітніх проељтів, що маять на меті поширеннѐ інформації про 
можливості навчаннѐ у Польщі. Таљ, у 2005 році Конференціѐ рељторів аљадемічних вищих навчальних 
заљладів Польщі (KRASP) разом із Освітнім фондом «Перспељтиви» заснували спеціальну цільову 
програму «Study in Poland», мета ѐљої, ѐљ читаюмо на Інтернет-сторінці, – збільшити љільљість проељтів 
студентсьљого обміну та забезпечити іноземних студентів інформаціюя про освіту в Польщі14. В 
проељті беруть участь 37 вищих навчальних заљладів з усіх регіонів љраїни. Елељтронну версія цього 
проељту можна переглѐнути чотирма мовами – англійсьљоя, російсьљоя, польсьљоя та љитайсьљоя. 
На сайті проељту дію пошуљова система: з-посеред 400 запропонованих вишами-учасниљами 
навчальних програм абітуріюнт може підібрати собі найприйнѐтніший длѐ нього варіант, беручи до 
уваги мову навчаннѐ (англійсьља або польсьља), освітній напрѐмољ (найрізноманітніші пропозиції, від 
музиљи чи історії мистецтва до технічних спеціальностей та гірничої промисловості) та рівень освіти 
(баљалаврат, магістерсьље навчаннѐ, аспірантура). На сторінці можна отримати інформація про 
систему вищої освіти в Польщі, оформленнѐ дољументів, љурси польсьљої мови, можливості отримати 
гранти та стипендії на навчаннѐ. Проељт «Study in Poland» аљтивно інформую своїх потенційних 
студентів з Уљраїни про можливості навчаннѐ у Польщі, наприљлад, в під час щорічних Міжнародних 
виставољ «Освіта та љар’юра» та «Освіта за љордоном», що відбуваятьсѐ в «Уљраїнсьљому домі» у 
Киюві15, здійсняю рељламні љампанії ољремих університетів, учасниљів ціюї програми.  

Ініціативу, пов’ѐзану із промуваннѐм польсьљих вищих шљіл, дедалі частіше бере на себе місцева 
влада. Таљ, з ініціативи мера Вроцлава Рафала Дутљевича у 2006 році було започатљовано перший 
лољальний нељомерційний проељт «Teraz Wrocław»16. Основне завданнѐ його – запросити молодь зі 
Східної Ювропи на навчаннѐ до вроцлавсьљих вишів, інформувати про умови вступу та навчаннѐ у них. 
Проељт «Teraz Wrocław» пропоную безљоштовну допомогу у виборі навчального заљладу та 
спеціальності; љонсультації щодо процедури вступу, оформленнѐ дољументів; інформаційну підтримљу 
на першому етапі навчаннѐ; мовно-адаптаційний љурс длѐ учасниљів проељту. Учасниљи проељту дуже 
аљтивно працяять в Уљраїні, організовуять зустрічі зі старшољласниљами та презентації, інформуячи 
про можливості навчаннѐ в університетах Вроцлава17. Проељт виѐвивсѐ дуже результативним, цього 
рољу в цьому місті здобуваять освіту понад 450 студентів із Уљраїни, Білорусі, Росії, Молдови, 
Казахстану, Турљменістану та Узбељистану. 

Деѐљі польсьљі виші, насамперед приватні, уже сьогодні повністя «переоріюнтувалисѐ» на 
уљраїнсьљого студента (наприљлад, Краљівсьља аљадеміѐ ім. Анджеѐ Фрича Моджевсьљого чи Вища 
шљола менеджменту в Жешуві). Останнѐ маю в Уљраїні офіційне представництво та розгалужену мережу 
љонсультаційних пунљтів у різних регіонах18, навчаннѐ деѐљих предметів на першому љурсі здійсняютьсѐ 
уљраїнсьљоя мовоя. У польсьљих навчальних заљладах, особливо у приљордонних з Уљраїноя територіѐх, 
уљраїнсьља мова уже давно стала звичноя в љоридорах та аудиторіѐх. Деѐљі виші у намаганні притѐгнути 
студента «зі сходу» створяять цілі навчальні програми російсьљоя мовоя19. 
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Широље заціљавленнѐ польсьљих освітніх заљладів вступом до них уљраїнсьљих студентів, а тих – 
можливістя здобути освіту за љордоном, хай навіть не таљих далељим, відразу отримало «љомерційний» 
вимір. В Уљраїні протѐгом останніх рољів виниљли численні љонсалтингові агентства, що, зрозуміла річ, не 
безоплатно, пропонуять уљраїнсьљим абітуріюнтам цілий «паљет послуг», људи входѐть не лише 
љонсультації стосовно процесу вступу, навчаннѐ, порѐдљу оплати та умов проживаннѐ; а й безпосереднѐ 
допомога в заповненні анљет, інших дољументів, організації приїзду до Польщі та побуту там 
(наприљлад, в переліљ послуг серед інших входѐть таљож пошуљ житла, љупівлѐ стартового паљету 
мобільного оператора, відљриттѐ банљівсьљого рахунљу тощо). Координатори гарантуять інформаційно-
љонсультаційну підтримљу своїм љліюнтам (уљраїнсьљим студентам та їхнім батьљам) протѐгом усього 
першого рољу навчаннѐ. Вартість таљих послуг сљладаю білѐ 1000 ювро20. Таљі фірми навесні 
організовуять оглѐдові тури у љільља вибраних вишів, щоб на місці ознайомити потенційних студентів та 
їхніх батьљів з умовами навчаннѐ та проживаннѐ. Польсьљі виші зі свого бољу аљтивно співпрацяять з 
таљими «рељрутинговими» агентствами, надаять інформаційні та рељламні матеріали, гостинно 
приймаять відвідувачів з Уљраїни. 

аљі перспељтиви вимальовуятьсѐ перед уљраїнсьљим студентом із польсьљим дипломом? 
Система вищої освіти в Польщі зараз проходить процес реструљтуризації і пристосуваннѐ до 

реалій ХХІ ст. Польсьљі виші пољи що не «љонљурентоспроможні» зі своїми «побратимами» з Франції, 
Велиљої Британії чи Німеччини. Основна проблема вищої освіти Польщі – її значна гуманітаризаціѐ. Із 
љожним рољом у Польщі спадаю число лядей, заціљавлених у здобуванні технічних спеціальностей, 
натомість зростаю число студентів, що навчаятьсѐ на спеціальностѐх, ѐљі не вимагаять велиљих 
дидаљтичних видатљів (таљ звані спеціальності «дошљи та губљи»): філологіѐ, історіѐ, психологіѐ, 
педагогіља, менеджмент і марљетинг та інші21. Через це випусљниљи польсьљих вишів маять широљі 
теоретичні знаннѐ і нестачу праљтичних навичољ, а саме на них в сучасному світі ставлѐть основний 
наголос. аљ наслідољ, значна частина випусљниљів польсьљих вишів не може знайти роботу, відповідну 
до своюї освіти. аљ і в Уљраїні, в Польщі чимала љільљість лядей з вищоя освітоя працяю нижче своїх 
љваліфіљацій. «Болѐчљи» польсьљої системи освіти перељладаятьсѐ і на уљраїнсьљих студентів, ѐљі там 
здобуваять диплом баљалавра чи магістра і післѐ завершеннѐ навчаннѐ сљоріш за все поповнѐть лави 
тих, хто рољами шуљаю місце праці або перебиваютьсѐ тимчасовими заробітљами.  

Звичайно, значно љращі перспељтиви знайти роботу в Польщі або в Ювропі маять випусљниљи 
«приљладних» спеціальностей. Саме тому значноя популѐрністя серед студентів, зољрема й з Уљраїни, 
љористуютьсѐ нещодавно відљрита у Краљівсьљому ељономічному університеті спеціальність «приљладна 
інформатиља», заснована на поюднанні љомп’ятерної науљи та бізнесу. Навчаннѐ длѐ уљраїнсьљих 
студентів тут, ѐљ вљазувалосѐ вище, безљоштовне, а видатљи пољриваю Ювропейсьљий суспільний фонд. 
Цей виш проводить таљож низљу ініціатив, що допомагаять студентам та випусљниљам знайти роботу. 
Таљ, длѐ студентів організовуять різні бізнес-аљадемії – зустрічі з фірмами, ѐљі запрошуять студентів 
пройти у них стажуваннѐ, дію Університетсьљий центр љар’юр, що проводить спеціальні навчаннѐ, ѐљ 
шуљати роботу, існую таљож Інтернет-сторінља, доступна лише длѐ студентів та випусљниљів КЕУ, із 
пропозиціѐми ваљансій. Завдѐљи цим заходам аж 80 % студентів цього навчального заљладу 
працевлаштовані ще до завершеннѐ навчаннѐ. 

Кілька слів як підсумок. 
Уљраїнсьљі студенти щораз впевненіше ступаять љоридорами польсьљих вишів і, судѐчи із 

заохочувальних ініціатив, ѐљі здійсняять польсьљі навчальні заљлади, щоб притѐгнути до себе студента 
«зі сходу», гроно їх буде щораз численнішим.  

Добре це чи погано? Длѐ Уљраїни це означаю черговий відтіљ найбільш перспељтивної частини 
суспільства – молоді, адже значна частља тих, хто поїхав (чи поїде) здобувати освіту за љордон, навіть 
таљий недалељий, ѐљ Польща, на батьљівщину наврѐд чи повернетьсѐ. Проте звинувачувати польсьљу 
сторону в тому, що љоштом уљраїнців вона намагаютьсѐ «залатати» наслідљи своюї демографічної љризи, 
наврѐд чи можна. аљ у більшості сфер життѐ, в освіті теж діять ринљові заљони, і ѐљщо ѐљийсь товар (у 
цьому випадљу освіту) можна љупити дешевше або ж, заплативши ті самі гроші, отримати ѐљісніший 
продуљт (подвійний диплом, љомфортні умови длѐ навчаннѐ, досвід студентсьљих обмінів чи стажуваннѐ 
в іноземних фірмах), то «навіщо переплачувати»? Дољи уљраїнсьља вища освіта перебуватиме в таљому 
стані, ѐљ зараз, не варто дивуватисѐ, що дедалі більше уљраїнців вирѐджатимуть своїх дітей за 
дипломом принаймні до Польщі. З іншого бољу, цей фаљт маю величезне позитивне значеннѐ. Дедалі 
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сильніші струмені уљраїнсьљого студентства «ламаять љригу» візових перепон, ѐљі длѐ уљраїнців 
залишаятьсѐ доволі жорстљими, попри всі запевненнѐ ювропейсьљих очільниљів щодо полегшеннѐ 
візового режиму длѐ громадѐн Уљраїни. Вливаячись у широљі ріљи ювропейсьљого студентства, 
уљраїнсьља молодь аљтивно вљлячаютьсѐ в «ювропейсьљий љонтељст», приймаю ювропейсьљі цінності та 
стандарти життѐ, не теоретично, а реально долучаю «до Ювропи», навіть ѐљщо в її польсьљому варіанті. 

 

____________________ 

1 Таљ, 1469 р. до агеллонсьљого університету вступив син дрогобицьљого міщанина Ярій Котермаљ, 
більше відомий ѐљ Ярій Дрогобич, ѐљ незаможний вступниљ внісши лише один грош оплати. За ріљ 
наполегливого навчаннѐ янаљ здобув тут титул баљалавра, а в 1473 році – магістра. Не вдовольнившись 
отриманими знаннѐми, того ж рољу поїхав до найславетнішого на той час університету – Болонсьљого, де 
ґрунтовно вивчав астрономія та медицину, у 1478 р. отримав ступінь дољтора філософії та став професором. 
Протѐгом 1478-1482 рр. читав лељції з астрономії в Болонсьљому університеті, а в 1481-1482 рр. був його 
рељтором. Див.: Кордон М. В. Уљраїнсьља та зарубіжна љультура: Курс лељцій. ..., С. 315-316. 

2 За љордоном навчаютьсѐ більше 32 тис. уљраїнсьљих студентів. *Режим доступу:+ 
http://tyzhden.ua/News/40678. 

3 Система вищої освіти Уљраїни охопляю майже 2,5 млн. студентів [Режим доступу:] 
http://osvita.ua/vnz/news/14707/. 

4 Корреспондент: Навчені в Ювросоязі. Все більше молодих уљраїнців штурмую недорогі вузи Східної 
Ювропи [Режим доступу:] http://ua.korrespondent.net/journal/1545383-korrespondent-navcheni-v-evrosoyuzi-
vse-bilshe-molodih-ukrayinciv-shturmue-nedorogi-vuzi-shidnoyi-evrop. 

5 Висловляя подѐљу за наданнѐ необхідної інформації працівниљові навчального відділу Краљівсьљого 
ељономічного університету Едиті аницьљій. 

6 Свідчать про це хоча б розміщені на Інтернет-сторінці цього навчального заљладу рељламні та 
інформаційні матеріали уљраїнсьљоя та російсьљоя мовами, див.: http://nowa.uek.krakow.pl/. 

7 Висловляя подѐљу за наданнѐ необхідної інформації працівниљам агеллонсьљого університету: 
љерівниљові відділу з питань вступу Тадеушу Дембовсьљому та працівниљові відділу обслуговуваннѐ 
іноземних студентів Катажині Бирсьљій. 

8 Не наші університети. Реформи Табачниља збільшили љільљість уљраїнсьљих студентів у Польщі [Режим 
доступу:] http://www.osvita.org.ua/articles/702.html. 

9 http://mscukr.kozminski.edu.pl/. 
10 Сумарний пољазниљ народжуваності (ang.: Total Fertility Rate – TFR) – це найбільш точний пољазниљ 

рівнѐ народжуваності, він хараљтеризую число народжених дітей, що припадаю на одну жінљу дітородного 
віљу (15-49 рољів). Прийнѐто вважати, що длѐ відтвореннѐ пољолінь цей пољазниљ виносити 2,10 – 2,15. За 
матеріалами Віљіпедії: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_dzietno%C5%9Bci.  

11 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html. Зауважимо, що 
Уљраїна із пољазниљом 1,29 у цьому рейтингу займаю ще нижче, 215 місце. 

12 Liczba uczniów w Polsce systematycznie maleje *Режим доступу:+ 
http://www.wykop.pl/link/1382213/liczba-uczniow-w-polsce-systematycznie-maleje/. 

13 Kiedy, dokąd i ilu Polaków wyemigrowało od czasu wejścia do UE? [Режим доступу:] 
http://polonia.wp.pl/title,Kiedy-dokad-i-ilu-Polakow-wyemigrowalo-od-czasu-wejscia-do-
UE,wid,10003061,wiadomosc.html. 

14 http://www.studyinpoland.pl/ua/index.php/2012-04-17-09-06-32. 
15

 Таљ, на останній Міжнародній виставці «Освіта та љар’юра – 2013» та «Освіта за љордоном», що 
відбуласѐ 11-13 љвітнѐ 2013 рољу, на стенді проељту «Study in Poland» було представлено 15 вишів, 
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2012.  

16 http://study-in-wroclaw.pl/. 
17 Таљ, 9-10 љвітнѐ 2013 рољу таља зустріч відбуласѐ у Хмельницьљому та Вінниці, див.: http://study-in-
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20 Деѐљі з агентств, що працяять у сфері освіти у Польщі: http://www.proekt-obk.com/about-us, 
http://up-study.net/, http://www.univerpl.com.ua/, http://euroosvita.info/, http://www.osvitapol.info/. 

21 Наприљлад, спеціальності, ѐљим віддаять перевагу уљраїнсьљі студенти, що навчаятьсѐ в 
агеллонсьљому університеті – управліннѐ (різні спеціальності), ељономіља, міжнародні відносини, ювропейсьљі 
студії, право, державне управліннѐ, а таљож іноземні філології (різні мови). 
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Марія Швед 

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 
У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні, окреслено потребу її 

реформування з метою євроінтеграції. Наголошено на важливості гуманістичного спрямування розвитку 
вищої освіти та визначено її головні завдання. Представлено напрямки розвитку сучасної педагогічної 
думки та акцентовано на ціннісному підході до вирішення проблеми дальшого розвитку української вищої 
освіти у контексті сучасних міжнародних вимог. 

Ключові слова: реформування вищої освіти, гуманістична спрямованість, ціннісний підхід, 
євроінтеграція освіти.  

 

The article analyzes current developmental trends in the Ukrainian higher education, outlines its 
restructuring in order to be integrated into European community. It also emphasizes the importance of humanistic 
orientation of the higher education and defines its main objectives. The article presents the developmental 
directions of modern educational view and the emphasis has been made on the value-based approach to the 
problem of further development of the Ukrainian higher education in the context of current international 
requirements. 

Key words: restructuring of the higher education, humanistic orientation, value-based approach, European 
integration of the education. 

 

Визначаячи ХХІ ст. ѐљ «століттѐ освіти», ЯНЕСКО наголошую на тому, що підґрунтѐм освіти теперішніх і 
прийдешніх пољолінь маю бути система гуманітарної освіти і вихованнѐ, зоріюнтована на самоцінність 
лядини ѐљ взірець універсальності. Сљладні процеси сучасного суспільного розвитљу в нашій державі 
дољорінно змінили ціннісні підходи до системи освіти, зумовивши нові вимоги до підготовљи фахівцѐ. Згідно 
з «Національноя дољтриноя розвитљу освіти», одним із найаљтуальніших ю завданнѐ підвищеннѐ ѐљості 
національної освіти та її інтеграціѐ до ювропейсьљого та світових освітніх просторів. 

Становленнѐ уљраїнсьљої державності, відмова від тоталітарних методів управліннѐ державоя, 
побудова громадѐнсьљого суспільства, інтеграціѐ у світове та ювропейсьље співтовариство передбачаять 
оріюнтація на лядину, пріоритет морально-духовної љультури, визначаять головні напрѐмљи розвитљу 
сучасної вищої освіти. На жаль, сьогодні серед молоді спостерігаютьсѐ небезпечне длѐ соціальної 
стабільності суспільства зростаннѐ бездуховності, зневага до моральних і правових норм, антисоціальна 
поведінља, соціальний нігілізм. Тим, хто не втратив моральних ідеалів, патріотичних почуттів, 
інтелељтуальних оріюнтирів, дедалі важче знайти можливості длѐ громадѐнсьљого самовизначеннѐ, 
протистоѐти негативному впливу оточеннѐ. Все це потребую зміни наѐвної ситуації з метоя підготовљи 
молоді до життѐ в умовах громадѐнсьљого суспільства *2, с. 6]. 

У зв’ѐзљу з цим љонстатуюмо моральне і духовне зубожіннѐ більшості молодих лядей, љотрі щораз 
частіше реагуять на спрощену інформація, низьљопробну љультуру, ѐља не торљаютьсѐ ні розуму, ні 
глибини душі. Важливим етапом на шлѐху нашого суспільства до демољратичної љонсолідації та 
інтеграції ю вихованнѐ толерантності, гуманізму, поваги до прав лядини, вміннѐ долати стереотипи, 
знаходити љомпроміси.  

Тому вљрай важливим завданнѐ вищої освіти нашої доби ю її гуманістична спрѐмованість – 
розвинути лядину, її особистісні ѐљості, осљільљи розвитољ ољремої лядини визначаю розвитољ цілого 
суспільства. Нині аљтуальним ю створеннѐ нових освітніх технологій підготовљи майбутніх виљладачів, 
љотрі маять сприѐти загальному розвитљу особистості, формування її світоглѐдної љультури, морально-
духовних ѐљостей, а таљож творчості й індивідуального досвіду, сприѐти самоорганізації процесу 
засвоюннѐ знань студентами, їхній самоосвіті. 

Сучасна освітнѐ праљтиља перељоную, що процеси ювропейсьљої інтеграції охопляять дедалі 
більше сфер суспільного життѐ, серед ѐљих вища освіта посідаю чільне місце. Уљраїна, чітљо визначивши 
головний оріюнтир на входженнѐ в освітній ювропейсьљий простір, здійсняю модернізація освітньої 
галузі вищої шљоли в љонтељсті ювропейсьљих вимог. Однаљ, на думљу багатьох науљовців і фахівців ѐљість 
вищої освіти в Уљраїні маю бути љращоя. «У масовому вимірі освіта стала менш ѐљісноя, а переважна 
більшість випусљниљів вищих навчальних заљладів (особливо нових) не љонљурентоспроможна на 
ювропейсьљому ринљу праці» *3, с. 11]. 
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Цілљом очевидно, що зазнаять втрат таљі пріоритети уљраїнсьљої вищої освіти, ѐљ 
фундаментальність, системність і праљтична спрѐмованість. Длѐ того, щоб участь Уљраїни у Болонсьљому 
процесі не була формальноя, необхідно провести серйозні реформи уљраїнсьљої освітньої галузі з 
метоя відповідності її ювропейсьљим стандартам. 

Нові сљладні завданнѐ, що постали перед вітчизнѐноя системоя вищої освіти у новому 
тисѐчолітті, насамперед прийнѐте на державному рівні рішеннѐ про рівноправну і партнерсьљу 
інтеграція вищої освіти Уљраїни у загальноювропейсьљий освітній простір вищої шљоли, пришвидшуять 
розгортаннѐ різноманітних науљових досліджень з проблем подальшого розвитљу вищої шљоли і 
педагогічної науљи. Йдетьсѐ вже про ѐљісно інший етап поступу вітчизнѐної вищої шљоли: не стільљи про 
відшуљуваннѐ внутрішніх резервів удосљоналеннѐ навчально-виховного процесу за рахунољ 
впровадженнѐ апробованих підходів, осљільљи вони частљово здійснені за останні рољи. Мова йде про 
започатљуваннѐ власної науљової традиції з аљтуальних проблем сучасної вищої шљоли. Вища освіта 
сьогодні повинна відповідати умовно визначеному обсѐгу змісту та хараљтерним способам наѐвних 
норм љультури, за ѐљих лядина свідомо формуютьсѐ не стільљи ѐљ фахівець, але насамперед ѐљ 
інтелігент, љотрий мусить відповідати очіљуваннѐм суспільства стати носіюм љультури. За словами 
љолишнього Генерального дирељтора ЯНЕСКО Федеріљо Майора, «місіѐ вищої освіти виходить далељо 
за рамљи простої передачі знань. Сьогодні вища шљола пољлиљана готувати таљих громадѐн, ѐљі б уміли 
самостійно мислити й вбачати в љультурних різницѐх добру можливість длѐ плідного діалогу, а не 
загрозу» [7]. 

Ці та інші суспільно-љультурні виљлиљи зумовили потребу реформуваннѐ вищої освіти, про що 
йдетьсѐ у науљових дослідженнѐх В. Кременѐ, С. Гончаренља, Я. Заѐчуљ, І. Зѐзяна, Н. Ничљало та ін. 
Перспељтивам розвитљу вищої освіти в Уљраїні в љонтељсті ювроінтеграції приділѐять увагу науљовці 
О. Балагура, М. Боднар, М. Карпенљо, О. Налобіна, М. Швед. Проблемам модернізації освіти та 
інтеграції вищої освіти Уљраїни у ювропейсьљий простір присвѐчено праці В. Байденљо, М. Згуровсьљого, 
В. Кременѐ та ін. Сучасні теоретичні аспељти аналізу освітніх систем, методиља аналітичних порівнѐнь ю 
предметом досліджень Н. Гітуна, В. Зубља, К. Корсаља, П. Стриженља тощо. 

Ювропейсьља оріюнтаціѐ Уљраїни, її приюднаннѐ до Болонсьљого процесу зумовили љардинальні 
струљтурні, фунљціональні й змістовні зміни у системі вищої освіти. Досѐгненнѐ стандартів ювропейсьљої 
освіти, забезпеченнѐ її ѐљості в Уљраїні можливе, передовсім, за умови розбудови інноваційного 
навчального середовища у заљладах вищої освіти, що передбачаю модернізація процесу підготовљи 
фахівців, перепідготовљу педагогічних љадрів, удосљоналеннѐ педагогічної майстерності виљладачів. 
Базовим принципом нових ѐљісних змін у вищих навчальних заљладах вважаять самостійність і творчу 
аљтивність того, хто навчаютьсѐ, і хто навчаю, ѐљ рівноправних суб’юљтів, ѐљих об’юдную спільна мета і 
діѐльність *4, с. 242]. 

Важливим чинниљом модернізації вищої освіти ю ѐљість освіти – це низља системно-соціальних 
ѐљостей і хараљтеристиљ, ѐљі визначаять відповідність системи освіти до прийнѐтих вимог, соціальних 
норм, державних освітніх стандартів. Отриманнѐ ѐљісної освіти безпосередньо залежить від ѐљості самих 
вимог (норм, цілей, стандартів), ѐљості ресурсів (програми, љадрового потенціалу, љонтингенту абітуріюнтів, 
матеріально-технічного забезпеченнѐ, фінансів тощо) та ѐљості освітніх процесів (науљової та навчальної 
діѐльності, управліннѐ, освітніх технологій), ѐљі безпосередньо забезпечуять підготовљу фахівців. 

У світовій праљтиці застосовуять три основних підходи до оціняваннѐ ѐљості освіти: 
– репутаційний ( на основі оцінољ ељспертів); 
– результативний (за об’юљтивними пољазниљами); 
– загальний.  
Модернізаціѐ системи љонтроля ѐљості постаю сьогодні в Уљраїні ѐљ аљтуальна проблема в 

љонтељсті інтеграції вищої освіти в ювропейсьљу освітня спільноту. Міжнародна освітнѐ спільнота вважаю, 
що немаю і не може бути абсолятно ефељтивної інтернаціональної системи забезпеченнѐ ѐљості вищої 
освіти, осљільљи љожна љраїна вирішую це питаннѐ з урахуваннѐм особливостей національної системи 
вищої освіти. Тому в питаннѐх виробленнѐ чітљих стандартів ѐљісної освіти Уљраїна маю наблизити свої 
вимоги до новітнього ювропейсьљого досвіду. 

У всьому світі освіту розглѐдаять ѐљ важливий чинниљ стабільного розвитљу держави, тому ѐљість 
освіти маю відігравати важливу роль у створенні юдиного ювропейсьљого освітнього простору і, 
безперечно, в освітній політиці Уљраїни. Відповідно, зміст та ѐљість освіти треба визначати не лише 
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обсѐгом знань, але й пољазниљами особистісного, світоглѐдного, громадѐнсьљого розвитљу, а проблема 
ѐљості освітнього процесу маю бути оріюнтована на загальнолядсьљі та соціальні цінності у сфері ѐљ 
національної, таљ і транснаціональної освіти. 

Модернізаціѐ освітнього процесу сучасного суспільства аљтуалізувала проблему побудови 
адељватних моделей вихованнѐ, навчаннѐ, основноя ланљоя ѐљих виступаю лядина ѐљ творчий суб’юљт. 
Виходѐчи з цього, можна визначити сутність освіти ѐљ специфічної форми соціалізації, за ѐљої 
здійсняютьсѐ процес засвоюннѐ знань, формуваннѐ вмінь і навичољ, ідеалів, норм, зразљів тими, хто їх 
засвоїв. Вона спрѐмована на розвитољ особистості, діѐльність ѐљої маю бути пов’ѐзана зі збереженнѐм 
соціољультурних стандартів і цінностей, властивих цьому суспільству *6, с. 6]. 

Вища освіта в Уљраїні сьогодні спрѐмована на забезпеченнѐ фундаментальної науљово-праљтичної 
та загальнољультурної підготовљи майбутніх спеціалістів, формуваннѐ інтелељтуального потенціалу нації, 
на всебічний розвитољ особистості ѐљ найвищої цінності суспільства. Таљож вища освіта забезпечую 
процес здобуттѐ громадѐнами освітньо-љваліфіљаційних рівнів відповідно до їхніх пољлиљань, здібностей 
та інтересів, удосљоналеннѐ науљової та професійної підготовљи, перепідготовљу та підвищеннѐ їхньої 
љваліфіљації, визначаю темпи і рівень науљово-технічного, ељономічного та соціально-љультурного 
прогресу нації. Водночас вона маю стати могутнім чинниљом розвитљу морально-духовної љультури 
уљраїнсьљого народу. 

На сучасному щаблі розвитљу світової цивілізації зростаю роль особистості педагога, виљладача 
вищої шљоли ѐљ основного провідниља значущої длѐ суспільства інформації, головного учасниља 
виховного процесу, зростаю вагомість його позиції в суспільстві, осљільљи через діѐльність педагога та 
його вплив формуютьсѐ громадѐнин, фахівець, зростаю інтелељтуальний та духовний потенціал нації. 

Ідеальний образ сучасного виљладача вищої шљоли бере свій початољ в уѐвленнѐх сучасної 
філософії про вчителѐ життѐ, ѐљий хараљтеризуютьсѐ ѐљ ѐсљрава, самобутнѐ, творча особистість, здатна 
відчути проблеми і суперечності життѐ і пропустити через своя індивідуальність, через свою життѐ 
особистість, ѐља переживаю життюві цінності і взірці професійної поведінљи. 

Однаљ сучасний виљладач вищої шљоли відчуваю љризу переоріюнтації духовних цінностей, свого 
професіоналізму, власної професійної діѐльності через призму розвитљу сучасного суспільства. Отже, 
важливоя рисоя професіонала-виљладача ю висољо сформована педагогічна љультура, що дозволѐю 
особистості самоаљтуалізуватисѐ та самореалізуватисѐ в житті, знайти особистісне баченнѐ освіти. І чим 
більше виљладачеві притаманна професійно-педагогічна љультура, тим повнішоя буде його 
самореалізаціѐ. Правильним буде і обернене твердженнѐ – чим повнішоя ю самореалізаціѐ виљладача, 
тим більше у нього буде сформована професійна педагогічна љультура.  

Важлива умова модернізації державної освіти – підготовља та професійне вдосљоналеннѐ 
педагогічних љадрів. Сьогодні необхідне љардинальне переосмисленнѐ її љінцевих цілей у напрѐмі 
формуваннѐ в майбутніх фахівців – вчителів та виљладачів цілісного љомплељсу базових та професійно 
оріюнтованих љомпетенцій. Адже гуманістична спрѐмованість освіти нашої доби полѐгаю у постановці 
мети – розвинути лядину, її особистісні ѐљості, осљільљи розвитољ ољремої лядини визначаю розвитољ 
цілого суспільства. Нині аљтуальним ю створеннѐ нових освітніх технологій підготовљи майбутніх 
виљладачів, љотрі маять сприѐти загальному розвитљу особистості, формування її світоглѐдної љультури, 
морально-духовних ѐљостей, а таљож творчості й індивідуального досвіду, сприѐти самоорганізації 
процесу засвоюннѐ знань студентами, їхній самоосвіті. 

Сучасна державна освітнѐ політиља, що формуютьсѐ на основі об’юљтивних змін у суспільному 
житті, передбачаю нові науљово-методологічні обґрунтуваннѐ пріоритетних напрѐмів та прогнозуваннѐ 
діапазону можливих результатів розвитљу освіти, твореннѐ нових моделей і стандартів. Лише тоді 
ефељтивно і ѐљісно розвиватиметьсѐ національна освіта, љоли найширше виљористовуватиметьсѐ 
освітѐнсьљий інтелељт і потенціал, а таљож здобутљи педагогічної теорії та праљтиљи. Суспільна думља маю 
усвідомлявати важливість дії нових чинниљів в оновленому змісті освіти, від чого залежатиме ѐљісна 
зміна навчально-виховного процесу, навчальних планів, програм, підручниљів, методиљ, системи 
підготовљи фахівців. Все це означаю необхідність формуваннѐ ѐљісно нового світобаченнѐ, нової 
љонцепції розвитљу освіти, љультури, вихованнѐ, традицій, норм співжиттѐ. 

Саме тому длѐ ефељтивного організуваннѐ педагогічної освіти Уљраїни ю надзвичайно важливо 
наблизити реалізація її оновлених головних положень до ювропейсьљого рівнѐ, зберігши національні 
надбаннѐ освітньо-виховної системи відповідно до сучасних суспільно-ељономічних потреб. 
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Уљраїнсьља педагогічна думља розвиваютьсѐ сьогодні за трьома напрѐмами. Перший напрям 
прагне модернізації педагогічних технологій, зоріюнтованих на засвоюннѐ знань, формуваннѐ вмінь та 
навичољ. При цьому зберігаютьсѐ стара методологічна основа діѐльності, а головні зусиллѐ спрѐмовані 
на її «љосметичне» љорегуваннѐ у відповідності до вимог часу. Другий напрям хараљтеризуютьсѐ 
впровадженнѐм особистісно-оріюнтованих та інноваційних освітніх технологій. Цей, безперечно, 
прогресивний досвід пов’ѐзаний з впровадженнѐм у навчально-виховний процес модерних 
педагогічних інновацій. Третій напрям передбачаю поверненнѐ до морально-духовних традицій 
уљраїнсьљої освіти і вихованнѐ, несправедливо знецінених протѐгом багатьох десѐтиліть. аљ пољазую 
освітнѐ праљтиља, цей напрѐм ю найперспељтивнішим, осљільљи пов’ѐзаний з відновленнѐм љультурно-
освітніх традицій і форм національної свідомості народу, його ціннісних оріюнтацій, способу життѐ. 

Понѐттѐ цінностей ю важливим у соціально-педагогічному вимірі, осљільљи його траљтуять ѐљ ідеї 
(ідеали, перељонаннѐ), љотрі можна застосовувати при прийнѐтті рішень у процесі педагогічної 
взаюмодії. Їх важљо оцінити об’юљтивними љритеріѐми, осљільљи вони цілљом суб’юљтивні і найчастіше їх 
може визнавати група лядей. Цінності можуть зміняватисѐ з часом і буваять різними длѐ різних 
љультурних середовищ. Існую безпосередній зв’ѐзољ між цінностѐми та діѐми. Коли педагог приймаю 
рішеннѐ, воно спираютьсѐ на певну суљупність цінностей, а отже, його дії можна оцінявати, виходѐчи з 
них. Тому правомірним ю твердженнѐ про те, що цінності – це не просто ідеали, це набір љритеріїв длѐ 
прийнѐттѐ рішень *8, с. 261]. 

Аналіз науљової літератури свідчить про те, що в наш час помітно посиливсѐ інтерес до духовних 
цінностей. Уљраїнсьљі та зарубіжні вчені провели низљу теоретичних та емпіричних досліджень, 
розглѐдаячи цінності ѐљ нормативні установљи та інтегруячі љатегорії суспільного розвитљу: домінуячі 
інтереси, ѐљі формуять певний тип лядини; засоби задоволеннѐ потреб; соціально значимі цілі і 
моральні ідеали, що регуляять поведінљу лядини, тощо. 

Відомо, що теоретичне осмисленнѐ і праљтичний досвід морального і духовного вихованнѐ 
дбайливо зберігавсѐ у Свѐтому письмі, творах свѐтих Отців і вчителів Церљви, працѐх православних 
педагогів. Розвивали цей досвід богослови, мислителі, представниљи релігійної педагогіљи у процесі 
навчаннѐ і вихованнѐ молоді в монастирѐх, церљовних і недільних шљолах, у теоретичних дослідженнѐх 
та праљтичній діѐльності подвижниљів благочестѐ, љотрі вбачали у педагогічній діѐльності свою служіннѐ 
*10, с. 8]. 

На морально-духовних ідеѐх ґрунтуваласѐ і наша, уљраїнсьља љультура та освіта, починаячи з 
љнѐжої доби («Поученнѐ љнѐзѐ Мономаха дітѐм», літописні джерела), періоду љозацьљого вихованнѐ і 
набула розвитљу у філософсьљих і педагогічних працѐх Г. Сљовороди, П. Ярљевича, К. Ушинсьљого, 
Г. Ващенља, І. Огіюнља, С. Русової та інших.  

Сьогодні раціоналізм витіснѐю морально-духовні цінності зі свідомості сучасної лядини. «Основна 
тенденція нових віків, – ще љолись писав Г. Ващенљо, – забути про небо і опанувати землю – привело 
до великих відкриттів і винаходів… А проте рідко в яку епоху людина падала так низько, як вона 
впала тепер. Створивши завдяки науці найдосконаліші машини, людина стала рабом їх, володіючи 
величезними матеріальними благами, людина розгубила блага духовні» *1, с. 16+. До таљих невтішних і 
застережливих висновљів приходѐть і сучасні мислителі, філософи, педагоги, громадсьљі діѐчі.  

Особливе значеннѐ у формуванні майбутнього фахівцѐ відіграять духовні цінності – суљупність 
ідей, норм поведінљи, дій, за допомогоя ѐљих відбуваютьсѐ задоволеннѐ духовних потреб особи. 
Філософсьљо-богословсьљі науљи, будучи аљсіологічноя системоя, виљонуять роль інтерпретатора 
цінностей *5, с. 33-34+. Духовність траљтуять ѐљ ѐљісну хараљтеристиљу свідомості лядини. До духовності 
відносѐть дії лядини, її вчинљи, життѐ. Духовність – це атрибут лядини ѐљ суб’юљта на противагу 
бездуховності – втрати лядиноя її суб’юљтивних ѐљостей і перетвореннѐ останньої в простий об’юљт. В 
аљсіологічному відношенні традиційними сљладовими духовних цінностей ю істина, справедливість, 
добро, милосердѐ, љраса. 

Таљим чином, цінності створяять прагматичні љритерії, ѐљі сљеровуять наші дії в житті та 
професійній діѐльності. Вони важливі длѐ струљтуруваннѐ взаюмовідносин у процесі педагогічної 
діѐльності, а таљож формуваннѐ змісту освіти, в основі ѐљого ю морально-духовні цінності. Національна 
безперервна освіта за таљих умов, оріюнтуячись на лядину, її особистісний розвитољ, на нація, духовну 
љультуру, найвищі загальнолядсьљі цінності, виљонуватиме фунљція оволодіннѐ знаннѐми, 
відтворяватиме інтелељтуальний і моральний потенціал, набуватиме ѐљісно нового виміру. Нині ми ю 
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свідљами розвитљу нових тенденцій в системі освіти та вихованнѐ, що відроджуять цінність лядини, 
утверджуять духовні, морально-етичні надбаннѐ народу. Ідеалом вихованнѐ ю національно свідома 
лядина з розвинутими духовними ѐљостѐми й інтелељтом, патріотичними почуттѐми, љотра ю носіюм 
љращих надбань уљраїнсьљої та світової љультур, осљільљи сучасне життѐ вимагаю від освіти подоланнѐ 
національного нігілізму, відірваності освітньо-виховного процесу від народних джерел шлѐхом 
глибољого вивченнѐ національної історії, љультури, традицій, народної творчості тощо *9, с. 113].  

Отже, загальнолядсьљі і фахові цінності й морально-етичні принципи, таљ само ѐљ знаннѐ, вміннѐ 
й навичљи, ю підґрунтѐм професійної љультури і життюво важливими сљладовими підготовљи фахівців та 
повинні бути ѐсљраво відображені у професійній педагогічній діѐльності. Визначальну роль у процесі 
пізнаннѐ, що здійсняютьсѐ љрізь призму соціальної взаюмодії, відіграю сумісна співпрацѐ виљладача та 
студента. Співпрацѐ реалізуютьсѐ на основі виљонаннѐ певних навчально-виховних завдань. Рівень 
їхнього виљонаннѐ залежить від сприйманнѐ студентами їхньої життювої необхідності. 

Потреба інтеграції Уљраїни у світове та ювропейсьље співтовариство зумовляю необхідність 
ретельного й об’юљтивного вивченнѐ міжнародного досвіду розвитљу освіти з метоя пошуљу шлѐхів 
запровадженнѐ љращих світових педагогічних надбань у праљтиљу вітчизнѐної вищої шљоли. 

Підсумовуячи, зазначимо, що обраний Уљраїноя шлѐх до ювропейсьљої та світової інтеграції 
посиляю необхідність подальшої модернізації всіх сфер суспільного життѐ, особливо освітньої галузі. 
Зміни потреб і аљцентів суспільного розвитљу в умовах постіндустріального, інформаційного суспільства 
зумовляять перехід в освіті від науљово-технољратичної до гуманітарно-љультурологічної парадигми, 
љоли головноя цінністя ю сама лядина, її внутрішній світ, специфіља індивідуального процесу пізнаннѐ й 
набуваннѐ досвіду емоційно-ціннісних відносин. Вихованнѐ й освіта постаять провідним чинниљом, що 
визначаю відповідну життюву і професійну траюљторія лядини. Саме вони надаять молодим лядѐм 
впевненість у власних силах, формуять досвід розв’ѐзаннѐ різноманітних проблем, допомагаять 
визначити стратегія їхнього життювого шлѐху. 
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Ігор Шульга  

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА В НИЗОВОМУ ПОВОЛЖІ: ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 

 
Після громадянської війни більшовики проголосили про створення мережі українських шкіл на 

території українських анклавів Низового Поволжя. З 1924 по 1929 рр. становлення української школи 
протікало з великими труднощами. Місцеві більшовики всіляко протидіяли впровадженню українських 
шкіл у Низовому Поволжі. В 1929 р., тільки після втручання радянського керівництва, кількість українських 
шкіл в Низовому Поволжі почала рости. Результати реалізації плану розвитку української освіти  в 
радянській Росії стали відчутними вже в 1932 році. Але в кінці цього ж року центральне керівництво 
партії СРСР вирішило припинити українізацію на території українських анклавів Росії. Час згортання 
мережі українських шкіл в Низовому Поволжі збігся з часом великої катастрофи – Голодомором 1932-1933 
років. 

Ключові слова: українізація, українська освіта, національна політика, українці Низового Поволжя. 
 

After the civil war, the Bolsheviks announced that they need to form a network of Ukrainian schools in the 
Ukrainian enclaves in the Lower Volga Region. From 1924 to 1929 the formation of the Ukrainian school proceeded 
with great difficulty. Local Bolsheviks strongly hindered the expansion of the network of Ukrainian schools in the 
Lower Volga Region. In 1929, after the intervention of the union leadership number of Ukrainian schools in the 
Lower Volga Region began to grow. The results of the implementation plan for the development of education in the 
Ukrainian Soviet Russia began to be felt in 1932. But at the end of that year, the central party leadership of the 
USSR decided to stop Ukrainianization in Ukrainian enclaves in Russia. The time when Ukrainian schools in the 
Lower Volga Region were closed coincided with the time of the great catastrophe – Holodomor in the 1932-1933. 

Key words: ukrainization, Ukrainian education, national policy, Ukrainians of the Lower Volga Region 
 

Починаячи з љінцѐ XVII ст. царсьљий урѐд аљтивно заохочував уљраїнців до політиљи 
љолонізаційного освоюннѐ Низового Поволжѐ. На початљу ХХ ст. на љолонізованих землѐх Поволжѐ 
сформувались відољремлені анљлави љомпаљтного розселеннѐ уљраїнців, а в ољремих волостѐх 
уљраїнсьље населеннѐ сљладало від 50 до 100 % від всього населеннѐ адміністративно-територіального 
утвореннѐ. Незважаячи на велиљу чисельність уљраїнців в Низовому Поволжі, царсьљий урѐд навіть не 
задумувавсѐ про можливість введеннѐ длѐ ціюї љатегорії населеннѐ шљільної освіти рідноя мовоя. 
Місцева влада хоч і визнавала національні та љультурні відмінності між уљраїнцѐми та росіѐнами, та все 
ж наполегливо трималась офіційної царсьљої позиції. 

Бурхливі події 1917 р. створили передумови длѐ того, щоб поставити питаннѐ про уљраїнсьљу 
шљолу в Низовому Поволжі. Наприљінці травнѐ 1917 р. в ст. Ново-Анінсьљій Царицинсьљої губернії 
вчитель В. Ф. Ільїнсьљий відљрив педагогічний техніљум на території Низового Поволжѐ. Цей навчальний 
заљлад задумувавсѐ ѐљ суто уљраїнсьљий, але на таљу пропозиція вчителѐ-ентузіаста місцева влада 
погодилась лише за умови, що він буде російсьљо-уљраїнсьљим. Працявати техніљуму довелосѐ в 1917-
1918 і 1918-1919 навчальних рољах (далі н. р.). Громадѐнсьља війна на деѐљий час призупинила 
діѐльність техніљуму, але все ж цей навчальний заљлад встиг зробити перший випусљ вчителів длѐ 
двољласних шљіл [5, сп. 39, арљ. 13].  

До реального вирішеннѐ національного питаннѐ більшовиљи змогли приступити тільљи післѐ 
заљінченнѐ громадѐнсьљої війни. Визначаячись з основними напрѐмљами його вирішеннѐ, більшовицьљі 
фунљціонери розділили народи РРФСР на три љатегорії: перша – «західна», до ѐљої віднесли естонців, 
латишів, полѐљів, уљраїнців, німців, ювреїв та деѐљі інші народності; до другої љатегорії, «східної», 
віднесли татар, љиргизів, љазахів, љалмиљів, і до третьої љатегорії – мордву, чувашів, вотѐљів, а таљож 
деѐљі народи Сибіру. Таљий розподіл був зумовлений в першу чергу рівнем соціально-ељономічного та 
љультурного розвитљу нерусьљих народностей. Більшовиљи наголошували, що західна група 
національних меншин в ељономічному, љультурному та інших напрѐмљах розвитљу «… ю навіть 
зразљовоя длѐ російсьљих господарств» *4, с. 10]. Виходѐчи з цього, љомуністи вирішеннѐ національного 
питаннѐ серед західної групи обмежили тільљи сфероя національної освіти. Відправноя точљоя в 
вирішенні намічених планів став ХІІ з’їзд РКП(б). Що стосуютьсѐ уљраїнців Росії, то відносно них 
впроваджували «програму уљраїнізації», але, на відміну від уљраїнізації УРСР, уљраїнізаціѐ РРФСР 
обмежувалась тільљи сфероя освіти.  
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Відразу післѐ рішень ХІІ з’їзду РКП(б) стихійні спроби вчителів ентузіастів впровадити серед 
уљраїнців Низового Поволжѐ навчаннѐ рідноя мовоя набули легітимності. Таљож потрібно зауважити, 
що і місцеві уљраїнці схвально поставились до планів переведеннѐ шљіл на уљраїнсьљу мову. Селѐни 
Тернівсьљої волості Юлансьљого повіту Саратовсьљої губернії виступили з љлопотаннѐм до губернсьљого 
відділу народної освіти (далі ВНО) про відљриттѐ уљраїнсьљого педтехніљуму [7, сп. 455, арљ. 44]. Таљож 
відновив своя діѐльність в виглѐді педагогічних љурсів Ново-Анінсьљий педагогічний техніљум. За 
рішеннѐм ради љурсів уљраїнсьље відділеннѐ почало зватись ім. Т. Г. Шевченља [5, сп. 39, арљ. 13]. 
Незважаячи на цілљом схвальне ставленнѐ уљраїнсьљого населеннѐ до переходу на уљраїнсьљу мову 
виљладаннѐ, губернсьљі ВНО «спољійно» поставились до плану реалізації уљраїнсьљої шљоли в Низовому 
Поволжі. Реальні зрушеннѐ були зроблені лише в Автономній Радѐнсьљій Соціалістичній Республіці 
Німців Поволжѐ (далі АРСР НП). На наш поглѐд, це було зумовлено тим, що в љонституції АРСР НП 
уљраїнсьља мова, порѐд з німецьљоя та російсьљоя, проголошувалась ѐљ республіљансьља. 19 травнѐ 
1924 р. на другій сесії ЦВК АРСР НП була прийнѐта «Інструљціѐ щодо впровадженнѐ національної мови в 
АРСР НП». Згідно інструљції, у всіх шљолах Німреспубліљи виљладаннѐ належало вести мовоя відповідної 
національності [1, с. 66, 68]. Перед початљом нового 1924-1925 н. р. від Німреспубліљи були відрѐджені 
на уљраїнсьљі љоротљострољові љурси Ново-Анінсьљого педтехніљуму шестеро вчителів. Передбачалось, 
що післѐ навчаннѐ вони візьмутьсѐ за уљраїнізація шљіл у Федорівсьљому, Красно-Кутсьљому, Старо-
Полтавсьљому, Палласовсьљому та Пољровсьљому љантонах [6, сп. 399, арљ. 3]. З самого початљу було 
зрозуміло, що невелиљій групі вчителів зробити таљу об’юмну і важљу роботу буде не під силу. Відчувши 
байдужість місцевих љерівниљів у питанні уљраїнізації шљоли, двою вчителів відразу післѐ навчаннѐ 
відмовились працявати з уљраїнсьљими дітьми. Однаљ четверо вчителів, переборовши мовчазний 
спротив љерівництва, підтвердили свою бажаннѐ і розпочали навчаннѐ уљраїнсьљих дітей їхньоя рідноя 
мовоя. аљ це відбувалось і з ѐљими труднощами довелосѐ зітљнутись уљраїнсьљим вчителѐм, ѐсљраво 
хараљтеризую приљлад з уљраїнізаціюя шљоли в с. Шумейља Пољровсьљого љантону. Достатньо сљазати, що 
перші уљраїнсьљі підручниљи у шљолу надійшли тільљи в љінці листопада. З’ѐсувалосѐ, що присланих 
підручниљів ѐвно недостатньо. Вчителі з цього приводу звернулисѐ в љантонний ВНО з проханнѐм про 
допомогу, на що отримали відповідь: «аљщо нема підручниљів уљраїнсьљоя мовоя, то переведіть групи 
на російсьљу мову» [6, сп. 10, арљ. 16]. Інші партійні та радѐнсьљі органи влади, до ѐљих зверталисѐ 
вчителі, таљож самоусунулись від вирішеннѐ питань. Тільљи завдѐљи ініціативі та наполегливості вчителів 
ціюї шљоли питаннѐ хоч і частљово, але було вирішено, вчителѐм вдалосѐ зберегти в трьох групах 
виљладаннѐ уљраїнсьљоя мовоя. Шумейљівсьља шљола була не поодинољим приљладом. З подібними 
труднощами зітљнулись вчителі уљраїнсьљої шљоли в с. Федорівља. Перша уљраїнсьља група в 
федорівсьљій шљолі була створена в 1924-1925 н. р., наступного рољу була створена ще одна група, та, 
попри все інше, љільљість вчителів залишалась незмінноя. 

Наведені приљлади змушуять замислитись над питаннѐми: чому республіљансьљі ВНО пустили 
справу на самоплив? Чому при наѐвності схвальних рішень ХІІ з’їзду РКП(б) робота була загнана у глухий 
љут? Ситуаціѐ в АРСР НП не була винѐтљом длѐ інших губерній Низового Поволжѐ. В Саратовсьљій і 
Сталінградсьљій губерніѐх ситуаціѐ була ще гіршоя. На засіданні вчителів уљраїнсьљих шљіл РРФСР 
представниљ від Саратовсьљої губернії Вальченљо у своїй доповіді заѐвила: «При Саратовсьљому губљомі, 
губнаросвіти, Нарљомпросі Автономної РСР Німців Поволжѐ зовсім відсутні постійні відповідальні 
працівниљи, ѐљі б љерували роботоя по лінії уљраїнсьљої національності. Деѐљі завідувачі повітових ВНО, 
ѐљ, наприљлад, Камишинсьљого та Балашовсьљого, в ѐљих наѐвна значна чисельність уљраїнсьљого 
населеннѐ, не тільљи абсолятно індиферентно ставлѐтьсѐ до љультурно-просвітницьљої роботи, а в 
деѐљих випадљах вступаять в ѐвно ворожі стосунљи» [5, сп. 75, арљ. 3 об.]. Таља ситуаціѐ стала можливоя 
внаслідољ того, що місцеві більшовиљи побачили загрозу в уљраїнізації шљоли. Хараљтерним приљладом 
таљого ставленнѐ можна навести ситуація, що сталасѐ в слободі Миљолаївці, де батьљи на зібранні 
прийнѐли рішеннѐ навчати своїх дітей рідноя мовоя, а партійний осередољ і осередољ КСМ прийнѐли 
протилежне рішеннѐ. Спроби вирішити суперечливу ситуація залишились безрезультатними, 
љантонний ВНО став на сторону партійних органів і «наполегливо» запропонував вчителѐм «…перейти 
на російсьљу мову *навчаннѐ+ і без сљандалу» [6, сп. 399, арљ. 17]. І це не зважаячи на те, що праљтиља 
пољазала: навчаннѐ дітей їхньоя рідноя мовоя більш ефељтивне, ніж російсьљоя *6, сп. 399, арљ. 19]. 

Позиціѐ місцевих љомуністів була вигідноя длѐ губернсьљих та повітових ВНО, осљільљи за 
відсутності фінансового, матеріального, методичного забезпеченнѐ, відсутності вчителів-уљраїнців 



 
1. Освіта закордонного українства: сучасний стан та перспективи 

 

   138 

простіше за все було впровадити навчаннѐ російсьљоя мовоя. Таљим чином можна љонстатувати, що 
1924-1925 н.р. длѐ уљраїнсьљої шљоли був зірваний. Починаячи з љінцѐ 1924 р., нижньоволзьљі 
республіљансьљі, губернсьљі, повітові (љантонні) ВНО разом з партійними струљтурами розпочали 
љампанія зі згортаннѐ уљраїнсьљої освіти і впровадженнѐ на теренах уљраїнсьљих анљлавів російсьљої 
освіти. В рамљах ціюї љампанії місцеві більшовиљи доводили, що в Низовому Поволжі уљраїнці сљрізь 
обрусіли, що населеннѐ противитьсѐ запровадження навчаннѐ уљраїнсьљоя мовоя, тому що вони її 
начебто не розуміять і в цілому, ѐљ зазначали љамишинсьљі љомуністи, «При подальшій довгострољовій 
агітаційній роботі щодо популѐризації уљраїнсьљої мови за рахунољ велиљоросійсьљої, пробуджуячи 
національні почуттѐ уљраїнців, котрі вже зараз виділяються серед великоруського населення [Курсив 
мій. – І. Ш.], можна досѐгнути таљого стану, що уљраїнсьље населеннѐ погодитьсѐ на впровадженнѐ 
уљраїнсьљої мови в шљолах та установах, але від цього Президіѐ повітљому інших результатів, ољрім 
шљоди, не бачить» [6, сп. 153, арљ. 11]. На љінець 1925 р. уљраїнсьљі працівниљи, відповідальні за 
уљраїнсьљу роботу в губерніѐх, були звільнені зі своїх посад, почалась дисљредитаціѐ їхньої роботи. У цей 
період було заљрите в Ново-Анінсьљому педтехніљумі уљраїнсьље відділеннѐ ім. Т. Г. Шевченља. 

Ситуаціѐ, що сљлаласѐ в Низовому Поволжі, стурбувала Раднацмен Нарљомпросу РРФСР. Длѐ того, 
щоб зрушити роботу і почати новий перехід шљіл на уљраїнсьљу мову виљладаннѐ в АРСР НП, в 
Саратовсьљій і Сталінградсьљій губерніѐх були проведені спеціальні обстеженнѐ щодо виѐвленнѐ рівнѐ 
зрусифіљованості уљраїнців та їх рівнѐ національної самосвідомості. Головуячими таљих љомісій, ѐљ 
правило, були представниљи від уљраїнсьљого відділу Раднацмена або науљовці-філологи. Членами 
љомісій стали представниљи губернсьљих і повітових партійних органів, представниљи ВНО. Праљтично на 
всіх місцѐх обстеженнѐ були зроблені висновљи, подібні до висновљів, що зробила љомісіѐ в Троїцьљій 
волості Сталінградсьљої губернії: «…до цього часу *уљраїнсьље населеннѐ+ зберегло свої побутові 
особливості і говорить мовоя, дуже близьљоя до літературної уљраїнсьљої мови, незважаячи на те, що 
довгі рољи, навіть століттѐ серед населеннѐ виљладаннѐ в шљолах проводилось не рідноя мовоя, а 
російсьљоя» [5, сп. 153, арљ. 18]. Роблѐчи узагальняячі висновљи, љомісіѐ Раднацмену љонстатувала, що: 
«Труднощі, що стоѐть на шлѐху переводу роботи серед цього [тобто уљраїнсьљого. – І. Ш.] населеннѐ на 
уљраїнсьљу мову, за своїм об’юмом не перевершуять труднощів інших місцевостей Соязу Республіљ, де 
уљраїнізаціѐ проводитьсѐ» [5, сп. 149, арљ. 11]. Але таљих висновљів і љонстатацій длѐ регіонального 
љерівництва було недостатньо. Не маячи можливості заперечувати наѐвність уљраїнців у губерніѐх і в 
той же час бажаячи униљнути проведеннѐ уљраїнізації, завідувачі губернсьљих ВНО стали вдаватись до 
фальсифіљацій звітів про наѐвність освітньої роботи серед уљраїнців. Працівниљи ВНО не стали 
пољазувати реального числа уљраїнсьљих дітей, що навчались у шљолах рідноя мовоя. У звітних 
дољументах відображалось лише загальне число (або відсотољ) уљраїнсьљих дітей, що навчались у шљолі, 
а те, що вони навчались російсьљоя мовоя, замовчувалось. Таљим чином, сљладалась ілязіѐ висољого 
відсотљу охопленнѐ уљраїнсьљих дітей навчаннѐм у шљолі. Але ѐљоя мовоя велосѐ виљладаннѐ і з ѐљими 
труднощами зіштовхувались учні та вчителі, в дољументах просто не згадувалось. 

1926 р. Нарљомпрос підвів підсумљи роботи щодо переходу шљіл на навчаннѐ уљраїнсьљоя мовоя 
в районах љомпаљтного розселеннѐ уљраїнців РРФСР. Учасниљи цього засіданнѐ визначили љлячові 
проблеми, ѐљі заважали процесу розгортаннѐ системи уљраїнсьљих шљіл в РРФСР: «1). Близьља 
спорідненість уљраїнсьљої й російсьљої мов, що призводить до запереченнѐ самостійності уљраїнсьљої 
нації і формуваннѐ уѐви, що уљраїнсьља мова ю «неправильноя російсьљоя». 2). Відсутність достатньої 
љільљості вчителів-уљраїнців. 3). Недостатню знаннѐ мови вчителѐми, ѐљі пройшли љоротљострољові љурси 
перепідготовљи. 4). Відсутність перспељтиви у населеннѐ при навчанні в уљраїнсьљій шљолі – майже 
повна відсутність шљіл вищого типу, що виљладаять на рідній мові, техніљумів, робота радѐнсьљих, 
професійних і громадсьљих організацій російсьљоя мовоя тощо. 5). Вороже ставленнѐ російсьљих або 
русифіљованих вчителів до переходу на рідну мову. 6). Посиланнѐ з місць на відсутність дирељтив зі 
сторони партії про розгортаннѐ роботи серед уљраїнсьљого населеннѐ в РРФСР, де вони становлѐть 
національну меншину. 7). Нарешті, байдужість, а іноді й вороже ставленнѐ органів народної освіти до 
питаннѐ переходу шљіл на рідну длѐ населеннѐ мову» [5, сп. 169, арљ. 11-12]. 

Потрібно зауважити, що всі ці проблеми були присутні і в Низовому Поволжі, про що ѐсљраво 
свідчить статистиља того часу. 1926 р. в Саратовсьљий губернії на 202 279 осіб нараховувалось тільљи 
24 уљраїнсьљі шљоли І ступенѐ, 1 љлуб, 16 ліљпунљтів, 7 бібліотељ і не було жодної шљоли ІІ ступенѐ, 
педтехніљуму, лінгвістичних відділень педагогічних вузів, відділень Робфаљу, хат-читалень. Не љращоя 
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була ситуаціѐ в АРСР НП, де на 68 561 осіб, за нашими підрахунљами, було лише 9 уљраїнсьљих шљіл 
[6. сп. 312, арљ. 12, 13, 34]. Розрахунљи Нарљомпросу АРСР НП пољазували, що уљраїнсьља шљола 
знаходилась в найгіршому стані щодо уљомплељтованості та завантаженості педагогічного сљладу. аљ 
свідчать цифри, на одного уљраїнсьљого вчителѐ припадало 35 учнів, а на естонсьљого –  тільљи 20, 
татарсьљого – 22. На 1927-1928 н. р. браљувало 30 уљраїнсьљих вчителів. В наступні рољи потреба в 
уљраїнсьљих вчителѐх повинна була б тільљи збільшуватись [6, сп. 254, арљ. 163]. Що стосуютьсѐ 
Сталінградсьљої губернії, то там ситуаціѐ була просто љатастрофічноя, на 140 853 уљраїнці була лише 
одна уљраїнсьља шљола І ступенѐ [5, сп. 169, арљ. 14]. 

В цілому процес уљраїнізації шљоли в Низовому Поволжі в 1924-1928 рр. можна охараљтеризувати 
ѐљ повільне згортаннѐ. Більшість починань цього періоду таљ і не були реалізовані. Без перебільшеннѐ 
можна сљазати, що ті малочисельні проѐви існуваннѐ уљраїнсьљої освіти, ѐљі залишались в АРСР НП, 
Саратовсьљій і Сталінградсьљих губерніѐх, були результатом поодинољих ентузіастів вчителів-уљраїнців, 
ѐљі всупереч системі розуміли необхідність уљраїнсьљої шљоли.  

Дољорінно ситуаціѐ з уљраїнсьљоя освітоя стала мінѐтись, починаячи з 1929 рољу. Партійна 
верхівља взѐла љурс на љолељтивізація, і перші спроби розпочати дољорінний перелом селѐнсьљої 
свідомості наштовхнувсѐ на спротив, особливо це було помітно на територіѐх, заселених неросійсьљим 
селѐнством. Що стосуютьсѐ уљраїнсьљих анљлавів РРФСР, то центральна влада прийнѐла рішеннѐ про 
проведеннѐ повноцінної уљраїнізації (не обмежуячись тільљи освітньоя сфероя), за приљладом 
уљраїнізації УРСР. Розвитљу уљраїнсьљої шљоли таљож посприѐли адміністративні зміни: республіљи та 
губернії Низового Поволжѐ були об’юднані в Нижньо-Волзьљий Край з центром у Саратові. Таље 
адміністративне переформуваннѐ дозволило централізувати і љонтролявати виљонаннѐ рішень щодо 
розгортаннѐ мережі уљраїнсьљих шљіл. На початљу 1929 р. на љрайовому партійному пленумі серед інших 
питань було розглѐнуто питаннѐ про уљраїнізація в Краї. Післѐ виступів та обговорень було прийнѐто 
рішеннѐ: «…в умовах наѐвності значної чисельності уљраїнців (600 тис.) і прибуваячої велиљої љільљості 
переселенців з Уљраїни <…> љрайова партнарада вважаю необхідним терміново почати введеннѐ 
уљраїнізації» [5, сп. 445, арљ. 25]. Попередня позиція місцевої влади стосовно уљраїнсьљого питаннѐ 
љерівництво губерній і Німреспубліљи засудило. Робітниљи ВНО за приљладом нижньоволзьљих 
љомуністів таљож рішуче осудили свої недоліљи та помилљи в галузі уљраїнізації шљоли. Рішеннѐ пленуму 
дало сильний поштовх у справі уљраїнсьљої освіти в Низовому Поволжі. 

В ході «љультпоходів і љидљів» проводилась аљтивна роз’ѐснявальна робота серед місцевого 
населеннѐ про необхідність шљільного навчаннѐ уљраїнсьљого населеннѐ рідноя мовоя. На початљу 
1930-х рр. були відљриті Миљолаївсьљий уљраїнсьљий педтехніљум, а при Балашовсьљому педагогічному 
техніљуму відљрите уљраїнсьље відділеннѐ на 45 осіб. Подібні відділеннѐ були відљриті в Саратові та 
Пољровсьљу. Всього в 1931 р. длѐ уљраїнсьљих шљіл Низового Поволжѐ в різних педагогічних установах 
навчавсѐ 241 студент. До початљу 1931-1932 н. р. всі шљоли I ступенѐ Нижньо-Волзьљого Края в районах 
љомпаљтного проживаннѐ уљраїнців були переведені на уљраїнсьљу мову виљладаннѐ. 1932 р. в Края 
налічувалось 429 уљраїнсьљих шљіл I ступенѐ. В цей же час був уљраїнізований Миљолаївсьљий 
сільсьљогосподарсьљий техніљум, планували відљрити уљраїнсьљі відділи при Саратовсьљому університеті, 
робітфаљу, радпартшљолі в Саратові та Сталінграді (або Камишині) [3, с. 216]. Планували в 1932-
1933 н. р. всі шљоли, що знаходѐтьсѐ в межах уљраїнсьљих етномасивів, перевести на уљраїнсьљу мову і 
всіх дітей-уљраїнців навчати тільљи в цих шљолах. Таљож на цей ріљ планували відљрити в достатній 
љільљості уљраїнсьљі шљоли ІІ ступенѐ.  

Але наприљінці 1932 р. плани розгортаннѐ мережі уљраїнсьљих шљіл в Низовому Поволжі раптово 
були припинені. Постановоя ЦК ВКП(б) та Раднарљому СРСР від 14 груднѐ 1932 р. припинѐлась 
уљраїнізаціѐ Північного Кављазу. 16 груднѐ 1932 р. на засіданні Політбяро ЦК ВКП(б) було розглѐнуте 
питаннѐ «Про уљраїнізація в ДСК, Казахстані, Середній Азії, ЦЧО та інших районах СРСР» [2, с. 382]. 
Постановоя ЦК ВКП(б) передбачалось терміново припинити уљраїнізація, всі уљраїнсьљі шљоли 
перевести на російсьљу мову виљладаннѐ, уљраїнсьљі газети та журнали заљрити. Будь-ѐљі національні 
проѐви розцінявались ѐљ проѐви уљраїнсьљого націоналізму. Через деѐљий час післѐ грудневого рішеннѐ 
Політбяро ЦК ВКП(б) в љолишніх уљраїнсьљих шљолах стали «поліпшувати» љонтингент вчителів. 
«Поліпшеннѐ» відбувалось шлѐхом виљриттѐ фаљтів прониљненнѐ љласово-ворожих впливів у шљільне 
середовище, особливо в уљраїнсьљих районах Сталінградсьљої та Саратовсьљої областей [5, сп. 545, арљ. 
11]. У Державному історичному архіві німців Поволжѐ в м. Енгельсі зберігаятьсѐ два тотожні за списљом 
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виљонавців дољументи: за 1932 р. – списољ вчителів, ѐљі повинні в наступному році пройти љурси 
підвищеннѐ љваліфіљації на уљраїнсьљих љурсах, і другий дољумент, датований початљом 1933 р. – з тим 
же самим списљом, але вже відрѐджених на љурси підвищеннѐ љваліфіљації з російсьљої мови. До цього 
потрібно додати, що в другому дољументі змінено не тільљи љурси, але й національність – всі вчителі 
уљраїнсьљої національності були записані ѐљ росіѐни. З 10 до 16 січнѐ 1933 р. по всіх містах і районах 
Нижньо-Волзьљого Края проведені вчительсьљі љонференції, на ѐљих обговорявалось питаннѐ про 
постановљу виховної роботи в шљолі і заходах щодо зміцненнѐ свідомої дисципліни; з метоя 
підвищеннѐ љласової пильності [5, сп. 545, арљ. 11].  

Таљим чином, на початљу 1933 р. в љоротљий термін система уљраїнсьљих шљіл в Низовому Поволжі 
була зруйнована, а навчаннѐ уљраїнсьљих дітей за вљазівљоя партії стало відбуватись у дусі 
інтернаціонального вихованнѐ народів СРСР, тобто російсьљоя. 

Починаячи з 1933 р. і до розпаду Радѐнсьљого Соязу питаннѐ про уљраїнсьљу шљолу жодного разу 
не підіймалось ні партійно-радѐнсьљими органами влади, ні відділами освіти. Уљраїнсьља мова та 
література ѐљ предмет виљладаннѐ була присутнѐ лише на фаљультативних занѐттѐх студентів-філологів 
Саратовсьљого державного університету ім. М. Г. Чернишевсьљого. 

Певні зрушеннѐ відбулись післѐ 1991 рољу. В 2000 р. була зроблена спроба відљриттѐ уљраїнсьљого 
љласу в шљолі № 18 м. Саратова. Ініціатором і виљонавцем ціюї ідеї став справжній уљраїнець та ентузіаст 
О. Г. Настенљо. В шљолі планувалось відљрити љлас із вивченнѐм уљраїнсьљої мови і фаљультативним 
виљладаннѐм дисципліни «ељологіѐ» уљраїнсьљоя мовоя. Попередньо майже 20 батьљів зголосились, 
щоб їхні діти вчилисѐ в уљраїнсьљому љласі. Післѐ трьохмісѐчних перемовин місьљий ВНО погодивсѐ на 
відљриттѐ љласу, але поставив умову представити 25 письмових заѐв від батьљів з підписами. На жаль, 
батьљи, ѐљі раніше погодились, щоб їхні діти вчились рідноя мовоя, всі ѐљ один відмовились давати 
письмові заѐви.  

В 2009-2011 рр. СРГО «Уљраїнсьљий љультурно-просвітницьљий центр «Родина» відљрив љурси з 
вивченнѐ уљраїнсьљої мови при місьљій бібліотеці м. Саратова, на жаль, серед охочих вивчати уљраїнсьљу 
мову янацтва та дітей шљільного віљу не знайшлось. Широљо інтегровані в російсьљий љультурний 
простір батьљи-уљраїнці не бачать потреби у вивченні уљраїнсьљої мови длѐ своїх дітей. Оптимальноя 
формоя вивченнѐ уљраїнсьљої мови на сьогодні ю різного роду групові занѐттѐ длѐ дітей та дорослих в 
студіѐх уљраїнознавчого напрѐмљу.  
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Андрій Яців 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТА ПАПИ В РИМІ:  

ВІД ІСТОРІЇ ДО СЬОГОДЕННЯ 

 
У статті розглянуто історію та діяльність Українського Католицького Університету 

ім. св. Климента Папи в Римі, який протягом кількох десятиліть був центром української академічної 
освіти, культури та духовності у діаспорі.  

Ключові слова: Український Католицький Університет, Йосип Сліпий, освіта, УГКЦ. 
 

The article deals with the history and work of Ukrainian Catholic University of Pope St. Clement in Rome 
which was a center of Ukrainian academic education, culture and spirituality in the diaspora for several decades. 

Keywords: Ukrainian Catholic University, Josyp Slipyj, education, UGCC. 
 

На Віа Боччеа, що на північному заході Риму, столиці Італії, вже понад півстоліттѐ інтенсивно 
пульсую уљраїнсьље життѐ. З 1963 рољу тут, за номером 478, розташовуютьсѐ один із уніљальних осередљів 
уљраїнства в діаспорі, відомий науљовий, љультурний та духовний центр – Уљраїнсьљий Католицьљий 
Університет ім. св. Климента Папи (сьогодні – Інститут ім. св. Климента Папи). До будинљу УКУ прилѐгаю 
собор Свѐтої Софії – паломницьљий центр длѐ уљраїнців з усього світу, а поруч, за номером 480, 
знаходитьсѐ Уљраїнсьља папсьља мала семінаріѐ [3, с. 39]. Завдѐљи Релігійному товариству «Свѐта Софіѐ» 
та Уљраїнсьљому Католицьљому Університету у Львові це місце продовжую бути аљтивним національним 
осередљом у Римі, при ѐљому гуртуютьсѐ уљраїнсьља діаспора. 

Сучасна діѐльність Інституту св. Климента Папи УКУ – це щорічні науљові љонференції, традиційні 

літні аљадемічні љурси, дослідницьљі стажуваннѐ науљовців та заходи за участі Уљраїнсьљої грељо-

љатолицьљої церљви. А ще це жива історіѐ Уљраїни в ељзилі, фрагмент літопису, що розповідаю, ѐљ 
уљраїнці, ѐљі вимушено пољинули свої терени, зуміли на чужині створити вільну уљраїнсьљу дійсність – 

розвивати науљу та освіту, оберігати љультуру, відновлявати духовність. Ољрім цього, Інститут в Римі – це 

наочна пам’ѐть про митрополита Йосипа Сліпого, фундатора УКУ та інших уљраїнсьљих духовних 

осередљів в Італії та в різних љраїнах світу. 
Відвідини університету справлѐять особливе враженнѐ. Можливо, через атмосферу, що 

зберегласѐ у стінах затишної будівлі з часів аљадемічної діѐльності УКУ в Римі. Вона нагадую про аљтивне 

науљове життѐ, ѐље панувало тут у 1960-80-х рољах і поюднувало дослідницьљі студії з глибољими 

духовними та љультурними досвідами. 
Історіѐ УКУ починаютьсѐ зі Львова, де у 1929 році була заснована Грељо-Католицьља Богословсьља 

Аљадеміѐ, виљладачі ѐљої згодом сформували професорсьљий сљлад університету у Римі. В центрі ціюї 

історії – постать Йосипа Сліпого, ѐљий у лятому 1963 рољу у віці 71 ріљ був звільнений з 18-річного 

ув’ѐзненнѐ і прибув до Рима. Вже у листопаді того ж рољу Сліпий видав «Грамоту основаннѐ 

Уљраїнсьљого Католицьљого Університету», в ѐљій зазначив, що завданнѐм університету ю «пізнавати 
минуле уљраїнсьљого народу, його христиѐнсьљий світоглѐд, зібрати й заљріпити це знаннѐ в љнигах, ѐљ у 

виѐві науљової творчости і невмируще свідоцтво уљраїнсьљого геніѐ науљи надхнене Свѐтим Духом» 

[2, с. 7]. Передбачалосѐ, що Рим ю тимчасовим осідљом длѐ головної філії університету, ѐљий мав би 

повернутисѐ до Уљраїни і творити найновіше звено уљраїнсьљого церљовного шљільництва. Інтенсивно 
працяячи над розбудовоя освіти, Йосип Сліпий багато подорожував, і вже протѐгом 1960-70-х рољів 

було заљладено філії УКУ в Аргентині (Буенос-Айрес), США (Вашингтон, Чиљаго та Філадельфіѐ), Канаді 

(Монреаль) та Велиљій Британії (Лондон). 

До того, ѐљ за пожертви благодійниљів та особисті заощадженнѐ митрополита була придбана 
землѐ длѐ побудови споруди університету в Римі, студії проходили в уљраїнсьљому монастирі ордену 

студитів «Студіон», що і сьогодні знаходитьсѐ над Альбансьљим озером поблизу італійсьљої столиці (до 

речі, з ољолиць монастирѐ видно літня резиденція Папи Римсьљого у Кастель-Гандольфо). У 1966 році 

постала сучасна споруда УКУ (вже післѐ смерті Сліпого у 1987-88 рољах до неї були добудовані нові 
приміщеннѐ [3, с. 35]), а у 1969 році порѐд із нея з’ѐвивсѐ собор Свѐтої Софії, запроељтований у 

візантійсьљо-уљраїнсьљому стилі італійцем Лучіо ді Стефано та освѐчений Папоя Павлом VI. До слова, у 
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жовтні 2012 рољу відреставрована Свѐта Софіѐ, головний уљраїнсьљий храм Італії, вітала всенародну 

прощу, ѐља зібрала уљраїнців-паломниљів з усього світу [1]. 

На подвір’ї, поруч із будинљом УКУ, знаходитьсѐ статуѐ Тараса Шевченља, зображеного, немов 
давньоримсьљий трибун – у тозі, а таљож бясти Івана Котлѐревсьљого і Марљіѐна Шашљевича та фонтан 
Трьох Ангелів. Усі ці пам’ѐтниљи, а таљож два сфінљси при вході в університет, фунљціѐ ѐљих – «берегти і 
сљривати знаннѐ», виљонані відомим італійсьљим сљульптором Уго Маццеї *4, с. 54-56+. Над входом до 
УКУ два ангели у бронзі тримаять љнигу Ювангеліѐ. 

Від початљу заснуваннѐ УКУ в університеті розпочали діѐти чотири фаљультети: Теологічний, 
Філософічно-гуманістичний, Математично-природничий, Правничий і суспільних науљ (первинно 
заљладено було і п’ѐтий, Медичний фаљультет). Рељтором УКУ став Йосип Сліпий, ѐљий виљладав в 
університеті догматиљу. Прорељтором і першим дељаном Теологічного факультету було призначено 
о. Василѐ Лабу, у минулому професора Богословсьљої Аљадемії, богослова, педагога та війсьљового 
љапелана [6, с. 12, 18]. Ољрім о. Лаби посаду дељана фаљультету займали о. Мирослав Марусин та о. Іван 
Хома [5, с. 59], а ще звичайним (штатним) професором на фаљультеті був о. Ялій Тицѐљ. Філософсько-
гуманістичний факультет УКУ почергово очолявали відомий уљраїнсьљий вчений (психолог, соціолог та 
етнограф) та громадсьљий діѐч Володимир анів, мовознавець й істориљ літератури Василь Лев та філолог 
Богдан Лончина [друге пѐтиріччѐ с. 59]. Звичайними професорами були Константин Кисілевсьљий, 
арослав Пастернаљ, Михайло Соневицьљий та Михайло Тершаљовець. Дељаном Факультету правничих і 
суспільних наук протѐгом багатьох рољів був відомий уљраїнсьљий правознавець та істориљ, засновниљ 
америљансьљого НТШ Миљола Чубатий, що виљладав в УКУ уљраїнсьље та міжнародне право [6, с. 107]. 
Ще одним звичайним професором на фаљультеті був правниљ та політолог Богдан Галайчуљ, ѐљий 
љерував філіюя УКУ в Буенос-Айресі [6, с. 168]. На Математично-природничому факультеті обов’ѐзљи 
дељана виљонував вчений-агроном Петро Зелений, ѐљий виљладав біологія та був юдиним звичайним 
професором [5, c. 73]. До лав надзвичайних (позаштатних) професорів УКУ було запрошено відомих 
уљраїнсьљих вчених з усього світу. Серед них – музиљознавець та співаљ Мирослав Антонович, політолог 
Богдан Боцярљів, письменницѐ та літературознавець Віра Селѐнсьља (Вовљ), філолог Олељса Горбач, 
істориљ та журналіст Петро Ісаїв, правниљ Ярій Старосольсьљий та багато інших. 

В УКУ присуджували два аљадемічні ступені – ліценціат і дољторат. Вже з перших рољів існуваннѐ 
університету постала проблема набору студентів. Таљ, з 1963 по 1968 ріљ в УКУ студіявало 111 студентів, 
з ѐљих 44 числилисѐ на стаціонарі, а 67 заочниљами [6, с. 167]. У наступні п’ѐть рољів ситуаціѐ 
љардинально не помінѐласѐ, і число студентів таљ і не перевищило сотня [5, с. 171]. Слід додати, що 
ситуація усљладнявало не завжди прихильне ставленнѐ релігійної громадсьљості Риму до 
новопосталого амбітного університету. Длѐ приљладу, љерівництво сусідньої семінарії св. Йосафата у 
1960-70-х рољах заборонѐло семінаристам відвідувати лељції в УКУ [5, с. 171]. Водночас популѐрними 
були т. зв. «ваљаційні» літні семестри УКУ, на ѐљі з’їжджалисѐ позаштатні професори університету, а 
таљож уљраїнсьљі студенти з різних љраїн світу, зољрема Канади та США.  

Одним із найбільш продуљтивних напрѐмљів діѐльності Уљраїнсьљого Католицьљого Університету 
ім. св. Климента Папи було його науљове видавництво. У 1960-1990-х рољах з’ѐвилосѐ друљом понад 
200 видань, здебільшого уљраїнсьљоя мовоя, ѐљі містѐть науљові дослідженнѐ з богослов’ѐ, історії 
Уљраїнсьљої державності та церљви, љультурології, мистецтвознавства, літературознавства, архітељтури 
тощо. Винѐтљову цінність становлѐть науљові серії фаљультетів УКУ, људи належать праці згаданих уже 
відомих уљраїнсьљих вчених в діаспорі: мовознавців Олељси Горбача, Михайла Соневицьљого, Костѐ 
Кисілевсьљого, Богдана Лончини, істориљів Петра Ісаїва, Мирослава Марусина, Ісидора Нагаювсьљого, 
Миљоли Чубатого, правниља Богдана Галайчуља, архітељтора та мистецтвознавцѐ Всеволода Кармазина-
Каљовсьљого та інших. Ољремо слід відзначити опубліљовану науљову та духовну спадщину глави УГКЦ 
митрополита Йосипа Сліпого, а таљож видані Університетом праці митрополита Андреѐ Шептицьљого, 
дослідженнѐ інших діѐчів церљви та науљовців, зољрема о. Дмитра Блажейовсьљого, о. Івана Хоми, 

о. Рафаїла Турљонѐља, Михайла Демљовича-Добрѐнсьљого, Олега Сидора та інших. У згаданий період 

УКУ видало дољументознавчу збірљу «Monumenta Ukrainiae Historica». Таљож, ољрім видань 
університету, у видавництві УКУ з’ѐвилисѐ друљом виданнѐ Уљраїнсьљого богословсьљого науљового 
товариства – часописи із серії видань «Богословію», авторами ѐљих були митрополит Йосип Сліпий, 
о. Іван Гриньох, Володимир Овсійчуљ, о. Іван Музичља та ін., періодичне виданнѐ «Благовісниљ 
верховного архіюписљопа візантійсьљо-уљраїнсьљого (грељо-русьљого) обрѐду», дослідженнѐ науљового 
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центру монастирѐ «Студіон», праці чину оо. Салезіѐн тощо. Сьогодні ці виданнѐ доступні в Уљраїні у 
бібліотеці Міжнародного інституту освіти, љультури та зв’ѐзљів з діаспороя НУ «Львівсьља політехніља» [7]. 

В струљтурі УКУ діѐла іљонописна шљола, а при університеті аљтивно працявало Уљраїнсьље 
богословсьље науљове товариство, створене ще у 1926 році у Львові. Тут таљож діѐв науљовий архів та 
бібліотеља, ѐља постійно поповнявалась та досѐгла чисельності у понад 30 тисѐч видань та 20 тисѐч 
одиниць періодиљи. Вже у 1960-х рољах Йосип Сліпий заснував Музей УКУ, упорѐдљуваннѐм ѐљого 
зайнѐвсѐ художниљ та мистецтвознавець Свѐтослав Гординсьљий (він же оздобив мозаїљами внутрішні 
інтер’юри собору Свѐтої Софії), а дирељтором стала уљраїнсьља громадсьља та љультурна діѐчља Софіѐ анів 
[4., с. 25]. Музей діливсѐ на мистецьљий та природничий відділи та спочатљу фунљціонував у љільљох 
залах УКУ на Віа Боччеа. На початљу 1970-х мистецьљий відділ музея переїхав до Патріаршого двору на 
площі Мадонна дей Монті 3, поруч із храмом Пресвѐтої Богородиці Жировицьљої і свв. Мучениљів Сергіѐ 
і Ваљха, де зайнѐв понад 50 љімнат [5, с. 5]. У звіті про діѐльність музея за 1972 ріљ зазначалосѐ, що у 
його фондах налічуютьсѐ понад 5000 мистецьљих ељспонатів [5, с. 204], а у 1976 їх було близьљо 10000. 
Серед ељспонатів – уніљальні збірљи речей уљраїнсьљих митрополитів, љолељції старовинних іљон та 
хрестів, церљовний та народний одѐг, мистецьљі твори Миљоли Бутовича, аљова Гніздовсьљого, 
Свѐтослава Гординсьљого, Софії Зарицьљої, Едварда Козаља, Олени Кульчицьљої, Василѐ Масятина, 
Петра Мегиља, Михайла Мороза, Петра Холодного та багатьох ін., а таљож велиља збірља народно-
етнографічного мистецтва. 

У 1994 році у Львові було відновлено Богословсьљу аљадемія, з ѐљої у 2002 році урочисто постав 
Уљраїнсьљий Католицьљий Університет, ѐљий прийнѐв під свою љрило і римсьљий осередољ, створивши на 
його базі Інститут св. Климента Папи. Зважаячи на темпи розвитљу УКУ у Львові, можемо із впевненістя 
стверджувати, що місіѐ велиљого уљраїнцѐ митрополита Йосипа Сліпого живе, а його плани втіляятьсѐ 
послідовниљами вже у незалежній Уљраїні. Численні фото з 1960-х рољів зафіљсували, з ѐљим натхненним 
палаячим поглѐдом митрополит заљладав та розбудовував університет у Римі, а з ним й інші ланљи 
уљраїнсьљого життѐ в столиці Італії та по всьому світу. Тож недарма відљритий та освѐчений у 2012 році 
Колегіум УКУ – основа студентсьљого містечља Уљраїнсьљого Католицьљого Університету у Львові – носить 
ім’ѐ Йосипа Сліпого. 
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КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

 

Юрій Барабаш 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В СВІТІ – ОДНА ЧИ?.. 

 
Автор статті стверджує думку, що на світі немає двох чи більше українських літератур, але існує 

спільна і єдина література українства. 
Ключові слова: українство, українська література. 
 

The author of the article proves the idea that there are no 2 or more Ukrainian literatures, but there exists 
one common and united literature of Ukrainity. 

Key words: Ukraine, Ukrainity, Ukrainian literature. 
 

Длѐ ґенерації, до ѐљої належить автор цих рѐдљів, замолоду таље питаннѐ не поставало: уљраїнсьља 
література була в світі одна-юдина, лишень таљ звана «наша», тобто та, що їй втовљмачувано љатехізис 
люнінсьљо-сталінсьљої партійності; друга, «потойбічна», тобто ељзильна, еміґрантсьља, діаспорна, 
уљраїнсьља література ѐљ вербальна й естетична реальність длѐ нас мовби не існувала, бо достоту, 
сљазати б – стерильно, була нами незнана. аљби ж нас вчили таљ, ѐљ треба!.. Либонь, длѐ найрозумніших 
з наших навчителів не було сељретом, що в шафі сховано љістѐљ, але щоб зазирнути до тіюї шафи (а 
прочинити її дверцѐта перед студентами й поготів) – зась; нехай їм Господь простить... а був студентом 
філфаљу Харљівсьљого університету, але й гадљи не мав, що тут іще за љільља рољів можна було зустріти 
Яріѐ Шевельова; втім, ѐ попросту не знав, хто це таљий… Тоді ж ѐ почув ім’ѐ Ювгена Маланяља, але не ѐљ 
видатного вљраїнсьљого поета, а ѐљ «запељлого ворога Уљраїни», що з ним Сосяра зопалу обіцѐв љолись 
«зустрітисѐ в боя»… 

Повторя за Шевченљом: «слава Богу, що минуло» *3, с 201]. 
Зрештоя, «Сосяра» і «Маланяљ» (беру тут ці імена ѐљ знаљові, в метафоричному сенсі) нині таљи 

зустрілисѐ і, хвалити Бога, не в боя, а в юдиній поетичній простороні, не у герці, а в ідейному й творчому 
змаганні, ѐљ органічно взаюмопов’ѐзані й взаюмодоповнявані сљладниљи уљраїнсьљої літератури нашого 
трагічного столітті. 

А розљолина ж була глибочезна. Мудрий Ярій Шевельов-Шерех, поза сумнівом, мав рація, љоли 
зауважував, що нічого подібного світ не знав ні за Дантових, ні за Овідіювих часів. У передмові до своюї 
љнижљи, промовисто названої «МИ і ми», патріарх уљраїнсьљої філології подав історичний і типологічний 
аналіз політичних, ментальних, поведінљових, навіть правописних чинниљів, ѐљі зумовили несхожість, 
щоб не сљазати антиномічність, двох частин національної творчої та інтелељтуальної еліти. 

Аналіз Шерехів іманентно зразљовий. Дано висољоѐљісне «моментальне фото» ситуації, взѐто зріз 
проблеми, ѐљий виѐвлѐю форми і способи реального побутуваннѐ двох уљраїнсьљих «ми» [4]. 

Проте дозволя собі зауважити, що опріч побутуваннѐ ю буття, порѐд з ељзистенціюя ю 
онтологія. І під цим љутом зору питаннѐ про літературні «МИ і ми», про буцімто два уљраїнсьљих 
письменства – це питаннѐ постаю в істотно іншому світлі. Сљажу таљ: у прагматичному, профанному 
аспељті, тобто з поглѐду повсѐљденного існуваннѐ і фунљціонуваннѐ національного слова в різних 
соціоетнічних та ідеологічних љонтељстах, про юдність уљраїнсьљої літератури, її духовну цілість справді-
таљи можна говорити ѐљ про щось доволі проблематичне, натомість в аспељті буттювому, наважусѐ 
сљазати – саљральному, цѐ юдність ю онтологічним фаљтом. 

Мені можуть заљинути: ѐља ж юдність за таљої розпорошеності по різних љраїнах і љонтинентах з 
неминучим всотуваннѐм чужинецьљих мовних та інших впливів? І тим більше: що ю спільного, приміром, 
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у діѐча оунівсьљого запіллѐ Олега Ольжича і воѐља Красної Армії Олесѐ Гончара? Або в Олени Теліги й 
Ољсани Забужљо? В Миљоли Зерова та Яріѐ Тарнавсьљого? 

Відповім запитаннѐми на запитаннѐ: а що спільного в Шевченља зі Сљовородоя та Котлѐревсьљим, 
від ѐљих він дистанціявавсѐ, чи з Кулішем, ѐљий намагавсѐ відштовхнутисѐ від нього? Або у Франља з 
Оленоя Пчілљоя? У Валеріѐна Підмогильного з Іваном Ле чи в Миљоли Куліша з Іваном Миљитенљом? 
Або й на зарубіжжі: що, љрім еміґрантсьљої долі й попри очевидну несхожість, юднаю Володимира 
Винниченља та Дмитра Донцова, Уласа Самчуља і В. Домонтовича, Тодосѐ Осьмачљу та Емму Андіювсьљу, 
ѐљ не те, що всі вони, ѐљ і не названі тут, љожен у міру таланту і на свій љшталт, працявали і працяять у 
љоординатах уљраїнсьљої літератури? 

Своїми запитаннѐми ѐ хочу привернути увагу до того, що відмінності, розходженнѐ, внутрішні 
суперечності, навіть протистоѐннѐ, і то не тільљи суто естетичні чи стильові, а й сенсові, світоглѐдні, 
часто-густо й ідеологічні, спостерігаюмо по обидва бољи розділової лінії між двома літературними «ми». 
На «материљу», љрім літератури суто совютсьљої, була і підсовютсьља, була своѐ, внутрішнѐ еміґраціѐ, 
духовний опір – ѐљ прихований, мовчазний, таљ і відвертий, аљтивний, незрідља й зухвалий, і чи треба 
нагадувати, ѐљ по-різному сљладалисѐ письменницьљі долі? Було аж задосить охочих і виљонувати і 
пропаґувати соцреалістичні приписи, були ті, хто морально заламувавсѐ і підљорѐвсѐ тоталітарній 
формулі «співай, поете, з нами в тон». Та були й таљі, що збочували – ѐљ тоді припечатувалосѐ – на 
«грузьљі манівці» «буржуазного націоналізму», чи інших небезпечних «ізмів», а чи, хай Бог милую, 
простої і жорстољої правди. А на другому, еміґрантсьљому березі хіба не бачимо ідеологічних радиљалів і 
љонформістів, естетичних ељспериментаторів та љонсерваторів, рафінованих ювропейців і до боля 
знайомих, «насьљих» хуторѐн? Виходить, що розділовоя оту лінія назвати можна вельми умовно, 
обидві сљладові нашої літератури охопляю сітља внутрішніх розмежувань, велиљоя міроя схожих. 
Маюмо проблеми й хвороби љожен свої, та маюмо й спільні, родові, ґенетично заљодовані.  

а ось до чого веду. Все залежить од того, про що саме йдетьсѐ, љоли говоримо про юдність 
літератури. аљщо про тотальну ідеологічну та естетичну унормованість, повну тотожність поглѐдів, 
уподобань, манер, то таљої юдності, на щастѐ, не було в нас і за сталінщини, бо це означало б смерть 
літератури, а вона ж все-таљи попри все жила й живоя лишиласѐ. а љажу про юдність не цвинтарну і не 
љазармову, а про заљорінену в спільному етногенетичному й духовному ґрунті юдність вільних, 
індивідуально неповторних талантів, чиѐ суљупна діѐльність у љінцевому підсумљу творить той 
несљінченно багатий, розмаїтий, варіативний (таљ, варіативний!), суперечливий (таљ, суперечливий!) та 
водночас і парадољсально цілісний феномен – національну літературу. 

Таља література не належить комусь – лівим чи правим, націоналістам, мосљвофілам, а чи 
«західниљам», материљовій Уљраїні чи «заољеанній», русинам чи слобожанам, «недострілѐним» 
літературним патріархам, підтоптаним шістдесѐтниљам чи амбітним постмодерністам… Ніхто не маю на 
неї ељсљлязивного права, бо вона належить усім нам разом, нації в цілому. Збагнувши ця істину, 
осѐгнемо й ту, що ѐљ «нема на світі Уљраїни, немаю другого Дніпра», таљ немаю і двох чи більше 
уљраїнсьљих літератур – ні ољремої наддніпрѐнсьљої, ані нья-йорљсьљої чи манітобсьљої, ні галичансьљої, 
ані мянхенсьљої чи австралійсьљої, ю література українства – гнана долея і воріженьљами, розљидана по 
світах, інфіљована љлѐтим вірусом розбрату, але все ж длѐ всіх нас спільна, юдина. 

Ю љільља первнів, љільља љонстант, ѐљі струљтуруять уљраїнсьљу літературу ѐљ цілість. Без претензій 
на повноту назву лишень три. 

Це найперше мова уљраїнсьља. Не побоясѐ збитисѐ на тряїзм, сљазавши, що љоли ѐвища 
національної духовної культури – в широљому сенсі цього понѐттѐ, вљлячаячи тељсти науљові, 
публіцистичні, полемічні тощо, – љоли таљі ѐвища можуть на певних етапах і в певних умовах історичного 
розвоя формуватисѐ на іншомовному ґрунті, то художньої літератури ѐљ мистецтва слова поза 
материнсьљоя мовоя попросту не існую. Латино- та польсьљомовні твори мистців уљраїнсьљого барољо, 
російсьљомовні повісті Шевченља, німецьљі тељсти Франља і Кобилѐнсьљої, анґломовні поезії Богдана 
Бойчуља і Яріѐ Тарнавсьљого – то, безсумнівно, фаљти й чинниљи національної духовної культури, але до 
уљраїнсьљої літератури ѐ все ж відношу їхній доробољ, створений мовоя уљраїнсьљоя. 

Ось чому питаннѐм – без перебільшеннѐ – життѐ і смерті уљраїнства ю спротив національного 
письменства, інтеліґенції, љожного уљраїнцѐ повзучій «табачниљівщині» та водночас «рідному» 
малоросійству з його вічним «ѐљ пан сљаже»… Бо щоб подібні потвори й пољручі порѐдљували в 
незалежній національній державі – таља ганьба може хіба що наснитисѐ у страшному сні.  
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Друге – це уљраїнсьља справа, ідеѐ незалежності ѐљ національна ідеѐ. Хоч би ѐљих відмінних, 
часом загострено љонтроверсійних форм, виѐвів, тлумачень цѐ ідеѐ не набирала, ѐљ таља вона була і 
залишаютьсѐ стрижнем, об’юднавчим чинниљом національної літератури. 

І третю – це наша тисѐчолітнѐ христиѐнсьља традиціѐ. Правдивим Божим дивом ю те, що цѐ 
традиціѐ зберегласѐ і в душі народній, і в літературі – попри љільљадесѐтилітній шабаш атеїзму і 
тотального блязнірства, попри таљий тривалий і цупљий візантійсьљий диљтат нерідної церљви, за ѐљий 
сплачуюмо нині аж надто висољу ціну міжбратнього розбрату. І тут-таљи: хіба задлѐ того ми ту ціну 
сплачуюмо, щоб живляще джерело уљраїнсьљого христиѐнізму сљаламучувалосѐ спољусоя неопоганства, 
тим небезпечнішим, що воно зчаста вбираютьсѐ в шати національної самобутності. Зрозуміло, 
непорушне особисте право љожного – бити пољлона хоч Перунові й Дажбогу, та смертний гріх, ѐљщо 
розгубимо надбаннѐ христиѐнсьљої духовності: від Іларіона та «Богогласниља», від Сљовороди й 
Шевченља – до раннього Тичини й пізнього Барљи, Михайла Ореста і Василѐ Стуса, Ліни Костенљо й Ігорѐ 
Калинцѐ, Ювгена Сверстяља та Миљоли Руденља… 

У згадуваній праці Яріѐ Шереха останні слова про два «уљраїнсьљих ми» оптимістичні: «Ми 
порозуміюмосѐ» *4, с. 32]. а би лишень наголосив: мусимо порозумітисѐ, це національний імператив. 
Тож, зберігаячи љожен своя Богом і долея дану «інаљшість», не плељаймо надто ревно ољремішні ціхи 
й пихи.  

аљ один із багатьох уљраїнсьљих літераторів, љотрі виросли, жили й намагалисѐ працявати в 
љолоніальній задусі, ѐ щасливий тим, що хоч на схилі віљу встиг љовтнути свіжого повітрѐ. Що відљрив 
длѐ себе ті багатства рідної літератури, ѐљі таљ довго і, здавалосѐ, безнадійно були длѐ нас за сімома 
замљами. Тепер це невід’юмна частља мого духовного життѐ, може, признаясѐ, – чимось і особливо 
дорога частља, ѐљ нам дорогий несподівано знайдений брат. У цього брата ю чого повчитись, ѐ цінуя 
його досвід, судженнѐ і поради. Але мая зухвалість бажати, щоб таље було навзаюм. У «всѐљого своѐ 
долѐ», але тепер з ласљи Божої живемо в одній літературній хаті, де вже недоречно судити одне одного 
«дещо з віддалі», де немаю висољочолих метрів і недбалих пахолљів, а љожен ю не більш ѐљ свідомий 
своюї недосљоналості й своїх помилољ semper tiro. 

Зі своюї за-хутір-михайлівсьљої глушини ѐ з тривогоя і сумом спостерігая, ѐљ у љиївсьљій пресі то 
там, то тут спалахуять проѐви недоброзичливого ставленнѐ до уљраїнсьљого зарубіжжѐ, і то не тільљи 
літературного та й не тільљи уљраїнсьљого. Подиву й жаля гідні загострено роздражнені реаљції на ті 
літературні ѐвища, що виходѐть за рамљи таљих звичних і зручних «совљових» смаљів та нормативів. І тоді 
пішло, завертілосѐ: даятьсѐ взнаљи наші задавнені хвороби – зачучверіла старосвітщина і те, що 
Маланяљ називав «хохлацтвом», ѐље «мірљую шлунљом і хропе гуртом»; подаю голос «інтелељтуальна» 
Вюрља Сердячља, піднімаю голову войовниче хуторѐнсьље невігластво, пароване з большовицьљоя 
нетолерантністя, і цей «сояз нерушимый» – він не безневинний... Стаю тривожно за майбутню 
уљраїнсьљого письменства: щó йому судилосѐ – поверненнѐ љого до ювразійсьљої љазарми, љого на 
діаспорний п’ѐтачољ, чи все-таљи входженнѐ (справжню, не позірне, не дељларативне) юдиноя велиљоя 
літературоя до світової љультурної спільноти? Третього шлѐху немаю. 

За лољальним ѐвищем проглѐдаютьсѐ проблема глибинніша. Мая на увазі тенденція, ѐља 
виѐвлѐютьсѐ в суспільстві, зољрема в середовищі інтелељтуальної та творчої еліти, – це реанімаціѐ 
загумінљового синдрому, сприйнѐттѐ «іншого» неодмінно ѐљ ворожого. 

Тут зійшлисѐ різні чинниљи й мотивації, і мусимо чітљо бачити відмінності поміж ними. Про 
дрімучу совютсьљу «собственнуя гордость» – поетичний евфемізм звичайнісіньљої љсенофобії – 
розводитисѐ нема потреби. Сљладніше з масовоя свідомістя, з розчаруваннѐм, утраченими 
ілязіѐми, ѐљщо хочете – з образоя мільйонів лядей, ѐљі із здобуттѐм державної незалежності 
чељали негайних змін у своюму житті на љраще, пољладалисѐ на «швидљу допомогу» від Заходу. Що 
подібні очіљуваннѐ були наївними, що в них виѐвиласѐ ментально запрограмована в нас 
неготовність до розв’ѐзаннѐ своїх проблем насамперед власним розумом і власними руљами – в 
цьому провина не таљ лядей, ѐљ системи, љотра їх таљими зробила. До того ж, з’ѐсувалисѐ приљрі 
подробиці: що безљоштовних сніданљів не буваю, що Захід, ніде правди діти, зблизьља і сам 
виѐвивсѐ не ідеальним взірцем і не безпомильним авторитетом, ѐљ то багатьом із нас видавалосѐ; а 
љрім того, надто вже він не љвапитьсѐ оприѐвнити свою розуміннѐ проблем незалежної Уљраїни, її 
місцѐ і ролі на геостратегічній «велиљій шахівниці»… Виглѐдаю, що політичних «шахістів» рівнѐ 
Збіґнюва Бжезінсьљого *1+ і там не густо... 
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Ю ще одна грань проблеми, особливо, сљазать би, тонља й деліљатна. Це шлѐхетне в своюму 
підґрунті неприйнѐттѐ бездуховної гонитви за тим, що Сљоворода називав «потолоччя монети» 
[2, c. 336+, моральний опір љультові грошви й ситі, що його ми звиљли пов’ѐзувати (і далељо не без 
підстав) з буржуазним трибом життѐ, з америљанізмом – принаймні таљим, ѐљим його собі уѐвлѐюмо. 
Боясѐ, однаљ, що в інтерпретації деѐљих љолег, чиї чесноти й щирість, звичайно ж, поза сумнівами, цей 
опір набуваю вже аж занадто ељстремних і – у висліді – спрощених форм, виливаячись у протиставленнѐ 
«жебрацьљої духовності» – «розжирілому жлобству». аљ на мене, таља опозиціѐ не ю љорељтноя. 
«Розжиріле жлобство» огидне, тут суперечљи бути не може, та хотілось би знати, чим љраща сумнівна 
зверхність љаняљи-лямпена… Духовність – висоље понѐттѐ, але хто сљазав, що вона неодмінно маю бути 
«жебрацьљоя»? Оцѐ поетизаціѐ злидарства, зневага до статљів і життювих гараздів без оглѐду на те, що 
їх можна здобути не самим тільљи шахрайством, а чесноя љаторжноя працея, – чи доречні вони в 
суспільстві, ѐље борсаютьсѐ у злиднѐх і не виборсаютьсѐ з них пољи світ сонцѐ, ѐљщо не подолаю 
інертність, неробство, пиѐцтво, психологія утриманства, надія на щедрого пана чи товариша, на 
західного благодійниља чи північного сусіда?.. 

Таљ само: чи на часі надмірне аљцентуваннѐ таљих ознаљ нашої національної вдачі, ѐљ схильність 
до романтичної мрійливості, споглѐдальності, тонљосльозого сантименту, а водночас – до отаманщини і 
гулѐйпіллѐ, љоли нації таљ браљую ѐсних, тверезих голів, роботѐщих руљ, ініціативних, свідомих своюї цілі 
політиљів, ељономістів, підприюмців, лядей, налаштованих до Діла... Без Богданової залізної волі й 
мазепинсьљого мудрого прагматизму, без поюднаннѐ сљовородинівсьљої «філософії серцѐ» з Тарасовим 
прометеїзмом, з енергетиљоя Франљової мислі і поривом Лесиного духу, «Еллади» – з «Римом», 
«ніжності» – з «љрицея», без одержимості Кондратяљів і Ляльољ, без ділової снаги новітніх Симиренљів, 
Терещенљів, Чиљаленљів – чи не проґавимо, не прохлѐпаюмо вухами історичний шанс на здобуттѐ 
справжньої незалежності, ѐљ це вже з нами траплѐлосѐ? 

А таље поюднаннѐ можливе, Ідея і Чин, Діло і Творчість зовсім не приречені на фатальне 
ворогуваннѐ, вони можуть перебувати в гармонії – згадаймо слова Маљсимом Рильсьљим про два рівних 
љрила лядсьљого щастѐ: «Троѐнди й виноград, љрасиве і љорисне» *2, с. 28]. 
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Людмила Бєлинцева 

СИЛА В ЄДНОСТІ 

 
У статті висвітлено шляхи становлення української діаспори в Латвії, формування українських 

товариств у різних регіонах Латвії. Акцентовано увагу на важливості об’єднання розрізнених українських 
осередків для активізації подальшої діяльності в одну спільну організацію – Об’єднання українських 
товариств Латвії. Автор вважає, що імпульсом у роботі українських товариств за кордоном є залучення 
молоді не лише до участі в різноманітних культурних заходах, але й до управління українськими 
товариствами. На підставі наданої загальної інформації про діяльність Об’єднання зауважується, що 
створення Українського народного театру, молодіжних пісенних колективів, організація традиційних і 
нових українських свят сприяє активізації культурно-просвітницької роботи Об’єднання. Автор робить 
висновок, що важливим є розповсюдження інформації про роботу українських товариств, залучення уваги 
за посередництвом ЗМІ до діяльності Об’єднання українських товариств як у Латвії, так і за кордоном.  

Ключові слова: Об’єднання українських товариств Латвії, єдність, культурні заходи, молодь. 
 

This article highlights the ways of development of the Ukrainian diaspora in Latvia, the formation of 
Ukrainian companies in different regions of the country. A cpecial attention is focused on the importance of uniting 
separate Ukrainian branches into one common organization – The Union of Ukrainian Societies in Latvia – to 
enhance future activities. The author believes that the momentum in the Ukrainian Societies abroad is not only the 
involvement of young people to participate in different cultural activities, but also to manage Ukrainian companies. 
Based on general given information about the Union, it is observed that the creation of Ukrainian folk theater, youth 
groups of songs, the organization of traditional and new Ukrainian festivals actively promoting the cultural work of 
the Union. The author concludes that it is important to disseminate information about the work of Ukrainian 
Societies in attracting attention through the media to the Union of Ukrainian Societies in Latvia and abroad.  

Key words: The Union of Ukrainian Societies in Latvia, unity, cultural activities, young people. 
 

Уљраїнсьља діаспора Латвії, за даними останнього перепису населеннѐ, налічую приблизно 
53 000 осіб, що задељларували себе уљраїнцѐми.  

Звичайно, що всі події, ѐљі відбулись за останню двадцѐтиріччѐ, не оминули й уљраїнсьљої громади 
в Латвії. Цьому ю наочдне підтвердженнѐ, адже ще на початљу 90-х рољів љільљість уљраїнців в љраїні 
становила приблизно 92-93 тисѐчі особи. Виноя тому ю і розвал Радѐнсьљого Соязу, і неодноразові 
фінансові та психологічні љризи тощо. Таљож слід відмітити й ељономічну љризу Латвії, внаслідољ ѐљої 
багато молодих працездатних лядей були змушені мігрувати на Захід до більш ељономічно стабільних і 
розвинених љраїн Ювропи. І ѐљщо у велиљій за масштабом та населеннѐм Уљраїні це таљож помітно і 
виљлиљаю безліч політичних дисљусій, то в таљій маленьљій љраїні, ѐљ Латвіѐ, це особливо відчутно. 

Вперше «Об’юднаннѐ уљраїнсьљих товариств Латвії» презентувало себе за сприѐннѐ МІОКу в 
Львівсьљій політехніці у 2006 році. Тоді воно завітало велиљоя делегаціюя, љотру очолявав перший 
голова ОУТЛ Володимир Луговсьљий, щоб відзначити 95-річчѐ уљраїнсьљої громади Латвії. 

У 2011 році, љоли діаспорі офіційно виповнилось 100 рољів, ОУТЛ вдруге широљо презентувало 
себе в МІОКу. 100 рољів з того часу, љоли, згідно записів, знайдених в архіві Латвії, було офіційно 
зареюстровано в Ризі перше уљраїнсьље товариство «Громада». 

За сто два рољи діѐльність уљраїнсьљих товариств переживала і розљвіт, зољрема напередодні  
ІІ Світової війни, і занепад, в радѐнсьљий час. 

Останній бурхливий розвитољ уљраїнсьљого руху в Латвії почавсѐ в часи Перебудови (љінець  
80-х рољів XX століттѐ). Майже в љожному місті Латвії уљраїнці організовували љультурно-просвітні 
товариства. Одразу ж були спроби створеннѐ уљраїнсьљих організацій, ѐљі змогли б об’юднати, 
сљоординувати й організувати діѐльність роз’юднаних товариств в юдину сильну організація. На жаль, 
незважаячи на гарні назви організацій, багатьом із них на ділі не вдавалось досѐгти поставлених цілей. 
Тільљи в 2005 році це вдалось зробити Об’юднання уљраїнсьљих товариств Латвії під љерівництвом 
Володимира Луговсьљого, љоли 15 товариств об’юднались і увійшли ѐљ яридичні одиниці у спільну 
громадсьљу організація. 

Рух уљраїнсьљої громади Латвії отримав новий љовтољ свіжого повітрѐ, і його працѐ стала більш 
помітноя не тільљи на вселатвійсьљому, але і на міжнародному рівні. 
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Особлива заслуга у створенні та сприѐнні динамічному темпу роботи ОУТЛ належить Володимиру 
Луговсьљому, ѐљий в розљвіті літ, на жаль, пољинув цей світ. Післѐ лядини, що з таљим розмахом 
розпочинала ця справу, з таљими матеріальними можливостѐми і зв’ѐзљами, звичайно, було не просто 
взѐтись за роботу. Майже цілий ріљ ОУТЛ праљтично не працявало. 

26 березнѐ 2011 рољу в Ризі відбулась міжнародна науљово-праљтична љонференціѐ, присвѐчена 
100-річчя діаспори, ѐља підвела підсумљи діѐльності уљраїнсьљої громади Латвії і намітила завданнѐ, 
спрѐмовані на її розвитољ в найближчий час. 

Конференціѐ виѐвилась новим пунљтом відліљу, новим етапом розвитљу уљраїнсьљої громади. Під 
час љонференції було обрано нове правліннѐ ОУТЛ, љотре в тѐжљий длѐ уљраїнсьљої громади час 
вдихнуло в неї нові сили. Учасниљи љонференції змогли пересвідчитись в цьому, љоли на другий день 
љонференції відбуласѐ презентаціѐ нового уљраїнсьљого самодіѐльного народного театру. Створеннѐ 
театру, а праљтично його відновленнѐ, бо в 20-30-х рољах минулого століттѐ уљраїнсьљий театр існував в 
Ризі, – це заслуга заслуженої вчительљи Уљраїни – Марії Семенової. А продясером театру і до сьогодні ю 
Лядмила Бюлинцева. 

На сьогоднішній день (2013 р.) в репертуарі театру ю вже три вистави: «Наталља-Полтавља» за 
І. Котлѐревсьљим, «Лісова піснѐ» за Лесея Уљраїнљоя і «За двома зайцѐми» за М. Старицьљим. 

У ріљ сторіччѐ (2011 р.) театр побував у всіх уљраїнсьљих товариствах Латвії з виставоя, привітавши 
љожне товариство з ціюя важливоя подіюя в нашому житті. 

В 2012 році театр брав участь у двох театральних фестивалѐх Латвії – міжнародному та 
організованому Ризьљоя Думоя. І сљрізь уљраїнсьљий театр отримав дипломи. 

Одним із важливих завдань Об’юднаннѐ ю залученнѐ молоді до участі в громадсьљому житті Латвії. 
В травні 2012 рољу відбулась презентаціѐ нового уљраїнсьљого молодіжного ансамбля «Веснѐнља». 
Таљож у нас ю найстаріший за часом існуваннѐ відомий в љраїні і поза її межами ансамбль «Дніпро». Цей 
љолељтив – це надбаннѐ всіюї діаспори. Але час йде вперед, і потрібно залучати нові молоді сили. От 
таљим молодим љолељтивом і стала «Веснѐнља». Це учні і студенти Риги, а їхній љерівниљ – зовсім молода 
та енергійна дівчина, Діана Анча. 

Молодь залучаютьсѐ і до управліннѐ громадсьљими організаціѐми, молодь ю і в сљладі правліннѐ 
Спілљи уљраїнців Латвії (м. Рига), у љерівництві товариства «Смереља» (м. Юлгава). 

Справжньоя љузнея длѐ поповненнѐ аљтивістами діаспори ю наша Ризьља уљраїнсьља шљола, ѐљоя 
пишаятьсѐ всі уљраїнці в нашій љраїні. Нещодавно шљолу відремонтували завдѐљи допомозі Ризьљої 
Думи. В січні 2012 рољу на справжній љареті з пущеним вперед живим півнем вчителі й учні шљоли 
в’їхали до чудово відремонтованого приміщеннѐ. 

Коли діаспору відвідав Голова Конгресу уљраїнців пан Е. Чолій, ѐљий побував у всіх љраїнах, де ю 
уљраїнсьљі діаспори, він відмітив, що таљої чудової уљраїнсьљої шљоли він ще ніде не бачив. 

Ми вважаюмо, що таљий подарунољ від Ризьљої Думи – це вираженнѐ поваги до всіюї уљраїнсьљої 
діаспори. А мер Риги Ніл Ушаљов на відљритті шљоли післѐ ремонту навіть промову сљазав уљраїнсьљоя. 

Ще одним із важливих завдань длѐ ОУТЛ ю презентаціѐ діаспори в љраїні, адже нам ю що 
пољазувати. І не тільљи в нашому чудовому інформаційному центрі при Аљадемічній бібліотеці. Між 
іншим, Посольство Уљраїни в Латвії регулѐрно поповняю бібліотељу уљраїнсьљими љнигами. 

Щомісѐцѐ проходѐть заходи, на ѐљі Об’юднаннѐ запрошую всі товариства. Це і явілеї значних 
представниљів љультури Уљраїни, зољрема шевченљівсьљі читаннѐ, вечір, присвѐчений Соломії 
Крушельницьљій та Анатолія Солов’ѐненљу (2012 р.).  

Це вже традиційний щорічний пісенний Фестиваль «Червона љалина», на ѐљий з’їжджаятьсѐ всі 
љолељтиви уљраїнсьљих товариств Латвії. Місцем його проведеннѐ ю ті міста, в ѐљих ю наші товариства, та 
щоразу ми намагаюмосѐ урізноманітняватись. Ми прагнемо, щоб місцеві жителі пізнавали наші свѐта, 
чули наші пісні, приюднувались і знайомились із нашоя љультуроя. 

Об’юднаннѐ проводить велиљу і різностороння роботу зі збереженнѐ уљраїнсьљих народних 
традицій в Латвії. Товариства вивчаять і свѐтљуять їх ѐљ в межах своїх міст, таљ і разом з іншими 
латвійсьљими та уљраїнсьљими організаціѐми. Об’юднаннѐ намагаютьсѐ організовувати і љоординувати 
сили ољремих товариств, надаячи їм посильну інформаційну, організаційну та матеріальну допомогу. 

Феюричне свѐтљуваннѐ 100-річчѐ на Івана Купала, з присутністя понад півтисѐчі учасниљів і гостей, 
не минуло не поміченим в Латвії. В пресі, на латвійсьљому радіо та телебаченні пройшли репортажі про 
ця важливу длѐ діаспори подія. 
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Традиційне уљраїнсьље свѐто Свѐтого Миљолаѐ проводитьсѐ традиційно щорічно. На ньому вже 
обов’ѐзљовими стали «миљолайчиљи» – білі цуљрові голуби. Діти їх чељаять і старанно готуятьсѐ до 
цього свѐта. В грудні 2012 рољу маленьљі діти товариства «Смереља» підготували до Свѐтого Миљолаѐ 
виставу «Коза-Дереза». Найменшій учасниці був всього ріљ! Заслуга в існуванні цього љолељтиву і в 
постановці ціюї вистави ю постановниља і режисера, жительљи міста Юлгава Марини Аузині. 

Уљраїнсьљі љолељтиви ю постійними учасниљами свѐтљуваннѐ днів Незалежності Латвії, Днѐ 
Перемоги, Різдвѐних та інших свѐт, ѐљі організовуять мерії міст. 

Щорољу діаспора відзначаю День Незалежності Уљраїни чи то на љораблиљу, пливучи по річці до 
морѐ з уљраїнсьљими піснѐми, чи то в найљращому готелі міста, в самому серці старої Риги. 

Було відновлено свѐтљуваннѐ Днѐ матері, що таљож ю початљом другого сторіччѐ перебуваннѐ 
уљраїнців у Латвії ѐљ організованої діаспори. Важливим атрибутом цього свѐтљуваннѐ ю вишиваннѐ 5-ти 
метрового уљраїнсьљого рушниља. Ідея рушниља підхопила і привезла з Уљраїни в Латвія наша аљтивістља 
Тетѐна Дудченљо. Об’юднаннѐ підтримало ця гарну ідея, і вже вишиваннѐ рушниља протѐгом 2012-
2013 рољів продовжуютьсѐ по всій Латвії з товариства в товариство. Передача проходить обов’ѐзљово 
урочисто на уљраїнсьљому заході за присутності, а часом і за безпосередньої участі, місцевої влади. 
Кураторами цього проељту ю Тетѐна Дудченљо, Олена Грабар і Тетѐна Лазда. 

Вже традиційноя длѐ ОУТЛ стала і презентаціѐ традиційних уљраїнсьљих страв, ѐљі таљож ю 
невід’юмноя частиноя нашої љультури. Це і Фестиваль «300 рољів уљраїнсьљому борщу», на ѐљий влітљу 
2011 рољу з’їхались з усіюї Латвії понад 300 уљраїнців, виставили 20 љоманд з љаструлѐми борщу длѐ 
змаганнѐ за найљращий і найсмачніший; це і Фестиваль «Пан варениљ», ѐљий пройшов в 2012 році. В 
наших планах і Фестиваль сала і Свѐто уљраїнсьљого љозацьљого љуліша.  

З 2012 рољу почались явілейні дати днів створеннѐ уљраїнсьљих љультурно-просвітніх товариств 
Латвії: в љогось 10-річчѐ, а в љогось і 15-річчѐ. Об’юднаннѐ завжди організовую виїзди на ці заходи, 
запрошую Посольство Уљраїни в Латвії, пише в місцеву пресу, запрошую місцеву владу. 

Длѐ наших звичайних уљраїнців ю дуже важливим мати можливість у таљий сљладний љризовий час 
прийти на таљі заходи, відчути своя приналежність до нації, відчути юдність, просто почути рідну мову, 
поспілљуватисѐ і поспівати рідноя мовоя. 

Адже ті, хто приходить на уљраїнсьљі заходи, – це небагата частина населеннѐ, з невелиљими 
статљами, а цей захід – це привід пишатисѐ своїми видатними уљраїнцѐми, своїми пісенними традиціѐми 
і відомими в цілому світі брендами – борщем та варениљами. 

Наша опора і підтримља уљраїнсьљого плеча була особливо помітна, љоли сталась біда – уљраїнсьља 
љоманда молоді – самбістів, попала в автоаварія. аљу чуйність і допомогу проѐвили уљраїнці – від Посла 
Уљраїни в Латвії Анатоліѐ Олійниља, до простих уљраїнців. 

На всіх наших заходах присутні не тільљи уљраїнці, ми не замиљаюмось у своюму тісному љолі. 
Звично і нормально бачити на наших заходах лядей різних національностей. Це постійно 
висвітляятьсѐ в ЗМІ. Допомогу в цьому, звичайно, надаять передусім наші ж уљраїнці, а саме: Наталіѐ 
Любюдюва та Дмитро Март з газети «Вести сегоднѐ», Лядмила Пилип на латвійсьљому радіо «Домсьља 
площа» в щомісѐчній передачі «На хвилѐх Дніпра». 

Про події уљраїнсьљого життѐ аљтивно повідомлѐла газета «Час» з інформаціюя і статтѐми Інни 
Харланової та фотографіѐми Анатоліѐ Шутенљова. 

Аљтивна робота діаспори виљлиљаю заціљавленість і в лядей інших національностей. Нещодавно 
велиљу стаття написала латишља Рута Васильюва, журналісти журналу «360 градусов» Анжела Ртіщева, 
журналу «Кар’юра» Олељсандр Самохін. Преса російсьљоя мовоя (хоча інформаціѐ буваю і латисьљоя). 

На сьогодні ще ю аљтуальноя проблема велиљої љільљості негромадѐнства серед уљраїнсьљої 
громади через погане володіннѐ латисьљоя мовоя старшим пољоліннѐм та неаљтивноя громадѐнсьљоя 
позиціюя в цілому. 

Об’юднаннѐ маю свій сайт (www.ukrlatvian.lv), на ньому висвітляятьсѐ аљтуальні новини про всі 
події в уљраїнсьљій громаді Латвії. Інформаціѐ подаютьсѐ уљраїнсьљоя, латисьљоя та російсьљоя (в 
меншій мірі) мовами, а таљож розміщуятьсѐ фото- і відеоматеріали про минулі події. 

Журналістља Лядмила Пилип веде щомісѐчну 45-хвилинну радіопередачу «На хвилѐх Днiпра» на 
одному з провідних радіољаналах Латвії «Домсьља площа». Передача маю багато слухачів і завжди 
виљлиљаю жвавий інтерес серед уљраїнців Латвії. Передачі проводѐтьсѐ уљраїнсьљоя мовоя і 
висвітляять всі ціљаві події, ѐљі проходѐть в уљраїнсьљій діаспорі Латвії. Технічні можливості сучасного 

http://www.ukrlatvian.lv/
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радіо дозволѐять прослухати архів всіх передач на љомп’ятерах у будь-ѐљий зручний длѐ слухачів час, 
що таљож дозволѐю розширити число слухачів, а таљож допомагаю дослідниљам отримати необхідну 
інформація про життѐ уљраїнсьљої громади Латвії. 

ОУТЛ постійно веде роботу на підтримљу зв’ѐзљів з Уљраїноя. У минулому році три наші љолељтиви 
брали участь і гарно себе пољазали на «Бойљівсьљих фестинах» у Дрогобицьљому районі. Вољальний 
ансамбль «Смереља» побував і привіз нагороди з фольљлорного фестиваля на Волині з Луцьља. 
Співпрацяюмо і дружимо з благодійним фондом «Посвіт» з Дрогобича. 

В 2011 і 2012 році «Посвіт» привозив у латвійсьље місто Смілтене љолељтиви «Верховиночља» і 
«Верховина». В 2013 році вони привезуть нам виставу «Несљорена». 

У прийомі цих љолељтивів бере безпосередня участь наше Об’юднаннѐ, в найбільшій мірі завдѐљи 
гостинності нашого уљраїнцѐ Миљоли Колотила, ѐљий ляб’ѐзно надаю приміщеннѐ і харчуваннѐ. 

А ми, в своя чергу, в 2012 році з їх допомогоя побували на «Бойљівсьљих Фестинах». Три наших 
љолељтиви від товариства «атрань», старше пољоліннѐ, середню, молодий танцявальний љолељтив, що з 
Вангажі, гідно виступали на Фестинах, і ми пишалисѐ тим, ѐљ чудово їх приймала публіља. Не 
залишились і без нагород. 

Звичайно, Об’юднаннѐ не підмінѐю своюя діѐльністя роботу товариств на місцѐх у своїх осередљах. 
Кожне товариство самостійно веде своя діѐльність, часто одне товариство запрошую на свої заходи 
інше. Наприљлад, на шевченљівсьљі читаннѐ в Вентспілс до товариства «Кобзар» їде товариство 
«Джерело», до товариства «атрань» в Вангажі їде товариство з Юлгави «Смереља», до товариства 
«Мріѐ» в Даугавпілс їде товариство «Водограй» з Резељне і т. д. Всі вони аљтивні учасниљи й організатори 
місцевих свѐт, Днів міста, аљтивно співпрацяять з відділеннѐми інтеграції і міграції. 

Ми, всі љультурно-просвітні товариства, поза полем політичної діѐльності, не втручаюмосѐ в ця 
сферу. В љраїні багато різних політичних партій, різних напрѐмљів, тому всі, хто маю до того тѐгу чи хист, 
маять таљу можливість, ѐљщо забажаять. 

Звичайно, виниљаю питаннѐ: на ѐљі љошти працяю ОУТЛ? 
Відповідая – на љошти наших уљраїнців з достойними статљами. Це і Миљола Колотило, і наш 

почесний Консул Уљраїни в Латвії Олег Степанов, і відомий підприюмець Василь Мельниљ, і, найчастіше, 
Приватбанљ, працівниљом ѐљого ю і ѐ. В 2011 році двічі невелиљими сумами допомогла Ризьља Дума. 

Звичайно, просто таљ ніхто не дасть грошей. Ми пишемо детальні обґрунтовані проељти, детально 
звітуюмо про виљористаннѐ љоштів, навіть у фотоальбомах. 

І наша ревізійна љомісіѐ аљтивно працяю. Тому ю довіра і підтримља. 
Ось таљий љоротљий обсѐг нашої діѐльності за останні два рољи, з часу, љоли ѐ розповідала в МІОКу 

про наше життѐ. 
Звичайно, ю нові плани. 
аљ і раніше, будемо працявати і залучати молодь. Це не просто зміна пољолінь. Не завжди вона 

проходить без боля. Але в ній наше майбутню, і ѐљщо не длѐ них, то длѐ љого? 
аљ і раніше, будемо прагнути до об’юднаннѐ уљраїнців Латвії в юдину діаспору, бо в цьому наша 

сила і љраса. 
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ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВКИ ТА ІГРАШКИ У ФОРМУВАННІ ЕТНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І 

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО УПОДОБАННЯ В МОЛОДІ 

 
У статті звернено увагу на значення української вишивки та іграшки у вихованні в молоді 

моральної краси, естетичного смаку, пізнання культури, мистецтва минулих поколінь; творення 
художніх речей самобутнього національного колориту власними руками. Це дає змогу позитивно 
впливати на психіку юних, формувати їхній культурний світогляд, досвід, бережливе ставлення до 
багатої національної спадщини. 

Ключові слова: етнічна психологія, духовність, вишивка, лялька-мотанка, іграшка, навчально-
виховний процес, майстер-класи, національно-мистецькі цінності. 

 

In the article a special attention is payed to the importance of Ukrainian embroidery and toys in youth 
education of the feeling of beauty, aesthetic taste, culture, art of previous generations and on the basis of national 
colouring create with their own hands interesting things. It influences greatly the psychology of young people and 
helps to form their cultural world outlook and attitude to rich national heritage. 

Key words: ethnic psychology, embroidery, toys, educational process, master-classes, national and art 
values. 

 

Народна художнѐ творчість у безлічі її проѐвів завжди була і ю ґрунтом длѐ спілљуваннѐ пољолінь, 
тим невичерпним джерелом естетичного пізнаннѐ, формуваннѐ етичної психології у молоді. В наш час 
љорупції та свавіллѐ влади, љоли світом правлѐть гроші, а психологіѐ молоді формуютьсѐ на 
низьљопробних зразљах іноземної љультури, ми, ѐљ ніљоли, мусимо сприѐти збереження багатовіљової 
љультури уљраїнсьљого народу, привносити у розвитољ художніх та естетичних смаљів наших нащадљів 
все, що залишили нам мудрі прадіди.  

Предљи залишили нам у спадщину величезне багатство та різноманіттѐ вишивољ та іграшољ, 
зроблених власними руљами, думљоя, серцем, і тому нам обов’ѐзљово не тільљи не втратити нічого з 
неоціненних сљарбів, а й примножити їх і передати наступним пољоліннѐм. Таљим чином, народне 
мистецтво ѐљ сљладова љультурного середовища етнічного населеннѐ Уљраїни ю невичерпним 
джерелом, мудрістя длѐ художньо-естетичного, морального та духовного вихованнѐ дітей. Длѐ 
сучасного суспільства і його спільноти національне љультурне середовище ю не менш важливим, не 
менш суттювим, аніж збереженнѐ нављолишньої природи. аљщо природа необхідна лядині длѐ 
біологічного життѐ, то љультурне середовище настільљи ж необхідне длѐ її духовного, морального життѐ, 
длѐ моральної самодисципліни. 

З давніх-давен вишивљоя приљрашали одѐг, речі побутового вжитљу, інтер’юри різних приміщень, 
а длѐ малечі турботливі материнсьљі руљи виготовлѐли іграшљи – лѐльљи-мотанљи, іграшљи-вузлиљи та ін. 
з підручного на цей час матеріалу – тљанини, нитољ, шнурљів, трав, лушпиннѐ злаљів тощо *10+. 

У таљому сенсі завданнѐ пізнаннѐ љультури, мистецтва ѐљ самобутнього ѐвища потребую не тільљи 
його усвідомленнѐ, а й відродженнѐ через праљтичне втіленнѐ художнього надбаннѐ минулих пољолінь 
у навчально-виховному процесі ѐљ в умовах навчального заљладу, таљ і поза ним. Таљі завданнѐ стоѐть 
перед Львівсьљоя обласноя організаціюя «Товариство уљраїнољ ім. О. Басараб», ѐље з моменту свого 
заснуваннѐ шуљаю партнерів серед дитѐчих, янацьљих та молодіжних установ, співпрацѐ з ѐљими надаю 
можливість прищепити уљраїнсьљому янацтву лябов та повагу до історії рідного народу, його героїв, 
дозволѐю спробувати свої сили і проѐвити талант, беручи участь у різноманітних майстер-љласах, 
праљтичних годинах з народних ремесел, таљих ѐљ вишивља, соломља, лѐльља-мотанља, гончарство тощо. 
Таљими дитѐчими установами ю шљоли, гімназії, інститути, дитѐчі бібліотељи. 

На нашу думљу, формуваннѐ національної, громадѐнсьљої свідомості, љультури й духовності 
особистості починаютьсѐ з поглибленого вивченнѐ матеріальної љультури народу, його традицій, 
звичаїв, втілених у творах мистецтва. Одним із засобів національного вихованнѐ та розвитљу духовності 
дитини в різні періоди її розвитљу і ю народна іграшља, лѐльља-мотанља, вишивља, зољрема виготовлені 
власноруч *6; 13+. 
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Розвивальний потенціал народної вишивљи та іграшљи здавна виљористовуять у сімейному 
вихованні дітей, підготовці до майбутнього життѐ. Виходѐчи з основ народної педагогіљи, вважаютьсѐ за 
доцільне виљористовувати іграшљу та вишивљу ѐљ засіб вихованнѐ моральної љраси дитини у 
взаюмозв’ѐзљу з її трудовим вихованнѐм. Іграшља, лѐльља може слугувати засобом психічного розвитљу 
дитини й формувати христиѐнсьљу духовність, притаманну своюму народу, љрім цього, вона може 
впливати на всі рівні відчуттѐ нављолишнього світу – зорового, дотиљового, звуљового, допомагаю 
формування етиљо-естетичної вартості особистості. Ігрова фунљціѐ іграшљи та лѐльљи допомагаю 
розвивати увагу дитини і лядсьљу свідомість, а що стосуютьсѐ вишивљи, то вона виховую естетичний смаљ 
у молодої лядини в оцінці художнього оздобленнѐ речей – одѐгу, побуту тощо *4; 3]. 

Виготовленнѐ іграшљи чи вишивљи при цьому поюдную праљтичний досвід художньо-трудової 
діѐльності з естетичним, образним баченнѐм молоді. Таљий вид художньо-трудової діѐльності дитини, а 
надалі і молодої лядини, на різних етапах фізіологічного розвитљу задовольнѐю її духовні потреби, 
формую естетичні смаљи й образну уѐву, спонуљаю до поюднаннѐ у праљтичній діѐльності прељрасного з 
љорисним. Народний досвід художньо-естетичного та трудового вихованнѐ полѐгаю в тому, що 
формуваннѐ художньо-трудових умінь, художньо-образного розуміннѐ та естетичних смаљів у молоді 
відбувалось у праљтичній діѐльності й було продовженнѐм творчих традицій минулих пољолінь *11+. 

Отже, опановуячи способи твореннѐ художнього виробу, молода лядина приймаю духовність, 
моральність, естетиљу рідного народу. Таљий підхід до питаннѐ вихованнѐ молоді на багатих 
національних традиціѐх вишивљи та іграшљи передусім даю можливість молоді виљористовувати це ѐљ 
джерело натхненнѐ до творчості, до самовираженнѐ особистості. Крім цього, виготовленнѐ 
різноманітної вишивљи та іграшољ сприѐю не тільљи стимулявання інтересів, формування естетичних 
смаљів, розвитљу художньо-образного мисленнѐ, спеціальних умінь та навичољ, а й прилучення молоді 
до народних традицій, звичаїв, естетичного освоюннѐ підвалин національної духовної љультури, 
прищепленнѐ лябові та шани до народної творчості в галузі вишивљи та іграшљарства. Таљим чином, 
народне іграшљарство та народна вишивља – важливі сљладові љультури будь-ѐљого етносу. Адже 
ужитљове мистецтво вишивљи та іграшљи несе у заљодованому виглѐді світосприйнѐттѐ пољолінь, 
ментальність народу *2; 5]. 

З давніх-давен до наших часів у сім’ѐх діти різного віљу гралисѐ іграшљами та лѐльљами, љотрі 
виготовлѐли зі шматља тљанини, хустљи. При цьому вчились вишивати, оздоблявати сорочљи, фартушљи 
длѐ своїх лѐльољ. У минулому лѐльљу нарѐджали, але обличчѐ не малявали. За народним повір’ѐм, 
лѐльља з обличчѐм набувала душу і могла нашљодити дитині. Безлиља лѐльља длѐ молодої особистості 
була партнером у грі, змушувала розуміти внутрішній світ лядини й слугувала оберегом від лихоманљи. 
Таља лѐльља стала прототипом сучасної лѐльљи *1; 2]. 

За способом виготовленнѐ та призначеннѐм лѐльољ можна поділити на деѐљі види. Деѐљі з них: 
Меланіѐ (іграшља-љолисља) – знаљ божества заступниці дітей; Христѐ (свѐтљова лѐлѐ) – лѐлечља весільна 
або наречена, призначена длѐ приљрашаннѐ інтер’юру, ю найљращим подарунљом до різних свѐт – 
весіллѐ та днѐ народженнѐ; Регіна (љолишнѐ Льон) – лѐльља з велиљими захисними властивостѐми; 
Одарља (лѐльља з діточљами) нагадую іљонописний образ Богородиці. Крім цього, майстрині розділѐять 
вузлиљові лѐльљи – на здоров’ѐ, від лихоманљи; љнѐгині; зерновушљи; љалитља-травницѐ; берегинѐ; 
пеленашља та ін. *7; 8; 9]. 

Зараз лѐльља, виљонана своїми руљами, у більшості випадљів стаю сувеніром і подарунљом до 
свѐта, днѐ народженнѐ. Все частіше авторсьљі лѐльљи, іграшљи, виљонані майстрами, стаять 
прељрасними ељземплѐрами љолељцій та ељспозицій етнографічних музеїв та виставољ. 

Багато майстринь стали відроджувати ці види народного мистецтва, відтворяять традиції у 
формі майстер-љласів, зољрема членљині Львівсьљої обласної організації «Товариство уљраїнољ ім. Ольги 
Басараб» Олена Базилевич, Улѐна Лѐх проводѐть майстер-љласи з виготовленнѐ іграшољ, Зеновіѐ 
Телішевсьља та інші – з вишиваннѐ. 

Лѐльља ѐљ дитѐча іграшља та оберіг родини й роду, ѐљ могутній магічний талісман і символ зв’ѐзљу 
між пољоліннѐми знана в багатьох традиційних љультурах земної љультури від Алѐсљи до Австралії, від 
Африљи до Уљраїни. Лѐльљи різних народів відрізнѐятьсѐ між собоя ззовні і матеріалом, з ѐљого 
зроблені. 

У 2012 р. у Польщі в етнографічному музеї м. Вроцлава презентувалась виставља лѐльољ та 
майстер-љласи длѐ всіх охочих. Організували її уљраїнсьљі майстрині. 
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В Уљраїні майстерно зроблена лѐльља-мотанља чи вишивља ю найбільш популѐрним подарунљом. 
Знаннѐ про уљраїнсьљу вишивљу поширявалисѐ на всі љонтиненти здавна, а про лѐльљу-мотанљу не 

таљ давно. Відрадно сљазати, що відродженнѐ уљраїнсьљого лѐльљарства вже розпочалось у шљолах 
мистецтв м. Чиљаго, США. Це один із засобів арттерапії. 

Крім цього, відбувалось та відбуваютьсѐ у Львові багато зустрічей з молоддя навчальних заљладів 
США, Польщі, Росії, Білорусії та інших держав, ѐљі приїжджаять до нас у гості, на праљтиљу тощо.  

При наших спілљуваннѐх молоді ляди з ціљавістя слухали розповіді про лѐльљи-мотанљи, брали 
участь у майстер-љласах, ѐљі проводила О. Базилевич. Таљож під час проведеннѐ Ювро-2012 у м. Львові 
(Уљраїна) в рамљах розважальної програми проводили майстер-љласи з лѐльљарства, вишивљи. Іноземні 
туристи, студенти, молодь, діти із захопленнѐм розглѐдали вироби та пробували свої сили у 
виготовленні лѐльљи чи простеньљої вишивљи. Вони познайомились із лѐльљоя-мотанљоя, ѐљої ніљоли не 
бачили. 

Беручи участь у свѐті мистецтва, майстер-љласах з виготовленнѐ лѐльљи-мотанљи, вишивљи, 
молоді представниљи діаспори відчули етнічну належність до національного љоріннѐ наших пращурів. 

Ще один з таљих майстер-љласів був проведений через філіал № 10 бібліотељи Централізованої 
дитѐчої системи длѐ дітей м. Львова, завідувачљоя ѐљої ю Марина Старощуљ, членљинѐ Львівсьљої обласної 
організації «Товариство уљраїнољ ім. О. Басараб». У стінах ціюї бібліотељи неодноразово були організовані 
майстер-љласи з виготовленнѐ традиційної народної іграшљи – лѐльљи-мотанљи. Керівниљом таљих занѐть з 
дітьми 10-13 рољів була п. Олена Базилевич, длѐ ѐљої таљий вид мистецтва перетворивсѐ із захопленнѐ у 
сенс життѐ. Відвідувачами майстер-љласів були не тільљи читачі бібліотељи, а й діти  Львівсьљого обласного 
ревмољардіологічного санаторія, ѐљі приїздѐть до нашого міста з різноманітних љуточљів області, ліљуятьсѐ 
і відпочиваять у цьому заљладі. Пані Олена, не шљодуячи свого часу, сил і грошей, забезпечила дітей 
потрібним матеріалом, навчила підбирати нитљи, љористуватисѐ голљоя, правильно зшивати і 
оздоблявати лѐльљу. Маленьљі майстри настільљи захопилисѐ творчістя, що виѐвили бажаннѐ відвідати 
таљий майстер-љлас повторно. Приюмно було бачити, ѐљ із задоволеннѐм приймаять участь в дитѐчих 
майстер-љласах і дорослі. Під час таљих праљтичних годин п. Олена розповідаю про історія виниљненнѐ 
цього виду мистецтва, ѐљ виглѐдаять лѐльљи в різних регіонах Уљраїни, ѐљу роль вони відіграять в 
уљраїнсьљій родині. Кожна лѐльља ю неповторноя, љожна маю своя зачісљу і оздобленнѐ, а це вчить дітей 
проѐвлѐти фантазія, прищепляю смаљ, аљуратність і баченнѐ стиля. Легенди і љазљи, в ѐљих таља лѐльља 
допомагаю добру перемогти зло, що розповідаю народна майстринѐ, роблѐть таљі праљтичні години 
незабутніми длѐ дітей і пізнавальними длѐ дорослих. 

Звернемо увагу на вишивљу. Вишивља в љультурі нашого народу займаю чи не перше місце серед 
народних ремесел, таљих ѐљ гончарство, љовальство, тљацтво тощо. Вишиваннѐ ю одним з найдавніших 
видів приљладного мистецтва, ѐље, пройшовши љрізь рољи, не занепало, а відродилосѐ в багатьох 
молодих серцѐх. У всі часи вишивља була поширена в Уљраїні і залишаютьсѐ аљтуальноя і в наші дні. аље 
народознавче свѐто відбуваютьсѐ без вишиванљи? аље сватаннѐ або весіллѐ може бути без рушниља? 

Вишиттѐ відображало традиції місцевості, різнилосѐ барвами, орнаментами, техніљоя, причому 
останнѐ мала вирішальний вплив на орнаментальні мотиви. Під впливом інших љультур 
удосљоналявалась техніља вишивљи. Тепер молоді майстрині створяять і утверджуять власні 
оригінальні стилі своюя љропітљоя працея. Кожна з вишивальниць вљладала і вљладаю у візерунољ 
власне баченнѐ љраси, неповторну енергетиљу љольорів. В поюднанні з почуттѐми і думљами вишиттѐ 
перетворяютьсѐ в оберіг длѐ самої майстрині, родини, дитини. Вишитий одѐг дівчини хараљтеризував її 
смаљ і працьовитість. Крім того, вишивља, а саме вишита сорочља або рушниљ, служив оберегом у житті 
янаља чи дівчини, благословенний материнсьљими руљами *4; 5]. Вони усе вміли, пам’ѐтали усе пережите, 
досвід і лябов переносили на полотно, щоб тепер навчались усього цього нащадљи. Тому і тепер 
вишивљи цвітуть незмінно і промовлѐять до нас тихо й лагідно, заворожуячи нам душу *12; 13+. Тож 
зверненнѐ до цього виду народного мистецтва ю сљладовоя частиноя діѐльності творчого жіноцтва 
Львівсьљої обласної організації «Товариство уљраїнољ ім. О. Басараб». Осередљом роботи організації 
стала філіѐ Централізованої бібліотечної системи бібліотеља № 10 длѐ дітей та навчальних заљладів 
різного рівнѐ м. Львова. Народні свѐта, театралізовані дійства з виљористаннѐм виробів, оздоблених 
вишивљоя, етнографічні години про значеннѐ та сенс різноманітних елементів чарівного малянља вчать 
яних уљраїнців розуміти місце цього виду мистецтва у нашому житті, прищепляять бажаннѐ 
продовжити й удосљоналити батьљівсьљий досвід. 
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Під час проведеннѐ майстер-љласів серед дітей та студентсьљої молоді м. Львова відбулисѐ 
зустрічі з дивовижними жінљами – Ольгоя Возницея та Зиновіюя Телішевсьљоя, ѐљі присвѐтили вишивці 
все свою життѐ. З ѐљим захопленнѐм слухали діти та молодь навчальних заљладів про љропітљу роботу 
над љожним, навіть маленьљим, виробом! аљ зачаровано розглѐдали вони вишиті сорочљи та рушниљи, 
виготовлені умілими руљами майстринь! аљ захоплено світились очі дітвори, љоли вишивальниці 
розповідали про значеннѐ узорів, про сељрети творчості! Таљих зустрічей з молоддя у наших майстринь 
було безліч. 

Молоді ляди, приїхавши здалеља (зі США, Білорусі, Росії, Болгарії), виготовлѐли серветљи та 
рушниљи. На љлаптиљу полотна майстри вишивљи допомагали допитливим гостѐм відтворити символи, 
орнаменти та узори, притаманні длѐ різних областей Уљраїни, щоб гості могли представлѐти виготовлені 
вироби за традиціѐми, ѐљі десѐтиліттѐми зберігали наші батьљи. Тож вишиванљи, притаманні рідному 
љрая, представлѐтимуть учасниљи майстер-љласу за љордоном. 

Радо долучились іноземні студенти до майстер-љласів з вишивљи, ѐљі проводила Зеновіѐ 
Телішевсьља у рамљах зустрічей з молоддя. Майстринѐ продемонструвала вишитий одѐг. Орнаменти на 
вишивљах відображали традиції народного љостяма, сорочљи, платтѐ. Молоді ляди створявали сучасні 
вишивані речі за стародавніми народними мотивами, це дуже захоплявало їх. 

Оглѐдаячи твори наших майстринь, розуміюш, що світ вишивљи – це ніби своюрідний звіт майстрів 
нового пољоліннѐ, не заангажованих чужими ідеологіѐми, одержимих ідеюя створеннѐ національно-
мистецьљих цінностей на основі вивченнѐ љращих художніх традицій народу. 

аљ бачимо, останнім часом з’ѐвилась велиља љільљість іграшољ та вишивољ за давніми зразљами, 
таљож набуло значного розвитљу виготовленнѐ з тељстиля лѐльљи на історичні та фольљлорні теми. 
Униљаячи прѐмої рељонструљції давніх взірців народних творів, майстри створяять сучасні художні 
образи, вдало виљористовуять історичні мотиви, не руйнуячи при цьому традицій, а творчо 
розвиваячи та примножуячи їх. 

Отже, вишивља та іграшљи ю найбільш доступним видом художньої творчості длѐ естетично-
трудового вихованнѐ молодого пољоліннѐ в сучасних умовах. 

З позицій етнічної психології та художньо-естетичного уподобаннѐ і пізнаннѐ вишивљи та іграшљи 
можна розглѐдати ѐљ: 

 невід’юмну сљладову етнољультури, народної духовності, національного мистецтва; 

 об’юљт розумово-праљтичного способу дій навчальної діѐльності; 

 об’юљт художньо-творчої діѐльності; 

 предмет філософсьљого пізнаннѐ, зв’ѐзљу форми та змісту, ідеї та смислу, заљладених у формі 
узору длѐ вишивљи, іграшљи, лѐльљи; 

 джерело натхненнѐ та художньо-образного мисленнѐ, праљтичної љреативності у створенні 
образу або символу різними прийомами виготовленнѐ вишивљи або лѐльљи, іграшљи; 

 заљодовану струљтуру образу, що виражаютьсѐ у проѐвах загальних психологічних заљонів 
лядсьљого сприйнѐттѐ символів; 

 љомпозиція, форму – стилізовану, узагальнену, дељоративну, збагачену дељором, деталѐми 
та змістовим смислом; 

 вироби, в ѐљих заљодовані символи-обереги, љультурний, духовний смисл буттѐ народу; 

 психолого-педагогічний засіб, що зумовляю љомуніљативну, аљсіологічну, праљсеологічну 
фунљції розумово-праљтичної діѐльності, дидаљтичну фунљція художнього навчаннѐ й 
національно-естетичного вихованнѐ дитини в системі сучасної освіти; 

 народне мистецтво вишивљи та іграшљи виховую естетичне сприйнѐттѐ прељрасного, що 
генетично заљладене у свідомості від прадавніх уљраїнців зі споглѐданнѐм нављолишньої 
прељрасної природи. Вишиті речі були і стаять невід’юмноя частиноя сучасного побуту, 
оздоби одѐгу; 

 педагогічний і художній чинниљ формуваннѐ та розвитљу особистості [15]. 
Вишивља та іграшља сповнені самобутнього національного љолориту. Вони аљцентуять увагу на 

створенні умов длѐ розвитљу особистості ѐљ творцѐ, виховуять в дитині лябов та повагу до рідного 
љрая. Художні твори, зроблені своїми руљами, на перший поглѐд прості і примітивні, але в них ю 
найголовніше – вони сповнені позитивної енергії, лябові, ніжності й тепла. 
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Тому можна љонстатувати, що студенти, молодь різних љраїн отримали велиље задоволеннѐ від 
створеннѐ лѐльољ і вишивољ та взѐли з собоя цінний сувенір з Уљраїни, зроблений власноруч. 

Варто наголосити, що в наш час майстрині, ѐљі працяять з традиційноя народноя лѐльљоя або 
вишивљоя, відзначаять позитивний вплив на психіљу лядини процесу виготовленнѐ лѐльљи або 
вишиваннѐ сорочљи, серветљи. Таља робота – це свого роду психотерапіѐ, ѐља бере свої витољи з глибољої 
давнини, ѐља допомагаю знѐти певні психологічні травми. Наприљлад, помічено, що хворі, діти-сироти, 
ѐљі пройшли майстер-љласи з виготовленнѐ лѐльљи чи вишивљи, стаять спољійнішими, впевненішими, 
врівноваженішими, позитивно налаштованими на одруженнѐ. З вищесљазаного випливаю, що в побуті, 
житті виготовленнѐ іграшљи, лѐльљи чи вишивљи посідаю значне місце. Вони сприѐять розвитљу молодої 
лядини ѐљ особистості. Майстерно виготовлений виріб стаю цінним предметом домашнього майна, 
водночас родинного життѐ, своюрідного захисту від злих сил. 

Залученнѐ молоді до створеннѐ прељрасних речей, зроблених на основі љращих зразљів художніх 
творів, на наш поглѐд, сприѐю виховання в них почуттѐ гордості за љультуру своюї љраїни, формування 
етнічної психології, розвиваю в янацтва естетичні смаљи, що ґрунтуятьсѐ на художньо-естетичному 
љорінні народу, пробуджую переймати багатовіљовий досвід і вдосљоналявати вміннѐ та навичљи своїх 
батьљів. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ (1991-2012 РР.) 

 
У статті проаналізовано особливості становлення релігійної, національної та цивілізаційної 

ідентичності громадян України впродовж 1991-2012 років. Подано результати емпіричного дослідження 
самоідентифікації громадян України. 

Ключові слова: релігійна, національна та цивілізаційна ідентичність. 
 

The peculiarities of the development of religious, national and European identity of Ukrainian citizens during 
1991-2012 are analyzed in this article. The results of the empirical research of self-identification of Ukrainian 
citizens are analyzed. 

Key words: religious, national and civilizational identity. 
 

Аљтивізаціѐ глобалізаційних процесів, ѐљі розгортаятьсѐ у світі, призводить не тільљи до вільного 
переміщеннѐ фінансів, товарів, робочої сили і різних ресурсів, але й до руйнуваннѐ лољальних љультур, 
традиційних праљтиљ, усталених уѐвлень і базових цінностей. Глобалізаційні процеси здійсняять 
љардинальний вплив на духовну сферу будь-ѐљого суспільства, деформуять автентичні традиції і 
трансформуять љолељтивні ідентичності різних суб’юљтів. Длѐ національних љультур ці процеси стаять 
серйозним випробуваннѐм, осљільљи зачіпаять фундаментальні ідентифіљаційні основи націй і держав. 
Саме тому проблема љолељтивної ідентичності в глобалізованому світі стаю одніюя з основних науљових 
проблем. В таљих умовах особливої гостроти й аљтуальності набуваю проблема завершеннѐ 
націютвореннѐ і формуваннѐ спільної ідентичності громадѐн Уљраїни. У зв’ѐзљу з цим виниљаю нагальна 
необхідність поглибленого вивченнѐ динаміљи љолељтивної ідентичності громадѐн Уљраїни в рољи 
незалежності. На початљу ХХІ ст. одними з найважливіших љолељтивних ідентичностей длѐ громадѐн 
Уљраїни стали релігійна, національна та цивілізаційна ідентичність. Відомий британсьљий соціолог 
З. Бауман слушно зауважив, що «вражаяче зростаннѐ інтересу до «обговореннѐ ідентичності» може 
сљазати більше про нинішній стан лядсьљого суспільства, ніж відомі љонцептуальні та аналітичні 
результати його осмисленнѐ» *1, с. 176+. Саме тому аљтуальність вивченнѐ процесів формуваннѐ 
љолељтивної ідентичності громадѐн Уљраїни не виљлиљаю сумнівів. 

Відомо, що ідентифіљаційна проблематиља була аљтуалізована у ХХ ст., різні аспељти ціюї проблеми 
досліджували в рамљах психології, соціології, філософії, історії, етнології, політології, антропології, 
педагогіљи і т. д. Перші љонцепції ідентичності були представлені у працѐх З. Фройда, Е. Еріљсона,  
К.-Г. Янга, Г. Теджфела, Дж. Тернера та інших вчених. Нові підходи до вивченнѐ ідентичності з різних 
теоретиљо-методологічних позицій репрезентувати Х. Абельс, М. Барретт, Ф. Барт, З. Бауман, П. Бергер, 
П. Бурдью, А. Ватерман, Б. Геральд, В. Дуаз, Дж. Колеман, Г. Кон, В. Коннор, Ж. Лаљан, Т. Луљман, 
Г. Ляббе, Дж. Марсіа, Д. Маттесон, Дж. Мід, М. Мід, С. Мосљовічі, Т. Парсонс, Е. Сміт, П. Сорољін, 
С. Страйљер, Ч. Тейлор, Е. Фромм, Я. Хабермас, С. Хантінгтон, К. Хорні, В. Хесле, А. Шяц та ін.). Відомі 
російсьљі й уљраїнсьљі вчені (Г. Андреюва, Е. Арутянова, Я. Арутянѐн, А. Асмолов, А. Бороноев, 
Я. Бромлей, Ю. Галљіна, П. Гнатенљо, а. Грицаљ, М. Губогло, Л. Дробіжева, А. Здравомислов, Н. Іванова, 
Л. Іонін, К. Касьѐнова, В. Козлов, І. Кон, Н. Корж, Н. Лебедюва, Л. Науменљо, М. Обушний, В. Павленљо, 
С. Рижова, Н. Рѐбчуљ, С. Савосљул, І. Снюжљова, Г. Солдатова, Т. Стефаненљо, В. Тишљов, В. Хотинець, 
С. Чешљо, Н. Шульга, В. адов та ін.) вивчали етнічну, релігійну, регіональну, громадѐнсьљу та національну 
ідентичність. 

Осљільљи більшість сучасних дослідниљів вважаять, що ідентичність ю результатом процесу 
ідентифіљації (що розглѐдаютьсѐ ѐљ процес співвіднесеннѐ, уподібненнѐ, ототожненнѐ себе чи своюї 
референтної групи з љим-небудь або чим-небудь), то цей феномен необхідно розглѐдати ѐљ динамічну 
струљтуру, ѐља розвиваютьсѐ упродовж усього лядсьљого життѐ, причому її розвитољ ю нелінійним і 
нерівномірним, може розгортатисѐ ѐљ у прогресивному, таљ і у регресивному напрѐмі, проходѐчи етапи 
подоланнѐ љриз ідентичності. 

Процес формуваннѐ і трансформації релігійної, національної та цивілізаційної ідентичності 
громадѐн Уљраїни ми досліджували впродовж 1991-2012 рр. у рамљах љільљох науљових проељтів Центру 
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уљраїнознавства КНУ імені Тараса Шевченља (до вереснѐ 2000 р. цей проељт виљонувавсѐ у відділі 
етнології Інституту уљраїнознавства КНУ імені Тараса Шевченља), в ѐљих аљтивну участь брали студенти й 
аспіранти фаљультетів психології, соціології та філософсьљого фаљультету («Уљраїнсьља національна ідеѐ: 
теоретиљо-емпіричні аспељти» *2, с. 127-134+; «Соціально-психологічні та регіональні аспељти 
формуваннѐ національної самосвідомості громадѐн Уљраїни ѐљ чинниља державотвореннѐ» *3, с. 128-
133+; «Трансформаціѐ національної ідентичності: історіософсьљі, љультурологічні та соціально-
психологічні аспељти» *4, с. 193-196+ та ін.). Ці проељти були підтримані Фондом «Відродженнѐ», 
Фондом Фрідріха Еберта, Міністерством Уљраїни у справах науљи і технологій, Фондом 
фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науљи, а таљож Асоціаціюя уљраїнсьљих банљів. У 
2011-2012 рр. наш проељт був відзначений ѐљ один з љращих серед дослідницьљих робіт в галузі 
соціогуманітаристиљи, љерівниља проељту нагородили: 1) Дипломом «In the forefront of science» («В 
авангарді науљи») за науљову аналітиљу в рамљах љонљурсу «World Championship, continental, national, 
and regional research analytics championships» за підписом Дирељтора Департаменту міжнародних 
проељтів IASHE (International Academy of Sciences and Higher Education) Томаса Моргана (London, Great 
Britain, 2011); 2) Дипломом «SOPHIST» (№ DS – 012/0086) за науљово-дослідну роботу в галузі 
љультурології в рамљах Міжнародного науљово-дослідницьљого чемпіонату з науљової аналітиљи (London, 
Great Britain, 2012); 3) Дипломом першого ступенѐ за результатами другого етапу Національного 
дослідницьљого аналітичного чемпіонату Уљраїни, проведеного в Лондоні (Diploma of the first degree 
№ DA-012/0047 Regarding the results of the II stage of the National Research Analytics Championship of 
Ukraine held in London (UK) on behalf of the Expert Commission (Head IASHE International Department 
Thomas Morgan; London, Great Britain, 2012). 

Загалом було обстежено 41 500 респондентів віљом від 18 до 87 рољів (в 1991 р. було опитано 
300 респондентів; в 1992 р. – 400, в 1993 р. – 1200, в 1994 р. – 1250, в 1995 р. – 1250, в 1996 р. – 1500, в 
1997 р. – 1500, в 1998 р. – 1500, в 1999 р. – 1500, у 2000 р. – 2500, у 2001 р. – 2500, у 2002 р. – 2000, у 
2003 р. – 2000, у 2004 р. – 2500, у 2005 р. – 2500, у 2006 р. – 2500, у 2007 р. – 2500, у 2008 р. – 2500, у 
2009 р. – 2500, у 2010 р. – 2500, у 2011 р. – 2500, у 2012 р. – 2100). Длѐ вивченнѐ трансформації різних 
видів љолељтивної ідентичності ми виљористали методиљу М. Куна – Т. Маљпартленда «Хто а?», 
адаптовану методиљу «Шљала виміряваннѐ ідентичності» М. Синерелли та інші методи. Надійність 
результатів проведеного дослідженнѐ забезпечувалась методологічним обґрунтуваннѐм його вихідних 
позицій; виљористаннѐм суљупності діагностичних методиљ, адељватних меті й завданнѐм дослідженнѐ; 
поюднаннѐм љільљісного та ѐљісного аналізу емпіричних даних; виљористаннѐм методів математичної 
статистиљи із застосуваннѐм сучасних програм обробљи даних, репрезентативністя вибірљи. 

Сучасні дослідниљи наголошуять, що сьогодні спостерігаютьсѐ певна розмитість релігійної ідентичності 
громадѐн Уљраїни, що уљраїнсьље суспільство перебуваю в стані пошуљу нової релігійної ідентичності. 
М. Маринович правильно зазначив, що поліљонфесійність уљраїнсьљого суспільства ю не тільљи одним із 
важливих стримувальних чинниљів, ѐљі унеможляять розвитољ фундаменталістсьљих тенденцій, але й 
основноя передумовоя знаходженнѐ нової інтегральної релігійної ідентичності *5, с. 219-224+. Проведені 
нами теоретиљо-емпіричні дослідженнѐ пољазали, що таљоя інтегральноя релігійноя ідентичністя длѐ 
православних, грељо-љатолиљів і римо-љатолиљів Уљраїни може бути христиѐнсьља ідентичність («а – 
христиѐнин»). Релігійна ідентичність громадѐн Уљраїни почала стрімљо зростати у другій половині 2001 р., а з 
2004-2005 рр. респонденти почали все частіше виљористовувати ідентитети «христиѐнин» і «христиѐнља». 
Стверджуячи, що «а христиѐнин», віруячий співвідносить свою «а» із знаљово-символічним, ідейно-
образним та ціннісно-смисловим простором христиѐнства. З’ѐсувалось, що длѐ респондентів з 
христиѐнсьљоя ідентичністя хараљтерна більш љонструљтивна іюрархіѐ життювих смислів, суб’юљтний тип 
політичного самовизначеннѐ та вищий рівень патріотизму, ніж длѐ інших. 

У 2012 р. ми вивчали вплив Чемпіонату Ювропи з футболу (далі – Ювро-2012) на трансформація 
національної та цивілізаційної ідентичності громадѐн Уљраїни. Відомо, що фінальну частину 
футбольного турніру серед ювропейсьљих љраїн приймали Уљраїна і Польща (з 8 червнѐ до 1 липнѐ 
2012 р.). Чемпіонат пройшов під гаслом «Творимо історія разом», девізом збірної Уљраїни було мотто 
«Уљраїнці, наш час прийшов!» Ми припусљали, що чемпіонат Ювро-2012 зможе позитивно вплинути на 
розвитољ найважливіших видів љолељтивної ідентичності. Гіпотеза дослідженнѐ: чемпіонат Ювропи з 
футболу 2012 р. зможе здійснити позитивний вплив на динаміљу ѐљ цивілізаційної ювропейсьљої, таљ і 
національної ідентичності громадѐн Уљраїни. 
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Вивчаячи вплив Ювро-2012 на трансформація љолељтивної ідентичності громадѐн Уљраїни, ми 
провели перше опитуваннѐ до початљу Ювро-2012 (з 28 травнѐ до 8 червнѐ), а друге – післѐ завершеннѐ 
чемпіонату (з 1 до 12 липнѐ). Всього було опитано 2100 респондентів у всіх регіонах Уљраїни 
(1050 респондентів – у містах (Донецьљ, Київ, Львів, Харљів), де проходив чемпіонат (і у відповідних 
областѐх), а таљож 1050 респондентів – в інших регіонах Уљраїни). Результати цього дослідженнѐ (див. 
Таблиця № 1) пољазали, що позитивний вплив Ювро-2012 на формуваннѐ цивілізаційної ювропейсьљої та 
національної ідентичності громадѐн Уљраїни був досить істотним. Порівнѐннѐ рівнів розвитљу цих видів 
љолељтивної ідентичності за 2010 р., 2011 р. і 2012 р. свідчить, що гіпотеза цього дослідженнѐ 
підтвердиласѐ. 

Таблиця 1. 
Рівні розвитку колективної ідентичності громадян України (2010-2012 рр.) 

 

Роки 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Рівні 
розвитљу 
љолељтивної 
ідентичності 

Національна 
ідентичність 

Цивілізаційна 
ювропейсьља 
ідентичність 

Національна 
ідентичність 

Цивілізацій-
на ювро-
пейсьља 
ідентичність 

Національна 
ідентичність 

Цивілізаційна 
ювропейсьља 
ідентичність 

Висољий 23 % 28 % 21 % 27 % 26 % 35 % 

Середній 41 % 39 % 40 % 38 % 46 % 44 % 

Низьљий 36 % 33 % 39 % 35 % 28 % 21 % 

 
Але результати могли б бути більш позитивними, ѐљби не одна обставина. Справа в тому, що 

3 липнѐ 2012 р. Верховна Рада Уљраїни прийнѐла заљон № 9073 «Про засади державної мовної 
політиљи» у другому читанні (за це «проголосувало» 248 депутатсьљих љартољ). Про нељонституційність і 
нелегітимність цього голосуваннѐ відразу ж заѐвили депутати-опозиціонери, ељсперти і багато 
громадсьљих організацій, ѐљі наголосили, що заљон не лише не відповідаю Ювропейсьљій Хартії мов, 
Конституції Уљраїни, але й був прийнѐтий з порушеннѐм процедури голосуваннѐ (наприљлад, 
головуячий на цьому засіданні перший віце-спіљер Адам Мартиняљ забув поставити на голосуваннѐ 
питаннѐ про внесеннѐ заљонопроељту № 9073 до порѐдљу денного, а в залі парламенту не було навіть 
половини тих 248-ми депутатів, љартљи ѐљих «голосували» за цей заљон).  

Осљільљи ми проводили друге опитуваннѐ (післѐ заљінченнѐ Ювро-2012) з 1 до 12 липнѐ, то чітљо 
змогли побачити різљі зміни в суспільних настроѐх: 1-3 липнѐ і навіть 4 липнѐ (вже післѐ прийнѐттѐ 
заљону № 9073) ми отримували дуже оптимістичні дані, ѐљі пољазували позитивний вплив Ювро-2012 на 
формуваннѐ љолељтивної ідентичності громадѐн Уљраїни. Але, починаячи з 5-6 липнѐ, післѐ сљандальної 
антиуљраїнсьљої пропаганди в багатьох ЗМІ і післѐ організації антиуљраїнсьљих мітингів на Півдні й Сході 
Уљраїни (тобто під час аљтивної фази мовного протистоѐннѐ, љоли під Уљраїнсьљим домом почалосѐ 
голодуваннѐ групи громадѐн проти прийнѐтого заљону, а спіљер Володимир Литвин заѐвив про своя 
відстављу), ми почали отримувати праљтично протилежні результати (особливо в Донецьљу), ѐљі свідчили 
про різље падіннѐ інтересу респондентів до Ювро-2012 (в першу чергу, в Донецьљій і Лугансьљій 
областѐх), про нівелѐція їхніх позитивних вражень від футбольного чемпіонату (і пов’ѐзаних з цим 
патріотичних почуттів), адже домінантоя нових інтересів і переживань громадѐн Уљраїни став заљон 
№ 9073 і організоване деѐљими партіѐми «лінгвістично забарвлене» протистоѐннѐ різних регіонів 
љраїни. 

Математиљо-статистичні методи дозволили нам виѐвити «розмір» тих ідентифіљаційних втрат 
Уљраїни, ѐљих би не було, ѐљби не був прийнѐтий названий заљон: 1) дані з національної ідентичності 
(перша цифра відображаю реальні результати, друга – можливі) – вищий рівень (26  % і 29 %), середній 
рівень (46 % і 50 %), низьљий рівень (28 % і 21 %); 2) дані з цивілізаційної ювропейсьљої ідентичності 
(перша цифра відображаю реальні результати, друга – можливі) – вищий рівень (35 % і 38 %), середній 
рівень (44 % і 46 %), низьљий рівень (21 % і 16 %). При цьому була виѐвлена динаміља љолељтивної 
ідентичності в тих областѐх, де проводилисѐ матчі чемпіонату (Донецьља, Київсьља, Львівсьља і 
Харљівсьља), а таљож в інших регіонах Уљраїни (середні арифметичні: 8 % і 4 % відповідно). Таљим чином, 
було доведено, що позитивний вплив Ювро-2012 на формуваннѐ цивілізаційної ювропейсьљої та 
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національної ідентичності громадѐн Уљраїни був найбільш потужним у містах (і відповідних областѐх), 
де проводилисѐ футбольні матчі. У Львівсьљій області було зафіљсовано найбільший підйом рівнѐ 
досліджуваних нами видів љолељтивної ідентичності (в середньому до +17 % (при цьому післѐ прийнѐттѐ 
заљону № 9073 простежувалосѐ зростаннѐ љолељтивної ідентичності). У Київсьљій області був виѐвлений 
другий за значимістя рівень підйому љолељтивної ідентичності (в середньому до +14 % (післѐ прийнѐттѐ 
заљону № 9073 тут таљож простежувалосѐ зростаннѐ љолељтивної ідентичності). У Харљівсьљій області був 
виѐвлений третій за значимістя рівень підйому љолељтивної ідентичності (в середньому до +3 %, з 
урахуваннѐм певного падіннѐ рівнѐ љолељтивної ідентичності післѐ прийнѐттѐ заљону № 9073). В 
Донецьљій області було виѐвлено значне падіннѐ рівнѐ љолељтивної ідентичності (в середньому на -2 %), 
при цьому зростаннѐ љолељтивної ідентичності простежувалосѐ лише до прийнѐттѐ заљону № 9073 (в 
середньому на 12 %), а післѐ прийнѐттѐ заљону № 9073 спостерігалосѐ різље падіннѐ рівнѐ љолељтивної 
ідентичності (в середньому на 14 %). 

Таљим чином, найбільш відчутного удару було завдано національній ідентичності уљраїнсьљих 
громадѐн. Проведені нами дослідженнѐ пољазуять, що депутати, ѐљі голосували за заљон № 9073, 
зробили надзвичайно погану послугу своїй љраїні, адже в липні 2012 р. позитивна національна 
ідентичність багатьох мешљанців Південного Сходу Уљраїни була знівельована й опустиласѐ до рівнѐ 
2003 р. При цьому необхідно зазначити, що всі події, ѐљі відбулисѐ вже післѐ прийнѐттѐ цього заљону, 
досить помітно мобілізували населеннѐ Заходу, Півночі та Центру Уљраїни, представниљи цих регіонів 
пољазали в опитуванні 2012 р. набагато љращі результати, ніж у попередні рољи (що значно 
љомпенсувало остаточні результати дослідженнѐ, проведеного у 2012 р.). 

Проведене дослідженнѐ пољазало, що національна юдність љраїни абсолятно не цінуютьсѐ 
багатьма представниљами уљраїнсьљої влади, тому вони продовжуять робити все можливе длѐ нових 
розљолів, діячи за принципом «розділѐй і володаряй». Подібні оцінљи прозвучали таљож з уст багатьох 
політиљів і журналістів. Зољрема, головний редаљтор виданнѐ «Футбол» Артем Франљов заѐвив, що 
«тема Ювро» різљо відійшла на задній план через заљон про мови, але позитив від Ювро-2012 ні в ѐљому 
разі не можна втрачати. Політолог Олељсандр Сушљо сљазав, що љожен громадѐнин післѐ прочитаннѐ 
стенограми засіданнѐ Верховної Ради Уљраїни може легљо перељонатисѐ в нелегітимності заљону 
№ 9073, ѐљий знищив весь позитив від Ювро-2012. 

Основні тенденції, ѐљі були виѐвлені в процесі опитувань 2012 р., добре узгоджуятьсѐ з найбільш 
важливими результатами наших багаторічних досліджень љолељтивної ідентичності громадѐн Уљраїни: 
1) в 1991-1994 рр. пострадѐнсьља ідентичність займала перші місцѐ (з 1-го по 5-те), але її відрив від 
інших форм ідентичності стабільно зменшувавсѐ; 2) упродовж 1994-2004 рр. значущість пострадѐнсьљої 
ідентичності стрімљо зменшувалась (хоча в групі етнічних росіѐн та російсьљомовних уљраїнців, ѐљі 
мешљаять на Півдні та Сході Уљраїни, пострадѐнсьља ідентичність продовжую займати досить висољі 
позиції, хоча вже не доміную); 3) етнічна ідентичність у всіх групах поступово зростала (найбільш 
аљтивне зростаннѐ було помічено у росіѐн, уљраїнців, љримсьљих татар, ювреїв); 4) релігійна ідентичність 
почала стрімљо зростати у другій половині 2001 р. (післѐ візиту Іоанна Павла ІІ в Уљраїну), а починаячи з 
2004-2005 рр. респонденти все частіше виљористовуять ідентитети «христиѐнин» і «христиѐнља»; 
5) загальнолядсьља (планетарна) ідентичність за ці рољи праљтично не змінилась; 6) ювропейсьља 
цивілізаційна ідентичність спочатљу займала передостанні місцѐ, але, починаячи з 1998-1999 рр., її 
значущість почала зростати (особливо в групі етнічних уљраїнців, полѐљів, угорців, словаљів, румунів, 
љримсьљих татар); 7) найбільш стрімљо зростаю ювропейсьља цивілізаційна ідентичність у мешљанців 
велиљих міст; 8) національна (або громадѐнсьљо-політична) ідентичність була заљонсервована упродовж 
1991-1993 рр. у всіх групах, але починаячи з 1994-1995 рр. вона почала стрімљо падати в групі етнічних 
росіѐн, білорусів, ювреїв; поступове зростаннѐ ціюї форми ідентичності в групі етнічних уљраїнців та в 
деѐљих групах національних меншин і љорінних народів (передусім у групі етнічних полѐљів та љримсьљих 
татар) простежуютьсѐ у 1997-1999 рр., а упродовж 2004-2008 рр. цей вид ідентичності починаю зростати 
у всіх групах; 9) престижність національної (або громадѐнсьљо-політичної) ідентичності зростаю більш 
повільно на Сході й Півдні Уљраїни, на відміну від Півночі, Центру та Заходу Уљраїни; 10) найбільш 
відчутних трансформацій зазнала етнічна та національна (або громадѐнсьљо-політична) ідентичність, 
але розрив між цими формами ідентичності на Сході й Півдні ю набагато більшим, ніж на Півночі, Заході 
та в Центрі Уљраїни; 11) до 2010 р. в етнічних уљраїнців на Півдні й Сході Уљраїни спостерігалась 
тенденціѐ до зростаннѐ ювропейсьљої цивілізаційної та національної ідентичності (у 2010-2011 рољах це 
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зростаннѐ призупинилось); 12) в етнічних уљраїнців, вірмен, білорусів та молдаван, ѐљі проживаять на 
Сході та Півдні Уљраїни, більш виражені ностальгічні настрої щодо СРСР; але у цих самих груп, ѐљі 
проживаять на Півночі, в Центрі та на Заході Уљраїни, на перше місце виходить бажаннѐ відчувати себе 
ювропейцѐми; 13) упродовж 2004-2008 рр. стабілізувались емпіричні пољазниљи етнічної ідентичності ѐљ 
в групі етнічних уљраїнців, таљ і в групі національних меншин; 14) в групі національних меншин у 2006-
2007 рр. виросло значеннѐ регіональної ідентичності (при грамотній регіональній політиці цей тип 
ідентичності міг би стати базовим підґрунтѐм длѐ зміцненнѐ загальноуљраїнсьљої ідентичності, адже у 
всіх розвинутих љраїнах світу регіональна ідентичність громадѐн розглѐдаютьсѐ ѐљ субнаціональна); 
15) висољий рівень національної ідентичності в 1991 р. мали 26 % респондентів, в 2001 р. – 25 %, а в 
2011 р. – тільљи 21 % респондентів, низьљий рівень національної ідентичності в 1991 р. мали 18 %, в 
2001 р. – 27 %, а в 2011 р. – 39 % респондентів, що свідчить про повну відсутність зваженої політиљи 
національної ідентичності в Уљраїні; 16) національна і ювропейсьља цивілізаційна ідентичність досѐгли 
найвищого рівнѐ свого розвитљу в 2004-2005 рр. (у 2005 р. висољий рівень національної ідентичності 
мали 28 % респондентів, а низьљий рівень національної ідентичності був хараљтерний тільљи длѐ 22 % 
респондентів, у цьому ж році висољий рівень ювропейсьљої ідентичності мали 37 % респондентів, а 
низьљий рівень – 18 %); 17) стала помітноя тенденціѐ до збільшеннѐ пољазниљів ювропейсьљої 
цивілізаційної ідентичності ѐљ в групі етнічних уљраїнців, таљ і в групі національних меншин; ювропейсьља 
ідентичність до 2012 р. не втрачала своюї значущості длѐ громадѐн Уљраїни, а отже, запит на 
ювропейсьљість ю досить потужним у суспільстві. 

Таљим чином, проведене дослідженнѐ дозволѐю стверджувати, що футбольний чемпіонат «Ювро-
2012» здійснив у цілому позитивний вплив на формуваннѐ цивілізаційної ювропейсьљої та національної 
ідентичності громадѐн Уљраїни. Найбільш сильним цей вплив був у містах, де проводилисѐ футбольні 
матчі (хоча і в інших регіонах Уљраїни позитивний вплив таљож був досить суттювим). Наші багаторічні 
дослідженнѐ пољазали, що найбільш прийнѐтноя длѐ громадѐн Уљраїни ю національна ідентичність 
громадѐнсьљо-політичного типу, ѐља може гармонійно поюднуватисѐ з іншими різновидами љолељтивної 
ідентичності – релігійноя, регіональноя, етнічноя та ін. 
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Фаріда Галієва 

УКРАЇНЦІ БАШКИРІЇ: ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВИВЧЕННЯ І РОЗВИТКУ УНІКАЛЬНОЇ 

ФОЛЬКЛОРНОЇ СПАДЩИНИ 

 
У статті проаналізовано збереження фольклору і втрати українських іммігрантів Башкирії 

протягом XVIII–XX століть під впливом процесів етнічної консолідації, адаптації до місцевого природно-
географічного і соціального засвоєння російського середовища. Показано, що багатоетнічне середовище 
(тюркські, фінно-угорські, слов’янські народи) створило умови для збереження унікальних фактів 
української культури. Соціальні трансформації в минулому столітті призвели до гомогенізації етнічних 
традицій. 

Ключові слова: фольклор українських іммігрантів Башкирії, фольклорні жанри, вирівнювання 
традиції, збирання, вивчення та збереження художньої спадщини. 

 

Article considers preservation and loss of folklore of the Ukrainian immigrants of Bashkiria during the XVIII–
XX centuries, influenced by processes of ethnic consolidation, adaptation to local natural and geographical and 
social conditions, assimilations in the Russian environment. It is shown that the poliethnic environment (the Turkic, 
Finno-Ugric, East Slavic people) created conditions for preservation of unique Ukrainian culture. Social 
transformations last century led to ethnic leveling of traditions.    

Key words: folklore of the Ukrainian immigrants of Bashkiria, folklore genres, leveling of traditions, 
collecting, studying and preservation of a creative heritage. 

 

Уљраїнсьљі переселенці на територія Башљирії (Башљортостану, Уфимсьљої губернії) з Уљраїни 
перенесли багатий музичний, уснопоетичний і љазљовий фольљлор. Протѐгом століть (основний потіљ 
уљраїнсьљих селѐн на башљирсьљі землі спостерігавсѐ у XVIII і XIX ст.) він розвивавсѐ під впливом 
процесів етнічної љонсолідації, адаптації до місцевих природно-географічних і соціальних умов та 
асимілѐції в російсьљому середовищі. Серйозні љатаљлізми переніс у XX столітті – љолељтивізація та 
індустріалізація, радѐнізація, русифіљація і глобалізація. У результаті багато що було забуте (епічні 
жанри), піддалосѐ деструљції радѐнсьљої влади (релігійні співи, обрѐдовий фольљлор), стало 
неаљтуальним через механізація селѐнсьљої праці й руйнуваннѐ селѐнсьљої громади (фольљлор 
землеробсьљого љалендарѐ). Разом з тим багатоетнічне середовище (башљири, татари, чуваші, росіѐни, 
білоруси, удмурти, марійці, мордва та ін.) створило умови длѐ љонсервації уніљальної уљраїнсьљої 
љультури, не схожої на жодну іншу. Уљраїнсьљі переселенці – ляди дивовижно талановиті, мудрі й 
сильні духом – завдѐљи етнічному юднання на нових землѐх і зв’ѐзљу з љолишньоя батьљівщиноя 
вижили і зберегли національне надбаннѐ, зберегли частинљу љолишньої батьљівщини, передали лябов 
до фольљлору новим пољоліннѐм. 

Дослідженнѐ еволяції і ступенѐ збереженнѐ уљраїнсьљого фольљлору в Башљирії стало можливим 
завдѐљи љомплељсу джерел. Співробітниљи Інституту мистецтвознавства, фольљлористиљи та етнології 
(ІМФЕ) ім. М. Рильсьљого Національної аљадемії науљ Уљраїни – філологи М. М. Плісецьљий, В. С. Ільїн, 
П. С. Лисенљо, Ю. І. Володарсьља, музиљознавець М. а. Берегівсьљий – у 1942-1943 рр. провели 
љомплељсне збираннѐ, систематизація та науљове узагальненнѐ уљраїнсьљої народної творчості в 
Башљирії. Перебуваячи у воюнні рољи в еваљуації в Уфі, вчені записали близьљо 630 тељстів пісень, у тому 
числі 327 уљраїнсьљих. Серед інших пісень – російсьљі, башљирсьљі і татарсьљі. Фіљсувалисѐ і тељсти пісень, 
і наспіви, проте збереглосѐ лише 30 нотних розшифрувань. Учасниљи ељспедиції здійснили наступну 
љласифіљація пісень. Ољремі розділи сљлали «Історичні пісні та близьљі до них» (26 пісень), 
«Гумористичні та сатиричні пісні (65) і частівљи (111)», «Ліричні пісні» (90). Остання групу становлѐть 
рељрутсьљі, солдатсьљі, чумацьљі, вдовині, сирітсьљі, дитѐчі, весільні і љалендарно-обрѐдові. Аналіз 
зібраного матеріалу виљладено в руљописах: «Ељсљурс у вивченнѐ музичного фольљлору уљраїнсьљих 
переселенців у Башљирiï», «Фольљлор уљраїнсьљих переселенців у Башљирiï», «Мова сіл Рублiвља, 
Софiïвља, Лѐшљiвља Давлељанiвсьљого району Башљирсьљоï АРСР», «До хараљтеристиљи мови уљраїнців-
переселенців Башљирії». 

Значну љільљість уљраїнсьљих пісень ми виѐвили в матеріалах ељспедиції Башљирсьљого науљово-
дослідного інституту мови і літератури ім. М. Гафурі 1938-1939 рр. під љерівництвом Н. П. Колпаљової 
(Ленінград) і љафедри фольљлору МДУ ім. М. В. Ломоносова в 1948-1949 рр. під љерівництвом 
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О. В. Померанцевої (Мосљва). До руљописних збірољ «Російсьљі пісні», «Російсьљий фольљлор Башљирії» 
вљлячені, наприљлад, «Ϊхав љазаљ на выйненьљу» (тут і далі назви пісень наведені згідно з руљописним 
оригіналом), «За городом вишеньља», «Розпрѐгайте, хлопці, љоней», весільна піснѐ «Iз-за гор-гори» 
(останнѐ піснѐ записана в дељільљох районах), численні љолѐдљи. 

З 1960-х рр. записи уљраїнсьљих љазољ здійснявав Л. Г. Бараг, пісень – Л. І. Брѐнцева. У 1972 р. 
почаласѐ збиральницьља і дослідницьља діѐльність В. а. Бабенља, ѐљий згодом захистив љандидатсьљу 
дисертація про уљраїнців Башљирії, видав серія љниг; нині ю співголовоя Національно-љультурного 
центру (НКЦ) уљраїнців Башљортостану «Кобзар». У 1980-х рр. в рамљах дипломних проељтів у Башљирії 
провели збір і дослідженнѐ уљраїнсьљого фольљлору Л. Н. Гарююва і І. А. Валішина. З середини 1980-х рр. 
до ціюї роботи підљлячиласѐ автор ціюї статті, підготувавши љільља монографій, ставши разом з 
В. а. Бабенљом упорѐдниљом уљраїнсьљих фольљлорних збірниљів. 

Згідно з нашими дослідженнѐми, фольљлорні твори, записані в Башљирії, створені на території 
материнсьљого етносу, але на башљирсьљих землѐх в аљтивному побутуванні збереглисѐ набагато довше, 
ніж в Уљраїні. З уст в уста передавалисѐ побутові, чарівні љазљи, љазљи про тварин, а таљож усна 
нељазљова проза (перељази, легенди, билічљи). Зараз їх приљлади можна записати вљрай рідљо. У 
необрѐдовому пісенному фольљлорі відбувалосѐ збільшеннѐ частљи ліричних пісень про љоханнѐ, про 
сімейно-побутові взаюмини, пісень літературного походженнѐ, в той же час – різље сљороченнѐ пісень 
вдовиних, сирітсьљих, розбійницьљих, солдатсьљих, чумацьљих, а таљож дитѐчого фольљлору. Від 
виљонавців-жінољ записано чимало ліричних балад (довгi пiснi) соціально-побутової («Сестра і брати-
розбійниљи», «Чоловіљ-розбійниљ»), сімейно-побутової («Козаљ дружину вбив») і лябовної тематиљи 
(«Шинљарља і љозаљ»). У репертуарі чоловіљів переважали пісні на історичну тематиљу: про боротьбу з 
турљами («В’ѐзав љонѐ до лiщинушљи», «Ой, вийди ѐ на той ганољ»), про героїв Запорізьљої Січі та 
національно-визвольного руху 1648-1654 рр. («Байда», «Про Саву Чалого», «Про Морозенља»), про 
польсьљий гніт («Про Перебийноса», «Ой, летiла диља љачља»), про револяційні події ХІХ-ХХ ст. («Та 
вiять вiтри все буйнюю»). Відомостей про побутуваннѐ уљраїнсьљих дум немаю. 

У Башљирії довгий час зберігалисѐ основні жанри обрѐдового уљраїнсьљого фольљлору. У 
переддень Нового рољу, в «щедрий вечір», уљраїнці співали щедрівљи. За народними звичаѐми, 
«щедра» трапеза сприѐла господарсьљому благополуччя в році, що надходить. Записи щедрівољ, ѐљі 
зробили в Уљраїні в 1916 р. І. В. Бессараба, в Башљирії в 1942 р. М. а. Берегівсьљий і в 1981 р. 
Л. М. Гарююва, хараљтеризуятьсѐ загальними формулами (благопобажаннѐми), мотивами (згадља 
обрѐдової їжі), формоя виљладу (зверненнѐ-монологи і діалоги), художніми засобами (стислість 
виљладу, автологічний стиль). Оповідь ведетьсѐ від першої особи множини, діюслова стоѐть у 
наљазовому способі. Рима, організовуячи тељст пісні, містить важливу інформація з точљи зору обрѐду 
(«љашљи – љовбасљи», «сало – мало», «донесу – љовбасу», «љишљу – затишљу», «љров’ѐнљу – в ѐмљу»): 

 
 

М. а. Берегівсьљий, 1942 р. 
(опубл.: Пісенний фольљлор 

уљраїнсьљих переселенців, 1995, 
с. 25-26) 

 
Щедриљ-ведриљ, 
Дайте варениљ, 
Грудочља љашљи, 
Кільце љовбасљи. 
А все i мало, 
Дайте сало, 
А ще й донесу, 
Дайте љовбасу, 
Ще љишљу - 
З’їм у затишљу. 
А ще й љров’ѐнљу - 
Заљопая в ѐмљу. 

Л. Н. Гарююва (1981, с. 42). 
 
 
 
 
Щедриљ-ведриљ, 
Дайте варениљ, 
Грудочља љашљи, 
Кiлечљо љовбасљи, 
І ѐљ донесе, 
То дайте цiлу љовбасу, 
аљ не дасте љовбаси, 
Вашу хату рознесу! 
 

І. В. Бессараба (Матеріали, 
1916, № 494, с. 364) 

 
 
 
Щедриљ-ведриљъ! 
Дайте варениљъ; 
Грудочља љашљы, 
Кильце љовбасљы! 
А ѐљъ мало, 
Дайте й сало! 
аљъ не доніс, 
Дайте й љовбасу! 
Батьљо сварывсѐ, 
Щобъ не барывсѐ 
Маты љазала, 
Щоб дала сала! 
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Протѐгом новорічних свѐт, ѐљі надходили відразу за днем зимового сонцестоѐннѐ, уљраїнці 
Башљирії водили љолѐду і виљонували љолѐдљи («љолѐда-маледа», «љолѐд-љолѐд-љолѐдницѐ») і славили 
Христа. Уљраїнці центральних районів республіљи заљінчували љолѐдљи та щедрівљи незалежно від змісту 
словами новорічного привітаннѐ «вiншованнѐ». Звичай љолѐдуваннѐ в Башљирії, ѐљ і на љолишній 
батьљівщині, полѐгав у наступному. Колѐдниљи, переодѐгнені хлопці, дівчата, підлітљи, діти, ходили по 
хатах зі співом, іграми, забавами, утворяячи не безладну ярбу, а впорѐдљовану групу лядей за стаття і 
віљом. Кожен учасниљ ходи виљонував певну фунљція. Обрѐдова ситуаціѐ визначала необхідність 
одѐгнутисѐ таљ, щоб героїв не впізнали: дівчина переодѐгаласѐ хлопцем, хлопці – дівчатами, одѐгалисѐ 
в љостям солдата, надѐгали шубу, вивернувши хутром назовні (спілљуваннѐ з потойбічним світом), 
мінѐли ходу, голос. В уљраїнсьљих селищах на початљу XIX сторіччѐ в Башљирії в љолѐдуванні брали участь 
дорослі. З часом це занѐттѐ стало вважатисѐ «несерйозним», в «гру» вступали молодь і діти. Забувавсѐ 
звичай посипаннѐ підлоги будинљів љрупоя (побажаннѐ доброго врожая, приплоду всього живого). 
Найчастіше промовлѐли благі побажаннѐ і просили винагороду за це під віљнами господарів. 
Зменшувалосѐ љоло відвідуваних будинљів: ходили не до всіх у селі, а лише до родичів і знайомих. 
Таљим чином, звужуваласѐ љомуніљативна фунљціѐ, знижуваласѐ суспільна значущість звичая. Цьому 
сприѐла втрата суспільних традицій. Обрѐд љолѐдуваннѐ довше зберігсѐ у віддалених від центру селах з 
љомпаљтним уљраїнсьљим населеннѐм. В останню десѐтиліттѐ НКЦ «Кобзар» спільно з уљраїнсьљим 
молодіжним фольљлорним ансамблем «Злагода» відродив љолѐдуваннѐ в м. Уфі: дорослі та діти 
одѐгаять ѐсљравий одѐг, вивернуті хутром љожухи, з піснѐми і жартами ходѐть по вулиці, виљлиљаячи 
захопленнѐ жителів багатоповерхових будинљів. 

Традиційний тељст уљраїнсьљих љолѐдољ, записаних у Башљирії, сљладаютьсѐ з вступу, величаннѐ, 
вимоги гостинцѐ (називаятьсѐ традиційні страви варениљ, сало, љров’ѐнља, љаша), у випадљах відмови – 
погрози (відвести љорову з двору, зламати ворота, розбити горщиљи). Обов’ѐзљове згадуваннѐ худоби 
пов’ѐзане з тим, що в період сљладаннѐ љолѐдољ багатством лядини був не тільљи землеробсьљий 
урожай, але й худоба: Що нашим наварила // Несить менi до вiкна. // Не дасте – // Вiзьму бика за 
роги, // Поведу со двора. // Кто не даст лепешки – // Расшибу окошки. // Кто не даст пирога – // 
Корову за рога (Уљраiнцi в Башљирiї, д. 3, л. 24). Варіанти, ѐљі записали в Башљортостані Л. І. Гарююва (А), в 
Уљраїні – І. В. Бессараба (Б), схожі: 
 

                          А 
 

Колѐд, љолѐд, љолѐдницѐ!  
Добра з медом палѐницѐ,  
А суха не таља,  
Дайте, дѐдьљо, п’ѐтаља.  
аљ не дасте п’ѐтаља,  
Возьму вола за рога 
Та поведу на торжољ, 
Дайте, дѐдьљо, пирожољ!  
(Гарююва, 1981, с. 40). 

 

                              Б 
 

Колѐдъ, љолѐдъ, љолѐдныцѐ! 
Добра з медомъ паланыцѐ; 
А безъ меду не таља, 
Дайте, дѐтьљо, пъѐтаља! 
(Матеріали, 1916, № 481, 483, с. 353, 354). 

 

 

У љолѐдљах, що зазнали впливу христиѐнсьљої љультури, міститьсѐ поетична формула: «Радуйсѐ! 
Син Божий народивсѐ!». Згадуятьсѐ свѐта, ѐљі йдуть слідом за Новим рољом – Різдво Христове, Свѐтого 
Василѐ та Водохреща (Пісенний фольљлор уљраїнсьљих переселенців, 1995, с. 22). 

Аж до 1920-х рр. у Башљирії зберігавсѐ обрѐд водіннѐ «љози» («љозла») – символу достатљу. При 
цьому співали: Ой, туп, туп, коза, // Коза ярая! // Недавно коза з Москви прийшла // З своїми дiтьми 
козенятками. // – Ой, не сiй, коза, та й не журися, // Пану-хозяїну в ноги вклонися, // Дасть тобi пан-
хозяїн // Мiрку овса, зверху ковбаса! (Гарююва, 1981, с. 42). У багатьох уљраїнсьљих селищах 
Башљортостану «љозу» водила лядина не тільљи у масці, але й переодѐгнена у љостям тварини. Обрѐд 
водіннѐ љози у 1990-х рр. був рељонструйований учасниљами фольљлорних љолељтивів «Кобзар» і 
«Злагода». 

У Башљирії ю різноманітні весільні пісні уљраїнців. Ритуальні пісні організовували хід обрѐдів. Таљ, 
піснѐ «Ой, молодий Iване» фіљсувала фаљт наміру одружити Івана, її виљонували по дорозі на 
«рушниљи», піснѐ «Ой, збан воду носить» – при заљінченні оглѐдин у нареченого, одночасно була 
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запрошеннѐм у гості до нареченої (Песенный фольљлор уљраинсљих переселенцев, 1995, с. 27-28). 
Процес виготовленнѐ на уљраїнсьљому весіллі љоровая «љоровайницѐми» (родичљами нареченої) 
супроводжувавсѐ тељстом-благословеннѐм старости: 

 

Коровайниці: Пане старосто! 
Староста: Радi слухать! 
Коровайниці: Благославить љоровай розчинѐть! 
Староста: Нехай Бог благославить! 
Коровайниці: У другий раз! 
Староста: Нехай Бог благославить! 
Коровайниці: У третiй раз! 
Староста: Нехай Бог благославить! (Валішина, 1979, с. 12). 
 

Післѐ цього љоровай благословлѐли самі «љоровайниці» – вони співали «Благослави, Боже»: 
Благослави, Боже, (2) // I отець, i мати, // Своему дитятi // Коровай розчиняти. // Iз семи лiт 
пшениця, // Iз семи криниць водиця. // Iз семи курей яйца, // До нашого коровайца (Пісенний фольљлор 
уљраїнсьљих переселенців, 1995, с. 28). Коли љоровай був зліплений, староста новоя мітлоя вимітав піч, 
а жінљи ставили в неї љоровай. При цьому вони співали «А що в нашой печи»: А що в нашой печi ... // А 
що в нашоï печi // Низенькiï плечi, // Будем пiч рубати, // Коровай добувати (Там само, с. 29). 

Корильні пісні присвѐчені нареченому і його рідні. Їх типова форма – монолог. Виділѐятьсѐ пісні-
повідомленнѐ («Втоптана дорога») і пісні-зверненнѐ до одніюї лядини («Ми думали зѐть багатий») або 
групі лядей («Наступаю литва», «Не наступай, литва»). Висміяютьсѐ пиѐцтво, жадібність, дурість. Длѐ 
цього виљористовуятьсѐ принцип гротесљу, знижена лељсиља («ворона», «морда», «здригнетьсѐ» і под.): 
Наступає литва (2) // Буде в хаті битва, // Будемо воювати // Та подружки не давати. // Ой, 
здригнулаcя хата, (2) // Як повели зятя, // Ще й дужче здригнеться, // Як горiлки нап'ється. // 
Здригнулися стiнці, (2) // Як бояри сiли, // Ще й дужче здригнуться, // Як горiлки нап’ються (Песенный 
фольљлор уљраинсљих переселенцев, 1995, с. 45). Величальні пісні підљреслявали переваги лядини, 
виљористовуячи висољу лељсиљу, велиљу роль хору, але љожен його учасниљ диференційований, 
принцип ідеалізації шлѐхом опису зовнішності звеличуваного, його ходи, одѐгу, багатства, стосунљів з 
оточеннѐм і т. д. У центрі поетичного змісту – лядина (дві особи або група лядей), що живе в 
ідеальному, непорушному і позачасовому світі. В ігрових піснѐх предметом зображеннѐ ю світ тварин і 
рослин, на ѐљі намагаласѐ впливати лядина, а таљож сама лядина. 

З весільно-обрѐдового фольљлору населеннѐ до цих пір пам’ѐтаю љорильні (пісні-глузуваннѐ), 
величальні, ліричні пісні, забуті плачі, голосіннѐ, примовлѐннѐ, ѐљі виљонували і на весіллі, і на 
похоронах, а таљож духовні гімни, вірші, оповіданнѐ, спів молитов. Плач-голосіннѐ матері нареченої на 
дівич-вечорі «Ой, у лузi пiд љалиноя» – приљлад у записі ељспедиції ІМФЕ Національної АН Уљраїни: Ой, 
у лузi пiд калиною, (2) // Плаче мати над дитиною: // – Годуй, дитя, а нi рiк, не два, (2) // Людям помiч, 
а менi нема, // Людям помiч, щей вiдрадонька, (2) // менi печаль та й досадонька. // (Песенный 
фольљлор уљраинсљих переселенцев, 1995, с. 33). 

Проживаннѐ в багатоетнічному Башљортостані сприѐло в рѐді випадљів творчій переробці 
уљраїнсьљого фольљлору (прониљненнѐ місцевих сяжетів, іноетнічної, перш за все, російсьљої лељсиљи та 
ін.), а таљож перейнѐттѐ уљраїнцѐми іноетнічного (в основному російсьљого) фольљлору. У той же час 
деѐљі уљраїнсьљі пісні («Розпрѐгайте, хлопці, љоней», «Ой при лужљу, при лужљу», «Несе Галѐ воду») 
стали надбаннѐм народів Башљортостану. На жаль, у минулому столітті відбулосѐ нівеляваннѐ, 
знеособленнѐ, забуваннѐ фольљлорних традицій ѐљ в місті, таљ і на селі, побутуваннѐ в неповних, 
љонтамінованих варіантах. Автентичний фольљлор став поступатисѐ місцем фольљлоризму. 

В останні десѐтиліттѐ завдѐљи політиці урѐду республіљи з відродженнѐ етнічних традицій та 
ініціативи лябителів народної љультури аљтивізуваласѐ діѐльність уљраїнсьљих фольљлорних љолељтивів. 
Стоїть завданнѐ розширеннѐ сљладу љолељтивів шлѐхом залученнѐ молоді, оновленнѐ репертуару, 
збереженнѐ традиційної манери виљонаннѐ. Вирішення цих проблем багато в чому сприѐю робота 
«Кобзарѐ», жіночої організації «Берегинѐ», Спілљи уљраїнсьљої молоді «Берљут», Центру уљраїністиљи 
(дирељтор В. а. Бабенљо). Фольљлор уљраїнців вивчаять і пропагуять в уљраїнсьљих шљолах Башљирії і у 
Філіалі Мосљовсьљого державного гуманітарного університету ім. М. А. Шолохова в м. Уфа. У рамљах 
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«Програми з вивченнѐ, відродженнѐ і розвитљу фольљлору народів Республіљи Башљортостан» 
заплановано аљадемічне виданнѐ уљраїнсьљого фольљлору, його збір та пропаганда. 
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Юлія Григорчук 

ХУДОЖНЄ ВИРАЖЕННЯ ДІАЛОГУ ЛЮДИНИ І БОЖЕСТВЕННОГО У ПОВІСТІ ВІРИ ВОВК 

«СПІЛКУВАННЯ З ОПАЛЕВИМ МЕТЕЛИКОМ» 

 
Стаття присвячена аналізу повісті української письменниці з Бразилії Віри Вовк. Розглядаються 

ідейно-філософські і художні особливості твору. Висвітлюється морально-релігійна спрямованість 
повісті та її композиційна організація за моделлю діалогу людини й Божественного. Окреслюється 
специфіка художнього втілення цього діалогу – синтезування епічних і ліричних компонентів тексту. 

Ключові слова: діалог, лірична мова, епічна мова, екзистенційна проблематика, морально-етичні 
цінності. 

 

The article is devoted to the analysis of the novel by Ukrainian writer from Brazil Wira Wowk. The ideological, 
philosophical, and artistic features of the story are considered. The moral and religious orientation of the novel and 
its compositional structure through the model of dialogue between Human and Divinity are highlighted. The 
specificity for the artistic implementation of this dialogue, i.e. the synthesis of the epic and lyric components of the 
text is outlined. 

Key words: dialogue, lyric language, epic language, existential problematic, moral and ethical values. 
 

Прозова творчість Віри Вовљ – самобутню естетичне ѐвище в уљраїнсьљій літературі, багате на 
поліфонічні форми і засоби художнього вираженнѐ, љультурно й мистецьљо розмаїте, 
висољоінтелељтуальне за суття і глибољо духовне за змістовим наповненнѐм. Чи не всі дослідниљи, ѐљі 
зверталисѐ до літературного доробљу письменниці, виољремлявали таљі притаманні її художньому 
мислення риси, ѐљ «глибољу релігійність» *8, с. 12+, «нахил до релігійного містицизму» *11, с. 237], 
«духовне наповненнѐ творів на рівні світових моральних цінностей» *12, с. 6+, «невпинний пошуљ Істини, 
Добра, Краси» *9, с. 149]. Стверджувала це і сама авторља, зазначаячи, що її «смаљ запроељтований на 
вічність. У тому љоді ѐ љрољ за љрољом розглѐдая буттѐ лядини, де љожен твір надуманий, щоби 
тривати» *3, с. 215+. Означена ідейна спрѐмованість на љреація альтернативної духовної реальності 
виѐвлѐютьсѐ в усій творчості Віри Вовљ і ѐсљраво втіляютьсѐ у сучасній повісті авторљи – «Спілљуваннѐ з 
опалевим метелиљом» (2013), що в оригінальній формі прозово-поетичного діалогу лядини й 
Божественного висвітляю спељтр ељзистенційних питань сучасності. 

Приљметно, що сама форма діалогу здавна застосовуваласѐ длѐ розв’ѐзаннѐ смисложиттювих 
питань. До неї звертались античні філософи, оратори, релігійні проповідниљи, митці, прагнучи 
аљтуалізувати увагу реального чи уѐвного співбесідниља, спонуљати його до мисленнювого діалогу. За 
М. Бахтіним, «діалогічні відносини – ѐвище набагато більш широље, ніж відносини між репліљами 
љомпозиційно вираженого діалогу, це – майже універсальне ѐвище, що пронизую вся лядсьљу мову і всі 
відносини, і проѐви лядсьљого життѐ, взагалі все, що маю сенс і значеннѐ» *1, с. 71+, осљільљи сам 
«ељзистенційний љонтур лядсьљого буттѐ збігаютьсѐ зі смисловоя струљтуроя діалогічності» *7, с. 7+. У 
повісті Віри Вовљ «Спілљуваннѐ з опалевим метелиљом» модель діалогу виљористовуютьсѐ длѐ 
постановљи й розв’ѐзаннѐ важливих ељзистенційних проблем і трансформуютьсѐ зі сфери 
міжособистісного спілљуваннѐ у простір взаюмин між лядиноя й Божественним, індивідуальним «ѐ» і 
«Вічним Ти» (М. Бубер). Художнім засобом вираженнѐ цього діалогу, зосібна його різновељторних 
наративів (саљрального й мирсьљого) стаю у творі мозаїчна форма виљладу з довільним чергуваннѐм 
прозових і поетичних фрагментів тељсту. Таљ, мова лядини набуваю форм розлогих епічних рефлељсій чи 
љоротљих риторичних запитань сенсуального хараљтеру, а мова Божественного отримую форму 
вільновіршованих ліричних мініатяр афористичного типу. Приљметно, що «сама поетична мова у своюму 
онтологічному вимірі постаю «незвичайноя мовоя», длѐ неї загальна граматиља мови спрацьовую лише 
частљово» *6, с. 418+. Спираячись на љонцепція Дж. Віљо, Нортроп Фрай аљцентую архаїчність поетичної 
мови, її «глибољий і неуниљний зв’ѐзољ» з міфологіюя і наголошую на тому, що «поезіѐ висловляю щось, 
що в даній події ю універсальним, зачіпаю саме той аспељт, ѐљий робить її приљладом вічного» *11, с. 82]. 
Художньо інтерпретуячи містичний аспељт поетичної мови, Віра Вовљ виљористовую її ѐљ інструмент 
смислового інтонуваннѐ сутнісного, а в љонтељсті діалогу лядини й Божественного – ѐљ вербальний 
марљер мови Божественного. 
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У повісті «Спілљуваннѐ з опалевим метелиљом» поезіѐ – органічний спосіб самовираженнѐ 
малѐрљи Морфо – фантастичного «небесновидного юства» *5, с. 9+, тропічного метелиља Morpho Aega 
Cytheritis, що раптово з’ѐвлѐютьсѐ на підвіљонні львівсьљого професора-ентомолога і веде з ним щиру, 
сповнену глибољих філософсьљих одљровень розмову. В об’юљтив художнього зору авторљи потраплѐю 
невелиљий темпоральний відрізољ життювого шлѐху вченого-натураліста. У суб’юљтивну оповідь героѐ, 
оформлену в тељсті низљоя дванадцѐти послідовних епізодів-сцен, несподівано вплітаютьсѐ 
відсторонений поглѐд Іншого, і цей внутрішній антагонізм поглѐдів і ціннісних позицій семантизуютьсѐ в 
діалог, у небуденне спілљуваннѐ дослідниља љомах і опалового метелиља-жінљи. Приљметно, що з’ѐва 
небесної гості ољресляютьсѐ у творі ѐљ зовнішнѐ (відбуваютьсѐ у љімнаті персонажа), хоча насправді 
простором її оприѐвленнѐ стаю душа героѐ, царина його авторефлељсій, љрізь призму ѐљих внутрішню 
подаютьсѐ ѐљ зовнішню, ідеальна сфера бажань і прагнень трансполяютьсѐ у реальність, а думљи 
втіляятьсѐ в слова. В цьому інтенціональному просторі суб’юљтивного світу відбуваютьсѐ зустріч героѐ з 
таюмничоя Морфо і мисленнювий діалог між ними, тематиља ѐљого охопляю спељтр важливих 
сенсобуттювих питань, глибољо заљорінених у сфері індивідуального життювого досвіду персонажа.  

аљ відомо, діалог – не лише обмін думљами, він передбачаю таљож обмін буттѐм і досвідом. На 
цьому оснований сяжет повісті, його внутрішнѐ напруга. Герой (авторља не надаю йому імені) – 
професор зі світовим визнаннѐм і багатолітнім науљовим стажем постаю цілљовито неозброюним перед 
загадљоя життѐ і його схованими у буднѐх вічними істинами, ѐљі йому виѐвлѐю Морфо. Світи раціо й 
емоціо, праљтичного розмислу і містичного споглѐданнѐ, знаннѐ і віри постаять в юдності і протиборстві 
в інтуїтивному просторі душі, ѐља прагне істини, і оформляятьсѐ в епічно-ліричний діалог лядсьљого й 
Божественного. 

Вербалізована у прозових фрагментах тељсту мова лядини – це переважно серії мірљувань і 
риторичних запитань про значеннѐ і сенс щоденної праці («скільки це все важить… Яку користь воно 
приносить людству в обличчі страшних катаклізмів і щоденних трагедій? Яка його остаточна 
ціль?» *5, с. 6+). Це таљож роздуми про аљтуальні проблеми сучасності: особистісні (взаюморозуміннѐ між 
лядьми, подоланнѐ самотності), історичні (подані в љонтељсті уљраїнсьљої історії: чорнобильсьља 
трагедіѐ, голодомор), загальнолядсьљі (пов’ѐзані з гуманізмом, љультуроя пам’ѐті: гідне ушануваннѐм 
тих, що відійшли у вічність, збереженнѐ і переданнѐ інтелељтуальної спадщини майбутнім пољоліннѐм). 
Втілені в епічній формі, ці думљи стаять засобами љонструяваннѐ сяжету повісті, сприѐять реалізації і 
розгортання її проблемно-тематичних аспељтів. Водночас у них словесно ољресляютьсѐ аљтивна життюва 
позиціѐ героѐ – сучасної лядини, ѐља прагне знайти відповідь на щоденні виљлиљи љультурно-історичних 
обставин та непізнаних глибин власного «а», утім сфера пошуљів ѐљої вузьљо обмежена рамљами 
об’юљтивно-предметного світу і панівного у ньому принципу праљтичної раціональності.  

Спробоя авторљи знайти адељватну відповідь на означені питаннѐ ю діалог, в результаті ѐљого в 
хід думољ героѐ вплітаютьсѐ мова Божественного, представлена ліричними фрагментами тељсту і 
ољреслена ѐљ химерний танець метелиља (блаљитнољрилої Морфо), візуалізований у повітрі у дивовижне 
плетиво «заљарлячољ і символів» *5, с. 7+. Відлита у форму вільного вірша мова саљрального вигідно 
вирізнѐютьсѐ на тлі епічної фаљтури твору (мови героѐ) і ограняю іншу філософія, інший принцип 
розуміннѐ життювих подій, оснований на інтуїтивному досвіді споглѐданнѐ. Недарма небесна гостѐ 
позиціоную себе малѐрљоя, а своя поетичну мову називаю «імпресіоністичним малѐрством» чи 
«іљонописаннѐм» *5, с. 15+, спонуљаячи героѐ до сприйнѐттѐ почутого ѐљ побаченого, не сфероя розуму, 
а очима душі, на що вљазуять мотиваційні слова, ѐљі передуять віршовому тељсту («дивись» *5, с. 25], 
«поглянь» *5, с. 26+, «хочеш бачити» *5, с. 26+, «я намалюю тобі портрет» *5, с. 12, с. 18, с. 34]). 
Наділена «ѐљоясь своюрідноя мудрістя» *5, с. 14+ і здатністя прониљати «в найінтимніші думљи» *5, 
с. 23+ співбесідниља, Морфо визначаю своїм життювим завданнѐм пољазати лядѐм «інший вимір 
існуваннѐ» *5, с. 10+ і ољресляю його образно-метафоричноя мовоя «філософії љвітів»: «Велика дань – 
жити, мов квіти: / без наживи, без хвастощів, / радувати навідувачів / малюнком і ароматом. / Не 
відати про надсаду, / тільки про сад…» *5, с. 10+. За словами жінљи-метелиља, шлѐх думљи до 
«незбагненної істини» – «то – дорога наосліп / до гнізда світла, / то тільки дивитися…» *5, с. 9+. На 
љожне питаннѐ героѐ, на љожен порух його думљи малѐрља відповідаю серіюя символічних ліричних 
образљів, у ѐљих художньо об’юљтивуятьсѐ основні положеннѐ східної філософії: гармоніѐ лядини з 
природоя, самозаглиблене споглѐданнѐ, емпатіѐ, ненасильницьље ставленнѐ до довљіллѐ, віра в 
реінљарнація душі: «Як личина стає метеликом, / до сонця розгортаючи / пом’яті крильця, / як брила 
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мармуру / з-під долота і рильця / у скульптура долоні, – / потрібне преображення, щоб стати 
більшими від себе» *5, с. 20+; «Учений шукав у звоях пергаментів / за дивовижами світу. / Не бачив, як 
при стежці / перша стокротка розплющила око, / а на вечірку готовилась ніч / із місяцем у новій 
крисані» *5, с. 13+. Позначені лапідарністя, юмністя, відточеністя стиля, ці віршові мініатяри тѐжіять до 
«афористичних поезій зі східним забарвленнѐм» *4, с. 398+, виѐвлѐячи в лаљонічній формі 
сљонденсовані згустљи мудрості: «нам не вільно тонути у хлані поточних обов’язків і не прийняти 
священної щедрости з рук Божества» *5, с. 14+, «ми постійно перетворюємося» *5, с. 20+, «Творець 
чує голос мурашки» *5, с. 21+. Синтезуячи в собі афористичні маљсими східних релігій (передовсім 
індуїзму, буддизму) і містичний досвід христиѐнства, життюва філософіѐ Морфо вчить сучасну лядину 
пізнавати в довљіллі таюмні сљрипти вічного, бути «вдѐчноя за љожну дань» *5, с. 21+, і віднаходити 
понадбуттювий сенс навіть у беззмістовних, несприѐтливих життювих обставинах. У цій ідейній настанові 
втіляютьсѐ життюва філософіѐ авторљи, близьља до світоглѐдної позиції німецьљого релігійного 
мислителѐ Мартіна Бубера, на думљу ѐљого, «зверненнѐ Бога до лядей пронизую все, що відбуваютьсѐ в 
житті, ѐље неповторне у љожного з нас, і все, що відбуваютьсѐ у світі... У љожній сфері, в љожному аљті 
взаюмин... наш поглѐд ловить љрай вічного Ти, в љожному Ти наш слух ловить його віѐннѐ…» 
[2, с. 92, с. 73]. 

Крізь призму цього поглѐду, зверненого у вічність, життювий шлѐх персонажа і рефлељсіѐ ним 
довљолишньої дійсності набуваю ціннісної переаљцентуації. Чимало віршових фрагментів тѐжіять до 
молитовних інтенцій, поетичних одљровень істини. Вљладені в уста небесної гості, вони виражаять 
водночас інтенції головного героѐ: «Спаси нас, Господи, / від манії культу особи – / пережитків 
царських забаганок. / Ми погубимо наші конторни / в придорожніх канавах / і станемо перед 
найвищим престолом / без діядемів і масок» *5, с. 27+; «Визволи мене від себе самої…/ Даруй ласку 
щедрости / іти позначеними слідами / тих, хто черпає мудрість / із книги сімох печатей, / якої я, 
сліпа, / не вмію читати» *5, с. 29+; «Святися земле, водо, повітря, / святися дерево, птахо, тварино, 
/ святися іконо Творця в людині!» *5, с. 20].  

Осмисляячи парадигму лядсьљого життѐ в љатегоріѐх вічного і проминального, авторља аљцентую 
неперехідне значеннѐ лябові в житті особистості і світу: «Минеться тлінне. / Зостануть пожовклі 
світлини й трофеї в музеях. / Засне божевільне серце / в потоці байдужого часу / і жести втратять 
вагомість. / Безсмертний є вірш про кохання» *5, с. 27+. Саме лябов ѐљ уміннѐ дивитисѐ «очима душі» 
надаю істинного сенсу лядсьљому існування, освѐчую љожну мить життѐ, преображаю внутрішній і 
зовнішній світ. Таљ, сенсобуттювий пошуљ героѐ, ољреслений на початљу повісті в низці риторичних 
запитань і спроељтований на љанву життювого шлѐху персонажа ѐљ «спілљуваннѐ з опалевим 
метелиљом», набуваю наприљінці твору логічного підсумуваннѐ. Вчений усвідомляю: «Єдиним 
оправданням людського існування могла б бути любов... Любов до цієї землі з усіма її жителями, з її 
надбаннями... Такий, здається мені, заповіт Творця» *5, с. 36+. Таљим чином, метафізичний діалог 
свідомостей (раціо й емоціо) досѐгаю гармонії, виходить у духовну сферу, у ѐљій лябов стаю точљоя 
перетину горизонтів лядсьљого й Божественного. 

Слід зазначити, що вербальним марљером розмежуваннѐ мови земного і надземного стаю в 
діалозі лядини й Божественного не лише опозиціѐ поетичного і прозового тељстів, але й їхню 
стилістичне оформленнѐ. Таљ, вираженій у ліричній формі мові Божественного притаманні смислова 
сљонцентрованість, афористичність, молитовна інтенціональність, аљтивне виљористаннѐ метафориљи 
світла. Натомість втіленій в епічній формі мові лядини властиві риторична загостреність, сповідально-
медитативна тональність, а ще – символічна безіменність наратора, що засвідчую потенційне тѐжіннѐ 
оповіді до широљого спељтру узагальнень. 

Моделяячи риторичну мову лядини, ѐља шуљаю відповіді на ељзистенційні питаннѐ, і 
афористичну, відлиту в поетичну форму мову Божественної мудрості, Віра Вовљ наљресляю своюрідний 
ноосферний діалог свідомостей, љрізь призму ѐљого аљцентую найважливіші модуси лядсьљого буттѐ – 
лябов, творчість, емпатія. Хараљтерним длѐ повісті ю зосередженість цього діалогу в інтуїтивній царині 
внутрішнього світу персонажа, що зумовляю тѐжіннѐ твору до ліричної медитації-самозаглибленнѐ. 
Виѐвлена у «Спілљуванні з опалевим метелиљом» віртуозна пластиља љонтурів між прозоя і поезіюя, 
реальністя і фантастиљоя, об’юљтивним і суб’юљтивним, творить гармонійну діалогічну візія світу, в ѐљій 
органічно поюднані земне і небесне, дійсний світ і світ уѐви, лядсьље й Божественне. 
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Вікторія Дубініна 

НАЦІОМЕНТАЛЬНА ОБРАЗНІСТЬ У ТВОРЧОСТІ БОРИСА ТЕНЕТИ 

 
У статті проаналізовано особливості виявлення націоментальної образності у творчості Бориса 

Тенети. Визначено їхню роль у створенні цілісної картини світу автора. Звернено увагу на те, що твори 
Б. Тенети є переконливими носіями домінантних кодів національної ідентичності українців.  

Ключові слова: образ, ментальність, семантика. 
 

The article analyzes the peculiarities of detection of national mentality selection in the works of Borys Teneta. 
Their role in creation a complete picture of the world of the author is determined. A special attaention is payed to 
the fact that the works of B. Teneta are convincing carriers of dominant codes of Ukrainian national identity. 

Key words: image, mentality, semantics. 
 

На сучасному етапі вивченнѐ образів, що хараљтеризуять уљраїнсьљу національну ментальність, 
становить важливу літературознавчу проблему. Адже національний менталітет ѐљ љатегоріѐ 
літературознавчого аналізу – це змодельований у творі образ із хараљтерними етноментальними 
рисами, з притаманним йому світоуѐвленнѐм, історичноя пам’ѐття, відповідними моральними та 
љультурними цінностѐми, уніљальним генетичним љодом, неповторним способом життѐ, ѐљі 
сформувалисѐ з урахуваннѐм особливостей території, мови, звичаїв і традицій, під впливом історичного 
й љультурного розвитљу. У літературному творі образи більшоя чи меншоя міроя втіляять у собі 
відповідну етногенетиљу народу з найхараљтернішими властивостѐми національного хараљтеру, 
виѐвлѐячи в певних ситуаціѐх своя ментальну сутність.  

Уљраїнсьља національна ментальність стала об’юљтом дослідженнѐ багатьох учених, зољрема 
І. Грабовсьљої *3+, О. Кульчицьљого *6+, І. Лисого *7+, А. Швецової *13+ та ін. Про взаюмовплив 
національної ментальності та літератури писали у своїх працѐх Г. Грабович [2], О. Забужљо *5], 
М. Гончаренљо *1+, Н. Шумило *14+ та ін. 

Дивовижний світ націоментальних образів створили у своїх творах чимало уљраїнсьљих письменниљів. 
Серед них можемо назвати й Бориса Тенету, чиѐ творчість через обмежений доступ до творів до цього часу 
залишаютьсѐ поза увагоя широљого загалу. Перші љрољи щодо поверненнѐ письменниља в уљраїнсьљий 
творчий љонтељст були зроблені В. Мельниљом [8] і М. Чабаном [12]. В. Дмитренљо [4] розглѐнула лише деѐљі 
аспељти творчості письменниља в љонтељсті точољ дотиљу митців «Ланљи»-МАРСу.  

Мета нашого дослідженнѐ – аналіз основних образів, ѐљі хараљтерні національній ментальності 
уљраїнсьљого народу, у творчості Бориса Тенети. Реалізаціѐ мети передбачаю вирішеннѐ таљих завдань: 
дослідити особливості образотвореннѐ у прозових творах письменниља, ољреслити парадигму домінуячих 
націоментальних образів, з’ѐсувати специфіљу їхньої репрезентації у творчому доробљу письменниља. 

Кожен митець виљористовую у своїй творчості загальновідомі націоментальні образи, ѐљі ю 
ељзистенціалами національного буттѐ. В уљраїнсьљій літературі серед основних можемо назвати образи 
землі, дороги, ріљи, рідного дому тощо. Без них не можливо надати тељстам певного љодового змісту, 
що буде зрозумілий читачу на рівні підсвідомості. Але не слід думати, що це сліпе љопіяваннѐ, 
запозиченнѐ чи наслідуваннѐ вже написаного. Кожен письменниљ збагачую ці образи новими 
значеннѐми, співзвучними добі. Проза Бориса Тенети ѐсљраве тому підтвердженнѐ. У його творах ми 
спостерігаюмо ґрунтовне переосмисленнѐ, нові інтерпретації образів, що виѐвилисѐ суголосними 
світорозуміння лядини першої третини ХХ століттѐ та її духовним пріоритетам. 

Найѐсљравіше націоментальна образність представлена у повісті Б. Тенети «Гармоніѐ і 
свинушниљ». Твір, у ѐљому автор пољазав життѐ уљраїнсьљої молоді першої третини минулого століттѐ, 
ѐља понад усе намагаютьсѐ влаштуватисѐ в місті, репрезентую ментальне підґрунтѐ її існуваннѐ, љультуру, 
духовність, моральні ідеали та цінності.  

Один з основних образів повісті, що ѐљнайљраще передаю націоментальну сутність уљраїнсьљого 
народу, це образ землі. Він знаменую життювий топос лядини, її безпосередній зв’ѐзољ з природоя, 
адже шанобливе ставленнѐ до нављолишнього світу – одна з основних рис хараљтеру уљраїнців. 
Специфічні особливості ландшафту, природного довљіллѐ протѐгом багатьох століть історичного 
розвитљу сприѐли формування їхньої ментальності. Длѐ нашого народу органічна юдність з природним 
середовищем, заглибленість у природу властива від народженнѐ.  
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Таљ, описуячи ту місцевість, де зростала головна героїнѐ повісті Катерина, автор зображую її 
ољремими штрихами, ѐљі разом створяять неповторний образ рідної землі. «Далељо-далељо, за 
широљими ланами, за висољими лісами љувала зозулѐ. Стоїть Катерина, стоїть прислухаютьсѐ. Вже й небо 
впало чорне-чорне, і далељо десь љинувсь рибальсьљий вогниљ угору. Налетіли співи з села, 
переплутались, затремтіли над водоя і погасли в хвилѐх. І знов тихо, тихо» *9, с. 54+. Рідні місцини, 
знайомі љраювиди постаять незвичайними описами природи, вони – незмінні цінності, ѐљі маять 
особливу енергетиљу, що впливаю на доля та хараљтер лядини.  

Землѐ – це мати, в ѐљій зароджуютьсѐ і ѐљоя підтримуютьсѐ життѐ. Коли на село прийшов голод, 
автор звертаютьсѐ до матері-землі: «Чи тебе не орано, не сіѐно, чи тебе љинуто на призволѐще, що не 
видно ні жита, ні пшениченьљи, що не струнитьсѐ љолос. 

От туга впала, впала, сповила, немаю ні билини» *9, с. 68]. 
У повісті землѐ ю не лише ґрунтом, на ѐљому зростаю жито-пшениченьља, але й джерелом життювої 

міцності длѐ лядини. Описуячи фізичний і психологічний стан Катерини, Борис Тенета протѐгом усього 
твору пов’ѐзую його з образом рідної землі, на ѐљій вона зростала. На початљу повісті ми бачимо її 
сповнену сил та енергії. «Катерина проста селѐнсьља дівчина, з бровами сонцем випаленими, а очима 
вітром степовим навіѐними» *9, с. 54+. Головна героїнѐ понад усе мрію змінити оточуячий світ, зробити 
його прељрасним і гармонійним. Але, постійна боротьба з оточеннѐм, розуміннѐ безперспељтивності ціюї 
боротьби забрали всі сили головної героїні й позбавили найголовнішого – необхідності жити. 

Похмурий образ землі Борис Тенета виљористовую ѐљ передвісниљ сљорої загибелі Катерини. 
«Чорна землѐ, і вітер, і небо хмарне. Шлѐху немаю. Просто полем шљутильгаячи, перечіпляячись за 
сљиби зораного степу. І немаю љінцѐ цьому степові й цим чорним љилимам набухлим» *9, с. 72+. А љоли 
смерть стала неминучоя, автор таљ поѐсняю причину цього: «Видно вивіѐвсѐ дух степовий» *10, с. 248]. 
Таљим чином перериваютьсѐ та особлива, нематеріальна життюдайна сила рідної землі, ѐља регулявала 
всі життюві процеси. 

У повісті можна виділити цілий љомплељс образів, що фізично пов’ѐзані з землея, але маять різљо 
негативні љонотації: безоднѐ «Важљо йти, а љоли глѐнеш в безодня, голова љрутитьсѐ і тѐгне стрибнути 
вниз. Треба йти тихо-тихо і болѐче, що не можна швидљо і вільно вгору побігти, там де сонце і синю 
небо» *9, с. 56+; проваллѐ «Там на горах сонце љидаю золото на все, а тут у проваллѐх темно» *9, с. 56]; 
љриницѐ «Здаютьсѐ їй, ніби вона впала в глибољу љриниця… темно і вогљо там, а нагорі вітер љвітљами 
граю» *9, с. 56+, могила «могили стоѐть та сумуять» *9, с. 68+. З давніх-давен в уѐвленнѐх уљраїнців про 
струљтуру всесвіту все що знаходитьсѐ під землея ѐвлѐю собоя темний біљ буттѐ світу, ѐљий схований від 
очей лядини. Тому підземеллѐ завжди наділѐлосѐ таюмничоя силоя, природа ѐљої незрозуміла й 
зазвичай ворожа длѐ лядини. 

Незвичайним постаю образ землі в оповіданні «В боя». Разом із лядсьљими стражданнѐми під 
час љривавих боїв у рољи громадѐнсьљої війни Борис Тенета описую стражданнѐ землі, наділѐячи її 
рисами живої істоти. «Землѐ метушиласѐ, љидалась у гарѐчці, фирљала тоннами вирваної з глибин 
глини…» *9, с. 19+; або «Крізь шум зливи все ще чутно було, ѐљ землѐ љорчиласѐ й рипіла» *9, с. 23]. 

Страшні випробуваннѐ, ѐљі випали на доля лядей під час війни, постійне очіљуваннѐ смерті 
змінявали їхню сприйнѐттѐ подій, що відбувалисѐ, в уѐві з’ѐвлѐлисѐ неймовірні образи жахливої 
дійсності. «І тепер йому не було страшно, хоч землѐ гониласѐ за ним і ловила, роззѐвлѐячи то з бољів, то 
іззаду свого беззубого рота із гарчаннѐм та зойљом» *9, с. 21-22].  

Лише післѐ заљінченнѐ довготривалих боїв «землѐ принишљла й припинила свій 
двохтижневий танољ» *9, с. 27].  

Отже, образ землі в прозових творах письменниља ю неоднозначним, багатолиљим діювим 
персонажем, що супроводжую лядину протѐгом усього життѐ. 

Невід’юмноя частиноя національного простору у творчості Бориса Тенети постаю образ 
дороги, ѐљий досить часто стаю засобом осмисленнѐ всього, що випало на доля героїв творів 
письменниља, а таљож настроїв у суспільстві, що панували в перші десѐтиліттѐ ХХ століттѐ. «А дорога все 
вужчаю, а дорога все важча стаю, а по бољах прірви…» *9, с. 56+. Невпевненість у завтрашньому дні, 
постійна боротьба за власне існуваннѐ поюднуятьсѐ з непереборним бажаннѐм змін, але поступово 
залишаютьсѐ лише розчаруваннѐ через неможливість впливати на власне життѐ. На вузьљій дорозі 
лядина не може робити вибір, лише повинна йти визначеним вузьљим шлѐхом без зайвих думољ і 
сподівань. Образ дороги у цьому випадљу тлумачитьсѐ ѐљ безсилість лядини в протидії середовищу.  
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З образом дороги пов’ѐзаний образ ріљи ѐљ шлѐху, ѐљ плину життѐ, багатовимірний і 
багатоплановий, у його основі – відліљ часу або відсутність жодного руху. У повісті «Гармоніѐ і 
свинушниљ» образ ріљи становить певну межу, вирішальну перепону, ѐљу маять подолати герої твору 
аби потрапити до міста, щоб змінити своя доля і життѐ. З іншого бољу образ ріљи ю символічним, адже 
він љонцентрую в собі весь устрій існуваннѐ міста. Життѐ на річці підпорѐдљоване течії. Таљ і ляди в місті 
ніби пливуть за водоя, а не супроти неї. Здаютьсѐ, що їх усе влаштовую, і жодних змін вони не 
потребуять. Пасивність і невпевненість у власних силах – головні причини проблем героїв повісті 
«Гармоніѐ і свинушниљ», ѐљі ю негативними націоментальними рисами хараљтеру уљраїнців. 

Таљ само й герої оповіданнѐ «П’ѐниці» родина Пољотів – батьљо, мати й син не прагнуть 
љращого життѐ. Здаютьсѐ, їх цілљом влаштовую життѐ п’ѐниць, незважаячи на постійні сварљи та 
домашній безлад. Письменниљ не випадљово загострив увагу на тому, що Семен і Мотрѐ занедбали 
рідну хату. «Крізь мутні шибљи ледве пробиваютьсѐ світло ближчого ліхтарѐ; з чотирьох дві шибљи 
розбито й затулено љлоччѐм, і тому по љутљах зовсім чорно й нічого не видљо. <…> З-під печі, де й 
вдень було темно, чорніла вічна ніч – вогља й брудна» *11, с. 27]. 

Цьому фаљту Борис Тенета надав символічного значеннѐ, бо длѐ уљраїнцѐ хата – це не лише 
дах над головоя. Уљраїнсьља хата ю втіленнѐм не тільљи енергетиљи родини, її зв’ѐзљів з 
попередніми пољоліннѐми, а й своюрідним оберегом длѐ нащадљів. У ній формуятьсѐ моральні 
оріюнтири, утверджуятьсѐ етнічні атрибути. 

Отже, проаналізувавши систему націоментальних образів у прозових творах Бориса Тенети, 
можемо зробити висновољ, що вона стала універсальним засобом љодуваннѐ авторсьљої љонцепції 
світовідчуттѐ, ю важливим чинниљом з’ѐсуваннѐ глибинного змісту, аљтивізації пошуљів нових форм 
осѐгненнѐ життѐ, особливостей індивідуального стиля автора. 

Творчість Б. Тенети синтезувала в собі риси традиційної уљраїнсьљої літератури, глибољо 
національного світовідчуттѐ та модерністсьљі віѐннѐ ювропейсьљої думљи. Вона по праву належить 
до здобутљів уљраїнсьљої літератури, а твори потребуять подальшого вивченнѐ. 
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БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО У США: ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ  

УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ 

 
У статті запропоновано мистецтвознавчий зріз функціонування української бандури у США в 

історичній протяжності ХХ – початку ХХІ ст. Здійснено періодизацію розвитку бандурного мистецтва в 
США та виокремлено діяльність його найяскравіших представників у контексті збереження національної 
ідентичності. 

Ключові слова: українська діаспора, США, бандурне мистецтво, виконавство. 
 
The critics investigation of bandura art functioning in the USA during XX – XXI centuries is given in the article. 

The periodization of bandura art functioning in the USA is made and the most brilliant representative’s activity in 
the context of maintainance of national identity is marked out. 

Key words: Ukrainian diaspora, the USA, bandura art, performance. 
 

Історіѐ бандурного мистецтва уљраїнсьљого зарубіжжѐ – специфічне ѐвище у вимірі часово-
просторових љоординат. Це зумовлено, з одного бољу, соціальним і політичним хараљтером 
еміграційних хвиль, з іншого, умовами в тих љраїнах проживаннѐ, људи цілеспрѐмовано направлѐлисѐ 
основні сили емігрантів. Метою дослідженнѐ стало виољремленнѐ здобутљів у бандурному мистецтві 
США впродовж ХХ ст. Матеріалами слугували роботи У. Самчуља, С. Наріжного, діаспорна періодиља, 
результати особистого спілљуваннѐ з митцѐми і попередні розвідљи автора статті, а таљож довідљові 
виданнѐ, зољрема «Енциљлопедіѐ діѐспори. Сполучені Штати Америљи» (т. 1). 

Сполучені Штати Америљи серед напрѐмів уљраїнсьљої еміграції займаять особливе і помітне 
місце – ѐљ територіѐ, що стала місцем масових поселень уљраїнців, ѐљ љраїна достатньо чисельної 
уљраїнсьљої діаспори, що вже понад сто рољів зуміла не лише зберегти свою виразне національне 
обличчѐ, але й стати важливоя сљладовоя соціально-політичного та љультурно-мистецьљого љонтинууму 
ціюї держави. З перших рољів імміграції уљраїнці в своїх поселеннѐх організовували хори, танцявальні 
ансамблі, драматичні гуртљи, орљестри. Не було жодної уљраїнсьљої організації чи товариства, незалежно 
від політичних або релігійних уподобань їхніх членів, де б не існували гуртљи художньої самодіѐльності. 
Не стали винѐтљом у цьому переліљу і бандурні осередљи.  

Перше знайомство з бандуроя слухачів США відбулосѐ завдѐљи виступам Андріѐ Кістѐ у сљладі 
Уљраїнсьљого балету Василѐ Авраменља (1927-1928) та сольним љонцертам бандуриста-віртуоза Василѐ 
Юмцѐ (1929-1930, 1931-1932, 1936-1937) [9].  

Андрій Кість (1891-1986) – соратниљ і близьљий товариш В. Авременља, за фахом вчитель, за 
пољлиљанѐм – бандурист-аматор, співаљ, пізніше – православний свѐщенниљ. Його участь у љонцертних 
програмах В. Авраменља органічно доповнявала хореографічні номери національноя музичноя 
інструментальноя та репертуарноя символіљоя. 

Василь Ємець (1890-1962) – уљраїнсьљий віртуоз-бандурист, засновниљ Київсьљої љапели 
бандуристів (1918 р.), проживаячи у Ювропі, неодноразово љонцертував у Північній Америці, зољрема у 
США. Виступи бандуриста в 30-х рољах висољо оцінявалисѐ в іншомовній пресі, де аналізувалисѐ ѐљ 
напрѐми гастрольних подорожей бандуриста, таљ і його репертуар, хараљтер мистецьљих імпрез, у т. ч. 
благодійних, у ѐљих він брав участь. У США В. Юмець провів більш ѐљ 35 љонцертів в таљих містах, ѐљ Нья-
Йорљ, Бостон, Філадельфіѐ, Чиљаґо, Пітсбурґ, Детройт, Клівленд та ін. Виступав він перед уљраїнсьљоя і 
перед америљансьљоя публіљоя, в љамерних та на велиљих спеціально організованих љонцертах, «всяди 
маячи успіх і визнаннѐ уљраїнсьљого мистецтва» *11+. На початљу 40-х рољів Юмець оселѐютьсѐ в районі 
Голлівуду білѐ Лос-Анджелеса (США), де й працявав до љінцѐ життѐ. Він пропагував бандуру не лише 
виљонавсьљоя творчістя, але й виступаячи в уљраїнсьљій та іншомовній періодиці, публіљуячи статті-
дослідженнѐ з історії љобзарства. Науљово-публіцистичний доробољ В. Юмцѐ в еміграції (а зољрема у 
періодиці США – «Календар Робітничого соязу», «Народна волѐ», «Кобзарсьљий листољ») відіграв 
пропагандистсьљу роль серед світової спільноти, «знайомлѐчи громадсьљість ѐљ Америљи, таљ і Ювропи з 
багатоя уљраїнсьљоя љультуроя через сприйнѐттѐ одного із її провідних пластів – љобзарсьљого 
мистецтва» *1, c. 135]. 
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Протѐгом довгого мистецьљого життѐ В. Юмець створив і записав авторсьљий оригінальний 
бандурний репертуар, а таљож перељладені твори. В процесі творчих пошуљів та наполегливої праці він 
синтезував власний љомбінований спосіб гри, що ввібрав љращі традиції харљівсьљої, чернігівсьљої та 
полтавсьљої шљіл, широљо виљористовував традиційні љобзарсьљі прийоми гри, залучав новітню 
тембральне траљтуваннѐ інструмента. В. Юмець записав у 30-50-х рољах у США власні љомпозиції на 
грамплатівљи: «В горах Уљраїни», «В степах Уљраїни» та «Сніговій». Серед авторсьљих оригінальних 
љомпозицій В. Юмцѐ вирізнѐятьсѐ таљож «Передзвони», музична фантазіѐ «Над Дніпром», «Із 
Карпатсьљих гір», варіації «Подих уљраїнсьљої ночі» на пісня М. Старицьљого «Ніч ѐља, Господи», 
«Дощиљ», «Сніговій» («Метелицѐ»), п’юси «Гомін з Уљраїни», «Танцяячі сніжинљи», вољально-
інструментальні твори патріотичного змісту «Козаљ Шарівља», «Про Крути» та ін. *10+.  

аљ љонстатую Улас Самчуљ, В. Юмець «не тільљи граю, пише, організовую, вчить, а й теше свої 
бандури» *19+, відзначаячи ще один вељтор діѐльності митцѐ в Америці, а саме – вдосљоналеннѐ 
бандури. Ељспериментальна робота була спрѐмована на виготовленнѐ «љонструљції нової, ще не чуваної 
й на всі сто відсотљів хроматичної бандури, в ѐљу можна було б грати љлѐсичну музиљу найбільших 
музичних геніїв світу, але водночас з тим й істотно љобзарсьљі продуљції, без згуби їхньої питоменної 
бандурі своюрідности» *10, c. 229+. Ці пошуљи завершилисѐ 1952 р. бандуроя харљівсьљого типу, що мала 
62 струни за хроматичним звуљорѐдом *10, с. 236+. Цей інструмент у синтезі з харљівсьљим способом 
(рівноправноя гроя обох руљ) дав можливість залучити до репертуару В. Юмцѐ перељлади музиљи 
Л. Бетховена, Ф. Ліста, А. Дворжаља, П. Чайљовсьљого та ін. Фаљтично В. Юмець став одним із перших 
бандуристів, љотрий зіграв на світових љонцертних сценах перељлади творів љомпозиторів-љласиљів.  

У повоюнні рољи в США прибула значна љільљість емігрантів, серед ѐљих вирізнѐлисѐ і фахівці-
бандуристи. Таљ, майже у повному сљладі з Німеччини емігрувала Капела бандуристів імені Тараса 
Шевченка (з 1949 р.), обравши місцем осідлості м. Детройт *7+. Шевченљівсьља љапела, 
започатљувавшись на ољупованих уљраїнсьљих територіѐх у 1941 році, пpодовжила свою існуваннѐ в 
емiгpацiї (спершу в Німеччині у 1944-1949 рр., пізніше у США), і відома сьогодні ѐљ Ukrainian Bandurist 
Chorus (Детройт, США). Капела здiйснила численнi љонцеpтнi туpне: в 1949-1950 pp. – по США i Канадi, в 
1958 p. – по љpаїнах Ювpопи, в 1961-1968 pp. – по США, Канадi, виљонуячи місія юднаннѐ уљраїнців світу. 
Концертна діѐльність љапели цих рољів зафіљсована в численних аудіозаписах на платівљах та љасетах. 
Післѐ тріумфальних виступів Капели Бандуристів ім. Т. Шевченља в залі Месі Голл (Торонто, Канада) та 
Вашингтоні в Білому Домі, про неї заговорили в Північній Америці, а її љерівниља Григорія Китастого 
визнали «найвизначнішим бандуристом діаспори». 

Діѐльність Капели бандуристів ім. Т. Шевченља носила об’юднавчий хараљтер длѐ уљраїнсьљих 
громад, розпорошених по світу, стимулявала розвитољ музичного мистецтва в еміграції на 
професійному рівні, достойно представлѐячи уљраїнсьљу національну љультуру, що засвідчили численні 
відгуљи музиљознавців на сторінљах багатьох часописів, ѐљі писали про бандуристів ѐљ виљонавців «не таљ 
пісень, музиљи і мистецтва, ѐљ чуттѐ, наснаженнѐ і правди», виљонавців «старого містерійного ритуалу, 
виповненого звуљами пісні і звуљами струн» *19, с. 335+. Члени Капели ім. Т. Шевченља стали 
ініціаторами формуваннѐ численних осеpедљів бандуpистiв дiаспоpи, пеpеважно на теpенах Канади i 
США (у 50-60-ті рољи). Адже љапелѐни пpоживали у piзних мiсцевостѐх Північної Америљи, фоpмуячи 
невелиљi молодіжні ансамблi i шљоли гри в Детройті, Чиљаґо, Філадельфії, Пармі, Рочестері, Джерсі-сіті 
*19, с. 375-386]. 

Капела бандуристів ім. Т. Шевченља відіграла і відіграю не лише власну самодостатня роль ѐљ 
«амбасадор уљраїнсьљої љультури в світі», вона стимуляю аљтивний процес навчаннѐ у љобзарсьљих 
таборах і шљолах, де формувалосѐ нове пољоліннѐ бандуристів у діаспорі (шљоли гри на бандурі, щорічні 
табори длѐ молоді «Кобзарсьља Січ»), налагоджувала справу пропаганди уљраїнсьљої бандури (виступи 
на радіо, телебаченні, тиражуваннѐ аудіозаписів), підтримувала новітні пошуљи вдосљоналеннѐ 
інструмента майстрами П. і О. Гончаренљами, Я. Приймаљом, М. Лісљівсьљим, А. Чорним, П. Степовим, 
М. Дѐљовсьљим та ін.  

Капела та її мистецьљі љерівниљи повсѐљчас підтримували фаховий рівень виљонавства, 
турбувалисѐ про оновленнѐ і збагаченнѐ репертуару љолељтиву на љращих традиціѐх уљраїнсьљої музиљи 
та своюї питомої своюрідності.  

Щільні творчі зв’ѐзљи об’юднували Капелу ім. Т. Шевченља зі співаљом Йосипом Гошулѐљом, ѐљий 
особливо шанував бандуру й бандурне мистецтво: «Цей мистецьљий љолељтив сприѐв величезному 
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поступу у поширенні уљраїнсьљої музичної љультури не тільљи серед своюї еміграції, але й серед чужинців 
ѐљ на Заході Ювропи, таљ і на америљансьљому љонтиненті» [5]. 

В середовищі уљраїнців діаспори Капела бандуристів ім. Т. Шевченља залишаласѐ юдиним 
позапартійним, позагруповим љолељтивом, поза чварами і протиріччѐми, ѐљі роздирали уљраїнсьљу 
громаду Північної Америљи, а навпаљи, завжди відігравала виховну і висољоморальну роль ѐљ спільна 
цінність уљраїнсьљого суспільства, символ юднаннѐ не лише уљраїнців діаспори, але і всіх уљраїнців.  

В 90-х рољах љапела здійснила љонцертні турне в Уљраїну, відљривши длѐ бандуристів харљівсьљий 
тип інструмента та відповідний репертуар, збережені длѐ майбутнього твори Г. Хотљевича. Вже в 
останню десѐтиліттѐ љолељтив провів велиљі гастролі: Ювропейсьљий тур (Велиљобританіѐ, Франціѐ, 
Німеччина, Австріѐ (2003 р.) та Західно-љанадсьљий тур (2005 р.). 

Творча біографіѐ Капели – це не лише історично-хронологічний зріз її љонцертної діѐльності, але і 
насичена працѐ її мистецьљих љерівниљів – Григоріѐ Китастого (1941-1984), Володимира Божиља (1951-
1958), Петра Потапенља (1959-1963), Івана Задорожного (1962-1966), Володимира Колесниља (1984-
1996), Олега Махлаѐ (1996-2008), Адріана Бріттена (2009-2010), Богдана Герѐвенља (2010-2011), а з 
2012 р. знову О. Махлаѐ, ѐљі на різних етапах сприѐли ѐљ збереження љолељтиву, таљ і підвищення його 
професіоналізму – виљонавсьљої майстерності, репертуару, інструментарія. 

Крім того, Капела бандуристів ім. Т. Шевченља проводила і проводить значну навчально-
методичну діѐльність. Таљ, зољрема длѐ молодіжних таборів у 80-90-х рр. Капелоя були перевидано всі 
випусљи Підручниља гри на бандурі Г. Хотљевича, а таљож рѐд нотних репертуарних збірниљів (длѐ 
початљівців, інструментальних і вољально-інструментальних, љолѐдољ і щедрівољ, љантів і псальмів). 

За весь час фунљціонуваннѐ на чужині Капела Бандуристів ім. Т. Шевченља дала більше тисѐчі 
љонцертів, у т. ч. і на найљращих світових сценах, видала численні довгограячі платівљи, љасети, 
аудіодисљи, відеодисљи, опрацявавши понад 600 творів бандурного і хорового репертуару. За значний 
внесољ у розвитољ національної љультури Капелі бандуристів ім. Т. Шевченља (Детройт, США) була 
присуджена Національна преміѐ Уљраїни імені Тараса Шевченља (1992), а її багаторічний љерівниљ 
Григорій Китастий був посмертно удостоюний почесної відзнаљи Героѐ Уљраїни (2008). Капела була і 
залишаютьсѐ уніљальноя љонцертноя одиницея уљраїнсьљого зарубіжжѐ, ѐља об’юднуячи виљонавців 
вже третього пољоліннѐ бандуристів-емігрантів, пропагую уљраїнсьље традиційне мистецтво в діаспорі, 
сприѐю виховання нових љадрів виљонавців *20+.  

Григорій Назаренко (1902-1996) – таљож відомий бандурист, диригент, педагог, љолишній 
засновниљ Полтавсьљої Капели, учасниљ Капели бандуристів ім. Т. Шевченља з перших днів її заснуваннѐ. 
Був засновниљом та љерівниљом ансамблів бандуристів Спілљи уљраїнсьљої молоді в Детройті та дитѐчого 
ансамбля «Пролісљи». Автор руљописного підручниља гри на бандурі, де описав методиљу гри 
харљівсьљим способом. 

Значну роль у розвитљу бандурного мистецтва у США періоду 50-60-х рр. відіграла діѐльність 
ољремих непересічних особистостей, ѐљі сприѐли професійному прориву і уніљальним здобутљам 
бандури. Серед них і Леонід Гайдамака (1898-1991) – бандурист, диригент, педагог, љомпозитор, учень 
Г. Хотљевича. З 1950 р., працяячи інженером в Нья-Йорљу, популѐризував гру на бандурі через 
товариство љласичної гітари, друљувавсѐ в журналах «Guitar Review» та «Бандурі», залишив численні 
перељлади љласичної музиљи длѐ бандури, аматорсьљі звуљозаписи.  

Петро Потапенко (1914-1998) – учасниљ Капели імені Т. Шевченља, її мистецьљий љерівниљ у 
1959-1964 рр. 1956 р. заснував Капелу бандуристољ при осередљу СУМА імені Пилипа Орлиља в 
Детройті, випустив з нея тематичні платівљи («Мій рідний љрая», «Нагадай, бандуро», «Уљраїнсьљі 
љолѐдљи» та ін.).  

Серед багатьох бандуристів США помітне місце порѐд з бандуристами харљівсьљо-полтавсьљої 
шљоли посідали таљож вихідці з Західної Уљраїни, Галичини, учні львівсьљої шљоли Яріѐ Сінґалевича, ѐљі 
стали учасниљами Капели бандуристів ім. Т. Шевченља. Серед них – З. Штољалљо, С. Ганушевсьљий, 
В. Ярљевич та ін. 

Першочергово, слід відзначити соліста-віртуоза, ліљарѐ за основним фахом, Зіновія Штокалка 
(1920-1968), серед багатої музичної спадщини ѐљого, порѐд з обробљами народних пісень, дум, љантів, 
авторсьљими творами, ю науљово-методичні праці («Кобзарсьљий підручниљ» гри на бандурі, статті), а 
таљож численна аудіо-љолељціѐ, що містить авторсьљі записи (вољально-інструментальні та 
інструментальні). Його записи, обpобљи та аpанжуваннѐ пiсень, балад, дум досі вважаятьсѐ зразљовими 
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длѐ виљонаннѐ та наслідуваннѐ в справі вибору, обробљи та інтерпретації фольљлорних зразљів, на них 
вчатьсѐ нові пољоліннѐ музиљантів-бандуристів

 
[6+. За життѐ виљонавцѐ (1920-1968) була видана лише 

одна його платівља (з думоя «Про Маруся Богуслављу»). Вже пізніше аудіо-спадщина Штољалља, за 
ініціативи видатного дослідниља уљраїнсьљої дисљографії Степана Маљсимяља і під його редаљціюя, була 
видана довгограячим альбомом з двох платівољ («О, думи мої»), ѐљий пізніше сљопійовано на љасети 
(1970, 1985) *12+. Серед епічних жанрів особливе значеннѐ у звуљозаписах Штољалља належать думам і 
билинам. 

Рома н Леви цький (1908-1999) увійшов до історії бандурного мистецтва США ѐљ љерівниљ Капели 
бандуристів імені Г. Хотљевича та ініціатор навчаннѐ бандуристів (шљола гри в Нья-Джерсі та Музичному 
Інституті Нья-Йорљу), љерівниљ мішаного љвартету бандуристів, з ѐљими записав дві платівљи. Він таљож ю 
автором збірљи повстансьљих пісень в обробці длѐ бандури «Лента за лентоя». 

Степан Ганушевський (1917-1996) – љерівниљ ансамбля бандуристів Філадельфії, з ѐљим 
љонцертував у США і Канаді та видав дві платівљи (1950, 1955). До них увійшли відомі пісні Уљраїнсьљої 
повстансьљої армії, зољрема «а сьогодні від вас від’їжджая», «Гей степами», «Розпрощавсѐ стрілець», 
«Добровольці йдуть шлѐхом», «Гей маршуять вже повстанці», «а син лісів» та ін. 

Володимир Юркевич (1923-1985) – таљож љолишній учень шљоли Я. Сіґалевича, у США проживав з 
1950 р. В 1972 р. створив љапелу бандуристів љолишніх воѐљів Дивізії Галичина, ѐљі жили в ољолиці Нья-
Йорља. Випустив платівљу зі записами ціюї љапели. 

Період 70-80-х рр. зумовив необхідність нових змін у системі фунљціонуваннѐ бандурного 
мистецтва за љордоном. Бандуристи, ѐљі привезли з собоя на еміграція традиції тих чи інших 
регіональних шљіл гри, постали перед проблемоя не лише їх збереженнѐ, але й необхідністя 
передачі наступним пољоліннѐм уљраїнців. Тому особливо гостро в цей час постаю питаннѐ навчально-
методичної діѐльності бандуристів. Важливим љрољом у цьому напрѐмі було заснуваннѐ Шљоли 
љобзарсьљого мистецтва Нья-Йорљу в 1972 р., љерівниљи, виљладачі й учні ѐљої впродовж наступних 
десѐтиліть зумовили професійний ріст бандурного мистецтва на америљансьљому љонтиненті. 
Ініціатором створеннѐ шљоли виступив громадсьљий діѐч, інженер Микола Досінчук-Чорний (1918-
1999) – аљтивний учасниљ багатьох љультурних та політичних організацій, національно-патріотичні 
поглѐди ѐљого зумовили не лише заціљавленнѐ, але й присвѐту всього свого життѐ популѐризації 
љобзарсьљого мистецтва. Заљупивши власним љоштом 65 бандур, М. Чорний-Досінчуљ стаю не лише 
адміністратором новоствореної шљоли, але й її ідейним натхненниљом, фаљтично першим  створяю 
стаціонарний заљлад длѐ навчаннѐ бандуристів в умовах еміграції, адже до того часу опануваннѐ 
інструмента здійснявалосѐ лише в літніх љобзарсьљих таборах. Виљладачами шљоли в різні рољи були 
о. С. Кіндзерѐвий-Пастухів, В. Ярљевич, Я. Китастий, Л. Чорна та ін. Ансамбль з љращих учнів Шљоли 
«Гомін степів» під љерівництвом Я. Китастого – аљтивний учасниљ престижних заходів Нья-Йорљу 
(відљриттѐ ѐлинљи в Рољфеллер-центрі, љонцерти в Лінљольн-центрі, в љатедрі св. Патриља, залі 
Бродвея, в ООН, свѐтљуваннѐ 200-літтѐ США та багатьох міжнародних заходів). В 1984 році, Миљола 
Досінчуљ-Чорний організував велиљий љонцерт за участя понад 130  бандуристів з Америљи, Канади та 
Ювропи.  

М. Досінчуљ-Чорний ініціявав таљож видавничу діѐльність Шљоли љобзарсьљого мистецтва, 
зољрема вихід «Кобзарсьљого листља» (1973-1981), а з 1981 р. двомовного жуpналу-љваpтальниља 
«Бандура». Зважаячи на хараљтер часопису (музично-літературний), його оріюнтованість не лише на 
музично освічених бандуристів, але і на початљівців, загалом на заціљавлених уљраїнсьљим 
інструментом, М. Досінчуљ-Чорний впродовж љільљох рољів виданнѐ зумів створити його відповідний 
стиль. Жуpнал постiйно публiљую матеpiали пpо љонцеpти, вистављи, љонференції, що стосуятьсѐ 
бандуpного мистецтва, уљраїнсьљого фольљлору, pецензiї на љниги й љонцеpтнi виступи. У жуpналi 
друљувалисѐ творчі портрети визначних бандуристів Уљраїни та зарубіжжѐ ѐљ минулого, таљ і сучасності. 

Найбільш аљтивні випусљниљи Шљоли љобзарсьљого мистецтва за сприѐннѐ Уљраїнсьљого Вільного 
Університету (Мянхен) в 1982 році створили Товариство Уљраїнсьљих Бандуристів (ТУБ), завданнѐм 
ѐљого стало об’юднаннѐ бандуристів світу, љоординаціѐ роботи ансамблів, проведеннѐ љобзарсьљих 
љурсів, виданнѐ нот длѐ бандури, плануваннѐ љонцертів, запис платівољ і љасет тощо.  

З 90-х рољів розпочинаютьсѐ новітній період розвитљу бандури в США, пов’ѐзаний з останньоя 
хвилея еміграції. Серед її представниљів слід назвати імена бандуристів, зољрема Остапа Стахіва, Ольги 
Герасименљо, Алли Куцевич, Романи Василевич, Ольги Стащишин, Аліни Ільчуљ та ін. 
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Від 1989 р. проживаю у Саљраменто (Каліфорніѐ) Ольга Герасименко-Олійник (1958 р. н.). Разом з 
чоловіљом, відомим љомпозитором, автором багатьох висољопрофесійних творів длѐ бандури 
Я. Олійниљом вона очоляю Товариство збереженнѐ уљраїнсьљої спадщини Північної Каліфорнії *8+. У 
1994 р. створила й очолила ансамбль бандуристів при шљолі уљраїнознавства в м. Саљраменто. 
Ініціявала запис та випусљ љомпаљт-дисљів «Три љонцерти Я. Олійниља длѐ бандури та симфонічного 
орљестру» (1999), «На Різдво Христове» (Ольга, Ољсана Герасименљо та інстр. ансамбль, 1999). Вона 
постійно гастроляю за љордоном та в Уљраїні. За вагомі заслуги у популѐризації уљраїнсьљої љультури за 
љордоном, під час проведеннѐ в рамљах Всеуљраїнсьљого оглѐду майстрів мистецтв та народної 
творчості фестиваля мистецтв уљраїнсьљого зарубіжжѐ «Уљраїнсьљий спів у світі», їй було присвоюно 
званнѐ заслуженої артистљи Уљраїни (1999). Нея здійснено виданнѐ (аранжуваннѐ та упорѐдљуваннѐ) 
численних репертуарних збірниљів длѐ ансамблів, тріо бандуристољ, дитѐчих ансамблів бандуристів, 
бандуристів-початљівців, а таљож набір та редагуваннѐ творів О. Герасименљо і Я. Олійниља. 

З 2002 р. періодично проживаю в США (Клівленд, Огайо) Остап Стахів (1956 р. н.), ѐљий ю 
переможцем І премії, а пізніше і арт-дирељтором чемпіонату виљонавсьљого мистецтва в Голівуді 
(Каліфорніѐ, США), постійно співпрацяю з уљраїнсьљими митцѐми – учасниљами љонљурсу-фестиваля. аљ 
соліст і художній љерівниљ Фольљ-театру видав рѐд љомпаљт-дисљів («Колѐдую всѐ родина», «Пісні УПА», 
«Очі волошљові», «Пам’ѐті Володимира Івасяља», «А вже весна восљресла»). У 2007 році створив 
орљестр сучасної народної музиљи. В репертуарі орљестру љонцертні програми «Різдво у Львові», «Дух 
Уљраїни», сучасна інструментальна інтерпретаціѐ уљраїнсьљих љолѐдољ та народної музиљи. 

Бандуристи четвертої хвилі долучилисѐ до організації багатьох шљіл гри на бандурі, нових дитѐчих 
ансамблів. Аљтивізаціѐ бандурного мистецтва сприѐла і розширення діѐльності майстрів бандури, 
зољрема К. Блума. 

В останні рољи налагодилисѐ і щільні зв’ѐзљи бандуристів США і Уљраїни, що проѐвилосѐ на рівнѐх 
інформаційної та творчої љомуніљації, гастрольних подорожей, а таљож спільних проељтів навчаннѐ 
молоді грі на бандурі в літніх таборах. 

Таљим чином, на основі проведеного узагальненнѐ, можна визначити чотири етапи розвитљу 
бандурного мистецтва в США впродовж ХХ – початљу ХХІ ст. (20-30 рр., 40-60 рр., 70-80 рр., 90-ті рољи – 
початољ ХХІ ст.); хараљтер виљонавства (професійний і аматорсьљий); форми освіти бандуристів (љурси, 
табори, лељції-љонцерти, шљоли); методичні засади навчаннѐ (що аљумуляю досвід харљівсьљої та 
частљово љиївсьљої шљіл гри); інструментарій (діатонічний та удосљоналений); специфіљу сольного і 
ансамблевого репертуару. Творча діѐльність ољремих љолељтивів та солістів-бандуристів у США (Капела 
бандуристів імені Т. Шевченља, Дівоча љапела бандуристољ, љвартет Р. Левицьљого, ансамбль 
С. Ганушевсьљого, ансамбль «Гомін степів» Я. Китастого, солістів В. Юмцѐ, З. Штољалља, П. Гончаренља, 
О. Герасименљо-Олійниљ, О. Стахіва, А. Ільчуљ, дитѐчих ансамблів та ін.), а таљож громадсьљих 
мистецьљих організацій, навчальних заљладів та ољремих персоналій (М. Досінчуља-Чорного, 
Я. Олійниља та ін.) сприѐла збереження й утвердження уљраїнсьљих національних засад бандурного 
мистецтва в умовах іноетнічного оточеннѐ на рівні традицій виљонавства, репертуару, інструментарія. 
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Лідія Жовніренко 

ПРЕМ’ЄРА ПІНЗЕЛЯ В ПАРИЖІ ВІДБУЛАСЯ 

 
У статті автор проводить паралелі між проведенням іноземних заходів в Україні (Донецьку) та 

українських – за кордоном, зокрема презентації творчості Пінзеля у Франції. Підкреслює важливість 
збереження та популяризації українських мистецьких пам’яток. 

Ключові слова: презентація «Ярмарок освіти в США», презентація газети «День», виставка 
Пінзеля. 

 

The author draws parallels between the organization of foreign activities in Ukraine (Donetsk) and 
Ukrainian – abroad, such as presentations of Pinzel art in France. The author underlines the importance of 
preserving and promotion of Ukrainian artifacts. 

Key words: presentation «Fair of Education in the United States», presentation of the newspaper «Day», 
Pinzel exhibition. 

 
Народна мудрість «Все пізнаютьсѐ в порівнѐнні» дійшла до нас із сивої давнини. Не втративши 

своюї аљтуальності, вона й сьогодні нерідљо спољушаю до порівнѐнь, але не старовинного зі сучасним, у 
нашому випадљу, і не за суття, а лише за формоя поданнѐ об’юљта без урахуваннѐ будь-ѐљих його ознаљ.  

Березень-љвітень поточного рољу видались длѐ донеччан рѐсними на презентації, у т. ч. й 
іноземні, ѐљі варто порівнѐти зі згаданоя уљраїнсьљоя. Наймасштабнішоя видаласѐ презентаціѐ 
«армарљу освіти в США» за участя програм ім. Фулбрайта, Америљансьљих Рад – Уљраїна (American 
Counsils), IREX, Центрів мережі Education USA, МОН Уљраїни, Фонду Пінчуља, Carnegie Foundation та 
випусљниљів університетів США. Усі надписи ељспонатів фотовистављи «Несподівана Америља» (у 
виљонанні представниља уљраїнсьљої діаспори в США, журналіста, фотољореспондента Івана Дудљіна та 
іншого представниља, ѐљого передбачливі америљанці знайшли аж на Алѐсці), ѐљ і програми заходів на 
всі дні перебуваннѐ в Донецьљу та інші матеріали, здійснені уљраїнсьљоя мовоя. Очолив презентація, 
ѐља перетвориласѐ в «Дні Америљи в Донецьљу», сам Посол США в Уљраїні Джон Тефт, а допомагав йому 
висољољваліфіљований перељладач з англійсьљої мови на уљраїнсьљу, љонсул, досвідчений представниљ 
авторитетної в Уљраїні програми ім. Фулбрайта (щорічний гість Донецьља) та інші особи. 

Лише в одному університеті цей захід тривав з 14:00 до 18:30, а таљих вузів й інших установ було 

понад 10, зољрема, це і універсальна обласна бібліотеља, телестудіѐ, љінотеатр, Палац молоді. В одному 

навчальному заљладі прагматичний америљанець наводив деѐљі епізоди љар’юрного зростаннѐ Білла 

Гейтса, в іншому – відповідні моменти своюї біографії. Не обійшов талановитий дипломат і 

Шевченљівсьљого «…чужому научайтесь, й свого не цурайтесь», процитувавши відомий вислів мовоя 

велиљого Кобзарѐ. Це прозвучало ѐљ відповідний заљлиљ до 400-500 присутніх: «аљщо вже ѐ таљ багато 

уљраїнсьљих слів вивчив, то вам, молодим, нічого не варто оволодіти англійсьљоя мовоя», чим 

виљлиљав шљвал аплодисментів. Кожен на своюму місці працявав немов бджілља, а всі разом 

нагадували злагоджений висољопрофесійний симфонічний орљестр на чолі з Маестро – послом Джоном 

Тефтом. Завершилисѐ «Дні Америљи» в Донецьљому Палаці молоді «Яність» грандіозноя 

танцявальноя виставоя Філадельфійсьљої групи хіп-хопу, ѐљу представлѐло Посольство США в Уљраїні 

(за підтримљи Донецьљої місьљої ради) в особі невтомного пана посла та дивовижних за пластиљоя, 

швидљістя, темпераментом, несумісних із уѐвленнѐм про нормальну анатомія й фізіологія лядини, 

справжніх мачо. Під љінець заходу спритний танцярист із донеччанљоя заљружлѐли у глѐдацьљій залі, і 

несподівано залучили пана Посла до танця на сцені. 

Що мали америљанці-презентанти в «сухому залишљу»? Натовп студентів, шљолѐрів-абітуріюнтів і 

молодих виљладачів білѐ столиљів із рељламними матеріалами й љонсультантами, переповнені зали, де 

відбувалисѐ презентації (ољрім згаданих, демонструвавсѐ дољументальний фільм америљансьљого 

љінофестиваля «Незалежність»). Розгорнута тоді фотовиставља дію і сьогодні, ѐљ і жваве обговореннѐ 

багатосторонньої презентації. Перељонана, що немало янаљів і дівчат подумљи вже паљуять свої валізи 

длѐ мандрівљи в омріѐний Кембридж та інші провідні університети США, адже з інформації молодого, 

але обізнаного й љомуніљабельного љонсула із візами все стало зрозуміло. 
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Примітно, що в зазначений період відбуваласѐ й презентаціѐ творчих надбань газети «День» на 
чолі з головним її редаљтором Л. Івшиноя. Не вдаячись до подробиць (подіѐ достатньо висвітлена у 
ЗМІ), слід відзначити, що за цілеспрѐмованістя, організаціюя, технологіюя проведеннѐ, масштабністя 
(чи не в усій љраїні) та діювістя (найбільший наљлад серед усіх газет, і він послідовно й стрімљо зростаю) її 
можна поставити порѐд із попередньоя. За цими ж љритеріѐми не поступаятьсѐ місцем взаюмні 
презентації своїх надбань моїми співвітчизниљами і заљордонними уљраїнцѐми, ѐљі љожні два рољи 
відбуваятьсѐ під спільним дахом гостинної Львівсьљої політехніљи, в її серці – ељсљлязивному 
Міжнародному інституті освіти, љультури та зв’ѐзљів із діаспороя (МІОКу), људи приїздѐть понад 400 
уљраїнців із 28 љраїн світу. І ні з мовоя, менталітетом, географіюя, ні з будь-чим у львів’ѐн не було 
жодної проблеми, ѐљу б відчули гості. Останній приљлад навела з того приводу, що љоли вже 
америљансьљий посол зміг залучити до участі в своїй презентації уљраїнців, ѐљі мешљаять у США, то 
беззмінному дирељтору уніљального МІОКу, талановитому управлінця, знавця французьљої мови 
І. Клячљовсьљій, ѐља маю безмежний авторитет серед уљраїнсьљої діаспори, нічого не варто було б 
сљористатисѐ допомогоя наших љровних братів і сестер у Франції (чи були таљі пропозиції МІОКу?). 

Звісно, у своїй љраїні таљі заходи проводити в організаційному, технічному й фінансовому 
відношенні легше, але всі вони юдині в меті: познайомити, заціљавити, залучити, врешті-решт просунути 
державні інтереси (через ЗМІ, мистецтво чи будь-що). Гідно представлено об’юљт – мета досѐгнута, 
трапивсѐ в ѐљійсь ланці збій – на бурхливі аплодисменти не розраховуй, а ѐљщо ці збої майже в љожній 
ланці або в основній, то можна й нашљодити справі, зрештоя – й іміджу своюї љраїни, а то й дружній 
сусідній. В таљому љонтељсті розглѐдая й одну з перших презентацій у відзначений період в Донецьљу 
дружніми сусідами, присвѐчену своїм видатним співвітчизницѐм. Відбуласѐ вона у вузьљому љолі 
виљлячно іноземноя мовоя, ѐљу не вивчаять ні в середній шљолі, ні у вузах, за поодинољими 
винѐтљами. Одні глѐдачі сприйнѐли ця подія ѐљ зневагу до Уљраїни й донеччан, інші – байдуже, 
знайшовсѐ й свій вознѐљ – ѐљ же без нього! Оглѐдаячись назад, оціняя ту подія, ѐљ специфічну й таљу, 
ѐља просто сталасѐ не в тому місці і не в тому етнічному середовищі, де мала б відбутисѐ. Та гірљота все 
ж залишиласѐ. Господарі і гості могли б передбачити наслідљи. 

Нарешті повертаясѐ до багатостраждального нашого співвітчизниља – геніального Пінзелѐ. 
Порівнявати поданнѐ його творчості в Луврі з усіма вищезгаданими важљо, тому що в статті 
Р. Кравченља знаходимо менше інформації, ніж білих плѐм, ѐљі провољуять запитаннѐ, припущеннѐ… 
Юдине, що здаютьсѐ цілљом зрозумілим, стосуютьсѐ мови: ѐљщо була потреба і дозволѐять ювропейсьљі 
стандарти чи домовленості з Лувром, то додатљово до французьљої можлива й уљраїнсьља мова – в 
надписах ељспонатів, банерах, љаталогах, довідниљах, альбомах, љартах тощо. Але нав’ѐзувати своя мову 
уѐвлѐютьсѐ недоречним, ѐљ би ми не лябили її, вона ж пољи що не ю навіть мовоя ЯНЕСКО. Та й длѐ 
љого? Питаннѐ лише в тому, чому представниљ третьої љраїни залучивсѐ до сљладаннѐ французьљоя 
мовоя љаталогу. Звідљи в нього детальна інформаціѐ про вистављу, тобто опис ељспонатів? Або ми не 
надали Лувру всього необхідного у французьљому варіанті, а лише в уљраїнсьљому, що не припустимо, 
або зовсім – нічого, чого не може бути. В будь-ѐљому випадљу наш партнер, очевидно, змушений був 
звернутисѐ за допомогоя до сусіда або той сам опинивсѐ під руљоя. аљщо одну роботу 
мистецтвознавець виљонав, то за власноя ініціативоя й љарту «модернізував» на свій розсуд, 
вилучивши три області Уљраїни і приюднавши їх до своюї батьљівщини. Маячи на увазі, напевно, 
географія періоду життѐ і творчості сљульптора, добродій, можливо, й  не схибив. До глибољих 
досліджень родоводу гідного представниља уљраїнсьљого барољо доброзичливий сусід не вдававсѐ, 
передбачаячи, певно, що не знайде слідів ні його, ні своюї держави у стародавній Римсьљій імперії, љоли 
благополучна Київсьља Русь процвітала. 

Можливо, й не слід перейматисѐ географічними тонљощами, проте замислитисѐ все ж варто. 
Щойно на одній із зустрічей із донеччанами Джон Тефт повідомив, що про Донецьљ у США дізналисѐ 
лише в період Ювро-12, а його співвітчизницѐ уљраїнсьљого походженнѐ, відома поетеса Вірлѐна Тљач, 5 
рољів тому на презентації своюї двомовної антології у Палаці Потоцьљих між іншим сљазала, що 
америљанці географія не вивчаять, тож ѐљщо хто й чув про Київ, то не знаю, де його шуљати на љарті. 
Отже, мабуть, не випадљово виљонавці програми ім. Фулбрайта в Уљраїні перед початљом щорічної 
уљраїнсьљо-америљансьљої љонференції вже понад 20 рољів вручаять учасниљам разом із її матеріалами 
й традиційний атрибут подібних зібрань – нетрадиційний блољнот із зображеннѐм символіљи програми і 
необхідноя інформаціюя, в тому числі географічноя љартоя світу. Тож усім нам варто не ігнорувати цей 
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чинниљ і зайвий раз нагадувати про себе, аби зламати усталений стереотип сприйнѐттѐ Уљраїни ѐљ 
території Росії, царсьљої чи то радѐнсьљої (ми ж це добре відчуваюмо, перебуваячи за љордоном). Але 
нагадувати спочатљу не стільљи мовоя, сљільљи визнаним фаљтом існуваннѐ держави ѐљ таљої. Хіба навіть 
висољохудожній, гідний геніѐ Пінзелѐ альбом «Тайни Пінзелѐ», сљладений уљраїнсьљоя (не виљлиљаю 
сумніву) і англійсьљоя (длѐ англомовних туристів, а не длѐ французів, ставленнѐ ѐљих до останньої 
загальновідоме) сприѐю іміджу Уљраїни? До того ж чи не розійшлисѐ у часі (всього на пару місѐців!) 
приурочений до вистављи у Франції й виданий відповідно в љінці минулого рољу, тобто вчасно, згаданий 
альбом і музейні ељспонати, зустрівшись, можливо, десь на перехресті доріг, љоли один прѐмував до 
Лувру, а інші поверталисѐ додому. Тож ѐљщо ніхто зі співробітниљів зали љаплиці Лувру нічого до путтѐ 
не міг розповісти про Майстра з Уљраїни, ѐљ свідчить автор статті Р. Кравченљо, що підтверджуютьсѐ й, на 
жаль, спотвореним уѐвленнѐм мого знайомого француза уљраїнсьљого походженнѐ про Пінзелѐ, ѐљий 
нібито до Уљраїни не маю ніѐљого відношеннѐ, то чи варто шуљати винних серед наших сусідів, а тим паче 
– французів? Перељонана, що французьља сторона заслуговую щирої подѐљи від Уљраїни за гідну оцінљу 
нашого національного надбаннѐ, надану можливість ознайомити з ним дружніх нам французів, у 
приміщенні визнаного усім світом музея й допомогу в демонстрації нашої національної сљарбниці. 
Адже виставља все ж відбуласѐ!  

А тепер можна проаналізувати весь шлѐх ељспонатів від трьох областей Уљраїни до Франції і в 
зворотному напрѐмљу. Сљладаютьсѐ враженнѐ, що фахівці – ентузіасти на чолі з Патріархом уљраїнсьљого 
музейного мистецтва паном М. Возницьљим (ѐљого ѐ мала честь слухати в згаданому МІОКу), на протѐзі 
тривалого часу зробили в Уљраїні все можливе длѐ увічненнѐ пам’ѐті велиљого співвітчизниља, дали 
можливість насолодитисѐ його творчістя ѐљ своїм землѐљам, таљ і іншим ювропейцѐм, виљонали 
пошуљові, ідентифіљаційні, реставраційні роботи, «љрихітља за љрихітљоя» зібрали з трьох областей усі 
твори Пінзелѐ в одному місці, заповнили стерильний щодо сљульптора інформаційний ваљуум, досѐгли 
певних домовленостей із французами й підготували ељспонати до далељої подорожі. А потім ставсѐ 
ѐљийсь збій. Не виљлячая, що причиноя його став передчасний відхід у небуттѐ ініціатора ціюї справи, 
справжнього Героѐ Уљраїни, ѐљий љористувавсѐ безмежним авторитетом і впливом. Цѐ трагічна подіѐ ще 
раз довела, що загальновідома теза «Незамінних лядей не існую» – не аљсіома. Думая, що 
недоречностей, ѐљі трапилисѐ в подальшому, можна було б униљнути, љоли б на останньому етапі до 
справи залучилисѐ досвідчені й висољољваліфіљовані фахівці з уљраїнсьљоя душея на љшталт зазначених 
у цьому тељсті (а таљих немало в Уљраїні) і, звичайно, за аљтивної участі Уљраїнсьљого посольства у 
Франції. Тоді б, по-перше, «ведмежі послуги» іноземцѐ – географа та уљраїнцѐ (за паспортом), 
«відомого політолога», були б зайвими; по-друге, дні Пінзелѐ в Луврі могли б перетворитисѐ в «Дні 
Уљраїни в Парижі», ѐљ вийшло в америљанців у Донецьљу. А ѐљби мистецтвознавці (і не тільљи) 
заціљавили ще й відомого мецената й філантропа з велиљим досвідом велиљомасштабних, у т. ч. й 
зарубіжних, справ (могли ж америљанці заціљавити його), то ми з гордістя читали б про «Дні Уљраїни у 
Франції». Але це ж була лише перша прем’юра. Сподіваясь, згаданих недоліљів не буде, љоли Пінзель 
післѐ відпочинљу буде цілљом підготовлений до мандрівљи в напрѐмљу Туманного Альбіону, а то й через 
ољеан. Ось тут спрацяю й висољоѐљісний художній альбом, виданнѐм ѐљого вшанована пам’ѐть сучасного 
Майстра своюї справи.  

І насамљінець про головне. Не таљ багато в Уљраїні творів станљового барољового мистецтва, щоб 
не шанувати чи не найѐсљравішого його представниља. Тож Пінзель (у сљульптурі, художньому альбомі, 
довідниљу тощо) передусім потрібний нам – громадѐнам Уљраїни. А људи він, знову розчленований, 
повернувсѐ з далељої мандрівљи? Під дірѐвий дах музея (звісно, «вода й љамінь точить»), у храми, 
підвали, де про сприѐтливий міљрољлімат годі й говорити і де з ним може зустрітисѐ лише обмежена 
љільљість лядей. А вже цього літа до Львова в черговий раз прибудуть сотні уљраїнців із багатьох љраїн 
світу, ољрім звичайних туристів. І тепер інформовані, заінтриговані, вони точно захочуть познайомитисѐ 
з уљраїнсьљим Побратимом і передадуть достовірну інформація громадѐнам љраїн, в ѐљих мешљаять. І 
донеччани – вірѐни УГКЦ, плануять вирушити влітљу в тому ж напрѐмљу. Тому нас турбую, ољрім 
майбутнього, сьогоденнѐ уніљальної сљарбниці. Мріѐти, љажуть, не шљідливо. Отже, висловляя своя 
мрія і ѐ: аби естафету від графа М. Потоцьљого перейнѐв на себе сучасний граф-аристољрат за духом і 
фінансовими можливостѐми, тоді таља «свѐта трійцѐ» навічно залишилась б у пам’ѐті вдѐчних нащадљів. 
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НАЦІОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОЗИ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ 

 
Стаття присвячена характеристиці націотворчого потенціалу прози Олени Пчілки. Конкретні 

приклади репрезентують основні риси втілення націотворчих ідей письменниці у царині прози. 
Ключові слова: націотворчий потенціал, національна ідея, інтелігент. 
 

The article is devoted to description of the national creative potential in prose of Olena Pchilka. Concrete 
examples represent the main features of the implementation national creative of ideas by the writer in the realm of 
prose. 

Key words: national creative potential, national idea, intellectual. 
 

Проблема націотвореннѐ в сучасних умовах розвитљу суспільства залишаютьсѐ аљтуальним 
аспељтом суспільно-політичного та духовного життѐ уљраїнсьљого народу. Засобом відродженнѐ нації ю 
формуваннѐ національно свідомої особистості, гідного громадѐнина своюї держави, сповненого 
патріотичних почуттів до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім’ѐ Батьљівщини. Одним із 
шлѐхів досѐгненнѐ ціюї мети ю виљористаннѐ націотворчого потенціалу љласичної уљраїнсьљої літератури, 
ѐља виљоную освітньо-виховну фунљція й спрѐмована на формуваннѐ світоглѐдної свідомості лядини, її 
ідей, поглѐдів, перељонань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально значущих надбань духовної 
љультури. Основні засади твореннѐ нації були дељларовані ще в ХІХ столітті видатноя уљраїнсьљоя 
письменницея, перељладачљоя, редаљторљоя, педагогом Оленоя Пчілљоя. 

Постать Олени Пчілљи була в центрі уваги Д. Донцова, ѐљий у праці «Мати Лесі Уљраїнљи (Олена 
Пчілља)» (1958) вперше подав цілісний аналіз творчого доробљу письменниці *1+; Л.  Купрата у розвідці 
«Літературно-естетичні та суспільні поглѐди Олени Пчілљи» (1998) знайомить з деѐљими витољами 
творчості Олени Пчілљи й робить спробу охараљтеризувати вплив на письменниця її оточеннѐ *4+; 
робота Л. Новаљівсьљої «Берегинѐ роду й нації (Олена Пчілља)» (2002) присвѐчена висвітлення 
просвітницьљо-педагогічних ідей Олени Пчілљи *6+; љнига Л. Дрофань «Берегинѐ» (2004) відтворяю 
ѐсљраві сторінљи життювої й творчої біографії письменниці *2+ та ін. Аљтуальність обраної теми 
зумовлена відсутністя ґрунтовного дослідженнѐ націотворчого потенціалу прозового доробљу Олени 
Пчілљи. 

Метоя статті ю осмисленнѐ націотворчого потенціалу прози Олени Пчілљи. Досѐгненнѐ мети 
передбачаю виљонаннѐ таљих завдань: у љонтељсті новітніх науљових підходів проаналізувати основні 
принципи твореннѐ нації, втілені в прозових творах письменниці, визначити специфіљу цих творів й 
жанрові та ідейно-тематичні особливості. 

Формуваннѐ особистості письменниці, її світоглѐдних позицій і творчих уподобань відбувалосѐ, 
перш за все, у сімейному оточенні родини Косачів, адже «Родину Ольга Петрівна вважала тим 
життюдайним осередљом, в ѐљому формуятьсѐ національні почуттѐ, заљладаютьсѐ підґрунтѐ 
національної свідомості і самосвідомості» [3, с. 11].  

Рід Драгоманових мав грецьљі љорені: їхній пращур був за походженнѐм грељ, служив драгоманом 
при урѐді Богдана Хмельницьљого. Петро аљимович Драгоманов, батьљо Олени Пчілљи, був лядиноя 
освіченоя, мав літературний хист. Він завжди слідљував за здобутљами ѐљ уљраїнсьљої, таљ і світової 
літератури, з яних літ намагавсѐ прищепити своїм дітѐм лябов до неї: «Учив нас грамоти і всіюї взагалі 
початљової љнижної «премудрости» наш батьљо; він же і дбав про те, щоб ми ще змалљу пізнавалисѐ з 
найљращими авторами: давав нам Пушљіна, Люрмонтова, Гоголѐ. Вчили ми багато віршів напам’ѐть і 
навіть найвидатніші уривљи прози Гоголевої» *5, с. 221-222]. 

Мати письменниці, Юлизавета Іванівна, походила з сім’ї дрібного поміщиља Цѐцьљи. Дитѐчі рољи 
Олени Пчілљи проходили серед чарівної уљраїнсьљої природи Гадѐча у љолі ляблѐчої родини: 
«…уљраїнсьља течіѐ оточувала нас могутньо; з усім тим зливалосѐ й наше власне, через те, що ми не були 
штучно відірвані від того всього хатнім вихованнѐм і всім нашим життѐм. *…+ Чи ж можна було нам не 
знати уљраїнсьљого слова, љоли воно було просто таљи нашоя рідноя, притаманноя стихіюя?» *5, с. 220]. 
Наведені приљлади даять уѐвленнѐ про перші впливи сімейної атмосфери й оточеннѐ на формуваннѐ 
хараљтеру й світоглѐду Олени Пчілљи.  
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Протѐгом п’ѐтирічного навчаннѐ в Київсьљому зразљовому пансіоні шлѐхетних дівчат пані 
Нельговсьљої Олена Пчілља вдосљоналяю знаннѐ з літератури, вивчаю іноземні мови. Оточеннѐ свого 
брата, видатного громадсьљо-політичного діѐча Михайла Драгоманова мало величезний вплив на 
формуваннѐ національної свідомості майбутньої письменниці Олени Пчілљи: «В ѐдрі «Старої громади» 
серед таљих світил уљраїнсьљої љультури, ѐљ М. Старицьљий, М. Лисенљо формувавсѐ її світоглѐд, 
літературно-естетичні смаљи, громадѐнсьље, письменницьље љредо, ѐље до љінцѐ її життѐ майже не 
зазнало суттювих змін» *4, с. 5]. 

Шанобливе ставленнѐ до історії уљраїнсьљого народу, його мови, звичаїв і традицій, захопленнѐ 
фольљлором, що панували в сімейному оточенні Драгоманових, стали основоя длѐ формуваннѐ 
національної свідомості й світоглѐду Олени Пчілљи. Спілљуваннѐ мистљині з братом Михайлом та його 
друзѐми спонуљаю її до роздумів над проблемоя національного відродженнѐ уљраїнсьљої нації, ѐља стаю 
основоположноя у творчості письменниці.  

Проза посідаю одне з почесних місць у творчості письменниці. Оповіданнѐ було улябленоя 
формоя розповіді Олени Пчілљи. Іван Франљо, товариш і однодумець мистљині, висољо оцінив її 
прозовий доробољ: «Мушу Вам сљазати, що наші галицьљі редаљтори велиљі прихильниљи і хвалителі 
вашої музи, особливо ж Ваших оповідань, іменно за той свіжий тон і за ті ѐсні љольори, ѐљі світѐтьсѐ з 
љожної строчљи Вашої – щоб Вашим же словом сљазати «вельми зграбненьљої» прози» [10, с. 10]. Критиљ 
відзначив новаторство оповідань письменниці, в тљанину ѐљих вона ввела образ уљраїнсьљого 
інтелігента-народниља, ѐљий був пољлиљаний длѐ просвіти народу, піднесеннѐ національної свідомості 
уљраїнців, формуваннѐ уљраїнсьљої нації. Ці мотиви зустрічаюмо майже в љожному її прозовому творі: 
«Товаришљи», «Світло добра й лябові», «Пігмаліон», «Чад», «Біла љицьља» та ін. 

З позиції хараљтеристиљи націотворчого потенціалу прози Олени Пчілљи особливо ціљавим ю твір 
«Товаришљи», що віддзерљаляю пожвавленнѐ національно-визвольних процесів в Уљраїні, ѐљі 
відбувалисѐ в 60-х рољах ХІХ століттѐ. Він побудований на протиставленні образів «подруг» – Раїси 
Брагової та Ляби Калиновсьљої. Героїні походѐть з дворѐнсьљих сімей, але світоглѐд і сенс життѐ маять 
протилежний, що зумовлено, по-перше, впливом сімейного вихованнѐ на формуваннѐ особистості та її 
світоглѐду. Таљ, у сім’ї Раїси жили по-пансьљому, зневажаячи простий ляд, уљраїнсьљу мову й звичаї, 
тому й не дивно, що післѐ заљінченнѐ навчаннѐ Брагова планую досѐгти визнаннѐ й прагне до 
збагаченнѐ. Длѐ досѐгненнѐ своюї мети вона не зупинѐютьсѐ ні перед чим, навіть одружуютьсѐ з 
професором університету Штољманом, що маю поважний віљ, їде з ним до Петербурга, де вони разом 
займаятьсѐ ліљуваннѐм забезпечених лядей, адже працявати з бідними, на думљу Раїси, «страшенно 
љлопітно, та й љористі жодної немаю» *9, с. 250+. Ляба росла в родині, де лябили й плељали уљраїнсьље: 
мову, традиції, твори Шевченља тощо. Ці умови сприѐли виховання висољих моральних ѐљостей 
дівчини, формування її національного світоглѐду. Ляба Калиновсьља маю інші прагненнѐ, відмінні від 
подруги Раїси Брагової: заљінчивши навчаннѐ та праљтиљу, вона повертаютьсѐ в Уљраїну й починаю 
працявати в селі, працяячи на благо звичайних селѐн. Зблизившись з простим лядом, Ляба починаю 
піљлуватисѐ не тільљи про фізичне здоров’ѐ народу, а й про духовне: проводить бесіди з селѐнами на 
різні теми, займаютьсѐ просвітоя, навчаю грамоті, борячись з неосвіченістя, ѐља длѐ неї й Олени Пчілљи 
була причиноя низьљого рівнѐ національної свідомості уљраїнсьљого народу. 

Варто відзначити, що твір містить багато автобіографічних моментів. Зољрема, постать Ляби 
Калиновсьљої, що «втіляю в собі риси суспільної свідомості 60-х рољів, це жінља-інтелігентља, уљраїнља, 
громадѐнља, ѐља прагне освіти, самовдосљоналеннѐ, пізнаннѐ рідного народу, аби згодом служити длѐ 
його блага і піднімати до свого рівнѐ» *7, с. 19+, ю автопортретом самої письменниці.  

Приљладом ще одного інтелігента, що ю втіленнѐм націотворчих принципів виступаю Кость 
Кузьменљо, ѐљий проголошую найголовніше призначеннѐ уљраїнсьљої інтелігенції: «љоли б ми і вважали, 
що світоглѐд нашого народу, його інтелељтна сила нижчі, ніж у нас, не таљі розвиті, то наш обов’ѐзољ 
піднести їх, розвивати» *9, с. 161].  

Дослідницѐ Л. Новаљівсьља відзначила, що «Товаришљи» Олени Пчілљи – твір новаторсьљий, адже 
письменницея вперше зображено життѐ уљраїнсьљих студентів за љордоном, їх заціљавленнѐ, 
уподобаннѐ й побут. Літературознавець зауважила, що мистљиня «ціљавив процес народженнѐ 
уљраїнсьљої інтелігенції і залежність визначених нея життювих ідеалів від вихованнѐ. Через образи 
Калиновсьљої, Кузьменља, Корніювича вона стверджую, що національну самосвідомість у молоді можна 
виховати лише за допомогоя сім’ї, рідної шљоли, через просвіту, знаннѐ науљ» *7, с. 20].  
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Націотворчий потенціал повісті «Світло добра й лябові» втілено в образі головного героѐ твору 

Петра Підгірного, длѐ ѐљого сенсом життѐ ю љультурно-просвітницьља робота серед народу, спрѐмована 

на формуваннѐ уљраїнсьљої нації й духовне відродженнѐ Уљраїни. Він виголошую: «Без љультури, без 

розуму, без світла, доброго братсьљого почуваннѐ й лядсьљої лябові в усіх станах, без національного 

самопізнаннѐ, поваги до себе й других – нічого не буде!»*8, с. 98+. З цього приводу О. Камінчуљ 

зауважую: «Головний герой повісті проголошую першорѐдність гуманістичної моралі – «світла добра й 

лябові» – длѐ ољремої особистості й суспільства в цілому, важливу соціальну роль національної 

означеності љультури, еволяційно-просвітницьљу љонцепція суспільного розвитљу» *3, с. 17].  

Проблема фальшивого народолябства зображена в оповіданні «Пігмаліон». На приљладі 

головного героѐ Сергіѐ, що лише на словах втіляю націотворчі ідеї, письменницѐ зобразила тих 

інтелігентів, ѐљі зраджували свій народ. Він виступав за уљраїнсьљу мову, її пісня, проте, одружившись, 

потрапив під вплив своюї дружини, ѐља не розділѐла інтересів чоловіља. Вона дбала про навчаннѐ сина 

французьљої мови, тому примушувала Сергіѐ вигнати його матір-уљраїнљу, щоб хлоп’ѐ не перейнѐло 

мужицьљої мови. Потрапивши в таље оточеннѐ, головний герой починаю цуратись всього уљраїнсьљого. 

Таљим чином, шлѐхом еволяціонуваннѐ думољ і вчинљів головного героѐ, Олена Пчілља підводить 

читача до висновљу, що зрадивши своїм життювим принципам, Сергій стаю «перевертнем» і не може 

об’юљтивно працявати на благо уљраїнсьљої нації.  

Схожих псевдонародолябців репрезентовано письменницея в оповіданні «Чад». Таљими ю панни 

Пољровсьља, Забродсьља та панич Андрій, ѐљі сповнені благородних намірів служити уљраїнсьљому 

народові, проте в реальності чинѐть навпаљи. Зољрема, головна героїнѐ, панна Лена, спершу збираютьсѐ 

на Різдво запросити до себе у господу простих селѐнсьљих дітей, а потім піти љолѐдувати, щоб записати 

уљраїнсьљий вертеп, проте обираю поїздљу на вечір до місьљого љлубу з іншими паничами: «Колѐдљи 

записать можу й іншим часом, а љолѐдувать… хіба ж ѐ останній ріљ живу на світі?! Ще пољолѐдуя 

љолись!..» *9, с. 112]. Плануячи похід на свѐто, панночља витрачаю на одѐг усі љошти, за ѐљі планувала 

придбати уљраїнсьљі ноти: «Панна вибрала і љвітљи, і стьожљу, і руљавичљи. Либонь, той љопитал, 

призначений на уљраїнсьљі ноти, значно поменшав або й увесь пішов на Сурин љрам…» *9, с. 113+. Панич 

Андрій Пољорсьљий, що заљохавсѐ у служниця панни Лени – Луљія, у свѐтљовий день призначаю 

побаченнѐ дівчині. Дізнавшись про свѐто, що відбуватиметьсѐ у љлубі, зрадив своїм почуттѐм, пішовши 

на свѐто, і тим самим приріљши дівчину замерзати у той час, љоли молоде панство розважалосѐ, 

«чадіячи» на љлубному вечорі. Саме цей чад вљазую на істинну сутність головних героїв твору, ѐљі 

проголошуять фальшиві гасла про рівність різних станів та об’юднаннѐ уљраїнсьљого народу. 

Персонажі оповіданнѐ «Біла љицьља» – молоде подружжѐ інтелігентів, пан Миљола та пані 

Марусѐ. До одруженнѐ панна мала велиље захопленнѐ уљраїнсьљими піснѐми та спељтаљлѐми: «Боже, ѐљ 

вони чудово граять!.. А що за пісні! Рай, це просто рай!.. Ви, мій лябий поете, одљрили мені нове 

життѐ!» *9, с. 295+. Проте її захопленнѐ уљраїнсьљим дійством ю несправжнім, «не підљріплене 

праљтичними справами, воно йде не від духовних потреб, а через моду» *7, с. 21+. Вступивши в шляб з 

паном Миљолоя, панна Марусѐ легљо зріљаютьсѐ своюї прихильності до «уљраїнофільства» та 

«народолябства», починаю ставитисѐ з презирством до всього уљраїнсьљого й спонуљаю чоловіља не 

вживати «хахлаччини» *9, с. 297+. Отже, і образ панни Марусі репрезентую фальшивого інтелігента-

народниља, що лише на словах виголошую своя лябов та прихильність до уљраїнсьљої нації, ѐљі не 

підтверджені праљтичними справами.   

Таљим чином, аналіз творчого доробљу Олени Пчілљи в аспељті хараљтеристиљи націотворчого 

потенціалу прозових творів даю підстави љонстатувати, що, виљористовуячи силу художнього слова, 

письменницѐ прагнула підвищити љультурний рівень нації й поширити свої націотворчі ідеї серед усіх 

верств уљраїнсьљого народу, ѐљі полѐгали в шанобливому ставленні до Батьљівщини, історії уљраїнсьљого 

народу, його мови, звичаїв і традицій. Основоя формуваннѐ національної свідомості й світоглѐду 

особистості, на думљу письменниці, було сімейне вихованнѐ. 

Перспељтиви нових досліджень творчості Олени Пчілљи вбачаюмо в подальшому вивченні 
специфіљи творчої манери письменниці. 
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Василь Запоточний  

ПРАПОРИ НАД ЛЬВОВОМ 

 
У статті розглянуто походження прапорів – офіційних емблем держави, символів її суверенітету, 

які з’явились ще в древні часи в країнах Європи та Азії, їх використовували як сигнальні елементи під час 
проведення бойових дій, походів та ін.  

Ключові слова: княжа доба, Київська Русь, прапор, козацька доба, корогва, державне відродження, 
Галичина, синьо-жовтий прапор. 

 

The article deals with the origin of flags - the official state emblems, symbols of sovereignty that emerged in 
ancient times in Europe and Asia, which were used as signaling elements during the fighting, hiking and so on. 

Key words: princely era, Kievan Rus, flag, Cossack era, banners, national revival, Galicia, blue and yellow 
flag. 

 

У часи љозацьљо-гетьмансьљої доби у XVII ст. љористувалисѐ різнољольоровими прапорами, але 
домінував червоний љолір. У XVIII ст. стали переважати блаљитні полотнища з золотими чи жовтими 
зображеннѐми хрестів і частљово інших знаљів – небесних світил, зброї, постаті св. Михайла, св. Яріѐ. 
Велиља љорогва Запорізьљої Січі була червона; на лицьовій стороні був зображений білий архістратиг 
Михаїл, а на зворотній – білий грецьљий хрест, оточений золотими небесними світилами – сонцем, 
півмісѐцем і зірљами. Прапори љуренів і паланољ були переважно малинові з зображеннѐм архістратига 
Михаїла або білого хреста.  

У XIX-XX століттѐх із занепадом Гетьманщини та приюднаннѐм Центральної Уљраїни до Росії, а 
Західної Уљраїни – до Австрії, зниљаять уљраїнсьљі прапори, а з’ѐвлѐятьсѐ прапори тих держав, під 
пануваннѐ ѐљих потрапила Уљраїна. Головна Русьља Рада – перша політична організаціѐ галицьљих 
уљраїнців, заснована у Львові 2 травнѐ 1848 рољу під впливом револяційних подій в Ювропі длѐ захисту 
прав уљраїнсьљого народу у жовтні 1848 рољу (таљ звана «Весна народів») ухвалила за уљраїнсьљу 
емблему герб Романовичів (золотий лев на блаљитному полі) й похідне від нього жовто-блаљитне 
сполученнѐ љольорів ѐљ національне. 

Уљраїнсьља двобарвність позначила державне відродженнѐ 1917 рољу. Прапор Уљраїнсьљої 
Народної Республіљи був жовто-блаљитний. За гетьмана Павла Сљоропадсьљого розташуваннѐ љольорів 
було змінено. 

Восени 1918 рољу захиталасѐ Австро-Угорсьља імперіѐ. 18 жовтнѐ 1918 рољу в Народному домі у 

Львові відбуласѐ нарада уљраїнсьљих послів до Австрійсьљого парламенту і Галицьљого сейму, на ѐљій 

ухвалено рішеннѐ про створеннѐ Уљраїнсьљої держави у сљладі земель Східної Галичини, Північної 

Буљовини і Заљарпатсьљої Уљраїни, а таљож сформовано її вищий державний орган – Уљраїнсьљу 

Національну Раду, президентом ѐљої було обрано Ю. Петрушевича. 

31 жовтнѐ 1918 р. члени Національної ради і Війсьљового љомітету обговорили результати 

переговорів з намісниљом Галичини генералом Гуйном. Останній, посилаячись на відсутність вљазівољ з 

Віднѐ, відмовивсѐ передати владу уљраїнцѐм. У зв’ѐзљу з реальноя загрозоя польсьљої ољупації љрая і 

рішучоя позиціюя Д. Вітовсьљого, голови війсьљового љомітету, було вирішено негайно розпочати 

повстаннѐ. 

Безпосередньо у Львові повстаннѐ очолив Д. Вітовсьљий. У його розпорѐдженні перебувало лише 

1400 стрільців. Повстаннѐ почалосѐ в ніч на 1 листопада 1918 р. Подібні виступи були підготовлені у 

Станіславі, Коломиї, Золочеві, Бучачі та інших містах Східної Галичини. Особливо аљтивну роль у їхній 

підготовці брала студентсьља та учнівсьља молодь, уљраїнсьљі січові стрільці й члени нелегальних 

війсьљових організацій. Над містами і селами Уљраїни замайоріли уљраїнсьљі знамена. 

Національна рада 5 листопада 1918 р. опубліљувала Дељларація про устрій держави, а 

13 листопада затвердила Конституція новоствореної держави – Західно-Уљраїнсьљої Народної 

Республіљи (ЗУНР). Встановлено державну символіљу: герб – золотий лев на синьому полі, прапор – 

блаљитно-жовтий. 

Проіснувавши 257 днів, ЗУНР зазнала поразљи. Одніюя з найважливіших причин відступу війсьљ 
ЗУНР на фронті було те, що злуља обох уљраїнсьљих держав значноя міроя була формальноя. 
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Припинила свою існуваннѐ й Уљраїнсьља Народна Республіља. Впродовж майже 70 рољів уљраїнсьљі 
прапори на Велиљій Уљраїні праљтично не існували. Тільљи на території Західної Уљраїни та Заљарпаттѐ до 
1939 рољу вљлячно населеннѐ мало своя національну символіљу. Післѐ захопленнѐ Західної Уљраїни 
радѐнсьљими війсьљами та Заљарпаттѐ – угорсьљими, національні прапори було заборонено. 

Проте молода Держава з перших днів свого існуваннѐ змушена була вести боротьбу з польсьљоя 
агресіюя, на стороні ѐљої виступала Антанта. Вже 1 листопада розпочалисѐ бої за Львів і тривали до 
22 листопада. Уљраїнсьљий урѐд та війсьља під натисљом чисельніших сил ворога змушені були залишити 
Львів. Тимчасовоя столицея ЗУНР став Тернопіль, а з љінцѐ груднѐ – Станіслав. Війна продовжувалась зі 
змінним успіхом. 

У лятому 1919 р. Уљраїнсьља галицьља арміѐ перейшла у наступ. Бої зав’ѐзалисѐ в передмістѐх 
Львова. Однаљ, на допомогу Польщі знову прийшла Антанта. Юдиним джерелом допомоги длѐ ЗУНР у 
боротьбі проти польсьљої агресії була УНР. Ще 1 груднѐ 1918 р. між представниљами ЗУНР і Дирељторії у 
Фастові був підписаний договір про злуљу обох уљраїнсьљих земель в юдину уљраїнсьљу державу. Завдѐљи 
цьому договору ЗУНР почала отримувати воюнну допомогу. Уже в грудні 1918 р. вона одержала від 
Дирељторії 20 тис. гвинтівољ, 10 млн. патронів, 300 љулеметів, 80 гармат, 20 літаљів. З січнѐ 1919 р. сесіѐ 
Національної ради у Станіславі ухвалила рішеннѐ про з’юднаннѐ (злуљу) ЗУНР і УНР. Це рішеннѐ радо 
зустріли всі уљраїнсьљі партії. Офіційно аљт злуљи ЗУНР і УНР відбувсѐ в Киюві 22 січнѐ 1919 р. на 
Софіївсьљій площі. Перед багатотисѐчним мітингом був зачитаний Універсал урѐду Дирељторії, в ѐљому 
йшлосѐ про злиттѐ воюдино віљами розділених уљраїнсьљих земель. «Віднині ю юдина незалежна 
Уљраїнсьља Народна Республіља» – проголошувалось в універсалі. У той же день «Трудовий љонгрес» в 
присутності понад 450 делегатів (з них від Наддніпрѐнщини – 400 і від ЗУНР – понад 50) майже 
одностайно схвалив цей історичний аљт. 

Таљим чином, багатовіљова боротьба уљраїнсьљого народу за відродженнѐ і юдність своюї 
національної держави яридично завершилась. 

Проте злуља з УНР в юдину державу не врѐтувала її від дальшого розгортаннѐ польсьљої агресії. 
Одніюя з найважливіших причин поразољ війсьљ ЗУНР на фронті було те, що злуља обох уљраїнсьљих 
держав значноя міроя була формальноя. Продовжувало діѐти два урѐди з ољремими арміѐми, дії ѐљих 
не завжди були сљоординованими. аљ писав згодом С. Петляра, «обидві частини не доросли до 
визнаннѐ юдиної љеруячої волі. Фаљтично ідеѐ соборної Уљраїни була фразоя, ѐљоя љористувалисѐ длѐ 
свѐтљових промов і дељларацій». 

Визначноя подіюя перших днів Другої світової війни стало проголошеннѐ незалежної Уљраїнсьљої 
держави. Вранці 30 червнѐ 1941 рољу, раніше за німців, уљраїнці похідної групи Лемиља та воѐљи 
батальйону «Нахтігаль» вступили до Львова. Вони, по суті, опанували місто. У Ратуші було піднѐто 
синьо-жовтий прапор. А під час Національних зборів у будинљу «Просвіти» на площі Ринољ голова 
зборів арослав Стецьљо зачитав «Аљт проголошеннѐ Уљраїнсьљої Держави». 

Згідно з планом здійсненнѐ аљції проголошеннѐ незалежності Уљраїни а. Стецьљо енергійно 
готував проведеннѐ Національних зборів. Вони відљрилисѐ ввечері того напруженого днѐ в будинљу 
«Просвіти» на площі Ринољ за участя більше ста представниљів львівсьљої громадсьљості, духовенства, 
діѐчів ОУН-бандерівців. Головуячий а. Стецьљо насамперед запропонував вшанувати пам’ѐть полеглих 
борців за воля Уљраїни, згодом зачитав «Аљт проголошеннѐ Уљраїнсьљої Держави». З велиљим 
піднесеннѐм він промовлѐв: «Волея уљраїнсьљого народу, Організаціѐ Уљраїнсьљих Націоналістів під 
проводом Степана Бандери проголошую створеннѐ Уљраїнсьљої Держави, за ѐљу пољлали свої голови цілі 
пољоліннѐ найљращих синів Уљраїни». 

Вісті про події у Львові виљлиљали вибух обуреннѐ в Берліні. 5 липнѐ Гітлер зібрав нараду, ѐља 
розглѐнула ситуація в Уљраїні та подібну аљція у Литві. Незважаячи на перестороги Розенберга і 
Канаріса, фярер наљазав Гіммлеру «привести в порѐдољ ця банду». Нарадоя було вирішено: 
«Уљраїнців, що брали участь у цій аљції, треба усунути і посадити під арешт у Берліні». До Львова 
сљерували групу нацистсьљих діѐчів на чолі з Е. Кундтом і підљріпленнѐ поліції. 

Аљт 30 червнѐ 1941 р. виљлиљав численні відгуљи у світі. Його схвально оцінила преса уљраїнсьљої 
діаспори. Америљансьљий істориљ і публіцист В. Чемберлен слушно зауважив, що дії ОУН стали 
несподіванљоя длѐ Берліна і поставили його в дуже невигідне становище. Шведсьља «Свенсља 
Дагбладет» наголошувала, що Аљт маю міжнародне значеннѐ й змусив нацистів виѐвити дійсні наміри 
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щодо уљраїнсьљого народу. Не залишилисѐ осторонь і радѐнсьљі офіційні органи, ѐљі таврували ОУН ѐљ 
«прољлѐтих зрадниљів», а урѐд Стецьља – «љупљоя підплачених посібниљів, ѐљі маршируять за 
німецьљоя арміюя». 

Відповідаячи на заљиди щодо авантярності аљції 30 червнѐ, Степан Бандера пізніше 
наголошував, що револяційні дії ОУН зразу ж виѐвили антиуљраїнсьљий хараљтер політиљи Берліна. 
Боротьба проти обох тоталітарних режимів – Гітлера й Сталіна – ставала неминучоя, і Аљт 30 червнѐ 
присљорив її розвитољ. До речі, ще у липні 1941 р. на нараді з воюначальниљами Велиљобританії в Югипті 
У. Черчіль заѐвлѐв: «аљщо фярер проголосить Уљраїну незалежноя, то західні соязниљи війну програли, 
ѐљщо ж ні – то Велиљобританіѐ переможе». 

По завершенні љривавої війни 26 липнѐ 1944 рољу сержант Олељсандр Марченљо вивісив 
червоний прапор на Ратуші. Впродовж наступних десѐтиліть жовто-блаљитні љольори сприймались ѐљ 
бунтівничі. Пам’ѐтая ту прочуханљу, ѐљу отримали ми, піонери шљоли, в м. Бучачі. Класна газета 
«Піонер» була розмальована љольоровими олівцѐми, і в назві газети порѐд стоѐли синѐ і жовта буљви. 

На середину 80-х рољів XX століттѐ стаю очевидним љрах більшовицьљої тоталітарної системи. 
Афгансьља авантяра оголила ељспансіоністсьљі зазіханнѐ Мосљви, все більше љраїн-сателітів СРСР 
відходить з-під його опіљи. Але справжній початољ першим відљритим виѐвам незадоволеннѐ чинним 
режимом пољлала аваріѐ на Чорнобильсьљій атомній елељтростанції 26 љвітнѐ 1986 р. 

Незабаром стихійні аљції протесту починаять організаційно оформляватисѐ. Цьому сприѐю дедалі 
більша аљтивність дисидентів, ѐљі в другій половині 80-х рољів масово звільнѐятьсѐ з ув’ѐзненнѐ. До 
Львова повернулисѐ з таборів і засланнѐ В’ѐчеслав Чорновіл, Михайло Горинь з братом Богданом, Іван 
Гель, подружжѐ Ігор та Ірина Калинці, ѐљі негайно відновили опозиційну діѐльність. 

Частішаять мітинги та різні походи, інљоли спонтанні, в ѐљих бере участь все більше і більше 
львів’ѐн. Післѐ сутичљи з міліціюя 12 березнѐ 1989 рољу утворяютьсѐ уніљальна львівсьља «Клумба». На 
цьому місці нині стоїть пам’ѐтниљ Т. Г. Шевченљові. Саме тут можна було придбати національні символи 
– значљи, синьо-жовті прапори, тризуби, прогресивну національну літературу, почути найсвіжіші новини. 
Саме тут у березні 1989 рољу встановлено національний прапор і організовано його цілодобову 
охорону. 

Зі Львова почалосѐ відродженнѐ національної символіљи. 26 љвітнѐ 1989 рољу на мітингу з нагоди 
третьої річниці чорнобильсьљої љатастрофи піднѐли синьо-жовтий прапор. А через п’ѐть днів љільља 
сотень львів’ѐн із національними прапорами, прорвавшись через міліцейсьљі љордони, вљлинилисѐ між 
љолонами офіційної першотравневої демонстрації і пройшли повз трибуну, на ѐљій стоѐло спантеличене 
партійне љерівництво області. Відтоді національна символіља стала поширяватисѐ в усій Уљраїні. А в 
день смерті знаменитого правозахисниља аљадеміља Сахарова на львівсьљій «Клумбі» юдиний раз 
приспустили прапор Уљраїни. 

Львів’ѐни аљтивно поширявали прапори не тільљи у своюму місті та області. В Івано-Франљівсьљ 
вони привезли перший прапор 14 червнѐ 1989 рољу, в Полтаву – 8 липнѐ, 31 липнѐ – в Тернопіль, 
13 серпнѐ – в Київ, 27 серпнѐ – в Донецьљ, 2 вереснѐ – в Хуст, 20 вереснѐ – в Чернівці на фестиваль 
«Червона рута», 11 листопада – у Вінниця, 18 листопада – у Хмельницьљий, 9 січнѐ – у Вільняс... 

Апофеозом пробуджених національних почуттів став «живий ланцяг» 22 січнѐ 1990 рољу на 
відзнаљу річниці Аљту Злуљи ЗУНР і УНР (1919), що простѐгсѐ від Івано-Франљівсьља через Львів до Киюва. 
У ньому, тримаячись за руљи, під національними прапорами стоѐло, за різними підрахунљами, від 
400 тисѐч до 3 мільйонів лядей.  

Очолені Рухом демољратичні сили Львівщини перемогли на веснѐних виборах 1990 рољу до 
Верховної Ради УРСР та до місцевих рад народних депутатів. 

Головоя Львівсьљої обласної ради обрано В’ѐчеслава Чорновола, його заступниљом – Івана Гелѐ, 
місьљу раду очолив Василь Шпіцер, љандидат технічних науљ, працівниљ Науљово-дослідного 
радіотехнічного інституту. На посаді голови місьљвиљонљому залишивсѐ досвідчений Богдан Котиљ. 

Нові органи влади розпочали своя діѐльність з офіційного затвердженнѐ національної символіљи: 
синьо-жовтого Прапора, Тризуба і Гімну «Ще не вмерла Уљраїна». Першоя ухвалоя сесії місьљої ради 
3 љвітнѐ 1990 р. вирішено піднѐти національний прапор над львівсьљоя Ратушея – цей символічний аљт 
вітали десѐтљи тисѐч лядей, ѐљі вщерть заповнили площу Ринољ і прилеглі вулиці. Стѐг над містом піднѐли 
трою депутатів: художницѐ і дисидентља Стефаніѐ Шабатура, виљладач Львівсьљої політехніљи Ювген Шморгун 
і робітниљ Зеновій Солѐљ. Уперше сесіѐ Львівсьљої місьљої ради була гласноя – її роботу транслявали через 
підсилявачі, протѐгом двох тижнів на площі Ринољ збирались сотні заціљавлених лядей. 
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До речі, сесіѐ прийнѐла положеннѐ «Про виљористаннѐ уљраїнсьљого національного прапора у 
місті Львові». У ньому сљазано: «Уљраїнсьљий національний прапор ю історично сљладений символ 
державності уљраїнсьљого народу, що супроводжував його на всіх етапах історичного розвитљу. Прапор 
підіймаютьсѐ на вежі будинљу Львівсьљої ратуші та на вершині Висољого Замљу постійно. На будинљах 
підприюмств, організацій і установ, а таљож житлових будинљах – у дні національних свѐт... До 
уљраїнсьљого національного прапора слід ставитисѐ з шаноя й повагоя. Зловмисне знищеннѐ його і 
псуваннѐ љараютьсѐ заљоном, ѐљ за аналогічний аљт стосовно державних прапорів СРСР та УРСР». 

28 љвітнѐ національну символіљу затвердила Львівсьља обласна рада. Таљим чином Львівщина 
стала першоя областя Уљраїни, в ѐљій національні символи набули офіційного статусу. Щоправда, до 
серпнѐ 1991 р. синьо-жовтий прапор на офіційних установах сусідував з прапорами СРСР та УРСР. 

24 серпнѐ 1991 рољу Надзвичайна сесіѐ Верховної Ради проголосила повну Незалежність Уљраїни. 
Але на цьому боротьба за державність не припиниласѐ, вона триваю і сьогодні. 
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Галина Зелінська 

ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ТВОРЧОСТІ МАРКА БОЄСЛАВА 

 
Проблема національної ідентичності досліджується на матеріалі поетичних та публіцистичних 

творів Марка Боєслава. Розглядаючи це філософсько-соціальне поняття в контексті національної 
літератури й філософії, авторка насамперед звертає увагу на його оригінальне тлумачення Марком 
Боєславом. Осмислюючи особливості авторської концепції поняття «національна ідентичність», 
дослідниця підкреслює національний характер у творчій спадщині письменника. У згаданому дослідженні 
постає нова грань творчості талановитого поета, публіциста, яскравого представника літератури 
українського Резистенсу. 

Ключові слова: національна ідентичність, самототожність, світогляд, національна душа. 
 

The problem of the national identity is researched on the basis of prose and journalistic works of Marko 
Boeslav. Considerating this philosophical and social question in the context of national literature and philosophy, 
first of all, the author payes attention to the original interpretation of this question by Marko Boeslav. Analyzing the 
Boeslav’s particularity of the concept of question of national identity, the author emphasizes the national character 
in the creative heritage of the writer. In the above- mentioned research appeares a new verge in the works of the 
talented poet-publicist, a bright representative of Ukrainian Resistance. 

Key words: national identity, national character, concept of «national soul», self-identity, world view. 
 

Марљо Боюслав – одна з найѐсљравіших постатей у літературі уљраїнсьљого Резистенсу, що 
супроводжувала національно-визвольну боротьбу уљраїнсьљого народу в 40-50-х рољах минулого 
століттѐ. Член Уљраїнсьљої Головної Визвольної Ради, љрайовий провідниљ пропаганди ОУН, Кавалер 
Срібного Хреста Заслуги, редаљтор підпільного журналу «Чорний ліс» (1947-1951) і часопису «Шлѐх 
перемоги», він залишив по собі ціљаву творчу спадщину: вірші, поеми, оповіданнѐ, нариси, 
публіцистичні статті, – що стали своюрідним літописом тіюї грізної доби. 

Особливо плідними у творчому плані виѐвилисѐ вісім рољів у підпіллі. З 1944 по 1952 ріљ Михайло 
Дѐченљо (справжню прізвище поета) видав 11 поетичних збірољ: «В хоробру путь», «Вітчизна љличе», 
«Месниљи», «Непољірні слова», «Три пісні», «На столі на сіні», «Протест», «Народу», «З днів боротьби», 
«Хай слава звенить», «Слово і сталь», та понад 40 статей, поем і оповідань на різні теми. Відомо, що у 
підпіллі ОУН М. Дѐченљо виљористовував псевдо «М. Б», «Гомін», «Славобор», «Б-С2», «Б-333» та 
літературний псевдонім «Марљо Боюслав», ѐљий уперше з’ѐвивсѐ 1 травнѐ 1945 рољу на сторінљах газети 
«Шлѐх перемоги». 

Тематичний спељтр творів митцѐ надзвичайно широљий і охопляю найболячіші проблеми того 
часу: понівечена ворогом Батьљівщина, знедолений рідний народ, Мосљва ѐљ лятий ворог Уљраїни, 
рабсьља пољора співвітчизниљів. Та головним длѐ поета стаю проповідь чину, жертовності на шлѐху 
державницьљих змагань. 

Звичайно, світоглѐд Марља Боюслава формувавсѐ у добу Міжвоюннѐ на гаслах вісниљівців, ѐљі 
љатегорично заперечували догми «юдинонеділимства» і відљрито виступали проти «наљиданнѐ своїх 
богів, своюї љультури й мови з одночасним геноцидом» *8, с. 248]. 

Свідомо обравши шлѐх визвольних змагань, Михайло Дѐченљо прагнув передусім духовної 
реанімації уљраїнства, збереженнѐ їхньої національної ідентичності. У час насильницьљої смерті 
уљраїнсьљого љосмосу митець духовним зором сѐгаю глибин уљраїнсьљої душі, апеляю до тіюї «духової 
сили», що не дала уљраїнцѐм «зниљнути з лицѐ землі». Тому не випадљово домінуячим у поезії Марља 
Боюслава ю образ несљореного Духу, що символізую перевагу духовного начала: «Вбивайте тіло! Дух мій 
– љрицѐ. / Піде љрізь бурі і вогні…», «Хай серце завзѐттѐм сміютьсѐ і стуља. / Ми духом зломили ворожі 
штиљи!», «Хай знаю ворог озвірілий, / Що у боѐх рішаю дух – не тіло». Зрозуміло, що образ нездоланного 
духу запозичений автором у Каменѐра. Слушним з цього приводу ю зауваженнѐ Ірини аремчуљ: «Образ 
велиљого Духа у поезії Марља Боюслава вљазую на зв’ѐзољ поета із тіюя традиціюя, що її започатљував 
«Вічний револяціонер» Івана Франља…» *12, с. 98]. 

З позиції незнищеності духу поет-воїн творить свій ідеал справжнього героѐ-уљраїнцѐ, ѐљий долаю 
будь-ѐљі життюві перешљоди і стаю приљладом наслідуваннѐ длѐ інших. Апріорі в його житті немаю місцѐ 
длѐ зради, він сповідаю діюву, жертовну лябов до Батьљівщини, долѐ ѐљої стаю суття його буттѐ. 
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Виходѐчи із цих позицій, поет прагне розбудити «німих рабів» від сну, відродити у їхніх душах почуттѐ 
власної гідності, що завжди було національноя приљметоя уљраїнців: 
 

О, ѐљби вам у серце переллѐти 
Моя снагу,моя лябов і мої терпіннѐ, 
а віря – марево љайдан прољлѐте 
На динаміт стопило вам сумліннѐ *6, с. 133] 

 

Тому не випадљово у багатьох творах («Чого ж ви мовчите…», «Зрадниљам в альбом…», 
«Пересторога», «Прислужниљам Кремлѐ», «Щоб згадали ви…») автор засуджую рабсьљу пољору 
співвітчизниљів, їхню плазуваннѐ перед Мосљвоя, нещадно таврую тих, що ходѐть « в ланцягах…, мов 
мули», хоча, на думљу митцѐ, «рабам ѐрмо пасую». Поетів гнів сѐгаю інвељтиви: 
 

О, будьте ви, сини прољлѐті, 
Коли вам снитьсѐ рабсьљий мир *6, с. 134] 

 

Без љомпромісів і згладжувань, з притаманноя йому несамовитістя митець таврую ворога своюї 
Батьљівщини – Кремль. Він перељонаний: не можна бути слабодухом, бо «меч і сљиптр всім видре 
Кремлівсьљий змій!», і лишень цвинтарі, брехнѐ й тярма «світитимуть љривавоя зорея!». Країну Рад 
поет називаю «червоним гадом», «љривавим зміюм» і «сатаноя». За Боюславом, Мосљва – це «терор» і 
«облуда», що несуть із собоя «плач і љров». І це поріддѐ зла маю бути знищене. Пересторогоя звучать 
поетові слова длѐ тих, що й досі не збагнули підступності ворога: 
 

Кудоя йдеш, облудний лядсьљий світе? 
Ковзљі твої забріхані стежљи. 
Ви потоптали мудрі заповіти 
Своїх пророљів! *6, с. 132] 

 

Таљим чином, поезіѐ длѐ Марља Боюслава не тільљи діювий чинниљ у боротьбі за державність 
Уљраїни, а й важливий засіб психологічного захисту особистості в умовах агресивного тоталітарного 
середовища, љоли лядсьље «а» ніби роздвояютьсѐ між перељонаннѐми та вчинљами, між відвагоя та 
страхом, між миттювими емоціѐми та глибољими почуттѐми. А длѐ поета важливо утвердити дух волі й 
волелябства, ѐљий би спонуљав лицарів нації до героїчної смерті, підтверджував їхня вірність вищим 
моральним принципам. Митець бачив, ѐљ за умов апољаліптичної дійсності страх стаю сљладовоя 
свідомості лядини і сприѐю її знеособлення, а інстинљт самозбереженнѐ штовхаю особистість до 
нівеляваннѐ серед сірої маси. Разом з тим, він добре усвідомлявав, що љожне ољреме «а» – невід’юмна 
сљладова велиљого національного «а», над ѐљим нависла загроза перейти у небуттѐ з чужої волі, а 
збереженнѐ національної ідентичності лежить у площині самототожності і починаютьсѐ з питаннѐ: «Хто 
ѐ?». 

Цілљом логічно, що ліричний герой Марља Боюслава – лядина безљомпромісна, самодостатнѐ, ѐља 
творить саму себе і розљошую в царині власного духу. Це поет-воїн, що вимагаю помсти, љари, а тому 
сљладаю «пісні љалені», співаю «пеан хороброму металя», вљладаю у љожне слово грізний динаміт, бо 
його Уљраїна – це «прољльони, стогін, плач і љров», вона «розтерзана», «розп’ѐта». У хвилини найвищого 
емоційного напруженнѐ слово поета трансформуютьсѐ у љриљ боля й гніву: 
 

а не співая, лиш љричу: 
Вљраїну розп’ѐли! Рѐтуйте, діти! [6, с. 135] 

 

Приљметноя ознаљоя національної ідентичності уљраїнців, за Марљом Боюславом, ю глибоља 
релігійність. Христиѐнсьљу віру він розглѐдав ѐљ систему духовних принципів, ѐљ своюрідний 
універсальний засіб, за допомогоя ѐљого у своїх творах ставив і осмислявав не тільљи світоглѐдні 
проблеми, а й історіософсьљі, морально-естетичні, соціальні. Сам митець був глибољо віруячоя 
лядиноя. На його думљу, релігіѐ забезпечувала діювість проповіді лябові й братерства, сприѐла 
пробудження національної свідомості љожної особи, перељонувала в необхідності моральних 
імперативів на шлѐху духовного зростаннѐ. Тому цілљом умотивовані у творах митцѐ звертаннѐ до Бога 
та Богородиці, у ѐљих він шуљаю захисту та духовної підтримљи: «О Боже, месть пішла на љата», «Боже 
наш – Правдо і Сило», «Допоможи нам здобути державу, Ісусе! Ісусе!», «О Боже, вљинь атом в мої гнівні 
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слова». На христиѐнсьљій моралі ѐљ засадничій основі віршів поета наголошую і Тарас Салига: «Коли все 
спляндровано, знищено, љоли варварсьљому свавілля немаю меж, љоли, здаютьсѐ, усьому настаю љінець, 
за Боюславом, усе ж ю порѐтунољ: треба восљреснути духом, пройнѐтисѐ віроя у поміч Свѐтої Марії» 
[9; 7]. 

Концептуально проза та публіцистиља письменниља продовжуять головну ідейну лінія, що була 
вибудувана в поезії, – сприѐти духовному відродження уљраїнців, збереження національної 
ідентичності ѐљ гарантії існуваннѐ нації. Адресатом Боюславових апелявань стаю безпосередньо 
уљраїнсьља душа. І не випадљово. За визначеннѐм основоположниља аналітичної психології К.-Г. Янга: 
«Душа народу ю лише дещо сљладніша струљтура, ніж душа індивіда… Таљ чи інаљше ми ю частиноя 
одніюї всеоб’юмної душі, юдиної… велиљої лядини» *11, с. 195]. Криза свідомості, породжена трагічним 
сяжетом світової історії XX століттѐ, розчаруваннѐ в усьому переважної більшості співвітчизниљів 
змусили письменниља шуљати духовне опертѐ в самому юстві уљраїнців. На сторінљах своїх статей,брошур 
Марљо Боюслав веде щиру і серйозну розмову зі своїми читачами-сучасниљами. Митець ні в ѐљому разі 
не хоче вивершитисѐ над ними. Він один із них і серед них. Але на відміну від багатьох не може 
відсторонено спостерігати трагедія нації: понівечену мову, забуті традиції, знищену љультуру. Тому 
намагаютьсѐ прорвати љоло духовної анемічності в суспільстві. «Чому почуттѐ меншвартості», «За 
здорову душу уљраїнсьљого народу», «До психології уљраїнсьљого натовпу», «За соборний моноліт», «В 
чому наша сила?», «За національну честь і гідність» – все це статті-осљарженнѐ рабсьљого становища 
уљраїнсьљого народу, національного нігілізму. Публіцист бачить проблему у љомплељсах меншовартості, 
що століттѐми прищеплявалисѐ уљраїнцѐм і «ѐљ їржа» роз’їдали громадѐнсьљу і національну гідність. 
Але ж народ без національної свідомості, честі і відчуттѐ власної вартості «мусить зниљнути з лицѐ 
землі». Порѐтунољ, на думљу автора, в осмисленні духовних цінностей, залишених пращурами, в 
очищенні суспільства від ідеологічної фальші. І головна роль у цьому належить інтелігенції, ѐља мусить 
відродити правдиву вітчизнѐну історія, рідну мову та літературу. Таљими думљами, зољрема, пройнѐта 
статтѐ Марља Боюслава «Чому почуттѐ меншвартості». Засуджуячи приниженнѐ лядсьљої гідності, автор 
вдаютьсѐ до емоційно забарвленої риториљи: «Чи ваша душа, серце, љров і љість аж таљ пересѐљли 
гнилим рабством?», «Чи можна жити тоді, љоли знасилувані – ваша уљраїнсьља душа, ваша національна 
совість, ваша лядсьља гідність?», «Чому слово Мосљва – не вилазить вам із уст?» [7; 9]. 

Зосередженість на виживанні, на підтримці національно-љультурного організму народу 
спостерігаюмо у статтѐх «За здорову душу уљраїнсьљого народу», «За національну честь і гідність». Автор 
вдаютьсѐ до ретроспељтиви, відтворяю сторінљи вітчизнѐної історії від љнѐжої доби до подій, свідљом 
ѐљих був сам, і ѐљ постфаљтум заперечую фальшиве твердженнѐ про «старшого брата». Увага 
письменниља приљута до «більшовицьљих методів», за допомогоя ѐљих ворог прагне «здеморалізувати 
уљраїнсьљий народ та сљотити його до ролі раба-худобини» [2; 6]. Пиѐцтво, збайдужіннѐ, «життѐ з днѐ на 
день», «грубе шљурництво», «продажність» – ось ті «блага», що їх принесла із собоя радѐнсьља влада. 
Сфальсифіљовано уљраїнсьљу історія та літературу, триваю глум над мовоя, народними традиціѐми. В 
Уљраїні важљо знайти підручниљи професора Михайла Грушевсьљого, неспотворене виданнѐ творів 
Тараса Шевченља, шљолѐрі та студенти вузів навіть не чули про поему «Мойсей» Івана Франља. Таљим 
чином, «старший брат» запустив руйнівну машину терору проти всього, «що лиш по змісті ю уљраїнсьље» 
[2; 8]. 

В тоталітарному суспільстві, позбавленому духовності, митець бачить спасіннѐ лише у 
відродженні власної душі. Проповідь письменниља набуваю дељларативного звучаннѐ: «Сьогодні ми 
проголошуюмо боротьбу за здорову уљраїнсьљу душу», «Вогнем чистої лябови до Уљраїни спалімо 
совютсьље сміттѐ в нашій душі!», «Зробімо з нашої душі храм Бога і сљарбниця уљраїнсьљої чести і 
героїзму!» *2, с. 18]. Отже, за Боюславом, «головноя передумовоя здобуттѐ держави ю духовне 
переродженнѐ народу» [2; 3], реінљарнаціѐ ознаљ суто уљраїнсьљого менталітету – самоповаги, честі і 
гідності, бо «народ із душея раба-боѐгуза ніљоли не визволитьсѐ» [2; 3]. Не «рабсьљої слабості», а 
лицарсьљої сили духу вимагаю Уљраїна у цей доленосний час, вона потребую жертви. 

У дусі часу оцінявав письменниљ етнољонсолідуячу, етнотворчу й етноохоронну роль уљраїнсьљої 
літератури. Він розумів, що в Уљраїні, віљами позбавленій державності, збереженнѐ національної 
ідентичності досѐгалосѐ тільљи засобами мистецтва, і передусім словесного, а дух нації найѐсљравіше 
репрезентували генії народу. Їхнѐ поѐва на шлѐху становленнѐ тіюї чи іншої љультури була своюрідним 
«вибухом» ціюї ж љультури. Цілљом заљономірно, що длѐ Марља Боюслава приљладом таљої біфурљації був 
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Тарас Шевченљо, ѐљий своїм поетичним словом аљумулявав зрослу впродовж віљів духовність 
уљраїнсьљого народу. На думљу поета, Шевченљові думи стали дороговљазом длѐ уѐрмленого народу: 
«Його свѐті слова: «Хто ми, чиї сини, љим, за що заљуті», «В своїй хаті своѐ правда і сила і волѐ» 
розбудѐть у тобі національну честь і гордість та лядсьљу і національну гідність…Ти зненавидиш раба за 
свою сьогоднішню рабсьље становище» *5, с. 91]. Разом з тим, ім’ѐ Тараса ю найвищим аргументом митцѐ 
у політичній полеміці із ворогами: «Теплий љожух, тільљи шљода, / Не на мене шитий, /А луљаве ваше 
слово / Брехнея підбите» [7; 11], «Схаменітьсѐ, будьте ляди, / Бо лихо вам буде. / Розљуятьсѐ 
незабаром / заљовані ляди» [3; 7], «Юднайтесѐ, братайтесѐ» [4; 9]. Очевидно, Тарас Шевченљо длѐ 
Марља Боюслава не просто велиљий поет, він взірець справжнього громадѐнина, символ стоїчності і 
несљореності. Його духовними спадљоюмцѐми в літературі, на думљу поета-воїна, ю письменниљи 
«ювропейсьљої міри» – Миљола Хвильовий, Валер’ѐн Підмогильний, Миљола Куліш. Митець не сприймаю 
фальш у творчості свого пољоліннѐ: «Підлабузниљи диљого сатрапа Сталіна – љорнійчуљи, тичини, 
бажани, сосяри, вишні, гречухи, тимошенљи, рѐсні. В ім’ѐ чого ви плѐмите добре ім’ѐ Уљраїни… ви до 
смерті думаюте лизати патинљи љровожера Сталіна» [3; 3]. 

У статті «За соборний моноліт» публіцист пропоную свою баченнѐ історичних, морально-
психологічних фаљторів, що стали перешљодоя на шлѐху здобуттѐ соборності Уљраїни. Передусім – це 
«браљ юдности і лябови в уљраїнсьљому народі», що ю, на думљу автора, «національним злочином». Ще 
більшоя трагедіюя длѐ уљраїнсьљого народу ю «духовні љордони». Через непорозуміннѐ визвольні 
змаганнѐ 1917-1921 рољів заљінчилисѐ поразљоя. Звичайно, причина у багатовіљовому љолоніальному 
становищі народу. І все-таљи уљраїнці маять дољласти «всіх зусиль, щоб знову відродити себе – 
відродити душу предљів». «У всіх нас маю бути одна душа, хоробра, чесна, жертвенна, свідома свого «а» 
[4; 1]. Письменниљ заперечую поділ уљраїнців на східних і західних, відљидаю «провінціальний, 
загумінљовий патріотизм». Запитую, чи не ганебно уљраїнцѐм, ѐљі маять велиљу героїчну історія, бути 
«молодшим братом» і «погноюм длѐ чужих імперіѐлізмів», чи не «соромно пухнути з голоду на 
найљращому в світі чорноземі». «В ім’ѐ пролитої љрові мільйонів борців… в ім’ѐ славного минулого 
Уљраїни» Марљо Боюслав словами уљраїнсьљого пророља Тараса Шевченља заљлиљаю: «Юднайтесѐ, 
братайтесѐ!». 

Ідея «соборного моноліту» митець проповідую і в статті «В чому наша сила?». На перељонаннѐ 
автора, сила захисниљів Вітчизни не у чисельності, не в модерному озброюнні, а в «духовно-моральній 
силі її членства». «Лябов, посвѐта, героїзм, мучеництво та љров» навіљи пов’ѐзали повстанців з 
уљраїнсьљим народом. 

Поет мислить досить оригінально длѐ свого часу. Відљидаячи ідеологічні постулати доби, 
заперечуячи љомплељси меншовартості, він пророљую велиље майбутню Батьљівщині, ѐље визначене 
самоя долея і часом: «Уљраїна мусить відродити Схід Ювропи та справедливо упорѐдљувати його», 
«…зломити мосљовсьљо-большевицьљий імперіалізм і на його руїнах допомогти всім народам 
побудувати вільні національні держави» [7; 6]. Проголошуячи ідея «Волѐ народам і лядині!», Марљо 
Боюслав заљлиљаю своїх побратимів «бути сумліннѐм нації», «словом і зброюя» хоронити таљі сљарби, ѐљ 
національна честь і гідність. Цього вимагаю «безсмертний дух Уљраїнсьљої нації» – «Боже Провидіннѐ». 

Підсумовуячи вище сљазане, слід зауважити, що постать Марља Боюслава надзвичайно љолоритна 
в уљраїнсьљій літературі XX століттѐ. Його багатогранна літературна спадщина стала своюрідним творчим 
дољументом тіюї доби, в ѐљу жив і творив поет, «… виѐвом почуттів, думољ і поглѐдів… всього 
уљраїнсьљого пригнобленого народу» *10, с. 39]. В оцінљах дійсності митець репрезентував власні 
поглѐди на світ, що грунтувалисѐ на одвічних лядсьљих цінностѐх: лябові, вірності, жертовності, злагоді. 
Понад усе дбав про пам’ѐть, про взаюмозв’ѐзољ пољолінь. В минулому шуљав майбутню. Торљаячись 
проблем буттѐ, вибору, мислѐчого «а», вдало відтворив ментальність пересічного радѐнсьљого 
громадѐнина, пољазав його байдужість до всього, ољрім власного лядсьљого животіннѐ. Разом з тим, 
своїми творами Марљо Боюслав засвідчив протистоѐннѐ облуді і фальші в житті й поезії, вихолощення 
особистості і невілѐції уљраїнства. Поет нерозривно пов’ѐзав своя доля з долея народу та Уљраїни в 
цілому, трагедія нації сприймав, ѐљ своя особисту. Категорично виступав проти зверхнього ставленнѐ 
до своюї Батьљівщини, проти меншовартісного сприйнѐттѐ її љультурних та історичних здобутљів. 
Боюслава Уљраїна розташована не на імперсьљих задвірљах, це потужний духовний центр, ѐљий, 
незважаячи на свою тривале љолоніальне існуваннѐ, подарував світові неперевершені зразљи мистецтва 
і за рівнем філософсьљого та љультурного мисленнѐ перебуваю серед розвинутих ювропейсьљих љраїн. 
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Митець шуљав шлѐх до духовного восљресіннѐ уљраїнсьљого народу. Принципово відстоявав 
національну ідентичність уљраїнців, їхня самобутність і самототожність. Створив власну љонцепція 
«уљраїнсьљої душі», що ґрунтуваласѐ на вічності духу, на відродженні суто уљраїнсьљих ментальних ознаљ 
– честі, гідності, лябові і братства. 
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Ганна Карась 

МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ДІАСПОРИ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА СКЛАДОВА  

УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 

 
У статті розглянуто засади музичної культури західної діаспори як інтегральної складової 

української художньої культури та її підвиду – музичної культури України. Запропоновано структурну 
модель цієї складної цілісної самоорганізованої комплексної відкритої системи, визначено основні 
напрямки та форми її вияву. 

Ключові слова: художня культура, музична культура, діаспора, система, модель, структура. 
 

The article defines principles of music culture of Western diaspora as an integral part of Ukrainian artistic 
culture and its constituent – music culture of Ukraine. The author suggests structural model of this compound 
comprehensive self-organized open system and determines main trends and forms of its manifestation.  

Key words: artistic culture, music culture, diaspora, system, model, structure.  
 

Дух уљраїнсьљої нації створив уніљальне ѐвище світового обширу – художня љультуру, що в 
ѐсљравій палітрі мистецьљих видів, жанрів і форм втіляю ментальні риси нашого народу. аљ свідчать 
процеси сучасного розвитљу лядства, епоха глобалізації, постіндустріальне суспільство початљу 
ХХІ століттѐ, не тільљи не знімаять, а навпаљи загостряять етнічні проблеми, спонуљаять до глибшого 
пізнаннѐ соціољультурних чинниљів цивілізації, «ѐљі детермінуять зміст і форми буттювих процесів» 

*4, с. 4+. аљ наголошую сучасний уљраїнсьљий філософ Володимир Личљовах, «Длѐ глибинного 
самоусвідомленнѐ і самољонституяваннѐ љожна націѐ повинна осмислити власну љультуру, зробити 
її предметом свідомості та свідомого розбудуваннѐ» [4, c. 5+. Нова парадигма уљраїнсьљої 
художньої љультури ѐљ цілісного, своюрідного та уніљального ѐвища в царині світового љультурного 
простору заљладаласѐ вітчизнѐними науљовцѐми в перші рољи незалежності Уљраїни. Цій меті 
слугувала љомплељсна працѐ «Уљраїнсьља художнѐ љультура» під редаљціюя професора 
І. Ф. Лѐшенља, ѐља задумуваласѐ ѐљ навчальний посібниљ длѐ студентів вищих навчальних заљладів 

*5+. Серед майбутніх напрѐмљів, ѐљі мали розроблѐтисѐ, автори виділѐли: «поверненнѐ до 
сучасного життѐ уљраїнсьљих мистецьљих цінностей – репресованих, цензуровано-редагованих, 
еміграційних – ѐљ нерозривної етнољультурної цілісності», розглѐдати «љореневу та еміграційну 
художня љультуру ѐљ два силових полѐ юдиної љультури Уљраїни» *5, с. 9]. На думљу авторів, нова 
модель уљраїнсьљої педагогіљи, охопляячи усі ланљи і рівні освіти, мала будуватисѐ засобами 
уљраїнсьљого мистецтва і перетворитисѐ на рушійну силу етнічного самоусвідомленнѐ. Аналізуячи 
навчальний посібниљ «Художнѐ љультура Уљраїни» длѐ загальноосвітніх заљладів Уљраїни, ѐљий 
вийшов у світ 2006 рољу під редаљціюя Л. Масол *6+, можемо зазначити, що музична љультура 
розглѐдаютьсѐ в ньому ѐљ органічна сљладова художньої љультури порѐд із образотворчим та 
љіномистецтвом, театральноя љультуроя, однаљ її діаспорна сљладова подана есљізно. У 
навчальних посібниљах «Уљраїнсьља музична љультура» Лябові Киѐновсьљої *2; 3+ музиља 
уљраїнсьљої діаспори виољремлена в ољремий підрозділ, однаљ таљож подана есљізно.  

Виходѐчи із реального стану представленнѐ музичної љультури уљраїнсьљої діаспори в 
науљовій та навчально-педагогічній літературі, аљтуальноя бачитьсѐ презентаціѐ її ѐљ 
соціољультурного феномена, інтегральної сљладової уљраїнсьљої художньої љультури, що сљладаю мету 
нашого дослідженнѐ. Длѐ її реалізації необхідно вирішити наступне завданнѐ: обґрунтувати струљтуру 
музичної љультури уљраїнсьљого зарубіжжѐ ѐљ системи та інтегративної частини уљраїнсьљої художньої 
љультури. 

Комплељсне дослідженнѐ музичної љультури уљраїнсьљої західної діаспори ХХ ст., здійснене нами 
на широљому джерельному матеріалі [1] пољазало, що це системне багатогранне утвореннѐ на основі 
принципу етноцентризму ю юдиним фунљціональним цілим, органічноя сљладовоя частиноя уљраїнсьљої 
художньої љультури і ѐљ її підсистеми – музичної љультури. Музична љультура уљраїнсьљої діаспори ѐљ 
соціољультурний феномен траљтуютьсѐ нами ѐљ юдине ціле, що хараљтеризуютьсѐ власноя природоя, 
фунљціональними зв’ѐзљами, самодостатнім мистецьљим статусом, визначальними рисами та 
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особливостѐми, соціољультурним призначеннѐм, силоя психологічного впливу на учасниљів 
љультуротворчого процесу. 

Музична љультура уљраїнсьљої діаспори – сљладна цілісна самоорганізована љомплељсна відљрита 
система, струљтурну модель ѐљої сљладаять: 1) музичні цінності або артефаљти, створені ѐљ на 
материљовій Уљраїні, таљ і за її межами (музичні твори (руљописні, друљовані), їх різноманітні записи 
(аудіо, CD, љіно, відео, Інтернет), музиљознавчі праці, музична љритиља та публіцистиља); 2) всі види 
діѐльності зі створеннѐ, збереженнѐ, відтвореннѐ, розповсядженнѐ, сприйнѐттѐ і виљористаннѐ 
музичних цінностей, аналізу артефаљтів (творчість (љомпозиторсьљий вид діѐльності), фольљлорна 
творчість, виљонавство (аматорсьље, професійне), музиљознавство, музично-просвітницьља, музично-
педагогічна, сприйнѐттѐ, тиражуваннѐ (друљуваннѐ), демонстраціѐ в ЗМІ (радіо, телебаченні, засобами 
Інтернет), менеджмент; 3) всі суб’юљти таљого роду діѐльності разом з їх знаннѐми, навичљами та іншими 
ѐљостѐми, що забезпечуять її успіх (творчі особистості – љомпозитори, а таљож виљонавці (індивідуальні і 
љолељтивні), музиљознавці, музичні љритиљи, музичні педагоги. До цього љола вљлячаюмо ѐљ 
представниљів власне діаспори, таљ і ољремих уљраїнсьљих музиљантів, ѐљі знаходились тривалий час за 
межами Уљраїни з метоя отриманнѐ освіти чи на гастролѐх, а їх роль, завданнѐ та діѐльність були 
тотожними з діѐльністя емігрантів і відбувалисѐ в љонтељсті уљраїнсьљої музичної љультури; 4) всі 
установи і соціальні інститути, а таљож інструменти та обладнаннѐ, що обслуговуять ця діѐльність 
(освітні навчальні заљлади (шљоли, љурси, інститути), науљові інституції, громадсьљо-політичні організації, 
церљва, музичні товариства, архіви, музеї, Народні доми, бібліотељи і т. п.); 5) љультурно-мистецьље 
середовище, в ѐљому, ѐљ љомпоненті маљросередовища љультури, відбуваютьсѐ взаюмодіѐ на рівнѐх 
«група – група», «група – суспільство», «особистість – суспільство», ѐља маю вплив на формуваннѐ та 
розвитољ музичної љультури.  

Музична љультура уљраїнсьљої діаспори проѐвлѐласѐ в музично-виљонавсьљому, освітньо-
педагогічному, музиљознавчому та љомпозиторсьљому напрѐмљах. Основними формами музично-
виљонавсьљої діѐльності було вољально-хорове мистецтво, фунљціонуваннѐ і репертуар ѐљого 
зумовлявалисѐ традиціѐми материљової Уљраїни, смаљами публіљи, умовами музичного життѐ, 
љонцертноя праљтиљоя. Аљадемічне та аматорсьље інструментальне виљонавсьље мистецтво, ѐље 
представлене сольними, ансамблевими, орљестровими видами на љласичних та народних інструментах, 
протіљало в різних стильових напрѐмљах ХХ ст. Провідними видами аљадемічного інструментального 
виљонавства виступаять фортепіанне, сљрипљове та віолончельне мистецтво, представлені різними 
виљонавсьљими шљолами і стилѐми. Аматорсьље орљестрове виљонавство уљраїнців розглѐдаютьсѐ на 
приљладі діѐльності різноманітних видів струнних, духових ансамблів. У виљонанні етнічної музиљи в 
діаспорі, ѐље представлене ѐљ сольним виљонавством (на сопілці, цимбалах, бандурі), таљ і ансамблевим 
(на бандурі), відзначено ѐљ збереженнѐ традицій, таљ і асимілѐційні впливи љраїн проживаннѐ та сучасні 
трансформації. 

Струљтуру освітньо-педагогічної музичної діѐльності уљраїнців зарубіжжѐ сљладаю загальна та 
спеціальна музична освіта, з притаманними національними тенденціѐми, ѐљі постійно збагачувалисѐ, 
розвивалисѐ і вдосљоналявалисѐ. До особливостей музичного навчально-освітнього процесу належали: 
винѐтљова роль громади та громадсьљих інституцій в організації музичної освіти; збереженнѐ традицій 
уљраїнсьљої музичної освіти та привнесеннѐ запозичених інновацій; переважаячий љомпонент 
національного, в т. ч. діаспорного репертуару в навчальному процесі; свобода педагогів у формуванні 
навчально-методичних засад.  

Дослідженнѐ музиљознавчої спадщини уљраїнсьљої діаспори пољазало, що вона ю багатоя й 
різноманітноя, відзначаютьсѐ виразноя національноя спрѐмованістя та аљтивноя увагоя до тих 
питань, висвітленнѐ ѐљих було небажане в Радѐнсьљій Уљраїні (насамперед церљовної музиљи). Тематиља 
музиљознавчих розвідољ авторів діаспори охопляю широље љоло питань, а новизна музиљознавчих 
досліджень учених діаспори полѐгаю у виѐві імен діѐчів музичної љультури, замовчуваних у радѐнсьљий 
період і невідомих або маловідомих в Уљраїні; альтернативних в деѐљих аспељтах поглѐдах авторів на 
національну музичну історія (в порівнѐнні з усталеними від радѐнсьљих часів поглѐдами). 

Аналіз творчості діаспорних љомпозиторів пољазав, що вона не тільљи чисельно об’юмна, але й 
діапазон її жанрово-стильових виѐвів несподівано широљий і вагомий. Поруч із љонсервативним 
романтизмом представлені різні стильові напрѐмљи ХХ століттѐ – постромантизм, неољласицизм, 
імпресіонізм, серійність, мінімалізм, авангардизм, постмодернізм та інші. Більшість опусів із творчого 
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здобутљу љомпозиторів не лише заслуговуять на увагу дослідниљів, але й варті аљтуалізації у виљонавчій 
праљтиці в Уљраїні та світі.  

Отже, результати проведеного љомплељсного дослідженнѐ музичної љультури уљраїнсьљої західної 
діаспори ХХ ст. пољазали перспељтивність виділеннѐ фунљціонуваннѐ уљраїнсьљої музичної љультури в 
діаспорі в ољрему сљладову музиљознавства – музичне діаспорознавство, що, з одного бољу, передбачаю 
врахуваннѐ специфіљи існуваннѐ музичної љультури в інонаціональному середовищі, з другого – залучаю 
її до широљого љола досліджень материљової музичної љультури. Дослідженнѐ музичної діѐльності 
діаспори даю можливість об’юљтивніше й цілісно відтворити процес розвитљу уљраїнсьљої музичної 
љультури ХХ ст. Проведене дослідженнѐ не вичерпую поставленої проблеми. Відчутна необхідність 
детального вивченнѐ творчості љомпозиторів діаспори. Особливої уваги потребую вивченнѐ 
музиљознавчої спадщини уљраїнсьљого зарубіжжѐ. Серед перспељтивних напрѐмів подальших 
досліджень – впровадженнѐ здобутљів діаспори у діѐльність освітніх та мистецьљих заљладів Уљраїни, 
зарубіжний досвід підготовљи мистецьљих љадрів на різноманітних љурсах; аљтуальними залишаятьсѐ 
проблеми змісту, ѐљості та мотивації уљраїнсьљої заљордонної освіти, досвід роботи љультурно-освітніх 
центрів.  
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КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ КОНСТРУЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ 

ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У КАНАДІ ПІСЛЯ 1945 Р.) 

 
У статті проаналізовано інформаційну діяльність Комітету українців Канади в післявоєнні роки як 

сегмента інформаційно-комунікаційного простору «матриці національної ідентичності». 
Ключові слова: інформаційно-комунікаційний простір, комунікаційні стратегії, матриця 

національної ідентичності, українська діаспора в Канаді. 
 

The article analyzes the information activities of the Committee of Ukrainians in Canada at the potwar period 
as a segment of information and communication space «matrix of national identity». 

Key words: information and communication space, communication strategies, matrix of national identity, 
Ukrainian diaspora in Canada. 

 

У медійному дисљурсі основоположний формант моделі національної ідентичності – љолељтивна 
пам᾿ѐть, національна історіѐ – перебуваю в тісному взамозв᾿ѐзљу та взаюмообумовленості з іншими 
љонцептами – музеѐми, архівами, фондами, громадсьљо-політичними, освітніми, мистецьљими 
організаціѐми, ѐљі надаять глибини історичному виміру; «згідно з дефініціѐми вчених-љонструљтивістів, 
виљонуять љаталогізаційну та љапіталізуячу фунљції» *1, с. 177]. 

Таља система ю діювим механізмом (чинниљом) љонструяваннѐ національної ідентичності із 
супровідноя інформаційно-популѐризаторсьљоя інфраструљтуроя – засобами масової љомуніљації, що 
реалізовуять наљопичувальні, ретранслѐційні та технології збереженнѐ щодо національного наративу. 
Тож, таљі фонди, архіви, організації – аљумулѐційні центри љультурної спадщини, вљлячені до сегменту 
інформаційно-љомуніљаційного простору, освітньої політиљи, що свідчить про љонтамінація сљладниљів 
національної ідентичності в процесі формуваннѐ (відродженнѐ) національної спільноти. Ми 
погоджуюмось з Т. Дзябоя в тому, що таље співіснуваннѐ механізмів національної ідентичності дало 
підстави її дослідниљам (Б. Андерсон, Р. Брадотті, М. Губогло, Т. Еденсор, М. Фуљо) увести до 
термінологічного апарату понѐттѐ «матрицѐ національної ідентичності» *1, с. 177]. 

Розбудова інтерпретаційної парадигми становленнѐ національно-патріотичного інформаційного 
простору Уљраїни здійсняваласѐ таљими сучасними уљраїнсьљими дослідниљами: О. Богуславсьљим, 
С. Костем, І. Крупсьљим, В. Лизанчуљом, І. Михайлиним, Н. Сидоренљо та ін. Медійний аспељт у љонтељсті 
суспільно-політичних та національних процесів осмислявавсѐ і в синтетичних працѐх дослідниљів із 
діаспори: М. Боровиља, І. Кедрина, І. Лисѐља-Рудницьљого, В. Марљусѐ, В. Мартинцѐ, М. Марунчаља, 
В. Марунѐља та ін. 

Особливо значущим інформаційним чинниљом у моделі національної ідентичності стаю змістове 
наповненнѐ «національного сељтора» в інформаційно-љомуніљаційному еміграційному просторі, що 
трансформувалосѐ відповідно до етапів національного самоусвідомленнѐ, державотвореннѐ. 

Тож, мета нашого дослідженнѐ – проаналізувати љомуніљаційні стратегії љонструяваннѐ 
національної ідентичності на приљладі діѐльності уљраїнсьљих громадсьљо-політичних організацій у 
Канаді з 1945 р. до 1990 р. Длѐ реалізації поставленої мети необхідно виділити таљі завдання: 
1) дослідити позиціонуваннѐ громадсьљо-політичних організацій з їх љомуніљаційними стратегіѐми ѐљ 
сегменту інформаційно-љомуніљаційного простору «матриці національної ідентичності»; 
2) проаналізувати інформаційну діѐльність Комітету уљраїнців Канади в післѐвоюнні рољи ѐљ засадничий 
елемент продуљуваннѐ національної ідентичності. 

На підтвердженнѐ љатегоризації громадсьљо-політичних організацій із їх інформаційноя 
інфраструљтуроя ѐљ сегменту інформаційно-љомуніљаційного простору «матриці національної 
ідентичності» зазначимо позиціонуваннѐ Я. Сидоренљом, менеджером по роботі з діаспороя 
Уљраїнсьљої Всесвітньої Координаційної Ради (УВКР) найголовнішими суб’юљтами уљраїнсьљої 
діаспори ѐљ на діахронічному, таљ і на синхронічному рівні громадсьљих організацій, ѐљ старих, таљ і 
створених нещодавно *2+. Позаѐљ, љрім них, діять ще шљоли – суботні, недільні, літні тощо, засоби 
масової інформації, церљви, «Просвіти» та інші форми організації љультурного життѐ заљордонних 
уљраїнців.  
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аљ зауважив Я. Сидоренљо, співпрацѐ зі співвітчизниљами з бољу Уљраїни відбуваютьсѐ за двома 
напрѐмами: на рівні громадсьљих організацій та на рівні державних установ, ѐљі передбачаять таљу 
співпраця. Головними громадсьљими організаціѐми у співпраці з діаспороя ю Уљраїнсьља Всесвітнѐ 
Координаційна Рада (УВКР), Товариство зв’ѐзљів з уљраїнцѐми за межами Уљраїни «Уљраїна – Світ», 
«Четверта хвилѐ» та інші *2+. 

Тож, на приљладі інформаційної діѐльності громадсьљо-політичних організацій уљраїнсьљо-
љанадсьљої громади післѐ Другої світової війни можна простежити љомуніљаційні стратегії 
љонструяваннѐ національної ідентичності. 

Післѐ Другої світової війни до Канади прибули ще близьљо 33 тис. уљраїнців. Переважно це були 
переміщені особи із вивезеної на примусові роботи до Німеччини уљраїнсьљої молоді, що післѐ 
заљінченнѐ війни опиниласѐ в західних зонах ољупації, та частини радѐнсьљих війсьљовополонених і 
учасниљів уљраїнсьљого національно-визвольного руху, љотрі післѐ 1945 р. теж опинилисѐ в західних 
зонах Німеччини *3, с. 5]. 

Післѐ Другої світової війни більшість уљраїнців Канади продовжувала проживати у «степових» 
сільсьљогосподарсьљих поселеннѐх провінцій Манітоба, Сасљачеван, Альберта. Однаљ їх основна маса 
вже належала до уродженців Канади. За переписом 1981 р. таљих тут налічувалосѐ 93 %. Тобто, це були 
уљраїнці другого і третього пољолінь післѐ перших іммігрантів *4, с. 395+. Що ж стосуютьсѐ іммігрантів 
післѐ Другої світової війни, то 62,1 % з них обрали за місце проживаннѐ найурбанізованішу провінція 
Онтаріо, з містами Торонто, Оттава, й інші промислово розвинуті.  

Незважаячи на дуже швидљу інтеграція, пришвидшену асимілѐція уљраїнсьља громада в Канаді 
впродовж усіюї історії виѐвлѐла і виѐвлѐю динамічність свого громадсьљого, љультурного, літературного, 
мистецьљого, науљового, освітнього життѐ. З 1940 р. уљраїнсьљі громадсьљі, љультурні, церљовні й інші 
товариства з ініціативи љанадсьљого урѐду були об’юднані в Конгрес уљраїнців Канади (КУК). Поза КУК 
залишалосѐ Товариство об’юднаних уљраїнсьљих љанадців (ТОУК). КУК − своюрідна представницьља 
організаціѐ уљраїнців перед державними струљтурами. До КУК входѐть Сояз уљраїнців-самостійниљів 
(СУС) (діѐв ще від 1927 р.); Уљраїнсьље національне об’юднаннѐ (УНО) − течіѐ мельниљівців (діѐла з 
1932 p.); Ліга визволеннѐ Уљраїни − течіѐ бандерівсьљого напрѐму, сформована в Канаді вже післѐ війни 
у 1949 р. До КУК таљож входѐть Спілља уљраїнсьљої молоді (СУМ), «Пласт», Організаціѐ демољратичної 
уљраїнсьљої молоді (ОДУМ) та ін. 

ТОУК у післѐвоюнні рољи було товариством, що дотримувалосѐ прорадѐнсьљої оріюнтації, сприѐло 
налагодження зв’ѐзљів з уљраїнсьљими громадсьљими струљтурами в Уљраїнсьљій РСР. Чимало товариств 
оріюнтовані на опіљу над љультурно-мистецьљим життѐм уљраїнців Канади. Це провінційні Уљраїнсьљі 
ради мистецтв в Альберті, Манітобі, Сасљачевані. Таљу ж місія виљонуять різні фундації, найвідоміша з 
ѐљих − Уљраїнсьља фундаціѐ ім. Т. Шевченља, заснована ще 1936 р. у Вінніпезі, що надаю фінансову 
допомогу різним художнім ансамблѐм, стимуляю уљраїнсьљі видавництва, організовую художні 
вистављи, турбуютьсѐ про музейництво, архіви, бібліотечну справу. Завдѐљи діѐльності Фундації 
уљраїнсьље мистецьље життѐ Канади творить «своюрідний загадљовий феномен». У 80-х рољах лише в 
Альберті діѐло 79 танцявальних груп, Сасљачевані − 47; у Канаді налічувалось 150 уљраїнсьљих хорів, 
десѐтљи музичних ансамблів, було чимало театральних љолељтивів, існували спроби організації 
уљраїнсьљої љіностудії, велисѐ уљраїномовні радіо- і телепередачі. 

Велиља увага уљраїнсьљої громадсьљості до національного музейництва. З-поміж найбагатших і 
ціљавих музеїв виділѐютьсѐ Музей «Село уљраїнсьљої љультурної спадщини» в Едмонтоні, заснований у 
1971 р. аљ зазаначаю С. Маљарчуљ, залежно від пори рољу тут працяю 30-120 осіб. Музей 1988 р. 
відвідало 80 тис. гостей. 

Уљраїнсьљий музей Канади дію в Сасљатуні, Музейний осередољ уљраїнсьљої љультури та освіти − у 
Вінніпегу. Уљраїнсьљі љультурні товариства − оганізатори різних фольљлорних, пісенних, мистецьљих та 
інших фестивалів. 

І в Канаді, і в Уљраїні відомі љанадсьљі уљраїнсьљі науљові осередљи історії. У 1985-1986 pp. у 
12 љанадсьљих університетах проводилисѐ студії з уљраїністиљи. Уљраїнсьљу мову та літературу вивчало 
1473 студенти. У чотирьох університетах діѐли љурси з уљраїнсьљої љультури і фольљлору, в чотирьох − з 
уљраїнсьљої історії, близьљо 50 студентів досліджували питаннѐ уљраїністиљи в аспірантурі. 

Громадсьљу аљтивність уљраїнців Канади засвідчуять і значні періодичні виданнѐ. Деѐљі з них 
існували багато десѐтљів рољів, наприљлад, заснований 1903 р. «Канадійсьљий Фармер» − понад 75 рољів. 
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Наприљінці 70-х рољів XX ст. «Канадійсьљий Фармер» зливсѐ з газетоя «Уљраїнсьљий Голос», що виходить 
уже близьљо 100 рољів. На жаль, чимало уљраїнсьљих часописів через відсутність необхідних засобів 
припинѐли свою існуваннѐ. «Об’юљтивна причина таљого стану − зменшеннѐ уљраїнсьљих читачів у зв’ѐзљу 
з неухильним сљороченнѐм уљраїнсьљомовних видань. І все-таљи на сьогодні в Канаді виходѐть таљі 
уљраїнсьљі газети і журнали, ѐљ «Свобода», «Батьљівщина» та ін.» *4, с. 397]. 

«Отаљ післѐ 20 рољів перерви відродиласѐ в інших формах љонсолідаційна централѐ уљраїнців 
Канади цим разом із «благословеннѐм» і підтримљоя федеральних урѐдових чинниљів. Тут ішлосѐ про 
љонсолідація љанадсьљих сил у Другій світовій війні, ... прийшли до створеннѐ одного центрального тіла 
під назвоя Комітету Уљраїнців Канади (КУК)» *5, с. 83].  

«Ціль КУК була визначена таљ: 1) сљріпленнѐ воюнних зусиль уљраїнців ѐљ горожан Канади; 
2) љоординаціѐ праці у вcix спільних справах уљраїнсьљого народу; 3) зберігати, плељати й посилявати 
љультурну ідентичність уљраїнців у Канаді й поза Канадоя; 4) зберігати й розвивати уљраїнсьљу мову й 
љультуру ѐљ невід’юмні љомпоненти љанадсьљої багатољультурної мозаїљи; 5) заохочувати љанадсьљих 
уљраїнців до участі в љультурному, суспільному, ељономічному й політичному житті Канади; 6) аљтивно 
вводити в життѐ љраще спілљуваннѐ й взаюмну пошану між љанадсьљими уљраїнцѐми та іншими 
етнољультурними громадами; 7) плељати почуттѐ юдності й співпраці між членами-організаціѐми. КУК ю 
љоординаційним тілом, ѐље репрезентую 30 всељанадсьљих науљових i громадсьљих організацій. У системі 
КУК діять чотири провінційні ради (Альберта, Манітоба, Онтаріо й Сасљачеван), 30 місцевих відділів у 
головних осередљах Канади, від Монтреаля до Ванљуверу, 15 постійних љомітетів та два підљомітети. Від 
жовтнѐ 1987 р. розпочало роботу Інформаційне Бяро в Оттаві. КУК на своюму Конгесі в 1989 р. змінив 
своя попередня назву на Конгрес Уљраїнців Канади, став членом Світового Конгресу Вільних Уљраїнців, 
що ю міжнародноя љоординаційноя надбудовоя, ѐља спрѐмовую діѐльність членів-організацій на 
міжнародному форумі з цілля проводити в життѐ постанови відносно лядсьљих прав та національної й 
релігійної свободи уљраїнсьљого народу» *6+.  

Післѐ завершеннѐ Другої світової війни длѐ уљраїнсьљого народу не збільшилосѐ сподівань на 
љращу доля. «Уљраїна попала під мосљовсьљий чобіт, а тисѐчі політичних втіљачів та молодих лядей, ѐљі 
були примусово забрані на роботу до Німеччини, залишилисѐ безпомічними в Австрії і Німеччині, здані 
на ласљу і поміч заољеансьљих братів. КУК через своя (љанадсьљу) делегація передав меморандум, в 
ѐљому звернув увагу, що уљраїнсьљий нарід завжди бажав вільної i незалежної Уљраїни, а љанадійсьљі 
уљраїнці перељонані, що уљраїнці, ѐљі живуть в љрая, не маять змоги свобідно висловляватисѐ. Хоч 
Мосљва вислала «уљраїнсьљу» репрезентація Уљраїни та Білорусії, але тільљи на це, щоб вона, Мосљва, 
мала більше голосів на арені міжнародної платформи. Перед КУК виринаять дві пеључі проблеми: бій 
на політичній арені за душу уљраїнцѐ та допомога політичним втіљачам в Европі» *5, с. 85]. 

У Лондоні (Англіѐ) заходами Фонду Уљраїнців Канади й Уљраїнсьљо- Америљансьљого 
Допомогового Комітету було організовано «Центральне Уљраїнсьље Допомогове Бяро», що таљож стало 
сљладниљом загального інформаційно-љомуніљаційного простору «матриці національної ідентичності». 

Особливу увагу КУК було присвѐчено надання допомоги уљраїнсьљим жертвам війни в Ювропі та 
забезпечення відповідних љрољів у «міродайних» чинниљів у вирішенні їхньої долі. Длѐ ілястрації 
наведемо фрагмент із матеріалу в «Уљраїнсьљому Голосі» «За недопущениѐ сљитальців до Канади. Про 
резоляція «Краювого Виљонавчого Комітету Товариства Канадсьљих Уљраїнців» (љомуністів)», в ѐљому 
йдетьсѐ про те, щоб не допустити до Канади збігців, що опинилисѐ в Німеччині та інших љраѐх західної 
Ювропи післѐ війни: «Комуністична резоляціѐ на осліп обвинувачую тих лядей за найстрашніші злочини 
i буљвально взиваю љанадсьљий урѐд, аби поміг їх відослати на љару смерти до Совітсьљого Соязу...» *7+. 

Уљраїнці натомість збирали љошти в рамљах новоствореного «Комітету помочі сљитальцѐм, діѐчам 
уљраїнсьљої љультури», основним пољлиљаннѐм ѐљого була «поміч сљитальцѐм, уљраїнсьљим вченим, 
письменниљам та мистцѐм…» *5, с. 88]. 

3 приїздом новоприбулих до Канади післѐ 1945 р. створилась низља нових організацій – 
політичних, «молодечих», ветерансьљих, професійних, науљових тощо. Із них найчисленніша i аљтивніша 
була Ліга Визволеннѐ Уљраїни (ЛВУ), заснована 1949 рољу в Торонто ѐљ головна Управа з відділами по 
всій Канаді, стоѐла на націоналістичних позиціѐх, підтримувала боротьбу в Уљраїні за Суверенну 
Уљраїнсьљу Самостійну Державу, допомагала політичним засланцѐм, ѐљі післѐ війни опинилисѐ на 
далељій Півночі тільљи за те, що лябили своя Батьљівщину. Членами в більшості були новоприбулі 
оріюнтації ОУН. У Канаді ЛВУ проводила політичні аљції з розповсядженнѐм брошур, листівољ, 
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демонстрації, «здвиги-стрічі» в обороні несљореного уљраїнсьљого народу. аљ згадую М. Боровиљ, 
«проведена ними робота сильно обмежила діѐльність љомуністів, ѐљі досѐгнули найбільшого 
організаційного розвитљу в 1945 році, љоли диверсійна працѐ Мосљви була дуже пожвавлена» *5, с. 90]. 

Менш чисельноя організаціюя був Сояз Уљраїнців Жертв Російсьљого Комуністичного Терору 
(СУЖЕРО) – організаціѐ уљраїнців, репресованих љомуністичним режимом, заснована 1950 р. у Торонто з 
ініціативи С. Підгайного. 

Уљраїнсьљий Націонал-Демољратичний Сояз (УНДС), заснований 1952 р. більшоя міроя з 
учасниљів визвольних змагань 1917-21 рр. У 1953 р. постало «Уљраїнсьљо-Канадсьље Товариство 
Прихильниљів Визвольної Боротьби». 

При КУК створявались Шљільна Рада, Науљова Рада, Кооперативна Рада, Рада Уљраїнсьљих 
Кредитових Спілољ Канади та інші. Значущість їхнього спільного інформаційно-љомуніљаційного полѐ 
важљо переоцінити. Уљраїнсьље шљільництво ѐљ історичний, љультурний љод в іюрархії національних 
індиљаторів зберігали та відтворявали саме вони, відљриваячи љурси уљраїнознавства та 
середньошљільні семінари, Рідні Шљоли при парафіѐх љожної церљви. Внутрішнѐ працѐ КУК була 
зосереджена в таљих напрѐмах: «1. Напрѐмні дії. 2. Координаціѐ. 3. Репрезентуваннѐ» *5, с. 91]. 

Отже, юдиний інформаційно-љомуніљаційний простір, що сљладаютьсѐ з аљумулѐційних центрів 
љультурної, історичної, ментальної спадщини уљраїнсьљої діаспори – громадсьљих організацій зољрема, ю 
значущим сегментом «матриці національної ідентичності» на всіх етапах національного розвоя. 
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Олександр Кожолянко 

ВНЕСОК ЕТНОГРАФІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 50-80 РР. ХХ СТ. У ДОСЛІДЖЕННЯ  

СВЯТКОВОЇ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ (О. ВОРОПАЙ, С. КИЛИМНИК) 

 
У статті досліджено внесок українських етнографів діаспори О. Воропая і С. Килимника у вивчення 

календарної обрядовості українців. 
Ключові слова: календарні свята, обряди, діаспора, дослідження, пори року, еміграція. 
 

In the article the contribution of the Ukrainian ethnographers of diaspora O. Voropay and S. Kilimnik in the 
study of calendar ritualism of Ukrainians is researched. 

Key words: calendar holidays, ceremonies, diaspora, research, seasons, emigration. 
 

Науљовці уљраїнсьљої діаспори у другій половині ХХ ст. зробили велиљий внесољ у вивченнѐ 
љалендарної свѐтљової обрѐдовості уљраїнців. 

Серед етнографічних досліджень љалендарної обрѐдовості заслуговую уваги дослідженнѐ 
етнографа уљраїнсьљої діаспори О. Воропаѐ «Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис». Це двотомне 
виданнѐ було здійснене у Мянхені 1958 р. (т. 1) [1, т. 1+ та 1966 р. (т. 2) [1, т. 2+. Ці два томи маять 
чотири частини, ѐљі виділені за порами рољу: «Зима», «Весна», «Літо», «Осінь». Дослідниљ, 
виљориставши наѐвну літературу та матеріали власних спостережень з часу, љоли він жив в Уљраїні, 
аналізую свѐтљові дні передріздвѐного часу, обрѐди Різдва-Колѐди, Нового Рољу та Водохрещеннѐ-
Йордана за народним, дохристиѐнсьљим љоріннѐм. Послідовно подано матеріал про веснѐні свѐта: 
Вербну неділя, Велиљдень, Теплого Олељси. 

Літній циљл свѐт О. Воропай починаю зі свѐта Яріѐ, що ю відмінним від досліджень інших 
етнографів ѐљ діаспори (С. Килимниљ), таљ і Уљраїни (В. Сљуратівсьљий). 

Розљриваячи свѐтљові дії під час свѐта Яріѐ, О. Воропай на етнографічних матеріалах доводить 
зв’ѐзољ цього свѐта з љультом худоби. В більшості регіонів Уљраїни це було свѐто «першого вигону 
худоби на пасовища». Відповідно велиља увага була звернута на це свѐто на гуцульсьљих полонинах і в 
інших місцѐх Уљраїни, де в занѐттѐх населеннѐ переважало сљотарство. 

Ціљавими ю висновљи О. Воропаѐ про те, що свѐто Яріѐ було і свѐтом звірѐт. аљ дољаз приводѐтьсѐ 
оповіданнѐ, де свѐтий Ярій захищаю інтереси звірів, а особливо вовљів *1, т. 2, с. 90-92]. 

У љнизі проаналізовано літні свѐта: день Миљоли-Чудотворцѐ, љлечальні свѐта (субота та неділѐ-
П’ѐтидесѐтницѐ), день Онуфріѐ Велиљого, свѐто Івана Купала, свѐто Петра й Павла. Заљінчую дослідниљ 
літній період свѐт днем свѐтої Мољрини. 

Хараљтеризуячи свѐто Івана Купала, етнограф звертаю увагу, що це дохристиѐнсьље свѐто ю свѐтом 
пошануваннѐ Бога земних плодів. Таљий висновољ він робить на основі аналізу літописів, записів 
мандрівниљів та інших джерел. Даю опис різних забав, ігор, ворожінь та прогнозувань. 

У праці О. Воропаѐ описано і проаналізовано циљл осінніх свѐт від днѐ Пророља Іллі до днѐ 
Михайла Архистратига. Порѐд з хараљтеристиљоя свѐт даятьсѐ різні мисливсьљі оповіданнѐ: «Заѐчий 
пастух», «Вовчий пастух», «Ведмежий пастух», «Звірѐче љладовище». 

Представниљ уљраїнсьљої заољеансьљої (љанадсьљої) діаспори С. Килимниљ чи не найбільше зробив 
у дослідженні љалендарної обрѐдовості уљраїнців. Ім’ѐ Степана Івановича Килимниља до недавнього 
часу було мало відоме в Уљраїні, хоча його етнографічна спадщина, особливо в галузі дослідженнѐ 
духовної љультури уљраїнців, ю важливоя сљладовоя частиноя уљраїнсьљої етнографії 50-60-х рр. ХХ ст., 
його праці з љалендарної обрѐдовості уљраїнців сљладаять справжня енциљлопедичну цінність. 

Один із його сучасниљів, науљовець Роман Смаль-Стоцьљий у 1963 р., через дељільља місѐців післѐ 
смерті С. Килимниља написав таљі слова: «Все його життѐ було присвѐчене дољорінним дослідам 
найстарішої спадщини уљраїнсьљої нації, тій стародавній љолељтивній творчості наших прадідів, що 
промовлѐю ще до нас у різних народних звичаѐх і традиціѐх, що їх сучасна наша безљорінна інтелігенціѐ 
або вже призабула або й взагалі не знала й не знаю» *5, с. 13]. 

Степан Іванович Килимниљ народивсѐ на Вінниччині 5 січнѐ 1890 р. у середнѐцьљій селѐнсьљій 
сім’ї і був четвертоя дитиноя. Його прадіда аљова більше десѐти рољів на початљу ХІХ ст. громадоя села 
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обирала сільсьљим та церљовним старостоя, а дід Хвилимон та батьљо Іван були сільсьљими 
господарѐми, займалисѐ селѐнсьљоя хліборобсьљоя працея. 

Першим вчителем був Іван Саюнчуљ, справжній уљраїнсьљий патріот, ѐљий зумів вљласти в душу 
хлопчиља лябов до рідної історії, народної музиљи, пісень та народних звичаїв. Сільсьљу шљолу 
С. Килимниљ заљінчив з відзнаљоя, а зробити це у той час (љінець ХІХ ст.) було не таљ легљо, ѐљщо 
врахувати, що проросійсьљи налаштованих інспељторів перељонати у винѐтљовості дитини з селѐнсьљої 
родини було дуже важљо, та й іспитові питаннѐ ставили російсьљоя мовоя. В одному з розділів «Свѐто 
Наума – початољ навчаннѐ дітей в давнину» љниги С. Килимниља «Уљраїнсьљий ріљ у народних звичаѐх…» 
наведено таљий епізод з освітньої праљтиљи етнографа в часи його освітѐнсьљої праці в селі Медвеже 
Ушљо на Вінниччині: «Запросили мене в 1912 р. в «Ељзаменаціоннуя љомісія» – іспитову љомісія, длѐ 
перевірљи знань учнів початљових шљіл Міністерства Народної Освіти… Іспит провадивсѐ лише в 
російсьљій мові. Виљлиљаять найљращого учнѐ з Ведмеже-Ушљівсьљої шљоли: «Григорій Ольшевсьљий!». 
Виходить малий хлопчина й дрижить. Інспељтор Ходаљовсьљий (був присутній і інспељтор 5-го району 
Подільсьљої губернії) і питаю, ѐљу форму маю землѐ, що таље виднољруг-горизонт. Учень не може 
зрозуміти, чого від нього хочуть. Інспељтор Ходаљовсьљий даю допомічні-наводні питаннѐ: «Вот ты 
подходишь љ селу, что тебе бросаетсѐ в глаза?». «Кидаятьсѐ собаљи!»,– відповідаю учень. «Что ты 
сначала видишь, на чем љрест? Ну, уже догадалсѐ?». «На бані!»,– відповідаю учень. «Боже мой, љаљой 
бестолљовый. Да где же на церљви банѐ?». Тоді вже ѐ інспељтору поѐсняя, що «љупол» у російсьљій 
мові, а «банѐ» в уљраїнсьљій» *5, с. 255-256].  

Післѐ сільсьљої шљоли С. Килимниљ, за наполѐганнѐм того ж таљи вчителѐ І. Саюнчуља, став вчитисѐ 
у місьљій шљолі. За успішне навчаннѐ він отримав від земства стипендія та фінансову допомогу 
місцевого графа Г. Гейдена, ѐљий матеріально підтримував здібних учнів на Вінниччині. Далі було 
навчаннѐ у Вінницьљому Вищому Педагогічному Інституті, післѐ заљінченнѐ ѐљого певний час працявав 
учителем у с. Медвеже Ушљо та м. Станіславчиљу поблизу Жмеринљи, відпрацьовуячи земсьљу 
стипендія. 

У 1915 р. виїхав до Криму за сљеруваннѐм Вінницьљого земства длѐ продовженнѐ навчаннѐ на 
істориљо-філологічному фаљультеті Феодосійсьљого Вищого Педагогічного Інституту. Післѐ його 
заљінченнѐ переїхав до Харљова, побояячись повертатисѐ на Вінниччину у час встановленнѐ радѐнсьљої 
влади. У 20-х рољах навчавсѐ в Харљівсьљому університеті, а через два рољи післѐ його заљінченнѐ 
захистив дољторсьљу дисертація з етнографії. Потім переїздить до Чернігова і до Другої світової війни 
працяю у Чернігівсьљому обласному љомісаріаті освіти, де завідую відділом підготовљи і перепідготовљи 
вчителів длѐ шљіл. У 1943 році емігрую за межі Уљраїни, спочатљу зупинѐютьсѐ в Устриљах Долішніх 
(Словаччина), а з 1945 до 1949 рољу перебував в Австрії (м. Інсбруљ). аљ член Центрального 
допомогового љомітету у таборі Лѐндељ длѐ переміщених осіб організував дељільља десѐтљів 
професійних љурсів, виљладав історія у табірній гімназії. До його заслуг можна віднести й організація 
табірного Народного університету, де щорічно навчались майже сто студентів. 

З груднѐ 1949 рољу почавсѐ љанадсьљий період еміграції (міста Вінніпег та Торонто). У Торонто він і 
помер 10 травнѐ 1963 р. від інфарљту у трамваї, везучи своя чергову стаття до видавництва. 

аљраз на љанадсьљий період еміграції припадаю найбільш плідна науљово-дослідницьља й 
видавнича робота С. Килимниља з уљраїнсьљої історії та етнографії. Тут він опубліљував більше ста 
історичних та етнографічних праць, десѐтљи рецензій на роботи інших дослідниљів у галузі історії та 
љультури.  

Значну увагу він приділив дослідження љалендарної обрѐдовості. Одним з перших уљраїнсьљих 
етнографів С. Килимниљ дослідив питаннѐ походженнѐ љалендарної обрѐдовості, беззаперечно 
довівши, що вона маю дохристиѐнсьљу основу. Вінцем дослідницьљої діѐльності С. Килимниља стала 
п’ѐтитомна етнографічна працѐ «Уљраїнсьљий ріљ у народних звичаѐх в історичному освітленні», 
опубліљована в 1955–1963 рр.  

Про причини зверненнѐ етнографа до проблем духовної љультури уљраїнців та обставини 
дослідженнѐ љонстатую вступна частина першого тому, де автор пише: «Віљи пройшли. Сталосѐ багато 
ідеологічних та соціальних змін. Ми дуже багато втратили найцінніших здобутљів нашої ранньої љультури – 
фольљлору, звичаїв, дохристиѐнсьљої віри та вірувань… Чимало до нас і дійшло, але воно пройшло љрізь 
морољ віљів, затемнилосѐ, наверствувалосѐ, змінилосѐ, а чимало й цілљом, назавжди, зниљло… 
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Оце все й примусило мене, вже дељільља десѐтљів рољів, зосередити своя увагу на нашій ранній 
љультурі, на нашій передісторії, на звичаѐх, фольљлорі, на наших традиціѐх. 

Записи та дослідженнѐ ѐ переводив, головно, з уст селѐн-патріѐрхів, чоловіљів та жінољ, у віці  
85-100 рољів, а дослідженнѐ почав переводити з першого десѐтиліттѐ нашого сторіччѐ. При чім, 
досліджував майже у всіх частинах Уљраїни» *4, с. 8]. 

Починаячи своя праця «Уљраїнсьљий ріљ в народних звичаѐх…» (том 1) з історії різдвѐних звичаїв, 
С. Килимниљ інформую про джерела вивченнѐ стародавньої дохристиѐнсьљої љультури, подаю точљи зору 
різних дослідниљів (Потебні, Драгоманова, Грушевсьљого) на проблему љоріннѐ обрѐдовості та 
походженнѐ назв зимових свѐт. Автор стоїть на позиції ѐљ азіатсьљого (ірансьљого, індоарійсьљого), таљ і 
південноювропейсьљого (грецьљого) впливів і походженнѐ частини свѐт љалендарного циљлу в уљраїнців. 
У той же час љонстатую вплив уљраїнсьљої дохристиѐнсьљої љультури на љультуру східних та західних 
слов’ѐн. Таљож робитьсѐ застереженнѐ, що було б помилљово думати, що Різдво-Колѐда, Корочун ю 
запозиченнѐм від інших народів. Говорити можна про вплив, а не про запозиченнѐ, осљільљи основа 
свѐтљуваннѐ ю уљраїнсьљоя. 

Говорѐчи про Різдво ѐљ про давня уљраїнсьљу традиція, дослідниљ робить висновољ, що 
дохристиѐнсьља віра цілљом була наближена до юдинобожжѐ, бо ляди вірили у Вищу Творчу Силу – у 
Небо та його Сонце *3, с. 18].  

Кожна обрѐдодіѐ під час Різдва-Колѐди знаходить в автора поѐсненнѐ. Таљ, наприљлад, обхід 
господарсьљих споруд і худоби перед Свѐтоя Вечерея та розсипаннѐ маљу-«видяља» (диљого маљу) 
поѐсняютьсѐ тим, що таљий маљ бачить усі злі сили і не допустить їх до худоби та садиби.  

Обов’ѐзљовість восљової свічљи під час Свѐтої Вечері визначаютьсѐ тим, що вісљ ю продуљтом 
велиљої і важљої праці, а саму бджолу давні уљраїнці вважали символом лядини. Восљова свічља таљож 
знаменувала собоя життюдайну силу – сонце. 

Розроблѐячи питаннѐ про зимовий період свѐтљувань уљраїнців, С. Килимниљ аналізую сљладові 
частини љожного свѐта, обрѐдовість, ѐља супроводжую їх, та значеннѐ того чи іншого елемента 
звичаювості в історичній ретроспељтиві. 

Досліджуятьсѐ Віліѐ, внесеннѐ в хату «Дідуха», Багата Кутѐ – Свѐта Вечерѐ, Свѐта Ніч, привітаннѐ 
дітьми з Свѐтоя Вечерея діда і баби, віншуваннѐ-віршуваннѐ, перший день Різдва, Свѐтий Обід на 
Різдво, Колѐда та її суспільне значеннѐ. 

Поѐсняячи символіљу снопа – «Дідуха», етнограф вљазую, що це місце перебуваннѐ духів дідів-
прадідів, опіљунів чи пољровителів свого роду. Давні уљраїнці вірили, що всі духи і душі померлих – це 
свѐті душі, вони ю благодійниљами роду та родини; влітљу вони перебуваять на нивах та серед худоби, 
сприѐять урожая, охоронѐять його від бурі, від граду та посухи, сприѐять приплоду худоби, 
оберігаять її від усього злого. Крім того, духи-Лада ю посередниљами між лядьми і богом-сонцем, а 
останній ю тіюя силоя, ѐља даю життѐ на землі. Ці духи прийшли з неба й вселилисѐ в лядину, а зі 
смертя вони знову відходѐть у сонѐчний љрай. Тому, љоли вижати ниву, то духи-Лада вселѐятьсѐ в 
останній почесний сніп – «Дідух», або ѐљ ще його називали, сніп-«Рай», і переселѐятьсѐ у місце 
зберіганнѐ цього снопа – у љлуня чи љомору. 

«Дідух-Рай» був таљож символом і новорічного врожая, добробуту та щастѐ лядей. У цьому 
снопі, в соломі чи сіні, що заносѐть до хати на Вілія, духи переходѐть до житла. Длѐ них і длѐ бога-сонцѐ 
влаштовуять Свѐту Вечеря – Багату Кутя. Від цього і вечори до Нового Рољу вважаятьсѐ свѐтими. 

Вперше в етнологічній літературі С. Килимниљ подаю љласифіљація љолѐд за направленістя: 
дитѐчі, молодечі, дівочі, дівчині на порі, љолѐди дорослих, господарів, невістці. Ољремо виділено 
љолѐди на Гуцульщині і матеріал про љозу, танцяристів та машљарниљів. Досліджувались таљож питаннѐ 
вертепного обрѐду, його історії, особливостей у ољремих регіонах Уљраїни. Проведено љласифіљація 
љолѐд за смисловим значеннѐм: љолѐди філософсьљі та світоглѐдно-міфологічні, лицарсьљо-дружинні, 
дружинно-љнѐзівсьљої доби та початљів христиѐнства, љолѐдљи періоду двовір’ѐ, апољрифічні, біблійні та 
релігійно-національні. 

Ољремої уваги надано питаннѐм передднѐ Нового Рољу – «Маланљи» та Нового Рољу – «Василѐ». 
На етнографічному матеріалі Гуцульщини, Буљовини, Галичини, Поділлѐ автор пољазую, що у ХVІІ – ХІХ ст. 
у різних місцевостѐх Уљраїни були свої особливості в проведенні новорічних свѐтљувань. У ніч 
напередодні Нового Рољу Щедрий Бог сходить з неба до лядей, він іде в хату, до худоби, на селѐнсьље 
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поле. Його ж зустрічаять дід-Ладо та духи померлих, що прийшли раніше з полів і пасовищ і 
знаходѐтьсѐ у снопі – «Дідухові», у соломі чи сіні на підлозі, під столом, під постілля. 

Вважаять, що цей вечір не свѐтий, а щедрий, під час цього вечора прощаять љолѐду. Особлива 
пошана віддаютьсѐ печі, зољрема на Гуцульщині. Автор наводить слова повір’ѐ про піч, записане у 
Карпатах: «Цілий ріљ вона робить службу, а на Василѐ іде в танець, вона сѐ віддаю… Василь з Маланљоя 
приходѐть танцявати на печі, то їм не можна перешљоджати, не можна сідати на піч, љладуть лише 
овес, щоби мала чим љонѐ годувати, бо вона їде в місто на герць» *4, с. 116]. 

С. Килимниљ подаю зміст свѐтљуваннѐ «Маланљи» на Буљовині за описами Я. Федьљовича: 
«Найљраща й найчесніша дівчина перебиралась на Маланљу. Один парубољ за Василѐ (що мав народну 
назву: Чирчиљ, Чильчиљ), другий за љоролѐ (місѐцѐ), третій за діда Зміѐ з білоя довгоя бородоя (в іншім 
описі з зеленоя). Маланља мала зірљу на чолі, була прибрана у самі цвіти і перебувала в оточенні трьох 
подружечољ з рожевими деревцѐми. Подружљи були прибрані подібно до Маланљи. Василь (Чильчиљ) 
був вбраний за селѐнина-орача, мав при собі чепіги або серпа. Король був з повним місѐцем на чолі, а 
ѐљ мисливець мав сагайдаља й луља. Хлопці його почету теж були прибрані, чи за плугатарів, чи ѐљ 
мисливці. Плугатарі виводили з собоя вола або барана, мисливці – оленѐ а чи сољола, а Змій-дід, 
нарешті, вбраний в буйволову шљіру і оперезаний гадяљами, водив з собоя тура або цапа, мав велиљу 
љосу і три гробарі (що ними љопаять могили) з рисљалѐми на плечах» *4, с. 124]. 

Відзначено особливість љолѐдувань-щедрувань під час свѐтљуваннѐ Нового рољу. Щедруять 
переважно діти і свої побажаннѐ в щедрівљах направлѐять таљож дітѐм, ѐљі живуть у хаті, људи завітали 
щедрувальниљи. Лише на Буљовині щедруять діти і дорослі хлопці-парубљи. Ще відзначена таља 
особливість љолѐдувань-щедрувань: на Наддніпрѐнщині щедруять лише на «Маланљи», а в Галичині й 
Буљовині – на Водохрещѐ. Дівчата і молодиці ходѐть теж щедрувати, але вже післѐ дітей, љоли добре 
стемнію. Було відмічено і те, що на Буљовині були відомі у ХІХ ст. щедрівљи – «гейљаннѐ», в ѐљих бажаять 
господарѐм доброго приплоду худоби, і љожен рѐдољ вітаннѐ супроводжуять вигуљами «Гей, гей!». 

Опівночі палѐть «Дідуха». Сніп, що стоѐв на пољутті, ділѐть на дељільља частин. Одну відносѐть до 
љлуні, і там вона буде зберігатись до Велиљоднѐ, другу господар несе в сад, запаляю і обљуряю димом 
садовину. З цього снопиља господар бере солому і робить перевесла, ѐљими обв’ѐзую дерева. Частину 
снопа-«Дідуха» молодь несла на сільсьљий майдан разом з соломоя та сіном, ѐље стелили під сљатертину 
та під стіл ще у Вілія, і розпаляять вогні. Молодь зі сміхом і жартами перестрибую через вогонь, 
«очищуютьсѐ від злого». Вважаютьсѐ, що Щедрий Бог з вогнем і димом піднімаютьсѐ на небо, а з ним і всі 
духи. Частину соломи з «Дідуха» у в’ѐзочці залишаять під столом до свѐтљуваннѐ «Голодної Куті». 

Під час «Маланљи» – Щедрого Вечора – виголошуять таљож побажаннѐ-чаљлуваннѐ та 
здійсняять різні магічні дії. Вони близьљі за змістом і виљонаннѐм до чаљлувань і ворожінь під час 
Різдва, свѐта Андріѐ та ін. Це чаљлуваннѐ печі, щоб добре пељла, гріла і варила їжу; чаљлуваннѐ приплоду 
худоби і доброго врожая в наступному році на полі. Засобами гадань, чаљлувань і різних магічних дій 
виступаять љвасолѐ, маљ, љлоччѐ, тінь лядини чи тварини, пироги, љниші, љалачі та ін. 

Наводѐтьсѐ власні спостереженнѐ С. Килимниља, ѐљі він проводив у час перебуваннѐ в Уљраїні до 
початљу 40-х рољів, та матеріали досліджень новорічних ворожінь інших дослідниљів (О. Потебні, 
Л. Білецьљого, Я. Федьљовича). 

За давніми віруваннѐми, у день Нового Рољу до садиби господарѐ приходить Долѐ і оселѐютьсѐ в 
ѐљійсь тварині чи ѐљійсь речі господарсьљого вжитљу. Тому господар пильную, щоб щось не пропало з 
речей, љоли перевдѐгнені маланљувальниљи відвідуять його зі щедрівљами *2, с. 26].  

Даячи хараљтеристиљу новорічної обрѐдовості, автор у праці «Уљраїнсьљий ріљ…» љонстатую: «Не 
всім відомо те, що ці обичаї пройшли љрізь морољ віљів і донесли до наших часів хараљтер духовного 
життѐ наших далељих предљів, їх віру, віруваннѐ, світоглѐд, образ матеріального життѐ, їх ідеали, 
бажаннѐ, мрії… Жодний слов’ѐнсьљий народ не мав таљих висољопоетичних уѐвних образів природи, її 
ѐвищ, жодний слов’ѐнсьљий народ не зберіг до наших днів таљ повно й цільно основ своюї ранньої 
љультури, ѐљ це зберіг саме уљраїнсьљий народ» *4, с. 125]. 

Третю велиље і заљлячне свѐто новорічних свѐтљувань – Голодна Кутѐ, Водохрещѐ-Йордан. Аналіз 
обрѐдодій, пов’ѐзаних зі свѐтљуваннѐми 18-19 січнѐ, пољазую, що нічні ритуали, свѐченнѐ води, наданнѐ 
їй цілящих властивостей, «проганѐннѐ љуті», «розстріл љолѐди» ю дуже давніми звичаѐми. Фаљтично 
Голодна Кутѐ і Водохреща-Йордан – це два ољремі свѐта, але час їх проведеннѐ і послідовність ритуалів 
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зв’ѐзали свѐта у послідовний љомплељс обрѐдодій і свѐтљувань. Ввечері 18 січнѐ відбуваютьсѐ 
свѐтљуваннѐ Голодної Куті, а вже в ніч на 19 січнѐ відбуваютьсѐ водохрещенсьље освѐченнѐ води. 

С. Килимниљ відзначаю, що саме «Голодна Кутѐ – це свѐто запросин і гостяваннѐ добрих сил 
весни та буйних вод, а разом це свѐто зачаљлуваннѐ-заворожіннѐ господарства, худоби, ниви, города, 
пасіљи – вигнаннѐ всіх лихих сил й наљлиљаннѐ добробуту, головне, длѐ худоби, застрахуваннѐ 
магічними написами на всіх входах і виходах, щоб ніѐља лиха сила не сміла ввійти до хати, до худоби й 
взагалі до господарства» *4, с. 144]. 

Назва «Голодна Кутѐ» походить від того, що на ця вечеря не запрошуятьсѐ «лихі сили і духи», ѐљі 
повинні бути в наступному голодні і ніљоли не навідуватисѐ у господарство. «Голодна Кутѐ» відбуваласѐ 
без свѐтих душ, без бога багатства. Що ж до назви «Другий Свѐтий Вечір», то, на думљу С. Килимниља, цѐ 
назва перейшла ѐљ подібність вечері з «Багатоя Кутея». 

В љінці вечері господар суљав свічљи длѐ «Трійці». Вісљ вигрівали у тій мисці, з ѐљої їли на Свѐту 
Вечеря. При виминанні восљу руљами господар звертавсѐ з молитвами до бога, що на небі, щоб 
благословив «Трійця». До готових трьох свічољ господинѐ прив’ѐзувала різне зіллѐ, ѐље було освѐчене 
раніше (васильљи, људрѐвці, љолосљи з «Дідуха» та ін.). У згаданій праці С. Килимниља ю опис «Трійці»: 
«…схожа на љитиця љвітів з трьома свічљами посередині, «Трійцѐ» вважаласѐ чарівноя: її засвічували 
при всіх небезпељах – і при пожежі в селі, і при громі та бурі, і при освѐченні господарства, і на «Юрдані» 
(«Йордані»). А љоли господар умирав, то йому у той момент вставлѐли в руљи засвічену «Трійця» *4, 
с. 143+. Із «Трійцея» йшли свѐтити воду. аљ правило, свічљи несли жінљи, запалявали їх від вогня 
престольних свічољ, а гасили післѐ освѐченнѐ води, зануреннѐм «Трійці» в ополонљу, де проводилось 
освѐченнѐ. 

Йордан відправлѐютьсѐ вночі, бо злі й ворожі лядсьљі сили господаряять переважно у темну 
частину доби. Ці лихі сили ляди й прагнули заворожити, відвернути від води, від весни. 

Ціљаве припущеннѐ зробив С. Килимниљ щодо випусљаннѐ голуба під час свѐченнѐ води. Він 
пише: «І те випусљаннѐ голуба, чи іншого птаха під час свѐченнѐ води, нині ољутане христиѐнсьљим 
духом, було провозвісниљом неба, прилету птиць, присљорення приходу весни в давнину. Це й були 
магічні дії сљоріше виљлиљати прихід весни. Віруваннѐ, що у Новорічну ніч та у Водохрещенсьљу відљриті 
буваять небеса длѐ весни й води, що сљоро підуть на земля «дрібні дощиљи» – залишили свої сліди й у 
Свѐтому Письмі: «Небеса одверсти» *4, с. 148]. 

Таљим чином, в істориљо-етнографічній спадщині С. Килимниља ю значна љільљість праць, 
присвѐчених духовній љультурі уљраїнців і љалендарній обрѐдовості зољрема. Дослідниљ не лише подав 
матеріали про час, порѐдољ новорічно-різдвѐних свѐтљувань, а й спробував розібратисѐ з љоріннѐм 
певних обрѐдів і свѐт, дав поѐсненнѐ їхнім назвам і на основі досліджень попередниљів та власних 
розвідољ љонстатував дохристиѐнсьљу основу більшості свѐт љалендарного циљлу. 

Уљраїнсьљі етнографи діаспори (Німеччини, Канади) в 50-80-х рр. ХХ ст. зробили вагомий внесољ у 
дослідженнѐ љалендарної обрѐдовості, а їхні праці містѐть багато джерельного матеріалу про 
традиційну љультуру уљраїнців. 
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Петро Косачевич 

ВІДРОДЖЕННЯ ЗВИЧАЇВ ТА ОБРЯДІВ НА ОСНОВІ ЕТНОГРАФІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ  

УКРАЇНЦІВ-БОЙКІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 

 
У статті розглянуто відродження звичаїв та обрядів бойківської спільноти в Україні та в діаспорі, 

зокрема весіль, похоронів, різних календарно-обрядових свят. Підкреслено важливу роль МГО Світовий 
Конгрес Бойків у цій сфері.  

Ключові слова: всесвітні бойківські фестини, Світовий Конгрес Бойків, бойківське весілля, 
бойківський фольклор.  

 

The article deals with the revival of customs and rituals of Boyko community in Ukraine and in the diaspora, 
including weddings, funerals, various calendar and ritual celebrations. The importance of NGO World Congress of 
Boykos in this area is underlined.  

Key words: global Boyko’s festival, World Congress of Boykos, Boyko’s wedding, Boyko’s folklore. 
 

У центральній і західній частинах уљраїнсьљих Карпат спільно з іншими етнографічними групами – 
гуцулами й лемљами – проживаю найбільша етнографічна спільнота љарпатсьљих уљраїнців – бойљи.  

Хараљтерні особливості љультури та побуту населеннѐ завжди привертали увагу істориљів-
љраюзнавців, етнографів, фольљлористів. Науљовці давніх часів і сьогоденнѐ заљлиљали й заљлиљаять до 
енергійного й систематичного дослідженнѐ Бойљівщини. Відомий уљраїнсьљий фольљлорист і етнограф, 
аљадеміљ АН Уљраїни Володимир Гнатяљ ще в 1900 році наголошував, що працѐ на цьому полі повинна 
увінчатисѐ «…обширноя монографіюя, ѐља мала б не лише лољальне значеннѐ, але могла б становити 
цінний вљлад в уљраїнсьљо-русьљу етнографія» [1, c. 5]. 

Бойљівсьља частина Карпатсьљої Верховини видала визначних уљраїнців, що своїми непересічними 
талантами, творчістя та діѐльністя внесли велиљі сљарби до загальної љультури уљраїнсьљого народу. 

Сяди передусім слід віднести вихідцѐ з Бойљівщини, велиљого сина уљраїнсьљого народу, поета, 
письменниља І. а. Франља та багато інших громадсьљих, політичних, війсьљових, науљових і љультурних 
діѐчів Бойљівщини. Звідси витољи родоводу по материнсьљій лінії геніѐ та пророља Уљраїни Тараса 
Григоровича Шевченља. 

Товариством розроблено велиљу Програму майбутнього міжнародного заходу – Третього 
Світового Конгресу Бойљів, ѐљий відбудетьсѐ 6-9 серпнѐ 2015 рољу. Длѐ цього готуятьсѐ до роботи різні 
відділи, љомітети, ради, љонљурси згідно програмних завдань з підготовљи та проведеннѐ Конресу, а 
саме: Рада Асоціації громадѐн з прізвищами Бойљо та похідними – Бойчуљ, Бойљевич, Бойченљо, науљова 
рада, рада сприѐннѐ духовності, моралі, сім’ї та підростаячого пољоліннѐ серед бойљівчан, рада 
молодіжних організацій, рада суспільної служби, сояз жіночих організацій, рада музеїв «Бойљівщина», 
љомісіѐ з проведеннѐ літературно-љраюзнавчого љонљурсу ім. Мирона Утрисљо, рада автентичного 
фольљлору бойљівсьљої етнографічної групи, љооперативна рада (љредитні спілљи на Бойљівщині) та 
підприюмці і вихідці з Бойљівщини, вистављова љомісіѐ, љомісіѐ спорту і фізичної љультури, рада 
етнографії та художнього промислу, рада журналістів та працівниљів радіо, вихідці з Бойљівщини, 
љомітет «Уљраїнсьљий родовід» на теренах Бойљівщини, ељономічна група та інвестиційна љомісіѐ, рада 
љультури: збереженнѐ звичаїв та обрѐдів бойљів, рада розвитљу традиційної та нетрадиційної медицини 
на Бойљівщині, љомітет љонгресового љонцертного обслуговуваннѐ та свѐто мистецтв на Співочому полі, 
відділ зв’зљів з діаспороя, љомісіѐ з статистичних даних та інше і т. д. Правліннѐ об’юднаннѐ 
«Письменниљи Бойљівщини» готую літературний љонљурс ім. І. Франља та інше. 

Будуть проводитись із цих питань науљові љонференції, љруглі столи, зустрічі, засіданнѐ, љонљурси, 
оглѐди, прес-љонференції, свѐта і свѐтљовий фольљлорний љонцерт. Всі ці питаннѐ стосуятьсѐ таљож 
вихідців з Бойљівщини, що проживаять за љордоном в діаспорі. 

Тож запрошуюмо всіх охочих приюднуватисѐ до підготовљи Конгресу і подавати свої письмові 
заѐвљи та пропозиції. Конљурс відбудетьсѐ 6-9 серпнѐ 2015 рољу в Турљівсьљому та сусідніх до нього 
районах Львівсьљої області під гаслом «Світовий љонгрес бойљів – у розбудові уљраїнсьљої держави!».  

Наші товариства вже тривалий час займаятьсѐ відродженнѐм звичаїв та обрѐдів етнографічної 
спільноти уљраїнців-бойљів ѐљ в Уљраїні, таљ і в діаспорі. Починаячи з 1992 рољу, в ѐљому відбулисѐ Перші 
Всесвітні бойљівсьљі фестини, і донині ми займалисѐ цими питаннѐми. 
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З дослідів над минулим і сучасним уљраїнсьљого народу найљраще досліджена етнографічна 
ділѐнља. Від давньої нашої історії свої і чужі дослідниљи записували наші звичаї та обрѐди. Особливо 
багате ю етнографічні дослідженнѐ ХІХ та ХХ століть. Багато дослідів проведено і над етнографічноя 
спільнотоя бойљів. З уљраїнсьљих вчених вели досліди члени «Русьљої трійці» аљів Головацьљий, Іван 
Вагилевич. Крім них ю ще Ізидор Шараневич, Андрій Дешљо із Заљарпатттѐ, Михайло Зубрицьљий із 
Турљівщини і, звичайно, Іван Франљо. Ољрім них, цими питаннѐми займалисѐ В. Гнатяљ, В. Охримович, 
Я. Жатљович, Ф. Колесса та багато інших. Можна сяди віднести і польсьљих дослідниљів, таљих ѐљ Гнат 
Лябич-Червінсьљий, В. Полѐ, В. Лозінсьљий, І. Коперніцљий, О. Кольберг. Із чесьљих дослідниљів це були 
П. Й. Шафариљ, Фр. Регор, Фл. Заплета, І. А. Странсьљий.  

Звичайно, ще були й інші дослідниљи Бойљівщини, особливо нашого фольљлору. У нашому виступі 
йтиметьсѐ про традиції уљраїнсьљого народу, звичаї та обрѐди і багатий автентичний фольљлор 
Бойљівщини, що пов’ѐзаний з життѐм народу, а саме: весіллѐ, народини, смерть, љазљи, байљи, легенди, 
повір’ѐ, визначні свѐта, а таљож щоденне життѐ. 

Традиційним найважливішим звичаюм Бойљівщини ю проведеннѐ бойљівсьљого весіллѐ – це ціла 
епопеѐ, це мистецьљий твір і специфічний, бо більше ніде він не повторяютьсѐ. На Бойљівщині весіллѐ 
маю ољремий љолорит, збережений чи не з трипільсьљої доби. Що хараљтерно, що проведеннѐ весіль 
відбуваютьсѐ по-різному в різних населених пунљтах, але сљладовими частинами ю невід’юмні: 
1. Сватаннѐ, 2. Вінљоплетини, 3. Запросини, 4. Заручини, 5. Весіллѐ, 6. Шляб, 7. Державна реюстраціѐ, 
8. Поправини. 

Сватаннѐ хлопцѐ до дівчини супроводжуютьсѐ різними церемоніѐми. Парубољ вибираю собі двох 
сватів, звичайно статечних лядей, ѐљі спільно йдуть у хату батьљів дівчини. Старости починаять своя 
мову поетичним вступом про «љуниця, љрасну дівиця і про ловцѐ, љрасного молодцѐ», що зайшов аж у 
хату, де забігла љуницѐ – прељрасна дівицѐ. Післѐ довгої церемонії і поетичних примовлѐнь вљінці батьљо 
молодої зове дочљу і годѐтьсѐ на весіллѐ, або ж љаже, що ще молода і «хай підросте», тобто молодий 
дістаю відмову. Коли батьљи дівчини погодилисѐ, тоді починаласѐ гостина і домовлѐннѐ, що батьљи доні і 
жениха дадуть молодѐтам в придане. 

Ціљаво проходили і вінљоплетини, під час ѐљих молода з дружљами плели два вінљи з барвінљу і 
просили: «Благословіть, тату, своя доня на нове життѐ!» – батьљо відповідав: «Хай Бог благословить». – 
і таљ тричі. Кожен обрѐд супроводжуютьсѐ співами – «латљанљами» (від древньої богині Лади). Вінљи 
виплетині длѐ молодої та молодого. Свашљи постійно приспівуять: 
 

Наша Оленља не спала, 
Красні свашечљи зібрала. 
Аби вни і віночољ увили, 
Та й Бога долечљи просили. 

 

На другий день молодий з дружбами та молода з дружљами ідуть на запросини на весіллѐ. 
Спочатљу відвідуять родину, опіслѐ – друзів та знайомих. А в хаті вимовлѐять слова «просѐть тато, 
просѐть мама, просить дружба (дружља), прошу Вас і ѐ до нас на весіллѐ». У відповідь «най Бог 
благословить, љрасно дѐљуюм за запросини – прийдемо». Молодий та молода проходѐть ту саму 
процедуру запросин. 

У п’ѐтниця ввечері відбуваятьсѐ заручини. В ољремих бойљівсьљих регіонах до хати молодої 
сходѐтьсѐ обидві родини та обидва роди љладуть праву руљу одна на другу, а староста зв’ѐзую всі руљи 
рушниљом і приговоряю, «що той гудз в’ѐжетьсѐ не на раз, а на рољи, на цілий віљ». На заручинах ще 
обговоряять батьљи, що вони «запишуть» з маютљу своїм дітѐм. Подруги молодої таљож латљаять. 

У суботу розпочинаютьсѐ весіллѐ. Батьљи благословлѐять молодих на спільне життѐ. Зранљу ріжуть 
барвінољ у городі, а жінљи латљаять. А післѐ цього заходѐть до хати і сідаять за столи. Перед молодоя і 
молодими розміщуять весільний љоровай. Троїсті музиљи під віљнами молодих виљонуять «На 
добридень», промовлѐячи до гостей вітальні слова. Зі свого бољу староста відповідаю позитивно 
музиљантам і запрошую музиљи до хати. У хаті музиљи виљонуять «сімейний танець», де ближнѐ родина 
виљоную љруглий танољ і љидаять на хустину гроші, а свашљи таљож співаять приспівљи. Післѐ танця 
молоду і молодого переводѐть через стіл білѐ љоровая. Ця роботу проводить старший дружба чи 
старша дружља, подаячи молодим хусточљу. Староста благословить і розпочинаю весільну гостину. 
Через певний час прибуваять гості від молодого. На вході до будинљу молодої відбуваютьсѐ зустріч 
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молодого. Під час зустрічі проводѐтьсѐ торги з виљупу молодої. Але наперед староста молодої даю длѐ 
виљупу «љуниця» (переодѐгнена сміхотворно молода). Звичайно, молодий на це не погоджуютьсѐ. Тоді 
подаять по черзі дружољ: першу, другу, третя… Кожна з них отримую подарунољ від дружбів. На 
завершеннѐ церемонії приводѐть молоду, молодий виљуповую її. Гостей запрошуять до хати, де батьљи 
даять їм свою благословеннѐ. Післѐ цього під звуљи музиљ молоді з гостѐми направлѐятьсѐ до церљви 
длѐ шлябу. Післѐ шлябу відбуваютьсѐ процес державної реюстрації. Під љінець весіллѐ молодий 
проводить розчісуваннѐ молодої, знімаячи з голови вінољ, наљладаю хустину, що свідчить про те, що 
вона стала молодицея. 

У неділя по обіді відбуваятьсѐ поправини, гостяячи, танцяячи аж до втоми. На цьому 
зљінчуютьсѐ весіллѐ. 

Хочу відзначити, що порѐдољ весіллѐ не ю в љожному селі дотримуваний, ѐљ і латљанљи, жарти і 
приговірљи старостів не сљрізь однаљові. Найбільший у житті љожної лядини обрѐд весіллѐ справлѐять 
дуже урочисто з давніми традиціѐми. 

До речі, длѐ збереженнѐ традицій ми проводили публічні пољази на площі майдану 
Т. Г. Шевченља в м. Турља імпровізовані весіллѐ з с. Бітлѐ, с. Вовче Турљівсьљого району в час проведеннѐ 
П’ѐтих Явілейних Всесвітніх Бойљівсьљих фестин у 2012 році. Таљі пољазові заходи ми проводили і на 
попередніх Всесвітніх Бойљівсьљих фестинах, ѐљі відбувалисѐ у 1992, 1997, 2003, 2007 рољах. 

Ще одніюя обрѐдовістя та традиціюя ю народини на Бойљівщини. Це таљож пов’ѐзано з древніми 
звичаѐми. Жінља-повитуха знала, ѐљ допомогти на пологах і ѐљ уберегти матір і дитину від урољів. До 
першого љупелѐ давали свѐчену воду, зіллѐ, а дівчатам – мед, щоб хлопці лябили. Баба-повитуха на 
першій љупелі спльовую тричі позад себе і промовлѐю «Пељ та осина ідіть ген за гори за звори, у дебри 
непросвітні, а то ангелѐтљо лишіть добрим духам. Амінь». Під час хрещеннѐ дитини батьљи вибираять 
љумів – хресних батьљів дитини, ѐљих називаять «нанашљом» та «нанашљоя», љотрі в подарунољ від себе 
даять їм «љрижму» (шматољ білого полотна). При нещасних випадљах смерті батьљів љуми маять 
опіљуватисѐ дитиноя. 

Похоронні обрѐди таљі ж багаті, ѐљ і весільні. Замість «латљанољ» тут ю «голосіннѐ» – плачі, ѐљі 
часто своюя глибиноя і поезіюя розриваять душу і змушуять до сліз, до плачу. Ось взір одного 
голосіннѐ: 
 

Ой, моѐ сестроньљо мила, 
Нащо ти мене залишила. 
Ми ж таљ себе лябили, 
Ми завше в згоді жили. 

 

аљщо хтось умирав, то відразу зупинѐли годинниљ. Ціла родина ходила з непољритоя головоя. 
Воду, в ѐљій мили померлого, виливали в таље місце, де ніхто не ходить, бо вважали її нечистоя. Під час 
похованнѐ родичі љидали грудљу землі в ѐму, дрібні монети. Потім запрошували всіх на горѐчину 
(љомашнѐ, поминљи) за пољійниљом.  

Крім різних родинних обрѐдів і традицій, ѐљих важљо перелічити, на Бойљівщині чимала увага 
присвѐчуютьсѐ празниљам, ѐљі дуже величаво обходѐть. 

Ціљаво проходила підготовља до Свѐтого вечора. Перед вечерея господар мусів нагодувати добре 
худобу і птиця, щоб вона не наріљала на господарѐ. Вечерѐ сљладаласѐ з 12 пісних страв: љисилиці, љуті, 
љапусти, голубців, грибів, варениљів, љартоплі. Пељли житній хліб. Ввечері господар заносив до хати 
вівсѐний сніп і сіно (отаву і солому). Зайшовши до хати, вітавсѐ: «Христос сѐ рождаютьсѐ, дай, Боже, 
щасливо провести Свѐтий вечір і другого дочељати». Солому розстелѐли по хаті, а отаву љлали на стіл під 
сљатертину. По љраѐх љлали зубчиљи часниљу, а посередині – запалену свічљу. Післѐ молитви приступали 
до вечері. Починали з љуті і часниља, приљазуячи: «Щобись був здоровий, ѐљ часниљ». Пастух 
перев’ѐзував ложљи сіном, щоб влітљу љорови трималисѐ љупи. Діти залазили під сіно і шуљали, 
примовлѐячи: «ѐ нях, нях, а там ланях. а глип, глип, а там гриб» і т. д. Колѐдували до пізньої ночі. 
Незаміжні дівчата прислухалисѐ до гављоту собаљ: з ѐљої сторони чути голос собаљи, то з ціюї сторони 
можна чељати свого судженого. Свічљу не гасили цілу ніч, щоб пољійниљам було видно на тому світі. На 
Різдво Христове љолѐдниљи ходили від хати до хати і виљонували під віљнами господарів љолѐди: 
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В місті Вифлиюмі сталасѐ новина: 
Там пречиста, чиста Діва Мати породила Сина. 
аљ Го породила, в пелени повила,  
Зорѐ ѐсна, ѐсна і прељрасна  
На весь світ світила… 

 

На Новий (Старий) ріљ (Василіѐ), Різдво, Увидению дівчат до хати старалисѐ не впусљати, бо мали 
лише ходити чоловіљи (полазниљ). 

14 січнѐ, на Василіѐ, водѐть «љозу» та обсіваять пшеницея господарів.  
На Йордан, другий щедрий вечір, не їдѐть аж до освѐченнѐ води. Зранљу миятьсѐ освѐченоя 

водоя, в ѐљу вљидаять монети і примовлѐять: «Щоб були здорові, ѐљ водицѐ, а багаті, ѐљ землицѐ». 
Ґазда љропить свѐченоя водоя сім’я, дім, обійстѐ і навіть сљотину. На дверѐх і над віљнами маляять 
хрестиљи муљоя або љрейдоя, а на љриниці і на воротѐх, а то і в хаті, майстерно вирізанять хрестиљи. 
Щепи в саді обов’ѐзљово обв’ѐзуять вівсом у стеблі. Ввечері молодь ходить щедрувати. 
 

Пане господаря ци спите? Чи чуюте 
Ци дома ночуюте? Чи сљажите щедрувати 
Свій дім звесилѐти. 

 

Післѐ Різдва всі ляди готуятьсѐ до Велиљодніх свѐт, але в неділя перед тим ю Вербна (Шутљова) 
неділѐ. Ціюї неділі освѐчуютьсѐ верба (лоза, шутљи, гусѐтља). Післѐ освѐченнѐ лози ляди, виходѐчи із 
церљви, вдарѐять один одного, приговоряячи: «Не ѐ б’я, верба б’ю. За тиждень Велиљдень!». 

Найвеличнішим свѐтом Бойљівщини ю Велиљдень (Христос Восљрес! Воїстино Восљрес!). Всі 
христиѐни освѐчуять пасху, ѐйцѐ, сир і різні харчі. 

Післѐ обіду молодь іде до дзвіниці дзвонити в церљовні дзвони, щоб звістити про таљу велиљу 
радість. Молодь водить гаївљи. 

На другий день, у Світлий понеділољ, всі ляди обливаятьсѐ водоя. 
Ціљаве повір’ѐ було напередодні Івана Купала. П’ѐтницѐ вважаласѐ і вважаютьсѐ русальним днем. 

Жінља таљож не мала йти до хати, а тим більше чогось позичати. Жінљи перевірѐли на пасовисьљу, чи їм 
хто чарів не наслав. Вони раненьљо брали хліб, сіль, зіллѐ і заљопували на межі сусіда. В суботу його 
виљопували і віддавали љоровам. А ѐљщо сусідља знаходила чари, давала своїм љоровам, тобто забирала 
молољо. В це свѐто заготовлѐли зіллѐ і длѐ різних чарів: 
 

На Купала зіллѐ рвала, 
На Петра свѐтила 
Кого хочу розволочу  
І буду лябила. 

Або таља пісеньља: 
Коби Боже не гриміло 
На свѐтого ана,  
а би свому миленьљому 
Горіхів нарвала. 

 

Були певні повір’ѐ, пов’ѐзані зі свѐтом Яріѐ. Вважали, що в цей день добре ранљом виганѐти 
худобу на росу, збирати в лісі зіллѐ, щоб у љорови було сильне молољо. На свѐтого Іллі одѐг виносѐть на 
вулиця, щоб міль не їла. На Спаса жінљи, в ѐљих помирали діти, починали їсти ѐблуља. На Главосіљи не 
чіпали тих рослин, ѐљі маять головљи: маљ, љапусту, часниљ, льон, љоноплі. Від Введениѐ до 
Благовіщеннѐ землѐ заљриваютьсѐ на відпочинољ, тому в ту пору ніхто не орав та не љопав. Навіть глину 
длѐ мащеннѐ долівољ та печей заготовлѐли заздалегідь. 

З осінніх народних свѐт згадаюмо обжинљи. Длѐ хлібороба це важливе свѐто, бо воно 
символізувало успіхи важљої праці на полі – жнива, збір урожая. Під час обжинољ ляди на Бойљівщині 
співали різні обжинљові пісні: 
 

З стодоли до љомори, 
З љомори на нивойљу 
В щасливу годиночљу. 
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На Андріѐ дівчата загадували своя доля за допомогоя спечених љалачів на дровах, на певному 
відрізљу плоту рахували љіллѐ. аљщо число виходило парним, то дівчина сподіваласѐ вийти заміж. А 
парубљи на це свѐто робили збитљи у тих садибах, де були незаміжні дівчата. Знімали ворота, 
розљидували дрова, перегороджували дорогу. 

Всі бойљівчани дуже чељаять 19 груднѐ – відзначеннѐ Свѐтого Миљолаѐ. Тоді батьљи љладуть під 
подушљи дітей гостинці, подаровані Свѐтим Миљолаюм. Побутую ще те, що діти не сплѐть вночі, бо 
чељаять, љоли буде пічља танцявати. 

Казљи, легенди, байљи, оповідљи ю велиљим доробљом Бойљівщини. Але длѐ їх опису потрібно 
багато часу. Це може бути ољрема тема. 

аљ нам відомо, нашого цвіту по всьому світу. Ляди, ѐљі опинилисѐ із об’юљтивних чи суб’юљтивних 
причин за межами Уљраїни, таљож старалисѐ зберегти свої звичаї та обрѐди, ѐљі були притаманними в 
цій місцевості, де вони народилисѐ і жили перед виїздом в іншу љраїну. Таље ми спостерігаюмо на 
Америљансьљому љонтиненті: в США, Канаді, Аргентині, Бразилії. У ювропейсьљій частині: Велиљій 
Британії, Польщі, Німеччині, Чехії, Хорватії, Словенії, Естонії, Білорусі, Росії, Болгарії, Італії та в інших 
љраїнах світу.  

Наша діаспора стараютьсѐ зберігати бойљівсьљий автентичний фольљлор і популѐризувати його у 
світовому масштабі. Ось візьмемо до відома таљі аматорсьљі љолељтиви, а саме: 

 Із США – фольљлорний ансамбль «Коріннѐ», љерівниљ Галина Щепљо 

 Із Нья-Йорља – сімейний љолељтив Павлишиних 

 Із Словенії ансамбль «Рѐва» 

 Із Ромунії з Мараморощини «Бойљівщина» з бойљівсьљими љоломийљами 

 Із Латвії «Колібрі», «Веселља» з ісљрометними танцѐми. 

 Із Білорусії љолељтив  

 Із Естонії «Журба» љерівниљ В. Лейбяљ 

 Із Кабардино-Балљарії з Росії љолељтив – љерівниљ А. Бойљо 
 Із м. Ірљутсьља Росії љолељтив «Маг» 

 Із Польщі ансамбль «Ослов’ѐни» та з інших љраїн 
Ољремоя темоя можна розглѐдати питаннѐ збереженнѐ вистављово-образотворчого та 

архітељтурного мистецтва на Бойљівщині. Особливо можна добрим словом згадати  в Польщі дирељтору 
осередљу «Карітас» Богдану аніљу, ѐљий організував в Міжљовцѐх цілу вистављову галерея Бойљівсьљої 
церљовної архітељтури в мініатярі, тобто зразљи церљов із сіл Турљівсьљого та інших районів Львівсьљої, 
Заљарпатсьљої та Івано-Франљівсьљої областей. Але це вже додатљова тема. 
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Аліса Коханова 

ТОВАРИСТВО «ЧЕРВОНА КАЛИНА»: ЗДОБУТКИ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 
У статті розкрито деякі аспекти діяльності українського товариства «Червона Калина», яке було 

засноване та створене 9 березня 1990 року для відродження, збереження та розповсюдження української 
мови, історії, культури, традицій на автохтонних українських землях.  

Ключові слова: товариство «Червона калина», Тирасполь, Придністров’я. 
 

Association of Ukrainian culture «Red Viburnum» was founded and established in March 9, 1990 for the 
recovery, storage and distribution of Ukrainian language, history, culture and traditions of indigenous Ukrainian 
lands.  

Key words: NGO «Red Viburnum», Tiraspol, Transnistria. 
 

Уљраїнсьље товариство «Червона Калина» було засноване та створене 9 березнѐ 1990 рољу длѐ 
відродженнѐ, збереженнѐ та розповсядженнѐ уљраїнсьљої мови, історії, љультури, традицій на 
автохтонних уљраїнсьљих землѐх. Саме у цей день вийшла сторінља уљраїнсьљоя мовоя в 
російсьљомовній газеті «Днестровсљаѐ правда», присвѐчена дня народженнѐ Тараса Шевченља. 
Офіційна реюстраціѐ організації відбулась у березні 1991 р. Ініціаторами були: Володимир Павляљ – 
інженер-технолог меблевої фабриљи №  5, љорељтор місьљої газети «Днестровсљаѐ правда» Іраїда 
Корній, медсестра місьљої ліљарні Наталѐ Пастухова, заввідділом науљової пропаганди Тираспольсьљого 
істориљо-љраюзнавчого музея Аліса Коханова та художниљ Ліліѐ Литвинчуљ. 

«Червона љалина» – перша на теренах тодішньої Молдавії національно-љультурна організаціѐ, ѐља 
повернула уљраїнців до свого љоріннѐ, до своїх витољів. Перші радіопередачі, програми на ТБ, перша та 
юдина недільна шљола з вивченнѐ мови та історії Уљраїни (діѐла з 1993 до 2007), створеннѐ дитѐчого 
садочља (1994), проведеннѐ читань уљраїнсьљої поезії, поїздљи по селах та містах Придністров’ѐ, виступи 
перед селѐнами на полѐх, фермах, траљторних бригадах, у навчальних заљладах, війсьљових частинах, 
ліљарнѐх, на підприюмствах міста... 

Наша мова вивчаютьсѐ у всіх навчальних заљладах Придністров’ѐ, осљільљи вона ю одніюя з 
офіційних мов нашого љрая. Наші діти маять змогу продовжувати освіту у вишах Уљраїни, на ТБ 
Придністров’ѐ створено програму уљраїнсьљоя мовоя, виходить таљож газета «Гомін», частина 
матеріалів ѐљої присвѐчуютьсѐ діѐльності уљраїнсьљих громад. 

У Тирасполі працяю Республіљансьљий уљраїнсьљий теоретичний ліцей-љомплељс (РУТЛ-К), ѐљому 
незабаром виповнитьсѐ 19 рољів та љафедра уљраїнсьљої мови у Придністровсьљому університеті 
ім. Т. Шевченља. 

Рух, ѐљий було започатљовано на початљу 90-х невеличљоя групљоя ентузіастів від «Червоної 
љалини», набрав досить велиљих обертів, і вже не можна його зупинити, бо залучена молодь, діти, ѐљим 
не байдуже їхню минуле.  
 

Наша дума, наша піснѐ 
не вмре, не загине! 
Ось де, ляде, наша слава, 
слава Уљраїни. 

 

Ось таљ і з’ѐвиласѐ назва нашого товариства «Червона љалина», ѐље ми створили у березні 
1990 рољу в місті Тирасполі, љолишній столиці Молдавсьљої РСР (1929–1940 рр.) у сљладі Уљраїни. 
Третину населеннѐ љрая становили уљраїнці, але ми вважаюмо, що љільљість нас значно більша, бо 
багато хто просто соромивсѐ, та й соромитьсѐ тепер визнавати своя належність до матінљи-Уљраїни.  

Розповісти про діѐльність нашої організації у љоротљому виљладі неможливо. Читач може собі 
лише уѐвити, ѐља љільљість заходів відбуласѐ за 23 рољи!  

Наприљлад, щорічний љонљурс читців, присвѐчений пам’ѐті Тараса Шевченља, ѐљий ми 
започатљували 15 рољів тому, починавсѐ з 23 учасниљів. З љожним рољом љільљість бажаячих 
збільшуваласѐ, але ми не очіљували, що таљі небайдужі наші діти до уљраїнсьљого слова, що вже 
нинішнього рољу було подано 106 заѐвољ!!! Це дітљи-дошљільнѐта, це шљолѐрі, ліцеїсти, студенти 
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Придністровсьљого університету ім. Т. Шевченља, це слухачі війсьљового інституту МВС Придністров’ѐ, а 
цього рољу долучилисѐ ще й љадети, учні љадетсьљого љорпусу, що в м. Бендери. Отож, віљ учасниљів 
љоливаютьсѐ від 4 до 24 рољів. Мушу зауважити, що з усіх національно-љультурних громад нашого міста 
(а їх у нас ю чимало) лише «Червона љалина» влаштовую љонљурс з читаннѐ поезій. Длѐ љонљурсантів ю 
обов’ѐзљовим виљонаннѐ творів Кобзарѐ, а таљож і сучасних поетів. Тому наші учасниљи знаять Ліну 
Костенљо, Василѐ Стуса, Дмитра Павличља, Яріѐ Литвина, Івана Драча та багатьох інших.  

Конљурси останніх рољів відрізнѐятьсѐ тим, що, праљтично, љожен з читців одѐгнений в 
уљраїнсьљий љостям. Батьљи шиять самі, майструять, ѐљ можуть, тому діти відчуваять себе справжніми 
уљраїнцѐми, хоча приходѐть до нас представниљи різних національностей, ѐљі живуть у нашому місті: це 
і болгари, і молдавани, і ювреї, і білоруси, і татари, і росіѐни... Та всіх не перелічити.  

А ще наші діти пољазуять інсценізації за творами уљраїнсьљих письменниљів. 
Крім того, стало вже доброя традиціюя виљонаннѐ пісень за творами Тараса Шевченља. аљі 

талановиті наші діти! Жаль, що не можна передати того свѐтљового настроя, що тримаютьсѐ протѐгом  
4-5 годин, пољи йде љонљурс. А потім, љоли члени журі підводѐть підсумљи перед глѐдачами, а це – 
батьљи, вчителі, самі учасниљи та вболівальниљи, виступаять з љонцертноя програмоя учні музичних 
шљіл, музичного љоледжу ім. А. Рубінштейна, ѐљі співаять пісні мовами народів нашого љрая. Залу, де 
відбуваютьсѐ наше свѐто, приљрашаять малянљи за творами Т. Г. Шевченља, виљонані учнѐми художньої 
шљоли ім. О. Фойницьљого. Всі, хто бере участь у љонљурсі, отримуять дипломи, а переможці – 
подарунљи від спонсорів. Подарунљи отримуять вчителі, члени журі. Ніхто не залишаютьсѐ без уваги. 

Але найљращий, найдорожчий подарунољ учасниљові, це – «Кобзар». Ця љнигу нам неодноразово 
привозили від Всеуљраїнсьљого товариства «Просвіта», очоляваного Павлом Мовчаном. Таљим чином, 
можна сљазати, що «Кобзар» ю у љожного, хто будь-љоли виступив на љонљурсі. 

Може хто здивуютьсѐ, але в нашому місті «Червона љалина» встановила меморіальну дошљу 
Миљолі Гоголя. Таљ-таљ, саме йому – видатному, талановитому, геніальному письменниљові, ѐљий і не 
знав, що таље місто існую на світі, бо ніљоли не бував у наших љраѐх. Але љолись, ще за радѐнсьљих часів, 
іменем Гоголѐ було названо одну з вулиць в Кіровсьљому районі Тирасполѐ. Ми подумали, що нашим 
нащадљам варто нагадати, хто був Миљола Гоголь, звідљи він походив, що написав. Це ми, старше 
пољоліннѐ, знаюмо, що Гоголь народивсѐ в Полтавсьљій області Уљраїни, навчавсѐ у Полтавсьљому 
повітовому училищі та у Ніжинсьљій гімназії вищих науљ. І хоча він більшу частину свого життѐ прожив у 
Росії та за љордоном, хоча писав російсьљоя мовоя, він не забував про своя Батьљівщину, 
виљористовуячи у своїх творах уљраїнсьљий фольљлор, етнографія, описував побут, життѐ уљраїнсьљого 
народу, веселий гумор та висољий патріотизм.  

Дошљу встановили у 2009 році, а вже в подальшому, на проханнѐ жителів вулиці, ми почали 
проводити «Сорочинсьљий ѐрмарољ».  

Встановленнѐ таблиці – це було справжню гулѐннѐ, що супроводжувалосѐ љонљурсами на љращу 
садибу (на вулиці розташовані приватні будинљи), а лядей було стільљи, ѐљ на доброму весіллі! Спів, 
танці, борщ, варениљи, љуліш... А ще – напій з лісових трав, тому від велиљих љазанів з ароматним 
напоюм нарід не відходив. Кури, гуси, љози, навіть один љінь – ці істоти таљож допомогли створити добру 
атмосферу, ѐљоя було перейнѐто все довљіллѐ. Мешљанці вулиці просили продовжувати таљі заходи. 
Тому ми і взѐлисѐ за організація та проведеннѐ ѐрмарљу. 

На ѐрмарљу ж своя продуљція привозили фермери, винороби, гончарі, пасічниљи, ѐљих оточую 
натовп протѐгом всього днѐ. Вулицѐ, перељрита від транспорту, надаютьсѐ музиљантам, співаљам, 
танцяристам Тирасполѐ та гостѐм, ѐљі приїжджаять з Дубосар, Григоріополѐ, Слободзеї.  

Тут вже з «Червоноя љалиноя» співпрацяю і республіљансьље товариство «Уљрпросвіта», 
очоляване Володимиром Боднарем. Отож, спільними зусиллѐми нам легљо даютьсѐ таље масове 
дійство. Головне, що ляди не залишаятьсѐ байдужими. Приходѐть цілими родинами, молодь, дітлахи, 
стареньљі бабусі й дідусі. Минулої осені зібралосѐ майже тисѐча лядей. Ми вже запланували на 
вересень новий ѐрмарољ, готуюмосѐ до нього тепер. 

Взагалі, можна сљазати, що ми працяюмо відповідно до свого плану роботи, ѐљий сљладаюмо та 
затверджуюмо щорічно. Враховуюмо всі визначні події, що відбуваятьсѐ в Уљраїні та у Придністров’ї, 
починаячи від січнѐ і далі: це День соборності і День пам’ѐті героїв Крут, читаннѐ лељцій на радіо, 
присвѐчені державним символам Уљраїни, це Міжнародний день рідної мови, день народженнѐ Лесі 
Уљраїнљи, відбірљові љонљурси по шљолах міста та загальномісьљий љонљурс, присвѐчений пам’ѐті Тараса 
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Шевченља, День матері, Міжнародний день музеїв, Дні слов’ѐнсьљої писемності та љультури, День міста 
Тирасполѐ, День республіљи (Придністров’ѐ). 

Звичайно, все не варто називати, бо вийде таља собі довготривала історіѐ, але ще розповім про 
велиљий љонцерт, ѐљий ми влаштовуюмо в центрі міста з нагоди Днѐ національного прапора та Днѐ 
незалежності Уљраїни. Ці два визначні свѐта ми об’юднуюмо в одну програму, і тому заходи починаятьсѐ 
з самого ранљу пољладаннѐм љвітів до пам’ѐтниља Т. Шевченљу, потім мітинг, післѐ цього їдемо до села 
Варницѐ, де ми љолись встановили пам’ѐтний знаљ гетьману Іванові Мазепі, там таљож пољладаюмо љвіти 
і продовжуюмо свій шлѐх до Бендерсьљої фортеці, де ю пам’ѐтниљ І. П. Котлѐревсьљому та Конституції 
Пилипа Орлиља. Ці пам’ѐтниљи встановило Посольство Уљраїни в Молдові. 

А під вечір у нас велиљий љонцерт. Традиційно його розпочинаю муніципальний духовий орљестр, 
ѐљий протѐгом години виљоную чудові вальси, марші, танго, фољстроти та іншу музиљу. Гра привабляю 
глѐдачів, і вони розташовуятьсѐ білѐ фонтану, на лавочљах білѐ љінотеатру, хтось на велосипедах, їдучи з 
прогулѐнљи, затримуютьсѐ білѐ сцени. А љоли виходить на сцену љоманда від нашого товариства, 
љерівниљи міста, управліннѐ љультури, то заціљавленість збільшуютьсѐ, натовп прислухаютьсѐ до слів, 
затихаю, а ми, тим часом, розповідаюмо, що љонцерт присвѐчуютьсѐ важливим датам у житті Уљраїни та 
уљраїнців. Адже ми сусіди і наша землѐ – це љолишнѐ уљраїнсьља землѐ. У нас одне љоріннѐ, ми всі 
родом з Уљраїни.  

Велиља љонцертна програма триваю до двох годин. Співаять діти, дорослі, танцяю молодь на 
сцені, підтанцьовуять самі глѐдачі. Ніхто не залишаютьсѐ байдужим. Післѐ заљінченні розходѐтьсѐ 
неохоче, але в доброму настрої. 

На День республіљи (2 вереснѐ ) та на День міста Тирасполѐ (14 жовтнѐ) ми влаштовуюмо велиље 
уљраїнсьље подвір’ѐ, де представлѐюмо чимало етнографічного матеріалу: уљраїнсьљу вишивљу, рушниљи, 
сорочљи, посуд, предмети побуту; робимо вистављу уљраїнсьљої љниги, пригощаюмо хлібом з салом та 
трав’ѐним чаюм. Уљраїнсьља піснѐ лунаю безперервно, один љолељтив зміняю інший, спів стаю загальним, 
бо вже не розібрати, де артисти, а де глѐдачі та гості.  

Таљ вже сталосѐ, що нашу љультурну діѐльність підтримую љерівництво міста, держадміністраціѐ, 
місьљрада, управліннѐ љультури. Нас поважаять, іноді дивуятьсѐ нашій наполегливості, але ми 
працяюмо від серцѐ, дољладаюмо всіх зусиль до того, щоб про Уљраїну, уљраїнсьљу мову не забували 
уљраїнці, ѐљі живуть за межами своюї Батьљівщини. Ми не дамо нашим нащадљам забути свої традиції, 
своя љультуру, своя мову, дољи битимутьсѐ наші серцѐ. 
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Тетяна Краюшкіна 

ДО ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ ПЕРСОНАЖІВ 

УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЧАРІВНИХ КАЗОК ПРИМОР’Я 

 
У статті розглядаються міжособистісні стосунки як одна зі складових національної ідентичності. 

Як матеріал для аналізу були обрані українські народні чарівні казки, записані на території Приморського 
краю Російської Федерації у середині ХХ ст. У статті зроблено висновки про специфіку відображення 
міжособистісних відносин українців. Головними компонентами є православна віра, переважання взаємин 
між членами однієї сім’ї. Міжособистісні стосунки персонажів мають три основні моделі: довіра – її 
відсутність, помста (відплата), підпорядкування – непокора. 

Ключові слова: національна ідентичність, міжособистісні стосунки, регіональний фольклор, 
українські народні чарівні казки. 

 

This article focuses on interpersonal relationships as a component of national identity. The material used for 
the analysis were selected Ukrainian folk fairy tales recorded in the Primorsky Territory of the Russian Federation in 
the mid-XX century. It is concluded that there is a specific reflection of interpersonal relationships between 
Ukrainians. The main features are the Orthodox faith, domination of the relationship between members of the same 
family. Interpersonal relationships of characters have three basic models: trust – its absence, revenge (retribution), 
submission – insubordination. 

Key words: national identity, interpersonal relationships, regional folklore, Ukrainian folk fairy tales. 
 

Усна творчість – своюрідна енциљлопедіѐ народного життѐ, містить інформація про багато реалій, 
що відображаять менталітет етносу, в тому числі і про національну ідентичність. Народні љазљи ѐљ 
важлива сљладова фольљлорного фонду, безперечно, можна вважати сховищем уѐвлень уљраїнців про 
взаюмини лядей. У цій статті будуть проаналізовані міжособистісні стосунљи персонажів п’ѐти чарівних 
љазољ, записаних на території Приморсьљого љрая Російсьљої Федерації від трьох уљраїнців і 
опубліљованих у двох збірниљах (1986 і 1989 рр.). Інформаціѐ про виљонавців дуже мізерна. Перший 
љазљар – Колесніченљо Степан Дмитрович, інвалід Велиљої Вітчизнѐної війни, швець, від нього були 
записані три љазљи в період з 1955 по 1959 рр. у м. Дальнегорсьљ; другий – Литвиненљо М. Ф., 1897 р. н., 
його љазља була зафіљсована у 1969 р. у с. Варфоломіївља аљовлівсьљого району; третѐ љазљарља – 
Карабанова Ювдољіѐ Венедиљтівна, 1907 р. н., її фольљлорний тељст став відомий збирачам у 
с. Востріцова Красноармійсьљого району в 1968 р. 

Психологи називаять міжособистісними відносинами «взаюмозв’ѐзљи лядей ѐљі об’юљтивно 
проѐвлѐятьсѐ, відображені в змісті і спрѐмованості реальної їх взаюмодії і спілљуванні та породжуять 
суб’юљтивне баченнѐ своюї позиції та положеннѐ інших» *3+. Подібне визначеннѐ міжособистісних 
відносин може бути љальљоване і на взаюмодія персонажів чарівної љазљи. По суті, міжособистісні 
стосунљи можна оцінявати за їх результатом. Він може бути позитивним чи негативним длѐ обох сторін 
(ці варіанти зустрічаятьсѐ в уљраїнсьљій чарівній љазці нечасто), при цьому первинна думља одного з 
персонажів про результати взаюмодії може бути помилљова. Позитивно забарвлені міжособистісні 
стосунљи традиційно присутні у фіналі љазљи, наприљлад: «А молоді роздали все багатство людям і 
стали жити щасливо» *2, с. 47+ (461 Марљо Багатий). Важливо наступне: у подібній моделі 
міжособистісних відносин взаюмодіять персонажі, що входѐть до групи позитивних персонажів. 

Міжособистісні стосунљи нібито маять длѐ одного з персонажів негативний результат, а 
насправді приносѐть йому љористь. Звертаю на себе увагу те, що взаюмодіѐ героѐ у цьому випадљу 
відбуваютьсѐ з представниљами позитивної групи персонажів – помічниљами або дарувальниљами. 
Герой ослаб від голоду, він знаходить хатинљу, і хлопчиљ, що живе в ній, допомагаю героя вижити: 

«Став давати йому хлопчик хліба по крихітці. Капітан і каже: 
– Що ж ти помаленьку так даєш? Я дуже хочу їсти, просто з голоду вмираю.  
А хлопчик відповідає: 
– Тобі багато їсти не можна – помреш» *1, с. 41+ (301D * Солдат знаходить зниклу царівну). 
аљ непотрібні сприймаю љапітан подарунљи, ѐљі йому даруять наймити: він сподівавсѐ отримати 

зовсім інше. Капітан порушив заборону господарѐ, той проганѐю його геть, љапітан просить дати йому 
хоч найхудішого љонѐ, але господар відмовлѐю йому і в цьому. Розмову чуять наймити і таюмно від 
господарѐ обдаровуять љапітана, при цьому означивши і причину хорошого до нього ставленнѐ: 
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– «Ти був нашим другом, ми тебе не залишимо. 
І дали йому худого облізлого коня, іржаву шаблю і гаманець з однією-єдиною копійкою. 
– Що ж мені робити з цим недобитим конем, іржавої шаблею і однією копійкою в дірявому 

гаманці?» *1, с. 42+ (301D * Солдат знаходить зниклу царівну). 
 

На здивоване запитаннѐ отримую раціональну відповідь, що цей дар допоможе в сљрутну 
хвилину. Таљ і відбуваютьсѐ насправді. 

Найбільш популѐрний третій варіант міжособистісних відносин, при ѐљому, узагальняячи, одна 
сторона отримую бажане, а інша, навпаљи, не отримую бажаного. У љазці часто вибудовуятьсѐ 
міжособистісні стосунљи за моделля, де один персонаж інформую іншого про що-небудь. Тут 
важливими виѐвлѐятьсѐ таљі љомпоненти, ѐљ довіра – її відсутність – підтвердженнѐ інформації. В 
уљраїнсьљих љазљах, ѐљ правило, довіра до отриманої інформації будуютьсѐ тільљи на словесному її 
втіленні: один персонаж говорить іншому про ѐљусь подія, і другий першому вірить на слово. Таља 
модель міжособистісних відносин зустрічаютьсѐ у љазці на сяжет 530 Сивљо-Бурљо. Батьљо відправлѐю 
синів по черзі стерегти пшениця. Старший і середній сини не виљонуять завданнѐ, а лѐгаять спати. 
Батьља ж вранці по черзі вводѐть в оману: «Всю ніч не спав і змій-злодія не побачив» [1, с. 26+. Старший і 
середній сини не бачили злодіѐ тому, що спали, тобто дійсності відповідаю лише друга частина 
повідомленнѐ. Молодший син обманяю батьља інаљше: він дійсно не спав, але при цьому бачив злодіѐ. 
Ціљаво, що його відповідь ідентична відповіді старших братів: «Всю ніч не спав і змій-злодія не побачив» 
*1, с. 26]. 

В уљраїнсьљій љазці зустрічаютьсѐ взаюмодіѐ одного персонажа з усіма, але цей спосіб 
міжособистісних відносин доступний тільљи персонажу, ѐљий займаю найвищий статус у державі, – 
царя, при цьому взаюмодіѐ між царем і підданими відбуваютьсѐ за допомогоя третіх осіб – глашатаїв. 
Цар, дізнавшись, що царівну виљрали, «наказав глашатаям оголосити на всіх площах, хто знайде 
його дочку і доставить батькові, за того заміж віддасть» *1, с. 39] (301D * Солдат знаходить зниклу 
царівну). 

Довірливість героѐ обертаютьсѐ проти нього. Дружина љапітана, що зійшласѐ зі Зміюм, випитую в 
чоловіља, ѐљим чином той переміг її љоханцѐ. Чоловіљ розљриваю дружині свій сељрет. «Вона його 
приспала, а сама вкрала шаблю і віднесла Змію» *1, с. 43] (301D * Солдат знаходить зниклу царівну). 
Капітана посадили в темниця, його виручаю љінь, на ѐљому він їде до наймитів, що подарували йому 
чарівну шабля. «Ну, стали вони його лаяти, що він проговорився дружині про шаблю» [1, с. 43]. 

Популѐрним в уљраїнсьљій народній чарівній љазці ю візуальне інформуваннѐ, при цьому 
інтерпретації побаченого можуть не відповідати дійсності, ѐљ це відбуваютьсѐ в љазці на сяжет 675 «По 
щучому веління». Ваньља в санѐх, в ѐљі не запрѐжений љінь, по щучому веління мчить по селу. «І 
вирішили люди, що це чаклун. Натовпами почали збиратися на вулиці і говорити між собою, як би їм 
знищити чаклуна» *2, с. 51+. Герой не відљриваю братам правди, љоли вони бачать світло, ѐље осѐѐло 
хату, думаять, що герой палить сірниљи: 
 

– «Ванька-дурень, не псуй сірників! 
– Та я один» *1, с. 29+ (530 Сивко-Бурко). 

 

Насправді ж герой милуютьсѐ љільцем царівни, від ѐљого і виходить сильне сѐйво. 
Аудіальне інформуваннѐ не завжди виљлиљаю довіру у того, љому воно призначене. Герой вводить 

в оману царівну, намагаячись приховати від неї љільце. Царівна шуљаю серед інших персонажів героѐ, 
ѐљий виљонав завданнѐ. Вона бачить у дурнѐ зав’ѐзаний палець, герой двічі намагаютьсѐ обдурити 
царівну, але вона не вірить йому на слово: 
 

– «Що це у вас? 
– Та тут нарвало. 
– Дозвольте, я подивлюся. 
– Та ні, тут такий нарив, недобре навіть розв’язувати. 
– Нічого, нічого, розв’яжіть» *1, с. 29+ (530 Сивко-Бурко). 

 

Під пов’ѐзљоя царівна виѐвлѐю свою љільце. 
Подібне відбуваютьсѐ і зі старшими братами Івана-дурнѐ. Герой, перевтілившись у богатирѐ, по 

дорозі до царівни наздоганѐю братів і б’ю їх батогом. Через деѐљий час брати розповідаять вдома про 
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ця подія. Герой стверджую, що він і ю тим самим богатирем, але брати йому не вірѐть, тому що вони 
своїми очима бачили іншого персонажа: «Сиди, дурень! А то з грубки стягнемо, дак задамо!» *1, с. 27] 
(530 Сивљо-Бурљо). 

Капітан знаходить царівну, ѐљу довго шуљав (її виљрав велетень). Капітан љаже їй, що небезпеља 
минула – він убив велетнѐ, але царівна не вірить героя. аљ дољаз правдивості своїх слів, герой 
приносить почергово їй руљу, ногу велетнѐ, тільљи љоли приносить голову, царівна пересвідчуютьсѐ в 
правдивості слів свого рѐтівниља. Потім љапітан повідомлѐю дівчині, що посланий її батьљом, але вона 
знову не вірить. Капітан на дољаз демонструю їй љільце, подароване царем: «Побачила царівна 
батькове кільце – повірила» *1, с. 41] (301D * Солдат знаходить зниклу царівну). 

Це љільце служить особливим знаљом і у фіналі љазљи. Капітан, ѐљого всі вважаять загиблим, 
оголошуютьсѐ на весіллі царівни. Цар пропоную всім випити за упољій љапітана. «І љоли піднесли чарљу 
љапітану, він надів на палець љільце царѐ і піднѐв руљу вгору. Заблищало љільце, ѐљ сонце. Побачила царівна 
його і заљричала: «Ні, батьку, давайте вип’ємо за здоров’я капітана!» *1, с. 43] (301D * Солдат знаходить 
зниклу царівну). Тобто љапітан особисто з’ѐвивсѐ на весіллі, ніхто не впізнав його, ідентифіљатором його 
особистості служить љільце, подароване йому царем. Прѐмо протилежна ситуаціѐ представлена далі: 
дружина-антагоністља впізнала в љоні свого чоловіља, образ ѐљого він прийнѐв. Капітан, перетворившись на 
љонѐ, опинѐютьсѐ в будинљу дружини, ѐља живе з љоханцем: «<...> дружина як зустрілася поглядом з конем, 
так і зрозуміла. Каже *коханцеві+: «Це не кінь, це наша смерть» *1, с. 43-44]. 

Крім раціонального обміну інформаціюя між персонажами, в уљраїнсьљій народній чарівній љазці 
представлений таљож ірраціональний спосіб отриманнѐ інформації, при цьому він, згідно з логіљоя 
љазљи, не маю суттювої відмінності від отриманнѐ інформації раціональним способом. Саме таљим 
способом отриманнѐ інформації ю передчуттѐ. Свељор і свељруха вигнали невістљу з дітьми, пољи її 
чоловіљ був у від’їзді. Жінљу з дітьми прихистив шинљар. Через деѐљий час в шинљу зупинѐютьсѐ чоловіљ 
Безручљи, один з дітей підносить йому випити. «Щось душа передчуває, що це його син» *1, с. 35] (706 
Безручља). Чоловіљ запитую хлопчиља, хто його батьљо, той відповідаю, що не знаю. Тоді чоловіљ просить 
пољлиљати маму хлопчиља і впізнаю у ній своя дружину. Другий ірраціональний спосіб – пророљуваннѐ. 
Царя зустрічаютьсѐ жебраљ: «І передбачив йому жебрак, що народиться в нього дочка-красуня і буде 
вона вкрадена. Здивувався цар, приїхав додому, розповів дружині <...>. Через дев’ять місяців його 
дружина-стара народила дочку» *1, с. 39] (301D * Солдат знаходить зниклу царівну). 

В уљраїнсьљих народних чарівних љазљах значна частина міжособистісних відносин будуютьсѐ 
нављоло помсти (відплати), при цьому помста приписуютьсѐ негативним персонажам, а відплата – 
позитивним. Помста і відплата можуть виражатисѐ різними способами, наприљлад, пророљуваннѐм 
смерті. Таљ, вбивство персонажа може виступати пољараннѐм за порушеннѐ ним будь-ѐљої норми. 
Наприљлад, царівна љаже своюму батьљові, що полябила селѐнина-дурнѐ: «Розгнівався цар і велів свою 
дочку і Ваньку засмолити в бочку і кинути в кипуче море» (675 «По щучому велінню») *2, с. 51+. Син 
мстить батьљам за те, що вони вигнали його дружину з дітьми з дому: «А від батьља і матері відмовивсѐ» 
*1, с. 35+ (706 Безручља). Відплата може бути принизливоя длѐ негативного персонажа. Уѐвний 
визволитель, зрозумівши, що повернувсѐ справжній рѐтівниљ, тіљаю: «Але його зловили, посадили під 
корито, а капітан встав під вінець» *1, с. 43] (301D * Солдат знаходить зниклу царівну). Антагоніст 
може љаратисѐ і смертя, ѐљ це відбуваютьсѐ з дружиноя-зрадницея, ѐља неодноразово намагаласѐ 
вбити чоловіља: «Зрубав їй голову, а сам одружився на молодій, добрій і красивій куховарці» *1, с. 43] 
(301D * Солдат знаходить зниклу царівну). 

Вбивство персонажа здійсняю антагоніст у тому випадљу, љоли він намагаютьсѐ змінити 
пророљуваннѐ, ѐљ це відбуваютьсѐ в љазці на сяжет 461 «Марљо Багатий»: Марљо проти того, щоб все 
його багатство дісталосѐ синові бідного селѐнина, багаторазово намагаютьсѐ вбити хлопчиља, але героѐ 
постійно рѐтуять інші персонажі. 

До першого і третього варіанта міжособистісних відносин (ѐљі, залежно від ситуації, маять 
позитивний результат чи негативний) належать міжособистісні стосунљи, що відображаять модель 
підпорѐдљуваннѐ-непољору. Подібна модель реалізуютьсѐ ѐљ у сім’ї, таљ і за її межами. Важливо, що 
підтримую ця модель відносин або ж порушую її персонаж, що маю більш низьљий, ніж його опоненти, 
соціальний статус (або ю залежним від іншого персонажа). 

Іван-дурень у всьому слухнѐний невістљам: він виљоную домашня роботу, ѐљу ті йому зададуть: 
«Веліли йому принести води» *2, с. 50+ (675 «По щучому веління»), але при цьому герой не виљоную 
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наљазу царсьљих слуг. Цар дізнаютьсѐ про Ваньљу, ѐљий роз’їжджаю на санѐх без љонѐ, і велить слугам 
привезти його: «Ванька їм з печі дулю показав і заявив, що ніяких царів він не розуміє, і що він «сам собі 
велосипед – хочу їду, хочу – ні», і звелів він царю передати дулю» *2, с. 51+. Брати повідомлѐять 
царсьљим слугам спосіб, за допомогоя ѐљого можна змусити їх молодшого брата зробити те, що 
потрібно: «Ванька любить все червоне, і цим можна його заманити» *2, с. 51+. Таљ і відбуваютьсѐ: слуги 
обіцѐять Ваньці червоний одѐг, і він вирушаю в палац. Герой хоче разом з братами поїхати в ліс, але 
вони відмовлѐятьсѐ взѐти його з собоя. У цьому випадљу модель непољори втіляютьсѐ іншим чином: 
ѐљщо брати не беруть його, він поїде в ліс самостійно (675 «По щучому веління»). 

Підпорѐдљуваннѐ або непољора ѐљ модель міжособистісних відносин реалізуютьсѐ у групі 
персонажів, що знаходѐтьсѐ далељо від дому і виљонуять загальне завданнѐ (301D * Солдат знаходить 
зниклу царівну). У цьому випадљу підпорѐдљуваннѐ старшому рівноцінне збереження життѐ всіюї групи. 
Капітан іде з одним товаришем на поляваннѐ, а другому љаже: «Ти, Федір, вари суп, а ми підемо 
пополюємо на качок» *1, с. 40+. Тобто старший у групі не тільљи ставить завданнѐ перед підлеглим, а й 
інформую його про те, чим буде сам займатисѐ. Коли суп готовий, з’ѐвлѐютьсѐ антагоніст і з’їдаю весь 
обід, реаљціѐ Федьља знаходитьсѐ у межах відносин підпорѐдљуваннѐ-непољора: «Ох і влетить ж мені 
від капітана, що голодними їх залишив!» *1, с. 40+. У результаті персонаж іде на обман: імітую отруюннѐ 
чадним газом. Потім те ж саме відбуваютьсѐ з другим товаришем: у љазљах представлена ідентична 
модель поведінљи персонажів, що виљонуять однаљові фунљції. Старший у групі турбуютьсѐ за підлеглих, 
при цьому йому не властивий страх, ѐљий відчуваять підлеглі перед ним. Капітан допомагаю отѐмитись 
п’ѐним морѐљам: «<...> насилу привів їх до тями» *1, с. 41+. Але настаю момент, љоли мета досѐгнута 
(тобто знайдено зниљлу царівну), і Петьља з Федьљом виљазуять непољору старшому, більше того, вони, 
љоли той ранить ногу і не може встати, його љидаять на острові одного, забираять царівну, наљазуять 
їй, щоб мовчала, і відпливаять на љораблі. Існую ще одна модель міжособистісних відносин, що 
знаходитьсѐ у межах моделі підпорѐдљуваннѐ-непољори: царівна, ѐљій загрожуять смертя, ѐљщо вона 
не приховаю правду про сьогоднішнього рѐтівниља, заради збереженнѐ свого життѐ підпорѐдљовуютьсѐ 
антагоністам і погоджуютьсѐ назвати їх перед батьљом своїми визволителѐми. 

Далі у цій же љазці присутнѐ модель підпорѐдљуваннѐ-непољори між героюм і потенційним 
дарувальниљом, при чому љапітан, ѐљий виступав у ролі того, љому підпорѐдљовуятьсѐ, сам виѐвлѐютьсѐ 
залежним. Капітан наймаютьсѐ на роботу, вибираячи незвичайний вид діѐльності. Господар спочатљу 
говорить, що запрацяю сам љапітан при виљонанні договору, і тільљи післѐ цього повідомлѐю, ѐљу роботу 
потрібно робити: «<...> будеш жити у дворі, отримувати три тисѐчі на ріљ. Всѐ твоѐ служба в тому, щоб 
жодного разу не заглѐнути ні в підвал, ні в сарай, ні в љомору» *1, с. 41+. Але герой виѐвлѐютьсѐ не в 
силах виљонати умову, господар відразу ж дізнаютьсѐ про порушеннѐ заборони: «Прибіг господар, каже: 
«Пропала твоя тисяча!» *1, с. 41+ і повідомлѐю про те, що сталосѐ з оплатоя за роботу љапітана. Післѐ 
порушеннѐ третьої заборони господар проганѐю љапітана геть. 

аљщо у розглѐнутих вище приљладах модель підпорѐдљуваннѐ-непољору тільљи порушую, або не 
порушую встановлену соціальну іюрархія, то в љазці з љонтамінаціюя сяжетів 313Е * «Сестра просила» і 
706 «Безручља» мова йде про інше: підпорѐдљуваннѐ брату загрожую порушеннѐм моральної норми, а 
непољора – її дотриманнѐм. Таљ, брат бажаю одружитисѐ на сестрі, бо не зміг ніде знайти таљої ж љрасуні, 
ѐљ вона. Сестра відмовлѐютьсѐ вступати в шляб з братом, але не особисто йому говорить про це, а 
таюмно втіљаю з дому, виступаячи проти інцесту. 

Уљраїнсьља народна чарівна љазља відображаю міжособистісні стосунљи не тільљи між лядьми, але 
й між Богом і лядиноя. Господь представлений у чарівних љазљах завжди позитивно: атеїзм, 
проіснувавши не один десѐтољ рољів, не зміг похитнути ставленнѐ народу, вираженого в цьому жанрі 
усної творчості, до Православ’ѐ. У љазці на сяжет 461 «Марљо Багатий» антагоністові стало відомо, що 
сљоро до нього завітаю Господь. Марљо готуютьсѐ до зустрічі дорогого гостѐ, але не впізнаю Бога, що 
прийшов до нього в образі жебраља. Незважаячи на те, що чарівна љазља зберегла відгомони багатьох 
ѐзичницьљих уѐвлень, вона органічно ввібрала і православний світоглѐд, головне полѐгаю в наступному: 
аналізований жанр не висловляю ідей боговідступництва. У народній љазці це виражено ось ѐљим 
чином: «Розстелив Марко від церкви до дому килими і розставив варту, щоб люди не сміли ступити 
на той килим. І бачить він: йде по тому килиму до його будинку халамидник, а варта не може йому 
нічого зробити» *2, с. 45+. Жебраљ проситьсѐ переночувати, але Марљо лаю гостѐ, ѐљого таљ довго чељав: 
зустрічаю його не з пошаноя, а ѐљ найгіршу лядину. Господу виділѐять місце длѐ ночівлі на љухні. Там 
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відбуваютьсѐ чудесне зціленнѐ, але саме воно залишаютьсѐ за межами оповіді: «А на кухні жила сестра 
Марка, каліка з висохлими руками і ногами. Вранці сестра ворухнула рукою – рука рухається, рухнула 
ногою – нога ожила. Вона від радості схопила відро і пішла по воду на здивування людям» *2, с. 45]. 

У безвихідній ситуації лядина звертаютьсѐ у гарѐчій молитві до Бога, і Господь чую молитву. Таље 
уѐвленнѐ про взаюмовідносини Бога і лядини присутні і в љазці на сяжет 706 «Безручља»: мати – 
безруља љаліља, до спини ѐљої прив’ѐзані двою малолітніх дітей, нахилѐютьсѐ над річљоя, щоб втамувати 
спрагу, в цей час діти падаять у воду: «Вона каже: «Ой, Господи, коли б руки були, я б їх зловила!». Дав 
їй Бог руки, зловила вона діток, взяла їх за ручки, йдуть» *1, с. 35+. Даруваннѐ приписуютьсѐ Богу в тому 
випадљу, љоли персонажі не можуть зрозуміти, від љого саме вони отримали подарунољ. Таљ, љапітан, 
перетворившись на љонѐ, приходить до хати бідних лядей похилого віљу. «Вийшли вони в двір, стали 
його проганяти, а він не йде. Зраділи тоді старці, що Бог дав їм коня, стали його пестити» *1, с. 43] 
(301D * Солдат знаходить зниклу царівну). 

Здійснений аналіз уљраїнсьљих народних чарівних љазољ, записаних на території Примор’ѐ у 
середині ХХ ст., дозволѐю зробити рѐд висновљів про національну ідентичність уљраїнців на основі 
уѐвлень про міжособистісні стосунљи. У тељстах представлений досить широљий спељтр міжособистісних 
стосунљів, ѐљі супроводжуять персонажів у різних життювих ситуаціѐх. У міжособистісні стосунљи 
вступаять персонажі, ѐљі ю родичами або, навпаљи, чужі один одному. В уљраїнсьљих љазљах змальована 
взаюмодіѐ персонажів різних соціальних статусів. Всі міжособистісні взаюмини знаходѐтьсѐ у межах 
сприйнѐттѐ уљраїнсьљого народу представниљів того чи іншого соціального статусу (одруженого або 
неодруженого селѐнина, царѐ-батьља і царівни-нареченої та ін.) На основі п’ѐти проаналізованих тељстів 
було виѐвлено, що міжособистісні стосунљи персонажів можуть мати позитивний результат длѐ 
взаюмодіячих сторін, але більш продуљтивними длѐ розвитљу сяжету опинѐятьсѐ міжособистісні 
стосунљи, в ѐљих один персонаж щось отримую, а інший – втрачаю. Подібні міжособистісні стосунљи 
маять три основні моделі: довіра – її відсутність, помста (відплата), підпорѐдљуваннѐ – непољора. 
Важливоя рисоя менталітету уљраїнсьљого народу, відображеноя у чарівних љазљах, ю віра в Бога і в 
Його допомогу, виражена через міжособистісні стосунљи з ним. Але чарівна љазља відображаю і 
менталітет, почасти властивий ѐзичницьљому сприйнѐття міжособистісних взаюмин: наслідљом злочину 
ю відплата, обман виправдовуютьсѐ обставинами. Ціљаво, що в љазљах існую строгий поділ у сприйнѐтті 
негативних вчинљів, ѐљі здійсняять негативні і позитивні персонажі: перші засуджуятьсѐ, а другі 
виправдовуятьсѐ. 
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РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ ТА ІСТОРІЯ ГУЦУЛЬЩИНИ У ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МИХАЙЛА ЛОМАЦЬКОГО 

 
У статті досліджується проблема національної ідентичності та свідомості. Висвітлено головні 

художньо-публіцистичні твори М. Ломацького, в яких порушуються проблеми національного спрямування. 
Ключові слова: гуцули, національна ідея, національна свідомість, нариси, нація. 
 

In the article the problem of national identity and consciousness is analysed. It deals with the major artistic 
and journalistic works of M. Lomatsky, which raised issues of national direction. 

Key words: hutsuls, national idea, national consciousness, essays, nation. 
 

Гуцули жили у своюму ољремому світі гір та полонин, але љоли приходив час боротьби, вони ревно 
захищали своя земля і воля, відзначаячись сформованоя національноя свідомістя та 
відповідальністя, прагненнѐм волі длѐ Уљраїни. У них свій поглѐд на націю- та державотвореннѐ.  

У нарисі «Дарадуда» М. Ломацьљий торљаютьсѐ повоюнного часу, у ѐљий гуцули надіѐлись, що 
післѐ розпаду Австрії «Уљраїна повстане», але пропала Уљраїна, бо «Польща її і наші Карпати 
завоявала… Гуцулія придавила й придушила, що й дихати тѐжљо» *1, c. 206-207+. аљ бачимо, гуцули, хоч 
і частљово, ідентифіљуять себе ѐљ частљу Уљраїни, Карпати – це їхній простір і світ, на ѐљий ніхто не 
повинен посѐгати. Але прийшла Мосљва, і принесла «на гуцулів љайдани, про ѐљі світ ніљоли не чув і не 
бачив…» *1, с. 210+. Національне питаннѐ стаю болячим і аљтуальним, а ставленнѐ до Росії набуваю 
шовіністичних відтінљів ненависті загарбниља: «Страшна, нелядсьља і ненажерна – Росіѐ».  

Будучи в еміграції, М. Ломацьљий писав нариси. Тоді радѐнсьљі часи уже тривали. Можливо, саме 
тому в љожному творі, написаному в дусі того часу, про ѐљий ідетьсѐ в художньому тељсті, присутнѐ 
проељціѐ у майбутню – «проглѐданнѐ» у «час, ѐљий прийде», і про ѐљий розљазую Черемош Дарадуді 
(«Дарадуда»), про ѐљий повістую дудар із Ростіљ («Дудар із Ростіљ повістую»), про ѐљий згадуютьсѐ 
фаљтично у љожному нарисі.  

Повертаячись до національного питаннѐ та національної свідомості гуцулів, зауважимо, що 
вони не залишаятьсѐ байдужими і не стоѐть осторонь подій 1919-1920 рр., позначених гуцульсьљими 
повстаннѐми проти польсьљого та румунсьљого гнітів. Вони боронѐть свій  љрай і себе від поневоленнѐ, 
залежності. Історична дата, ніч з 19 на 20 червнѐ 1920 р., љоли відбулосѐ повстаннѐ на чолі з Василем 
Шиљериљом, Лесем Мартищуљом, описана з наголосом на ољремих деталѐх боротьби, а таљож зради. 
А далі љоломийсьља тярма, љатуваннѐ, переправи, а «за гратами весна». Детальний опис долі в’ѐзнів 
значноя міроя маю автобіографічний хараљтер, осљільљи М. Ломацьљий був заарештований 
польсьљим урѐдом і у 1920 р. сидів у љоломийсьљій в’ѐзниці разом із гуцульсьљими повстанцѐми *2, 
с. 303]. Ломацьљий пише про ці події 36 рољів по тому і оціняю їх ѐљ виѐв «висољої національної 
свідомості наших гуцулів. Це був ѐсљравий і наглѐдний дољаз глибољої національної зрілості 
селѐнсьљих мас, мешљанців наших гір. Це був незвичайний виѐв національної ідейності гуцульсьљої 
вітљи уљраїнсьљої спільноти» *3, с. 237+. Своїм обов’ѐзљом письменниљ вважаю написати про гуцульсьље 
повстаннѐ і гуцульсьљих героїв, що тоді «від побоїв загинули», і навіть ољресляю љоло проблем, ѐљі 
потребуять подальшого висвітленнѐ не тільљи словесного, а й љадрового, створеннѐ фільму із циљлу 
«Боротьба уљраїнсьљого народу за державну воля». А в ньому зобразити героїљу Гуцульщини, 
легенди про Довбуша та його легінів, «про славних січових стрільців «Гуцульсьљого љуренѐ» та 
незламних воѐљів Уљраїнсьљої Повстансьљої Армії. Усі вони, саме в гуцульсьљих горах, проливали своя 
гарѐчу љров за наші спољонвічні ідеали…» *3, с. 7+. До цього циљлу належить і нарис «Гуцульщина під 
німецьљим чоботом». Символічна назва-метафора ю своюрідним означеннѐм історичного періоду в 
житті гуцулів, позначеного знущаннѐми над ними німцѐми, голодуваннѐм і постійними арештами та 
грабежами. Зміст нарису побудований на пов’ѐзаних темоя листах гуцулів, в ѐљих багато 
дољументальних фаљтів, статистиљи і оприлядненнѐ тогочасних подій, пов’ѐзаних із формуваннѐм і 
ставленнѐм до гуцулів влади, ељономічним становищем љрая і навіть із набором легінів до СС-дивізії. 
Йшлось і про страх, що поширивсѐ в горах, про вбивства і љриваві розправи із гуцулами, описувалось 
ставленнѐ до свѐщенниљів та вчителів, згадувалось і про жидів, що були розстрілѐні німцѐми в Косові, 



 
2. Культура і мистецтво як фактор збереження національної ідентичності 

 

   222 

Кутах, Коломиї, ѐљ і ті гуцули, що жидам допомагали. З фрагментів листів М.  Ломацьљий відтворив 
гуцульсьљу епопея з часів побуту Гуцульщини під німецьљим чоботом, зауваживши, що «тепер, то 
напевно мосљовсьљий лапоть донищую там нашу славну Гуцульщину і її геройсьљий нарід…». Обрана 
ним епістолѐрна описово-спогадова форма забезпечую відповідний рівень художності та 
дољументалістиљи. Слід врахувати і рівень біографічності, адже знав автор «добре, бо бачив, пережив 
і переболів усі невдачі наших визвольних змагань і боротьби, шуљав їх причин» *4, с. 9+. Не оминаю 
Ломацьљий і взаюмин гуцулів із жидами, ѐљі теж були зайдами і наживались на гуцулах («не сіѐли й не 
орали, а буйні плоди збирали на Гуцульщині»), ставили шинљи, привозили горілљу, збільшуячи 
залежність гуцулів від неї. У «Кінцевому слові автора» (збірља нарисів «Верховино, світљу ти наш», 
частина ІІ), заперечуячи «горілчаний етнографізм», ѐљий заљидали М. Ломацьљому ољремі љритиљи, 
стверджуячи, що гуцули лябили зійтисѐ, «набутисѐ», але не були «п’ѐницѐми», він підљресляю: 
«жиди – це були «психологи» – знали насљрізь гуцульсьљу душу й уміли здобувати довір’ѐ наших 
добродушних, часто наївних, ѐљ діти, горюн, а потім, виљористовуячи це, грабили гуцульсьље добро-
майно, збирали й полонили – «вигулявали» їх, ѐљ љазали гуцули» *5, с. 286+. аљ приљлад, автор 
наводить правдиву подія з життѐ Михайла Оршеги, газди в Ільці, ѐљий прийнѐв до себе бідного жида 
з асинѐ і навіть подарував йому љусень полѐ. А жид привчив до горілљи сина Оршеги Яру, доробивсѐ 
на гуцулах і пољлав љорчму. Нарис «Гуцульщина і жиди» – немов архівне зведеннѐ фаљтів і подій, що 
стосуятьсѐ «осідлості» жидів у Жаб’я, Ростољах, Кутах та інших селах і присілљах. І навіть ѐљщо маюмо 
взірець позитивно змальованого образу жида Пециља з-під Крем’ѐниці чи Віллі Бенсдорф, що через 
тугу за Карпатами повертаятьсѐ у рідні сторони, здебільшого автор зауважую негативний вплив жидів 
і полѐљів: «Жиди нищили Гуцульщину матеріально, а полѐљи морально. Жиди з гуцулів сердаљи 
знімали, полѐљи ж љалічили гуцульсьљі душі. Отруюя, що її шумно «љультуроя» називали і по горах 
сіѐли… 

Полѐљи деправували й деморалізували гуцулів, ширили розпусту й гуцулів сифілісом 
ущасливлявали, а жиди ожебрачували гуцулів-дуљів…» *6, с. 129+. Об’юљтивна оцінља автора позначена 
висољоя  національноя свідомістя, патріотизмом, не підпорѐдљована жодній ідеології, незважаячи на 
те, що нариси написані хоч і в еміграції, але в часи радѐнсьљого режиму: «Дві нелядсьљі і неморальні 
сили: польсьљі і жидівсьљі зайди, завзѐлись були зовсім знищити гуцульсьље плем’ѐ… Прийшла третѐ, не 
менш грізна й нищівна сила… Мосљва запосіла наші љарпатсьљі гори і гуцулів, намагаютьсѐ донищити те, 
чого ще не знищили ті дві попередні сили…». Виљористовуячи уривољ народної пісні, автор підљресляю 
національну позиція гуцулів: «Наступила чорна хмара – настала ще й синѐ. / Була Польща, була 
Польща – та й стала Росіѐ» *6, с. 130]. 

Об’юљтом вивченнѐ стаю не тільљи історичний період часів Австрії, польсьљого та мосљовсьљого 
панувань, а й глибший пласт – виниљненнѐ історичної субстанції гуцульсьљого роду, тѐглість традиції 
впертої боротьби, спочатљу пов’ѐзаної із завояваннѐм недоступних Чорногірсьљих верхів, непрохідних 
лісових пущ, а потім проти «зайд-чужинців», що посѐгали на воля та земля гуцулів. 

Історіюя первісних мешљанців Карпат, походженнѐм слов’ѐно-русьљого племені, названого 
пізніше гуцулами, М. Ломацьљий ціљавивсѐ багато рољів, але навіть найменшої згадљи не було у літописі 
Нестора, ані в пізніших літописах. На відомості про перших мешљанців Карпат М. Ломацьљий натрапив у 
«Велес-љнизі», дещо «додумавсѐ із прадавніх гуцульсьљих перељазів і легенд. Але в них перемішана 
правда з вигадљами, дійсність з фантазіюя» (М. Ломацьљий. Гуцульсьљі Карпати // Гуцуліѐ. – 1968. – 
№1(9). – С. 35-37), а ще виљористовував листи гуцулів, віднайдені записи (ѐљ, наприљлад, історіѐ записів 
Яріѐ Шљріблѐља, ѐљі на обгорілому папері знайшли в часи Першої світової війни, љоли горіла церљва у 
гуцульсьљому селі аворові, подана у нарисі «З записољ Яри Шљріблѐља» у љнизі «Бесљидом Зеленим, у 
три рѐди садженим»). Таљ, автор поюднав ці джерела при написанні художньо-дољументальних нарисів 
про Гуцульщину, досѐгнувши маљсимальної інтеграції художнього та публіцистичного стилів. А 
смисловим ѐдром його творів стаю розвитољ виправданого історичними фаљтами поглѐду-теорії на доля 
Гуцульщини: «чого не вспіла знищити руља одного займанщиља, це пољінчую руља другого, љотрий всѐљі 
відрубності противні мосљовизації, намагаютьсѐ знищити. Справді, – пише В. Бердій у роздумах про 
творчість М. Ломацьљого, – Гуцульщина зі своюя оригінальністя љраювидноя і типом вільної, а то часто 
свавільної лядини, найменше надаютьсѐ на большевицьљий стереотипний шаблон із затертоя 
індивідуальністя» *7, с. 6]. У цьому заљладено љанони національних стереотипів та світоглѐду, фіљсовані 
М. Ломацьљим у мисленні та ментальності гуцулів. 
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Розвитољ національних ідей М. Ломацьљим у нарисах про Гуцульщину маю своя специфіљу. 
Письменниљ був відданим патріотом. У љнизі «Лябов до Батьљівщини» він допомагаю читачеві зрозуміти 
і пізнати істину: «найљраще в світі те, що свою, що рідне». Виљористовуячи притчу про цигана та його 
дитину, а таљож народні приповідљи («Де рідний љрай, там і під ѐлину лѐгай», «У чужій хаті і трісља б’ю», 
«Чужа хата гірше љата»), лябов до батьљівщини та лябов до Бога автор зводить в юдине ціле. ЇЇ немаю у 
таљ званих љосмополітів і «всѐљої масти інтернаціоналістів і соціѐлістів», бо «лише лядина, ѐља піднесла 
себе вгору й наблизиласѐ до Бога та з висот піднебесних обнѐла зором душі й серцѐ љусень землі, що 
його батьљівщиноя зветьсѐ, – може загорітись лябов’я до неї і до Творцѐ, що їй ту батьљівщину дав» [8, 
с. 6+. Таљу лябов Ломацьљий відзначаю у І. Котлѐревсьљого, Т. Шевченља, І. Франља. «Наша Батьљівщина – 
Уљраїна, це не абстраљт, не фантом, а реальність, дійсність», – пише Ломацьљий, зачіпаячи і проблему 
ворожнечі між љатолиљами і православними віруячими в Уљраїні. Він негативно відзиваютьсѐ про 
«старшого брата» та «брата» із Заходу і аљцентую на ідеї юдності уљраїнців – лядей «одного з нами 
походженнѐ і одної љрови, – одної љультури, з одним минулим, одноя традиціюя, з одними звичаѐми, 
мовоя і територіюя – уљраїнсьљі ляди!.. Ота національна спільнота, традиціюя, історіюя, спільним 
пережиттѐм і боротьбоя за свою існуваннѐ, – своюя мовоя і територіюя, від віљів заселяваноя, 
нерозривно пов’ѐзана» *8, с. 10+. Лябов до батьљівщини й сердешна лябов брата до брата – велиља 
сила «національного організму», ѐљої таљ не вистачаю уљраїнцѐм. Причину нашої слабости і 
національного лиха знаходимо «то в віљовому рабстві, то в темноті й несвідомості народних мас, то в 
нездарності їх проповідниљів… Передусім у відсутності лябови до свого: до рідної землі, до рідної 
спільноти, до юдиної длѐ всіх нас матері – Уљраїни!» [8, с. 12+. Зараз маюмо тільљи «лябов до себе 
самого». Ломацьљий чітљо робить поділ лядей на тих, хто лябить і тих, хто не лябить своюї батьљівщини. 
Останні – «це безвольні, спорожнілі, спорохнѐвілі і зогнилі душі». Лябов до Вітчизни породжую ж лядей 
мужніх і хараљтерних – «зроджую фанатиљів національної ідеї – лядей твердих, стійљих і непримиренних 
до ворога». Автор пише із позицій емігранта, ѐљ називаю він «вигнанцѐ з рідної землі», сповненого 
лябові і ностальгії за Батьљівщиноя, а таљож жалем з приводу власної безпомічності («заљуті в љайдани 
ноги», «запльомбований рот») проти «мосљовсьљого чобота». І це писалось у 1954 р.: «Мосљовіѐ 
страшна. Вона не лише брутальна і нахабна. Вона перфідна й отруйна… Вона нищить й руйную твердиня 
лябови до свого й продуљую та помножую ѐљнайбільше ѐничарів, зрадниљів і відступниљів» [8, с. 16], 
виљриваячи справжня суть радѐнсьљої ідеології. Зауважую лябов до Уљраїни Ломацьљий у серцѐх 
повстанців, ѐља виливаютьсѐ у піснѐх та поезіѐх М. Боюслава, Б. Бора, а таљож у народній творчості. 

Твір Ломацьљого – ідейний, із заљлиљом до лябові, бо «націѐ сильна лябов’я членів її спільноти», 
лябові до свого уљраїнцѐ, своюї мови, історії, звичаїв. Рідна мова ю національноя емблемоя, видимим 
знаљом «ољремішности від других народів – ољремішности і повної відрубности. І тільљи мова 
уповажняю і управняю виступати ѐљ ољремішнѐ націѐ – і тільљи рідна мова даю народові спроможність 
виѐвлѐти себе завжди і всяди, виѐвлѐти і розвивати своя љультуру, підносити себе духово й бути 
справжніми і щирими дітьми Уљраїни» *8, с. 28+. Іншим важливим чинниљом націютвореннѐ Ломацьљий 
називаю љультуру. А ще звертаю увагу на той фаљт, що, щоб боротисѐ з ворогом, потрібно мати ненависть 
до нього. Найбільшим ворогом Уљраїни ю Мосљовіѐ, із «мосљовсьљим тваринним націоналізмом і 
шовінізмом», «мосљовсьљим љомунізмом». Таља позиціѐ Ломацьљого близьља до љонцепції Д. Донцова. А 
маніфестом, свѐтим заљоном длѐ уљраїнців він обираю позиція: «відкинувши всі особисті турботи й 
амбіції, партійні інтереси й гризню, а в першу чергу байдужість і оспалість, мали б повсякчасно на 
очах добро, щастя і волю уярмленої Батьківщини!» [8, с. 49].  

Ці слова писані півстоліттѐ тому, але аљтуальні саме сьогодні, ѐљ і прочитаннѐ творчості 
Ломацьљого. 

Патріотичний і емоційно насичений й інший публіцистичний твір-виступ М. Ломацьљого 
«Національна свідомість» (Лондон, 1952). У ньому зберігаютьсѐ стиль письма автора: чітља љомпозиційна 
струнљість виљладу ідеї досѐгаютьсѐ поділом матеріалу на частини («Джерела національної свідомості», 
«Національна свідомість в минувшині», «Нищеннѐ уљраїнсьљої національної свідомості», «Лядина 
національно свідома і несвідома» та ін), формуваннѐ самої проблеми, її системне розљриттѐ, розгорнуте 
за діалељтичним принципом філософії, у своюрідному діалозі запитань і відповідей. М. Ломацьљий не 
просто поставив питаннѐ «Що таље національна свідомість?», «В чому її джерела та виѐви?», «аљі 
особливості її формуваннѐ та розвитљу?», «Кого належить уважати за національно-свідому уљраїнсьљу 
лядину?», а дав на них відповідь, простеживши генезу понѐть та љатегорій. 
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До джерел національної свідомості автор у першу чергу відносить рідну хату, її дух і атмосферу, 
рідну шљолу, національне вихованнѐ, а відтаљ «рідна, правдива, несфальшована історіѐ і не виљривлена, 
не притемнена традиціѐ, своѐ література, піснѐ, музиља й мистецтво» [9, с. 4+. А у них – пам’ѐть про 
національних героїв, носіїв національної ідеї, завдѐљи ѐљим вона збереглась. Серед них М. Ломацьљий 
виољремляю постать Марусі Богуслављи, ѐљ зразољ національної гідності та гордості. Про нищеннѐ цих 
рис та стан національної несвідомості, темноти, безпросвітљу й затрати рідної љультури писала Лесѐ 
Уљраїнља, слова ѐљої виљористовую М. Ломацьљий, підљресляячи наслідљи відсутності національної 
свідомості длѐ нашого народу. Маютьсѐ на увазі втрата можливості стати незалежноя від Мосљви 
державоя у 1917 р., звільнити уљраїнсьљі землі від Польщі у листопаді 1918 р. та поразља інших 
визвольних змагань у 1920-х, 1932-х, 1939-х рољах. Головноя причиноя таљого стану М. Ломацьљий 
вважаю дві протилежності, супротивні течії, з ѐљими зустрічаюмось на љожному љроці і при љожній нагоді: 
«по одній стороні велика національна свідомість, геройство, жертвенність і відданість батьківщині, а 
по другій – повна затрата тієї свідомости, байдужість до національних справ, відступництво, 
зрадництво, яничарство і ренегатство» [9, с. 24+. Таљого типу філософія національної ідеї М. Ломацьљий 
підљріпляю приљладами з уљраїнсьљої історії љнѐжих часів (розділ «Національна свідомість»), а пізніше з 
большевицьљого періоду («Без національної свідомости»), зі свого життѐ.  

Оригінальним ю тлумаченнѐ Ломацьљим понѐть національно свідомої та «несвідомої» лядини. 
Свідомоя лядиноя називаять того, «хто ціљавитьсѐ загальними справами своюї громади, свого народу, 
хто бере участь у громадсьљому суспільному житті – читаю своя љнижљу і газету», тоді ѐљ «несвідома» 
лядина «дбаю тільљи про себе…, длѐ нього немаю нічого цінного, нічого свѐтого». аљщо свідома лядина 
– ідеаліст, ѐљий, за словами М. Ломацьљого, «завданнѐм свого життѐ ставить собі працявати і змагатись 
длѐ осѐгненнѐ духової, взнеслої, загальної цілі, ѐљоя ю добро рідного љрая, волѐ, свобода народу, 
здобуттѐ власної держави», то «несвідома, неідеальна лядина, або матеріаліст, ніѐљих духовних, 
взнеслих цілей не маю» *9, с. 24+. Тлумаченнѐ маю народнопоетичний хараљтер, в ньому доступно 
поѐсняютьсѐ зміст того чи іншого означеннѐ, що робить публіцистичні праці М. Ломацьљого 
аљтуальними длѐ широљого љола читачів, а не тільљи длѐ інтелегентів чи певного љола (наприљлад, 
політичного, владного тощо).  

Щодо відступності та національної зради, письменниљ розмірљовую, звертаячись до 
національного минулого, ретрансляячи історія љозацьљих часів (розділ «Темні сторінљи з історії нашого 
народу»). 

Велиљого значеннѐ надаютьсѐ у праці Ломацьљого і таљим љатегоріѐм, ѐљ «національна спільнота» 
та «нація» – найдосљоналіша форма спільноти, ѐља піднеслась на вищий щабель свого розвитљу і 
свідомости, що «починаю творити своя власну історія, набуваю певних життювих привичољ, звичаїв, що 
їх передаю з пољоліннѐ в пољоліннѐ», національна љультура. «Націѐ, на думљу М. Ломацьљого, – це 
спільнота не штучна, а природна… лядей одніюї національної спільноти в’ѐжуть з собоя дух і воля», а 
«одну нація від другої відрізнѐю, в першу чергу, її збірна душа» *9, с. 33+. І таљ, ѐљ Костомаров у «Книзі 
буттѐ уљраїнсьљого народу» аљцентував на відмінності двох націй, двох ментальностей: уљраїнсьљої і 
російсьљої, таљ М. Ломацьљий у публіцистичному творі «Національна свідомість» підљресляю, що «ми 
ніколи не уподібнювались до своїх сусідів, поляків і москалів… Мосљалі – мосљовщили, полѐљи 
старались спольщити підбиті народи, щоб тим чином збільшувати та зміцнявати себе чужим љоштом. 
Різнились вони між собоя тільљи методами і засобами винародовленнѐ, асимілѐції чужих народів [9, 
с. 43-44+. Опираячись на фаљти, подані уљраїнсьљим вченим ХІV століттѐ Василем Тѐпинсьљим, 
польсьљим письменниљом В. Лозінсьљим, фіљсовані у письмі мосљовсьљого царсьљого висланниља 
Григоріѐ Кунаљова в Уљраїні 1649 р. до царѐ та інші історичні джерела, М. Ломацьљий прослідљовую шлѐх 
уљраїнців до власної держави і љонстатую, що саме «впродовж сотень літ, перебутих у мосљовсьљій 
неволі, затратилась, зниљла наша висоља національна свідомість, ѐљоя жили наші предљи, ѐља гнала їх 
на поле брані, љазала їм гинути за Уљраїну, за її воля і права, љазала полѐгти буйними головами, а не 
зрадити, не посоромити землі рідної, землі уљраїнсьљої, що серед нашого народу наступила 
національна деморалізаціѐ, національна байдужість і отупіннѐ, простраціѐ і просто «непомнѐщість свого 
родства…». Аљтуальним стаю питаннѐ відродженнѐ національної свідомості, поширеннѐ і поглибленнѐ 
національної ідеї і в еміграції, з чітљоя апелѐціюя до таљих почуттів уљраїнцѐ-емігранта, ѐљ туга за рідноя 
землея, національна совість та голос національного сумліннѐ. Базовим ю досвід минулих пољолінь, на 
ѐљому повинні вчитись наступні. 
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Розвитљу національної свідомості, формування національної ідеї Уљраїнсьљої Самостійної 
Соборної Держави, плељання національної љультури М. Ломацьљий присвѐтив своя творчість, 
громадсьљу діѐльність на Уљраїні та в еміграції, бо љерувавсѐ гаслом, що «тільљи національно свідома 
лядина може принести љористь своюму народові і своїй вітчизні». 

Неповним буде висвітленнѐ проблеми розвитљу національної ідеї у творчості М. Ломацьљого без 
аналізу ще одніюї його праці « На чисті води (Наше становище супроти Мосљовії і мосљовсьљого 
народу)», Мянхен, 1955. Позиціѐ, ѐљу обираю М. Ломацьљий у інтерпретації поставленої проблеми, стаю 
відомоя нам уже із епіграфа – поезії уљраїнсьљого письменниља-емігранта Б. Бора: 

 

Хто б’є тебе, мордує, топче, 
З корінням з грунту вирива? 
Хто кров твою вампіром смокче? Скажи, народе, хто? 
Москва. 
Хто преться з лаптями до храму 
Душі твоєї і людства? 
Хто відчинив насильством браму 
І збесчестив святощі? 
Москва. 

 

Аналізуячи ѐвище «большевизму», мосљовсьљого љомунізму та імперіалізму, шовінізму, 
виољремляю таљі праджерела мосљовсьљого деспотизму ѐљ терор, насильство й жахливу жорстољість. 
Свою ставленнѐ до Росії автор поділѐю із позиціюя щодо ціюї держави та її політиљи ољремих 
представниљів Заходу: французьљого журналіста Жана Лѐвіна, естонсьљого патріота-націоналіста 
Роберта Райда та ін. Сталінсьљий режим, ѐљий залишив свій слід і в біографії М. Ломацьљого, – ю одніюя з 
форм деспотій й імпералізму, ѐља стаю підвалиноя длѐ пізнішого мосљовсьљого љомунізму та 
большевизму. Письменниљ підљресляю відмінність цих понѐть і ѐвищ від «дійсного љомунізму», ѐљий 
розуміять на заході. «Мосљовсьљий «љомунізм» – це по своїй істоті й суті мосљовсьљий фашизм, 
грізніший від усіх «фашизмів» Заходу!» *10, с. 15+. Свої оцінљи він підтверджую різного роду 
свідченнѐми, фаљтами та дољументами, надаячи тељсту не просто публіцистичності, а й в деѐљій мірі 
науљовості та теоретично-пізнавального значеннѐ і љеруютьсѐ при цьому чітљо поставленоя метоя: 
«Боротьбу всіма силами й засобами треба вести проти мосљовсьљого імперіалізму й месіанізму та його 
зажерливости й ељспанзії, проти націоналізму й месіанізму мосљовсьљого народу й проти тіюї зарази й 
пошести, що з Мосљви розходитьсѐ по світу й проти отруї, що під видом «љомунізму» розноситьсѐ по 
всіх љраїнах світу й грозить знищеннѐм основ і можливості жити досьогочасним життѐм» [10, с. 23-24+. У 
таљому заљлиљу вбачаютьсѐ не просто національна позиціѐ автора, патріотичний запал, а й певна 
установља на своюрідний љурс розвитљу, основним елементом ѐљого ю оріюнтаціѐ на минуле, на історія. 
Таљу позиція можна розглѐдати і ѐљ љонсервативну, навіть регресивно спрѐмовану, але, враховуячи той 
фаљт, що маютьсѐ на увазі М. Ломацьљим, зољрема відхід від Мосљви, боротьба за існуваннѐ (вљлячно із 
географічним фаљтором) уљраїнсьљого народу, за його «бути – чи не бути», вона сприймаютьсѐ 
позитивно.  

«Розвінчаннѐ» ідеалів љомуністичної партії, а таљож негативна оцінља її «рабів-слугів» серед 
уљраїнців, зољрема уљраїнсьљого письменства (М. Рильсьљого, П. Тичини, О. Корнійчуља та ін.) зберігаю у 
праці Ломацьљого радиљальний, а почасти надто суб’юљтивний і однобічний хараљтер. Уљраїнсьљі 
љомуністи – це наслідољ продуљуваннѐ ѐничарів, обмосљовленнѐ Уљраїни, поширеннѐ ренегатства. 
Вороже письменниљ ставитьсѐ і до тих, хто оспівую «братерсьљий і непорушний сояз і дружбу руссљого й 
уљраїнсьљого народів» (ѐљ писав Ворошилов) і «легітимізую» «російсьљу імперіалістичну традиція». Він 
визнаю не просто антиљомуністичну, а саме антиросійсьљу позиція Уљраїни: «Наш визвольний љорабель 
нехай пливе чистими водами! Ставмо справу нашої боротьби з Мосљовіюя ѐсно й сміливо, ѐљ боротьбу 
проти мосљовсьљого загарбницьљого імпералізму, без оглѐду на його форми, а не, ѐљ боротьбу лише 
ідеологічну, ѐљ антиљомуністичну, а антимосљовсьљу!» *10, с. 87+. Це поѐсняю і символічну назву праці 
«На чисті води», бо, ѐљ пише М. Ломацьљий, «тільљи в ѐсний день, пливучи чистими водами, заїдемо 
туди, људи линуть наші думљи й серцѐ: у Самостійну Соборну Уљраїнсьљу Державу!».  

Таље «љультивуваннѐ національного, – ѐљ підљресляю Я. Шерех, – заљонна реаљціѐ на многорічну 
денаціоналізація» *11, с. 34+. Поглѐд на її розвитољ М. Ломацьљого маю швидше народницьљий, а не 
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модерний хараљтер, про що свідчить його ставленнѐ до минулого, прагненнѐ і љультивуваннѐ ідей 
просвіти народу, переглѐд проблем патріотизму, державотвореннѐ та самоідентифіљації етносу. 
Натомість «моментом відштовхуваннѐ длѐ модерної свідомості стаю таља точља зору на національну 
ідея, що не обмежуютьсѐ тільљи усвідомленнѐм безумовної приналежності до свого народу, його віри» 
[12, с. 96+. Позиціѐ Ломацьљого радиљальна з установљоя на герметичність національної љультури, із 
заглибленнѐм нації в «саму себе», в своя історія поразољ та перемог. 

Проаналізувавши головні художньо-публіцистичні твори М. Ломацьљого, в ѐљих порушуятьсѐ 
проблеми національного спрѐмуваннѐ, розуміюмо, чому його творчість була незнана досі, а твори й 
зараз залишаятьсѐ недоступними широљому љолу читачів.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНЦІВ РОСІЇ ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 
Стаття містить дослідження щодо формування та структурування українських громадських 

організацій в Росії. Зазначено, що українці, які в різні історичні часи і за різних умов опинились на території 
РФ, створюють свої громади, проводили і проводять різнопланові заходи, працюють на імідж своєї 
держави та збереження національної ідентичності. Наведено приклади діяльності українського 
студентства, які навчалися в Імператорському Московському університеті на початку XX ст. 
Порушується питання освіти українців у Росії. 

Ключові слова: громадські об’єднання, українознавчий цикл, недільна школа. 
 

This article contains research of the formation and structurization of Ukrainian NGOs in Russia. It is indicated 
that in different historical times Ukrainians, who found themselves in different conditions in Russia, create their 
community, hold and conduct diverse activities, work on the image of their country and the preservation of national 
identity. The author gives examples of Ukrainian students who studied at the Imperial Moscow University at the 
beginning of XX century, raises the question of Ukrainian education in Russia. 

Key words: NGOs, Ukrainian study, Sunday school. 
 

Історичне життѐ уљраїнсьљого народу ніљоли не було одноманітним, переживало різні часи – 
епохи велиљого злету, часи довгого занепаду. І найціннішим з нашого минулого ю те, що народ 
уљраїнсьљий ніљоли не дав себе зламати, в найстрашніші часи знаходив у собі сили боротись, вмів 
перемагати. Багато уљраїнців свого часу, виїжджаячи на заробітљи за межі љраїни, були впевнені, що 
повернутьсѐ на батьљівщину, але долѐ розпорѐдилась зовсім по-іншому. Багато хто назавжди 
залишивсѐ на чужині.  

З давніх-давен і дотепер уљраїнсьљий народ вирізнѐютьсѐ своїм розумом, своюя лябов’я до праці, 
до своїх звичаїв, љультури, мови, історії. І цей розум, лябов до праці силоміць виљористовували 
російсьљі можновладці. Російсьља урѐдова і церљовна верхівља, починаячи з давніх часів, охоче 
відљривала двері в усі державні струљтури нашим видатним діѐчам. Свого часу уљраїнсьљий письменниљ 
Роман Іваничуљ у творі «Орда» писав, що майже сотня літ годую Уљраїна розумом Мосљву *1, с. 348+. Таљ 
і ю, але не тільљи Мосљву, а й вся Росія. 

Кожне століттѐ фіљсую присутність уљраїнсьљих осередљів у Мосљві. 
З давніх часів місто зосереджувало љращі науљові й мистецьљі сили. Своюя діѐльністя в Мосљві 

уљраїнці зробили справжній переворот у науці, освіті, љультурі. Вплив передової уљраїнсьљої љультури на 
російсьљу був досить потужним. Російсьља уљраїніља – це величезний пласт матеріалів, дољументів, але 
вона не достатньо досліджена. 

Багато уљраїнців, опинившись у Мосљві, розчинились у столичному житті, але ж велиља љільљість 
не змогла забути свого љоріннѐ. Опинившись в іншому суспільстві, в іншій љраїні, вони організовуять 
національні гуртљи, театральні трупи, хорові љолељтиви, щоб хоч ѐљось долучитись до свого рідного, 
уљраїнсьљого.  

асљравим приљладом ю видатні особистості XIX століттѐ – Осип Бодѐнсьљий, Михайло 
Маљсимович, Миљола Гоголь, Пантелеймон Куліш, ољремої уваги заслуговую діѐльність Тараса 
Шевченља. І все це робилось не без допомоги уљраїнсьљих осередљів того часу.  

Історіѐ таљож доводить, що розљвітом національного руху уљраїнців був період і післѐ револяції 
1905 рољу до жовтнѐ 1917. Втіљаячи від переслідувань столипінсьљої реаљції, уљраїнці розбрелись по всіх 
љуточљах Росії, в тому числі і до Мосљви, де в 1909 році І. Алчевсьља, М. Донець, Ф. Корш та ін. 
організували уљраїнсьљий музично-драматичний гуртољ «Кобзар», ѐљий і відзначив урочисто 50-річчѐ з 
днѐ смерті Т. Шевченља. В історія громадсьљого руху уљраїнців у Мосљві ввійшов і С. Петляра, ѐљий з 
1912 по 1917 ріљ був редаљтором щомісѐчного суспільно-політичного журналу «Уљраинсљаѐ жизнь». Над 
випусљом журналу працявали: М. Сумцов, В. Винниченљо, А. Кримсьљий. У 1916-1917 році виходив 
уљраїномовний тижневиљ «Промінь», працявали над ѐљим О. Олесь, С. Юфремов, М. Грушевсьљий, 
Д. Дорошенљо, П. Тичина та ін.  
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На початљу XX століттѐ у Мосљві гуртувалось уљраїнсьље студентство.  
У мосљовсьљому історичному архіві зберігаятьсѐ дољументи про створеннѐ землѐцтв уљраїнсьљих 

студентів, ѐљі навчались в Імператорсьљому Мосљовсьљому державному університеті: 
 «Уљраїнсьље землѐцтво» студентів було створене 9.10.1907 рољу. Статут землѐцтва передбачав 

об’юднаннѐ студентів-уљраїнців длѐ вивченнѐ історії, мови, љультури і побуту уљраїнсьљого народу. У 
діѐльність землѐцтва входило створеннѐ бібліотељи, ѐља б сљладалась із љниг уљраїнсьљоя мовоя, љниг 
іншими мовами про Уљраїну, і читальні, читаннѐ рефератів з уљраїнознавства. Членами-організаторами 
були студенти В. арошенљо, І. Шиљуцьљий *5, фонд 418, оп. 498, № 96]. 

 «Студентсьљий уљраїнсьљий гуртољ ім. Тараса Шевченља» створений 18 груднѐ 1909 рољу. Зі 
статуту: мета гуртља – вивченнѐ мови, літератури, історії уљраїнсьљого народу. Длѐ досѐгненнѐ мети 
гуртољ влаштовую: науљові зібраннѐ, прослуховуваннѐ рефератів, дисљусії та ін., публічні зібраннѐ з 
дозволу адміністрації університету. Гуртољ маю своя бібліотељу... Членами гуртља можуть бути 
професори, виљладачі, студенти. Засновниљи: студент яридичного фаљультету Владислав арошенљо, 
студент істориљо-філологічного фаљультету Григорій Гриньљо, студент яридичного фаљультету Федір 
Мальцев, студент істориљо-філологічного фаљультету Сергій Войтовсьљий, студент істориљо-
філологічного фаљультету Іван Лісовсьљий *6, фонд 418, оп. 499, № 15]/ 

 «Чернігівсьље землѐцтво» студентів створене 7.12.1913 рољу. Мета діѐльності – обслуговувати 
ељономічні та љультурні потреби своїх членів. Землѐцтво влаштовую вечори, спељтаљлі, љонцерти. 
Ініціаторами його створеннѐ були студент фізиљо-математичного фаљультету математичного відділеннѐ 
Михайло Рубцов, студенти яридичного фаљультету Іван Філіппенљо, Миљола Виноградсьљий, Олељсандр 
Ярљевич, Ювген Рубцов *5, фонд 418, оп. 498, № 96]. 

На початољ XXI століттѐ таљож спостерігаютьсѐ аљтивний розвитољ громадсьљого руху уљраїнців, але 
вже з більшим розмахом, впевненими діѐми, заходами, схожими на ті, ѐљі проводились століттѐ тому. 

На сьогодні уљраїнсьља діаспора в Росії – це одна з найчисельніших діаспор Російсьљої Федерації. 
Громадѐни Росії уљраїнсьљого походженнѐ сљладаять значний відсотољ еліти Росії. Вони представлені 
майже в усіх сферах діѐльності. За даними перепису населеннѐ 2010 р., в Росії уљраїнці за чисельністя 
посідаять третю місце післѐ росіѐн і татар, таљ ѐљ і за результатами попереднього (2002 р.) перепису, але 
з меншим відсотљом. У 2002 р. уљраїнсьља діаспора налічувала 2 млн. 949 тис. – це 2,03 %, а в 2010 р. – 
1 млн. 927 тис. 988 – це 1, 35 % [2]. 

Нова політична ситуаціѐ, що сљлалась наприљінці 1980-х рољів, спричинила піднесеннѐ національної 
свідомості багатьох етносів. Одними з перших визначились уљраїнсьљі громадсьљо-љультурні об’юднаннѐ. 
Відбуваютьсѐ усвідомленнѐ того, що Уљраїна ѐљ держава стала незалежноя, вільноя, самостійноя, що 
уљраїнсьљий народ – це націѐ зі своюя мовоя, љультуроя, звичаѐми і традиціѐми.  

аљщо говорити про Мосљву, то вона і тепер залишаютьсѐ одним з центрів уљраїнсьљого життѐ Росії 
з потужним інтелељтуальним потенціалом уљраїнства. У цей період тут одним з перших створяютьсѐ 
Товариство уљраїнсьљої љультури «Славутич», потім љультурно-освітні товариства з’ѐвлѐятьсѐ в Санљт-
Петербурзі, аљутсьљу, Уфі та ін. Їхнѐ діѐльність носила чисто ностальгічний хараљтер за уљраїнсьљими 
звичаѐми, традиціѐми, мовоя, історіюя, љультуроя і т. п. 

Сьогодні в Мосљві ю дељільља реально діячих громадсьљих об’юднань – Товариство уљраїнсьљої 
љультури «Славутич», ѐље очоляю аљадеміљ РАПН, дољтор медичних науљ Василь Антонів, товариство 
новий «Славутич», ѐљий очоляю Василь Марусѐљ, регіональна громадсьља організаціѐ «Уљраїнсьљий 
історичний љлуб», ѐљий очоляю Ољсентій Онопенљо, і недавно створена (вересень 2012 р.) регіональна 
громадсьља організаціѐ «Об’юднаннѐ уљраїнців «Провісниљ», голова – аљадеміљ РАПН, дољтор медичних 
науљ Тарас Дудљо, небіж Олељсандра Довженља. Хоча «Провісниљ» проіснував недовго, на його рахунљу 
вже ю чимало љорисних справ. Т. Дудљо таљож порушив питаннѐ перед державними діѐчами Уљраїни про 
перевезеннѐ праху видатного љінорежисера на батьљівщину.  

На початљу 90-х рр. XX ст. продовжуютьсѐ організаційне оформленнѐ уљраїнців у всій Росії. В 
результаті одинадцѐть уљраїнсьљих громад стали ініціаторами створеннѐ нової Всеросійсьљої 
громадсьљої організації – «Об’юднаннѐ уљраїнців Росії». Мета створеннѐ – згуртувати уљраїнців, 
розселених на просторах Росії, пробудити національну свідомість, почуттѐ власної гідності, більше того: 
виступати ѐљ юдина љоординуяча сила, ѐља б могла взѐти на себе обов’ѐзољ говорити від імені всіх 
уљраїнсьљих громад Росії, представлѐти і захищати їхні інтереси на різних рівнѐх. Першим головоя був 
обраний нині пољійний Олељсандр Олељсійович Руденљо-Деснѐљ.  
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27 березнѐ 1998 р. установчий з’їзд делегатів чотирьох регіональних національно-љультурних 
автономій: Регіональної Уљраїнсьљої національно-љультурної автономії Пензенсьљої області, 
Національно-љультурної автономії уљраїнців Камчатљи, Регіональної уљраїнсьљої національно-љультурної 
автономії Ханти-Мансійсьљого автономного ољругу і Національно-љультурної автономії уљраїнців 
Республіљи Кареліѐ, прийнѐв рішеннѐ про створеннѐ Федеральної національно-љультурної автономії 
«Уљраїнці Росії». Ця організація таљож очолявав Олељсандр Олељсійович Руденљо-Деснѐљ *3+. 

Громадсьљі організації уљраїнців Росії входили у дві федеральні струљтури – Всеросійсьљу 
громадсьљу організація «Об’юднаннѐ уљраїнців Росії» і Федеральну національно-љультурну автономія 
«Уљраїнці Росії». Діѐльність обох струљтур проходила паралельно. 

На сьогоднішній день обидві Всеросійсьљі уљраїнсьљі струљтури ліљвідовані рішеннѐм Верховного 
суду Російсьљої Федерації, але, попри всі негаразди, громадсьљий рух уљраїнців розвиваютьсѐ ще з 
більшим розмахом. Уљраїнці намагаятьсѐ довести, що вони націѐ, що маять право на існуваннѐ своїх 
шљіл, своїх засобів масової інформації, своїх театрів на теренах Російсьљої Федерації.  

Сьогодні сам час вимагаю створеннѐ в Росії уљраїнознавчих студій, ѐљі б, безперечно, стали у 
пригоді уљраїнсьљим громадам. 

Майже в љожній громадсьљій організації працяять художні љолељтиви, дитѐчі вољальні ансамблі, 
музично-літературні салони, гуртљи вишиваннѐ, розпису по дереву, фольљлорно-етнографічні, народно-
хореографічні, фольљлорні љолељтиви і т. ін.  

Перед уљраїнцѐми за љордоном у своя чергу постаю завданнѐ – не втратити духовний зв’ѐзољ з 
Уљраїноя. Діаспорѐни прагнуть у більшості випадљів зберегти своя національну самобутність. 
Невід’юмним атрибутом громад ю уљраїнсьља вишиванља, ѐљу вони з гордістя носѐть. 

Кожна громада уљраїнців Росії веде різнопланову роботу.  
Юднаять уљраїнців у регіонах РФ вітчизнѐні генії – Т. Шевченљо, П. Куліш, М. Грушевсьљий, 

І. Франљо та ін. Тому стали щорічними і традиційними дні уљраїнсьљої љультури, таљі ѐљ Шевченљівсьљі 
вечори, Шевченљівсьљі читаннѐ, Шевченљівсьљі дні, вшануваннѐ пам’ѐті видатних уљраїнців, відљриттѐ 
меморіальних дощољ.  

Не всі знаять, що найвищий у світі пам’ѐтниљ велиљому Кобзареві знаходитьсѐ у Кабардино-
Балљарії, і альпіністи маять до нього прѐмий стосунољ. У 1939 році група дніпропетровсьљих альпіністів 
під љерівництвом заслуженого майстра спорту А. С. Зязіної, ѐља більш ѐљ 30 рољів пропрацявала 
доцентом у Дніпропетровсьљому інституті інженерів залізничного транспорту, змогла подолати 
безіменну вершину висотоя 4200 метрів Сугансьљого хребта Центрального Кављазу і назвала її Піљом 
Т. Шевченља. 

У листопаді 2011 рољу група альпіністів Дніпропетровсьља разом з альпіністами Кабардино-
Балљарії зробили вилазљу на Піљ Т. Шевченља. У планах – ще одне сходженнѐ на Піљ до 200-ї річниці 
поета. 

Керівниљ вірменсьљої діаспори Кабардино-Балљарії знайшов нащадља Т. Шевченља у п’ѐтому 
пољолінні, Миљолу Серебрѐнсьљого, ѐљий дуже схожий на свого знаменитого родича. 

Уљраїнсьља молодь Росії таљож не залишаютьсѐ осторонь. 8-10 љвітнѐ 2011 рољу в Мосљві відбувсѐ 
перший «Уљраїнсьљий молодіжний форум Росії» на тему «Діалог у молодіжному середовищі: шлѐхи 
розвитљу». Цей захід сприѐв самоідентифіљації та аљтивізації діѐльності уљраїнсьљої молоді в РФ, а таљож 
розвитљу дружніх відносин між молоддя Уљраїни та Росії. Участь у роботі Форуму брали љерівниљи, 
аљтивісти, члени організацій та неформальних об’юднань уљраїнсьљої молоді з усіюї Росії, а таљож Луља 
Чижевсьљий, «Сояз уљраїнців Підлѐшшѐ» (Польща, м. Ляблін), Олесѐ Палінсьља, Міжнародний інститут 
освіти, љультури та зв’ѐзљів з діаспороя Національного університету «Львівсьља політехніља».  

Програма Форуму була насичена ціљавими заходами і вљлячала науљову (доповіді та 
обговореннѐ), освітня (тренінги) та розважальну сљладові. Молодіжний рух у Росії проходить етап свого 
становленнѐ і самоствердженнѐ.  

На форумі були наљреслені напрѐмљи подальшої діѐльності молоді: об’юднаннѐ ініціативних 
осередљів уљраїнсьљої молоді, що фунљціонуять в Російсьљій Федерації; вивченнѐ досвіду роботи 
міжнародних та регіональних молодіжних організацій; співпрацѐ зі світовими об’юднаннѐми уљраїнсьљої 
молоді.  

Не можна оминути увагоя і проблеми шљільництва в Росії. Осередљи уљраїнців всіх рівнів в усіх 
регіонах «мусѐть починати свою існуваннѐ з просвітництва...», – писав у своїй статті «Самозахист на 
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чужині» член товариства уљраїнсьљої љультури «Славутич» Іван Шишов *4, с. 50+ Звідси випливаю, що 
національна свідомість потребую не тільљи національного љоріннѐ, а й ґрунтовних знань. 

Всі ми добре знаюмо, що в Росії немаю жодної уљраїнсьљої шљоли.  
Одна з найпоширеніших форм національної освіти – це недільна або суботнѐ шљоли, гуртљи і т. д. 

аљість навчаннѐ в багатьох випадљах мало љого задовольнѐю.  
Уљраїнці в Росії, незважаячи на різні перепони, борятьсѐ за узаљоненнѐ уљраїнсьљої освіти. При 

найменшій можливості порушуять це питаннѐ, але достуљатись до державних мужів пољи що нелегљо. 
Юдиноя уљраїнсьљоя струљтуроя, ѐља займаютьсѐ цим питаннѐм, ю Міжнародний інститут освіти, 
љультури та зв’ѐзљів з діаспороя Національного університету «Львівсьља політехніља» (дирељтор Ірина 
Клячљовсьља), ѐљий на проханнѐм Посольства Уљраїни у Російсьљій Федерації опрацявав навчальні 
програми длѐ шљіл з етнонаціональним љомпонентом. МІОК вперше за усі часи незалежності Уљраїни 
запропонував до реалізації власний проељт підтримљи та розвитљу уљраїнсьљого шљільництва 
«Уљраїнсьљій освіті у Росії». Зроблені перші љрољи реалізації проељту. Уљладені договори про співпраця 
зі шљолами м. Львова. Розпочата љонљретна робота із залученнѐм професіоналів – педагогів з Уљраїни, в 
основу ѐљої заљладена ідеѐ патронату. Длѐ реалізації цього проељту, без сумніву, потрібна державна 
допомога двох љраїн, а таљож необхідним і чи не основним ю бажаннѐ самих освітѐн, уљраїнсьљих 
філологів Росії, долучитисѐ до його реалізації.  

Незважаячи на реалії сьогоденнѐ, уљраїнці Росії не втрачаять оптимізму і готові дољласти всіх 
зусиль длѐ збереженнѐ національної самобутності. 
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Микола Нагірний 

РУСИНСЬКО-УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА ХОРВАТІЇ НА ЗЛАМІ ТИСЯЧОЛІТЬ:  

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
У статті описано та проаналізовано основні етапи переселення українців на територію Хорватії, 

особливості їхньої подвійної ідентичності, нелегкі випробування під час хорватсько-сербської війни та 
сучасна загроза зникнення через розкол в організаційній структурі діаспори. 

Ключові слова: діаспора, українці, русини, Союз русинів й українців Хорватії, хорватсько-сербська 
війна, регіональні товариства. 

 

The article describes and analyzes the main stages of migration of the Ukrainians to the territory of Croatia, 
especially the duality of their identity, their difficulties during Croat-Serb war and the modern threat of extinction 
due to a split in the organizational structure of the diaspora. 

Key words: diaspora, the Ukrainians, the Rusyns (Ruthenians), Union of the Ruthenians and Ukrainians of 
Croatia, the Croatian-Serbian war, regional societies. 

 

Вихідці з уљраїнсьљих земель переселѐлисѐ на територія південних слов’ѐн љільљома хвилѐми. 
Переселенці, ѐљі прибували сяди з середини XVIII ст. до љінцѐ ХІХ ст., ідентифіљували себе ѐљ русини; ті 
ж, хто переселѐлисѐ з љінцѐ ХІХ ст., вже переважно називали себе уљраїнцѐми *5+. Власне на територія 
Хорватії емігранти з Уљраїни почали прибувати з 1830-х рољів *25, с. 418]. 

З 1890 р. љільљість переселенців невпинно зростала, що поѐснявалось їх аљтивноя еміграціюя з 
уљраїнсьљих земель – спочатљу ељономічноя, потім політичноя. Свого љільљісного маљсимуму уљраїнсьље 
та русинсьље населеннѐ Хорватії досѐгло у міжвоюнний період, љоли його чисельність становила 
6,5 тис. осіб *7, с. 26]. 50-ті рољи ХХ ст. можна вважати найінтенсивнішим періодом міграції 
ягославсьљих уљраїнців ѐљ у межах держави, таљ і за љордон. Динамічні перетвореннѐ повоюнної доби, 
розрив патріархальних зв’ѐзљів, урбанізаціѐ та панівна інтернаціональна ідеологіѐ призвели до втрати 
національних рис представниљами нашої діаспори. Подальші переписи населеннѐ в љраїні 
демонструять повільне, але постійне зменшеннѐ љільљості русинів і уљраїнців – з 6,5 тис. (1971 р.) до 
5,7 тис. осіб (1991) [22, с. 64; 24, с. 438]. Унаслідољ хорватсьљо-сербсьљої війни чисельність русинів і 
уљраїнців вљотре зменшилась – до 4,3 тис. осіб (2001) *24, с. 482]. 

Тобто упродовж љільљох останніх десѐтиліть відбувалосѐ неухильне зменшеннѐ чисельності 
русинсьљо-уљраїнсьљої діаспори в Хорватії. Причинами цього процесу були асимілѐціѐ, низьља 
національна свідомість, специфіља території розселеннѐ представниљів нашої діаспори, її 
розпорошеність, процеси глобалізації, війсьљові љонфліљти та частљово – ељономічна љриза. Унаслідољ 
цих негативних чинниљів русинсьља та уљраїнсьља меншини Хорватії ризиљуять зниљнути, ѐљщо не буде 
нової хвилі переселеннѐ з Уљраїни, а таљож ѐљщо не вдастьсѐ реалізувати спроби згуртуваннѐ двох 
громад під одніюя назвоя. 

Хорватсьљо-сербсьља війна (1991-1998) значно вплинула на становище русинсьљо-уљраїнсьљої 
меншини Хорватії, особливо у її східній частині. Потрапивши під владу самопроголошеної Сербсьљої 
Країни, представниљи нашої діаспори фаљтично опинилисѐ в умовах ољупаційного режиму. Їх 
супроводжували погрози, вбивства, грабуваннѐ майна, етнічні чистљи та вигнаннѐ з рідних місць. 
Незважаячи на те, що більшість русинів й уљраїнців љрая не ціљавиласѐ політиљоя, а в перші місѐці 
війни не всі вони були прихильниљами відстояваннѐ хорватсьљої незалежності, серби розглѐдали їх ѐљ 
потенційно ворожий елемент, а саму територія – ѐљ життювий простір длѐ сербсьљого населеннѐ 
відповідно до љонцепції «Велиљої Сербії» *11, с. 11-12+. Війна посилила міжнаціональний антагонізм, 
спричинила праљтиљу етнічних чистољ і виниљненнѐ величезної љільљості біженців та вигнанців [15, с. 61]. 
Вигнанці значноя міроя втратили міжособистісні љонтаљти. Наслідљом цього стало завмираннѐ 
љультурного, освітнього, духовного та релігійного життѐ діаспори. Існувала небезпеља розселеннѐ або 
навіть зниљненнѐ уљраїнсьљо-русинсьљої громади Хорватії.  

Не полегшило становища нашої меншини й прибуттѐ у Східну Славонія миротворців ООН *8, 
с. 29-30+. Русини й уљраїнці опинилисѐ на межі біологічного виживаннѐ в регіоні, і тому вони вітали 
відновленнѐ суверенітету Хорватії на цих землѐх.  
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На початљовому етапі хорватсьљо-сербсьљої війни, у найсљладніший її період, було створено 
Кризовий штаб русинів й уљраїнців Хорватії. Він став своюрідним надзвичайним љомітетом, пољлиљаним 
рѐтувати представниљів нашої діаспори, забезпечувати їх найнеобхіднішим (харчами, тимчасовим 
житлом тощо), інформувати світ і передусім Уљраїну про реальне становище уљраїнців і русинів в 
охопленій війноя Хорватії *17, с. 43-44+. Аљтивна позиціѐ Кризового штабу забезпечила збереженнѐ 
уљраїнсьљої і русинсьљої меншини в державі, а згодом відновленнѐ її різнобічної діѐльності (љультурної, 
освітньої, політичної тощо) у повному обсѐзі. 

Хорватсьљо-сербсьља війна, ѐљ і спричинені нея втрати, стражданнѐ та масовий хараљтер міграції 
серед русинів та уљраїнців уљрай негативно вплинули на свідомість русинсьљо-уљраїнсьљого населеннѐ 
Хорватії. У цій війні русини й уљраїнці зазнали більших втрат і страждань, аніж під час двох світових воюн. 

Центральноя організаціюя нашої меншини був Сояз русинів й уљраїнців Хорватії (СРіУ), 
створений у 1968 р. Він ставив перед собоя завданнѐ збереженнѐ і розвитљу традицій, љультурної та 
етнічної ідентичності, сприѐннѐ розвитљу добрих взаюмовідносин між ціюя меншиноя і Хорватіюя, 
згуртуваннѐ членів русинсьљо-уљраїнсьљих громад. СРіУ, за підтримљи Хорватсьљої держави та завдѐљи 
аљтивній діѐльності своїх членів, забезпечував усебічний суспільний та љультурно-просвітній розвитољ 
русинів й уљраїнців *19, с. 5]. 

Але стосунљи всередині Соязу русинів і уљраїнців не були ідилічними. Час від часу виѐвлѐлисѐ 
розбіжності у питаннѐх розподілу фінансів та љерівництва організаціюя; важливим було і питаннѐ 
ідентичності русинів та уљраїнців.  

Боротьба за вплив і владу всередині Соязу, а таљож незадоволеннѐ ољремими аспељтами його 
політиљи з бољу регіональних осередљів призвели до того, що СРіУ втратив свою монопольне становище і 
первісне значеннѐ ѐљ об’юднавчого чинниља усіюї діаспори, що роздробилась на низљу менших 
організацій. 

На регіональному рівні русини й уљраїнці були організовані в љультурні, љультурно-мистецьљі або 
љультурно-просвітні товариства. У них діѐли танцявальні, фольљлорні та музичні љолељтиви, хори, 
орљестри, ансамблі, дуети, солісти, драматичні і літературні гуртљи тощо. Товариства організовували 
љультурні маніфестації танців, пісень, вистављи образотворчого мистецтва, народного одѐгу, уљраїнсьљих 
вишивољ. Усе це відбувалосѐ у рамљах љультурних маніфестацій «Петровсьљий дзвін», «Миљлушевсьље 
літо» та ін. *1, с. 24-29; 2, с. 22; 3]. 

Упродовж 1990-х рр., незважаячи на несприѐтливі умови, спричинені хорватсьљо-сербсьљоя 
війноя, зростали ѐљ љільљість регіональних товариств, таљ і діапазон їхньої діѐльності. Однаљ таље 
зростаннѐ на фоні зменшеннѐ чисельності русинсьљо-уљраїнсьљої громади Хорватії не ю запоруљоя 
успішного розвитљу русинсьљо-уљраїнсьљих товариств у найближчому майбутньому. Адже ѐљщо не буде 
достатньої љільљості аљтивістів – не існуватимуть і регіональні товариства.  

Русини й уљраїнці брали участь не тільљи в роботі СРіУ, але й у діѐльності інших організацій 
різноманітного хараљтеру, ѐљі струљтурно не входили до сљладу Соязу: Хорватсьљо-уљраїнсьљого 
товариства, Асоціації уљраїністів, Спілљи русинсьљих та уљраїнсьљих письменниљів. Їхнѐ діѐльність 
охоплявала широљий спељтр завдань, що стосувалисѐ передусім љультури у різноманітних її проѐвах [2, 
с. 21; 3]. 

СРіУ длѐ реалізації своїх програм аљтивно співпрацявав з хорватсьљоя владоя усіх рівнів. 
Хорватсьље заљонодавство наприљінці 1990-х рр. надавало широљі можливості длѐ повноцінного 
љультурного розвитљу національних меншин, зољрема русинів й уљраїнців, а їхнѐ співпрацѐ з урѐдом 
Хорватії була різноманітноя, љорисноя та взаюмовигідноя *16, с. 11].   

Уљраїнці і русини Хорватії маять право на љультурну автономія, на політичне представництво у 
хорватсьљому парламенті та у Раді національних меншин урѐду РХ, право засновувати свої ради на рівні 
струљтур місцевого і регіонального управліннѐ. Впродовж трьох љаденцій їхні інтереси, а таљож інтереси 
ще љільљох меншин у парламенті Хорватії представлѐли спочатљу русин М. Киш, а згодом – уљраїнець 
Б. Граляљ [14; 20, с. 2; 23].  

Сояз русинів і уљраїнців Хорватії упродовж 1990-х рр. зумів налагодити, зберегти та розвинути 
співпраця з низљоя організацій сусідніх ювропейсьљих держав. Левова частља таљих љонтаљтів припадала 
на Уљраїну. У зв’ѐзљу із хорватсьљо-сербсьљоя війноя розірвалисѐ відносини з діаспороя інших 
ягославсьљих республіљ, натомість поглибляятьсѐ љонтаљти зі спорідненоя організаціюя Словаччини. 
Лише наприљінці 1990-х рр. відновляютьсѐ співпрацѐ з уљраїнсьљими та русинсьљими товариствами 
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Боснії-Герцеговини та Сербії. Русинсьљо-уљраїнсьљі організації Хорватії (СРіУ, а згодом і Уљраїнсьља 
громада) стали членами низљи світових та ювропейсьљих організацій нашої меншини *4, с. 2-5]. 

Хорватсьљо-сербсьља війна перервала навчаннѐ рідноя мовоя русинів й уљраїнців. У воюнний час 
освіта длѐ них існувала лише у «малих» та «літніх» шљолах. Особливо зросло значеннѐ «літніх шљіл», ѐљі 
в умовах війни стали чи не юдиним і тому необхідним центром підтримљи освіти рідноя мовоя, 
збереженнѐ національної свідомості *18, с. 66-67].  

Із поверненнѐм хорватсьљої влади у Подунав’ѐ відновляютьсѐ й освіта мовами меншин, ѐљій нове 
хорватсьље заљонодавство надало широљі можливості длѐ розвитљу. В ареалі проживаннѐ русинів і 
уљраїнців існували уљраїнсьљі й русинсьљі відділеннѐ при хорватсьљих основних шљолах. Діаспора не 
мала власних середніх шљіл, але отримала можливість вивчати програму середньої шљоли у початљових 
шљолах, фаљультативно або у «літніх шљолах» *21, с. 8].  

З 1997 р. з’ѐвиласѐ можливість отримати вищу освіту рідноя мовоя на відділенні уљраїністиљи 
філософсьљого фаљультету Загребсьљого університету *9, с. 216; 12, с. 58+. З відљриттѐм у 1995 р. 
Центральної бібліотељи русинів й уљраїнців Хорватії у Загребі, а згодом – її філіалів в інших осередљах 
представниљи діаспори отримали можливість ширшого доступу до різноманітних видань рідноя мовоя 
*13, с. 24]. 

Незважаячи на низљу здобутљів у царині освіти, ситуаціѐ зі знаннѐм русинсьљої й уљраїнсьљої мов 
та з їх вивченнѐм у шљолах залишаютьсѐ сљладноя *10, с. 242]. 

В інформаційно-видавничій сфері русинсьљо-уљраїнсьља меншина наприљінці ХХ ст. могла 
похвалитисѐ виданнѐм низљи часописів та праць монографічного хараљтеру *23+. У невелиљому обсѐзі 
русини й уљраїнці були представлені на радіо й телебаченні Хорватії *2, с. 23; 3; 6, с. 48+. Зважаячи на 
нечисленність тамтешньої діаспори, усе вищезгадане ю вагомим здобутљом. 

Завдѐљи грељо-љатолицьљій церљві Хорватії русини й уљраїнці зуміли зберегти своя ідентичність, 
рідну мову, звичаї, традиції та обрѐди *10, с. 15+. Але нові виљлиљи (глобалізаціѐ, асимілѐціѐ, 
депопулѐціѐ) несуть загрозу не тільљи існування русинсьљо-уљраїнсьљої меншини Хорватії, але і їхній 
церљві. 

За останніх десѐть рољів у житті уљраїнсьљої і русинсьљої національних меншин у Хорватії 
відбулисѐ велиљі зміни, виљлиљані зміноя заљону про національні меншини. Хорватіѐ, передусім під 
тисљом міжнародних інституцій, прийнѐла низљу заљонодавчих аљтів, ѐљі надали національним 
меншинам одні з найширших у світі прав. Водночас русинсьљо-уљраїнсьља громада розљололасѐ і 
продовжую розчинѐтисѐ у хорватсьљому середовищі. Очевидно, широљі права та достатню фінансуваннѐ 
не дозволѐять лідерам низљи русинсьљих, уљраїнсьљих та русинсьљо-уљраїнсьљих організацій мислити 
стратегічно і спрѐмовувати зусиллѐ на об’юднаннѐ, аби запобігти зниљнення ціюї уніљальної не тільљи в 
історичному љонтељсті уљраїнсьљої групи на Балљанах. 

Неодноразові спроби уљраїнців та частини русинів об’юднати ці дві етнічні групи у Хорватії не 
привели до остаточного успіху. Хорватсьљі русини маять власну самосвідомість, незалежну від 
хараљтеру їхнього ставленнѐ до Уљраїни (чи виступаять за розмежуваннѐ з уљраїнцѐми, чи вважаять їх 
братами); цѐ свідомість љоливаютьсѐ від рівнѐ національної до регіональної, але вона присутнѐ. 
Русинсьља мова, хоч і ю по суті діалељтом уљраїнсьљої літературної мови, зуміла сама перетворитисѐ на 
літературну.  

Проте хорватсьљі русини, залишені самі на себе, без підтримљи «материнсьљої» держави та з 
оглѐду на власну нечисленність, сучасні процеси глобалізації, асимілѐції, відсутність імовірних мігрантів 
з прабатьљівщини ѐљ джерела поповненнѐ діаспори не можуть оптимістично дивитисѐ в майбутню. 
Більш логічним љрољом задлѐ збереженнѐ ідентичності русинів ю ѐљнайтісніша співпрацѐ із близьљоя за 
багатьма ознаљами та таљож невелиљоя уљраїнсьљоя меншиноя. Потреба гуртуваннѐ з уљраїнцѐми 
може забезпечити збереженнѐ власного «ѐ» обома етнічними групами у Хорватії. У цьому љонтељсті 
важливого значеннѐ набуваю і позиціѐ Уљраїни, її політиља щодо збереженнѐ численних діаспор, у тому 
числі й найдавнішої – на Балљанах. 

Ігноруваннѐ Уљраїноя русинсьљого питаннѐ (в межах власної держави чи ззовні – не важливо) не 
вирішить проблеми, ѐља підриваю основи ідентифіљації уљраїнства і веде до сепаратизму. Длѐ її 
розв’ѐзаннѐ потрібен љомплељс заходів інформативно-просвітницьљого, історичного, соціально-
ељономічного та політичного хараљтеру. Інаљше не вдастьсѐ зберегти русинсьљий феномен длѐ Уљраїни, і 
він остаточно виљристалізуютьсѐ у самостійне ѐвище. 
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аљщо оцінявати діѐльність уљраїнців Хорватії лише у цифровому вимірі, то результати будуть 
невтішними: з багатотисѐчної русинсьљо-уљраїнсьљої громади міжвоюнного часу станом на початољ 
третього тисѐчоліттѐ власне уљраїнців залишилось менше двох тисѐч, а спроби об’юднаннѐ з 
численнішоя русинсьљоя громадоя післѐ певних успіхів зазнали відносної невдачі. Проте, ѐљщо глѐнути 
на умови, в ѐљих діѐли уљраїнці та русини Хорватії впродовж ХХ ст., то слід просто подивуватисѐ тому, 
що вони взагалі тут зуміли зберегтисѐ – попри війни, асимілѐції, љонфліљти та розљоли. Тож залишаютьсѐ 
висловити сподіваннѐ, що уљраїнсьља громада Хорватії житиме і розвиватиметьсѐ, до того ж у 
ѐљнайтіснішому зв’ѐзљу зі своїми братами-землѐљами, ѐљі з оглѐду на низљу історичних обставин 
називаятьсѐ русинами. 

Загалом нам бачитьсѐ два љлячові фаљтори буттѐ хорватсьљих русинів й уљраїнців – чисельність та 
національна свідомість. Позитивне вирішеннѐ цих питань дозволить мати майбутню нашій діаспорі у 
Республіці Хорватіѐ. 
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Олександра Німилович 

СТЕПАН СПЄХ: МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКА  

УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МЮНХЕНІ 

 
Стаття присвячена висвітленню композиторської, виконавсько-вокальної діяльності Степана 

Спєха – малознаного представника музичної культури української діаспори. 
Ключові слова: Степан Спєх, співак, концертна діяльність, композиторська творчість, діаспора. 
 

The article is dedicated to the revealing of composer creative work, vocal activity of Stepan Spiech – little 
known representative of the musical culture of the Ukrainian diaspora. 

Key words: Stepan Spiech, vocalist, concert activity, composer creative work, diaspora. 
 

Одніюя з ознаљ сьогоденнѐ ю відродженнѐ моральних, естетичних цінностей уљраїнсьљого народу, 
а висвітленнѐ художніх ѐвищ і творчої атмосфери минулого, дослідженнѐ життювого і творчого шлѐху 
відомих і малознаних (з певних причин) митців національної музичної љультури належить до аљтуальних 
завдань уљраїнсьљого мистецтва та љультурології.  

У 20-30-х рољах ХХ ст. в Уљраїні відбувались вагомі зрушеннѐ в засадах естетиљи, творчості, 
стилістиљи, здійснявались ґрунтовні відљриттѐ в царині педагогіљи. 1940-50-ті рр. стали руйнівними 
стосовно винищеннѐ і арештів провідних митців Галичини, заборони їхньої творчої спадщини і 
пољазовими щодо порѐтунљу чималої љільљості љультурних діѐчів виїздом з рідного љрая в љраїни 
Заходу. З цього оглѐду серед багатьох аљтуальних проблем сучасного уљраїнсьљого музичного мистецтва 
важливим залишаютьсѐ визначеннѐ ступенѐ спадљоюмності мистецьљих традицій ѐљ регіональних, таљ і 
загальнонаціональних у творчості виљонавців і љомпозиторів в Уљраїні та в діаспорі.  

Чимало десѐтиліть творчі досѐгненнѐ представниљів діаспори залишалисѐ поза увагоя уљраїнсьљої 
музиљознавчої, педагогічної і љультурологічної думљи. За часів незалежної Уљраїни відљривсѐ доступ до 
архівів, налагоджені зв’ѐзљи зі світовоя уљраїнсьљоя діаспороя, настав час аљтивного вивченнѐ історії, 
особливо замовчуваних її сторінољ, до ѐљих належать і здобутљи діаспори. Тільљи зараз віднайдене 
минуле Уљраїни постаю велиљим пластом, заљриваю штучно витворені пустоти уљраїнсьљого внесљу у 
світовий љультурний љонтељст. Примітно, що мемуарна, монографічна література видатних 
представниљів уљраїнсьљої діаспори, зољрема љомпозитора і музиљознавцѐ Василѐ Витвицьљого, співаљів 
Мирослава Сљала-Старицьљого, Ірини Маланяљ, Володимира Луціва, Михайла Голинсьљого, Йосипа 
Гошулѐља, сьогодні становить вагому частљу в розвитљу досліджень у галузі уљраїнсьљого 
музиљознавства.  

До плеѐди тих митців, ѐљі, виїхавши в 1944 році за љордон (Австріѐ, Голландіѐ, Німеччина, США, 
Канада), зуміли вистоѐти в чужинецьљому середовищі, продовжити своя творчу діѐльність і виховувати 
наступні пољоліннѐ уљраїнців у найљращих національних традиціѐх, безперечно належить творча постать 
Степана Спюха.  

Важливим джерелом у дослідженні мистецьљого доробљу С. Спюха постаять дві љнижљи, 
упорѐдљовані самим љомпозитором і співаљом [9, с. 10+, ѐљі містѐть його музичну спадщину, а таљож 
рецензії та відгуљи на його љонцертно-виљонавсьљу палітру. Життюпис і творчий шлѐх співаља 
фрагментарно висвітлено в публіљаціѐх О. Кавунниљ *4+, довідљових матеріалах І. Соневицьљого *17+, 
А. Мухи *7+, О. Залесьљого *6+, ољремі згадљи про творчий доробољ љомпозитора знаходимо у статтѐх 
М. Фоменља *11+, Б. Шарља *12, с. 13+, Г. Карась *5+. Велиљу цінність сљладаять програми љонцертів ѐљ 
сольних, таљ і тематичних за участя С. Спюха, ѐљі розљриваять його репертуар, широту співочої љар’юри, 
ляб’ѐзно надані авторці дослідженнѐ дружиноя митцѐ Іриноя Качаняљ-Спюх і сином Степаном. Втім, ці 
науљові матеріали не охопляять цілісно љонцертну, фонографічну і громадсьљу діѐльність С. Спюха, а 
його љомпозиторсьља творчість виѐвилась фаљтично не дослідженоя. 

Мету статті становить намаганнѐ ѐљомога повнішого висвітленнѐ творчого доробљу відомого 
уљраїнсьљого љомпозитора і співаља Степана Спюха з позицій цілісної хараљтеристиљи його виљонавсьљої, 
творчої, видавничої діѐльності в љонтељсті розвитљу музичної љультури уљраїнсьљої діаспори.  

2012 рољу виповнилосѐ б 90 рољів від днѐ народженнѐ Степана Спюха. Мистецьља палітра його 
діѐльності різнопланова і багатогранна. Вирізнѐячись винѐтљовоя цілеспрѐмованістя, бажаннѐм і 
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вміннѐм багато працявати над собоя Степан Спюх досѐгнув поставленої перед собоя мети – дійти до 
вершин музичного мистецтва і на цій ниві служити уљраїнсьљій пісні, популѐризувати її у світі. 

Степан Спюх народивсѐ 13 червнѐ 1922 рољу в селі Глідно *6, с. 104], ѐље розташоване в 
мальовничому љуточљу Лемљівщини, в Березівсьљому повіті на Рѐшівщині (сьогодні Польща). У селі 
більшість становили уљраїнсьљі мешљанці, ѐљі мали читальня, де ставили вистави й організовували 
љонцерти, церљву, хор, добрих свѐщениљів. На відміну від уљраїнців, полѐљи не володіли љультурним 
центром *17+. Рідні місцини Степена Спюха стали таљож малоя батьљівщиноя длѐ майбутнього Патріарха 
Уљраїнсьљої автољефальної церљви Димитріѐ (в миру Володимир арема, 9. 12. 1915-25. 02. 2000), 
багатьох патріотів, ѐљі боролись за незалежність Уљраїни, серед ѐљих і Степан Черљес (1914-2008) – воѐљ 
ОУН-УПА (псевдо «Олесь»), ѐљий згодом створив љарту поховань бійців УПА на території Заљерзоннѐ.  

Від раннього дитинства хлопчиљ чув уљраїнсьљі народні пісні, ѐљі співала йому мати, вони глибољо 
зворушували дитѐчу душу Степана та прищеплявали лябов до них. Янаљ навіть почав записувати пісні, 
тим передвіщаячи свою подальше заціљавленнѐ. Зачаруваннѐ музиљоя, спів у місцевому церљовному 
хорі та мрії про музичну љар’юру перервала Друга світова війна. Рѐтуячи свою життѐ від тоталітарного 
режиму, ѐљ і багато уљраїнців, Степан Спюх виїхав до Німеччини. Тут він почав навчатись музиљи у 
відомих виљонавців, спочатљу в педагога Клюре Фрялінг-Ґерлѐх, а потім – у видатного тенора Ореста 
Руснаља.  

Від 1950 рољу молодий талановитий виљонавець жив у США. Тут він заљінчив Уљраїнсьљий 
музичний інститут у Нья-Йорљу, навчаячись у љласі сольного співу в Іванни Прийми, відомої співачљи, 
піаністљи, педагога співу, музичного рецензента *1, с. 2+, а з љомпозиції – у Володимира Грудина – 
уљраїнсьљого љомпозитора, піаніста, ѐљий здобував освіту в Одесьљій та Київсьљій љонсерваторіѐх, а післѐ 
заљінченнѐ Другої світової війни працявав у Празі, Парижі, Нья-Йорљу і Філадельфії *7, с. 279+. Уже в 
1955 році співаљ вперше випробував себе ѐљ љомпозитор, написавши три твори.  

Варто зауважити, що Уљраїнсьљий Музичний Інститут в Америці був створений відомим 
львівсьљим піаністом Романом Савицьљим (1907-1960, учень В. Барвінсьљого і В. Курца) 29 серпнѐ 
1952 рољу в Нья-Йорљу з філіѐми в 11 містах США: Балтімор, Вашингтон, Детройт, Клівленд, Ірвінґтон, 
Льорейн, Няарљ, Пассейљ, Трентон, Філадельфіѐ, Чиљаго. Першим головоя УМІА став його організатор 
Роман Савицьљий (1952-1959). Основний обов’ѐзољ ціюї освітньої інституції, попри висољий фаховий 
вишљіл, – це підтримља в умовах еміграції національної свідомості молоді, вихованнѐ на љращих зразљах 
уљраїнсьљої народної і професійної музиљи. 

Нья-Йорљсьљий період дозволив Степанові Спюху вдосљоналявати діапазон і ељспресія свого 
голосу, працявати над власним репертуаром, щоб розпочати професійну співочу љар’юру. Він часто 
виступав ѐљ соліст љонцертів, що були спонсоровані уљраїнсьљоя громадоя з нагоди відзначеннѐ різних 
љультурних, історичних і релігійних подій. Одніюя з таљих імпрез був љонцерт, ѐљий відбувсѐ в залі 
Уљраїнсьљого Музичного Інституту, де співаљ виљонав твір Станіслава Лядљевича, в ѐљому пољазав «дуже 
гарну голосову фарбу», ѐљ писав у рецензії љомпозитор Миљола Фоменљо *11+.  

Америљансьљій публіці Степан Спюх став відомим через транслѐції Нья-Йорљсьљого громадсьљого 
радіо WNYC. Разом з Шандором Лаљатошем і його цигансьљим ансамблем співаљ записав на платівці 
APON низљу уљраїнсьљих народних пісень і танців під назвоя «Перли Уљраїни». З оглѐду на браљ 
уљраїнсьљих музичних партитур в той час, молодий тенор зайнѐвсѐ нотноя графіљоя, переписуячи ноти 
длѐ уљраїнсьљих музиљ. Це відљрило йому мистецтво музичного нотуваннѐ й сљладні деталі музичної 
љомпозиції.  

Степан Спюх таљож був членом Театральної студії подружжѐ Олімпії Добровольсьљої та Йосипа 
Гірнѐља (1895-1989 рр.) – відомого аљтора, режисера, педагога, непересічного майстра сцени. У 1953-
1955 рољах Й. Гірнѐљ очолявав Уљраїнсьљий театр в Америці, таљож організував з дружиноя Театр слова 
(1954-1964). Виховуячи молодь, Йосип Гірнѐљ, сповнений відповідальності перед уљраїнсьљого 
љультуроя, творив модерний уљраїнсьљий театр найвищого професійного рівнѐ. У цьому театрі трудивсѐ 
і творив молодий, талановитий співаљ Степан Спюх. 

Слід згадати, що С. Спюх був членом хору «Думља» під љерівництвом Леонтіѐ Крушельницьљого в 
Нья-Йорљу. Післѐ заљінченнѐ інституту Степан Спюх вступив до Оперної студії «Ґунда Йордан», де 
виљонував оперні арії під љерівництвом диригента Альберта ді Натале.  

У 1959 році співаљ повернувсѐ до Німеччини і почав виступати разом з піаністљоя Аннемарі 
Вагнер та її љамерним хором, ѐљий виљонував таљож і його љомпозиції. В 1960-х рољах з ціюя піаністљоя і 
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хором Степан Спюх здійснив турне по Італії, де виступав ѐљ љонцертний співаљ. Хор мав таљож у своюму 
репертуарі Літургія уљраїнсьљоя мовоя. 

Уљраїнсьља діаспора в світі завжди відчувала нестачу музично-педагогічної дитѐчої літератури 
(хорової, фортепіанної, сљрипљової тощо). До твореннѐ педагогічного репертуару долучалисѐ відомі 
љомпозитори – З. Лисьљо, Р. Савицьљий, І. Соневицьљий, В. Витвицьљий, А. Гнатишин, Г. Китастий, Р. 
Степанѐљ, М. Федорів. Серед таљих видань особливе місце займаю містљий (налічую аж 69 творів!) 
співаниљ длѐ молоді «Ювшан-зіллѐ», виданий у Мянхені Уљраїнсьљим Христиѐнсьљим Об’юднаннѐм 
Молоді в Німеччині під редагуваннѐм С. Спюха *3+. Метоя цього збірниља було поданнѐ нового 
матеріалу длѐ розвитљу вољально-хорових навиљів молоді, а таљож переслідуваннѐ цілі національно-
патріотичного вихованнѐ підростаячого пољоліннѐ в умовах еміграції. У співаниљу, порѐд із хоровими 
обробљами уљраїнсьљих народних пісень різних жанрів, подано чимало авторсьљих творів љомпозиторів 
діаспори, ѐљ от А. Гнатишина, С. Спюха, О. Бобиљевича, І. Недільсьљого, І. Білогруда, а таљож љомпозиції 
М. Лисенља і Ф. Колесси. Слід зазначити, що всі твори написані длѐ різного сљладу однорідних (від одно- 
до чотириголоссѐ) та мішаних хорів, переважно без супроводу. Фаљтура – гомофонно-гармонічна, хоча й 
зустрічаятьсѐ љомпозиції поліфонічні, а таљож із уведеннѐм солістів. аљ зазначаю дослідницѐ творчості 
љомпозиторів діаспори Г. Карась, «збірниљ маю ѐсљраво виражене національно-патріотичне, духовне 
спрѐмуваннѐ, що відрізнѐю його від інших аналогічних зібрань хорових творів» *5, с. 60]. 

Свою життѐ і мистецьљі досѐгненнѐ Степан розділѐв зі своюя дружиноя, львів’ѐнљоя Іриноя 
Качаняљ-Спюх, ѐља емігрувавши за љордон, заљінчила університет ім. Лядвіга Маљсиміліана у Мянхені, 
працявала виљладачем та перељладачем. Вона перељлала німецьљоя мовоя твори Л. Уљраїнљи (збірља 
«Contra spem spero», драматичний твір «Кассандру», готуятьсѐ до друљу «На руїні» і «Кам’ѐний 
господар») *8+. Сьогодні Ірина Спюх отримую численні замовленнѐ на перељлади уљраїнсьљої поезії, ѐљ 
наприљлад, пропозиція німецьљої сторони на тлумаченнѐ «Кобзарѐ» Т. Шевченља. Нещодавно, у 
2010 році, вийшла друљом у Дрездені в серії «Мала слов’ѐнсьља бібліотеља» збірља поезій Д. Павличља 
«Кнѐгинѐ Ювропи» у перељладі І. Качаняљ-Спюх, Йонни Грубер, Миљоли Зимомрі, Івана Зимомрі *15]. 
Доволі часто І. Качаняљ-Спюх на проханнѐ љомпозиторів, ѐљі пишуть музиљу на уљраїнсьљі тељсти, 
перељладаю їх німецьљоя. Цей перељлад робила і длѐ љомпозицій свого чоловіља, ѐљі тепер можна 
виљонувати двома мовами. 

Важливоя сљладовоя творчості Степана Спюха була уљраїнсьља народна музиља. Все свою життѐ 
він залишавсѐ глибољо релігійноя лядиноя, завжди вљлячавсѐ до роботи діячих хорів, ѐљі звичайно 
співали таљож Свѐті Літургії і духовні пісні, виљонував партія соліста. Це дало підґрунтѐ длѐ 
љомпонуваннѐ релігійних пісень, а згодом і архіюрейсьљої «Божественної Літургії» *10+ уљраїнсьљоя 
мовоя, присвѐченої новозбудованому љафедральному храмові у Мянхені. Останні три десѐтиліттѐ 
життѐ Степан Спюх таљож виљонував фунљція дѐља в церљві Мянхен-Лядвігсфельд *4+. Помер співаљ і 
љомпозитор 26 лятого 2009 рољу, похований на лісовому цвинтарі в Мянхені *13+.  

У Службі Божій длѐ мішаного хору гармонізуютьсѐ переважно љожен звуљ наспіву, при цьому 
зустрічаятьсѐ й самостійні мелодизовані ходи, перегуљи жіночих і чоловічих голосів, імітаційні 
проведеннѐ. Тут љомпозитор, застосовуячи перелічені вище ознаљи, надаю перевагу терціювим і 
сељстовим проведеннѐм, що ю хараљтерним длѐ уљраїнсьљого народного багатоголосого співу. 

У 2005 році Степан Спюх видав альбом «Композиції» з власними творами на слова уљраїнсьљих, 
німецьљих авторів, таљож в уљраїнсьљому перељладі *9+. Особливо треба відзначити в ньому 11 хорових 
љомпозицій, понад 50 вољальних творів, п’ѐть дуетів, терцет, дві мелодељламації, два вољальні твори в 
супроводі фортепіано і віолончелі, фортепіано зі сљрипљоя і флейтоя. 

Аналізуячи творчу діѐльність Степана Спюха, можемо сљазати, що љомпозитор доволі часто 
звертавсѐ до фольљлору, осљільљи в значній частині його творів збережені традиції уљраїнсьљого мелосу. 
Щодо хорової музиљи, то автор застосовую традиційні уљраїнсьљому хоровому мистецтву прийоми: 
гармонізаціѐ переважно љожного звуљу мелодії, більшість љомпозицій написані в љуплетній формі, 
голосоведеннѐ хараљтерне плавним рухом і фаљтурним виљладом у терції та сељсти. Його хоровим і 
вољальним љомпозиціѐм притаманне збагаченнѐ музичної мови через звертаннѐ до давніх пластів 
фольљлору: уљраїнсьљої народної пісні і танцявальної музиљи.  

Серед авторів на чиї тељсти були сљомпоновані хорові й вољальні твори С. Спюха: Тарас Шевченљо 
(солоспів «Мені тринадцѐтий минало», мелодељламаціѐ «Розрита могила»), Марљіѐн Шашљевич 
(солоспіви «Чом, љозаче молоденьљий», «Із-за гори», «Дністров’ѐнља», «Думља»), Петро Кармансьљий 
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(хор «Спіть, герої, спіть»), Григорій Кривда (хор «Не даю мені спољоя»), Миљола Палій (хор «Вийшла 
Маріѐ»), Роман Купчинсьљий (хор «Благословенна зірља ѐсна», хор і солоспів «На Різдво»), Миљола 
Горішний (солоспів «Гей, приснилось мені»), Василь Щурат (хор «Злинуть восљресні пісні»), Аманда 
Шефер (солоспів «До Тебе, Боже», хор «Ангел Благовіститель»), Богдан Федчуљ (хор «Гей ми діти 
уљраїнсьљі»), Лесѐ Уљраїнља (мелодељламаціѐ «Сім струн», солоспіви «Надіѐ», «Місѐць ѐсненьљий», 
«Останні љвіти», «Темна хмара»), Віљтор Романяљ (солоспів «З ласљи Божої»). 

У творчості Степана Спюха вагоме місце займало љонцертне життѐ. Ще під час навчаннѐ в 
Уљраїнсьљому музичному Інституті Америљи в Нья-Йорљу Степан Спюх чимало љонцертував. Один з таљих 
љонцертів відбувсѐ 30 травнѐ 1953 рољу. Будучи організованим Уљраїнсьљим літературно-мистецьљим 
љлубом у Нья-Йорљу, він отримав назву «Третій Літературно-Мистецьљий армарољ», де співаљ виљонав 
твір С. Лядљевича «Черемоше, брате мій» *11+. 1957 рољу світова громадсьљість відзначила 100-річчѐ від 
днѐ народженнѐ видатного уљраїнсьљого поета, письменниља, вченого, перељладача Івана Франља. 
23 червнѐ 1957 рољу у місті Глен Спей (США) відбулосѐ відљриттѐ пам’ѐтниља поетові з нагоди цього 
явілея, де Степан Спюх виљонав солоспів «аљ почуюш вночі» – слова І. Франља, муз. Д. Січинсьљого і 
«Нављоло шум» – аріѐ Раона з опери «Сафо» М. Лисенља. Примітно, що ввечері цього ж днѐ відбувсѐ 
пољаз уљраїнсьљого звуљового фільму «Гуцулља Ксенѐ» з музиљоя арослава Барнича.  

У 60-х рољах до репертуару співаља входили твори љомпозиторів: В.-А. Моцарта, К.-М. Вебера, 
Ж. Бізе, Д. Пуччіні, Р. Штрауса, М. Лисенља, С. Лядљевича, С. Воробљевича, З. Лисьља, Д. Січинсьљого, 
М. Гайворонсьљого, В. Грудина, М. Фоменља, С. Гулаља-Артемовсьљого, О. Бобиљевича, 
О. Нижанљівсьљого, К. Даньљевича. Серед љолег, з ѐљими љонцертував співаљ, – Ольга Луљо (љолоратурне 
сопрано), відомий бандурист Богдан Шарљо, талановиті піаністљи Галина Коваль, Аннемарі Вагнер *16+. 
Уже від 1962 рољу С. Спюх все частіше готував програми, до ѐљих залучав свої љомпозиції. Таљ, 20 липнѐ 
1962 рољу відбувсѐ музично-літературний вечір у Мянхені (Deutachen Lyceumclub), у ѐљому виступили 
Степан Спюх (тенор і љомпозитор), Аннемарі Вагнер (фортепіано), Елізабет Сульгер-Гебінг (читець), 
Аманда Шефер (поетеса) *14+. Концерт був оголошений ѐљ «Вечір видатних уљраїнсьљих љомпозиторів, 
виљонавців та уљраїнсьљої поезії в німецьљих перељладах». 

Велиља авторсьља програма Степана Спюха, ѐља представила хорові і вољальні твори љомпозитора 
відбулась 31 січнѐ 1976 рољу у залі зустрічей Товариства уљраїнців Німеччини в Мянхені. Програму 
вечора сљладали шістнадцѐть творів у виљонанні різних співаљів, інструменталістів і хору: 
«Херувимсьља», «Отче наш», солоспіви на слова М. Щербаља («Сніжинља»), В. Сосяри («Лябля 
дивитись») і М. Вороного («Серенада»), «Осінню золото» до віршів Діма, «Темна хмара» і «Надіѐ» на 
слова Л. Уљраїнљи, мелодељламаціѐ С. Спюха «Сім струн» до поезії Л. Уљраїнљи та інші твори 
љомпозитора. На завершеннѐ вечора співаљи С. Миљитчаљ-Дубровсьља, Я. Тимченљо і С. Спюх виљонали 
чудовий терцет С. Спюха із його ж тељстом «Маюва нічља».  

10 липнѐ 1977 рољу в церљві, в оселі Лядвігсфельд вперше прозвучала Божественна Літургіѐ 
св. Йоана Золотоустого длѐ мішаного хору та солістів уљраїнсьљоя мовоя, ѐљу написав Степан Спюх. 
Виљонав її мішаний хор «Мадригальний љружољ», љерівниљом та аљомпаніатором ѐљого була Аннемарі 
Вагнер. Під час Свѐтої Літургії хором диригував љомпозитор і співав партії тенора. Солістами були: Евелін 
Лѐмбертц (сопрано), Розвіта Шен (альт) та Богдан Шарљо (баритон) *12+. У ріљ 100-річчѐ від днѐ 
народженнѐ Станіслава Лядљевича, а саме 5 жовтнѐ 1979 рољу у Мянхені відбувсѐ љонцерт, 
присвѐчений цьому явілея. Степан Спюх представив три солоспіви С. Лядљевича: «а й не жалуя», «Ой, 
вербо, вербо» та «Черемоше, брате мій». 

9 червнѐ 1982 рољу в Лембажґалюрі відбувсѐ авторсьљий љонцерт Степана Спюха, ѐљий 
організувало Центральне представництво уљраїнсьљої еміграції в Німеччині. У програмі вечора були таљі 
твори: «Ніч дощова» на слова І. Качуровсьљого, «Рожеві пелястљи надії» до віршів В. аніва, «І ѐ без слів» 
до віршів В. аніва «До Тебе Боже» на слова А. Шефер, «Темна хмара» на слова Л. Уљраїнљи та «Ластівља» 
німецьљоя мовоя до слів А. Шефер, «Гей приснилось мені» (слова М. Горішного), «Спи дитино» (слова 
В. Кармансьљого), «Конваліѐ» німецьљоя мовоя (слова Е. Асман) та інші. Виљонавцѐми були Деніз 
А. Мадѐр, Степан Спюх, Світлана Миљитчаљ-Дубровсьља, Ганс Роттер (флейта), Орисѐ Цибрівсьља 
(фортепіано).  

У рамљах Днів уљраїнсьљої љультури в Мянхені, ѐљі стали традиційними від середини 1940-х рољів, 
14 липнѐ 1990 рољу відбувсѐ Шевченљівсьљий љонцерт-лељціѐ, в ѐљому з доповідѐми про творчість поета 
виступили дољтор Роланд Пітч зі Штутгарда і магістр Мирослав Антохій із Мянхена. Післѐ лељцій 
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прозвучав љонцерт фольљгрупи «Бандура» зі Штутгарда, а солістами були відомі виљонавці Світлана 
Миљитчаљ-Дубровсьља (сопрано), Степан Спюх (тенор) і Богдан Шарљо (баритон, бандурист). 
Фортепіанний супровід забезпечила Ореста Цибрівсьља-Міллер, а дељламувала поезія Мартіна Зауер. 
Подібних љонцертних програм у житті маестро було чимало. 

Композиторсьља спадщина С. Спюха вљлячаю твори різних жанрів (љамерно-вољальні, хорові, 
мелодељламації), ѐљі ввійшли до альбому «Композиції» і, звичайно, Літургія і духовні твори, ѐљі 
засвідчуять багатогранність таланту автора, майстерність љомпозицій. Його працѐ в умовах еміграції 
послужила розвитљу уљраїнсьљої музиљи і духовності. Навіть фрагментарний опис програмољ і афіш 
љонцертів Степана Сп’юха вљазую на ѐсљраве виљонавсьље љонцертне життѐ співаља, різноманіттѐ стилів і 
творів у його репертуарі – від оперних арій, до солоспівів західноювропейсьљих і уљраїнсьљих 
љомпозиторів, обробољ уљраїнсьљих народних пісень. Випущений љомпаљт-дисљ із записом обробољ 
фольљлорних джерел у супроводі љолоритного цигансьљого орљестру під орудоя Шандора Лаљатоша 
доводить з одного бољу сљладність розвитљу нашого мистецтва в умовах діаспори, љоли орљестровий 
супровід організувати длѐ звуљозапису було величезноя розљішшя, а з іншого – демонструю велиљу 
популѐрність уљраїнсьљої народної пісні в світі. 
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Володимир Павук  

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА СИБІРА СЬОГОДНІ І ЗАВТРА. НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЇ АВТОНОМІЇ УКРАЇНЦІВ М. НОВОСИБІРСЬКА 

 
В листопаді 2013 року громадській організації Національно-культурна автономія українців міста 

Новосибірська (Росія) виповниться 24 роки від дня заснування. 
Голова організації Володимир Павук розповідає про те, як створювалась організація, чим живе 

сьогодні українська діаспора цього великого сибірського міста. 
 

In November of 2013 the Non-governmental organization of National-cultural autonomy of Ukrainians in 
Novosibirsk (Russia) will celebrate its 24th anniversary.  

In the article the head of the organization Vladimir Pavuk describes its foundation and modern life of 
Ukrainian Diaspora in this great Siberian city. 

 
Уљраїнсьља діаспора... љоли ми вимовлѐюмо ці слова, то уљраїнці західних областей Уљраїни 

сљоріше всього думаять про уљраїнців-емігрантів різних хвиль в Канаду, США чи Австралія... Але далељо 
не всі усвідомляять, що уљраїнсьља діаспора в Росії більша, ніж усі інші діаспори уљраїнців у світі разом 
взѐті... І тут теж своѐ велиља історіѐ, про неї љоротљо не розповісти... 

Діаспора в Росії… Длѐ лядей старшого і середнього віљу, ѐљі приїхали в свій час з Уљраїни, ѐљ із 
інших республіљ Радѐнсьљого Соязу, в Росія, і ѐљі вважали себе нарівні з љорінним населеннѐм 
господарѐми юдиної длѐ усіх держави, непросто стало з розпадом Соязу звиљатисѐ з новим длѐ себе 
статусом представниља тої чи іншої етнічної діаспори в Росії. 

Про історія уљраїнців в Сибірі вже багато сљазано. Тут теж можна виділити љільља хвиль еміграції, 
ѐљ це роблѐть в уљраїнсьљій діаспорі Канади та США. 

аљщо говорити про масове переселеннѐ уљраїнців до Сибіру, то тут можна виділити љільља 
періодів. Спершу воно відбувалосѐ в таљ звану Столипінсьљу земельну реформу на початљу ХІХ-го 
століттѐ, љоли з центральної і східної Уљраїни маса лядей, часом цілими селами, виїздили на вільні 
землі в Сибірі та Далељому Сході. Дальше – в лихоліттѐ першої і другої світових війн. Мільйони уљраїнців 
стали жертвами сталінсьљих репресій і були примусово вислані в Сибір. Тисѐчі уљраїнців були 
направлені в Сибір післѐ заљінченнѐ навчальних заљладів або їхали добровільно на ударні 
љомсомольсьљі будівлі. Хтось з часом вертавсѐ додому, але більшість осідали, створявали сім’ї, 
народжували дітей, онуљів. Таљ створявалась уљраїнсьља діаспора і з’ѐвлѐлись росіѐни з уљраїнсьљим 
љоріннѐм. 

Особисто ѐ з тих, хто на хвилі љомсомольсьљого злету 60-70 рољів поїхав освоявати сибірсьљі 
простори. Молодий геолог, љинувши љиївсьљу прописљу, махнув піднімати Сибір! Думав на пару рољів, а 
затримавсѐ надовго. Ціљава робота в геологічних ељспедиціѐх, а дальше љласично: одруженнѐ, діти, 
внуљи. Тапер і ми сибірѐљи з уљраїнсьљим љоріннѐм. 

Близьља љультура і мова значної частини уљраїнців і росіѐн завжди сприѐли велиљій асимілѐції 
лядей. Масовим ѐвищем стали змішані сім’ї уљраїнців і росіѐн. І сьогодні цей фаљтор ю дуже важливим 
при визначенні понѐттѐ уљраїнсьља діаспора в Росії і уљраїнсьља ідентичність в наших умовах, при виборі 
завдань та програм збереженнѐ та розвитљу уљраїнсьљої љультури та народних традицій. 

Таљ трапилось, що мою перше знайомство з уљраїнсьљоя діаспороя Новосибірсьља відбулось не 
відразу, а лише в 2006 році. І до цього ѐ був патріотом, але ѐљось сам по собі. Коли, йшовши по вулиці, ѐ 
побачив синьо-жовте обрамленнѐ вивісљи «Уљраїнсьља національно-љультурна автономіѐ уљраїнців м. 
Новосибірсьља» – серце йойљнуло. Це ж Уљраїна! Тоді й познайомивсѐ з організаціюя, з тодішнім 
головоя Володимиром Мановичем. 

Коли ѐ побачив в ѐљому жалягідному приміщенні (невелиља љімнатља в підвалі) розміщена 
організаціѐ, мені приљро стало за уљраїнсьљу діаспору Новосибірсьља. Вже до цього часу мені довелось 
побувати в багатьох містах США, Канади, побачити ѐљ живе діаспора там, ѐљі у них Культурні центри, 
шљоли, церљви… Сам себе запитав: невже ми не варті чогось љращого? Треба щось робити. Адже в 
Новосибірсьљу і області љожний третій житель маю уљраїнсьље љоріннѐ… 
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а почав оббивати пороги мерії, знайшов відповідне приміщеннѐ площея 150 љв. м. Меріѐ 
виділила приміщеннѐ в оренду. За свої љошти (більше 10 тис. доларів) зробив љапітальний ремонт. З 
1 січнѐ 2008 р. у Національно-љультурної автономії уљраїнців м. Новосибірсьља з’ѐвивсѐ свій Культурний 
центр, своѐ хата, ѐљ ми љажемо. З цього часу љультурне життѐ автономії і всі основні љультурні заходи 
відбуваятьсѐ тут. Адреса: Красний проспељт 102/4. 

Через љільља місѐців нашій організації виповнитьсѐ 24 рољи. Ми завжди відзначаюмо, що ми на 
2 рољи старші за незалежну Уљраїну. А засновниљом етнічної громади уљраїнців в 1989 р. в 
Новосибірсьљу був талановитий вчений, лядина з неординарноя долея, професор, аљадеміљ СВ РАН, 
дољтор філософсьљих науљ Іоасаф Семенович Ладенљо. То був час занепаду Радѐнсьљого Соязу і сплесљ 
національної ейфорії. 

Останні рољи Національно-љультурна автономіѐ уљраїнців м. Новосибірсьља (УНКА) – організаціѐ 
динамічна, веде аљтивну роботу щодо збереженнѐ та розвитљу уљраїнсьљої љультури і народних традицій 
на сибірсьљій землі. УНКА – юдина організаціѐ, љотра представлѐю інтереси уљраїнсьљої діаспори в 
Новосибірсьљу і Новосибірсьљій області.  

Організаціѐ побудована по партійному принципу, всі члени УНКА маять љвитљи, вибрана Рада 
УНКА, љожний ріљ голова організації і ревізійна љомісіѐ звітуятьсѐ.  

Створені і аљтивно працяять художні аматорсьљі љолељтиви: базовий ансамбль «Мріѐ», ансамбль 
бандуристів «Чарівниці», ансамблі «Смерічља», «Слов’ѐни» тощо.  

Календар љультурних заходів насичений, ось основні: Новорічно-різдвѐні свѐта, День Соборності 
Уљраїни, Шевченљівсьљі дні, День Перемоги, День Незалежності Уљраїни. Приймаюмо аљтивну участь в 
місьљій програмі Днѐ міста, в різних міжнаціональних фестивалѐх і љонљурсах… 

Важливе значеннѐ надаюмо інформаційному забезпечення нашої діѐльності. Це статті в місцевих 
і центральних газетах і журналах, інтерв’я на радіо та телебаченні, сторінљи на сайті КОБЗА (Уљраїнсьља 
мріѐ (Новосибірсьљ) та Уљраїнсьљий Конгрес Росії (УКР). Таљим чином, ми пољазуюмо, що уљраїнсьља 
діаспора ю ведучоя в місті й області. На вљазаних сайтах можна прочитати статті і побачити фотографії 
про нашу роботу за останні рољи. 

Адміністраціѐ міста Новосибірсьља, міста багатонаціонального, надаю важливого значеннѐ 
зв’ѐзљам з різними національними громадсьљими організаціѐми (а їх у місті 25) і підтримці їх діѐльності. 
Створено міжнаціональне об’юднаннѐ «Содружество», два рази в ріљ проводитьсѐ розширене засіданнѐ 
Консультативної Ради на чолі з мером міста з питань міжнаціональних відносин у місті. Серед висољих 
посадовців у нас ю багато лядей з уљраїнсьљим љоріннѐм – губернатори і його заступниљи, голови 
заљонодавчих зборів, заступниљи мера тощо. 

Меріѐ Новосибірсьља відгуљнулась на наше проханнѐ і дала дозвіл на спорудженнѐ пам’ѐтниља 
(бяста) Тарасу Григоровичу Шевченљу з нагоди 200-річчѐ від Днѐ народженнѐ поета. Всі роботи зі 
спорудженнѐ пам’ѐтниља будуть проводитись за рахунољ громадсьљих љоштів. 

Ми аљтивно підтримуюмо зв’ѐзљи з уљраїнсьљими організаціѐми в інших містах Росії, а таљож в 
США, Канаді, Австралії. 

Буваячи в Уљраїні, ѐ неодноразово виступав на телебаченні, де розповідав і демонстрував відео 
про наше життѐ в Сибірі, часто розвіяячи міф, що нас, уљраїнців, там тільљи гноблѐть… 
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Христина Скрипка 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ТЕМАТИКА НА СТОРІНКАХ ТИЖНЕВИКА  

«УКРАЇНСЬКА ДУМКА» (ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ) 

 
У статті проаналізована культурно-мистецька тематика газети «Українська Думка» (Лондон, 

Великобританія) впродовж усього періоду її функціонування. Визначені основні жанри статей культурно-
мистецького спрямування. 

Ключові слова: «Українська думка», преса української діаспори, Союз українців у Великій Британії, 
культура і мистецтво українського зарубіжжя.   

 

In the article the cultural and art subject of thev newspaper «Ukrayinska dumka» (London, Great Britain) is 
examined during the whole period of its activity. The basic genres of the articles of cultural and art direction are 
certained. 

Key words: «Ukrayinska dumka», press of the Ukrainian diaspora, Union of Ukrainians in Great Britain, 
culture and art of Ukrainian foreignness. 

 
«Уљраїнсьља Думља» – найстаріша уљраїнсьља газета у Велиљій Британії, перший примірниљ ѐљої 

вийшов ще 18 листопада 1945 рољу (спочатљу під назвоя «Наш Клич»). Відомості про газету-тижневиљ 
«Уљраїнсьља Думља» зустрічаюмо у роботах Яріѐ Пољальчуља, Ганни Щигельсљої, Ганни Карась, статтѐх 
Лядмили Пељарсьљої, явілейних виступах на сторінљах газети та ін. 

Метою пропонованої статті постаю аналіз тематиљи тижневиља, зољрема його уљраїнсьљої 
љультурно-мистецьљої сљладової.  

«Уљраїнсьља Думља» – офіційна газета Управи СУБу (Соязу Уљраїнців у Велиљій Британії), ѐља 
періодично подавала інформація про місцеве життѐ уљраїнців, різні оголошеннѐ, вістљи зі світу, а таљож 
друљувала повідомленнѐ, ѐљі надходили до Велиљобританії про події в Уљраїні. У серпні 1948 рољу за 
призначеннѐм Радоя СУБ газету очолив Мирослав Семчишин, а наступного рољу була створена 
Редаљційна Колегіѐ. Серед головних редаљторів газети «Уљраїнсьља Думља» впродовж усього часу її 
фунљціонуваннѐ – Петро Пігічин, Мирослав Семчишин, Михайло Добрѐнсьљий, Іван Крушельницьљий, 
Роман Борљовсьљий, Свѐтомир Фостун. З 2007 р. головним редаљтором газети ю Олељса Семенченљо. 

У тижневиљу «Уљраїнсьља Думља» друљувалисѐ багато тематичних матеріалів про життѐ 
уљраїнсьљого народу на Батьљівщині, становленнѐ Уљраїни на її державницьљий шлѐх та про всі процеси 
духовного й національного відродженнѐ нашого народу. Інформуячи читачів і громадѐнство про життѐ 
уљраїнсьљої діаспори, тижневиљ друљував різні љомуніљати, зверненнѐ, оголошеннѐ, заљлиљи, а тим 
самим повідомлѐв читачів, членів СУБ і громадѐнство про різні події, справи, імпрези, свѐта, з’їзди, 
љонференції та ін. 

В «Уљраїнсьљій Думці» публіљувалисѐ дописи про життѐ і діѐльність уљраїнсьљих громад у Велиљій 
Британії, а таљож про діѐльність уљраїнсьљих установ, організацій, товариств, різних љомітетів, із 
виољремленнѐм праці Соязу Уљраїнців у Велиљій Британії, ѐљ уљраїнсьљої центральної суспільно-
громадсьљої установи в љраїні.  

Кольоровим друљом виходили свѐтљові (різдвѐні, велиљодні, зеленосвѐточні) номери тижневиља. 
Деѐљі сторінљи видавали братні організації, де за таљі сторінљи відповідали їхні редаљційні љолегії чи 
ољремі редаљтори. Зољрема, «За юдність Церљви й народу» (Об’юднаннѐ Помісної Уљраїнсьљої 
Католицьљої Церљви (УКПО), «Голос Молоді» (Спілља Уљраїнсьљої Молоді (СУМ), «Жіноча Сторінља» 
(Організаціѐ Уљраїнсьљих Жінољ у Велиљій Британії (ОУЖ), «Літературна Сторінља» (Товариство 
Уљраїнсьљої Літератури (ТУЛ), «Пластова Сторінља» (Крайова Пластова Старшина). Ці сторінљи 
друљувались протѐгом рољу на одній сторінці тижневиља, а всього було відведено 46 сторінољ протѐгом 
рољу. 

Традиційно сторінљи тижневиља мали тематичне спрѐмуваннѐ. Перша сторінља – редаљційні статті, 
важливі љомуніљати, зверненнѐ, заѐви, дељларації, важливі посмертні згадљи, вісті з Уљраїни та світу. 
Друга сторінља призначалась длѐ літератури, мистецтва і љультури. Третѐ сторінља вміщувала дописи про 
громадсьље і љультурно-освітню життѐ уљраїнсьљої громади у Велиљій Британії. Четверта сторінља – «чужі 
сторінљи» громадсьљих установ і організацій. П’ѐта сторінља була призначена длѐ матеріалів політичної 
тематиљи. На цій сторінці протѐгом рољу друљувались «Матеріали з Уљраїни». Шоста сторінља – таљ 
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званий підвал. Тут друљувались історичні повісті, романи, науљово-історичні розвідљи, об’юмні матеріали 
політичної, аналітичної, а таљож ціљавої публіцистичної тематиљи. Сьома сторінља призначена длѐ різних 
ціљавих матеріалів, зољрема на медичні теми, гуморесљи, оголошеннѐ та вісті. Восьма сторінља – 
посмертні згадљи та різні оголошеннѐ. 

«Уљраїнсьља Думља» – найстаріша уљраїнсьља газета, ѐља нерозривно пов’ѐзана з історіюя 
Соязу Уљраїнців у Велиљій Британії. ЇЇ роль у збереженні мови та історично-љультурне значеннѐ в 
історії важљо переоцінити. Вона відљриваю шлѐхи длѐ дослідженнѐ історії та духовної спадщини 
уљраїнців на Британсьљих островах, починаячи з другої половини ХХ століттѐ. До неї звертаятьсѐ 
науљовці та дослідниљи, бо в ній добре помітні ѐљ здобутљи громади, таљ і ще не вирішені 
проблеми, ѐљі потребуять аљтивних дописів, інформацій про різні події у громадах.  

Газета «Уљраїнсьља Думља» друљувала матеріали уљраїнсьљого љультурно-мистецьљого 
спрѐмуваннѐ під рубриљами љоротљих інформацій, анонсів, анотацій, хроніљи, репортажів, рецензій, 
оглѐдів, замітољ, нарисів: «З життѐ громад», «З Уљраїнсьљого життѐ у Велиљій Британії». Ці матеріали 
љультурно-мистецьљого спрѐмуваннѐ торљалисѐ таљих тем: 1) љонцертна діѐльність хорових љолељтивів 
та солістів; 2) проведеннѐ урочистих імпрез мистецьљого спрѐмуваннѐ; 3) вшануваннѐ видатних 
постатей (явілеї, нељрологи); 4) вистављова справа (художні фотовистављи, вистављи філателії та ін.); 
5) театральна діѐльність; 6) загальні питаннѐ љультури в еміграції. 

Вже з перших номерів газета інформувала про љультурно-освітню життѐ у таборах біженців у 
Німеччині, організація хорових і танцявальних љолељтивів, діѐльність ољремих митців. Таљим чином, 
пресовий орган не обмежувавсѐ лише подіѐми у Велиљобританії, але й загалом в уљраїнсьљій діаспорі. 
Ољремі статті газети носили мемуарний хараљтер, інші – музично-оглѐдовий або музично-љритичний. 
Серед аљтивних дописувачів газети були Володимир Луців (співаљ-бандурист, менеджер уљраїнсьљої 
љультури) та Остап Пицљо (диригент). 

Ољрім заціљавленості љультурно-мистецьљим життѐм серед уљраїнсьљих діаспорних поселень світу, 
газета постійно друљувала повідомленнѐ про љонцертні турне љолељтивів, що приїздили до 
Велиљобританії з інших љраїн світу, а в останню десѐтиліттѐ – й з Уљраїни. В об’юљтиві дописувачів 
часопису були таљож љонљурси і фестивалі (в Манчестері, Лланголлені, Тодмордені, Годдерфілді та ін.), в 
ѐљих брали участь уљраїнсьљі митці (солісти, хорові та танцявальні љолељтиви). 

Культурно-мистецьљі статті носили і просвітницьљо-виховну мету стосовно молодого пољоліннѐ 
уљраїнсьљих емігрантів. Аљтивізуваласѐ в пресі пропаганда молодіжних організацій, у діѐльності ѐљих 
громадсьљо-љультурна сљладова залишаласѐ домінуячоя (Пласт, Спілља уљраїнсьљої молоді (СУМ).  

Газета залишаласѐ вірним популѐризаторам і своїх медійних љолег – недруљованих засобів 
масової інформації – радіо, телебаченнѐ, ѐљі трансляять виступи уљраїнсьљих љолељтивів і солістів. На 
сторінљах газети зустрічаюмо аналіз радіољонцертів та передач на хвилѐх Британсьљого радіо.  

Художньо-мистецьља тематиља газети љонцентруваласѐ на анонсах і рецензіѐх на фотографічних і 
художніх вистављах, аналізі творчості митців зарубіжжѐ й Уљраїни (Г. Круља, А. аљутовича, Г. Шишља, 
А. Атаманяља, Л. Паньљів, І. Мащаљ, Я. Подольсьљої, Д. Добровольсьљого, С. Дерељи та ін.).  

Загальні питаннѐ љультури на еміграції завжди були аљтуальними і відображалисѐ на сторінљах 
газети «Уљраїнсьља думља». Серед них – засади фунљціонуваннѐ творчих љолељтивів діаспори, репертуар, 
співпрацѐ митців зарубіжжѐ й Уљраїни.  

Таљим чином, основними напрѐмами љультурно-мистецьљого спрѐмуваннѐ газети «Уљраїнсьља 
думља» можна визначити наступні.  

1. Серед љолељтивів, ѐљим на сторінљах газети присвѐчені ољремі статті, відзначимо љолељтиви 
Велиљої Британії, зољрема хори («Гомін» під љерівництвом а. Бабунѐља з Манчестера, «Діброва» під 
љерівництвом а. Гаврилова з Брадфорда, хор ім. М. Лисенља з Ноттінгама під љер. О. Пицља та ін.) і 
танцявальні групи («Орлиљ» під љер. П. Дністровиља з Манчестера, «Лиман» із Лондона під љерівницвом 
М. Гайви і М. Тљачуља, «Запорожець» із Ноттінгама під љер. В. Луциља та ін.) 

Велиља заслуга організації СУБ в організації свѐтљувань з нагоди 1000-річчѐ Хрещеннѐ Руси-
Уљраїни, ѐљі відбулись у Брясселі (Бельгіѐ) та в Роѐл Алберт Гол (6000 місць) у Лондоні. В програмі 
свѐтљового љонцерту виступали об’юднані в один величний хор «Явілейний» (білѐ 450 осіб) љолељтиви з 
Велиљої Британії: «Гомін» з Манчестера (дир. а. Бабунѐљ), «Русалља Дністрова» з Манчестера (дир. 
Павло Гуньља), «Боѐн» і «Заграва» з Ноттінггама (дир. Мирослав Бучољ), «Верховина» з Конвентрі (дир. 
Степан Гуньља), «Трембіта» з Олдгама (дир. арослав Бабунѐљ), «Діброва» з Брадфорда (дир. Степан 
Замулінсьљий), співочий гуртољ з Лідса (дир. Петро Ревчуљ); мішані хори діаспори: «Думља» з Нья-Йорља 
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(дир. Семен Комірний), «Візантійсьљий хор» з Утрехта, Голландіѐ (дир. Мирослав Антонович), хор 
«Веснівља» з Торонто, Канада (дир. Галина Квітља-Кондрацьља). «УД» 11 лятого 1988 р. 

2. Серед љультурно-мистецьљих урочистостей на сторінљах тижневиља відзначалисѐ матеріали про 
щорічні відзначеннѐ рољовин Боя під Бродами, Свѐта уљраїнсьљого морѐ, Листопадового чину, Свѐта 
Героїв, рољовин Крут і Базару, Свѐто Пољрови стало традиційним свѐтом ОбВУ. Таљож влаштовувалисѐ 
річниці трагічної смерті: головного отамана Симона Петляри, полљовниља Ювгена Коновальцѐ, 
провідниља ОУН Степана Бандери, генерала хорунжого Тараса Чупринљи, митрополита Андреѐ 
Шептицьљого, відзначеннѐ трагічних рољовин Голодомору на Уљраїні, свѐтљуваннѐ Незалежності й 
Соборності Уљраїни (22 січнѐ) тощо. Незмінними щорічними урочистостѐми позначені шевченљівсьљі 
свѐтљуваннѐ. 

3. Особливі в тижневиљу статті-присвѐти видатним солістам, зољрема арославу Бабунѐљу, лауреату 
Міжнародного музичного фестиваля (Валіѐ, Лланголлен, 1953) у номінації інструментальна гра на 
бандурі та спів і співаљ-бандурист, Володимиру Луціву, лауреату Міжнародного љонљурсу вољалістів у 
Бельгії та багатьох інших фестивалів, Володимиру Моті, бандуристу-співаљу (Монреаль, Канада).  

4. Серед рецензій – відгуљи на виступи репрезентованого танцявального ансамбля «Орлиљ» під 
мистецьљим љерівництвом хореографа Петра Лазорищаља-Дністровиља, а післѐ його смерті – п. Марії 
Бабич і п. Дмитра Парадяља; чоловічого хору «Діброва» відділу СУБ у Брадфорді, диригент арослав 
Гавриляљ, аљомпаніатор п. арослав Шутља; чоловічого хору ім. Миљоли Лисенља в Ноттінггамі під 
љерівництвом п. Остапа Пицља; дівочого хору СУМ «Трембіта» в Олдгамі; чоловічого хору «Верховина» в 
Ковентрі, диригент Маріѐ Костяљ; орљестру СУМ у Ноттінггамі, диригент Мирон Сљаліш; танцявального 
ансамбля «Крилаті» з Брадфорда. 

5. На сторінљах тижневиља представлено діѐльність љолељтивів: 
 театральних: Болтонсьљий драматичний гуртољ, драмгуртљи Малбері, Вешингор, Фулней 

Парљ, Брадфорді, Рочдейлі; 
 хорових: «Сурма», «Промінь» (дир. П. Кочансьљий) з Лондона; «Бурлаља» (дир. 

С. Гумінілович), «Гомін» (дир. а. Гордій, а. Бабунѐљ), «Русалља Дністрова» (дир. П. Гуньља) з 
Манчестера; «Діброва» (дир. а. Гавриляљ, С. Замулінсьљий) з Брадфорда; хор «Дніпро» (дир. 
Анатолій Кліщ), «Трембіта» (дир. а. Бабунѐљ) з Олдгама; «Хор ім. М. Лисенља» (дир. 
О. Пицљо), «Боѐн»  (дир. М. Бучољ), «Хор ім. Лесі Уљраїнљи» (М. Сљаліш), «Заграва» (дир. 
Маріѐ Семаљ, Ірина Курлѐљ) з Ноттінггама; «Оберіг» з Болтона;  

 танцявальних: «Орлиљ» (љер. П. Лазорищаљ-Дністровиљ, М. Бабич, Д. Парадяљ) з 
Манчестера; «Лиман» (љер. М. Гайва і М. Тљачуљ) з Лондона; «Запорожець» (љер. В. Лущаљ) з 
Ноттінггама; «Крилаті» (љер. О. Бурѐљ) з Брадфорда; танцявальний љолељтив (љерівниљ 
А. Бурѐљ) з Редінга; «Говерла» (љерівниљ Й. Купранець) з Дарбі; «Веселља» (љерівниљ Маріѐ 
Джула та Ољсана Абабурљо) з Ковентрі; «Чуплѐљ» (љерівниљ С. Чуплѐљ) з Ноттінггама; 

 інструментальних та вољально-інструментальних: Янацьљий орљестр (љерівниљ М. Сљаліш) з 
Ноттінггама; «Міраж» (љерівниљ М. Кузів) із Стољпорта; співочий гуртољ з Лідса; Ољтет 
бандуристів при хорі «Бурлаља» з Манчестера; чоловічий љвартет бандуристів «Кобзарсьље 
братство» (љерівниљ Ярій Бабчуљ) з Болтона; ансамбль бандуристів з Редінга (љерівниљ 
М. Теляљ); дует П. Семеняљ і Б. Боднар з Манчестера, брати Постолани, тріо бандуристів 
«Жайвір» з Лондона; дует «Конваліѐ» з Бері.  

6. Ољрему тематиљу сљладаять питаннѐ мистецьљих гастролей љолељтивів і митців з материљової 
Уљраїни, Північної Америљи, Австралії.  
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Мирослав Сополига 

ОРЕСТ ЗІЛИНСЬКИЙ В КОНТЕКСТІ СНМ – МУЗЕЮ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В СВИДНИКУ 

 
У статті розглянуто наукові контакти визначного чехо-словацького фольклориста Ореста 

Зілинського (1923-1976) з Музеєм української культури у Свиднику. Детально аналізується фонд Ореста 
Зілинського Бібліотеки Музею української культури у Свиднику, який було створено після смерті науковця 
(1295 бібліографічних одиниць). У фонді зберігаються, крім іншого, раритетні видання Наукового 
товариства ім. Т. Шевченка. 

Ключові слова: Музей української культури у Свиднику, Орест Зілинський, видання Наукового 
товариства ім. Шевченка, Науковий збірник Музею української культури у Свиднику, фольклористика, 
балади. 

 

The article deals with the scientific contacts of the outstanding Czecho-Slovak folklorist Orest Zilynskyy (1923-
1976) with the Museum of Ukrainian Culture in Svidnik. The detailed analyzes of the Orestes Zilynskyy’s publications 
in the Library of the Museum of Ukrainian Culture in Svidnik, which was created after the death of the scientist 
(1295 bibliographic units) is made. Among other things, there are rare editions of Shevchenko Scientific Society. 

Key words: Museum of Ukrainian Culture in Svidnik, Orest Zilynskyy, publications of Shevchenko Scientific 
Society, Scientific collection of the Museum of Ukrainian Culture in Svidnik, folklore study, ballads. 

 

Свидницьљий Музей уљраїнсьљої љультури (МУК) вже від самого початљу свого виниљненнѐ 
намагаютьсѐ утримувати творчі љонтаљти з науљовцѐми усіх галузей суспільнознавства, зољрема тими, ѐљі 
в тій чи іншій мірі заціљавлені історіюя та љультуроя уљраїнців Прѐшівщини. 

Одним з таљих був й Орест Зілинсьљий (1923-1976) – визначний чехо-словацьљий фольљлорист та 
славіст. В останні рољи свого життѐ (від 1958 р.) він був науљовим працівниљом Інституту чесьљої та 
світової літератури Чехо-словацьљої аљадемії науљ у Празі. Крім літературознавства, в љолі його науљових 
заціљавлень були й проблеми етнографії та фольљлористиљи. Його увага зосереджуваласѐ на народних 
звичаѐх та обрѐдах, пісенній творчості, зољрема, баладах, ѐљі він досліджував у широљому 
міжслов’ѐнсьљому љонтељсті. Про це свідчать не тільљи його монографічні та інші науљовці праці1, але й 
приватна бібліотеља, ѐљоя нині пишаютьсѐ Словацьљий національний музей – Музей уљраїнсьљої 
љультури в Свидниљу. Адже післѐ смерті Ореста Зілинсьљого в 1976 році його приватна бібліотеља була 
розподілена на дві частини: історичну перевзѐв його син Богдан, а етнографічну жінља пољійного Юва 
Бісс передала до Музея уљраїнсьљої љультури в Свидниљу, де вона зберігаютьсѐ ѐљ ољремий бібліотечний 
фонд. Фонд Ореста Зілинсьљого Бібліотељи СНМ – МУК нараховую 1295 бібліографічних одиниць. В 
ньому знаходѐтьсѐ надзвичайно цінні та рідљісні виданнѐ, ѐљі Орест Зілинсьљий успадљував таљож від 
свого батьља Івана Михайловича Зілинсьљого (1879-1952) – визначного уљраїнсьљого мовознавцѐ – 
діалељтолога та фольљлориста, дійсного члена Науљового товариства ім. Шевченља (НТШ)2. 

Таљим чином, у бібліотечних фондах СНМ – Музея уљраїнсьљої љультури у Свидниљу нині 
знаходѐтьсѐ уніљальні уљраїнсьљі виданнѐ. До них належить передусім «Записљи Науљового товариства 
імені Шевченља у Львові», виданнѐ ѐљого здійснявалосѐ з 1892 рољу. Воно ю головним серійним 
виданнѐм НТШ за усі періоди його існуваннѐ. Особлива заслуга в цьому Михайла Грушевсьљого, під 
чиюя редаљціюя вийшло 107 томів. Записљи НТШ виходили до 1930-х рољів у Львові3,a пізніше в 
еміграції. Усі томи, що виходили до 1930-х рољів заслугоя О. Зілинсьљого, нині ю власністя СНМ – Музея 
уљраїнсьљої љультури у Свидниљу. 

Дальшим раритетним виданнѐм Науљового товариства ім. Шевченља, ѐљий знаходитьсѐ у фонді 
Ореста Зілинсьљого Бібліотељи СНМ – МУК, ю «Етнографічний збірниљ» у Львові. Збірниљ виходив з 
1895 р., з 1898 р. – під егідоя Етнографічної љомісії НТШ. У ньому публіљувалисѐ фольљлорні та 
етнографічні матеріали з усіюї етнічної території Уљраїни та поза її межами. Усього вийшло 36 љнижољ. 
Під час Першої світової війни та післѐ неї збірниљ виходив спорадично: передостанній спарений 37-
38 том вийшов 1916 р., а останній 39-40 том – 1928 р. Крім 3-ох перших томів, в ѐљих публіљуятьсѐ 
різножанрові фольљлорні та етнографічні матеріали з різних місцевостей, частина томів представлѐю 
народознавчі монографії ољремих збирачів регіонального хараљтеру: «Етнографічні матеріали з 
Угорсьљої Русі» Володимира Гнатяља (т. 4, 9, 25, 29, 30), «Галицьљо-русьљі народні пісні з мелодіѐми» 
Івана Колесси (т. 11). Більшість томів представлѐю систематичні жанрові та тематичні збірљи: «Галицьљо-
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русьљі анељдоти» (зібрав В. Гнатяљ – т. 16), «Галицьљо-русьљі љазљи» і «Галицьљо-русьљі новелі» (зібрав 
О. Роздольсьљий – т. 7, 8), «Галицьљо-русьљі народні легенди» (зібрав В. Гнатяљ – т. 12, 13), «Знадоби до 
галицьљо-русьљої демонології», «Знадоби до уљраїнсьљої демонології» (зібрав В. Гнатяљ – т. 15, 33. 34), 
«Галицьљо-русьљі народні приповідљи» (зібрав І. Франљо – т. 10, 16, 23, 24, 27, 28), «Коломийљи» (зібрав 
В. Гнатяљ – т. 17, 18, 19), «Народні оповіданнѐ про опришљів» (зібрав В. Гнатяљ – т. 26), «Похоронні 
голосіннѐ», «Похоронні звичаї та обрѐди» (зібрали І. Свюнціцьљий і В. Гнатяљ – т. 31-32), «Народні пісні з 
Галицьљої Лемљівщини» (зібрав Ф. Колесса – т. 39-40) та інші. Матеріали длѐ «Етнографічного збірниља» 
збиралисѐ за спеціальними програмами, інструљціѐми та анљетами. Матеріали фіљсувалисѐ, 
впорѐдљовувалисѐ і публіљувалисѐ за науљовими засадами тељстології та систематизації. Найбільше 
праці в підготовљу й редагуваннѐ збірниљів вљлали В. Гнатяљ (21 љнига), І. Франљо (9 љниг). Редаљторами і 
співредаљторами ољремих томів були М. Грушевсьљий (т. 1, 2), Ф. Колесса (т. 11, 39-40), С. Лядљевич 
(т. 21, 22), І. Свюнціцьљий (т. 31-32). «Етнографічний збірниљ» здобув висољу оцінљу в уљраїнсьљих та 
іноземних науљових љолах. Він і на сьогодні ю одним із фундаментальних та найбільш авторитетних 
видань4. 

Надзвичайно цінним у Фонді Зілинсьљого Бібліотељи МУК ю «Етнографічний вісниљ» – періодичний 
часопис Етнографічної љомісії при Всеуљраїнсьљій аљадемії науљ. З 1925 до 1932 рољу вийшло 10 випусљів, 
в ѐљих опубліљовано близьљо 150 науљових праць із проблематиљи етнографії, фольљлористиљи та 
љраюзнавства.  

З інших рідљісних, таљож раритетних видань Етнографічної љомісії Науљового товариства 
ім. Шевченља, ѐљі увійшли у Фонд Ореста Зілинсьљого Бібліотељи СНМ – МУК, слід назвати «Матеріали до 
уљраїнсьљо-русьљої етнології». З 1899 рољу вони виходили під редаљціюя визначного уљраїнсьљого 
антрополога, етнографа та археолога Федора (Хведора) Вовља. Це виданнѐ присвѐчене різним сферам 
життѐ та побуту в ољремих частинах Уљраїни (Галичина, Гуцульщина, Чернігівщина, Полтавщина тощо). В 
поодинољих публіљаціѐх містѐтьсѐ тематичні малянљи та знімљи, ољремі ілястровані додатљи. Том 9-й 
під назвоя «Дитина у звичаѐх і віруваннѐх уљраїнсьљого народу» упорѐдљував Зенон Кузелѐ (1907). 
Серія виданнѐ Етнографічної љомісії НТШ завершуять «Матеріали до уљраїнсьљої етнології», т. 19-20, 
1919 р., ѐљі присвѐчені уљраїнсьљим весільним обрѐдам і звичаѐм: описуютьсѐ весільний процес у різних 
регіонах Уљраїни, опубліљовані ноти до традиційних весільних мелодій. Таљож розглѐдаятьсѐ 
поховальні звичаї та різні види голосінь: матері за доньљоя, жінљи за чоловіљом і т. п. 

В 1929 році Етнографічна љомісіѐ НТШ видала «Матеріали до етнології й антропології», ѐљі 
представлѐять збірниљ праць, присвѐчених пам’ѐті Володимира Гнатяља. І цей надзвичайно цінний 
збірниљ, упорѐдљований Ф. Колессоя, знаходитьсѐ у Фонді О. Зілинсьљого Бібліотељи СНМ – МУК.  

Велиље значеннѐ длѐ нас маю тритомна етнографічна працѐ визначного уљраїнсьљого лінгвіста, 
етнографа, фольљлориста, поета, свѐщениља УГКЦ і педагога аљова Федоровича Головацьљого «Народні 
пісні Галицьљої та Угорсьљої Русі», ѐља була опубліљована у 1863-1876 рр. в «Чтениѐх» Товариства історії і 
древностей Російсьљих при Мосљовсьљому університеті. 

Визначне місце у фонді О. Зілинсьљого посідаять науљові роботи польсьљих науљовців. Це, 
зољрема, фундаментальний збірниљ науљових робіт Осљара Кольберга під назвоя «Dzieła wszystkie». 
Осљар Кольберг (1814-1890) – визначний польсьљий етнограф, фольљлорист та љомпозитор. Він же 
вперше в польсьљій етнографії зібрав та систематизував за регіонами народну љультуру в 
монументальній праці «Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, 
zabawy, pieśni, muzyka i taoce», а таљож «Obrazy Etnograficzne». В 1857-1890 рр. вийшли 33 томи цього 
виданнѐ. Післѐ його смерті було видано ще 3 томи. У 1880 році Осљар Кольберг був співорганізатором 
Велиљої етнографічної вистављи в Коломії, ѐља прославила Східні Карпати в Ювропі. Участь у виставці 
брав сам цісар Франц-Йозеф. У 1968-1998 рр. при Польсьљому народознавчому товаристві (Polskie 
Towarzystwo Ludoznawcze) існувала редаљціѐ Dziel Wszystkich Oskara Kolberga, ѐља видала 62 томи. 
55 томів цього уніљального збірниља заслугоя О. Зілинсьљого знаходитьсѐ нині у Бібліотеці Музея 
уљраїнсьљої љультури в Свидниљу. В них публіљуятьсѐ таљож дослідженнѐ з уљраїнсьљих етнічних теренів, 
ѐљі љолись були під Польщея.  

У Фонді О. Зілинсьљого знаходѐтьсѐ таљож фундаментальна етнологічна робота 
загальнослов’ѐнсьљого хараљтеру «Kultura ludowa Słowian», автором ѐљої ю Казимир Мошинсьљий.  

Слід згадати таљож роботи визначного польсьљого дослідниља – лемљознавцѐ Романа Райнфуса, 
ѐљі таљ само знаходѐтьсѐ у Фонді О. Зілинсьљого.  
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Загальнослов’ѐнсьљий хараљтер маю й фундаментальна двотомна робота Лябора Нідерле «Život 
starých Slovanů» (Прага, 1913, 1916).  

Цінними длѐ науљовців ю роботи љартографічного хараљтеру: Петров Алељсей, «Národopisná mapa 
Uher podle úžedního lexikonu osad z roku 1773» (Прага, 1924); Гусељ ан, «Národopisná hranice mezi Slováky 
a Karpatorusy s mapou a obrazky» (Братіслава, 1925); Томашівсьљий Степан, «Етнографічна љарта 
Угорсьљої Русі» (Петербург, 1910) та інші.  

Музейний бібліотечний Фонд О. Зілинсьљого нараховую сотні рідљісних та уніљальних љнижних 
уљраїнсьљих, російсьљих, словацьљих, чесьљих, польсьљих, болгарсьљих, білорусьљих, литовсьљих та інших 
етнографічних видань. Величезна љільљість збірољ народної поетичної творчості, пісенниљів, брошур, 
журналів, а таљож відбитљів науљових праць, ѐљі нагромадив Орест Зілинсьљий на протѐзі свого 
љоротљого, але плідного професійного життѐ, свідчать про широљий діапазон його науљових заціљавлень, 
глибољу ерудиція та ентузіазм. Різні автографи, присвѐти, а таљож позначљи самого О. Зілинсьљого 
дољументуять його аљтивну співпраця з найвизначнішими науљовцѐми всього слов’ѐнсьљого світу.  

Фонд О. Зілинсьљого протѐгом 1976-1977 рр. був опрацьований формоя першоступеневої 
евіденції, а в 1977-1978 рр. –љаталогізований. На основі љомплељтного опрацяваннѐ усіх прибутљів у 
1979 році було упорѐдљовано та видано 100 љнижљових примірниљів љаталогу Фонду О. Зілинсьљого ѐљ 
третього номеру із серії љаталогів бібліотечних фондів Музея уљраїнсьљої љультури5. Фонд Ореста 
Зілинсьљого значно збагатив та піднѐв на вищий рівень Бібліотељу СНМ – МУК, ѐља нині нараховую 
майже 50 тисѐч бібліографічних одиниць. Бібліотељоя љористуятьсѐ не тільљи науљові працівниљи 
музея, але й науљовці різних аљадемічних і љультурно-освітніх установ зі Словаччини, Уљраїни та інших 
љраїн, а таљож студенти та шанувальниљи істориљо-љультурної спадщини. Фонд О. Зілинсьљого у цьому 
љонтељсті посідаю вагоме місце. Таљим чином О. Зілинсьљий записавсѐ золотими літерами в історії 
розвитљу та діѐльності Музея уљраїнсьљої љультури у Свидниљу. І це цілљом заљономірно. Адже він ціле 
життѐ ціљавивсѐ національно-љультурними проблемами уљраїнців Прѐшівщини, вболівав за їхня љращу 
доля. Таж і в наведеному љнижљовому Фонді Ореста Зілинсьљого знаходѐтьсѐ майже всі визначніші 
науљові виданнѐ з Прѐшівщини, вљлячно з «Науљовим збірниљом Музея уљраїнсьљої љультури в 
Свидниљу».  

Ще на початљу 50-х рољів О. Зілинсьљий аљтивно вљлячивсѐ у процес љонсолідації уљраїнсьљої 
спільноти на Прѐшівщині та відродженнѐ її љультури. Він був одним з найаљтивніших лељторів на љурсах 
учителів уљраїнсьљих шљіл, ѐљі у велиљій мірі засновувалисѐ тоді в селах північно-східної Словаччини. Він 
читав лељції з уљраїнсьљої літератури, в тому числі й фольљлору, брав участь в уљладанні перших 
підручниљів та хрестоматій з цього предмету. На жаль, у 1953 році Ореста Зілинсьљого разом з Іваном 
Паньљевичем та іншими науљовцѐми й љультурно-освітніми діѐчами було звинувачено в уљраїнсьљому 
буржуазному націоналізмі і на љільљанадцѐть рољів ізольовано від національно-љультурного життѐ 
уљраїнсьљої спільноти на Прѐшівщині. Аж у другій половині 60-х рољів, љоли в Словаччині на љоротљий 
час настала політична відлига, Орест Зілинсьљий намагавсѐ відновити свої љонтаљти з уљраїнсьљими 
установами на Прѐшівщині, в тому числі й з Музеюм уљраїнсьљої љультури у Свидниљу6. Нa жаль, на 
початљу 70-х рољів, в період т. зв. нормалізації, політична ситуаціѐ знову загостряютьсѐ. Це було відчутно 
майже в усіх науљових та љультурних установах, а в уљраїнсьљих на Прѐшівщині зољрема. Свідченнѐм 
цього ю й лист Ореста Зілинсьљого до Миљоли Мушинљи від 31. 7. 1970 р. стосовно його проељту збірниља 
љалендарних обрѐдів та звичаїв уљраїнців Прѐшівщини. В цьому листі він, љрім іншого, пише: «З того, що 
ѐ дізнавсѐ в Свидниљу, стало мені ѐсним, що Чабинѐљ (тодішній дирељтор Музея уљраїнсьљої љультури у 
Свидниљу. – прим. М. С.) в своюму сучасному стані не може бути партнером у даній справі, і що мені 
треба оріюнтуватисѐ безпосередньо на продуљтивних співробітниљів. Виѐвилось таљож, що мій первісний 
термін – не реальний длѐ Шмайди (тодішнього працівниља МУК. – прим. М. С.) в його сучасній ситуації7. 
Орест Зілинсьљий хотів залучити до своїх фольљлористичних досліджень не тільљи фахових працівниљів 
Музея уљраїнсьљої љультури в Свидниљу, але й широље љоло збирачів-аматорів. У даній справі він 
постійно љонтаљтував з Миљолоя Мушинљоя, з ѐљим він познайомивсѐ ще в 1956 р. у Празі та згодом 
був навіть офіційним опонентом його дипломної роботи. Пізніше вони разом опрацявали понад 50-
сторінљовий љвестіонар (питальниљ), руљопис ѐљого знаходитьсѐ в архіві Етнографічного товариства 
Словаччини. Тодішнѐ ситуаціѐ, на жаль, не сприѐла науљовим проељтам Ореста Зілинсьљого стосовно 
серії науљово-популѐрних публіљацій, першим томом ѐљої мала бути збірља љалендарних обрѐдів та 
звичаїв. Більш успішним було дослідженнѐ уљраїнсьљих народних балад Орестом Зілинсьљим. На 
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переломі 60-70 рољів він підготував до друљу «Уљраїнсьљі народні балади східної Словаччини» – 
найбільший регіональний збірниљ таљого жанру в усій Cлов’ѐнщині8. На жаль, цей збірниљ досі чељаю на 
свого видавцѐ9. 

У 1965 році вийшов перший том «Науљового збірниља Музея уљраїнсьљої љультури у Свидниљу», 
упорѐдниљом ѐљого був Миљола Мушинља. Орест Зілинсьљий був одним з ініціаторів цього виданнѐ та 
став аљтивним членом його редљолегії. Вже в першому томі він публіљую своя науљову стаття «Історичні 
та жанрові риси пісні про Стефана Воюводу». Цій темі він присвѐтив дељільља науљових праць, ѐљі 
публіљував, зољрема, на сторінљах празьљого журналу «Slavia». Орест Зілинсьљий та інші автори 
виступили з рѐдом ціљавих суперечливих гіпотез про походженнѐ та місце ціюї пісні в розвитљу 
слов’ѐнсьљої пісенності. Полеміља на ця тему триваю донині.  

Симпатичним длѐ нас ю намаганнѐ О. Зілинсьљого науљово обгрунтувати гіпотезу про 
територіальне походженнѐ найстаршого запису наведеної уљраїнсьљої пісні, збереженого у граматиці 
чесьљого вченого ХVI століттѐ ана Благослова, ѐљраз із етнічної території уљраїнців Прѐшівщини. аљ один 
з аргументів в цьому љонтељсті він виљористовую й дољладний мовний аналіз лемљівсьљого (шарисьљого) 
говору Іваном Паньљевичем у своїй дальшій науљовій статті «Іван Паньљевич ѐљ фольљлорист», ѐљу він 
опубліљував у збірниљу Музея уљраїнсьљої љультури в Свидниљу (том 4, љнига перша, 1969 р., с. 233-242). 
В даній статті він дуже детально та аж занадто љритично розаналізував фольљлористичну діѐльність 
Івана Паньљевича в період від його студентсьљих часів у Львові на початљу ХХ століттѐ аж до останньої 
науљової фольљлористичної роботи «Dvě ukrajinské historické pisně o divkách zajatkyních z okolí 
Medzilaborců na východním Slovensku», ѐља вийшла у 1953 році10. Цѐ статтѐ О. Зілинсьљого вийшла у 
музейному збірниљу з нагоди 10-річчѐ зі смерті визначного уљраїнсьљого вченого Івана Паньљевича. 

В цьому ж збірниљу, зољрема в розділі «Звіти про діѐльність уљраїнсьљих установ Чехословаччини 
(1966-1968)» подаютьсѐ таљож љоротља оглѐдова статтѐ Ореста Зілинсьљого під назвоя «Уљраїнсьље 
літературознавство й фольљлористиља в Інституті мов і літератур Чехословацьљої аљадемії науљ у Празі 
(стор. 431-433). В ній автор наводить й власні науљові роботи, вљлячно і ті, ѐљі були опубліљовані в 
«Науљовому збірниљу Музея уљраїнсьљої љультури в Свидниљу».  

Надзвичайно цінне фольљлористичне дослідженнѐ Ореста Зілинсьљого опубліљоване в збірниљу 
МУК, присвѐченому пам’ѐті Володимира Гнатяља11. Йдетьсѐ про науљову розвідљу під назвоя 
«Старовинна љолѐдља з Лабірщини». Цей жанр уљраїнсьљого фольљлору О. Зілинсьљий вважаю одним з 
найбагатших та найцінніших з історичного та естетичного поглѐду. Автор детально аналізую цей 
феномен усної народної творчості в загальноуљраїнсьљому та загальнослов’ѐнсьљому љонтељсті. Жаль, 
що свої дослідженнѐ на дану тему він не встиг завершити. В дальших збірниљах Музея уљраїнсьљої 
љультури, ѐљі вже виходили в період т. зв. нормалізації та пізніше, Орест Зілинсьљий з відомих причин не 
публіљувавсѐ. Його ім’ѐ ѐљ члена редљолегії останній раз наводитьсѐ в «НЗ МУК» № 5 – «Дерев’ѐні 
церљви», ѐљий вийшов у 1971 році. Адже збірниљ, головним редаљтором та упорѐдниљом ѐљого став 
І. Чабинѐљ, був уже під строгоя цензуроя. аљ правило, на першому місці публіљувалисѐ ідеологічно 
«зрілі» статті. Післѐ зміни љерівництва музея в 1974 році збірниљ під проводом тодішнього дирељтора 
готував та упорѐдљовував Іван Мацинсьљий, ѐљий таљож був жертвоя політичної «нормалізації» і вже не 
осміливсѐ залучити до підготовљи збірниља інших т. зв. неблагонадійних осіб. 

14 липнѐ 1976 рољу Ореста Зілинсьљого не стало. Несподівана та загадљова смерть науљовцѐ на 
сході Словаччини навіѐла думљу його жінці Юві Бісс поховати чоловіља у Свидниљу, неподаліљ від його 
рідного села Красна (Коростенља) в Короснѐнсьљому повітті на північній стороні Лемљівщини. В сљрутній 
ситуації рідні, за посередництвом дочљи Тамари, ѐља жила по сусідству з автором цих рѐдљів, звернулисѐ 
до љолељтиву працівниљів Музея уљраїнсьљої љультури в Свидниљу з проханнѐм допомогти влаштувати 
похорон. В міру своїх можливостей ми це виљонали. Музейний столѐр Михайло Желізнѐљ змайстрував 
навіть дерев’ѐний хрест з ім’ѐм Орест Зілинсьљий, ѐљий післѐ спорудженнѐ пам’ѐтниља було передано 
длѐ збереженнѐ у збірљових фондах музея. Символічні љонтаљти Музея уљраїнсьљої љультури у 
Свидниљу з Орестом Зілинсьљим триваять. Працівниљи музея часто супроводѐть гостей на могилу, в 
ѐљій вічним сном спочиваю визначний дослідниљ уљраїнців Карпат.  

Велиљу честь і шану Оресту Зілинсьљому віддав Музей уљраїнсьљої љультури в Свидниљу у 
1993 році, љоли з нагоди його 70-річчѐ разом з Асоціаціюя уљраїністів Словаччини та іншими установами 
було зорганізовано міжнародну науљову љонференція «Орест Зілинсьљий і љарпатознавство». В роботі 
дводенної љонференції (18-19 червнѐ) взѐло участь понад сімдесѐт науљовців, учителів та працівниљів 
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љультури зі Словаччини, Чехії, Уљраїни та інших љраїн. Учасниљи љонференції відвідали могилу Ореста 
Зілинсьљого, де відбувсѐ імпровізований мітинг із зворушливими промовами та могутнім співом 
пісенних творів, зољрема «Вічнаѐ пам’ѐть» та «Чуюш, брате мій?». 

Цѐ визначна імпреза в Музеї уљраїнсьљої љультури в Свидниљу була початљом посмертної 
реабілітації вченого, ѐљий протѐгом цілого свого професійного життѐ зазнав приљрих переслідувань. В 
резоляції з љонференції, љрім іншого, наголошуютьсѐ на потребі виданнѐ зібраних праць Ореста 
Зілинсьљого та монографії про його життѐ і творчість12. На жаль, це завданнѐ виљонано лише частљово. 

 
 
___________________________ 
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Олег Чигер 

ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІКТОРІЇ ЛУК’ЯНЕЦЬ В КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

 
У статті висвітлено сучасний підхід до діяльності співаків засобами мережі Інтернет на прикладі 

творчості відомої у світі української співачки Вікторії Лук’янець. Розглядається можливість 
використання інноваційних технологій у творчому процесі на основі аналізу окремих сайтів.  

Ключові слова: Інтернет, західна діаспора, співачка, виконавська діяльність, В. Лук’янець. 
 

The article elucidates contemporary approach to singers’ activity by means of Internet using the example of 
famous Ukrainian singer Viktoriia Lukianets. The author considers possibility of innovative technologies’ 
implementation into creative process at the basis of analysis of definite Internet-sites.  

Key words: Internet, Western diaspora, singer, performing activity, V. Lukianets. 
 

Бурхливий розвитољ љомп’ятерних технологій та мережі Інтернет істотно розширяю можливості 
щодо поширеннѐ і розвитљу уљраїнсьљої музичної љультури. Вплив нових технологій на музиљу 
простежуютьсѐ з найдавніших часів. Можна розраховувати на те, що з љожним рољом науљово 
достовірними і праљтичними музичними знаннѐми будуть володіти набагато більша љільљість лядей, 
захоплених музиљоя, цим прељрасним і сильним мистецтвом. Інтернет вже сьогодні готовий 
запропонувати багато чого з того, що дозволить, нарешті, реалізувати історично і соціально назріле 
гасло «Музиља – длѐ всіх!». Питаннѐ застосуваннѐ інформаційних технологій у дослідженні љультурно-
мистецьљих ѐвищ та роль љомп’ятерних програм в інтенсифіљації навчального процесу все частіше 
піднімаятьсѐ сучасними науљовцѐми *5, с. 255]. 

Комуніљативні властивості і можливості Інтернет, аналіз веб-сторінољ та перспељтиви застосуваннѐ 
мультимедійних технологій навчаннѐ у музичних навчальних програмах, у пізнанні љультурно-
мистецьљого життѐ діаспори висвітлені у працѐх О. Берегової *1+, В. Дутчаљ *8+, Я. Волощуља *5+, 
Г. Карась *9+, Л. Обух *11+ і даять уѐвленнѐ про стан розробленості проблеми в цілому та ољремих її 
аспељтів. 

Здійснити оцінљу наѐвних Інтернет-ресурсів, що містѐть матеріали про уљраїнсьљу оперну співачљу 
Віљторія Луљ’ѐнець і ю основним завданнѐм пропонованого дослідженнѐ. Метоя статті ю залученнѐ 
інтераљтивних технологій до швидљого ознайомленнѐ і вивченнѐ творчої діѐльністі співаљів уљраїнсьљої 
західної діаспори. 

Основні Інтернет-сторінљи та сайти про љультурно-мистецьљу діѐльність співаљів уљраїнсьљої 
діаспори, організація фестивалів, љонљурсів, љонференцій, форумів тощо починаять формуватисѐ з 90-х 
рољів ХХ ст. Сьогодні інформаційними ресурсами ю: сайт довідљового хараљтеру – Віљіпедіѐ (англ. 
Wіkіpedіa); веб-ресурс, онлайн-служба длѐ роботи з потољовим відео – YouTube; інформаційні сайти длѐ 
уљраїнсьљої діаспори (http://diaspora.ukrinform.ua/) та ін. Все частіше у списљу виљористаних джерел 
науљових розвідољ з’ѐвлѐютьсѐ вебліографіѐ (елељтронний ресурс) – списољ виљористаних та 
рељомендованих Internet-сайтів, на ѐљих міститьсѐ інформаціѐ щодо розвитљу різних сфер музичного 
мистецтва. Переліљ сайтів длѐ зручності потрібно зберегти в елељтронному форматі гіперпосилань, що, 
при умові підљляченнѐ до мережі Internet, дозволить миттюво відљривати необхідні длѐ ознайомленнѐ 
сторінљи.  

В мережі Internet доступним ю рѐд сайтів із представленнѐм нотних тељстів длѐ вољалістів. Серед 
них відзначимо «Нотний архів Бориса Тараљанова» (http://notes.tarakanov.net/vokal.htm), «Нотну 
бібліотељу љласичної музиљи» (http://nlib.org.ua/) та «Нотний љоледж 7 нот» 
(http://7not.ru/notes/vocal.phtml).  

Популѐрність мережі Internet росте швидљими темпами, тому сьогодні багато відомих співаљів з 
усього світу маять свої офіційні персональні Internet-сторінљи, на ѐљих розміщена їхнѐ біографіѐ, графіљ 
гастролей, фотосесії, аудіо та відео з їхніх љонцертних виступів. Вони роблѐть інформація про співаљів 
доступноя љожному. Слід зазначити, що поѐва љорисних Internet-сторінољ за љордоном стала 
поштовхом длѐ створеннѐ аналогічної продуљції і в Уљраїні. 

В. Дутчаљ у статті «Інтернет ѐљ љомуніљативний засіб співпраці бандуристів світу» зазначаю, що 

Інтернет вже став новим медійним љонљурентом преси, радіо, телебаченнѐ. аљ љолись љожен новий 

http://diaspora.ukrinform.ua/
http://notes.tarakanov.net/vokal.htm
http://nlib.org.ua/
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вид мистецтва (љіно стосовно театру, телебаченнѐ стосовно љіно, відео стосовно телебаченнѐ і 
т. д.), поѐва Інтернету, ѐљ форми медіа-простору і середовища втіленнѐ мистецтва (а ймовірно і 
його виду), змусила до взаюмодії з уже усталеними формами в області перерозподілу звиљлих 
соціољультурних обов’ѐзљів, в процесі чого відбувалисѐ взаюмозапереченнѐ, взаюмопрониљненнѐ і 
взаюмообслуговуваннѐ одне одного [8]. 

Провідне місце серед сучасних оперних співаљів західної діаспори займаю народна артистља 
Уљраїни Віљторіѐ Луљ’ѐнець. Цѐ тендітна жінља на сцені заворожую своїм голосом, а љоли у її виљонанні 
звучить «Молитва» Ірини Кириліної, то сљладаютьсѐ враженнѐ, що у цей момент виљонавицѐ справді 
спілљуютьсѐ з Богом. Вона ю постійним гостем на головних оперних театрах світу, таљих ѐљ: «Metropolitan 
Opera» (Нья-Йорљ), «La Scala» (Мілан), «Covent Garden» (Лондон), «Opéra Bastille» (Париж), «Bayerische 
Staatsoper» (Мянхен), «Hamburgische Staatsoper» (Гамбург), «Deutsche Oper» (Берлін), «Aalto-
Musiktheater Essen» (Ессен), «Grand Théâtre» (Женева), «New Israeli Opera» (Тель-Авів); міжнародних 
фестивалѐх («Salzburger Festspiele» (Австріѐ) *17+.  

Інформація про співачљу знаходимо на сторінљах віртуальної енциљлопедії Wikipedia *10+. Віљторіѐ 
Луљ’ѐнець народиласѐ в Киюві (1966 р.), 1989 рољу успішно заљінчила Київсьљу державну љонсерваторія 
ім. П. Чайљовсьљого. У 1990 році вона здобула I-шу премія на Міжнародному љонљурсі «Мін-Он» у Тољіо 
та на Міжнародному љонљурсі В. А. Моцарта у Відні, 1991-го їй присудили I-шу премія на Міжнародному 
љонљурсі Марії Каллас в Афінах. Співачља з успіхом виступаю в Італії, Франції, Португалії, апонії та Греції. У 
її репертуарі більше 50-ти провідних партій сімома мовами. Графіљ її гастрольних виступів надзвичайно 
щільний. Сама співачља таљ висловилась про них: «Живу в божевільному ритмі. Сезони дуже насичені. 
Завантажена љонтраљтами, љотрі розписані на два рољи вперед» *13+.  

У 1993 році В. Луљ’ѐнець дебятувала у Віденсьљій державній опері ѐљ љоролева ночі в опері 
В. Моцарта «Чарівна флейта» і відразу стала улябленицея віденсьљої публіљи і постійним членом 
љомпанії до 2000 рољу.  

Колоратурне сопрано Віљторії Луљ’ѐнець музичні љритиљи з усього світу називаять «божественним 
голосом», порівняячи її спів із легендарноя оперноя дівоя Маріюя Каллас. Однаљ співачља в одному із 
інтерв’я Улѐні Глібчуљ таљ висловилась про себе: «…а дуже самољритична. Можу просто себе убивати. 
Жодні љритиљи не візьмутьсѐ за мене таљ, ѐљ ѐ сама це робля» *6+.  

Спеціально длѐ співачљи створений персональний веб-сайт, ѐљий містить широљу інформація про 
її діѐльність. Тут подано переліљ усіх партій, ѐљі вона виљонувала, афіша гастролей, біографіѐ, а таљож 
аудіо СD та відео DVD з записами примадонни. Інтернет-сторінља перељладена чотирма мовами. Кожен 
прихильниљ таланту співачљи зможе наблизитись до її творчості на цьому сайті, адже творчістя 
примадонни Віденсьљої опери захопляятьсѐ в усьому світі *17+. Зољрема, знаменитий режисер Франљо 
Дзефіреллі таљ висловивсѐ про виљонаннѐ партії Віолетти з опери «Травіата» Дж. Верді ціюя уљраїнсьљоя 
співачљоя у Нья-Йорљу: «а мав три велиљі враженнѐ від «Травіати» – Каллас, Стратас і це...» *14+. Сама ж 
співачља таљ висловляютьсѐ про ця партія: «Мою ім’ѐ на Заході асоціяютьсѐ з партіюя Віолетти. Цѐ роль 
стала провідноя та доленосноя в моюму репертуарі. Саме з нея ѐ дебятувала у всіх велиљих театрах 
зарубіжжѐ. Длѐ мене цѐ партіѐ – частина мене самої. А Віолетта не роль, а немов жива лядина. а 
звертаясѐ до неї, ѐљ до подруги» *6+. 

Значна частина відеозаписів з опер та сольних љамерних љонцертів Віљторії Луљ’ѐнець міститьсѐ на 
веб-ресурсі «YouTube». Особливу увагу привертаять відеозаписи љамерних љонцертів співачљи у 
Німеччині, де вона виљоную Концерт длѐ сопрано і орљестру Р. Гліюра *16+, вољаліз С. Рахманінова *18+, 
уљраїнсьљих народних пісень «Ой де ти підеш» та «Серед села дичља» на одному з сольних љонцертів 
співачљи в Мянхені (06. 11. 2010 р.) *2; 3+ та багато інших. 

Величезна љільљість фото з опер, љонцертів та особистого життѐ співачљи знаходитьсѐ на різних 
Internet-сторінљах *4; 12+ та багатьох інших сайтах. Таља візуалізаціѐ у поюднанні з аудіо- та 
відеозаписами допомагаю створити повне уѐвленнѐ про співачљу, її репертуар, оперні вистави та 
љонцертні виступи. 

Важливим засобом длѐ љращого знайомства зі співачљоя та її творчістя слугуять її чисельні 
інтерв’я длѐ інтернет-видань, ѐљі знаходимо на різних сайтах у всесвітній пошуљовій системі «Google» 
[http://www.google.com.ua/]. Зауважимо, що љористувачі можуть здійснявати самостійно пошуљ 
інформації таљож за допомогоя пошуљових систем «Yahoo», «Yandex», «Rambler», «Meta» та ін. 
шлѐхом задаваннѐ љлячового слова, вислову, назви, імені тощо.  



 
2. Культура і мистецтво як фактор збереження національної ідентичності 

 

253 

В одному з своїх численних інтерв’я длѐ програми Радіо «Восљресіннѐ» Уљраїнсьљої грељо-
љатолицьљої церљви співачља висловила свою ставленнѐ до Бога. Длѐ неї віра означаю той найголовніший 
життювий стержень, ѐљий тримаю лядину в будь-ѐљій ситуації на цьому світі. Вона починаю день з 
молитви, і обов’ѐзљово дѐљую Богові протѐгом днѐ за те, що він дарую їй *15+. 

Длѐ співачљи важливим љомпонентом виступу ю љонтаљт з публіљоя. В інтерв’я длѐ радіо ВВС 
(Лондон, Велиља Британіѐ) В. Луљ’ѐнець таљ визначила свою сприйнѐттѐ аудиторії: «ѐљщо ѐ в формі, ѐ в 
гармонії з собоя, ѐ співая відљрито, від душі – љожна аудиторіѐ реагую, тому що треба співати до љожної 
ољремої лядини, ѐља сидить в залі, достуљатисѐ до її серцѐ. Длѐ мене була вдѐчноя аудиторіѐ в Австрії, 
без сумніву, в Уљраїні, у Нья-Йорљу, а ѐља вдѐчна аудиторіѐ в апонії! Але загалом, ѐ не можу сљазати, що 
мая проблеми з аудиторіѐми» *9, с. 379+. Щодо своюї ідентифіљації, вона вважаю, що «стала ювропейљоя, 
але ювропейљоя з Уљраїни». Своя ідентичність з уљраїнсьљоя націюя співачља демонструю в Уљраїні, 
приїжджаячи з љонцертами на запрошеннѐ.  

Таљим чином, виљористаннѐ засобів Internet длѐ ознайомленнѐ з творчістя Віљторії Луљ’ѐнець даю 
можливість одночасного представленнѐ музичної љритиљи, біографії, аудіо, відео та фото-інформації про 
співачљу на різноманітних Інтернет-сторінљах та її персональному сайті, а таљож љожному љористувачу 
мережі Internet стати ближчим до творчості ціюї видатної співачљи.  
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Мирослава Чорнобай 

МОДЕРНІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРТЕПІАННОГО ДОРОБКУ АНТІНА РУДНИЦЬКОГО 

 
Статтю присвячено розгляду провідних стильових тенденцій фортепіанного доробку Антіна 

Рудницького. Проаналізовано ґенезу мистецьких позицій митця, їх еволюцію та зв’язок з напрямками 
практичної діяльності. Окреслено взаємозумовленість стилістики та генеральних цілей творчості у різні 
періоди. 

Ключові слова: фортепіанний доробок, модерністичні тенденції, професіоналізація українського 
музичного мистецтва, дидактичний репертуар. 

 

The article is devoted to consideration of major stylistic trends of Antin Rudnytsky’s piano works. The genesis 
of artistic positions of the artist, their evolution and relationship of areas of practice are analyzed. The 
interdependence style and general purpose work at different periods are outlined. 

Key words: piano heritage, modernistic trends, professionalization of Ukrainian music, didactic repertoire. 
 

Серед уљраїнсьљих музиљантів, ѐљі прийшли у фахове музичне мистецтво Уљраїни у міжвоюнне 
двадцѐтиліттѐ, постать Антіна Рудницьљого (1902-1975) займаю особливе місце. Цей період, позначений 
бурхливими та інтенсивними процесами професіоналізації різних аспељтів музичного життѐ Галичини та 
Уљраїни в цілому, вирізнѐю аљтивна діѐльність виљонавців, диригентів, љомпозиторів, педагогів, 
публіцистів та музичних науљовців з багатогранноя ювропейсьљоя освітоя, здобутоя під орудоя 
видатних педагогів Львівсьљих музичних осередљів (Консерваторії, Галицьљого музичного товариства, 
Музичної љонсерваторії ім. К. Шимановсьљого, Вищого музичного інституту ім. М. Лисенља) та 
вдосљоналеноя в Австрії, Чехії, Німеччині.  

Завдѐљи виљонавцѐм, педагогам та љомпозиторам молодого пољоліннѐ відбуваютьсѐ значне 
стильове збагаченнѐ виљонавсьљого й дидаљтичного репертуару, принципово зміняю обличчѐ музичний 
доробољ уљраїнсьљих митців, оріюнтований на передові аљтуальні ювропейсьљі тенденції. «У 
багатосљладовому творчому полі уљраїнсьљої музиљи Галичини виділѐятьсѐ ѐсљраві новаторсьљі 
тенденції творчості львівсьљих љомпозиторів молодшого пољоліннѐ – З. Лисьља, А. Рудницьљого, 
М. Колесси, С. Турљевич, в ољремих випадљах – Н. Нижанљівсьљого. Нові напрѐмљи ювропейсьљої 
музиљи відобразилисѐ переважно на рівні тенденцій, нерідљо – у їх поюднані в межах одного стиля 
чи твору. Це музичні напрѐмљи ељспресіонізму, урбанізму, необарољо і неољласицизму, 
неофольљлоризму. При зіставленні їх наѐвності у творчості љомпозиторів-галичан виѐвлені спільні 
риси і ознаљи, пов’ѐзані з опануваннѐм нових естетичних вартостей, нової образності, нових типів 
мисленнѐ і засобів виразовості» *8, с. 16]. 

Особливо радиљальними модерністичними установљами вирізнѐютьсѐ творчість музиљантів, ѐљі 
пов’ѐзані творчим становленнѐм з німецьљими центрами музичного мистецтва. Німецьља гілља у 
зарубіжній освіті уљраїнсьљих музиљантів представлена таљими осередљами ѐљ Берлін, Мянхен, Лейпциґ, 
Ганновер, Франљфурт-на-Майні, Фрайбург. Тут здобували чи вдосљоналявали музичну освіту 
љомпозитори, диригенти й піаністи Анатолій Мірошниљ, Ювген Турула, Марта Кравців-Барабаш, Ювген 
Цимбаліцстий, Іван Недільсьљий, Ољсана Бризгун-Сољолиљ, Лябомир Горницьљий, Ољсана Клим, Ољсана 
Назаревич *4+. Приналежний до цього переліљу Антін Рудницьљий реалізувавсѐ особливо повно і 
багатогранно, здійснивши істотний внесољ у розвитољ фортепіанного сольного та љамерного 
виљонавства, диригуваннѐ, публіцистиљу, музичну љритиљу, педагогіљу, організація музичного життѐ в 
Галичині, Харљові, Киюві, на теренах уљраїнсьљого зарубіжжѐ США. 

Важливоя сљладовоя його љомпозиторсьљої творчості ю фортепіанна, ѐља, віддзерљаляячи 
виљонавсьљі та педагогічні репертуарні устремліннѐ митцѐ, засвідчую його приналежність до музичного 
авангарду на тлі сљладної переломної доби. Проте, попри визнаннѐ оригінальності, самобутності та 
стильової оригінальності в численних науљових працѐх, вона досі не підлѐгала послідовному системному 
аналізу. Стильові пріоритети та відповідні їм виразові засоби переважно у дидаљтичній фортепіанній 
літературі митцѐ аналізуять Л. Киѐновсьља *5, с. 102+, Р. Стельмащуљ *8, с. 14+, І. Новосѐдла *7+. Метоя статті ю 
панорамний оглѐд фортепіанного доробљу љомпозитора в љонтељсті аљтуальних митецьљостильових процесів 
та генеральних напрѐмљів діѐльності А. Рудницьљого ѐљ на батьљівщині таљ і в період еміграції. 
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Вагомість фортепіанного доробљу Антіна Рудницьљого у його љомпозиторсьљій спадщині 
обумовлена праљтичними виљонавсьљими та педагогічними потребами. Митець від 1922 рољу почав 
љонцертувати ѐљ піаніст-соліст, працявав љорепетитором Львівсьљого оперного театру, виступав ѐљ 
аљомпаніатор з оперноя та љамерноя співачљоя Маріюя Сољіл-Рудницьљоя, у сљладі фортепіанного тріо 
у Харљові спільно з І. Добржинцем (сљрипља) та З. Диновим (віолончель). 

А. Рудницьљий виљладав фортепіано у музичних шљолах Харљова, Львова, очолявав філія 
ВМІ ім. Лисенља в Дрогобичі, заснував власну музичну шљолу в Філадельфії, був педагогом оперного й 
диригентсьљого љласу в Музичній љонсерваторії ім. К. Шимановсьљого у Львові, љласів фортепіано у 
љонсерваторіѐх Киюва й Філадельфії (тут ољрім інструментального вів оперний љлас). 

Модерністичний хараљтер його творчості логічно випливаю з музичних вражень, вподобань і 
фахових освітніх засад: митець заљінчив Консерваторія Галицьљого музичного товариства у Львові (в 
љласах Вілюма Курца і Южи Лѐлевіча), гармонія вивчав під орудоя професора ВМІ ім. М. Лисенља Василѐ 
Барвінсьљого, вдосљоналявав Вищу Музичну Шљолу в Берліні (љласи фортепіано Егона Петрі й Артура 
Шнабелѐ, љлас љомпозиції Ф. Шрељера та Феручо Бузоні, љлас диригуваннѐ Яліуса Прявера – диригента 
Берлінсьљої філармонії) вивчав музиљологія в Берлінсьљому Університеті (в ѐљому здобув ступінь 
дољтора музиљознавства, педагоги – Курт Заљс та Абер). 

Його захопленнѐ модерністичними пошуљами в музичному мистецтві було пов’ѐзане з 
враженнѐми від творів К. Шимановсьљого, виљонаними на одному з п’ѐти авторсьљих љонцертів та 
інтерес до музичного доробљу І. Стравінсьљого.  

Другим чинниљом було навчаннѐ у љласі љомпозиції Франца Шрељера – љомпозитора, диригента, 
педагога, одного з найбільш ѐсљравих авангардних митців та ељспериментаторів 1920-1930-х рољів поза 
нововіденсьљоя шљолоя, порѐд з Олељсандром Цемлінсьљим, Егоном Веллесом, наставниљом Ернста 
Кшенеља і Алоїза Хаби. Власний стильовий спељтр митцѐ сљладали сміливі поюднаннѐ імпресіоністичних, 
ељспресіоністичних, сецесійних та веристсьљих ознаљ та виразових засобів. 

Третьоя сљладовоя формуваннѐ власної мистецьљої позиції молодого уљраїнсьљого љомпозитора 
та піаніста було навчаннѐ у Феручо Бузоні та система його поглѐдів на сучасне музичне мистецтво, 
задељларована у праці «Спроба нової естетиљи музиљи», у ѐљій остаточно сформовані ідеї 
неољласицизму або, ѐљ він його називаю, «молодого љласицизму» (Junge Klassizität), ѐљий він позиціоную 
ѐљ «розвитољ, відбір і виљористаннѐ всіх досѐгнень минулого досвіду і втіленнѐ їх у тверду й витончену 
форму» *6, с. 372+. Перші публіцистичні публіљації були пов’ѐзані з модерністичним музичним 
мистецтвом, а науљові інтереси – з оглѐдом вищезгаданої праці Ф. Бузоні *1+. 

Вагому роль у пошуљу мистецьљої платформи відіграло особисте знайомство та захопленнѐ 
доробљом Бели Бартоља та Бориса Лѐтошинсьљого. У міжвоюнне двадцѐтиліттѐ був членом 
љомпозиторсьљої сељції СУПроМу у Львові, а на схилі літ (24 жовтнѐ 1975 р.) був обраний головоя 
Світового Об’юднаннѐ Уљраїнсьљих Професійних Музиљ, таљож був дійсним членом Науљового 
товариства ім. Т. Шевченља. 

В цілому фортепіанний доробољ митцѐ багатожанровий та стильово різноманітний. Його 
сљладаять численні циљли програмних мініатяр («Дві п’юси длѐ фортепіано», «Два љонцертові танљи» 
ор. 36, дидаљтичні циљли «27 п’юс за уљраїнсьљими народними піснѐми» ор. 24 та «Чотири љонцертні 
п’юси на уљраїнсьљі теми»), велиљі й середні форми (Соната, Сяїта, «Варіації на просту тему» ор. 38, 
«Divertimento», Фантазіѐ), а таљож фортепіанні љамерні ансамблі «Інтрада і Фантазіѐ» длѐ сљрипљи і 
фортепіано, Cоната та «Романтична фантазіѐ» длѐ віолончелі і фортепіано. 

У стильових оріюнтирах љомпозитора помітна певна еволяціѐ. На початљу аљтивної 
љомпозиторсьљої діѐльності А. Рудницьљий тѐжів до неољласицизму та атональності. Ці риси притаманні 
таљим творам ѐљ «Варіаційні студії», віолончельна соната. Кінець1920-х рољів знаменуять перехід до 
імпресіонізму та неоромантизму. 

Від 1938 рољу у доробљу митцѐ рельюфнішими стаять тѐжіннѐ до неофольљлоризму у поюднанні з 
неромантичними засадами. «а вступив на шлѐх, ѐљий ѐ називая «новочасним національним музичним 
реалізмом» чи «модерним романтизмом» і в цьому стилі љомпонуя досі», – зазначив сам љомпозитор 
*цит. за: 3, с. 5]. 

Приљладом прѐмого цитуваннѐ пісенності ю «Фортеп’ѐнна соната» Антона Рудницьљого. 
Композитор обрав дві пісні січових стрільців: Левља Лепљого «Ой, видно село» і Романа Купчинсьљого 
«Ой, та зажурились стрільці січовії». В. Витвицьљий, рецензуячи љомпозиція, відзначив: «Важливо, що 
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вжиті без слів обидві стрілецьљі мелодії виљазали своя чисто музичну і формотворчу вартість» *2, с. 17]. 
Від 1932 рољу цей твір знаходимо у репертуарних списљах видатної галицьљої піаністљи Галі Левицьљої. В 
подальшому соната А. Рудницьљого була нагороджена на міжнародному љомпозиторсьљому љонљурсі 
1937 рољу у Варшаві. 

Дидаљтичний фортепіанний циљл «Чотири љонцертні п’юси на уљраїнсьљі теми» містить Прелядія, 
Сљерцино, Елегія та Тољату, зољрема в основі другої п’юси – «Щедриљ», а «Елегіѐ» опираютьсѐ на тему 
уљраїнсьљої народної пісні «Прѐлѐ» *7+. 

У 1948 році постали «Два љонцертові танљи» ор. 36 (в наш час видаятьсѐ під назвоя «Два 
уљраїнсьљі танці»). Вони вљлячаять дві ѐсљраві програмні віртуозні п’юси неофольљлорної стилістиљи 
«Танољ мужчин» і «Гуцульсьљий танољ». Униљаячи прѐмого цитуваннѐ, љомпозитор тут відтворяю в них 
жанри арљану та љоломийљи. Відтвореннѐ љомплељсу семантичних ознаљ названих фольљлорних жанрів 
вљлячаю їх ритмічні моделі, етноорганологічні звуљонаслідуваннѐ гри на цимбалах, флоѐрі, сљрипці, 
ударних, варіантність тематичного розвитљу, виљористаннѐ мішаних та перемінних метрів, вільну 
рапсодичність будови у першій љомпозиції (Allegro energico, Piú mosso, Allegro vivace) та динамізовану 
тричастинність – в другій. 

«Варіації на просту тему» ор. 38 сљладно ољреслити ѐљ суто дидаљтичну чи љонцертну љомпозиція. 
Це варіації на ліричну тему народнопісенного хараљтеру (тема та 12 варіацій), жорстљо підпорѐдљовані 
заљономірностѐм побудови форми строгих (чи фаљтурних) варіацій, зберігаячи тональний центр, 
масштаб, архітељтоніљу, синтаљсичне членуваннѐ. Водночас, подібно до вільних романтичних варіацій, 
вони несуть ѐсљравий жанровий, темповий, фаљтурний, ладовий та метричний љонтраст, містѐть 
усљладнену аљордиљу, політональні та поліпластові сљладові. Відносно лаљонічні та технічно елементарні 
(варіації 1-8) зміняятьсѐ технічно сљладними, віртуозними розділами на љомплељсні технічні завданнѐ 
(варіації 9-12, за принципом трансцендентних етядів). 

Іще ближчими до синтезу засад галицьљих љомпозиторів «празьљої шљоли» та педагогічних 
позицій Бели Бартоља ю учбова збірља «27 п’юс на уљраїнсьљі теми». Подібно до циљлів В. Барвінсьљого, 
Н. Нижанљівсьљого, Б. Вахнѐнина, љожна з љомпозицій циљлу опираютьсѐ на фольљлорний тематизм, 
задељларований у програмному підзаголовљу до жанрового ољресленнѐ через традиційні аљадемічні 
форми (ѐљ, наприљлад, Prelude solennelle / «Бог предвічний», Nocturne / «Ой, не світи, місѐченьљу», 
Toccattina / «Дощиљ»). Вони відзначаятьсѐ співзвучністя з бартољівсьљими установљам введеннѐ у 
дитѐчу фортепіанну літературу новітньої музичної мови, сљладної метроритмічної струљтури, 
національної фольљлорної опори та ѐсљравої образності, підљріпленої љонљретними технічними 
завданнѐми, оріюнтованими на яних піаністів початљового-середнього рівнѐ. 

Оглѐд різножанрового фортепіанного доробљу Антіна Рудницьљого демонструю опору на 
об’юмний пласт аљтуальних стильових тенденцій, љомпозиторсьљих та виљонавсьљих технічних засобів 
його часу. Її відрізнѐю еволяціѐ стильових пріоритетів, обумовлена репертуарними потребами 
праљтичної діѐльності митцѐ: аљтуалізаціѐ найбільш радиљальних модерністичних тенденцій у період 
боротьби за професіоналізація уљраїнсьљого фортепіанного мистецтва міжвоюнного часу 
(неољласицизм, атональність), посиленнѐ синтезу неоромантичних та імпресіоністичних стильових 
оріюнтирів з фольљлорним тематизмом (або органічно пов’ѐзаноя з ним стрілецьљоя пісенністя) чи 
обширним љомплељсом його семантичних ознаљ – у зв’ѐзљу з необхідністя національної 
самоідентифіљації та відповідної педагогічної позиції в умовах еміграції. 
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Романія Явір 

ФРАГМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ВІРМЕНІЇ «УКРАЇНА» 

 
У статті коротко описано історію української еміграції у Вірменію, процес становлення та 

діяльність Федерації українців Вірменії «Україна». 
Ключові слова: Федерація українців Вірменії «Україна», хвиля переселення, меншина. 
 

The article briefly describes the history of Ukrainian migration to Armenia, the process of formation and 
activity of Federation of Ukrainians in Armenia «Ukraine». 

Key words: Federation of Ukrainians in Armenia «Ukraine», wave of migration, minority. 
 

Історіѐ створеннѐ першого на території Вірменії уљраїнсьљого поселеннѐ відноситьсѐ до середини 
ХІХ століттѐ. 

1853 рољу 200 сімей љозаљів із Полтавсьљої і Чернігівсьљої губерній були переселені в Тіфлісьљу 
губернія. Навесні 1858 рољу 26 уљраїнсьљих сімей (157 осіб) із села Ціхісджварі переселилисѐ в 
Лорійсьљий степ. Таљ було засновано село Миљолаївља в Лорійсьљій області. 

Друга хвилѐ переселеннѐ уљраїнців – це період, љоли Вірменіѐ увійшла до сљладу Радѐнсьљого 
Соязу. Тоді створивсѐ найбільший наплив фахівців різноманітних галузей, науљових працівниљів, 
педагогів, інженерів. 

Третѐ хвилѐ переселеннѐ уљраїнців – це приїзд уљраїнољ-дружин вірменсьљих солдатів, ѐљі 
служили у Радѐнсьљій Армії. Тому зараз можна спостерігати поселеннѐ уљраїнољ в різних районах і 
областѐх Вірменії. Немало уљраїнољ поселилосѐ у Вірменії завдѐљи направлення на роботу фахівців, 
післѐ заљінченнѐ вищих навчальних заљладів в Уљраїні. Місць љомпаљтного проживаннѐ уљраїнців немаю, 
вони населѐять Вірменія по всій її території. Переважна частина членів діаспори – жінљи. 

Федераціѐ уљраїнців Вірменії «Уљраїна» (далі Федераціѐ) зареюстрована Міністерством ястиції РВ 
1995 рољу. Федераціѐ проводить аљтивну роботу, ѐља направлена на задоволеннѐ потреб уљраїнців на 
території Вірменії, збереженнѐ і пропаганду уљраїнсьљої љультури і її традицій. Діять регіональні філії в 
містах Ванадзор, Іджеван, Раздан, Гямрі, Севан. За власними підрахунљами, у Вірменії проживаю понад 
три тисѐчі уљраїнців, а не 1600, ѐљ це зареюструвала статистиља останнього перепису населеннѐ. 

Серед одинадцѐти національних меншин уљраїнсьља – найаљтивніша. 
У Федерації організовані та діять чотири аматорсьљі љолељтиви: вољальний ансамбль «Дніпро» 

(Юреван), вољальний ансамбль «Вербиченьља» (Ванадзор), дитѐчий вољальний ансамбль «Дзвіночољ» 
(Юреван), дитѐчий танцявальний ансамбль «Малѐтљо» (Юреван). 

Федераціѐ маю свій друљарсьљий орган – двомовну (уљраїнсьљоя та вірменсьљоя) газету «Дніпро-
Славутич», засновану в 1997 році. Зміст, тематиља і оформленнѐ газети висољо оцінені читачами. 

2012 рољу уљраїнці відзначили два явілеї: 15-річчѐ газети «Дніпро-Славутич» та 15-річчѐ 
вољального ансамбля «Дніпро». 

Завдѐљи аљтивній роботі діячих ансамблів вірменсьљий глѐдач зміг ознайомитисѐ з уљраїнсьљоя 
љультуроя, її піснѐми, традиціѐми. Пропаганда уљраїнсьљої љультури проводитьсѐ не лише у Юревані, але 
й по всій території Вірменії. 

Велиљу роботу Федераціѐ проводить у сфері вихованнѐ, освіти й оздоровленнѐ дітей та молоді. За 
минулі рољи діти членів діаспори шість разів відпочивали в МДЦ «Артељ», два рази в молодіжному 
таборі «Молода гвардіѐ» м. Одеси. Влітљу щорољу малѐта відпочиваять в місцевому таборі 
м. Югељнадзор (Вірменіѐ). 

Понад тридцѐть студентів уљраїнсьљого походженнѐ отримали освіту у вузах Уљраїни, зољрема у 
Киюві, Львові, Харљові, Одесі. Деѐљі із них залишилисѐ жити в Уљраїні, одна із них, наприљлад, одружена, 
працяю і виховую своїх дітей у Франції. 

Уљраїнці Вірменії відзначаять релігійні свѐта, зољрема Різдво Христове, Восљресіннѐ, Зелені свѐта, 
Івана Купала, Спаса, Свѐтого Миљолаѐ, та національні свѐта й пам’ѐтні дати, серед ѐљих День 
народженнѐ Тараса Шевченља, День геноциду вірмен, День пам’ѐті Чорнобилѐ, День Конституції 
Уљраїни, День Незалежності Уљраїни, День визнаннѐ Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом уљраїнсьљого 
народу. 



 
2. Культура і мистецтво як фактор збереження національної ідентичності 

 

   260 

Додаток про деякі новини Федерації 
Своя діѐльність уљраїнсьља громада Вірменії продовжую проводити за наміченим планом та 

темпом, долаячи всі перешљоди, проблеми і фінансові негаразди. В першу чергу, увага завжди 
направлена на вихованнѐ підростаячого пољоліннѐ, зберіганнѐ та вивченнѐ уљраїнсьљої мови, ѐља 
аљтивно асиміляютьсѐ у вірменсьљому середовищі, та поширеннѐ уљраїнсьљої љультури на теренах 
Вірменії. 

Ось, наприљлад, навіть при сљрутному фінансовому стані громади, ми змогли відправити двох 
делегатів на зустріч уљраїнсьљої молоді Ювропи «Болгаріѐ-2010», ѐља відбуласѐ з 27 лятого по 6 березнѐ 
2010 рољу в містах Софіѐ та Бансьљо (Болгаріѐ), ѐљу організували Конференціѐ уљраїнсьљих молодіжних 
організацій (КУМО) Світового Конгресу Уљраїнців (СКУ) та Ювропейсьљий Конгрес Уљраїнців. Таље рішеннѐ 
Федераціѐ прийнѐла з оглѐду на те, що молодь повинна розширявати свою љоло спілљуваннѐ і 
знайомства з світовими уљраїнсьљими молодіжними організаціѐми, набиратисѐ досвіду, ділитисѐ зі 
своїми проблемами та досѐгненнѐми. 

Побувала таљож наша молодь 23-30 серпнѐ 2011 рољу в Киюві на «Форумі уљраїнсьљої молоді 
світу», ѐљий був організований Світовим Конгресом Уљраїнців. 

За словами голови молодіжної громади Мері Тірацуѐн, вљазана зустріч була надзвичайно ціљавоя 
та плідноя. Знайомства, намічені плани роботи та юдина мета згуртували наших молодих делегатів, 
поѐвиласѐ заціљавленість до аљтивної праці. 

25 лятого 2010 рољу в офісі ООН у Вірменії уљраїнці, ѐљ і інші представниљи 10-ти національних 
меншин, взѐли участь в роботі љруглого столу длѐ обговореннѐ питаннѐ забезпеченнѐ рівних прав, 
рівних можливостей національних меншин Вірменії, беручи до уваги таљож аспељт прав лядини. Захід 
був організований при підтримці Відділу Громадсьљої Інформації ООН і проводивсѐ з нагоди 
Міжнародного днѐ рідної мови. 

В засіданні взѐли участь таљож представниљи Апарату Президента Вірменії, Департаменту з 
питань національних меншин і релігії, міністерства љультури, освіти, науљи і діаспори, представниљи 
постійної љомісії Національних зборів Вірменії з питань науљи, освіти, љультури, молоді і спорту, Комітету 
з питань національних меншин Громадсьљої Ради Вірменії і Державної інспељції мов. 

«Ювропейсьља хартіѐ регіональних мов і мов меншин», ѐља була прийнѐта Радоя Ювропи 
01. 03. 1998 р., у Вірменії вступила в силу 01. 05. 2002 рољу. Під захист названої Хартії були взѐті п’ѐть 
національних мов: російсьља, грецьља асирійсьља, љурдсьља та юзидсьља. Чим љерувалисѐ урѐдниљи при 
таљому виборі, ми і досі не можемо зрозуміти, тому 25 лятого на засіданні в офісі ООН ѐ ѐљ голова 
Уљраїнсьљої громади в черговий раз порушила питаннѐ: «Хто буде захищати шість останніх мов: 
уљраїнсьљу, польсьљу, грузинсьљу, юврейсьљу, німецьљу та білорусьљу? Чи нехай вони у Вірменії 
потихеньљу «вимираять»?». На нашу думљу, діѐ Хартії повинна була поширяватисѐ на мови тих 
національних меншин, ѐљі на сьогодні не маять своїх національних держав: асирійсьљу, љурдсьљу та 
юзидсьљу. Питаннѐ було адресоване таљож љерівниљу Відділу Суспільної інформації ООН у Вірменії пані 
Марії Доценљо (за національністя уљраїнља), ѐља обіцѐла організувати дисљусія, де можна буде 
продовжити обговореннѐ цього питаннѐ. 

В минулому році ми отримали запрошеннѐ взѐти участь у Міжнародному хоровому љонљурсі-
фестивалі імені Павла Муравсьљого, ѐљий передбачено було провести з 24 по 28 червнѐ на батьљівщині 
маестро – в селі Дмитрашівља Піщансьљого району Вінницьљої області. Готувалисѐ. Не поїхали, бо длѐ 
цього потрібно знайти спонсорів, ѐљі б профінансували поїздљу, ѐља потребую велиљих љоштів. Вірменіѐ 
знаходитьсѐ далеченьљо від Уљраїни та ще й від Борисполѐ до села Дмитрашівљи. Але у всіх 
«дніпровців» було велиље бажаннѐ провідати Уљраїну, тому ретельно готувалисѐ. За допомогоя 
зверталисѐ в МЗС Уљраїни. Проханнѐ було відмовлене.  

Боляче питаннѐ хвилявало уљраїнців Вірменії, ѐље уже поспіль десѐть рољів не виљонувалосѐ, це – 
побудова пам’ѐтниља Тарасу Шевченљу в м. Юревані. 

МЗС Уљраїни були запропоновані 50 тисѐч доларів США на спорудженнѐ пам’ѐтниља згідно 
Програми підтримљи заљордонних уљраїнців, але ми їх не отримали.  

Громада надіѐласѐ і вірила, що пам’ѐтниљ у Юревані повинен бути споруджений. Подумали своя 
проблему вирішувати у себе, у Вірменії. Звернулисѐ до депутатів Національних зборів Вірменії з 
проханнѐм допомогти. Обіцѐли допомогти. Крім того, було задумано спорудити пам’ѐтниљ не лише 
Тарасу Шевченљу, але в одному љомплељсі: Тарасу Шевченљу, Лесі Уљраїнці та Івану Франљу. Відомий 
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архітељтор Анаіт Тарханѐн разом з сљульптором Гарегіном Давтѐном запропонували нам чудову 
гармонія, подібної до ѐљої ми ще не бачили серед світового уљраїнства. 

Цього рољу ситуаціѐ зміниласѐ. Посол Уљраїни Іван Кухта отримав фінансову підтримљу від 
бізнесмена Юревана Гагіља Царуљѐна, і пам’ѐтниљ уже встановлений. Ідуть роботи по облаштування 
території. На жаль, пам’ѐтниљ споруджено лише Тарасу Шевченљу, сљульптор (мало відомий в Юревані) 
не виљонав таљож деѐљі наші побажаннѐ, але нехай… У нас, уљраїнців, ѐљ завжди, все повинно йти 
другим сортом…! Стоїть пам’ѐтниљ у Юревані. Заљінчилисѐ наші десѐтирічні переживаннѐ та багаторічна 
трата енергії на вирішеннѐ проблеми фінансуваннѐ споруди.  

Гадаюмо, що знайдетьсѐ добрий дѐдьљо-бізнесмен, ѐљий профінансую споруду љомплељсу, чудову 
гармонія славетних лядей нашої Уљраїни. Це наш обов’ѐзољ, це слава Уљраїни! 
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Ірина Яковлева, Ігор Огірко  

ПОРІВНЯЛЬНИЙ ІНТЕРНЕТ-АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ АЛЬМАНАХІВ  

НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ 

 
Здійснено інтернет-аналіз літературно-художніх альманахів на прикладі України. Особлива увага 

приділена реформації альманаху від друкованого виду до електронного. Розкрита роль альманаху в 
розвитку літератури країни.  

Ключові слова: альманах, інтернет-видання, періодичне видання, інтернет-аналіз. 
 

The online analysis of literary almanacs on the example of Ukraine is made. Particular attention is paid to the 
reformation anthology from printed to electronic form. Defined the role of literature in the anthology of the country. 

Key words: almanac, online edition, periodicals, online analysis. 
 

Важливу роль у розвитљу літератури на всіх етапах відіграли літературні альманахи. В ољремі 
періоди історії альманахи представлѐли літературу. 

Інтернет-аналіз альманахів ю одним із важливих та аљтуальних напрѐмів дослідницьљої діѐльності, 
що поѐсняютьсѐ значноя ролля цього жанрового проѐву видань на љнижљовому ринљу.  

Слово «альманах» не маю однозначної етимології. Від арабсьљої al-munah – це «місце на привалі, 
де можна почути ціљаві розповіді», від давньогрецьљої та латинсьљої альманах означаю «югипетсьљі 
љалендарі» *17, c. 98+. Однаљ усі значеннѐ слова об’юдную те, що альманах ю важливим соціољультурним 
типом періодиљи. 

Під љінець середніх віљів не лише на Сході, але і на Заході альманахи ѐвлѐли собоя астрономічні 
ефемериди або таблиці на зразољ љалендарних, до ѐљих додавалисѐ астрологічні та інші примітљи.  

Перші літературні альманахи з’ѐвилисѐ у Франції в середині ХVІІІ ст., трохи пізніше – в Німеччині [11, 
с. 74]. А у Велиљобританії вони стали атрибутом багатої лядини: видавалисѐ у формі љишеньљових љнижољ 
(љіпсељи – keepsakes), під час виготовленнѐ ѐљих ставља головним чином робиласѐ на розљішний виглѐд. 

Ољрім велиљого числа цих руљописних альманахів, що відносѐтьсѐ до XIV та XV століттѐ, ѐљі й досі 
збереглисѐ у бібліотељах, найдавнішим з усіх друљованих видань цього роду вважаютьсѐ альманах «Рro 
annis pluribus», сљладений Георгом Пейрбахом, ѐљий жив близьљо 1460 р. у Відні. У 1474 р. љороль 
Матвій Корвін наљазав Йоганну Регіомонтанусу сљласти альманах і надруљувати його на німецьљій і 
латинсьљій мовах. Згодом віденсьљий друљар Енгель став регулѐрно видавати альманахи з 1491 р. Те ж 
саме почав робити Штефлер з 1524 р. 

Роль альманахів у літературному процесі незаперечна. Длѐ літератури немаю принципово 
важливого значеннѐ тривалість виданнѐ того чи іншого альманаху, його територіальна приналежність, 
інші чинниљи. Загалом історичні дослідженнѐ доводѐть, що длѐ цих видань властиве нетривале життѐ, 
вони часто репрезентуять одну зі сторін літературного процесу, тому час їхнього існуваннѐ, ѐљий 
обмежуютьсѐ одним чи љільљома рољами, а інљоли і љільљома випусљами, ю виправданим, бо головне, що 
виданнѐ здійснило своя місія у літературному процесі. 

Альманах маю на меті задоволеннѐ інтересів та потреб читачів, самореалізація автора ѐљ творчої 
особистості, присутні й љомерційні цілі (отриманнѐ љоштів видавцем і, з початљом професіоналізації 
літературної праці, автором). 

Часто альманахи виходили тоді, љоли не було суспільних умов длѐ виданнѐ журналів. Проте, ѐљ і 
всѐље љорисне починаннѐ, доведене до надмірностей, випусљ альманахів мав і негативні наслідљи. 
Спељуляячи на моді і переслідуячи лише љомерційні цілі, ољремі спритні й нељваліфіљовані, а то й 
реаљційні видавці створили цілу альманашну зливу, що не відзначалосѐ в значній своїй частині будь-
ѐљими художніми ѐљостѐми і дезоріюнтувало читачів. 

Вже в старорусьљій літературі відомі таљ звані «ізборниљи» і «цвютніљи». Альманахами в 
уљраїнсьљій літературі були: «Уљраинсљій Альманахъ» (1831, Харљів), що містив уљраїнсьљі та російсьљі 
твори про Уљраїну, «Русалља Дністроваѐ», «Ластівља» (1841, СПБ), виданий Ювгеном Гребінљоя, містив 
перші твори Т. Шевченља, «Молодиљ» І. Бецьљого (1843, Харљів), «Сніп» О. Корсуна (1841, Харљів). 

У 2-й пол. ХІХ і на початљу ХХ ст., в період переслідуваннѐ уљраїнсьљого слова, альманахи відіграли 
позитивну роль у розвитљу уљраїнсьљої літератури й театру: «Хата» П. Куліша (1860, СПБ), що містив, љрім 
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драми П. Куліша «Колії», поезії Т. Шевченља, П. Кузьменља, аљ. Щоголева, оповіданнѐ Марља Вовчља, 
М. Номиса, О. Кулішевої (Ганни Барвінољ), уљраїнсьљий альманах на 1881 ріљ «Луна», ѐљий видав у Киюві 
љнигар Луља Ільницьљий, «Жіночий Альманах» (1887), виданий Н. Кобринсьљоя разом з Оленоя 
Пчілљоя, альманах «Сљладља» (Харљів, 1896), «Хвилѐ за хвилея» (Чернігів, 1900), «З-над хмар та долин» 
(Одеса, 1902), «За љрасоя» (Чернівці, 1904), виданий прихильниљами Ольги Кобилѐнсьљої, «Рада», 
виданий під редаљціюя М. Старицьљого (Київ, 1883-1884), «Дубове листѐ» (на пам’ѐть П. Куліша, 1903), 
«На вічну пам’ѐть Котлѐревсьљому» (Київ, 1904), «На спомини Ол. Конинсьљого» (Київ, 1903), «Терновий 
вінољ» (Київ, 1908). 

В Галичині систематично виходили в 1898-1908 рр. літературні альманахи віденсьљої «Січі», 
«Дніпро» (1922-1940 рр.). Останнім був «Літературно-Артистичний Альманах» за 1918 р. (Київ). 

Уљраїнсьљі альманахи з’ѐвилисѐ таљож в 30-40-х рољах XIX ст. у Харљові – юдиному тоді на Уљраїні 
університетсьљому місті, де вже сљлалисѐ літературні традиції й існувала видавнича база у виглѐді 
університетсьљої друљарні. Це – «Сніп», «Молодиљ». 

Вихід альманахів у ці рољи спричинила гостра потреба суспільства на «щорічних вистављах 
літератури» під час зміни соціољультурних епох. Початољ цьому пољлало «Новосіллѐ» (1833-1834) 
А. Ф. Смірдіна і О. І. Сюнљовсьљого. Розљвіт літературних збірољ припав на першу половину 40-х рр. 

XIX століттѐ охараљтеризоване поѐвоя і розвитљом альманахів в Росії. В цей час љритерії виділеннѐ 
альманаху ѐљ типу виданнѐ були нестійљими, і у дослідниљів російсьљої літератури та журналістиљи 
немаю чітљих висновљів з цього приводу. ХІХ століттѐ − час становленнѐ «натуральної шљоли», тобто 
переходу від одніюї соціально-љультурної ситуації в іншу. асљравими представниљами цього виду стали 
«Фізіологіѐ Петербурга» (обидві љнижљи вийшли у 1845 р.) і «Петербурзьљий збірниљ» (1846). У другій 
половині ХІХ століттѐ альманах-збірља надовго поступаютьсѐ позиції товстому журналу, тобто видання, 
більш відповідному потребам тодішнього читача в різноманітті, аљтуальності і чітљо вираженій 
спрѐмованості змісту.  

Друга половина XIX століттѐ – час остаточного формуваннѐ російсьљої журналістиљи. Виходѐть 
авторитетні виданнѐ ліберальної оріюнтації (наприљлад, «Вісниљ Ювропи»). Особливу нішу в історії 
займаю «Полѐрна зірља», що видаютьсѐ А. І. Герценом та Огарьовим на Вільній російсьљій друљарні, 
створеній Герценом у Лондоні у 1853 р. 

40-60-ті рољи XIX ст. були періодом љільљісного та ѐљісного зростаннѐ уљраїнсьљої літератури, 
основний ідейний зміст ѐљої визначала антисамодержавна й антиљріпосницьља спрѐмованість. Таљ, 
«Уљраинсљий альманах» видавали І. І. Срезневсьљий і І. В. Росљовшенљо. 

Збірљи «Утреннѐѐ звезда» і «Молодиљ» видані в љільљох љнигах – перша у двох, друга у чотирьох. В 
«Утренней звезде» і «Молодиљу» виступили зі своїми творами Т. Г. Шевченљо, П. П. Гулаљ-
Артемовсьљий, Ю. П. Гребінља. 

До харљівсьљої групи альманахів хронологічно примиљаять «Киевлѐнин» М. О. Маљсимовича, за 
визначеннѐм В. Г. Бюлінсьљого «більш учений, ніж літературний альманах» *2, с. 147+, і «Ластівља» 
Ю. П. Гребінљи. 

Процес становленнѐ нової уљраїнсьљої літератури відбувавсѐ на Наддніпрѐнсьљій Уљраїні та в 
Галичині. «Русалља Дністрова» здійснила давні наміри М. Шашљевича і його товаришів – відродити 
народну мову в літературі і літературу на народній основі. 

Списољ альманахів та збірољ 50-х рољів XIX ст. завершуютьсѐ альманахом «Хата» і журналом 
«Основа». Альманах «Хата» важливий ѐљ черговий етап на шлѐху до створеннѐ уљраїнсьљого 
періодичного виданнѐ, ѐљого таљ домагались уљраїнсьљі письменниљи попередніх десѐтиліть. 

Початољ 60-х рољів на Уљраїні позначивсѐ заворушеннѐм селѐн, незадоволених «реформоя» 
1861 р. Сљрізь виниљаять таюмні гуртљи, організації «Землі і Волі», ѐљі видаять політичну літературу, 
листівљи. Царсьљий урѐд вдаютьсѐ до репресій. 

Альманах 60-х рољів – «Галичанин», чотири випусљи ѐљого видали Б. А. Дідицьљий і 
а. Ф. Головацьљий. Хараљтерноя ознаљоя виданнѐ ю те, що в ньому друљувались наддніпрѐнсьљі, 
буљовинсьљі й заљарпатсьљі письменниљи. 

Припинивсѐ вихід художньої літератури: за двадцѐтиріччѐ (1861-1881 рр.) на Велиљій Уљраїні не 
вийшло жодного літературного альманаху чи збірљи. Дещо інше становище сљлалосѐ на 
західноуљраїнсьљих землѐх. Там, за словами І. Франља, «в літературному відношенні на початљу 60-
х рољів видно… мовби пожвавленнѐ» *10, с. 156]. Справді в Галичині і на Буљовині виходить љільља 
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літературних збірољ, ѐљі залишили помітний слід в літературі. Це були – «Зорѐ галицљаѐ ѐљо альбум на 
год 1860» – товстий альманах, виданий Б. А. Дідицьљим. В «Зорі галицьљій» було вміщено твори 
старшого пољоліннѐ письменниљів Галичини і молодих сил. Але, незважаячи на цензурні труднощі, у 
1880-1890 рољах виходить дељільља літературних альманахів, правда, «пољалічених» цензуроя, але 
важливих длѐ уљраїнсьљої літератури. Це альманах «Луна», виданий О. Конисьљим за допомогоя 
М. Старицьљого (були спроби видати в Киюві газету під ціюя назвоя), дві частини альманаху «Рада» та 
чотири љниги альманаху «Сљладља», дві з ѐљих видав харљівсьљий поет-ліљар В. С. Алељсандров, а дві 
останніх – його найближчий друг і учень – поет К. Білиловсьљий. 

Згодом Василь Луљич спеціалізувавсѐ на виданні љалендарів «Просвіти» з літературними 
додатљами до них. Ці додатљи виходили ољремими альманахами: «Квітља», «Рідний зільниљ», «Левада», 
«Рідна стріха» та ін. Хараљтер цих видань був просвітѐнсьљо-народовсьљий, інљоли з націоналістичним 
відтінљом. 

З галицьљих альманахів 80-90-х рољів необхідно таљож згадати «жіноче виданнѐ» – «Перший 
вінољ. Жіночий альманах», виданий љоштом і заходом Наталі Кобринсьљої і Олени Пчілљи. 

Згодом розљвіт альманашної справи припав на повоюнні рољи. Таљі альманахи, ѐљ наприљлад, 
«Крољи» (1977-1991) і «День поезії», ѐљий видававсѐ паралельно у Мосљві (1956-1990) і Ленінграді 
(1961-1989). Особливе місце належить руљописному нецензурному альманаху «Метрополь» (1979), що 
об’юднав «бездомну літературу» відомих письменниљів та љритиљів. У пострадѐнсьљу епоху творчі спілљи 
і ољремі групи письменниљів зробили виданнѐ низљи альманахів і збірољ довговічними, зољрема 
відновивсѐ «День поезії». На межі XX і XXI століть љартина альманашного світу ѐљ ніљоли строљата й 
нестійља, що цілљом природно в перехідну епоху. 

Прийшли нові часи, зниљла партійна преса, з’ѐвилисѐ незалежні љомерційні виданнѐ, елітарні й 
масові виданнѐ бульварного типу, ѐљі часто відносѐть до «жовтої» преси, а таљож елељтронні версії усіх 
типів видань в Інтернеті. 

Елељтронні відповідниљи лише несуть назву «альманах», ѐља вже давно маю інші ознаљи, вплив, 
завданнѐ тощо. 

«Твердый Знаљъ» («Твердий Знаљ») – альманах, ѐљий виходив у Мосљві з 1991 по 1996 ріљ. Він 
представлѐв творчість однойменної поетичної групи. Тут були опубліљовані љонтрљультурний роман 
Арљадіѐ Славоросова, маніфест, есе Олељсіѐ Кадацьљого, циљли віршів Андріѐ Полонсьљого та Сергіѐ 
Ташевсьљого. 

Альманах припинив свою існуваннѐ в другій половині 90-х рољів через розпад літературної групи. 
У 1992 році виходить альманах «Минувшее» («Минуле») видавництва Atheneum-Феніљс. Обсѐг 

сљладав 496 сторінољ. Виданнѐ розраховувалось на фахівців та на широље љоло читачів, ѐљі ціљавлѐтьсѐ 
вітчизнѐним минулим. 

Незвична назва альманаху «URBI» заціљавляю не менш незвичним змістом. Літературний 
альманах виходив з 1995 рољу. Редаљторами були Олељсій Пурин та Кирило Кобрін, а видавцем став 
Володимир Садовсьљий. 

Зміст альманаху часом нагадую «солѐнљу». Тут зібрані оголошені збірљи віршів, прози одного 
автора, літературознавчі праці, збірљи есе, збірниљи тељстів на ѐљусь спеціальну, глобальну тему. 
Спочатљу «URBI» видававсѐ в Нижньому Новгороді, а згодом центром випусљу став Петербург. 

Порѐд із цим розвиваютьсѐ альманах «Ризиљ» видавництва «Арго-Ризиљ» на чолі з Югором 
Городецьљим, Дмитром Кузьміним, арославом Могутіним. 

Виданнѐ опозиціонуютьсѐ із сильним літературним ухилом, адресоване вузьљому љолу лядей, ѐљі 
ціљавлѐтьсѐ сучасним (часто дуже непростим длѐ сприйнѐттѐ) мистецтвом, љультурологіюя тощо. І 
недарма, адже головноя љонцепціюя альманаху було створеннѐ виданнѐ в першу чергу длѐ 
сељсуальних меншин. 

Публіцистиљу представлѐю незалежний альманах «Либідь» (теж 1997 рољу). Статті, вміщені в 
альманасі, – результат багаторічної роботи в російсьљій і америљансьљій російсьљомовній публіцистиці. 

Заслуговую уваги альманах «Альтернатива» (2003 ріљ). Відмінноя особливістя цього 
літературного журналу ю те, що портал ю уніљальним місцем в інтернет-мережі, де зібрані лише 
найљращі вірші, відібрані поетами, а галереї альманаху дозволѐять читачам ознайомитисѐ зі значно 
більшоя љільљістя віршів, ніж зазвичай, одночасно аљцентуячи увагу не на відомих прізвищах, а на 
ѐљості самих віршів. 
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Альманахи все частіше з’ѐвлѐятьсѐ в елељтронному виглѐді ѐљ додатољ до друљованого виданнѐ 
або ѐљ самостійне. 

Попри впровадженнѐ елељтронних версій видань альманахів, простежуютьсѐ тенденціѐ створеннѐ 
љлубів за інтересами, організацій тощо. Одним з таљих љлубів ю суспільно-політичний љлуб «Молодіжна 
трибуна» (м. Мосљва). Клуб було створено у 2003 році. З початљу він оріюнтувавсѐ на аљтивну молодь, 
ѐља хоче брати участь в обговоренні різних проблем, що стоѐть перед державоя і пропонуять свої 
шлѐхи їх вирішеннѐ. 

У 2008 році орден «Едельвейс» випустив друљоване виданнѐ – альманах «Лід і полум’ѐ». Але 
через малий наљлад, не всі бажаячі могли придбати його. Тому невдовзі видавці розробили альманах в 
елељтронному виглѐді. 

Оригінальноя назвоя заціљавляю альманах «Батисљаф, або Не випити нам чайљу?» – літературно-
мистецьљий альманах длѐ дітей 8-12 рољів, видаютьсѐ з серпнѐ 2010 рољу. Альманах ѐвлѐю собоя 
виданнѐ в палітурці, що містить ілястровані розповіді, љазљи, науљово-популѐрні статті. В альманасі 
публіљуятьсѐ твори ѐљ сучасних, таљ і љласичних авторів. В альманасі існую љільља постійних рубриљ: 
«Книжља в љнижці» – репринт љласичної старої дитѐчої љниги, «Ізобретаріум» запрошую хлопців 
надсилати в редаљція свої винаходи. 

Сьогодні в Уљраїні альманахи видаятьсѐ достатньо часто та охопляять широље љоло жанрів і 
літературних напрѐмів. Найбільше альманахів видаютьсѐ у Київсьљій, Тернопільсьљій та Сумсьљій областѐх. 

Західноуљраїнсьљий художниљ Іван Труш, відгуљуячись на вихід одесьљого альманаху «Багаттѐ», 
писав: «Альманахи множатьсѐ у нас останніми рољами, ѐљ гриби по дощі. Хотілосѐ би лаѐти видавців чи 
впорѐдниљів – гов! У Росії вони займаять місце журналів і тому належить призначеннѐ тим. Що љоло 
них трудѐтьсѐ…» [12, c. 106]. 

Сучасний ринољ літературних альманахів нестабільний, його основу сљладаять добре відомі 
авторитетні виданнѐ, що існуять уже тривалий час, і пожвавляять нові виданнѐ, ѐљі майже щорољу 
з’ѐвлѐятьсѐ на љнижљовому ринљу чи у віртуальному інформаційному просторі. 

На сьогоднішній день існую близьљо 30 альманахів, длѐ ѐљих хараљтерноя рисоя ю зосередженнѐ 
на місцевому љолориті та тематиці. Майже љожний альманах стаю сходинљоя до літературної вершини 
длѐ љогось із письменниљів. 

Альманах «Мистецьљі обрії» (Київ, 1999) – перше љолељтивне слово Аљадемії мистецтв Уљраїни, 
заснованої в грудні 1996 рољу (відповідальний редаљтор випусљу віце-президент АНУ І. Безгін). 
Матеріали альманаху розділені по рубриљах: «Образотворче мистецтво», «Музичний спељтр», 
«Театральний світ», «Мистецтво љіно», «Культурна праљтиља і художнѐ освіта». Безперечно, альманах 
виљличе значне заціљавленнѐ. 

З 1999 рољу видаютьсѐ літературно-мистецьљий альманах «Кальміяс» (8 випусљів, 1999-2002 рр.), 
що містить чимало ціљавих рубриљ: проза, поезіѐ, љритиља, есеї, полеміља, перељлади тощо). Вірші, 
оповіданнѐ, новели й статті альманаху, љрім загального висољого мовного рівнѐ, демонструять таљож 
трафаретність тем і образів, перељазовість замість образного змаляваннѐ, одновељторність та 
периферійність ідей і тем, відсутність опозиційності ѐљ форми, таљ і змісту. 

У Чернігові з 1993 рољу видаютьсѐ літературний дитѐчий альманах «Пегасиљ» *22+. Це виданнѐ – 
творча майстернѐ літературно обдарованих дітей-шљолѐрів, ѐљі не лише пишуть вірші та прозу, а й 
поляблѐять читати і ціљавлѐтьсѐ художнім словом.  

В альманасі «Зерна» (Київ) побачило світ чимало матеріалів уніљальної ваги про острівці 
уљраїнсьљої љультури за љордоном, зољрема забуті, знищені, репресовані осередљи, про ѐљі доводилосѐ 
згадувати, старанно розшуљуячи фаљти та свідченнѐ в архівах і серед поодинољих свідљів.  

Альманах «Слобожанщина» (заснований ще 1991 рољу) містить прозу й поезія, сатиру та гумор, 
љритиљу й публіцистиљу. З 2004 рољу у виданнѐх друљувалисѐ ѐљ члени обласного об’юднаннѐ літераторів, 
таљ і учасниљи літературних студій. 

На сьогоднішній день існую близьљо 30 альманахів, длѐ ѐљих хараљтерноя рисоя ю зосередженнѐ 
на місцевому љолориті та тематиці. Майже љожний альманах стаю сходинљоя до літературної вершини 
длѐ љогось із письменниљів. 

Найпопулѐрніший уљраїнсьљий творчий ресурс Гоголівсьља аљадеміѐ видаю альманах «Digital 
романтизм». Вже четвертий ріљ Гоголівсьља аљадеміѐ існую і щорољу видаю альманах з найљращими 
творами учасниљів сайту. Там зібрано прозові твори, вірші і найљращі рецензії на них. 
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Львівсьљий альманах «Ізямсьља гора» не менш популѐрний, ніж вищесљазані. Портретним 
різновидам жанру властивий висољий ступінь суб’юљтивності, ѐљий проѐвлѐютьсѐ в установці, з ѐљоя 
љритиљ підходить до твореннѐ праці, у доборі й љомпонуванні матеріалу, у љомпозиції публіљації, у 
струљтурі й логіці аналізу творчості чи ољремих творів.  

На початљу 2000 рољів російсьља літературна сцена зазнала змін. Причин длѐ цього достатньо. По-
перше, бурхливе літературне життѐ набридло багатьом її учасниљам. Зміни в суспільстві, політиці не 
могли не позначитись і на љультурі, зољрема на пресі. 

З новим тисѐчоліттѐм друљований альманах починаю трансформуватисѐ – зміняютьсѐ струљтура, 
вид, відбуваютьсѐ пристосуваннѐ до сучасності. Альманахи все частіше з’ѐвлѐятьсѐ в елељтронному 
виглѐді, ѐљ додатољ до друљованого виданнѐ або ѐљ самостійне. 

Впровадженнѐ нових технологій, широље поширеннѐ Інтернету і особливо Живого журналу (Live 
journal) зумовило потребу організації живих літературних зустрічей, осљільљи швидље оприлядненнѐ 
нових творів і отриманнѐ реаљції читачів стало можливим і зручним в Мережі. Це спричинило заљриттѐ 
багатьох літературних љлубів, науљових чи публіцистичних видань, ѐљі ще на той час існували. 

Зараз альманахи існуять здебільшого в елељтронному виглѐді в мережі Інтернет. Вони змінили 
форму, вид, направленість. Від љолишнього первинного типу «альманах» лишилосѐ дійсно мало. Проте 
це спірне питаннѐ, на љраще це чи ні. Адже часи зміняятьсѐ разом з ідеологіюя, љультуроя, 
традиціѐми, в решті з суспільством. Тому те, що альманах таљож трансформувавсѐ з плином часом, 
можна вважати досѐгненнѐм, а не втратоя. 
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 ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ ТА ДУХОВНОЇ СПАДЩИНИ ЗАРУБІЖНОГО 
УКРАЇНСТВА 

 
 
 
 

Василь Бабенко 

ЕТНОПОЛІТИЧНІ, КУЛЬТУРНІ ТА МОВНІ ПРОБЛЕМИ  

УКРАЇНЦІВ В РОСІЇ: ЧИ ПОТРІБНІ УКРАЇНЦІ РОСІЇ? 

 

Проблема вивченнѐ уљраїнців у Російсьљі Федерації ю ѐљ теоретично таљ і праљтично аљтуальноя. 
Особливо це стало проѐвлѐтисѐ у пострадѐнсьљий період, та було виљлиљано різљим зменшеннѐм 
љільљості уљраїнців у Російсьљій Федерації. Це можемо простежити за даними загальноросійсьљих 
переписів населеннѐ 2002-2010 рр. та прагненнѐм сучасних російсьљих дослідниљів переглѐнути 
етнољультурну та етнодемографічну історія уљраїнсьљого населеннѐ Росії. 

Історіѐ, територіѐ та фаљтори формуваннѐ уљраїнсьљої національної меншості в Російсьљій 

Федерації потребуять свого глибољого ретельного, об’юљтивного та політично незаангажованого 

дослідженнѐ. На сьогодні у світі нараховуютьсѐ близьљо 50 мільйонів уљраїнців, понад 40 мільйонів 

мешљаять в Уљраїні. Одна з найбільш чисельних національних меншин в Росії ю уљраїнці. Згідно 

статистичних даних у 2002 р. зафіљсовано 2942961 *1+, а у 2010 р. – 1927988 *2+ уљраїнців у Російсьљій 

федерації. 

Останній перепис населеннѐ зафіљсував наѐвність уљраїнців у всіх 83 регіонах Росії. 

Території, на ѐљих проживаять уљраїнці можна розділити на наступні: 

1) території з автохтонним населеннѐм; 

2) території зі старим (старопоселенсьљим) населеннѐм; 

3) промислово-розвинуті регіони. 

Хараљтер розселеннѐ уљраїнців – переважно дисперсний.  

Спостерігаячи етнољультурні та етномовні процеси серед уљраїнсьљого населеннѐ Російсьљої 

Федерації треба виділити наступні їх етапи: 

а) внутрішнѐ етнічна љонсолідаціѐ; 

б) етнољультурна адаптаціѐ; 

в) міжетнічна інтеграціѐ; 

г) етнічна аљультураціѐ; 

д) етнічна асимілѐціѐ. 

На сучасному етапі автохтонне та старопоселенсьље уљраїнсьље населеннѐ знаходитьсѐ на стадії 

етнічної аљультурації, частина – етнічної асимілѐції. 

Названі процеси протіљаять ѐљ природно, таљ і під впливом політичних, ељономічних, соціальних, 

љультурологічних, освітѐнсьљих та мовних фаљторів. 

Важливу роль в етнічних процесах посідаять етнічні парадољси: 

а) ѐљ відомо, чим ближче мовні, љонфесійні та інші хараљтеристиљи, тим аљтивніше протіљаять 

процеси міжетнічного зближеннѐ (інтеграціѐ, аљультураціѐ та асимілѐціѐ). Разом з тим, названі фаљтори 

на певному етапі етнічного розвитљу можуть призвести до загостреннѐ міжетнічних відносин (серби – 

хорвати; росіѐни – уљраїнці; татари – башљири та ін.). 

б) на љінцевому етапі етнољультурного розвитљу, љоли процеси етнічної асимілѐції ніби завершені, 
може виниљнути вибух етнічності, ѐљ у ољремих етнофорів, таљ і в цілого народу. 
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Марина Бабута 

СПОСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНЦІВ США 

 
Розглянуто історію формування та становлення української діаспори в США. Виявлено механізми 

збереження етнічної ідентичності, культурної самобутності, релігійної єдності українців.  
Ключові слова: українці, міграція, діаспора. 
 
The history of formation and development of the Ukrainian diaspora in the United States is considered. The 

mechanisms of preservation of ethnic identity, cultural identity and religious unity of Ukrainians are revealed. 
Key words: Ukrainians, migration, diaspora. 
 

Уљраїнсьља діаспора у США – одна з найчисленніших за межами Уљраїни. Відомостей про перших 
переселенців за ољеан небагато, таљ ѐљ іммігранти часто приховували свою походженнѐ, побояячись 
арешту і насильницьљого поверненнѐ в Росія. Достовірно уљраїнсьљі імена вже присутні в першому 
америљансьљому переписі 1790 р. *1+. Регулѐрний обліљ іммігрантів, що приїжджаять у США, ведетьсѐ в 
америљансьљій статистиці з 1820 р. До 1900 р. на частљу США припадала третина всього промислового 
виробництва. Попит на робочу силу, більш висољий, ніж у Ювропі, життювий рівень населеннѐ сприѐли 
поширення імміграції з багатьох љраїн. До 60-х рр. XIX ст. імміграційна політиља була заохочувальноя, і 
тільљи післѐ громадѐнсьљої війни з’ѐвлѐятьсѐ обмеженнѐ. У 1862 р. був прийнѐтий Гомстед-аљт, за ѐљим 
дорослий житель США міг, починаячи з 1865 р., за 10 доларів отримати ділѐнљу в 160 аљрів землі і, 
проживши на ній п’ѐть рољів, стати власниљом. До љінцѐ XIX ст. америљансьља статистиља враховувала 
лише љраїну походженнѐ, не зазначаячи етнічного походженнѐ іммігранта *2+. 

«Першим уљраїнцем» в Америці називаять Агапіѐ Гончаренља (1832-1916 рр.), православного 
свѐщениља з Київсьљої губернії, ѐљий приїхав спочатљу в штат Алѐсља, а потім до Каліфорнії. Він був 
редаљтором першої америљансьљої уљраїнсьљої газети «Вісниљ Алѐсљи», де публіљувалисѐ матеріали про 
Уљраїну та її лядей. асљравоя особистістя був Миљола Судзиловсьљий-Руссель (1850-1930 рр.), 
љиївсьљий ліљар, ѐљий прибув спочатљу до Каліфорнії, потім переїхав на Гаваї, де був обраний 
президентом першого Гавайсьљого сенату *3+. До 1877 р. до США іммігрували ољремі ляди з Уљраїни, що 
пољидали батьљівщину переважно через релігійні і політичні переслідуваннѐ. Наприљінці ХIХ – початљу 
ХХ ст. у струљтурі уљраїнсьљої імміграції відбулисѐ љільљісні та ѐљісні зміни. Цей період між 1877 і 1899 рр. 
прийнѐто називати часом «першої хвилі» масової уљраїнсьљої імміграції до США. Чисельність її, за 
оцінљами різних дослідниљів, љоливаютьсѐ від 150 до 200 тисѐч осіб *4; 5+. Канадсьљий істориљ 
уљраїнсьљого походженнѐ О. Герусь зазначав, що серед іммігрантів цього періоду переважали вихідці із 
Заљарпаттѐ, Буљовини та Лемљівщини *6+. Крім того, у Новий Світ їхали уљраїнці з Волинсьљої, 
Катеринославсьљої, Київсьљої, Херсонсьљої, Подільсьљої губерній. Причини еміграції залишалисѐ тими ж, 
що і в ювропейсьљих љраїнах – безземеллѐ і злидні на історичній батьљівщині. Багато іммігрантів 
залишили сім’ї на батьљівщині або взагалі їх не мали, а умови життѐ в приймаячих љраїнах виѐвлѐлисѐ 
надзвичайно важљими. Селилисѐ велиљими љомунами, винаймаячи љутољ у будинљу або љвартирі. 
Осідали переселенці в північно-східних штатах і, ѐљ правило, в найближчому сусідстві з росіѐнами, 
білорусами, полѐљами – народами з близьљими љультурами, ѐљі легљо знаходили спільну мову між 
собоя. 

Спочатљу уљраїнці прагнули до відносної ізолѐції від америљансьљого суспільства. Не володіячи 
мовоя, відрізнѐячись зовні, будучи носіѐми зовсім інших љультурних традицій, мало ціљавлѐчись 
політичним життѐм љраїни, новопоселенці нерідљо входили в зону љонфліљту з оточеннѐм. Багато в чому 
це поѐсняютьсѐ тим, що спочатљу уљраїнці не планували залишатисѐ назавжди в США. Ці настрої 
змінилисѐ в ході дорослішаннѐ дітей, народжених в приймаячій љраїні. Діти легљо і гармонійно входили 
в нову ситуація і приймали спосіб життѐ і љультурні стандарти Америљи. 

Однаљ довгий час уљраїнсьља мова продовжувала зберігатисѐ і виљористовуваласѐ не тільљи в 
сімейному спілљуванні. Відљривалисѐ шљоли, згодом і інститути, в ѐљих виљладали уљраїнсьљу мову, 
літературу та багато інших дисциплін уљраїнсьљоя мовоя. Перша шљола, в ѐљій вивчали уљраїнсьљу мову, 
була заснована 1897 р.; жіноча середнѐ шљола відљриласѐ 1930 р.; слідом за нея в 1933 р. з’ѐвиласѐ і 
чоловіча *7+. Переселенці першої хвилі осідали переважно в містах, працяячи на металообробних 
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заводах Пенсільванії, Нья-Йорља, Нья-Джерсі, Монтани, Огайо, брали участь у будівництві залізниць. аљ 
зазначаю дослідниљ Е. Л. Нітобург, до 1914 р. близьљо 43 % «російсьљого» православного населеннѐ 
США – етнічні уљраїнці чи русини, в деѐљих церљовних парафіѐх чисельність останніх досѐгала 80 % [8].  

З початљом наступної хвилі, що тривала з 1899 по 1914 рр., до США іммігрувало від 250 до 300 тис. 
уљраїнців. Основноя љраїноя виходу стала Австро-Угорщина. У період між 1877 і 1914 рр. уљраїнсьљі 
землі входили до сљладу різних держав, і, відповідно, іммігрантів-уљраїнців записували або 
«росіѐнами», або «австрійцѐми», «угорцѐми», «словаљами» і «полѐљами» відповідно до місцѐ 
народженнѐ. 

З Росії на початљу XX століттѐ емігрувала група селѐн-штундистів, що влаштувалисѐ в Північній 
Даљоті. Штундизм на російсьљому ґрунті уљорінивсѐ в 1817 р. До Росії він був перенесений німецьљими 
переселенцѐми і поширивсѐ серед російсьљих та уљраїнсьљих селѐн Київсьљого і Таращансьљого повіту. 
Відљрито зі своїми ідеѐми штундисти виступили в 1870 р. в селах Основа та Ігнатівља Херсонсьљої 
губернії, післѐ чого почалосѐ їх переслідуваннѐ й арешти. В љінці 70-х рр. XIX ст. штундистсьљі громади 
об’юднуятьсѐ з близьљими за поглѐдами баптистами. Пізніше їх нерідљо стали називати «російсьљими 
баптистами». Основноя причиноя еміграції «російсьљих баптистів» стали переслідуваннѐ на 
релігійному ґрунті. 

Наступний значний приплив населеннѐ припадаю на міжвоюнний період. У США переселилисѐ, за 
різними даними, від 15 до 40 тис. уљраїнців. Між 1921 і 1924 рр. стаю помітним зменшеннѐ чисельності 
уљраїнців, що прибуваять із різних љраїн. Це було пов’ѐзано з прийнѐттѐм системи љвот, ѐља визначала 
љільљість іммігрантів, що допусљаятьсѐ в США, з розрахунљу трьох відсотљів від загальної чисельності 
уродженців тіюї чи іншої љраїни, що проживали в Америці на період до 1910 р. вљлячно. Напередодні 
Другої світової війни, післѐ ољупації Німеччиноя Франції та інших ювропейсьљих љраїн, до США 
переїжджаять ювропейсьљі мігранти, серед ѐљих було багато осіб уљраїнсьљого, російсьљого, юврейсьљого 
походженнѐ. 

Післѐ заљінченнѐ Другої світової війни, в 1947-1955 рр., з таборів длѐ «переміщених» осіб з 
Ювропи прибуло близьљо 80 тис. уљраїнців *3+. С. В. Чернѐвсьљий наводить статистичні відомості, 
доводѐчи љільљість переселенців до 150 000 осіб *8+. Іммігранти ціюї хвилі љонцентрувалисѐ в 
америљансьљих мегаполісах: Нья-Йорљу, Чиљаго, Детройті, Буффало, Клівленді. Значна частина 
імміграції цього періоду – ляди з висољим освітнім статусом, серед ѐљих були представниљи ділових љіл, 
виљладачі, інженери, яристи. 

У наступному десѐтилітті США прийнѐли не менше 20 тис. реемігрантів, в основному з љраїн 
Західної Ювропи та Австралії. Згідно з ціљавим зауваженнѐм С. В. Чернѐвсьљого, «за період з 1940-1970 
рр. уљраїнці розселилисѐ в 35 штатах з 42 (вљлячаячи ољруг Колумбіѐ)» *9+. До цього часу ще більш 
помінѐвсѐ соціальний і професійний сљлад. Новий імміграційний аљт (Immigration and Nationality Act), 
прийнѐтий в 1952 р., до ѐљого через 13 рољів, в 1965 р., були внесені поправљи, сљасував систему 
національних љвот і встановив дві основні умови імміграції: через спорідненість та працевлаштуваннѐ. У 
1990 р. була прийнѐта нова редаљціѐ Аљту (Immigration and nationality Act of 1990), ѐља встановила 
іммігрантсьљу љвоту 700 тис. іммігрантів до 1994 р., а, починаячи з 1995 р. љвота обмежуваласѐ до 674 
тис. осіб на ріљ. У 1978 р. була заснована љомісіѐ у справах імміграції та біженців (Select Commission on 
Immigration and Refugee Policy), ѐља сприѐла процесу росту і зміцненнѐ позицій іммігрантів в 
америљансьљому суспільстві *10+. За љоротљий період між 1980 і 1990 рр. чисельність уљраїнсьљої 
спільноти зросла з 730 056 до 740 803 лядей. Найбільша љільљість уљраїнців проживала у штатах 
Пенсільваніѐ, Нья-Йорљ, Нья-Джерсі, Каліфорніѐ, Мічиган, Огайо, Іллінойс, Коннељтиљут, Флорида і 
Массачусетс *11+. 

Провідними хараљтеристиљами діѐльності уљраїнсьљих іммігрантсьљих спільнот стаять: 
встановленнѐ зв’ѐзљів з історичноя батьљівщиноя, формуваннѐ релігійних, молодіжних, громадсьљих, 
љультурних об’юднань та організацій. Порѐд з церљвоя впливовими ю різні товариства взаюмодопомоги, 
що допомагаять адаптуватисѐ в незвичних умовах. 

Перша љатолицьља парафіѐ була заснована 1885 р. в Пенсільванії. Крім своїх основних завдань, 
церљва брала на себе найрізноманітніші љультурно-просвітницьљі фунљції. На думљу Е. Л. Нітобург, 
«уніатсьља і православна церљви не тільљи будували храми, але і з самого початљу вони прагнули 
поставити під свій љонтроль формуваннѐ суспільного життѐ і створявали при парафіѐх місцеві 
товариства взаюмодопомоги, ѐљі отримали назву«братств» і «сестринств» *8+. Місцеві громади 
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об’юднувалисѐ в більші регіональні зі своїми друљованими органами, читальнѐми та іншими 
установами. Нерідљо вони брали на себе і соціальний захист іммігрантів. За невелиљу плату товариства 
взаюмодопомоги забезпечували страхуваннѐ у разі захворяваннѐ, втрати працездатності або смерті. 
Іммігрантів приваблявала і та обставина, що тут працявали співробітниљи, ѐљі розмовлѐять 
уљраїнсьљоя мовоя. Одніюя з перших організацій таљого роду був «Російсьљий народний сояз», 
заснований 1894 р. У 1915 р. його назва була змінена на «Уљраїнсьљий народний сояз». І донині цей 
сояз залишаютьсѐ найбільшоя громадсьљоя організаціюя америљансьљих уљраїнців. 

В уљраїнсьљому середовищі виниљло безліч професійних організацій: Товариство уљраїнсьљих 
інженерів (1948), Асоціаціѐ уљраїнсьљих адвољатів (1949), Уљраїнсьља медична асоціаціѐ (1950), 
Асоціаціѐ уљраїнсьљих журналістів (1952), Асоціаціѐ уљраїнсьљого љатолицьљого друљу (1952), 
Уљраїнсьља асоціаціѐ професорів (1961), Асоціаціѐ уљраїнсьљих бібліотељарів (1961), Асоціаціѐ 
уљраїнсьљих виљладачів (1966). Багато хто з них видаять журнали, організовуять тематичні 
љонференції, проводѐть різні заходи. Жіночі уљраїнсьљі організації існуять з 1897 р., љоли утвориласѐ 
перша сестринсьља громада. До 1925 р. належить заснуваннѐ Уљраїнсьљої національної жіночої ліги 
Америљи. Багато молодіжних організацій з’ѐвилосѐ у міжвоюнний період. У числі перших виниљли 
Уљраїнсьља ліга молоді (1933), Організаціѐ уљраїнсьљої ортодољсальної молоді (1941). Післѐ Другої 
світової війни іммігранти заснували молодіжні організації, ѐљі зосередилисѐ на національних і 
політичних проблемах уљраїнсьљого населеннѐ. Найбільші за чисельністя молодіжні організації 
«Пласт», Уљраїнсьља асоціаціѐ молоді Америљи, Асоціаціѐ демољратичної уљраїнсьљої молоді. Основні 
сфери їхньої діѐльності – освіта, љультура, творчість і спорт. Багато хто з уљраїнсьљих љлубів у љоледжах 
й університетах приюдналисѐ до Федерації уљраїнсьљих організацій студентів, заснованої в 1953 р . 
Кожне літо при університетах організовуять літні табори з метоя навчаннѐ дітей уљраїнсьљої мови, 
літератури, історії. Виниљаять науљові товариства, наприљлад, товариство ім. Тараса Шевченља в Нья -
Йорљу (1947 р.). Члени товариства займаятьсѐ організаціюя науљових љонференцій, лељцій, љонцертів. 
Уљраїнсьљі америљанці створили багато музеїв і бібліотељ, сформували архіви. В уљраїнсьљому музеї-
архіві, створеному 1952 р., зберігаютьсѐ не менше 20 000 томів архівних матеріалів, ѐљі охопляять 
період уљраїнсьљої імміграції післѐ Другої світової війни *3+. 

аљщо до Другої світової війни, ѐљ зазначаю Г. Грабович, «існували ољремі љурси, лељції» *12+, то в 
1940-1950-і рр. зростаю інтерес до вивченнѐ уљраїнсьљої історії в цілому. Надалі з’ѐвлѐютьсѐ безліч 
установ, що займаятьсѐ уљраїнсьљоя проблематиљоя, розвиваютьсѐ аљадемічна науља. аљ приљлад 
можна навести Уљраїнсьље науљове товариство (1947 р.) та Уљраїнсьље історичне товариство (1964 р.) *3+. 

До початљу 1960-х рр. у љраїні було 76 уљраїнсьљих шљіл. Мережа уљраїнсьљих шљіл, в ѐљих 
фаљультативно навчаять уљраїнсьљих дітей та підлітљів мови, літератури, географії та історії, простѐгласѐ 
суцільноя смугоя від Бостона до Лос-Анджелеса. Багато освітніх програм розраховано на віљ від 
дитѐчого садља до одинадцѐтого љласу. Релігійні предмети вљлячаятьсѐ, але відвідуваннѐ цих занѐть 
необов’ѐзљове. Освітній рада, створена в 1953 р., љоординувала дії 35 уљраїнсьљих шљіл у 2000 р. За її 
ініціативоя опубліљовані підручниљи, посібниљи з літератури та історії длѐ студентів всій Уљраїні *13+. 

Уљраїнсьљу мову виљладаять у багатьох шљолах, љоледжах та університетах, серед них таљі відомі, 
ѐљ Гарвардсьљий, Стенфордсьљий, Іллінойсьљий, Мічигансьљий. Зовсім особливо слід виділити 
љультуртрегерсьљу роль Гарварду, значеннѐ діѐльності ѐљого надзвичайно важливе і длѐ уљраїнсьљої 
діаспори, і длѐ самої Уљраїни. Під љерівництвом і за ініціативоя видатного істориља Омелѐна Пріцаља 
було створено Уљраїнсьљий науљовий інститут. У Гарварді вийшли сотні љниг з історії Уљраїни. У 1987-
1988 рр. опубліљовані виданнѐ із серії «Монографії», «Джерела і дољументи», «Гарвардсьља бібліотеља 
ранньої уљраїнсьљої літератури», «Публіљації фонду уљраїнсьљих студій». Роботи сприѐли розширення 
љругозору, знайомили зі звичаѐми Америљи новоприбулих іммігрантів *14+. 

Уљраїнсьља преса відіграю важливу роль у підтримці зв’ѐзљу Уљраїни з діаспороя. Піонером у поѐві 
уљраїнсьљої преси став тижневиљ Православного товариства взаюмодопомоги «Світло» («Світ»), ѐљий 
почав виходити 1897 р. в Пенсільванії. Його видавли одночасно і російсьљоя і уљраїнсьљоя мовоя. Там 
же 1910 р. вийшов перший номер газети «Народна Волѐ», ѐља була друљованим органом Робочого (нині 
Громадсьљого) Соязу. Зараз це виданнѐ виходить під назвоя «Альманах Уљраїнсьљого Громадсьљого 
Соязу». Довгий час у числі найпопулѐрніших серед уљраїнсьљого населеннѐ США були газети «Уљраїна» 
(1932-1941) і «Новий шлѐх» (1935-1955). З 1977 р. виходѐть періодичні виданнѐ «Уљраїнсьљі новини» від 
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республіљансьљо-демољратичної партії, «Національна трибуна», «Нова зорѐ» у Чиљаго, «Шлѐх» у 
Філадельфії *15+. 

Перепис 1990 р. зареюстрував 740 тис. осіб, що вљазали уљраїнсьље походженнѐ, що сљлало 0,3 % 

від усього населеннѐ США *16+. Америљансьљий урѐд спочатљу не підтримував сепаратистсьљих настроїв 
держав, що утворилисѐ післѐ розпаду СРСР, вбачаячи в них ѐдро політичної нестабільності. В офіційній 

промові під час візиту до Киюва у липні 1991 р. президент Дж. Буш-старший, виступаячи перед 

уљраїнсьљоя аудиторіюя, назвав рух у напрѐмљу самовизначеннѐ на території љолишнього Радѐнсьљого 

Соязу «самовбивчим націоналізмом» *17+. Урѐд рељомендував лідерам діаспор не піднімати питаннѐ 
про державне відділеннѐ. Уљраїнсьљі америљанці, навпаљи, аљтивно підтримали становленнѐ нової 

уљраїнсьљої держави і вітали зміни, що відбувалисѐ в Уљраїні післѐ отриманнѐ незалежності. Однаљ післѐ 

того, ѐљ Уљраїна стала суверенноя державоя, представниљи уљраїнсьљої діаспори у США дещо знизили 

позитивність своїх оцінољ, переживши розчаруваннѐ від љорупції, неефељтивної політиљи влади. У той же 
час наѐвний зв’ѐзољ між Уљраїноя і діаспороя позитивно впливаю на уљраїнців у США, і завдѐљи йому 

іммігранти відчуваять зв’ѐзољ з історичноя батьљівщиноя. На думљу представниља Уљраїни при ООН 

В. Кучинсьљого, «в даний час на порѐдљу денному чимало нагальних питань – створеннѐ Уљраїнсьљого 

љультурного та інформаційного центру в Нья-Йорљу, будівництво Уљраїнсьљого музея, підтримља 
місцевої уљраїнсьљої преси та рѐд інших завдань. Ми заціљавлені в тому, щоб, завдѐљи нашим спільним 

зусиллѐм, америљансьља громадсьљість знала Уљраїну не з чужих слів» [18]. 

Таљим чином, різні за чисельністя, сљладом, походженнѐм і причинам, що зумовили імміграція, 

діаспоральні спільноти продемонстрували найрізноманітніші способи вљоріненнѐ та адаптації у 
приймаячих суспільствах. Наведені матеріали пољазуять, насљільљи був сљладним і різноманітним 

процес пристосуваннѐ іммігрантів до нового соціально-ељономічного середовища длѐ перших пољолінь 

уљраїнців. Таљож необхідно відзначити величезну роль у створенні мережі шљіл, бібліотељ, љультурних 

товариств, що, безсумнівно, позначилосѐ на збереженні мови, звичаїв і традицій љраїни виходу. 
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Владислав Берковський  

АРХІВНА СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ: ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

 
У статті розглянуто питання збереження та використання архівної спадщини української 

діаспори. Звернуто увагу на виникнення та розвиток ідеї створення єдиного архіву української діаспори, 
проблеми збереження цілісності архівних фондів переданих в Україну та їх наступне використання 
дослідниками. Сформульовано відповіді на питання, як забезпечити повноцінне використання та 
зберігання архівних фондів української діаспори. 

Ключові слова: архів української діаспори, архівні фонди, архівна спадщина зарубіжного українства. 
 

The question of preservation and usage of archival heritage of the Ukrainian diaspora is examined in the 
article. A special attention is paid to the origin and development of the idea of creation a single archive of Ukrainian 
diaspora, the problem of maintainance the integrity of the archival funds transferred to Ukraine and their 
subsequent use by researchers. The answers to the question of how to ensure full-fledged usage and storage of 
archival funds of Ukrainian diaspora are formulated. 

Key words: archive of Ukrainian diaspora, archival funds, archival heritage of foreign Ukrainians. 
 

Протѐгом століть уљраїнсьљі терени перебували у межах та сљладі інших держав, в агресивному 
політиљо-љультурному середовищі, що негативно відобразилосѐ на ступені збереженості національної 
архівної спадщини. Зољрема, лише політичні події ХХ ст. призвели до того, що поза межами Уљраїни 
опинилосѐ близьљо 40 % соціально-, політично- та історично значущих архівних дољументів. Порѐд з 
цим, поза межами Уљраїни таљож знаходитьсѐ љолосальний масив дољументальної інформації не лише 
про історія уљраїнців поза Вітчизноя, але й їх вплив на розвитољ та історія інших держав, боротьбу за 
отриманнѐ Уљраїноя незалежності. 

Беззаперечно становлѐчи інтегральну частину світової істориљо-љультурної спадщини 
уљраїнсьљої нації, архівні љолељції зібрані та утворені уљраїнсьљоя діаспороя в основній своїй частині і 
до сьогоденнѐ знаходѐтьсѐ поза дослідницьљоя сфероя. аљ цілљом справедливо зазначаю 
О. Забавсьља, одніюя з основних причин цього ю «труднощі доступу до джерел, ѐљі зберігаятьсѐ у 
зарубіжних архівах та бібліотељах. Територіальна віддаленість, браљ љоштів на дослідженнѐ та 
љопіяваннѐ дољументів, недостатньо висољий рівень знань іноземних мов значноя міроя 
усљладняять процес дослідженнѐ історії зарубіжних уљраїнців вітчизнѐними фахівцѐми» *1+. Ця 
ситуація не виправлѐять навіть програми підтримљи досліджень уљраїнсьљих науљовців, фінансовані з 
љоштів таљих провідних науљових осередљів, ѐљ Канадсьљий інститут уљраїнознавчих студій при 
університеті Альберти (Канада), Іллінойсьљий університет (США) та інші. По-перше, це пов’ѐзано з тим, 
що діѐ цих програм не поширяютьсѐ на ті љраїни, де уљраїнсьљі етнічні спільноти не ю чисельними і не 
маять власних науљових установ з потужноя матеріальноя базоя. По-друге, сљрутне становище з 
доступом до архівних љолељцій в науљових, релігійних та љультурних інституціѐх самої діаспори. 
Зазначимо, що мова йде не про спеціальне обмеженнѐ доступу до архівних љолељцій, а вимушене, з 
оглѐду на низьљий рівень впорѐдљуваннѐ архівів уљраїнсьљої діаспори та почасти відсутність належних 
умов ѐљ зберіганнѐ, таљ і виљористаннѐ архівних дољументів. Особливо дошљульноя ю відсутність 
належного рівнѐ впорѐдљуваннѐ, осљільљи архівні љолељції, передані на зберіганнѐ навіть до провідних 
музейних та бібліотечних заљладів уљраїнсьљої діаспори, десѐтиліттѐми знаходѐтьсѐ у розпорошеному 
стані, суцільному розсипу, без індељсації та љаталогізації, поступово руйнуятьсѐ та знищуятьсѐ без 
постійної опіљи та љваліфіљованого реставруваннѐ. Доволі ѐсљраво на це вљазую, наприљлад, у своїй 
статті Г. Іванущенљо [2]. 

Слід зазначити, що вище зазначені проблеми були свого часу передбачені провідними 
науљовцѐми уљраїнсьљої діаспори, ѐљі вже наприљінці 1980-х рр. піднѐли питаннѐ про необхідність 
забезпеченнѐ збереженнѐ та розширеннѐ доступу до архівної спадщини зарубіжної уљраїнства. 
Щоправда, в межах вищезазначеного питаннѐ виниљла дисљусіѐ щодо методів та шлѐхів забезпеченнѐ 
збереженості та доступу до дољументальної спадщини уљраїнсьљої діаспори. Дещо загострило ця 
дисљусія прийнѐттѐ в 1990 р. Дељларації про державний суверенітет Уљраїни [3], де у VIII розділі 
зазначалосѐ право держави на поверненнѐ у власність народу Уљраїни національних, љультурних та 
історичних цінностей, що знаходѐтьсѐ за її межами. Саме в цей момент вперше постаю питаннѐ про 
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створеннѐ саме в Уљраїні спеціалізованої архівної установи, спрѐмованої на реюстрація, поверненнѐ та 
збереженнѐ істориљо-љультурної спадщини зарубіжного уљраїнства та уљраїнсьљої діаспори. 

За свідченнѐм љолишнього заступниља голови Державного љомітету архівів Уљраїни 
К. Новохатсьљого, вже у 1991 р. розпочинаютьсѐ обговореннѐ можливостей створеннѐ Архіву-музея 
уљраїнсьљої діаспори та шлѐхів і методів надходженнѐ до Уљраїни істориљо-љультурної спадщини 
уљраїнсьљого народу. Більш того, вже у 1993 р., під час відрѐдженнѐ уљраїнсьљих архівістів 
В. Лозицьљого та Г. Папаљіна до Канади, представниљи љанадсьљої уљраїнсьљої архівної спільноти 
(М. Момриљ, Г. Кіс, Я. Болотенљо, Н.-К. Дзьоба) ініціявали піднѐттѐ питаннѐ про створеннѐ Архіву 
уљраїнсьљої діаспори в Уљраїні, људи б мали змогу передавати свої неоціненні сљарби зарубіжні 
уљраїнці *4+. Таље прагненнѐ уљраїнців діаспори незабаром було підтверджено в результаті розробљи 
та прийнѐттѐ Державної програми «Уљраїнсьља діаспора на період до 2000 рољу». Саме в цій програмі 
у п. 7 розділу «Духовно-љультурний взаюмообмін» перед Головним архівним управліннѐм Уљраїни (з 
1999 р. – Державний љомітет архівів Уљраїни), Національноя љомісіюя з питань поверненнѐ в Уљраїну 
љультурних цінностей та Міністерством у справах національностей та міграції було поставлено 
завданнѐ протѐгом 1996-1997 рр. подати до Кабінету Міністрів Уљраїни пропозиції щодо створеннѐ 
архіву уљраїнсьљої діаспори *5+. 

Аљтуальність цього рішеннѐ підтверджуваласѐ тим, що з проголошеннѐм Верховноя Радоя УРСР 
24 серпнѐ 1991 р. Аљту про незалежність Уљраїни зарубіжне уљраїнство перестало бути бездержавноя 
діаспороя, а отже, цілљом очевидним було прагненнѐ її провідниљів до участі в побудові нової 
суверенної, незалежної та соборної Уљраїни [6]. І власне одним з проѐвів цього прагненнѐ стали 
численні проханнѐ про прийнѐттѐ на зберіганнѐ в Уљраїні істориљо-љультурної спадщини, ѐља з різних 
причин протѐгом ХХ ст. була вивезена поза її межі. Більш того, ѐљ свідчать дољументи Національної 
љомісії з питань поверненнѐ в Уљраїну љультурних цінностей, саме уљраїнсьља зарубіжна спільнота знову 
й знову піднімаю питаннѐ про створеннѐ спеціалізованої архівної/музейної установи, спрѐмованої на 
реюстрація, поверненнѐ та збереженнѐ спадщини зарубіжного уљраїнства. 

На жаль, ѐљ відзначаю В. Брацян, повної реалізації завдань, визначених ѐљ уљраїнсьљим 
заљонодавством, таљ і Державноя програмоя «Уљраїнсьља діаспора на період до 2000 рољу», таљ і не 
відбулосѐ [7]. Юдиним винѐтљом стало створеннѐ при Музея історії Киюва 29 травнѐ 1999 р. відділу-
музея љультурної спадщини, основноя метоя діѐльності ѐљого стало љолељціонуваннѐ та ељспонуваннѐ 
мистецьљих робіт уљраїнсьљих майстрів, ѐљі з тих чи інших причин проживаять за љордоном та 
безпосередньо пов’ѐзані з Киювом або ю вихідцѐми з Киюва. Однаљ в цілому ініційована уљраїнсьљоя 
інтелігенціюя та провідниљами зарубіжного уљраїнства ідеѐ створеннѐ архіву уљраїнсьљої діаспори, ѐљий 
би дозволив сљонцентрувати в одному місці усе надбаннѐ зарубіжного уљраїнства, таљ і не знайшла своюї 
підтримљи протѐгом 1991-2000 рољів. 

Одніюя з причин невдачі втіленнѐ ідеї створеннѐ юдиного місцѐ збереженнѐ дољументальної 
спадщини зарубіжного уљраїнства, на нашу думљу, ю існуваннѐ розбіжностей у підходах щодо 
новостворяваної установи. Фаљтично з 1991 по 2006 ріљ в середовищі дослідниљів уљраїнсьљої діаспори, 
а таљож серед представниљів самої діаспори точиласѐ дисљусіѐ щодо того, чи потрібно створити 
ољремий архів, чи музей. Таљ, основним аргументом щодо створеннѐ саме музея уљраїнсьљої діаспори 
слугувала теза «неподільності спадщини», а саме љомплељсне збереженнѐ мистецьљо-побутових 
пам’ѐтољ зарубіжного уљраїнства. За створеннѐ саме музея уљраїнсьљої діаспори, наприљлад, у своюму 
інтерв’я длѐ Радіо Свобода в радіопередачі «Вечірнѐ Свобода» 11 липнѐ 2003 р., виступили голова 
підљомітету з питань охорони істориљо-љультурної спадщини Комітету Верховної Ради Уљраїни з питань 
љультури і духовності М. Жулинсьљий та народний депутат Уљраїни С. Шевчуљ [8]. 

Разом з тим прихильниљи заснуваннѐ музея не звернули увагу на специфічність опрацяваннѐ та 
виљористаннѐ саме архівних фондів та љолељцій, значну відмінність у принципах та підходах до їх 
збереженості в порівнѐнні з музейними чи бібліотечними фондами. Загалом же длѐ ініціаторів 
створеннѐ музея уљраїнсьљої діаспори передусім йшлосѐ про поверненнѐ до Уљраїни та збереженнѐ 
спадщини відомих художниљів, письменниљів і т. д. Натомість поза увагоя залишаласѐ дољументальна 
спадщина уљраїнців діаспори, ѐља відображала їхній внесољ у боротьбу за незалежність Уљраїни. Саме 
тому, на думљу таљих авторитетних «материљових» та діаспорних дослідниљів, ѐљ О. Біланяљ, Г. Борѐљ, 
М. Крѐчољ, М. Момриљ та інших, найбільш досљоналоя формоя збереженнѐ спадщини уљраїнсьљої 
діаспори мав стати саме Архів уљраїнсьљої діаспори [9]. 
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Врешті-решт створеннѐ у 2007 році спеціалізованої центральної державної архівної установи – 
Центрального державного архіву зарубіжної уљраїніљи, здавалосѐ б, мало вирішити питаннѐ щодо 
аљтивного виљористаннѐ, опрацяваннѐ та зберіганнѐ архівної спадщини уљраїнсьљої діаспори. Однаљ, на 
жаль, ситуаціѐ, ѐљу ще у 1980-х – на початљу 1990-х рр., здавалосѐ б, можна було вирішити невелиљими 
зусиллѐми, вже у ХХІ сторіччі стала љритичноя. Передусім це стало помітним у сфері дослідженнѐ історії 
уљраїнсьљої діаспори через зменшеннѐ љільљості дослідниљів історії уљраїнсьљої діаспори, відсутності 
нових видань щодо історії ољремих організацій та установ уљраїнців діаспори. 

Ољрім зазначених ще на початљу ціюї статті проблем з доступом до тих дољументів, ѐљі знаходѐтьсѐ 
на зберіганні за љордоном, додаласѐ проблема з виљористаннѐм тих дољументів, що вже надійшли в 
Уљраїну. Власне цѐ проблема пов’ѐзана з масовим розпорошеннѐм архівної спадщини, що надходила та 
надходить до Уљраїни від уљраїнсьљих організацій, установ та приватних осіб з діаспори. аљ результат, не 
знаячи специфіљи уљраїнсьљого архівного та гуманітарного простору, не зважаячи на потенційні 
можливості тих чи інших установ та заљладів до ѐљісного та професійного опрацяваннѐ та зберіганнѐ 
архівних фондів, уљраїнці діаспори передаять дољументи до університетів, бібліотељ та музеїв. У 
підсумљу, передана архівна спадщина впорѐдљовуютьсѐ не професійними архівістами, а випадљовими 
особами, у љращому випадљу студентами, що призводить до понад 5-річних затримољ у доступі до 
дољументів, численних помилољ в ідентифіљації, љаталогізації та індељсуванні архівних фондів. Майже 
цілљовитоя ю відсутність спеціалізованого зберіганнѐ та реставрації архівних дољументів у бібліотељах 
університетів, музеїв чи інших громадсьљих організацій. Врешті-решт розірваннѐ цілісних архівних 
фондів у намаганні «дати усім по частинці» призводить лише до розпорошеннѐ архівів та усљладненнѐ 
пошуљової роботи дослідниљів. 

Врешті, маюмо згадати й про те, що на проблему виљористаннѐ та зберіганнѐ архівів уљраїнсьљої 
діаспори значно впливаю й політичний фаљтор. Зољрема, ѐљщо у 1990-х рр. спостерігаютьсѐ масове 
передаваннѐ дољументів на зберіганнѐ до Уљраїни, то вже з 2006 рољу спостерігаютьсѐ значне 
сљороченнѐ таљих заходів, що виљлиљано розчаруваннѐм уљраїнців діаспори у політичній ситуації в 
Уљраїні, а таљож штучно роздутій низці сљандалів нављоло ољремих державних архівних установ, љоли 
проблеми ољремих регіональних архівів були штучно перенесені на ґрунт центральних державних 
архівних установ. аљ результат, представниљи науљових осередљів уљраїнсьљої діаспори, навіть 
знаходѐчись у сљрутному становищі щодо опрацяваннѐ та забезпеченнѐ збереженості своїх архівних 
фондів, жодного разу не звернулисѐ по допомогу до спеціалізованої державної установи – 
Центрального державного архіву зарубіжної уљраїніљи (ЦДАЗУ), установи, спеціально створеної в Уљраїні 
длѐ задоволеннѐ потреб зарубіжного уљраїнства щодо опрацяваннѐ, зберіганнѐ та виљористаннѐ їхньої 
архівної спадщини. 

Зазначені вище проблеми вимагаять формуляваннѐ відповіді на питаннѐ: ѐљ забезпечити 
повноцінне виљористаннѐ та зберіганнѐ архівних фондів уљраїнсьљої діаспори? Рішеннѐм, на нашу 
думљу, маю бути виробленнѐ юдиної стратегії, базованої не на егоїстичних позиціѐх, а на 
державницьљому підході. В першу чергу це передаваннѐ дољументальної спадщини до юдиного 
спеціалізованого архівного центру в Уљраїні – Архіву зарубіжної уљраїніљи. По-друге, за неможливості 
здійсненнѐ передаваннѐ оригіналів дољументів передавати до Архіву зарубіжної уљраїніљи цифрових чи 
фотољопій дољументів. Таљий підхід дозволить створити љопійні архівні фонди, що, у своя чергу, 
дозволить љористуватисѐ з них більшій љільљості дослідниљів, введе їх до науљового обігу. Вповні 
очевидним ю, що таљий підхід вимагаю значних љапіталовљладень, однаљ він ю здійсненний за умови 
підтримљи меценатів, а таљож розробљи спільних з Архівом зарубіжної уљраїніљи бяджетних запитів на 
фінансуваннѐ тих чи інших проељтів. Більш того, застосовуваннѐ цього підходу дозволѐю ліљвідувати длѐ 
представниљів уљраїнсьљої діаспори уѐвну загрозу знищеннѐ їхніх архівів в Уљраїні. Врешті-решт 
зазначимо, що зверненнѐ уваги на відображену у цій статті проблему та, що головне, її вирішеннѐ 
дозволить у майбутньому вберегтисѐ від поѐви думољ щодо того, що «до архівів уљраїнсьљої діаспори 
нам, уљраїнсьљим вченим, доступ таљий же сљладний, ѐљ і до архівів љолишнього КГБ». 
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Надія Вархол, Йосиф Вархол 

ДУХОВНА СПАДЩИНА УКРАЇНЦІВ СЛОВАЧЧИНИ. КАЛЕНДАРНА ОБРЯДОВІСТЬ  

 
У статті проаналізовано основні свята календарної обрядовості українців Північно-Східної 

Словаччини: Андрія, Миколи, Різдво, Новий рік, Водохрещі, Стрітеніє Господнє (Грімниці), Великдень, 
Русаля, Івана Купала, обжинки. Саме обряди, ритуали та свята, пов’язані з цілою низкою повір’їв, є 
найважливішими складовими компонентами народної духовної культури українців Словаччини. 

Ключові слова: календарні свята, обряди, вечорниці, Святий вечір, Різдво, Новий рік, Великдень, 
Русаля, Івана Купала. 

 

In the article the most essential holidays of Ukrainians of North-Eastern Slovakia are analyzed: St. Andrew, 
St. Nicholas, Christmas, New Year, Baptism of Jesus, Candlemas Day, Easter, Pentecost, Ivan Kupala Day, harvest 
festival. These customs, ceremonies and holidays are linked to numbers of superstitions and represent the most 
important integral components of folk spiritual heritage of Ukrainians of Slovakia. 

Key words: annual holidays, customs and ceremonies, vechornytsi, Christmas Eve, Christmas, New Year, 
Easter, Pentecost, Ivan Kupala Day. 

 

Календарні свѐта та обрѐди становлѐть одну з найважливіших частин традиційно-побутової 
љультури й визначаять життѐ селѐнина-хлібороба протѐгом цілого рољу, підпорѐдљувавшись 
сільсьљогосподарсьљому љалендаря. Циљл љалендарної обрѐдовості був приурочений не лише 
природним ѐвищам, але й відповідним видам сільсьљогосподарсьљих робіт. Календарні звичаї та 
обрѐди уљраїнців Прѐшівщини встановлявалисѐ літургійним циљлом православної та грељо-љатолицьљої 
церљви, ѐљі, дотримуячись старого яліансьљого стиля, до 1989 рољу в ољремих селах мали переважно 
спільний љалендар народних свѐт, з ѐљим пов’ѐзані відповідні звичаї љалендарної обрѐдовості. Саме 
обрѐди, ритуали та свѐта, пов’ѐзані з цілоя низљоя народних вірувань та повір’їв, ю найважливішими 
сљладовими љомпонентами народної духовної љультури.  

Початљом зимового циљлу љалендарних свѐт вважаютьсѐ Введення (21.11. с. ст. / 4.12 н. ст.). Крім 
того, що Введеннѐ відљривало собоя зимовий свѐтљовий сезон, на території Прѐшівщини воно не 
відзначалосѐ майже ніѐљими обрѐдами. 

Виснажлива робота на господарстві вимагала мобілізації всіх наѐвних на господарстві робочих 
руљ длѐ успішної реалізації усіх робіт. Длѐ ігор, забав та розваг післѐ виснажливої праці залишалосѐ 
дуже мало часу. Найсприѐтливішими длѐ молодіжних розваг та дозвіллѐ вважавсѐ осінньо-зимовий 
період. Саме в цей час найљоротших днів у році, љоли вже були завершені усі сільсьљогосподарсьљі 
роботи, в љожному селі на Прѐшівщині влаштовували традиційні вечорниці, ѐљі на наших селах 
називалисѐ по-різному: вечуркы, прядкы, ходжіня з кудельом. Вечорниці, до ѐљих сільсьља молодь, 
особливо дівчата, готувалисѐ в заздалегідь домовленій хаті (т. зв. куділярня, кудільна хыжа, кудельна 
хыжа, прядельна хижа), розпочиналисѐ переважно в листопаді. Дівчата організувались до ољремих 
груп, сљладених переважно за територіальним принципом: нижнѐнсьљі, середнѐнсьљі, вишнѐнсьљі; в 
ољремій хаті сходилисѐ старші жінљи, далі невістљи. На вечорниці дівчата приходили не тільљи задлѐ 
розваг, сљільљи длѐ спільної роботи – прѐдіннѐ. Вечорниці поділѐюмо на дві групи: 1) робочі, де 
переважно прѐли; 2) свѐтљові, обрѐдові, на ѐљих молодь, љрім різних ігор та забав, виљонувала 
різноманітні обрѐдові дії. 

З-поміж циљлу осінньо-зимових традиційних свѐт особливо виділѐютьсѐ день Андрія, љотрий 
припадаю на 30 листопада (13 груднѐ с. ст.). У програмі цього свѐта, ѐље вважалосѐ виљлячно дівочим 
свѐтом, важливу роль відігравали прийоми лябовно-шлябної магії, за допомогоя ѐљих дівчата 
намагалисѐ віщувати своя майбутня шлябну пару в подружньому житті. Найпоширенішим було 
варіннѐ варениљів – перогів, причому варениљи заліплявали папірцѐми з іменами парубљів, ѐљі їм були 
до вподоби. Котрий періг з іменем того чи іншого парубља першим сплинув на поверхня – той буде її 
судженим. Особливе місце серед значної љільљості андріївсьљих звичаїв займаять дії, пов’ѐзані з литтѐм 
олова через љлячовий отвір. Старовинним прийомом андріївсьљих дівочих ворожінь було сіѐннѐ 
љонопель або льону нављоло љолоди надворі чи в дровітні. В обрѐдовому засіванні љонопель та льону 
вбачаятьсѐ аграрні моменти ворожіннѐ, ѐљі мали б забезпечити їх родячість на протѐзі майбутнього 
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господарсьљого рољу [6, с. 34-35]. З дівочим ворожіннѐм пов’ѐзане наступне свѐто зимового періоду, а 
саме свѐто Миколи (6.12. н. ст. – 19.12. с. ст.). Крім варіннѐ варениљів та трѐсіннѐ плотів дівчатами, 
велиље значеннѐ в цей час приписували сну, ѐљий напередодні свѐта Миљоли вважавсѐ віщим.  

У часі сорољаденного різдвѐного Филипівського посту пісенний репертуар вечорниць 
обмежувавсѐ лише піснѐми з релігійноя тематиљоя та журливими баладами – постовы шьпіванкы. 
Жодні традиційні вечорниці на селі не обходились без участі хлопців, ѐљі, подібно ѐљ і дівчата, були 
однаљові за віљом, ходили ољремими гуртами. Кожен з таљих гуртів мав свого љерівниља – калагуза, ѐљий 
протѐгом цілого сезону вечірнього зібраннѐ молоді љерував всіма обрѐдовими діѐми, іграми та іншими 
розвагами на вечорницѐх в људельній хаті. Прийшовши на вечорниці, хлопці влаштовували різні ігри з 
метоя забавити присутніх. Ці народні інтермедії були пов’ѐзані із переодѐганнѐм та масљуваннѐм; 
переодѐгалисѐ за т. зв. страшків або, ѐљ їх ще називали дзядів, приберанців, страхів. Були це 
передусім таљі вечірљові масљи, ѐљ солом’яник, солом’яный дідо, панічкы, пан, грубый пан, коминарь, 
Варвара, Сава, смертка, просотарь, патер, жыд, вешільниці, Туронько, чорт, кін, медведь, вовк, коза, 
цапкове, жовна. Серед значного числа вечірљових ігор Прѐшівщини найпопулѐрнішоя була гра На 
когута (пељти «љогута» – мастити сажея ту дівчину, ѐља відмовилась поцілувати їй встановленого 
парубља); далі відомими були ще й таљі вечірљові ігри, ѐљ На регітку, На суш, Овес купували, Гра на 
коминаря, На бзы, На ключикы, На бачиня, На шапкаш, На джмурку, Заджмуркы. Період традиційних 
вечорниць заљінчувавсѐ спеціально приуроченим длѐ цього обрѐдом, ѐљий називавсѐ ламаник, 
ламанча, ламаный вечур. Кульмінаціюя цього обрѐду було ламаннѐ або підпаляваннѐ парубљами 
куделів љоханій дівчині, щоб до наступного вечірљового сезону їй виготовити нову [2, с. 259].  

Нашу увагу ми зосередили передусім на найвизначніших свѐтах зимового періоду, а це – Різдво, 
Новий рік і Водохрещі. В обрѐдових діѐх цього циљлу відображаласѐ спроба селѐнина-хлібороба 
заглѐнути, передбачати та вплинути на позитивний хід господарства: виљлиљати добрий, багатий 
прийдешній врожай, приплід худоби, забезпечити достатољ, добробут, здоров’ѐ і щастѐ длѐ своюї сім’ї 
протѐгом цілого рољу. Виљонувались вони передусім ввечері напередодні Різдва, ѐљий називаюмо 
Святий вечір (Боже народжіня, Велия, Вилия, Вілія, Крачун, Святый вечір, Шьватый вечур), до ѐљого 
належить найбільше звичаїв, обрѐдів, повір’їв та магічних дій в період зимового сонцестоѐннѐ. Магічно-
обрѐдові дії у свѐтовечірній та різдвѐний час були спрѐмовані на охорону від злих сил, на підвищеннѐ 
родячості дерев, приплоду тварин, забезпеченнѐ здоров’ѐ та доброго розведеннѐ. За старовинним 
звичаюм в цей день господар, перш ніж сісти за свѐтовечірній стіл, брав свічљу і з найстаршим сином 
ішов у стайня годувати худобу із спеціальним обрѐдовим хлібом (крачун, ґрульовник, опаленкы, 
підпалок, пудпаля), посипаним маљом. Вірилосѐ, що љоли таљим хлібом нагодувати худобу, то під час 
продажу ґазда за неї отримаю стільљи грошей, сљільљи на хлібі-підпалљу маљу. До підпалку, ѐљий 
змащували медом, запіљали ще й сушені овочі, часниљ та, ѐљ профілаљтичний засіб від червіньљи, 
шипшину.  

В уљраїнсьљих селах Східної Словаччини до 40-50-х рољів ХХ століттѐ побутував звичай на 
забезпеченнѐ здоров’ѐ, љоли перед Свѐтим вечором всѐ сім’ѐ йшла митисѐ в річљу чи потіљ до пролубы. 
У зв’ѐзљу з ціюя діюя в с. Русьље пељли спеціальний обрѐдовий хліб водяник, ѐљий при Свѐтій вечері 
розрізували й споживали. Знов на Бардіївщині, вмиваячись в річці, набирали в рот пісољ, щоб їх зуби не 
боліли. В хаті його давали під портољ на столі. 

Кульмінаціюя достатљу в ці дні був багатий свѐтовечірній стіл, ѐљий відігравав важливу роль в 
обрѐдових діѐх цього періоду. Багатий свѐтовечірній стіл був символом багатства, добробуту та 
заможного життѐ у домі протѐгом рољу. У деѐљих селах на стіл розстелѐли невимолочений вівсѐний або 
пшеничний сніп по обидві сторони стола љолоссѐм всередину і наљривали його портљом, а зерно з цього 
снопа навесні змішували з рештоя посівних, щоб виљлиљати багатий врожай й охоронити його від бурі 
та градобиттѐ. Однаљ чільне місце на свѐтовечірньому столі належало обрѐдовому хлібу з 
найменуваннѐм крачун, кречун, крайчун, корочун, крачон, кныш. Термін крачун вживавсѐ у двох 
значеннѐх: обрѐдовий хліб, ѐљий був невід’юмноя частиноя свѐт, та ѐљ назва Свѐтого вечора уљраїнців 
Східної Словаччини. Щодо розмірів крачун не перевершував сьогоднішній хліб, хоч зафіљсовано 
випадљи, љоли розміри крачуна були набагато більші і рівнѐлисѐ до переднього љолеса у возі. 
Переважав поглѐд, що крачун ніљоли не можна лишати на столі самітнім протѐгом ночі, лише разом з 
його охоронцем – меншим обрѐдовим хлібом, ѐљий називали крачунів брат. Ще до перших десѐтиліть 
ХХ століттѐ в уљраїнсьљих селах Прѐшівщини зберігсѐ звичай, љоли господар ховавсѐ за свѐтовечірнім 
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столом за обрѐдовим хлібом і запитував домашніх, чи бачать його. Сім’ѐ хором відповідала, що його 
не видно, на що господар мовив: «Дай, боже, жебы ня не было видно і на другый рік споза хліба!». 
Загальнопоширеним звичаюм на обстежуваній території було ритуальне обв’ѐзуваннѐ свѐтљового 
стола залізним ланцягом, щоб всѐ сім’ѐ трималасѐ вљупі. Ланцяг замиљали љолодљоя, ѐља, за 
народним повір’ѐм, мала охоронити сім’я від всѐљих плітољ – замљнути роти всім плітљарѐм. На 
залізних предметах (сољира, топір, молотољ, леміш з плуга тощо) під столом домашні тримали босі 
ноги під час вечері, щоб ноги були тверді й здорові. Поодинољо дољладували до свѐтовечірнього 
стола ѐрмо, щоб воли, љорови були доброя тѐгловоя силоя (с. аљуб’ѐни). Хараљтерним звичаюм 
Свѐтого вечора було символічне запрошеннѐ на вечеря звірів та птахів, що містить в собі сліди 
дохристиѐнсьљих уѐвлень. Час Свѐтої вечері був призначений таљож љульту предљів, љоли запрошували 
на вечеря пољійниљів. Ритуальна страва була пісна і становила число 7, 9, 12: губова мачанка, перогы, 
сливчанка, колочена фасоля, горохова љаша, љапуста і т. п. Вечеря починали з часниљу, ѐљий здавна 
наділѐли магічними властивостѐми, що маю здатність охоронити лядину від хвороб. Дальшим не 
менш важливим атрибутом ритуальних страв Свѐтого вечора ю мед – символ лябові, лядсьљої 
доброти і ласљи. Всі їли з одної мисљи, причому љожен мусив хоча б пољоштувати з љожної страви, щоб 
був добрий, багатий врожай. Післѐ заљінченнѐ вечері та спільної молитви ґазда гасив свічљу, 
слідљуячи, људи йде дим. аљщо дим ішов у напрѐмљу до дверей, то погана приљмета – хтось в сім’ї 
помре. У період Свѐтого вечора та Різдва продовжувалисѐ ворожіннѐ дівчат, спрѐмовані на 
відгадуваннѐ майбутнього подружнього життѐ: слуханнѐ найрізноманітніших звуљів, љусаннѐ љістољ із 
сливољ, љиданнѐ солом’ѐних вінљів на сливу і т. п. Спостерігаячи за погодоя в день Свѐтого вечора, 
намагалисѐ передбачити, в ѐљу пору днѐ слід йти на першу веснѐну оранљу садити љартопля чи інші 
сільсьљогосподарсьљі рослини. Коли сонце почало світити зранљу, то в поле виходили зранљу, љоли на 
обід, то виходили в поле на полудень.  

До найціљавіших звичаїв традиційних зимових свѐт уљраїнсьљого населеннѐ Прѐшівщини 
належить полазник – перший відвідувач в зимові свѐта Введеннѐ, Андріѐ, Різдва та Нового рољу. В 
основі цього звичая ю народні віруваннѐ про те, що перший відвідувач саме у вищезгадані дні, 
прийшовши рано-вранці в хату, може принести щастѐ. Полазниљ був за повір’ѐм добрий (серенчливый) і 
поганий. Добрим полазниљом був хлопець або мужчина, особливо з нижнього љінцѐ села (здолы), бо 
ґаздівство піде вгору. Таљого полазниља вгощали, обдаровували горіхами, ѐблуљами та іншими 
ласощами. Полазниљ з вишнього љінцѐ села (згоры) – погана приљмета – піде вниз ґаздівство. Поганим, 
нещасливим полазниљом вважаласѐ жінља або дівчина (діравый полазник), ѐља нібито приносила в 
житло нещастѐ. Тому при поѐві жінљи в чужому домі в перший день Різдва љидали за нея жевріячі 
вуглиљи – символ охоронного з магічного бољу вогня. Крім того, пељли спеціальний обрѐдовий хліб 
љруглої або подовгуватої форми (боцманка, полазник, полазнича). У хаті господар або господинѐ 
переломлявали цей хліб на голові поганого полазниља, примовлѐячи: Най ся стане на твоїй голові, як 
ся мать стати на нашім ґаздівстві! Рудиментом архаїчних різдвѐних звичаїв слід вважати обрѐд, љоли 
фунљція першого відвідувача-полазниља з щасливоя приљметоя виљонувала худоба, що мало вплинути 
на дальший хід господарства та сімейного добробуту. У цьому дуже ціљавому звичаї зимового 
љалендарного циљлу вбачаюмо пережитљи љульту тварин, що бере свій початољ від ѐзичницьљих вірувань 
землеробсьљих народів [3, с. 146]. 

На третій день Різдва виносили з хати свѐтовечірня солому, ѐљу спалявали в саду, щоб фруљтові 
дерева плодоносили. Архаїчним ѐвищем у цей день було ритуальне підмітаннѐ хати, причому магічні дії 
були спрѐмовані на винищеннѐ огидної, љусаячої љомашні. Майже до 40-х рољів ХХ століттѐ зберігсѐ 
звичай, љоли жінљи або дівчата підмітали хату голими за допомоги вербальної магії. Чарівну атмосферу 
різдвѐних свѐт важљо собі уѐвити без колядок – різдвѐних пісень-побажань, ѐљі виљонувалисѐ у часі 
Свѐтого вечора, Різдва, Нового рољу та Водохрещі. Колѐдниљи ходили по п’ѐть і більше дорослих 
чоловіљів та молодиљів, але згодом у них брала участь лише молодь. На Прѐшівщині ще в ХІХ столітті 
побутували старовинні світсьљі љолѐдљи, ѐљі післѐ Першої світової війни поступово почали витіснѐти 
церљовні духовні пісні про народженнѐ Ісуса Христа, зберігаячи своя традиційну назву – љолѐдљи *З 
глибини віљів 1967, с. 41-42]. Новий рік був визначним свѐтом длѐ слугів та служниць. Саме в цей день 
вони отримували зарплату за цілорічну праця на господарстві. Тим слугам, наймитам, ѐљі відходили від 
свого недоброзичливого господарѐ, господинѐ в дорогу давала хліб (коляду, слугівську коляду), 
наділѐячи його неабиѐљими магічними властивостѐми. І тому, љоли служницѐ чи слуга із службівсьљоя 
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љолѐдоя поверталисѐ в рідне село, односельчани, передусім хворі, йшли їм назустріч з надіюя – 
отримати хоча б шматољ з нього, вірѐчи в його магічну силу та сљоре виздоровленнѐ [11, с. 268]. 

На північному Спишу в деѐљих русьљо-уљраїнсьљих селах справлѐли звичай «Младенљи» 
(28. 12. с. ст. / 10. 1. н. ст.). Це був спогад про 14 000 младенців, ѐљих, за легендоя, мав убити цар Ірод, 
шуљаячи між ними нового їзраїльсьљого Христа. У Баюрівцѐх цього днѐ жінљи урочисто вдѐгалисѐ у білі 
љожушљи та завивали білі хустини, а молодь за селом љаталасѐ на санѐх. Крім того, парубљи, оперезані 
солом’ѐними повереслами, ходили по хатах, шмигаячи дівчат березовими прутиљами, щоб дівчата 
були спритними [11, с. 255]. У селі аљуб’ѐни навпаљи, дівчата ходили о 4-й годині младенкувати, тобто 
зі співом будили хлопців-парубљів, ѐљих шмигали хвойнимим гілочљами по ногах та руљах, щоб їх не 
боліли.  

19 січнѐ (с. ст.) датуютьсѐ наступне визначне свѐто зимового циљлу – Водохрещі, відоме в народі 
ѐљ Богоявленя, Войордан, Йордан, Водокщі, Шьвічка, Руська свічка. Це юдине свѐто в обрѐдовості 
русинів-уљраїнців Прѐшівщини, де центральне місце займаять саме обрѐди, пов’ѐзані з водоя. Церљва 
перейнѐла цей обрѐд ѐљ суто христиѐнсьљий ритуал, заповіданий з Ісусом Христом. Однаљ в його основі 
лежать уѐвленнѐ про чудодійну силу води, очищеннѐ від гріхів шлѐхом омиваннѐ, молитовних 
заљлиљань і т. п., що можна знайти в ѐзичницьљих віруваннѐх східних слов’ѐн. У цей день усе село на чолі 
із свѐщениљом, з церљовними хоругвами збиралосѐ білѐ пролуби на річці, де проходило освѐченнѐ 
води. У селах уличсьљо-ублѐнсьљої долини зразу ж післѐ миттѐ втиралисѐ червоним рушниљом, аби мати 
гарне червоне лице. За уѐвленнѐм народу, освѐчена йордансьља вода мала всесильні ліљувальні 
властивості. Післѐ ритуального освѐченнѐ її набирали у відеречља, дзбанљи, пили, щоб добре спати, і 
зразу ж на річці вмивалисѐ нея, приљазуячи: «Водицьо, водицьо, яка-сь велична, абы-сь была каждому 
спомучна!». Ціюя водоя вдома сљроплявали ељстер’юр та інтер’юр житлових об’юљтів – охоронний засіб 
від захворяваннѐ та нечистих сил.  

Щедрий вечір – Трикральова Велія, Другый святый вечір, в народі званий таљож бабскый вечір, 
відзначавсѐ тими ж самими обрѐдами та ритуальними стравами, ѐљ і Свѐтий вечір. Регіональноя 
особливістя ю охоронні знаљи – хрестиљи з љвасу (длѐ виготовленнѐ тіста вживали свѐчену воду), ѐљі 
робили на поодинољі меблі, на житлових та стаюнних дверѐх. Крім того, що ці магічні дії мали охоронити 
все обійстѐ від всього лихого, вљлячно злих сил, таљими хрестиљами на вхідних дверѐх давали 
зрозуміти, що це руська хижа, мешљанці ѐљої дотримуятьсѐ звичаїв та обрѐдів своїх предљів 
(Снинщина). В Уличсьљій долині на Щедрий вечір пељли спеціальне обрѐдове печиво – рогачі, причому 
їхнѐ љільљість відповідала љільљості худоби на господарстві, тому його форму пристосовували до виглѐду 
рогатої худоби – рогачі в љінці мали імітація рогів. Деѐљі фахівці дане печиво вважаять символом 
рослинної та тваринної плодячості [16, c. 88].  

На місѐць лятий припадаю одне з важливих церљовних свѐт – Стрітеніє Господнє (Грімниці) 
(15. 2. с. ст.). Це перше веснѐне свѐто, ѐље ляди в обстежуваній області називаять Грімниці. Еміліѐ 
Горватова припусљаю, що у західних слов’ѐн були Грімниці, напевно, свѐтом на честь бога блисљављи та 
грому Перуна [14, с. 126]. Здаютьсѐ, що еволяція цього свѐта слід шуљати в традиціѐх східних слов’ѐн, 
ѐљі в цей період свѐтљували Стрітення – зустріч зими з весноя, про що свідчить і старовинна назва 
Стрітеннѐ. Свѐто Стрітеннѐ пов’ѐзане з традиціюя освѐченнѐ за народноя уѐвоя того, хто в цей 
визначний день переборе, таљоя буде погода в наступних місѐцѐх. Свѐто Стрітеннѐ пов’ѐзане з 
традиціюя освѐченнѐ свічољ в церљві, ѐљі опіслѐ називалисѐ: грімничка, грімнична свічка, громнична 
свічка. Таљі свічљи наділѐли охоронними властивостѐми на відвертаннѐ блисљављи, тому під час бурі, 
громобиттѐ, їх запалявали. Очевидно це рудимент жертвоприношеннѐ на честь погансьљого бога 
Перуна. З метоя охорони житла перед блисљављоя в деѐљих місцевостѐх грімничноя свічљоя в цей 
день випалявали знаљ хреста на головній грѐді або на віљонній рамі, а таљож обходили з нея 
господарсьљий двір [7, с. 48].  

Зимовий циљл љалендарної обрѐдовості заљінчували м’ясниці (фашенґы), період між Різдвом і 
Велиљим (Велиљоднім) постом. М’ѐсниці тривали від п’ѐти до дев’ѐти тижнів залежно від того, на ѐљий 
час припадаю рухоме свѐто – Велиљдень. Тому м’ѐсниці довгі і љоротљі. На селах у цей час справлѐять 
весіллѐ, влаштовуять забави, ігри. М’ѐсниці – один з найвеселіших періодів на селі, љоли було 
найменше праці. Невід’юмноя частиноя фашенґів були масљаради, ѐљі влаштовувала молодь. Були це 
різні ігри (З козою, На роваш, По гейнуваню, По мішкуваню і т. п.), в ѐљих учасниљи вживали зооморфні 
та антроморфні масљи або просто натирали обличчѐ сажея чи муљоя. Завершеннѐм м’ѐсниць був 
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останній тиждень напередодні Велиљого посту, відомий під назвоя Пущаня. Саме останній день 
Пущаня мав безпосередній зв’ѐзољ з традиційними сільсьљими прѐдљами – вечорницѐми. Хлопці та 
дівчата організували в цей вечір т. зв. полоковины, запусткы, запушкы, пропивали вечуркы – народне 
гулѐннѐ з танцѐми, співом, іграми, на ѐљих брали участь і заміжні пари. 

Головним веснѐним свѐтом ю Великдень (Велиґдень, Паска) з несталоя, рухомоя датоя. У своїй 
основі зберегло багато вірувань та обрѐдів, пов’ѐзаних з річним циљлом сільсьљогосподарсьљого 
љалендарѐ. Багато з них частљово збереглисѐ до наших днів. Саме в перший тиждень Велиљого 
(Велиљоднього) посту, ѐљий називаютьсѐ Федоровиця (початољ тижнѐ – Федорув понеділок) на честь 
свѐтого Федора селѐни уважно слідљували за метеорологічними приљметами протѐгом цілого тижнѐ. 
Прогнози, пов’ѐзані з Федоровицея, мали виљлячно аграрний хараљтер. У цей час не споживали 
вареної страви, лише страву печену – печену љатртопля з љапустоя, сушені грушљи, ѐблуља, сливи. З 
ѐчмінної та вівсѐної муљи пељли хліб, ѐљий називавсѐ присоляник. Його натирали часниљом, 
присолявали і по шматљу давали љоровам на добрий удій жирного молоља. За традиціюя на 
Федоровиця розљладали вогонь лише протѐгом днѐ, а љоли почало смерљати, його гасили – аби не 
задимили очі свѐтому Федорові. Цього тижнѐ жінљам було заборонено прѐсти й снувати прѐжу, щоб 
вовљи не звелисѐ в село. 

Останній тиждень перед Велиљоднем називавсѐ Мордарскi тиждень [15, с. 74]. З останнім третім 
днем напередодні Велиљоднѐ, ѐљий в народі називаять Живный четвер, Страсный четвер, Мертвый 
четвер, Зеленый четвер пов’ѐзана значна љільљість своюрідних вірувань, обрѐдів і дійств, ѐљі в 
минулому посідали важливе місце у велиљодньому циљлі веснѐних свѐт – в духовному житті нашого 
народу. На Прѐшівщині назва Живный четвер поѐсняютьсѐ, љрім іншого, й тим, що в цей час проходить 
зродженнѐ нового життѐ, з приходом весни оживляютьсѐ флора та фауна. З оживленнѐм природи 
виниљла й уѐва про те, що оживляятьсѐ й всѐљі нечисті сили, зољрема відьми (босоркы, стріґы), 
діѐльність ѐљих, за народноя уѐвоя, набуваю неабиѐљої інтенсивності саме в цей день – нібито вони 
підходѐть до дійних љорів з метоя відібрати в них молољо. Із запобіжноя метоя селѐни вдавалисѐ до 
різних магічних праљтиљ. Малявали передусім на стаюнних дверѐх хрестиљи з освѐченоя љрейдоя, 
дьогтем або вапном. Перед дверима стайні верх зубами љлали борони, а ѐрмо в цей день приносили в 
хату, аби відьми на ньому не ворожили. Щоб простежити відьомсьљі сліди, то ґаздинѐ перед стайнея 
сипала попіл, що призводило до різного виду љомічних ситуацій. Охоронну магічну фунљція 
приписували й освѐченому білому чи чорному маљу, ѐљий сипали нављоло житла. А господaрі описували 
себе освѐченоя љрейдоя в магічне љоло, осљільљи вірилосѐ що описане таљим способом љоло не 
допустить до лядини ніѐљу нечисть.  

Хараљтерним длѐ веснѐних свѐт ю освѐченнѐ галузољ рољити (вид верби) з пухнастими љотиљами, 
ѐљі називаятьсѐ багніткы, багнята, бажічкы, мынькы, мыцькы, пузички. За давньоя традиціюя, вони 
освѐчуятьсѐ у церљві в остання неділя перед Велиљоднем, в т. зв. Вербну неділю (Квітна неділя, 
Квітниця). Прийшовши з церљви з освѐченими љотиљами, љожного члена сім’ї тричі шмагали ними, 
примовлѐячи: «То не я, але шьвачена багнітка» (с. Орѐбина). Цѐ магічна діѐ мала забезпечити 
здоров’ѐ љожному члену сім’ї. Освѐчені бруньљові гілочљи зберігаятьсѐ на найсвѐтішому місці в хаті – на 
пољуттті аж до наступної Квітної неділі. На Спишу було прийнѐто рахувати бруньљи зразу післѐ 
поверненнѐ з церљви додому, що віщувало љільљість майбутніх в’ѐзанољ льону в господині та љільљість 
снопів у господарѐ. Виљористаннѐ освѐчених љотиљів багніток було всебічне. За віруваннѐм в љолишніх 
селах Старинсьљої долини вони охоронѐли обійстѐ від нечистих сил, подібно, ѐљ на Уљраїні від лиха [10, 
с. 389-390]. Інљоли їх вљладали у вирізьблений хрест першої деревини при побудові нової хати, а на 
Лабірщині ними приљрашували могили, чим вшановували пам’ѐть померлих предљів. Широљо љотиљи 
вживалисѐ на відвертаннѐ громовиці та бурі, љоли їх запалявали в печі; на основі порівнѐльного 
матеріалу припусљаютьсѐ, що це першопочатљи приношеннѐ жертви дохристиѐнсьљому богові блисљављи 
та грому – Перунові. Котиљам приписували таљож магічну силу забезпеченнѐ вдалого врожая, їх давали 
в зерно в часі посіву або під першу виорану борозну при садінні љартоплі. Освѐчена вербова гілочља 
була надто поширеним оберегом у слов’ѐнсьљих гончарів [8, с. 216]. Щодо верби, то вона у звичаѐх та 
повір’ѐх цього періоду мала неабиѐље значеннѐ. У Велиљодня п’ѐтниця зраннѐ дівчата голимим 
чесалисѐ задлѐ гарного дoвгого волоссѐ під вербоя. У цьому випадљу діѐв заљон магії подібності. 

Головним печивом велиљодніх свѐт ю, звичайно, паска – велиљий обрѐдовий хліб з пшеничної або 
житньої муљи љруглої форми. На Лабірщині пељли т. зв. переплітану паску, тобто тісто зверху плели у 
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виді дівочої љоси. Кульмінаційноя діюя Велиљоднѐ було освѐченнѐ у перший день свѐта пасљи, під ѐљоя 
розуміютьсѐ не тільљи обрѐдове печиво, тобто пасља, але всі продуљти, освѐчені у велиљодньому љошиљу. 
А у велиљодній љошиљ љлали зафарбовані в лушпинні цибулі або озимині та інших рослинних фарбах 
ѐйцѐ, а то й љольорові писанљи чи однољольорові фарбанки, пасљу та љалачі, грудљу, сир, љовбасу, сало, 
шинљу, сіль, масло. Післѐ освѐченнѐ пасљи љожен господар ѐљомога швидше поспішав додому, бо, згідно 
з повір’ѐм, хто першим прибіжить додому, той швидљо впораютьсѐ з веснѐними сільсьљогосподарсьљими 
роботами. Перш ніж сісти до велиљоднього столу, селѐнин тричі обходив з пасљоя нављоло хати, щоб 
хата не згоріла та щоб добре велосѐ на господарстві.  

Велиљодні свѐта були щасливоя нагодоя длѐ влаштуваннѐ різних молодіжних ігор та забав, співу, 
хороводів. Саме в перший день Велиљоднѐ – у Велиљодня неділя післѐ обіду молодь села сходилась за 
селом на луці, білѐ церљви або просто серед села. Дівчата проходили селом, співаячи веснѐнљи. 
Прийшовши на заздалегідь встановлене місце, дівчата, взѐвшись за руљи, водили хороводи, приурочені 
саме цьому велиљодньому свѐту. Найпопулѐрнішими піснѐми, поюднаними з іграми, були: Гоя, дюндя, 
гоя (діюслово дюндяти), На мости, До саду, дівчата, до саду, На роваш, мамичко, на роваш, Выжень 
качкы на млачкы, Кач, долов, кач (діюслово качкати), Городички, Вородай. Згадуваний обрѐд зустрічі 
весни був типовим дівочим свѐтом й не мав усталеної загальної назви. У љожному селі або міљрорайоні 
його називали по-різному: качкы, лишки, гоя, дюндя, мосты, поляна, лучкы, городички, вородай. 
[1, с. 29]. Найвідомішоя й найулябленішоя була веснѐна гра На мости, відома ще під назвоя від 
рефрену пісні «Гоя, дюндя, гоя», одна з найдавніших за походженнѐм веснѐних ігор з пісенним тељстом. 
Центральне місце у таљих іграх займаю мотив перељонаннѐ заборон, в ѐљих віддзерљаляютьсѐ типове 
ѐвище істориљо-ељономічної дійсності старшого періоду – вартуваннѐ вступу до міст, фортець 
озброюноя вартоя, за ѐљі необхідно було платити мито [17, c. 37]. Другий день Велиљоднѐ у 
поливальний понеділољ хлопці ходѐть селом, поливаячи дівчат. Котра з дівчат ховаласѐ, парубљи її хату 
обљидували ѐйцѐми і т. п. У вівторољ, навпаљи, дівчата поливали хлопців, щоб всі протѐгом цілого рољу 
були чистими, свіжими, веселими, здоровими, ѐљ вода.  

Серед звичаїв веснѐного періоду важливе місце займав день свѐтого Яріѐ (24. 4. н. ст. /  
6. 5. с. ст.), пољровителѐ хліборобства й сљотарства у багатьох народів, љоли післѐ довгої зимівлі селѐни 
виганѐли худобу на пасовисьљо. Цей перший вигін супроводжувавсѐ цілим рѐдом магічних дій, ѐљі мали 
охоронити худобу від хвороб та нечистих сил, зољрема відьом (босорка, босорканя, стріґа), ѐљі 
шљідливими вважалисѐ, зољрема, увечері напередодні свѐтого Яріѐ. У день свѐтого Яріѐ не 
рељомендувалосѐ обходити нављоло таљої хати, де горів вогонь в печі, бо не годуватиметьсѐ худоба [12, 
с. 117].  

Весна завершуютьсѐ русальними або зеленими святами, љоли починаютьсѐ літо. Осљільљи в основі 
цих свѐт ю љульт рослинності, тому у ці свѐтљові дні здавна було прийнѐто обмаявати садиби зеленими 
гілљами найчастіше липи або љлена (русальове зіля) – звичай зберігсѐ донині. У љімнаті обтиљували ними 
підвіљоннѐ, іљони, тарілљи, порозвішувані на стіні, сволољ, ѐљ і господарсьљі будівлі ззовні. Липину з 
Русальних свѐт відљладали длѐ ліљувальних цілей, наприљлад, листљи приљладали на болячі місцѐ на 
тілі. На Бардіївщині (с. Біловежа) господар велиљу гілљу липи втиљав у гній на багатий врожай. Русалѐ – 
це було таљож велиље свѐто пастухів, особливо волов’ѐрів. У цей час дівчата на полі готували ѐючня з 
іншими продуљтами і спільно з хлопцѐми-пастухами пригощалисѐ. А в с. Курів в русальну неділя худобу, 
љрім дійних љорів, гонили пасти, приљрашаячи роги плетеними зеленими вінљами з липини або ліщини, 
що було сљладовоя частиноя т. зв. Пастырского Русаля – свѐта волѐрів-пастухів. Свѐто завершувалось 
ввечері на пасовисьљу або десь на узліссі, де проходило імпровізоване весіллѐчљо, на ѐљому молодь 
гучно забавлѐласѐ. У цих забавах домінували еротичні мотиви, і в старовинних письмових пам’ѐтљах 
вони траљтувалисѐ «бісовсьљими ігрищами» (Репертуарний збірниљ № 3, 1989 с. 32). Бо насправді 
Русальні свѐта пов’ѐзані не лише з періодом завершеннѐ весни й початљом літа, але й бурхливими 
забавами-іграми молоді, ѐља залябљи співала русальні пісні, чи, взагалі, пісні про љоханнѐ. У деѐљих 
місцевостѐх, особливо Спишу, парубљи ставили перед хатоя дівчини, ѐља їм була до вподоби, зелене 
деревце – май, оздоблений љольоровими стрічљами, ѐљ символ љоханнѐ, лябові.  

Найвиразнішим обрѐдом звичаїв љалендарної обрѐдовості літнього періоду ю свѐто Івана 
Купала – Яна (24. 6. н. ст. / 7. 7. с. ст.). Його значеннѐ полѐгало в свѐтљуванні природи, ѐља в часі літнього 
сонцестоѐннѐ досѐгла свого завершеннѐ. Длѐ љупальсьљого обрѐду уљраїнсьљого етніља Східної 
Словаччини прийнѐта назва собітка. Свѐто Івана Купала (Яна) – це найбільше літню свѐто, љоли буѐло 
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все зіллѐчљо й рослинності надавалась дивовижна міць, тому саме в цей час збиралисѐ різноманітні 
травинљи, між ѐљими не браљувало ні љолосљів зернових, ні гілочољ љущів малини, смородини, навіть 
ліщини, ѐљі посвѐчували білѐ церљви. Зіллѐчљо опіслѐ сушилось на горищі в затінљу, ніљоли прѐмо на 
сонці. Відљладалось воно до наступної собітки з метоя виљористати його в ліљувальних праљтиљах длѐ 
лядини або тварини. Крім ліљувальних властивостей, яновій траві приписували ще й лябовну магія. У 
зв’ѐзљу з ростом збіжжѐ на Снинщині дотримувавсѐ стровинний аграрний звичай љачатисѐ по озиминах, 
ѐљим первісно мала передаватисѐ плододійна сила збіжжя та землі. Вірилосѐ, що љоли висољі на зріст 
дівчата повалѐять озимину, то вона виросте висољоя [13, с. 418]. 

Та основним елементом з очисноя фунљціюя в обрѐді Купала, Яна, був вогонь, ѐљий називали таљ 
само, ѐљ і весь обрѐд собітка, событка, слебутка. Ритуальні љупальсьљі вогнища – собітки палилисѐ 
головно на честь сонця. Вогні палили за селом, звичайно, на пагорбі нижнього або вишнього љінцѐ села. 
Запалявали їх пастухи або й інші хлопці, і палаяче вогнище було сигналом длѐ дальшої сільсьљої 
молоді, щоб вийшли на собітку. Торічне висушене ліљарсьље зіллѐ, ѐљ і русальна липина, солома та 
сміттѐ служили основним матеріалом длѐ запаляваннѐ ритуальних љупальсьљих вогнищ. Спаляваннѐм 
непотрібних старих речей лядина звільняваласѐ від усѐљого сміттѐ, мотлоху. Б. О. Рибаљов в одній із 
своїх робіт зауважую, що «весь цей антисанітарний громіздљий мотлох підлѐгав знищення заради 
вигнаннѐ нечистої сили. А ритуальні вогні і запалявалисѐ длѐ того, щоби відлѐљати нечисту силу» 
[5, с. 29]. Поодиноље стрибаннѐ хлопців через вогонь-собітљу було ознаљоя небувалої спритності. Знову 
деінде через собітљу пересљаљували ѐљ хлопці, таљ і дівчата, що символізувало вступ у подружню життѐ. 
Перестрибуваннѐ через собітљу траљтуютьсѐ ѐљ магічний засіб, ѐљий, љрім іншого, мав сприѐти й велиљій 
врожайності. Вірилосѐ, що висољий стрибољ забезпечить таљож висољий ріст льону та љонопель. Однаљ 
головна роль вогня у цих ритуальних аљтах полѐгала в його очисній фунљції. Стрибљи через собітки були 
магічним очищеннѐм. Взагалі собітки засвідчуять зв’ѐзољ з љультом ѐзичницьљих слов’ѐн, а палаячі 
љолеса, ѐљі подељуди љотили з гори, символізували сонце. Річљова чи поточна вода в цей час вважаласѐ 
п’ѐноя – не слід було в ній љупатисѐ, бо була загроза небезпељи потопленнѐ [4, с. 475]. 

Календарні звичаї та обрѐди уљраїнців Східної Словаччини љонљретно співвідносилисѐ із трудовоя 
діѐльністя, основу ѐљої становили землеробство і тваринництво, тобто мали ѐсљраво виѐвлений 
аграрний хараљтер. Свѐтом завершеннѐ цілорічної праці хлібороба були обжинки. Період перед 
жнивами називавсѐ переднівка, доновинки, предновок – це був відрізољ часу між двома свѐтами Яном 
та Петром, тобто час перед новим хлібом. Із збираннѐм врожая в літньому періоді таљ само пов’ѐзана 
значна љільљість повір’їв та магічних дій, спрѐмованих на успішне завершеннѐ цілорічної праці на 
господарстві. На љожному љлаптиљу землі, засіѐної зерновими, господар залишав частину несљошених 
љолосљів пшениці, жита, вівса, ѐчменя і т. ін., щоб миші залишилисѐ в полі й не звелосѐ на ґаздівство. На 
подвір’ї, сљладаячи привезені снопи з воза, не сміли під час ціюї роботи говорити, щоб миші не з’їли 
збіжжѐ. Післѐ заљінченнѐ жниварсьљих робіт справлѐли дожинки: селѐни сплели панові-господареві з 
љолосљів жита, пшениці, ѐчменя й вівса вінець, вимагаячи нагороду за виљонану роботу. Господар 
повинен був поставити могорич олдомаш – почастувати, погостити всіх присутніх на дворі і таљим чином 
виљупити дожинковий вінець. Подељуди женці приносили господареві останній невимолочений сніп 
зерна пшениці. У селах Старинсьљої долини таљий вінець-буљет побутував під назвоя врочник, воборок. 
Його виготовлѐли з польових љвітів, між ѐљі всували перші або останні љолосљи жнив. Саме таљому 
буљету надавали магічно-вегетаційну фунљція і тому післѐ освѐченнѐ 15 серпнѐ до нього встромлявали 
всі серпи, ѐљими љористалисѐ під час жнив. На цей вінець-буљет, що знаходивсѐ під столом, всі члени 
сім’ї љлали босі ноги, щоб їх в майбутньому році не боліли. В основному цей буљет символізував весь 
врожай на господарстві і тому його відљладали у віљно або в сипљу. Зерно з таљого буљету восени 
заорявали під озимину, залишољ зіллѐ виљористовували в народному ліљуванні [13, c. 418-149]. 

Об’юљтом нашого заціљавленнѐ були звичаї та обрѐди зимового сонцестоѐннѐ уљраїнців 
Прѐшівщини. Дослідженнѐ проводилось авторами від 70-х рољів ХХ до початљу нашого століттѐ в області 
Північно-Східної Словаччини, заселеної переважно русьљо-уљраїнсьљим населеннѐм. 
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Марина Гримич 

З ІСТОРІЇ ЗБИРАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ НАРОДНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ 

 
У статті йдеться про збереження української народної спадщини в Канаді. У цій країні існує 

спеціалізований архів українського фольклору (Едмонтон, Канада), подібна колекція фольклорних 
матеріалів є в Канадському музеї цивілізації. Окреслено діяльність на ниві збирання і збереження народної 
спадщини таких визначних дослідників, як Я. Рудницький. Р. Климаш, Б. Медвідський. 

Ключові слова: архіви Канади, Я. Рудницький, Р. Климаш, Б. Медвідський. 
 

The article deals with the preservation of Ukrainian folk heritage in Canada. In this country there is a special 
archive of Ukrainian folklore (Edmonton, Canada), a similar collection of folklore is in the Canadian Museum of 
Civilization. The author outlines activities in the field of collection and preservation of national heritage of 
outstanding researchers like J. Rudnytsky. R. Klymash, B. Medvidskyy. 

Key words: Canada Archives, J. Rudnytsky, R. Klymash, B. Medvidskyy. 
 

Збереженнѐ спадщини народної љультури – трудомістљий і відповідальний процес, ѐљий вимагаю 
не лише архівознавчого і музеюзнавчого досвіду і навичољ, а ще й надзвичайно об’юмної польової 
роботи, ѐља передую власне архівній чи музейній. Адже длѐ того, щоб правильно зархівувати матеріал 
чи помістити його в музейні фонди чи ељспозиції, потрібно його зібрати. І на це іде значно більше часу, 
ніж на «љабінетну». Збираннѐ польового матеріалу, його љласифіљаціѐ, љатегоризаціѐ та опис, а длѐ 
аудіо- та відеоматеріалів – ще й трансљрибуваннѐ та індељсаціѐ – це винѐтљово важливий љомпонент 
загального процесу збереженнѐ народної спадщини. У цій статті мова йде про љанадсьљий досвід 
збереженнѐ уљраїнсьљої народної љультури. 

аљ відомо, уљраїнці почали іммігрувати до Канади ще з љінцѐ ХІХ ст. Це були селѐни Галичини і 
Буљовини, а отже, носії традиційної љультури цих регіонів. Під час еміграції травму переживаять не 
лише ляди, а й љультура, ѐљу вони везуть з собоя. Перебувши досить сљладний і травматичний 
піонерсьљий період, вже з початљу ХХ ст. вони вступили у фармерсьљий етап, ѐљий хараљтеризувавсѐ 
аљтивноя модернізаціюя і механізаціюя сільсьљого господарства. Усі ці чинниљи: і довга дорога з Ювропи 
до Північної Америљи, і важљий піонерсьљий період, і нові љліматичні умови та незвичне соціољультурне 
оточеннѐ, і масова англомовна освіта та іронічне ставленнѐ англійсьљого населеннѐ до уљраїнсьљих 
традицій, і аљтивний розвитољ механізованого сільсьљого господарства, – все це вплинуло на аљтивну 
трансформація традиційної љультури. Із таљ званої «старољрайової» (тобто привезеної з батьљівщини) 
вона трансформуваласѐ в іммігрантсьљу, на базі ѐљої згодом витворилосѐ абсолятно нове ѐвище: 
регіональна уљраїнсьљо-љанадсьља љультура. З поглѐду сьогоднішнього днѐ вже можна оцінити 
уніљальність уљраїнсьљо-љанадсьљого фармерсьљого љультурного досвіду. Однаљ у 1950-і рр. длѐ багатьох 
уљраїнців цѐ спадщина не видаваласѐ надто цінноя. Багато хто волів забути свою нужденне минуле, 
непрестижне походженнѐ, смішні в світлі мейнстрімівсьљої љультури звичаї батьљів і дідів, змінити 
прізвище, ѐље важљо було вимовити англійцѐм, і подати себе ѐљ «справжнього љанадцѐ». 

Можливо, саме тому перші спроби зібрати й опубліљувати уљраїнсьљо-љанадсьљий фольљлор 
з’ѐвлѐятьсѐ не в Канаді, а в Уљраїні. Уперше на це звернув увагу љанадсьљий дослідниљ Б. Медвідсьљий 
*6, с. 41+. Це була публіљаціѐ матеріалів Володимиром Гнатяљом про пісенні новотвори в уљраїнсьљій 
народній словесності на зламі ХІХ і ХХ століть, що побачила світ у збірниљу «Записљи Науљового 
Товариства імені Шевченља у Львові» *1+. Дослідниљ зітљнувсѐ зі зразљами емігрантсьљого фольљлору, 
проводѐчи польові дослідженнѐ на Галичині, спілљуячись із заробітчанами, ѐљі повернулисѐ додому з-
за ољеану, і вперше по-серйозному поставивсѐ до емігрантсьљих пісень ѐљ до ѐвища, ѐље заслуговую на 
науљове осмисленнѐ. 

У північній Америці перші зразљи іммігранстьљого фольљлору публіљуятьсѐ в газеті «Свобода», а 
згодом у самій Канаді виходить друљом љільља збірочољ Теодора Федиља *7+.  

Ці публіљації довгий час маять спорадичний хараљтер, однаљ мало-помалу і в уљраїнсьљій громаді 
Канади утверджуютьсѐ усвідомленнѐ необхідності збирати, записувати і зберігати іммігрантсьљий 
фольљлор. Б. Медвідсьљий називаю імена перших збирачів і публіљаторів народної творчості. По-перше, 
це Тетѐна Кошиць, дружина знаменитого диригента Вінніпезьљого хору імені Кошицѐ. Вона сама 
записала 200 пісень, давши їм нотне розшифруваннѐ. По-друге, це Володимир Плав’яљ, ѐљому 
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належить збірља уљраїнсьљо-љанадсьљих прислів’їв та приљазољ «Приповідљи або уљраїнсьљо-народна 
філософіѐ» (1946), људи увійшло 6200 зразљів паремій *8+. По-третю, це арослав Рудницьљий, визначний 
љанадсьљий дослідниљ, а таљож дирељтор УВУ, ѐљий зробив суттювий внесољ у різні галузі уљраїнознавчої 
науљи, передусім мовознавчі *15+. Подібно до А. Кримсьљого, ѐљий поюднував у своїх працѐх досвід 
мовознавцѐ, зољрема діалељтолога, з фольљлористичноя діѐльністя, а. Рудницьљий видав 4 томи 
«Матеріалів до уљраїнсьљо-љанадсьљої фольљлористиљи і діѐлељтології» (1956, 1958, 1960, 1963) *13+, а 
таљож рѐд статей.  

Важливим внесљом а. Рудницьљого було те, що він ще у 1949 р. заснував у Манітобсьљому 
університеті відділ уљраїністиљи, там же було виховано љільља пољолінь дослідниљів уљраїнсьљої љультури, 
серед ѐљих був таљож і фольљлорист Роберт-Богдан Климаш *Див. дољладніше: 4+. Праљтично 
а. Рудницьљий та Р. Климаш ю засновниљами вінніпезьљої гілљи уљраїнсьљо-љанадсьљої фольљлористиљи та 
етнології.  

Р. Климаш народивсѐ вже в Канаді, щоправда, в місьљому середовищі. Однаљ, ставши учнем 

а. Рудницьљого, вперше побував з учителeм в ељспедиції по уљраїнсьљих ољолицѐх, розташованих 

нављоло Вінніпегу, відчувши смаљ польової роботи. Згодом він захистив магістерсьљу роботу на тему 

љанадизації уљраїнсьљих прізвищ (1960). Пізніше він повністя зосередивсѐ на збиранні та вивченні 

уљраїнсьљо-љанадсьљої народної љультури. У 1967 р. він став науљовим співробітниљом Оттавсьљого 

музея лядини (нині Канадсьљий музей цивілізації), ѐљий на той час розпочав серія дослідницьљих 

проељтів зі збираннѐ і дослідженнѐ багатољультурного љанадсьљого середовища. аљ він згадував, 

основний аљцент робивсѐ на дослідженні французьљої љультури Канади, а Р. Климаш став љуратором 

(першим і юдиним в історії Музея) східно-ювропейсьљої сељції Музея1. Дослідниљ здійснив серія 

ељспедицій, матеріали, зібрані в них, нині зберігаятьсѐ в архіві у фондах Канадсьљого музея цивілізації. 

У 1970 р. Р. Климаш захистив дољторсьљу дисертація на тему метаморфоз уљраїнсьљо-љандсьљого 

фольљлору («Уљраїнсьљий фольљлор у Канаді») *10+. У 2013  р. під назвоя «Уљраїнсьља народна љультура 

в љанадсьљих преріѐх» вона була опубліљована у видавництві «Дуліби» в перељладі на уљраїнсьљу мову 

разом з велиљоя добірљоя першоджерельного матеріалу *3+. Праљтично це перше в Уљраїні виданнѐ 

уљраїнсьљо-љанадсьљого фольљлору з солідним системним дослідженнѐм на тему історії та 

трансформацій народної љультури уљраїнців Канади. Книга видаютьсѐ простоя, але за її зовнішньоя 

простотоя стоїть величезна збирацьља, љласифіљаційна й аналітична працѐ Р. Климаша, ѐљий розпочав 

свої польові дослідженнѐ ще у 1960-х рр. У ній подаятьсѐ за розділами таљі љлячові теми: 1) љоротљий 

історичний оглѐд історії аграрної імміграції до Канади; 2) фольљлор піонерсьљої доби; 3) трансформаціѐ 

«старољрайової» оповідальної традиції в уљраїнсьљо-љанадсьљому љонтељсті; 4) старі та нові віруваннѐ; 

5) іммігрантсьљий гумор; 6) прагматизаціѐ (дослідниљ вживаю термін «депоетизаціѐ») народних обрѐдів 

на љанадсьљому ґрунті; 7) уљраїнсьље љантрі на љанадсьљих преріѐх; 8) фольљлорні фестивалі. І це не 

просто струљтура љниги, це струљтура уљраїнсьљо-љанадсьљої фармерсьљої субљультури з аљцентуваннѐм 

на нових ѐвищах, ѐљі вона породила в нових (љанадсьљих) умовах, частина з ѐљих (наприљлад, уљраїнсьље 

љантрі) ю перлинами загальноуљраїнсьљої спадщини. Дослідженнѐ доповнені широљими додатљами: 

записами різних жанрів љанадсьљо-уљраїнсьљого фольљлору, уривљами інтерв’я, списљом респондентів, 

вичерпноя бібліографіюя і дисљографіюя.  

Колегоя по љанадсьљому «фольљлористичному цеху» і багаторічним партнером Р. Климаша у 

різних науљових проељтах ю Б. Медвідсьљий. Ці два дослідниљи ідеально доповнявали один одного, і 

їхнѐ співпрацѐ давала чудові результати: таљ, збирацьљий фанатизм Р. Климаша і љласифіљаторсьљий 

талант Б. Медвідсьљого поюдналисѐ у таљих проељтах, ѐљ збірниљ уљраїнсьљо-љанадсьљого фольљлору 

«Уљраїнсьљі народні піснi на преріѐх» *14+, дослідницьља працѐ «Маљаронічна поетиља в уљраїнсьљому 

фольљлорі» *11+ та ін., де два науљовці ю співавторами. Б. Медвідсьљий ю таљож публіљатором і 

популѐризатором фольљлорних польових записів Р. Климаша *5+.  

Б. Медвідсьљий – засновниљ едмонтонсьљої гілљи уљраїнсьљо-љанадсьљої фольљлористичної шљоли. 

Народивсѐ він в Уљраїні, в Канаді опинивсѐ підлітљом післѐ Другої світової війни. Його базова освіта – 

мовознавча, його дољторат таљож був у галузі лінгвістиљи. Однаљ фольљлор ціљавив його з раннього віљу, 

і він став чи не найуспішнішим організатором (можна навіть сљазати, продясером) і промоутером 

уљраїнсьљо-љанадсьљої фольљлористиљи у світі. Таљ, дуже багато рољів пішло на те, щоб Б. Медвідсьљий 

зміг перељонати љерівництво Університету Альберти ввести љурс з уљраїнсьљого фольљлору в 
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університетсьљу програму, а спонсорів – на заснуваннѐ першої љафедри фольљлористично-етнологічного 

спрѐмуваннѐ. З 1977 р. Б. Медвідсьљий почав виљладати аљадемічний љурс «Вступ до уљраїнсьљого 

фольљлору» в Університеті Альберти (Едмонтон), а у 1989 році було офіційно проголошено створеннѐ 

љафедри уљраїнсьљої љультури та етнографії ім. Гуцулѐљів. Специфіљоя педагогічної діѐльності 

Б. Медвідсьљого ю те, що він вимагав, щоб љожна студентсьља або магістерсьља робота була написана ѐљ 

самостійне дослідженнѐ на власноруч зібраних польових матеріалах. Ці вимоги переважно 

виљонувалисѐ. Длѐ цього і був започатљований Архів уљраїнсьљого фольљлору (у тому ж таљи 1977 р.). 

Минуло майже тридцѐть рољів, і зі студентсьљого він став одним з найљращих фольљлорних архівів світу, 

отримавши офіційний державний статус (2001). Сьогодні архів носить ім’ѐ його засновниља – Богдана 

Медвідсьљого.  

Струљтура архіву Б. Медвідсьљого дољладно висвітлена багаторічним його архіваріусом Надея 

Фотій *9+. Таљ, у фондах містѐтьсѐ десѐтљи тисѐч архівних одиниць, передусім дољументовані результати 

польових досліджень фольљлору в Канаді та Уљраїні, а таљож інших љраїн. Струљтурно він сљладаютьсѐ з 

руљописів студентсьљих праць (ѐљ зазначалосѐ вище, здійснених на основі польових матеріалів), 

польових аудіозаписів, љомерційних аудіозаписів (љолељціѐ уљраїнсьљої, в т. ч уљраїнсьљо-љанадсьљої 

музиљи), афіш, фотографій. При архіві ю таљож бібліотеља, а таљож музейні ељспонати. 

Велиљим досѐгненнѐм архіву ю те, що це, напевно, найбільш просунутий в технологічному плані 

уљраїнсьљий архів. У його фунљції входить не лише зберіганнѐ фольљлорних матеріалів, а й ініціяваннѐ 

науљових проељтів зі збираннѐ польових ељспедиційних матеріалів. 

Хочетьсѐ зупинитисѐ на одному з його проељтів, а саме на проељті «Лољальні љультури та 

різноманітність в преріѐх» (Local Cultures and Diversity on the Prairies). У 2003 р. Центр уљраїнсьљого і 

љанадсьљого фольљлору при Університеті Альберти прийнѐв рішеннѐ про проведеннѐ масштабного 

польового дослідженнѐ багатољультурного середовища љанадсьљих прерій. Метоя проељту було 

задољументувати щоденне життѐ, етнољультурну ідентичність і регіональну варіативність у љультурному 

середовищі љанадців уљраїнсьљого, французьљого, німецьљого та англійсьљого походженнѐ. 

Передбачалосѐ, що зібраний і љласифіљований польовий матеріал стане основоя длѐ 

широљомасштабних досліджень шлѐхів адаптації іммігрантів до нового ељологічного і љультурного 

середовища, а таљож процесів љанадизації *12+. 

Ініціатором і науљовим љерівниљом проељту став Андрій Нагачевсьљий, project managers – Радомир 

Білаш і Надѐ Фотій, в Project Staff увійшов 31 дослідниљ: це ляди, що працявали безпосередньо «в 

полі». У результаті аљтивної польової роботи було зібрано 2360 янітів інтерв’я2 від 700 респондентів із 

450 різних населених пунљтів љанадсьљих прерій. Це приблизно 800 годин аудіозапису, ѐљі були 

оцифровані, заіндељсовані і заархівовані *Дољладніше про це: 2+. 

Мультимедійні проељти Центру уљраїнсьљого і љанадсьљого фольљлору в Університеті Альберти не 

обмежуятьсѐ проељтом «Лољальні љультури та різноманітність на преріѐх». Тут аљтивно проводитьсѐ 

проељт з оцифруваннѐ відеозаписів весіль зі старих відеољасет і бобін; створеннѐ бази даних цифрових 

фотоматеріалів MIMSY, в т. ч. з останніх ељспедицій до Бразилії тощо. 

Таљим чином, љанадсьљий досвід збираннѐ і збереженнѐ уљраїнсьљої народної љультури дуже 

повчальний. Незважаячи на те, що љанадсьљо-уљраїнсьља фольљлористиља та етнологіѐ – порівнѐно 

молоді науљoві напрѐмљи, у Канаді за љоротший час і зусиллѐми значно меншої љільљості лядей було 

зроблено на ниві збереженнѐ народної љультури в љільља разів більше, ніж за цей же період в Уљраїні: 

засновано шљолу польових ељспедиційних досліджень абсолятно нового (іммігрантсьљого, љанадсьљо-

уљраїнсьљого) сегменту љультури, створено архів імені Богдана Медвідсьљого, що спеціалізуютьсѐ 

виљлячно на фольљлорі та етнографії, надано йому офіційний статус, запроваджено найновіші технології 

в обробці і збереженні архівних матеріалів, зољрема у мультимедійних форматах, надано on-line доступ 

до значної частини архівних записів, створено величезну љолељція уљраїнсьљих матеріалів (усної 

народної творчості, музичного мистецтва, матеріальної љультури) в Канадсьљому музеї цивілізації тощо. 

Ми розглѐнули лише один з аспељтів зазначеної у назві теми. Ољремої велиљої публіљації 

заслуговуять інші љанадсьљо-уљраїнсьљі інституції, метоя ѐљих ю збереженнѐ пам’ѐтољ усної і 

матеріальної народної љультури, зољрема музей під відљритим небом «Село уљраїнсьљої спадщини» білѐ 

Едмонтона, уљраїнсьљий архів «Осередољ» у Вінніпезі тощо. 
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1 Зі східноювропейсьљоя љолељціюя Канадсьљого музея цивілізації, зібраноя Р.-Б. Климашем, ѐљ 

ељсперт працявала таљож і автор ціюї статті, щоправда, на громадсьљих засадах (ѐљ волонтер) у 2007 р.  
2 У середньому одне інтерв’я від одного респондента сљладаютьсѐ з 3 янітів. 
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Олена Гуменюк  

УКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ЕМІГРАЦІЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ЗА ДОКУМЕНТАМИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ 

 

У статті піднімається проблема української студентської еміграції в міжвоєнній Європі. 
Акцентується увага на значенні документів Центрального державного архіву зарубіжної україніки як 
важливого джерела для дослідження питань української студентської еміграції. 

Ключові слова: архівні документи, фонд, український,студенти, еміграція, організація, європейські 
країни. 

 

The problem of the Ukrainian student’s emigration in the interwar Europe is described in the article. 
Documents of the Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica are pointed out as important sources in 
researching different aspects of the Ukrainian student’s emigration. 

Key words: archival documents, collections, Ukrainian, students, emigration, organization, European 
countries.  

 

Уљраїнсьља міжвоюнна еміграціѐ в љраїнах Ювропи – це важливий чинниљ у середовищі 
ювропейсьљої спільноти. Студенти становили значну частину уљраїнсьљої еміграції і впливали на основні 
її напрѐми та методи діѐльності, ідеологічні течії тощо. У міжвоюнний період саме студенти ѐвлѐли чи не 
найаљтивнішу частину уљраїнсьљої еміграції, беручи участь в міжнародних студентсьљих љонференціѐх, 
розгортаячи видавничу діѐльність, співпрацяячи з іноземними студентсьљими організаціѐми та, 
нарешті, проводѐчи власну широљомасштабну љультурну аљція, через ѐљу знайомили іноземну 
громадсьљість з уљраїнсьљими традиціѐми, історіюя тощо. 

Уљраїнсьљі студенти протѐгом 1920–1930-х рољів перебували у всіх ювропейсьљих љраїнах. У љраїнах 
з більш чисельноя та організованоя студентсьљоя спільнотоя були утворені та діѐли уљраїнсьљі 
студентсьљі товариства. Уљраїнсьљі студенти створили велиљу љільљість громад, організацій, професійних 
та љультурно-освітніх товариств. У љультурно-освітній сфері пріоритетним длѐ них було збереженнѐ і 
популѐризаціѐ уљраїнсьљої љультури, історії, традицій тощо. Найбільше, з-поміж всіюї Ювропи, уљраїнців 
перебувало в її центрально-східній частині, а саме в: Чехословаччині, Польщі, Німеччині, Австрії. Саме в 
цих љраїнах було найбільше студентсьљих організацій і проводилась найаљтивнішим чином їх діѐльність. 
Численні уљраїнсьљі студентсьљі організації мали свої виданнѐ, на сторінљах ѐљих публіљувались 
матеріали з історії та љультури Уљраїни, студентсьљого руху, давались љоротљі відомості про студентсьље 
життѐ в зарубіжних љраїнах. Таљож, на основі протољолів засідань організацій, звітів, листуваннѐ та інших 
дољументів можна сљласти уѐвленнѐ про масштаби діѐльності студентсьљих організацій та її значеннѐ 
длѐ всіюї уљраїнсьљої еміграції міжвоюнного періоду. 

Дољументи про уљраїнсьљий студентсьљий рух на еміграції в љраїнах Ювропи в 1920–1939 рр. 
зберігаятьсѐ у Центральному державному архіві вищих органів влади та управліннѐ Уљраїни (ЦДАВО 
Уљраїни), Центральному державному архіві громадсьљих об’юднань Уљраїни (ЦДАГО Уљраїни), 
Центральному державному архіві зарубіжної уљраїніљи (ЦДАЗУ) та Центральному державному 
історичному архіві Уљраїни, м. Львів (ЦДІАЛ Уљраїни). 

Серед дољументів таљ званого «Празьљого архіву», ѐљий зберігаютьсѐ в Центральному державному 
архіві вищих органів влади та управліннѐ Уљраїни, представлені статути уљраїнсьљих студентсьљих організацій, 
звіти про їх діѐльність, списљи членів товариств, листуваннѐ тощо. Серед численних фондів ЦДАВО Уљраїни, 
що розљриваять форми, методи та основні напрѐми діѐльності уљраїнсьљих студентсьљих організацій у 
љраїнах Ювропи в 1920–1930-і рр., варто звернути увагу на фонд 4465  «Колељціѐ ољремих дољументальних 

матеріалів уљраїнсьљих націоналістичних емігрантсьљих установ, організацій і осіб», фонд 3570  «Сояз 

уљраїнсьљих студентсьљих організацій в Польщі, м. Варшава», фонд 3571  «Уљраїнсьља Студентсьља Громада 

у Варшаві», фонд 3572  «Сояз уљраїнсьљих студентів у Німеччині, м. Берлін», фонд 3885  «Уљраїнсьља 

студентсьља спілља в Празі», фонд 3905  «Центральний Сояз Уљраїнсьљого Студентства в Празі» та багато 
інших. Дољументи ЦДАВО Уљраїни висвітляять політичну, љультурно-просвітня та видавничу діѐльність 
студентсьљих організацій. Найбільше інформації міститьсѐ про уљраїнсьљі студентсьљі організації в 
Чехословаччині, що й не дивно, осљільљи протѐгом міжвоюнного періоду в цій љраїні перебувало найбільше 
уљраїнсьљих студентів, а таљож були засновані і діѐли уљраїнсьљі вищі навчальні заљлади. 
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Важливі джерела щодо вивченнѐ љультурно-освітньої діѐльності уљраїнсьљих студентів у љраїнах 
Центрально-Східної Ювропи в 1920–1939 рр. містѐтьсѐ в Центральному державному архіві громадсьљих 
об’юднань Уљраїни. На увагу заслуговуять дољументи і матеріали фонду 269  «Колељціѐ дољументів 
«Уљраїнсьљий музей у Празі» љінець ХІХ століттѐ – 1948 р.». У фонді містѐтьсѐ дољументи діѐльності 
уљраїнсьљих студентів та їх організацій в љраїнах Центрально-Східної Ювропи. Завдѐљи матеріалам фонду 
(статути, љомуніљати, звіти, протољоли засідань товариств, листуваннѐ з уљраїнсьљими та іноземними 
організаціѐми тощо) можна проаналізувати основні напрѐми допомогової, політичної, видавничої, 
љультурно-освітньої діѐльності уљраїнсьљих студентсьљих організацій. 

Додатљові відомості про уљраїнсьљий студентсьљий рух на еміграції знаходѐтьсѐ у фондах 
Центрального державного історичного архіву Уљраїни, м. Львів. Найбільшу вагу маять матеріали фондів 

310  «Уљраїнсьљий університет у Львові» та 399  «Професійна організаціѐ уљраїнсьљого студентства 
«Профорус», м. Львів». За дољументами фондів можна простежити переписљу уљраїнсьљих студентів-
емігрантів та їх організацій за љордоном з їх љолегами на уљраїнсьљих землѐх. Серед дољументів фондів 
можна зустріти звіти з діѐльності студентсьљих емігрантсьљих організацій, їх журнали, газети, ѐљі вони 
пересилали на уљраїнсьљі землі. У друљованих виданнѐх уљраїнсьљих студентсьљих організацій містились 
статті про матеріальне забезпеченнѐ студентів, їх љультурну діѐльність, співпраця з іноземними 
студентсьљими організаціѐми. 

Ољрему увагу слід звернути на дољументи з історії уљраїнсьљої студентсьљої еміграції в љраїнах 
Ювропи, ѐљі зберігаятьсѐ в архівних фондах Центрального державного архіву зарубіжної уљраїніљи. 
Дољументи ЦДАЗУ, присвѐчені уљраїнсьљій студентсьљій еміграції, іляструять різноманітні аспељти життѐ 
та діѐльності уљраїнсьљих студентів-емігрантів та їхніх організацій в љраїнах Ювропи. Серед архівних 
фондів ЦДАЗУ потрібно виділити в першу чергу фонд 12  «Колељціѐ дољументів уљраїнсьљих 

емігрантсьљих організацій та установ (перша половина ХХ ст.)», фонд 15  «Колељціѐ журналів, газет, 
бялетенів, виданих в Уљраїні та за љордоном», фонд 19 – «Статути, зверненнѐ, відозви уљраїнсьљих 
громадсьљих об’юднань на еміграції» та ін. Саме на основі дољументів вище названих фондів можна 
прослідљувати основні тенденції, хараљтерні длѐ уљраїнсьљого студентсьљого руху на еміграції в љраїнах 
Ювропи в міжвоюнний період. 

Дољументи фонду 12 містѐть інформація про заснуваннѐ та діѐльність уљраїнсьљих студентсьљих 
організацій за љордоном. У міжвоюнний період найбільше уљраїнсьљих студентів на еміграції перебувало 
в Чехословаччині (через добре ставленнѐ чехословацьљої влади до емігрантів та непогане, порівнѐно з 
іншими ювропейсьљими љраїнами, матеріальне становище емігрантів). Ці фаљтори сприѐли проведення 
широљомасштабної љультурно-освітньої та громадсьљої діѐльності уљраїнсьљої еміграції в міжвоюнній 
Чехословаччині. Зољрема, в Чехословаччині були засновані та діѐли уљраїнсьљі вищі навчальні заљлади: 
Уљраїнсьљий вільний університет в Празі, заснований 1921 р.; Уљраїнсьља господарсьља аљадеміѐ (УГА) в 
Подюбрадах з 1922 р.; Уљраїнсьљий висољий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова в Празі з 1923 р.; 
Уљраїнсьља студіѐ пластичного мистецтва в Празі з 1923 р.; Уљраїнсьља реальна гімназіѐ в Празі з 1925 р. 

У фонді 12 міститьсѐ найбільше інформації про Уљраїнсьљу господарсьљу аљадемія в Подюбрадах та 
уљраїнсьљі студентсьљі організації, що діѐли при ній. Серед численних дољументів, що іляструять 
навчальний процес в УГА, це зољрема, плани та правила проходженнѐ љурсу навчаннѐ в УГА *8+, програми 
лељцій *10+, реферати, дипломні роботи студентів тощо, на ољрему увагу заслуговуять матеріали, що 
стосуятьсѐ діѐльності уљраїнсьљих студентсьљих організацій при УГА. Студентство Уљраїнсьљої 
господарсьљої аљадемії утворило цілу низљу фахових, љооперативних і спортивних товариств, а таљож 
уљраїнсьље студентство заснувало й љільља станових аљадемічних організацій. Найстаршоя і найбільшоя з 
них була Уљраїнсьља аљадемічна громада при УГА, заснована 7 серпнѐ 1922 р. У 1923 р. вона нараховувала 
280 членів *6, с. 86+. Уљраїнсьља аљадемічна громада при УГА видавала двотижневиљ «Наша Громада» та 
журнал «Записљи Уљраїнсьљої аљадемічної громади» *11, с. 102+. У фонді 12 представлені ољремі номери 
двотижневиља «Наша Громада» за 1924 р. *12+. А серед дољументів фонду 15 зберігаятьсѐ випусљи 
«Записољ Уљраїнсьљої аљадемічної громади при Уљраїнсьљій господарчій аљадемії в Подюбрадах» за 1923–
1925 рр. *3, 4+. На сторінљах «Записољ Уљраїнсьљої аљадемічної громади при Уљраїнсьљій господарчій 
аљадемії в Подюбрадах», ољрім суто спеціалізованих питань господарсьљого хараљтеру, піднімались теми 
щодо історії об’юднаннѐ студентства Уљраїнсьљої господарсьљої аљадемії *3, арљ. 52–71]. 

Ољрім уљраїнсьљих вищих навчальних заљладів в Чехословаччині та студентсьљих організацій, що 
були утворені при університетах, таљож за дољументами ЦДАЗУ можна прослідљувати історія 
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заснуваннѐ та основні напрѐми діѐльності інших уљраїнсьљих студентсьљих організацій в љраїнах 
міжвоюнної Ювропи. Наприљлад, аналіз дољументів фондів 12 та 19 даю змогу з’ѐсувати причини 
виниљненнѐ та простежити різнобічну діѐльність одніюї з найбільших уљраїнсьљих студентсьљих 
організацій в Чехословаччині протѐгом 1920-х рољів  Громади студентів емігрантів з Велиљої Уљраїни, 
ѐља була заснована в січні 1923 р. студентами – вихідцѐми з території Наддніпрѐнсьљої Уљраїни, ѐљі 
вийшли із сљладу Уљраїнсьљої аљадемічної громади в Празі, на момент заснуваннѐ до її сљладу входило 
249 чоловіљ *6, с. 77]. В љомуніљаті Громади зазначались причини її виниљненнѐ, ѐљі полѐгали у 
відмежуванні від політичної боротьби, що особливо загострилась в Празі в першій половині 1920-х 
рољів. Члени Громади чітљо заѐвили, що вони відстояять принцип аљадемізму і стоѐть на ґрунті 
аполітичності *2, арљ. 8–9]. Члени ціюї організації надавали велиљого значеннѐ љультурній роботі, 
осљільљи вона сприймалась ними ѐљ найдоцільніша форма визвольної аљції студентства. Отже, 
љультурно-освітнѐ робота передбачала: а) маљсимальне розуміннѐ першоджерел ювропейсьљої 
љультури; б) необхідність заљладеннѐ основ близьљого і дољладного пізнаннѐ уљраїнцѐми інших народів, 
ѐљ рівно ж встановленнѐ приѐзного відношеннѐ і зв’ѐзољ цих народів з Уљраїноя *5, арљ. 1+. 

Уљраїнсьљі студентсьљі організації були засновані та діѐли і в інших љраїнах Ювропи. Таљ, Польща, 
Німеччина та Австріѐ були тими љраїнами, де уљраїнці в міжвоюнний період здобували вищу освіту та 
проводили громадсьљу, політичну та љультурно-просвітня діѐльність у власних організаціѐх. Особливу 
цінність становлѐть дољументи про уљраїнсьљі студентсьљі організації в Польщі. Варшава, Краљів та 
частљово Гдансьљ були важливими центрами уљраїнсьљої студентсьљої міжвоюнної еміграції. Дољументи, 
що висвітляять організаційне оформленнѐ уљраїнсьљої студентсьљої еміграції в Польщі на початљу 1920-
х рољів зберігаятьсѐ в фонді 42 – «Центральний сояз уљраїнсьљого студентства (ЦЕСУС)». У даному 
випадљу йде мова про постанови другого та третього з’їздів представниљів уљраїнсьљих студентсьљих 
громад в Польщі в 1921 р., за ѐљими можна прослідљувати процес створеннѐ перших уљраїнсьљих 
студентсьљих організацій, з’ѐсувати завданнѐ, що стоѐли перед студентами-емігрантами тощо *9,  
арљ. 1–2+. У Варшаві в 1921 р. була заснована Уљраїнсьља студентсьља громада  провідна організаціѐ 
уљраїнсьљих студентів в Польщі міжвоюнного періоду. Інформаціѐ про види діѐльності Уљраїнсьљої 
студентсьљої громади в Варшаві та її значеннѐ длѐ всіюї еміграції міститьсѐ серед дољументів фондів 12 
та 15. Зољрема, на сторінљах уљраїнсьљих емігрантсьљих журналів та газет фонду 15 ЦДАЗУ 
розљриваятьсѐ різноманітні аспељти взаюмовідносин у середовищі уљраїнсьљих студентсьљих організацій 
в љраїнах Ювропи та звертаютьсѐ увага на непересічну роль Уљраїнсьљої студентсьљої громади в Варшаві в 
справі љоординуваннѐ діѐльності студентів-емігрантів, репрезентації здобутљів уљраїнсьљої нації в 
середовищі іноземної громадсьљості *7, арљ. 99–100]. 

У фондах ЦДАЗУ міститьсѐ інформаціѐ про уљраїнсьљі студентсьљі љорпорації в Польщі. У 
міжвоюнний період Гдансьљ став осередљом зародженнѐ уљраїнсьљих студентсьљих љорпорацій – 
організацій націоналістичного спрѐмуваннѐ з пріоритетноя љультурно-освітньоя діѐльністя. За 
архівними дољументами можна простежити історія зародженнѐ љорпорацій на уљраїнсьљих землѐх 

наприљінці ХІХ  на початљу ХХ ст. та особливості їх діѐльності на еміграції *1, арљ. 6+. Варто відзначити, 
що в сљладі дољументів фонду 15 міститьсѐ журнал уљраїнсьљих студентсьљих братніх љорпорацій 
«Чорноморе» за 1929 р., на сторінљах ѐљого порушувались питаннѐ струљтурних принципів існуваннѐ 
љорпорацій соязу «Чорноморе», їх ідеології, основних напрѐмів діѐльності, підтриманнѐ зв’ѐзљів з 
іншими уљраїнсьљими студентсьљими љорпораціѐми та організаціѐми ѐљ в Польщі, таљ і в інших 
ювропейсьљих љраїнах *13, арљ. 2-7]. 

Ољремо слід звернути увагу на дољументи фонду 15  «Колељціѐ журналів, газет, бялетенів, 
виданих в Уљраїні та за љордоном». Емігрантсьља преса ю важливим джерелом длѐ розглѐду уљраїнсьљої 
студентсьљої еміграції в ювропейсьљих љраїнах. Ољрім численних студентсьљих видань міжвоюнного 
періоду, представлених у фонді 15, зољрема таљих ѐљ: «Студентсьљий вісниљ», «Спудей», «Чорноморе» 
та ін., статті та повідомленнѐ про уљраїнсьљих студентів, їх матеріальне становище, завданнѐ та методи 
діѐльності їх організацій, співпрацѐ з іноземними студентсьљими товариствами тощо публіљувались на 
сторінљах уљраїнсьљих емігрантсьљих часописів, журналів, газет, що виходили в љраїнах Ювропи. 

Отже, за дољументами архівних фондів Центрального державного архіву зарубіжної уљраїніљи 
можна простежити процес заснуваннѐ студентсьљих організацій в љраїнах Ювропи, визначити джерела, 
соціальне походженнѐ, матеріальне становище та завданнѐ уљраїнсьљих студентів. Звіти та протољоли 
засідань студентсьљих товариств, листуваннѐ, статті, запрошеннѐ на відзначеннѐ пам’ѐтних дат в історії 
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Уљраїни тощо іляструять різноманітні види діѐльності, ѐљу проводили уљраїнсьљі студентсьљі організації. 
У статті хараљтеризуятьсѐ основні групи дољументів, представлених в архівних фондах ЦДАЗУ, за 
допомогоя ѐљих можна сљласти уѐвленнѐ про особливості уљраїнсьљого студентсьљого руху на еміграції. 
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Оксана Джус 

ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ СОФІЇ РУСОВОЇ 

(від празького видання «Кобзаря» – до морального імперативу) 

 
У статті розкрито роль і місце Шевченкового слова у національно-громадянському становленні 

Софії Русової, з’ясовано вплив постаті Великого Кобзаря на розгортання просвітницько-педагогічної 
діяльності та творчу спадщину педагога. 

Ключові слова: Шевченкове слово, «Кобзар», моральний імператив, творча спадщина. 
 

The article reveals the role and place of Shevchenko’s works in Sophia Rusova’s national and public 
formation, finds out the influence of the Great Kobzar’s personality on the development of educational and 
pedagogical activity and creative heritage of the pedagogue.  

Key words: Shevchenko’s works, «Kobzar», moral imperative, creative heritage.    
 

2014 рољу цілий світ відзначатиме 200-літній явілей від днѐ народженнѐ Тараса Григоровича 
Шевченља. Віддаячи шану Велиљому Кобзареві, уљраїнсьља педагогічна громадсьљість згадаю 
«незлим тихим словом» палљу речниця Шевченљових ідей Софія Федорівну Русову, ѐља, разом з 
чоловіљом Олељсандром Русовим, долучиласѐ до виданнѐ першого «безцензурного» виданнѐ 
«Кобзарѐ» у Празі. 

Що юднаю ці дві дати і ці дві постаті національного љультурно-освітнього руху? Відповідь на ці 
питаннѐ даю глибоље вивченнѐ життюпису і творчої спадщини С. Ф. Русової. Зољрема, ми виѐвили понад 
20 ољремих праць, статей, літературно-публіцистичних оглѐдів, рецензій, спогадів видатної громадсьљо-
љультурної діѐчљи про Тараса Шевченља, переважна більшість з ѐљих до сьогодні залишаятьсѐ 
недоступними длѐ широљого загалу. Крім того, у багатьох публіљаціѐх іншої тематиљи вона широљо 
виљористовую Шевченљове слово, оціняю події, фаљти і ѐвища суспільно-політичного і љультурного життѐ 
з позицій видатного сподвижниља уљраїнсьљої національної ідеї. Ознайомленнѐ з цим творчим 
доробљом уможливляю висновољ про те, що Шевченљові думи, вљарбовані в поетичне слово, стали 
одним із провідних чинниљів формуваннѐ світоглѐду Софії Русової, визначили життюве љредо не тільљи 
просвітительљи, але й членів її сім’ї: «Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собоя!» 

Упродовж усього свідомого життѐ С. Русова глибољо вивчала, невтомно пропагувала й прагнула 
реалізувати найважливіші заповіти Пророља і духовного Проповідниља уљраїнців. Зі спогадів 
просвітительљи та її чоловіља Олељсандра довідуюмосѐ, що молоде подружжѐ прилучилосѐ до аљтивної 
роботи над популѐризаціюя творчості Шевченља ще 1875 р.: ѐљ член «Старої громади» він отримав 
відповідальне й водночас небезпечне завданнѐ – видати за љордоном, у Празі, «перше суцільне 
виданнѐ «Кобзарѐ» Шевченља з усіма його російсьљоя цензуроя забороненими творами» 1, с. 109. 

Зазначимо, що до виходу «Кобзарѐ» у чесьљій столиці вже було здійснено п’ѐть його видань: 
перше – самим Т. Шевченљом у Петербурзі 1840 р.; друге – теж за його життѐ, ним підготовлене, – в 
1860 р.; третю вийшло в Петербурзі 1867 р. зусиллѐми Д. Кожанчиљова; четверте з’ѐвилосѐ того ж рољу в 
Петербурзі, а п’ѐте – у Львові 1867-1869 рр. наљладом К Сушљевича 2, с. 9. Проте жодне з них не 
охоплявало таљої љільљості творів, ѐљ празьље. 

Роботу над виданнѐм двотомного «Кобзарѐ» очолив О. Русов; молода дружина допомагала йому 
в љорељтурі руљописів. З метоя ознайомленнѐ західноювропейсьљого читача з життѐм і зразљами 
творчості Т. Шевченља вона перељлала французьљоя мовоя біографія поета, рѐд невелиљих його віршів 
і зміст љільљох поем, ѐљі за підтримљи І. Тургенюва побачили світ у французьљому «Revue des deux 
mondes» 3, с. 130. З допомогоя чесьљих прогресивних діѐчів, членів «молодочесьљої партії», Русови 
вже на початљу 1876 р. успішно виљонали своя почесну місія. Проте перевозити на рідну земля 
виданнѐ, другий том ѐљого був повністя нелегальним, виѐвилосѐ занадто небезпечним: над Уљраїноя 
вже витав зловісний дух Емсьљого уљазу. Тому вирішили переправити в Уљраїну лише перший 
«легальний» том, а другий (љрім дељільљох примірниљів) залишити длѐ розповсядженнѐ за љордоном та 
нелегального ввезеннѐ зусиллѐми уљраїнців – емігрантів і галичан 4, с. 14. 

Про велиљу популѐрність цього виданнѐ в народі свідчить фаљт, наведений літературним 
љритиљом і бібліографом П. Богацьљим у статті «Кобзар» Тараса Шевченља в Празі (1876-1926)»: будучи 
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зовсім неграмотним, сусід Ювгена Чиљаленља не пошљодував заплатити за нього 25 љарбованців – «суму, 
за ѐљу в той час можна було љупити десѐтину полѐ» 2, с. 14. 

З того часу постать Тараса Шевченља, його поетична творчість опинилисѐ в осередљу уваги 
С. Русової і ѐљ громадсьљої діѐчљи, і ѐљ педагога, і ѐљ літературного љритиља та мемуариста. 

аљ аљтивна громадсьља діѐчља, вона чітљо усвідомлявала, що вже саме ім’ѐ Тараса Шевченља «ю 
длѐ уљраїнців символом, гаслом національного почуттѐ і змагань до незалежности…» 5, с. 4. 

На цій підставі С. Русова заѐвлѐла, що «Шевченљо смело поднѐл национальное знамѐ и начертал 
на нем несмываемыми чертами свободу народа, национальное возрождение…» – нові длѐ його 
сучасниљів понѐттѐ, але таљ переповнені лябов’я до багатостраждальної Уљраїни, що всі були захоплені 
ними, «все нашли новый лозунг длѐ работы, длѐ борьбы, длѐ народной жизни» 6, с. 333-334. 

аљ мудрий педагог, вона розуміла, що Шевченљове «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» ю 
підґрунтѐм морального відродженнѐ народу через його просвіту; що дитина, ѐља «мусить виростати на 
љористь своюму народові», маю здобувати науљу рідноя мовоя в рідній шљолі, виховуватисѐ на љращих 
зразљах уљраїнсьљого письменства.  

аљ літературний љритиљ, Софіѐ Федорівна вбачала у творчій спадщині геніального поета спосіб 
пізнаннѐ етичних і соціальних поглѐдів свого народу: «його велиљий «Кобзар», – стверджувала вона, – ю 
правдивим лястром, в ѐљому чудово відбиваютьсѐ душа уљраїнсьљого народу, його історіѐ, життѐ і 
духовні настрої» 5, с. 4. 

Що стосуютьсѐ мемуарної спадщини С. Русової, то вона представлена таљими публіљаціѐми: 
«Спомини про празьље виданнѐ творів Т. Шевченља»; «Спогади в Шевченљові дні», «До 71-х рољовин від 
днѐ смерти Т. Шевченља», «Життѐ уљраїнсьљого ідеаліста љінцѐ ХІХ віљу Ол. Ол. Русова», в ѐљому йдетьсѐ 
про спільну роботу Русових у Празі над виданнѐм «Кобзарѐ». 

Софіѐ Русова розглѐдала Шевченљів «Кобзар» ѐљ велиље Ювангелію «лябови до лядей, лябови до 
свого народу, до свого љрая» 5, с. 3. Цѐ љнижља, стверджувала просвітительља, – «сама правда»: 

читаячи її, бачиш минуле й сучасне Уљраїни 7, с. 4. 
Провідні шевченљівсьљі ідеї, насамперед із празьљого виданнѐ «Кобзарѐ», С. Русова пропагувала 

на сторінљах періодичних видань Росії («Уљраинсљаѐ жизнь», «Руссљаѐ мысль», «Вестниљ Европы»), 
Уљраїни («Світло», «Вільна уљраїнсьља шљола»), Чехо-Словаччини («Спудей»). Чимало матеріалів її 
Шевченљіани з’ѐвилосѐ в галицьљих часописах: «Жінља», «Жіноча долѐ», в «Літературно-науљовому 
вісниљу» та ін. 

З велиљим замилуваннѐм вона писала про виданнѐ «Маленьљих Кобзарів» в Уљраїні, призначених 
длѐ молодших шљолѐрів. Потребу в таљих збірниљах педагог виводила з необхідності ѐљнайшвидше 
«познайомити дітей з љрасоя творів Шевченљових і дати їм до руљ таљу частину Кобзарѐ, що цілљом 
задовольнѐла б їх розум й серце» 8, с. 61-62. 

Вивченнѐ Шевченљіани Софії Русової даю змогу виољремити найголовніші її теми. аљ провідну ми 
виділѐюмо ољресленнѐ вченоя впливу Тараса Шевченља на відродженнѐ національного життѐ в Уљраїні, 
що знайшло всебічне висвітленнѐ в уперше аналізованій статті «Шевченљо и уљраинсљое общество 60-х 
годов», ѐља з’ѐвиласѐ в мосљовсьљому журналі «Уљраинсљаѐ жизнь» 1913 р. За перељонаннѐм автора, 
поет-громадѐнин дав національному відродження своюї батьљівщини міцну основу; в ньому уљраїнсьље 
суспільство черпало «руљоводѐщие начала своей сознательной національной жизни; в нем находило 
силу веры в лучшее будущее». Першим «фаљтом» суспільного національного життѐ в Уљраїні С. Русова 
називаю похорон Шевченља: вже захороненнѐ його в Петербурзі об’юднало уљраїнців, а похорон під 
Каневом став вираженнѐм «сљорби, … горѐ перед смертья велиљого человеља, љоторое пробуждает и 
воспитывает общественное сознание». У названій статті вона наголошую на важливості Шевченљового 
«Кобзарѐ» длѐ пробудженнѐ національної самосвідомості уљраїнців. Вона вважаю, що без «Кобзарѐ» 
Шевченља не отримали б широљого розповсядженнѐ ідеї Кирило-Мефодіївсьљого братства, ѐље 
поюднало уљраїнсьље питаннѐ з необхідністя визволеннѐ народу від заљріпаченнѐ, із національним 
визволеннѐм усіх слов’ѐнсьљих народів. У «Кобзарі» «впервые на уљраинсљом ѐзыље зазвучали заветы 
братсљой лябви народов, федерализма, ещё поља выраженного чувством, горѐчим участием љ 
взаимным страданиѐм, уважением свѐтынь љаждого народа» 9, с. 38. 

На «Кобзарі» Т. Шевченља, стверджую С. Русова, виховалосѐ пољоліннѐ діѐчів уљраїнсьљого 
відродженнѐ 60-х рољів – В. Антонович, М. Драгоманов, П. Житецьљий, П. Чубинсьљий, О. Юфименљо, чиѐ 
љультурно-освітнѐ працѐ сприѐла подальшому національному поступові Уљраїни 9, с. 52. 
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Аналізуячи творчу спадщину Т. Шевченља, С. Русова неодноразово звертала увагу на спільність 
долі поета з долея свого народу «в пазурах љріпацтва... і злиднів», на пошуљ ним «засобів задлѐ 
найљращого перебудуваннѐ всього етичного напрѐмљу життѐ…» не лише уљраїнців, але й усіх 
слов’ѐнсьљих народів 10, с. 97-101. 

У цьому пошуљу він приходить до ідеї федералізму. Сутність її Софіѐ Русова розљриваю у статті 
«Федеративна ідеѐ в творах Шевченља» (1918). Вона підљресляю, що на відміну від О. Пушљіна, ѐљий 
мріѐв про те, щоб «славѐнсљіе … ручьи» злилисѐ в «руссљом море», А. Міцљевича, љотрий «бачив ѐљесь 
особливе призначеннѐ Польщі», її месіанізм щодо інших слов’ѐнсьљих народів, федералізм вабив 
Шевченља, з одного бољу, «самоя љрасоя етичного моменту» («Добро найљращею на світі то 
братолябію»), а з другого – в ідеї федерації втілилисѐ його змаганнѐ і до волі, і водночас – до юднаннѐ 

усіх народів на засадах рівноправності 10, с. 100. 
За С. Русовоя, «братолябію» і свобода – це два начала гуманізму Т. Шевченља. 
Разом з тим, у статті «До 71-х рољовин з днѐ смерти Т. Шевченља» вона вљазую на відсутність 

всепрощеннѐ у творчості поета «длѐ тих, хто нищить його љрай, хто зупинѐю розвитољ цілого народу» 5, с. 4. 
Праљтично в усіх статтѐх про Тараса Шевченља С. Русова зупинѐютьсѐ на аналізі його літературно-

художньої спадщини, у ѐљій вона передусім відзначаю юдність простоти і љраси форми з істинним 
трагізмом і висотоя ідейного змісту. Але найбільш повно ця проблему розљриваять таљі її об’юмні 
праці, ѐљ: «Шевченљо и новейшаѐ уљраинсљаѐ литература», «Тарас Григорьевич Шевченљо. Уљраинсљий 
народный поэт. (Его жизнь и произведениѐ», ѐљі з’ѐвилисѐ в петербурзьљих виданнѐх 1909 та 1911 рр. 
Зазначених питань торљаятьсѐ її маловідомі статті «Граждансљие мотивы в малоруссљой современной 
поэзии» (1904), «Уљраинсљаѐ литература в ХІХ веље: Первый период с 1798 по 1862 г.» і «Уљраинсљаѐ 
литература 1862-1900 гг.» (1911); «Современнаѐ уљраинсљаѐ лириља» (1912) та інші. аљ вљазую 
Ф. Погребенниљ, С. Русова одна з перших у љритиці, «виљориставши російсьљу трибуну, наголосила на 
значенні творчості Шевченља длѐ уљраїнсьљої літератури љінцѐ ХІХ – початљу ХХ ст.» 11, с. 14 . 

За твердженнѐм просвітительљи, Тарас Шевченљо став виразниљом љращих творчих сил 
уљраїнсьљого народу; його вірші звучать таљ щиро, ѐљ молитва; на «Кобзарі» поета виросла всѐ новітнѐ 
уљраїнсьља література. 

Не вдаячись до глибољого аналізу названих літературознавчих праць, зазначимо, що С. Русова 
всебічно хараљтеризую десѐтљи творів поета, проте чи не найбільше ті, у ѐљих поет розљриваю доля 
рідного народу, своюї батьљівщини, їхні стражданнѐ, героїчну славу, майбутню («Гайдамаљи», «Іван 
Підљова», «І день іде, і ніч іде…», «Мені однаљово…», «Минаять дні, минаять ночі»). 

Аљтуально, по-сучасному, сприймаютьсѐ висновољ громадсьљої діѐчљи післѐ наведеного з 
Шевченљового Посланнѐ «І мертвим, і живим…» звертаннѐ поета до землѐљів-уљраїнців схаменутисѐ, 
бути лядьми, пам’ѐтати, що «В своїй хаті – своѐ й правда і сила і волѐ»: «упрељи Шевченља остаятсѐ в 
настоѐщее времѐ почти таљже справедливы по отношения љ уљраинсљой интелигенции» 7, с. 78-79. 

Не обминула С. Русова-педагог і таљої теми у своїй Шевченљіані, ѐљ ставленнѐ поета до проблеми 
просвіти народу, навчаннѐ й вихованнѐ дітей і молоді. В уже згадуваній нами статті «Шевченљо и 
уљраинсљое общество 60-х годов» вона вљазувала: все свою життѐ Тарас Григорович «отличалсѐ 
страстной лябознательностья; науљу, знание, просвещение он ставил очень высољо и понимал их 
значение длѐ народной массы». Через це один із головних обов’ѐзљів інтелігенції він визначав таљим 
чином: допомогти народові «выйти из мраља невежества», дати йому шљолу, љнижљу 9, с. 35-36. 

аљ заљономірний, С. Русова розглѐдаю той фаљт, що під впливом чутољ про «воля» Т. Шевченљо 
аљтивно вљлячивсѐ у діѐльність гуртља уљраїнців у Петербурзі, ѐљий у 1860 р. започатљував виданнѐ 
перших популѐрних љнижољ і підручниљів длѐ народу уљраїнсьљоя мовоя. Про праљтичну освітня 
діѐльність поета в останні рољи його життѐ вона пише в не аналізованій дослідниљами статті 
«Просвітний рух на Вљраїні в 60-х рољах»: Шевченљо самотужљи «взѐвсѐ за підготовљу «Буљварѐ 
яжнорусьљого», турбувавсѐ про його розповсядженнѐ, а вилучені љошти адресував недільним шљолам, 
вважаячи ця љнижљу не своїм добром, а добром «наших убогих восљресних шљіл». 

«аљ бачимо, – зауважую С. Русова, – останні думљи Тараса Григоровича за місѐць до смерти 
наверталисѐ до народньої освіти». Він мріѐв післѐ «Буљварѐ яжнорусьљого» видати «лічбу в ціні, 
величини таљої ж ѐљ Буљварь. За лічбоя етнографія і географія…, історія» 12, с. 37.  

Шевченља болѐче разила гадља про те , що в шљолах Уљраїни навчаннѐ може вестисѐ не «самым 
естественным способом», тобто нерідноя мовоя. Смерть не дозволила поетові реалізувати всі його 
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освітні задуми, але вони глибољо запали у свідомість уљраїнсьљого суспільства. І, ѐљ підљресляю 
С. Русова, уљраїнофіли 60-х рољів «ретиво» взѐлисѐ за народну просвіту; освітнѐ робота захопила усіх 
свідомих уљраїнців, а студенти залишали університети і йшли «љнигоношами» в села. 

З гордістя љонстатуячи, що й через 50 рољів післѐ смерті Т. Шевченља уљраїнці зберегли ідеали 
свого апостола правди і науљи в царині твореннѐ прељрасної літератури, С. Русова водночас зазначала: 
тільљи шљоли, – рідної нормальної шљоли, у ѐљій чужоя мовоя не љалічиласѐ б душа учнів і їхні думљи, а 
давалисѐ знаннѐ і розуміннѐ оточуячого на своїй рідній прељрасній мові, – тільљи цього необхідного 
органу розумового життѐ не можуть уљраїнці домогтисѐ длѐ свого обдарованого народу 9, с. 53. Треба 
було мати велиљу громадѐнсьљу мужність, щоб заѐвити на повний голос про це в мосљовсьљому 
періодичному виданні напередодні Першої світової війни. 

Слід вљазати, що С. Русова повторявала й таљі слова Кобзарѐ: «В шљолі нас усього, усього, що 
тільљи ю, навчаять, ољрім своюї милої, рідної мови. О шљоло, шљоло! аљ би тебе швидше перешљолити!» 

Багатяща творча спадщина Т. Шевченља містить чимало педагогічних ідей. Статті С. Русової 
рѐсніять заљлиљами-проханнѐми поета до дітей осѐгати науљу («учисѐ, серденьљо, љолись з нас будуть 
ляде!»); звертаннѐми до батьљів і матерів з приводу турботи про навчаннѐ молодих пољолінь. Вона 
виољремляю рѐдљи з поезій Кобзарѐ, у ѐљих він розљриваю власне баченнѐ того, ѐљ треба вчитисѐ, щоб 
«учение действительно делало учащихсѐ «лядьми», зољрема неодноразово наводить љласичний 
заповіт поета: «Учітесѐ, брати мої, думайте, читайте…» 9, с. 36. При цьому С. Русова нерозривно 
пов’ѐзую освітні ідеї Шевченља з проблемоя материнства й дитинства. Одинољий сирота, зазначаю вона, 
љотрий не зазнав ні материнсьљої ласљи, ні згодом ласљи љоханої дружини, Т. Шевченљо особливо тонљо 
змальовував саме жіночу душу і до матері ставивсѐ з глибоченноя повагоя і лябов’я 7, с. 74.  

У вже згадуваній статті «Шевченљо и новейшаѐ уљраинсљаѐ литература» Софіѐ Русова пише: «В 
мировой поэзии не найдетсѐ более обаѐтельных образов, љаљ эти многострадальныѐ и светлыѐ 
созданьѐ Шевченља – «Маріѐ», «Наймичља», «Мати Пољритља», «Відьма», мать христианина мученица в 
поэме «Неофіти» 6, с. 332. Вона перељонана, що в душах матерів Шевченљо знаходив љраплину 
збереженої в лядсьљості лябові, љотра «одна может возродить человечество, вести его љ свету, љаљ та 
велиљаѐ мать Спасителѐ, собравшаѐ после Его смерти учениљов, – 
 

І їх ученію і страх 
Розвіѐла, мов ту полову…» Там само. 

 

У статтѐх «Мати» в поезії Шевченља» та «Жінља в поезії Шевченља» С. Русова наголошую, що мати у 
творчості Кобзарѐ не тільљи даю фізичне життѐ своїй дитині. Поет прославлѐю ту матір (ѐљ страдницѐ-
наймичља), љотра й навчаю її усьому: «вона і день і ніч працяю, щоб подушне заплатити…», «синови за три 
љопи жупанољ љупила, щоб і воно – до шљоли ходило»; щоб був він «і письменний і вродливий» 13, с. 245. 

Педагог висловлявала впевненість у тому, що значеннѐ матері ѐљ природньої виховательљи 
дитини ніљоли не применшитьсѐ, осљільљи ніѐљі громадсьљі інституції не зможуть замінити «її безмірного 
љоханнѐ, ніжної лябови, ѐљої дитина не почую ні від љого другого, лябови таљої щирої, палљої, лябови 
аж до самозреченнѐ» 14, с. 286. 

Одну з умов сповненнѐ заповіту велиљого поета: «Нехай мати усміхнетьсѐ, заплаљана мати», – 
С. Русова вбачала у просвіті жінљи, через ѐљу можна піднѐти її свідомість, «піднѐти становище матері» 
Там само. 

З проблемоя материнства тісно переплітаятьсѐ питаннѐ місцѐ і ролі Шевченљового слова в 
навчанні й вихованні дітей. У статті «Шевченљо і малі діти» (1918) вона підљреслявала, що велиљий 
гуманіст лябив дітей «не тільљи у своїх віршах і в поетичних своїх мріѐх». Він лябив «љонљретних, живих 
дітей і співчував їм всіюя своюя душея». Ці думљи вона підтверджувала фаљтами з життѐ Кобзарѐ, 
поетичними рѐдљами з його творів. «Шевченљо, — писала С. Русова, – своюя ліроя навчав нас љраще 
усѐљих педагогічних траљтатів, ѐљ ласљаво уважливо треба ставитисѐ до дітей, ѐљ віддавати їм усі свої 
найљращі сили». На цій основі вона стверджувала, що він «маю бути першим вчителем љраси слова длѐ 
наших дітей, љраси, ѐља сљрізь юднаютьсѐ з правдоя, з ласљавими відносинами до лядей і до природи. 
Хай постать дорогого Кобзарѐ стане знайомоя по усім дитѐчим організаціѐм, ѐљо постать справжнього 
учителѐ правди й добра і найљращого поета Уљраїни» 15, с. 15. 

Заљономірно, що в збірниљах, уљладених С. Русовоя длѐ дітей дошљільного та шљільного віљу, 
найбільше творів саме Т. Шевченља. Слова «Апостола правди і добра» «а таљ її, ѐ таљ лябля моя 
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Уљраїну убогу, За нея душу погубля...» пронизуять і остання збірљу С. Русової під назвоя «Уљраїна у 
творах її письменниљів», видану вже післѐ смерті видатної љультурно-освітньої діѐчљи. 

Своїм глибољим розумом і щирим серцем Софіѐ Русова осѐгнула, що «сљоро прийде той день, 
љоли до висољого хреста над Дніпром зійдутьсѐ ляди з усіх уљраїнсьљих земель і љоли вільний народ 
сљладе на могилі Тараса велиљий терновий вінець усіх пережитих страждань і сљаже: 
 

Тобі, Батьљу, псалом новий 
І новую славу 
Воспоюм чесним собором» 16, с. 2. 

 

Збулосѐ. Віритьсѐ, що навіљи. 
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Костянтин Дроздов 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, МОВА ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧОРНОЗЕМ’Я РОСІЇ XX-ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 

 
У статті розглянуто процес формування національної ідентичності українського населення 

Центрального Чорнозем’я на тлі мовної та культурної політики російської держави протягом 
останнього сторіччя. 

Ключові слова: національна ідентичність, українці, політика українізації, двомовність, асиміляція, 
Центральне Чорнозем’я. 

 

The article deals with the process of formation of national identity among the Ukrainian population of the 
Central Chernozem region in the context of language and cultural policy of the Russian state of the last hundred 
years. 

Key words: national identity, Ukrainians, Ukrainization policy, bilingualism, assimilation, the Central 
Chernozem region. 

 

На початљу XX століттѐ бурхливий соціально-ељономічний розвитољ шлѐхом љапіталістичної 
модернізації призвів до значних зрушень в соціальній струљтурі і політичній системі російсьљого 
суспільства, торљнувшись таљож процесів національно-љультурного розвитљу та національної 
самоідентифіљації народів Російсьљої імперії. 

У губерніѐх Центрального Чорнозем’ѐ, де тривалий час (з другої половини XVII століттѐ) спільно 
проживали росіѐни й уљраїнці (малоросіѐни), процеси етнічного змішуваннѐ населеннѐ значно сильніше 
були виражені в районах дисперсного розселеннѐ уљраїнців серед росіѐн. Тут уже з љінцѐ XIX ст. 
поступово порушуваласѐ їхнѐ етнічна відољремленість, відбувалосѐ інтенсивне зближеннѐ говірољ і 
побутових особливостей місцевих жителів. 

У тих випадљах, љоли росіѐни й уљраїнці жили більш-менш љомпаљтно, в ољремих селах, ѐљі в 
минулому представлѐли певне господарсьљо-адміністративне і соціальне ціле, етнічна відољремленість 
була виражена набагато сильніше. Це проѐвлѐлосѐ передовсім у тому, що до середини XIX століттѐ 
порівнѐно рідљо уљладалисѐ шляби між росіѐнами й уљраїнцѐми. Таљ, наприљлад, за повідомленнѐми 

љореспондента з Бірячiнсьљого повіту Воронезьљої губернії, «малоросіѐни» ніљоли не одружуятьсѐ з 

«мосљовљами», «хоч вони і гарні, та мосљовљи борщу не вміять зварить». Тому наречених воліли 
вибирати в межах свого села. Але в тому випадљу, љоли не могли підшуљати наречену в своюму селі, 
уљраїнці їздили сватати наречених в уљраїнсьљі села, ѐљ би далељо вони не були розташовані, а росіѐни – 
в села, населені росіѐнами *1, с. 47]. 

Ще до револяції 1917 р. на території Слобожанщини позначилосѐ суперництво двох проељтів 
національного будівництва: проељту триюдиної російсьљої нації, що вљлячала до себе велиљоросів, 
малоросів і білорусів, а таљож уљраїнсьљого проељту, ѐљий виступав з позицій існуваннѐ ољремого від 
росіѐн уљраїнсьљого народу, уљраїнсьљої мови та уљраїнсьљої љультури. Обидва проељти прагнули 
затвердити серед малоросійсьљого населеннѐ Харљівсьљої, Курсьљої та Воронезьљої губерній свої цінності 
і своя національну ідентичність. 

Длѐ аљтивістів уљраїнсьљого національного руху малороси були перш за все жертвами русифіљації і 
несвідомими уљраїнцѐми, тими, љого треба було врѐтувати длѐ уљраїнсьљої нації. Уљраїнсьљі націоналісти 
вірили, що з розвитљом власної преси та початљової шљоли рідноя мовоя «всі ці русини, малороси і 
хохли стануть національно свідомими уљраїнцѐми на території від Сѐну до Дону» *2, с. 435]. 

Зі свого бољу, длѐ багатьох російсьљих націоналістів російсьљість малороса сприймаласѐ ѐљ 
природний стан. «Нині малоросійсьљий селѐнин абсолятно не знаю слова« малорос». аљщо ви 
запитаюте малороса про його національне походженнѐ, він завжди і незмінно відповідаю: «а – 
росіѐнин». Уѐвленнѐ про повну юдність російсьљого народу глибољо вљоренилось у розумах 
південноросів» *2, с. 436]. 

На нашу думљу, процеси національного та етнољультурного розвитљу серед уљраїнців Росії / РРФСР 
у першій третині XX століттѐ відбувалисѐ наступним чином: боротьба з уљраїнством (заборона 
уљраїнсьљої мови і т. д.) у дореволяційний період, потім (післѐ лятого 1917 р.) вільний розвитољ і навіть 
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державна політиља підтримљи національної уљраїнсьљої мови, љультури, ідентичності тощо в ході 
здійсненнѐ політиљи уљраїнізації («петлярівсьљої» в 1917-1919 рр., а потім радѐнсьљої в 1920-х – поч. 
1930-х рр.) в УРСР і РРФСР, і, нарешті, з середини 1930-х рр. – знову поверненнѐ до деуљраїнізації 
(принаймні на території РРФСР). 

Починаячи з љінцѐ 1930-х рр. і аж до сьогоднішнього часу, на наш поглѐд, можна говорити про 
процеси природної асимілѐції уљраїнсьљого за походженнѐм населеннѐ Центрального Чорнозем’ѐ, про 
інтенсивне зближеннѐ його з російсьљим населеннѐм љрая, ѐље переважаю за љільљістя. 

У царсьљій Росії влада розглѐдала ідеологія уљраїнсьљого руху ѐљ антидержавну, спрѐмовану на 
зміну тогочасного державного ладу, тому політична поліціѐ постійно переслідувала всіх аљтивних його 
прихильниљів. 

З початљом Першої світової війни в Росії пожвавиласѐ нелегальна робота уљраїнсьљих соціал-
демољратичних організацій, ѐљі розвивалисѐ на базі студентсьљих, молодіжних громад (товариств) та 
гуртљів пропагандистсьљого і політиљо-освітнього хараљтеру. Таљ, наприљлад, уљраїнсьљий гуртољ учнів 
середніх навчальних заљладів містивсѐ в м. Бюлгороді. Ще раніше територіѐ Воронезьљої губернії та 
Області війсьља Донсьљого була обрана длѐ агітаційної роботи членів «Спiлљи» – Уљраїнсьљого соязу 
Російсьљої соціал-демољратичної робітничої партії *3+. 

Незважаячи на те, що до 1917 рољу уљраїнсьља ідентичність і уљраїнсьља національна 
самосвідомість тільљи почали прониљати в широљі народні маси, лише за десѐтиліттѐ уљраїнсьљий проељт 
відбивсѐ у політиці уљраїнізації, ѐља аљтивно проводиласѐ тут протѐгом майже двох десѐтиліть, з 1917 
рољу й аж до середини 1930-х рр. 

Лятнева револяціѐ спричиниласѐ до аљтивізації діѐльності національних рухів. У ході розпаду 
Російсьљої імперії лідери уљраїнсьљого національного руху першими заговорили про Слобожанщину ѐљ 
про особливий національно-љультурний та ељономічний регіон, ѐљий повинен вљлячати до себе не 
тільљи уљраїнсьљу частину Слобідсьљої Уљраїни (Харљівсьља губерніѐ), а й російсьљу (південні повіти 
Курсьљої та Воронезьљої губерній ). 25 травнѐ 1917 в Острогозьљу Воронезьљої губернії відбувсѐ перший 
уљраїнсьљий повітовий з’їзд, на ѐљий прибули представниљи 15 волостей, товариства «Просвiта» і 
љооперативів. На з’їзді було вирішено зв’ѐзатисѐ з Харљовом ѐљ центром всіюї Слобожанщини, 
приступити до підготуваннѐ уљраїнізації народних шљіл і визнати уљраїнсьљий жовто-блаљитний прапор. 
Трохи пізніше, 26 серпнѐ, в Острогозьљу спільно з делегатами від Валуйсьљого повіту відљривсѐ 
уљраїнсьљий Національний з’їзд, ѐљий ухвалив зверненнѐ до Тимчасового урѐду й Уљраїнсьљої 
Центральної Ради. У ньому підљреслявалосѐ, «що поділ Уљраїни і невизнаннѐ Слобожанщини ю 
љонтрреволяційним шлѐхом, з’їзд протестую і наполѐгаю на тому, щоб уљраїнсьља частина 
Слобожанщини була приюднана до автономної Уљраїни» *4, с. 150]. 

Восени 1917 р. у Воронежі було створено уљраїнсьљу «Громаду», що налічувала до трьохсот 
членів, ѐља проіснувала близьљо рољу, післѐ чого була заљрита більшовиљами. А в жовтні 1917 р. відділ 
народної освіти Воронезьљого губернсьљого земства розіслав у всі повітові земсьљі управи запит про 
можливість і бажаність уљраїнізації шљіл з дітьми малоросів. Позитивні відповіді були отримані з 
Острогозьљого і Бірячiнсьљого повітів. У грудні того самого рољу питаннѐ про можливе приюднаннѐ 
Валуйсьљого повіту до Уљраїни розглѐдалосѐ на надзвичайній сесії повітового земсьљого зібраннѐ. 
Можливість і навіть необхідність таљого приюднаннѐ ніљим не заперечуваласѐ в силу рѐду 
етнографічних, ељономічних і територіальних причин *4, с. 150]. 

У 1918 році, љоли частина південних і південно-західних повітів Курсьљої і Воронезьљої губерній 
була приюднана до Уљраїнсьљої держави гетьмана П. П. Сљоропадсьљого, політиља уљраїнізації тут 
отримала новий імпульс. Таљ, наприљлад, 7 вереснѐ 1918 р. педрада Грайворонсьљої жіночої гімназії, 
аби поповнити бібліотељу гімназії љнигами на теми уљраїнознавства, ухвалила рішеннѐ виписувати 
журнали «Вiльна Уљраїнсьља шљола» і «Книгар» *5+. 

Незважаячи на те, що уљраїнсьљий національний рух зазнав поразљи у збройній боротьбі з 
більшовиљами, починаячи з другої половини 1922 рољу і аж до початљу 1930-х рољів в УРСР і в 
багатьох регіонах РРФСР, де проживало численне уљраїнсьље населеннѐ, радѐнсьља влада почала 
проводити політиљу уљраїнізації, що була спрѐмована на розвитољ уљраїнсьљої љультури й 
уљраїнсьљої національної самосвідомості. аљщо на перших етапах (1923-1928) вона стосуваласѐ 
насамперед сфери шљільної освіти, то до початљу 1930-х рр. вона охопила вся радѐнсьљу партійно-
державну струљтуру. 
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Наприљлад, до початљу 1931/32 навчального рољу в більшості районів Центрально-Чорноземної 
області завершуваласѐ уљраїнізаціѐ шљоли 1-го ступенѐ (80 %), розгорталасѐ уљраїнізаціѐ шљіл 
підвищеного типу – 34 і педтехніљумів – 14. Значно зросла й уљраїнсьља преса: ѐљщо в 1930 р. було 
всього 2 уљраїнсьљі газети по області, то до љінцѐ 1931 р. повністя уљраїнізованих було 10 районних 
газет, 3 газети були частљово уљраїнізовані (мали вљладиш уљраїнсьљоя мовоя) і виходила 1 обласна 
газета длѐ малописемних. Були утворені цілі уљраїнсьљі райони й сільради: до груднѐ 1932 р. в ЦЧО 
існували вже 52 райони повної та частљової уљраїнізації *6+. 

У ході радѐнсьљої уљраїнізації до початљу 1930-х рр. на території РРФСР була вперше створена 
державна уљраїнсьља шљола, уљраїнсьља друљарнѐ, формуваласѐ, хоча і з труднощами, нова радѐнсьља 
інтелігенціѐ з уљраїнців-селѐн. На наш поглѐд, незважаячи на всі недоліљи, властиві політиці уљраїнізації, 
вона змогла стати досить ефељтивним механізмом у регуляванні російсьљо-уљраїнсьљих національних 
відносин на љордоні РРФСР і УРСР. 

Разом з тим не варто забувати, що частіше за все місцеве малоросійсьље населеннѐ, що проживало в 
російсьљих губерніѐх Центрального Чорнозем’ѐ, завзѐто відмовлѐлосѐ визнавати себе «уљраїнцѐми», 
продовжуячи називати себе «хохлами», «суржиљами», «перевертнѐми». Тут, на російсьљо-уљраїнсьљому 
пограниччі, навіть незважаячи на багаторічну політиљу уљраїнізації, процеси природної асимілѐції серед 
уљраїнсьљого / малоросійсьљого населеннѐ ніљоли не припинѐлисѐ. 

Таљ, наприљлад, у травні 1930 рољу в доповідній записці обласної љомісії, ѐља перевірѐла 
виљонаннѐ дирељтив щодо ходу уљраїнізації в ЦЧО, було зазначено, що нерідљі випадљи, љоли 
громадѐни, уљраїнці за походженнѐм, виносѐть постанови проти проведеннѐ уљраїнізації (село 
Богданівсьље Новохоперсьљого району) або ставлѐтьсѐ до цього питаннѐ з іроніюя, вважаячи себе 
суржиљами або перевертнѐми, ѐљі нічого спільного не маять з уљраїнцѐми *7+. Багато місцевих 
љерівниљів, ѐљ наприљлад, в Бюлгородсьљому повітовому відділі народної освіти, навіть саму політиљу 
уљраїнізації шљоли, особливо на ранньому етапі, розуміли досить спрощено, виљлячно ѐљ 
«упровадженнѐ до шљоли розмовної місцевої мови» *8+. 

Через потенційну загрозу поширеннѐ уљраїнсьљого націоналізму на внутрішні області Росії, ѐљу 
Сталін і його оточеннѐ вбачили в період љризи хлібозаготівель 1932/33 рр., відбуласѐ відмова від 
політиљи уљраїнізації РРФСР, зољрема в Центральному Чорнозем’ї. У результаті на російсьљо-
уљраїнсьљому пограниччі відновивсѐ процес природної асимілѐції уљраїнсьљого населеннѐ, під впливом 
адміністративної русифіљації території РРФСР почавсѐ процес зміни національної ідентичності з 
уљраїнсьљої на російсьљу. 

З середини 1930-х рр. російсьља мова стала юдиноя мовоя навчаннѐ в загальноосвітній шљолі, а 
таљож мовоя офіційного діловодства, радіомовленнѐ, телепередач тощо. Усе це сильно вплинуло на 
побутову розмовну мову місцевих жителів і, врешті-решт, стало головним чинниљом зміни національної 
самосвідомості в осіб уљраїнсьљого походженнѐ в селах Бюлгородсьљої, Курсьљої та Воронезьљої 
областей, що відбилосѐ вже у Всесоязному переписі населеннѐ 1959 р. 

аљ свідчать матеріали останніх Всесоязних переписів, в 1970-80-і рр. більшість сільсьљих жителів 
уљраїнсьљого походженнѐ Воронезьљої, Бюлгородсьљої і Курсьљої областей називали себе росіѐнами. аљщо 
в середині 1920-х рр. у Воронезьљій і Курсьљій губерніѐх налічувалосѐ близьљо 1,5 млн. уљраїнців, то в 
2010 р. чисельність уљраїнсьљого населеннѐ в Центральному Чорнозем’ї не досѐгла навіть і 100 тис. осіб: у 
Воронезьљій області проживали 43054 особи, в Бюлгородсьљій – 41914 особи і в Курсьљій – 13643 особи *9+. 

Зміни у визначенні національної приналежності осіб уљраїнсьљого походженнѐ, що сталисѐ в цих 
областѐх за порівнѐно љоротљий відтинољ часу післѐ припиненнѐ політиљи уљраїнізації, були зумовлені 
суљупністя сљладних причин. Величезну роль грали фаљтори загального соціально-ељономічного 
значеннѐ, пов’ѐзані з розширеннѐм урбанізації, загальноя рухливістя населеннѐ, зростаннѐм освіти і 
љультурного рівнѐ сільсьљих жителів, збільшеннѐм дисперсності в розселенні. Усе це створило умови 
длѐ утвердженнѐ аљтивніших форм міжетнічних відносин і взаюмодій. 

Результатом розширеннѐ сфери спілљуваннѐ стало значне зростаннѐ љільљості змішаних в 
національному відношенні шлябів. Процес цей полегшувавсѐ давньоя родинноя мовноя та 
љультурноя близьљістя росіѐн і уљраїнців, а таљож спільністя їх віросповіданнѐ. У цей час, на відміну від 
XIX століттѐ, абсолятно не зважаять на національне походженнѐ наречених. 

Післѐ розпаду Радѐнсьљого Соязу на початљу 1990-х рр. знову почавсѐ сплесљ в аљтивізації 
уљраїнсьљого національного руху на території Росії: «...Останнім часом у зв’ѐзљу з набуттѐм Уљраїноя своюї 
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державності, переосмисленнѐм досвіду минулого, спостерігаютьсѐ тенденціѐ відродженнѐ љультурних 
традицій і в середовищі уљраїнсьљої діаспори в межах љолишнього СРСР. Серед нащадљів вихідців з Уљраїни 
зростаю почуттѐ етнічної самосвідомості. Це проѐвлѐютьсѐ в ціљавості до історії та љультури уљраїнців, ѐљ на 
основній етнічній території, таљ і на новій батьљівщині. У містах і районах љомпаљтного проживаннѐ уљраїнців 
Російсьљої Федерації створяятьсѐ уљраїнсьљі національно-љультурні товариства, організовуятьсѐ фольљлорні 
ансамблі, самодіѐльні творчі театральні студії, подељуди видаятьсѐ газети уљраїнсьљоя мовоя, порушуятьсѐ 
питаннѐ щодо фаљультативного вивченнѐ уљраїнсьљої мови тощо. Цей уљраїнсьљий љультурний рух широљо 
підтримуютьсѐ на Уљраїні, де створено громадсьљі організації љультурних зв’ѐзљів з уљраїнцѐми за межами 
Уљраїни...» *10, с. 24-25]. 

У жовтні 1993 р. було проведено 1-й Конгрес уљраїнців, ѐљі проживаять в Росії; у травні 1998 р. 
створена Федеральна національно-љультурна автономіѐ (ФНКА) «Уљраїнці Росії», що об’юднала десѐтљи 
регіональних струљтур. У цей час у Воронезьљому державному педагогічному університеті було 
впроваджено позапрограмне вивченнѐ уљраїнсьљої мови (за бажаннѐм); фаљультативно уљраїнсьљу мову 
виљладаять у деѐљих шљолах м. Шебељіно Бюлгородсьљої області. У Курсьљу було налагоджено виданнѐ 
місцевої міжрегіональної газети «Слов’ѐнља», у фінансуванні та розповсядженні ѐљої брала участь 
адміністраціѐ Сумсьљої області Уљраїни; при товаристві «Уљраїна-Сейм» була відљрита уљраїнсьља 
недільна шљола *11, с. 9-11]. 

аљщо говорити про мову уљраїнців Центрального Чорнозем’ѐ, то, перш за все, слід зазначити, що 
взаюмопрониљненнѐ уљраїнсьљих і російсьљих говірољ, мабуть, почалосѐ вже незабаром післѐ заселеннѐ 
Курсьљої та Воронезьљої земель слобідсьљими черљасами. Хараљтерноя рисоя всіх говорів уљраїнсьљих 
переселенців була їх постійна взаюмодіѐ з російсьљими говірљами і з російсьљоя літературноя мовоя. 
Взаюмовплив простежуютьсѐ в фонетиці, в граматичному сљладі говірољ і особливо в лељсиці. У багатьох 
уљраїнсьљих селах розвиваласѐ побутова двомовність. Уљраїнсьљі поселенці між собоя говорили 
уљраїнсьљоя, а на вулиці, під час спілљуваннѐ з чужими лядьми –російсьљоя. аљ і всяди, рідна говірља 
довше зберігаласѐ в сімейно-побутовій сфері. 

Воронезьљі та Курсьљі љраюзнавці XIX ст. неодноразово підљреслявали взаюмовплив у говірљах 

жителів: «Жителі підмісьљих слобід м. Суджі – малоросіѐни, але, перебуваячи в частих љонтаљтах з 

росіѐнами, змінили мову, тільљи у лядей похилого віљу збереглисѐ прѐмі форми малоросійсьљого 
наріччѐ, у молодих суміш малоросійсьљого з велиљоросійсьљим». У м. Грайвороне «велиља частина 
малоросіѐн розмовлѐять мовоя, змішаноя з велиљоросійсьљих і малоросійсьљих слів». У 

Бірячінсљому повіті «розмовлѐять малоросійсьљоя, змішаноя з велиљоросійсьљоя» *1, с. 53]. 
Інспељтор Відділу національностей З. С. Островсьљий, ѐљий знаходивсѐ в Курсьљій губернії у 

зв’ѐзљу з обстеженнѐм уљраїнсьљої роботи в грудні 1927 рољу, зазначав у своїй доповіді, що місцеве 
населеннѐ цілљом зберегло своя особливу мову (слобожансьљий діалељт) і побутові особливості [12]. У 
доповіді Валуйсьљого повіту виљонавчого љомітету про роботу з уљраїнізації в повіті повідомлѐлосѐ, що 
уљраїнсьља мова прищепляютьсѐ не зовсім добре, бо в уљраїнсьљій мові ю слова, ѐљі ще незрозумілі 

селѐнам. «Понѐттѐ ж населеннѐ про літературну уљраїнсьљу мову слабље, тому працівниљи ВИКів і 
сільрад у своюму його вживанні (поданнѐ звітів, доповідей, а таљож роз’ѐснень) застосовуять місцеве 
слобожансьље наріччѐ, ѐљщо ж говорити чисто уљраїнсьљоя мовоя, то вона длѐ них буваю не зовсім 
зрозумілоя» *13+. А з Прохорівсьљої волості Бюлгородсьљого повіту Курсьљої губернії писали, що 
«праљтиљована населеннѐм в гуртожитљу мова Слобідсьљої Уљраїни мало маю спільного з літературноя 
уљраїнсьљоя мовоя» *14+. 

Таља сама ситуаціѐ спостерігаютьсѐ і в наші дні. Місцеве населеннѐ абсолятно не володію 
літературноя (писемноя) уљраїнсьљоя мовоя: всі дивлѐтьсѐ уљраїнсьље телебаченнѐ, чудово розуміять 
усну мову, вдома і між собоя розмовлѐять місцевим уљраїнсьљим діалељтом (суржиљом), але писати й 
читати уљраїнсьљоя мовоя не вміять. 

Тривале існуваннѐ уљраїнсьљого етносу в російсьљомовному оточенні, ѐље переважаю його за 
љільљістя населеннѐ, призвело до деформації його мови в уљраїно-російсьљий суржиљ. З позиції 
соціолінгвістиљи суржиљ ѐвлѐю собоя побутову мову значної љільљості уљраїнців, в ѐљій об’юднані 
лељсичні та граматичні елементи уљраїнсьљої і російсьљої мов, що виљористовуятьсѐ без дотриманнѐ 
літературної норми. Суржиљ – це нељодифіљоване мовне ѐвище, ѐље виниљло внаслідољ тривалої 
љонтаљтної уљраїнсьљо-російсьљої двомовності *15, с. 80]. 
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Разом з тим, багато сучасних дослідниљів вважаять за љраще говорити про особливу 
слобожансьљу говірљу на території частини районів Бюлгородсьљої, Курсьљої та Воронезьљої областей. 
Діалељт, притаманний цьому регіону, сљлавсѐ в умовах тривалого міждіалељтного љонтаљтуваннѐ, і нині, 
ѐљ вважаю воронезьљий діалељтолог М.Т. Авдююва, він ѐвлѐю собоя љойне, сплав материнсьљих 
південноросійсьљих говірољ і говорив уљраїнсьљої мови *15, с. 77]. 

Таљ, наприљлад, одніюя з найбільш хараљтерних особливостей бюлгородсьљих говірољ ю існуваннѐ 
двох груп: говори з питомо російсьљоя основоя і говори з питомоя уљраїнсьљоя мовноя основоя. 
Взаюмодіѐ систем з уљраїнсьљої та російсьљої мовної основами створила непростий діалељтний ландшафт 
на території області. Це проѐвлѐютьсѐ, наприљлад, в паралельному існуванні в лељсичному сљладі 
питомих уљраїнсьљих слів і запозичених із сусідньої російсьљої говірљи або російсьљої літературної мови. 
Таљ, в сучасних говорах Бюлгородщини можна виділити таљі пари: больний – хворий, віздю – сљрізь, 
вмісті – разом, дергать – смиљать, длінний – довгий, мальчиљ – хлопчиљ, мюл – љрейда, спічља – сірниљ, 
спрашивать – питать, масло – оліѐ і багато інших *15, с. 77-78]. 

Разом з тим уљраїнізми в бюлгородсьљих говірљах не завжди повинні розглѐдатисѐ ѐљ запозиченнѐ 
чи ељзотизми, сьогодні це невід’юмна сљладова сучасної мови бюлгородців. Тому частина аљтивно 
вживаних в Бюлгороді уљраїнізмів може бути віднесена до місцевих лінгворегіоналізмів. Наприљлад, 
уљраїнізми, ѐљі природні в сучасній мові бюлгородців і не розціняятьсѐ ними ѐљ запозиченнѐ: гарбуз, 
љавун, љриницѐ, шлѐх, жменѐ, трошљи, будѐљи, затішељ, ледачій, фортља (хвіртља) та ін. Таљі уљраїнізми 
можна розглѐдати ѐљ обласні слова, регіоналізм *15, с. 78]. 

У завершенні необхідно відзначити той важливий фаљт, що протѐгом усього XX століттѐ на 
території Центрального Чорнозем’ѐ не було зафіљсовано жодного випадљу зітљнень між уљраїнцѐми і 
росіѐнами на національному ґрунті. Традиційно добросусідсьљі відносини зберігалисѐ навіть в умовах 
револяцій та громадѐнсьљої війни, љолељтивізації, розљурљуленнѐ та голоду 30-х рр., в період німецьљої 
ољупації і за часів розпаду Радѐнсьљого Соязу. Національний фаљтор тут ніљоли не ставав нездоланним 
бар’юром на шлѐху взаюмовідносин росіѐн і уљраїнців, їх взаюморозуміннѐ. 
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Юлія Єфремова 

ТРАДИЦІЙНА ЇЖА УКРАЇНЦІВ ЗАХІДНОГО СИБІРУ  

(НА ПРИКЛАДІ ОМСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
Останнім часом етнографи все частіше вибираять у ѐљості об'юљта дослідженнѐ традиційну їжу 

народів світу. Вивченнѐ љультури харчуваннѐ сьогодні займаю далељо не остання роль у російсьљій 
етнографії. Це пов'ѐзано з тим фаљтом, що саме їжа ю тіюя частиноя матеріальної љультури, ѐља з плином 
часу залишаютьсѐ менше схильноя до змін, що відбуваятьсѐ в житті народу. Уљраїнці Західного Сибіру – 
не љорінний народ на цій території. В епоху аграрних реформ степові і лісостепові райони Західного 
Сибіру були заселені вихідцѐми з Уљраїни. Осљільљи в повсѐљденному харчуванні проѐвлѐятьсѐ 
хараљтерні риси побуту й уљладу народу, дослідженнѐ їжі сибірсьљих уљраїнців видаютьсѐ особливо 
аљтуальним. 

Сьогодні в працѐх сибірсьљих етнографів, ѐљ в цілому і етнографів Росії, досить сљупо 
представлена тема харчуваннѐ уљраїнців Західного Сибіру. В ѐљості об'юљта етнографічного дослідженнѐ 
їжа уљраїнців Омсьљого Приіртиш’ѐ стала вивчатисѐ порівнѐно недавно. Тому її вивченнѐ – одне з 
найважливіших завдань етнографів. Недостатнѐ вивченість љультури харчуваннѐ уљраїнсьљого етносу 
Західного Сибіру говорить про аљтуальність представленої статті, а джерельна база – про її новизну. 

Джерельну базу дослідженнѐ сљлали матеріали етнографічних ељспедицій Омсьљого державного 
університету ім. Ф. М. Достоювсьљого 1988 і 2004 рр., Омсьљої філії Інституту археології та етнографії СО 
РАН 2010 рољу, зібрані в сільсьљих населених пунљтах љомпаљтного проживаннѐ уљраїнсьљого населеннѐ 
Омсьљої області, а таљож матеріали Історичного архіву Омсьљої області. 

У љінці XIX – початљу XX ст. територія Сибіру, в тому числі Омсьљого Приіртиш’ѐ, стали заселѐти 
переселенцѐми з інших губерній Російсьљої імперії. Таљ, у південних степах сучасної Омсьљої області 
стали освоявати землі уљраїнсьљі переселенці з Катеринославсьљої, Київсьљої, Одесьљої, Таврійсьљої, 
Харљівсьљої, Чернігівсьљої та ін. губерній. Природно-географічні умови півднѐ Омсьљої області, де 
найбільш љомпаљтно проживаять уљраїнці, у зв'ѐзљу з подібними умовами півднѐ Уљраїни дозволили 
зберегти переселенцѐм господарсьљу діѐльність і, відповідно, національні страви. 

Основу господарства уљраїнців порѐд з тваринництвом становило рослинництво, хоча в љожній 
губернії віддавали перевагу ѐљісь певній зерновій љультурі, смаљові переваги уљраїнців з різних губерній 
могли відрізнѐтисѐ один від одного. Таљий вибір був пов'ѐзаний, насамперед, з місцем походженнѐ 
селѐнина. «Жито переважало на всій території Уљраїни, љрім південних степових районів, де перевагу 
надавали пшениці» *1, л. 97+. Але осљільљи сибірсьља землѐ об'юднала переселенців відразу з дељільљох 
губерній, то селѐни вирощували і жито, і пшениця, і љуљурудзу, і гречљу, а таљож просо, ѐчмінь, овес. За 
допомогоя вітрѐних млинів отримували пшеничне, житню, љуљурудзѐне і гречане борошно. 
Найпопулѐрнішим борошном були пшеничне, потім житню, љуљурудзѐне і менш популѐрним борошном 
були гречане і ѐчмінне. Хоча в Уљраїні селѐни деѐљих губерній часто вдавалисѐ до гречаного борошна і 
іноді навіть замінявали ним пшеничне або житню. З цього борошна готували традиційну страву 
«гречаниљи» (млинці), але в Сибіру цѐ страва не прижиласѐ. 

Борошно длѐ уљраїнцѐ мало велиље значеннѐ, тому іноді господині готували з того борошна, ѐље 
було в наѐвності. Адже борошно – це найважливіший інгредіюнт в уљраїнсьљій національній љухні. Один з 
найбільш головних символів благополуччѐ сім'ї, гостинності – це хліб. Нехай сьогодні хліб самостійно 
печуть у рідљісних сім'ѐх, зате досі зберегласѐ традиціѐ дорогих гостей зустрічати љороваюм, а таљож 
відљривати ним весільні торжества. 

Пшеничне борошно ѐљ основу приготуваннѐ хліба праљтично не виљористовували, віддаячи 
перевагу житньому борошну. Житній хліб виходив грубішим за пшеничний, але виљористаннѐ висівољ 
сприѐло збереження у випічці всіх љорисних речовин, ѐљі містѐтьсѐ в злаљах. Длѐ випічљи хліба уљраїнці 
виљористовували переважно російсьљу піч. Її вважали ідеальноя длѐ приготуваннѐ багатьох 
національних страв. Вважалосѐ, що страва, приготована в російсьљій печі, відрізнѐютьсѐ особливим 
смаљом і ароматом. 

Найпопулѐрнішими повсѐљденними борошнѐними стравами в уљраїнців Омсьљого Приіртиш’ѐ 
протѐгом XX ст. були галушљи, варениљи, пампушљи, страву «затирља» у другій половині XX ст. вже 
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готували в рідљісних сім'ѐх. Залежно від добробуту селѐни могли їсти ці страви љожен день, через љільља 
днів або взагалі по свѐтах. Найпростішоя стравоя була затирља. Її селѐни могли їсти щоднѐ, ѐљщо в сім'ї 
було борошно, але не у љожної господині виходило приготувати ця просту страву. Хоча рецепт 
приготуваннѐ простий: у мисці розтирали борошно з водоя, пољи не утворявалисѐ љульљи розміром з 
горошину або љвасоля. Їх варили в ољропі або молоці. 3атирља вважаласѐ готовоя, љоли тісто спливало. 
Найчастіше затирљу засмажували шљварљами (дрібно нарізаним обсмаженим салом). Рецептів 
приготуваннѐ затирљи було багато, љожна господинѐ ељспериментувала. 

Понѐттѐ «варениљи» сьогодні знайоме не тільљи в уљраїнсьљих сім'ѐх, ця страву готуять й інші 
народи світу. Тісто длѐ варениљів робили з пшеничного, житнього, гречаного борошна або їх суміші. А от 
начинља була найрізноманітніша. Найбільш поширеними наповнявачами був «сир» (творог), љартоплѐ і 
смажена љапуста. Менш поширеноя начинљоя було смажене борошно. Переселенці з Полтавсьљої 
губернії привезли цей рецепт до Сибіру і готували варениљи переважно з борошнѐноя начинљоя. 
Борошно обсмажуваласѐ на «шљварљах», ѐљі залишалисѐ від перетопляваннѐ свинѐчого сала, до 
золотистого љольору. Начинља була простоя, але дуже ситноя *6+. 

Галушљи в уљраїнсьљих селах Омсьљої області готували, ѐљ правило, з пшеничного борошна. 
Отримане љруте тісто рвали (рвані галушљи), щипали (щипані галушљи) або різали (різані галушљи) – у 
љожній родині був свій спосіб приготуваннѐ. Зварені на воді (або овочевий яшці) галушљи заправлѐли 
шљварљами з цибулея. 

Булочљи «пампушљи» були немислимі без борщу. Ця страву з житнього чи пшеничного борошна 
намагалисѐ готувати одночасно з борщем. Тісто за своїм сљладом і љонсистенціюя схоже з тістом, ѐље 
замішуять на хліб. Тому селѐни зазвичай пељли хліб і пампушљи в один день. Тісто љатали в љульљи, 
умочували в суміш із сонѐшниљової олії, часниљу та солі і ставили на дељо одне до одного, щоб збољу 
пампушљи були м'ѐљими, а зверху підрум’ѐнились. Післѐ готовності цих часниљових булочољ їх поливали 
м'ѐсним бульйоном від борщу, і страва була готова до вживаннѐ [6]. 

Можна виділити таљож љашоподібні види уљраїнсьљих традиційних борошнѐних страв, ѐљі 
готували уљраїнсьљі переселенці Омсьљої області до другої половини XX століттѐ: саламаха, мамалига та 
љваша. Длѐ приготуваннѐ љваші брали одну частину солодового борошна, одну частину житнього і одну 
частину гречаного, змішували і давали вљисати, запарявали і варили в печі. Саламаху готували з 
житнього чи пшеничного просмаженого борошна, завареного в ољропі і розпареного в печі, іноді з 
додаваннѐм жиру. На відміну від житнього та пшеничного, љуљурудзѐне борошно не завжди годилосѐ 
длѐ приготуваннѐ самостійних страв. З метоя ељономії в деѐљих уљраїнсьљих сім'ѐх господині вдавалисѐ 
до змішуваннѐ пшеничної муљи з љуљурудзѐноя. Але самостійні страви з љуљурудзѐного борошна все ж 
були. Саме таљоя стравоя з љуљурудзѐного борошна була мамалига. Праљтично љожен інформант 
зазначив, що мамалига була невід'юмноя частиноя харчуваннѐ сім'ї нарівні з іншими љашоподібними 
уљраїнсьљими стравами *6; 7+. Молдавсьље љоріннѐ ціюї страви свідчить про те, що уљраїнці ще до 
переселеннѐ до Сибіру аљтивно готували страви інших національностей. З середини XX ст. љашоподібні 
страви з борошна поступово зниљаять з меня уљраїнсьљої родини, їх рецептура вже багатьма забута і 
згадуютьсѐ насилу. Деѐљі інформанти плутаять ці страви між собоя і не можуть пригадати, з ѐљого саме 
борошна і ѐљим способом готуютьсѐ та чи інша страва. 

Іншоя основоя традиційних страв уљраїнців Сибіру були овочі. Земельні наділи на початљу XX ст. 
доцільно виљористовували длѐ вирощуваннѐ љартоплі, љапусти, бурѐља, цибулі, морљви, гарбуза та ін. 
Серед овочів уљраїнці віддавали перевагу љапусті. Вони вживали її в основному у вареному і љвашеному 
виглѐді. Капуста входила до сљладу таљих страв, ѐљ љапуснѐљ, борщ, голубці. Уљраїнці солили љапусту – 
«Пелястљи». аљ і огірљи, љапусту солили в дубових бочљах, але відрізнѐлисѐ «Пелястљи» тим, що при 
приготуванні на дно бочљи виљладали шинљовану љапусту, потім шар «пелястољ» (маленьљих љачанів, 
розрізаних навпіл), потім знову шар різаної љапусти і таљ далі *7 +. «Пелястљи» могли їсти вприљусљу з 
іншими стравами, але в основному вони служили длѐ приготуваннѐ голубців. На уљраїнсьље весіллѐ 
спеціально љлиљали жінљу, ѐља вміла готувати маленьљі голубці. Це поѐснявалосѐ тим, що до поѐви 
тарілољ всі страви на свѐтљовому столі розташовувалисѐ у велиљих мисљах, з ѐљих гості брали їжу 
дерев'ѐноя ложљоя. Етиља поведінљи за столом була присутнѐ, тому жінљи, ѐљі готували їжу длѐ 
весільного столу, дбали про те, щоб гостѐм було љомфортно за столом під час трапези. Сьогодні голубці 
не входѐть до меня весільних обідів, але в повсѐљденному харчуванні «Лѐлечљу» (саме таљ називали в 
побуті маленьљі голубці) досі готуять. Вибір таљої побутової назви длѐ страви пов'ѐзаний з тим, що 
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љухарља, загортаячи фарш в љапустѐний лист (свіжий або «Пелястљи»), залишала невелиљий отвір, щоб 
м'ѐсо всотало жир під час приготуваннѐ в печі і голубці вийшли сољовитими *7+. Капусту таљож 
виљористовували длѐ приготуваннѐ перших страв: її додавали в борщ, а суп «љапуснѐљ» своюя назвоя 
говорить про те, що љапуста в ньому – головний љомпонент *6+. 

Інша овочева љультура, ѐља допомагаю урізноманітнити меня уљраїнцѐ, – љартоплѐ. Її додавали в 
борщ і љапуснѐљ, вона служила начинљоя у варениљах і пиріжљах, з неї отримували љрохмаль. Але були й 
самостійні страви з љартоплі – деруни і љартоплѐниљи. Рецепт приготуваннѐ цих страв схожий, головна 
відмінність полѐгаю у тому, що основоя дерунів була сира љартоплѐ, подрібнена на тертці, а основоя 
љартоплѐниљів – відварена љартоплѐ *3+. Сьогодні в уљраїнсьљих сім'ѐх праљтично не готуять љартоплѐниљи, 
а рецепт дерунів доповняять терта морљва, цибулѐ, а таљож болгарсьљий перець. Господині 
ељспериментуять із ціюя стравоя, отримуячи нові смаљові відчуттѐ від давно знайомих страв *6+. 

Не тільљи поле і город служили головним джерелом отриманнѐ продуљтів харчуваннѐ уљраїнців. 
Тваринництво було таљож добре розвинене в господарсьљій діѐльності уљраїнців. На обійсті завжди 
тримали свиней, љорів, љачољ, гусей, љурей, љролиљів *5+. З листопада по березень різали свиней, саме 
їхню м'ѐсо було основоя харчуваннѐ в зимові місѐці. Тому пізньої осені та взимљу в уљраїнсьљій родині 
XX ст. була велиља љільљість м'ѐсних страв. Весна, літо та раннѐ осінь відзначалисѐ споживаннѐм м'ѐса 
птиці, овочів і борошнѐних страв. Відповідно, найбільш вигідний час таљої події, ѐљ весіллѐ, був саме на 
«м'ѐсні» місѐці. Наприљлад, в 1911 р. в селі Одесьљому (нині Одесьљого району Омсьљої області) взимљу 
було зареюстровано 16 шлябів, навесні 5 шлябів, влітљу жодного, восени 24 шляби [2]. 

Праљтично всѐ свинѐча туша йшла на приготуваннѐ традиційних страв. Винѐтљом служили вуха і 
хвіст, ѐљі віддавали післѐ обробленнѐ туші дітѐм ѐљ своюрідні ласощі. Інформанти відзначаять, що діти 
завжди були присутні на обрѐді заљоляваннѐ свині. Вони сиділи або навіть танцявали на туші, љоли 
вона упрівала післѐ заљоляваннѐ. 

Свинѐчу голову і ніжљи виљористовували длѐ приготуваннѐ холодців і зельців, пресованого м'ѐса. 
Сало солили в дерев'ѐних ѐщиљах або розсолі. Свинѐча љров запіљаласѐ на сљовороді («љров'ѐнља»), а 
таљож слугувала основоя љров'ѐної љовбаси. Кишљи длѐ љовбаси попередньо замочували в солоній воді 
на добу, щоб вони добре очистилисѐ. Потім шљребли їх ножем до тих пір, пољи љишљи не стануть 
прозорими і дуже тонљими. Тонљі љишљи начинѐли свинѐчоя љров'я з молољом і дрібно порубаним 
салом. Длѐ приготуваннѐ звичайної љовбаси виљористовували товсті љишљи і начинѐли їх дрібними 
шматочљами сала і м'ѐса. Свинѐчий шлунољ (љендях) начинѐли љрупами і рубаним м'ѐсом длѐ 
приготуваннѐ страви «љовбиљ». Всі љовбаси і љовбиљ обов'ѐзљово перед приготуваннѐм в печі 
прољолявали голљоя в дељільљох місцѐх, щоб страви не лопнули і пропусљали повітрѐ. Легені, серце, 
печінља виљористовували в ѐљості начинљи пиріжљів. Самостійних страв з субпродуљтів не існувало. 

аловиче м'ѐсо не љористувалосѐ популѐрністя в уљраїнсьљого населеннѐ Омсьљого Приіртиш’ѐ. 
Корова служила головним чином длѐ одержаннѐ молоља. Тільљи хвору або стару тварину могли зарізати 
на м'ѐсо. З љоров'ѐчого молоља робили масло, сир, сметану, љиселі, заљвасљи (рѐжанљи), варенці. У 
період масового переселеннѐ уљраїнців на територія сучасної Омсьљої області на початљу XX ст. молочні 
продуљти і страви були в широљому вжитљу ѐљ на території Уљраїни, таљ і на території Західного Сибіру. 
Але були суттюві відмінності у виглѐді, ѐљості молоља, можливості масового виробництва і т. д. По-
перше, малоземеллѐ Уљраїни не дозволѐло в селах масово вироблѐти молочну продуљція на продаж, 
љожна сім'ѐ забезпечувала себе самостійно, в той час ѐљ у Сибіру у переселенців внаслідољ розведеннѐ 
тварин незабаром виниљла можливість продажу молочних продуљтів на ринљах міста. По-друге, 
природні умови Західного Сибіру виѐвилисѐ набагато благодатнішими длѐ розведеннѐ велиљої рогатої 
худоби, чию молољо переважно виљористовували уљраїнці, отже, цей чинниљ позначивсѐ на ѐљості 
молоља: його жирність і білљовий вміст зросли. По-третю, љозѐче і љобилѐче молољо уљраїнці вживали 
вљрай рідљо, віддаячи перевагу љоров'ѐчому. 

Таљ, можна говорити про те, що післѐ переселеннѐ на територія Омсьљої області молочні 
продуљти і страви отримали нове життѐ, осљільљи сприѐтливі природні умови місцевості у суљупності з 
привезеної рецептуроя і способами приготуваннѐ молочної їжі значно підвищили ѐљість життѐ 
переселенців і дали стимул до широљого вживаннѐ багатьох молочних продуљтів і страв. 

Таљож молочні продуљти широљо виљористовували в ѐљості самостійних або додатљових 
інгредіюнтів при приготуванні інших страв. Таљ, молољо додавали при підготовці здобного тіста, а таљож 
длѐ випічљи млинців; сир – длѐ сирниљів, а таљож в ѐљості начинљи длѐ варениљів; љислѐљ (љисле молољо) 
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– длѐ оладољ; топлене молољо в ѐљості начинљи длѐ љниша; сметану, сир і вершљове масло поюднували 
длѐ сирної пасљи. Сметана служила додатљовим інгредіюнтом при вживанні вже готової страви: борщу, 
дерунів, варениљів, сирниљів. Таљож молољо було основоя супу-молочниља і љиселя. При приготуванні 
молочниља в љиплѐче молољо додавали домашня лољшину або навіть галушљи, солили за смаљом і 
вживали в гарѐчому виглѐді. Молочний љисіль сьогодні можна помилљово прийнѐти за напій, але в 
традиційному виглѐді він ю стравоя. Наприљлад, в селі Юреміївља Полтавсьљого району Омсьљої області в 
сім'ї уљраїнсьљих переселенців зберегли рецепт приготуваннѐ ціюї страви *8+. У љиплѐче молољо тонљоя 
цівљоя вливаютьсѐ попередньо розведений љип'ѐченим холодним молољом љрохмаль, потім, постійно 
помішуячи, чељаять вивітряваннѐ запаху љартоплі, на останньому етапі додаять сіль або цуљор за 
смаљом. Гарѐчий љисіль розливаять по мисљах або тарілљах і остуджуять. Готову страву розрізаять 
ножем порційно і вживаять в холодному виглѐді. 

Сьогодні, ѐљ і раніше, незмінними пунљтами уљраїнсьљого меня ю: молољо, вершљове масло, 
сметана, сир, варенець (рѐжанља), љислѐљ, ѐљі займаять у системі харчуваннѐ уљраїнців Омсьљої області 
не останню місце, будучи продуљтами щоденного споживаннѐ (за винѐтљом постів). 

Влітљу уљраїнсьља сім'ѐ готувала страви з птиці, це було основне джерело м'ѐса, осљільљи свині ще 
підростали, і різати їх було невигідно. Літнім варіантом борщу була заміна свинѐчого м'ѐса на љурѐче. 
Таљож љурѐче м'ѐсо виљористовували длѐ приготуваннѐ супу з домашньоя лољшиноя та љапуснѐља. 
Сучасний варіант запіљаннѐ цільної љурѐчої тушљи в духовці у минулому не виљористовували *6+. Навіть 
на весіллѐх до другої половини XX ст. в уљраїнсьљих селах не готували фаршированих љачољ, гусей або 
поросѐт. 

Інші галузі тваринництва – рибальство і бджільництво – в уљраїнців Омсьљого Приіртиш’ѐ 
розвинені слабљо. Це пов'ѐзано передусім з природно-географічними умовами півднѐ Омсьљої області. 
Рибальство навіть в Уљраїні мало значеннѐ допоміжного занѐттѐ *1, л. 117+. Відсутність річољ і велиљих 
озер на півдні Омсьљої області не дозволѐю розвиватисѐ рибальству. Головна риба ціюї місцевості – 
љарась, ољунь, щуља, тому уљраїнці ще з часів переселеннѐ завжди виљористовували здебільшого 
љуповану рибу. Длѐ цього селѐни їздили на љонѐх у сусідній Казахстан, де заљуповували рибу бочљами, 
щоб засолити її про запас, або љупували вже солону. Тому рибних страв у меня уљраїнсьљої родини 
Омсьљої області праљтично не існувало. Бджільництво, навпаљи, в Уљраїні було поширеним видом 
господарсьљої діѐльності селѐн. Найпопулѐрніший алљогольний напій, медовуха, готувавсѐ з 
додаваннѐм бджолиного меду. Але ѐљщо сљотарством і землеробством займалисѐ праљтично всі 
селѐни, то основи бджільництва були знайомі тільљи певній частині селѐнства *1, л. 120+. Бджільництво 
залежить від багатьох природних чинниљів, але насамперед від љлімату, сљладу ґрунтів, рослинного 
світу певної місцевості. Степи півднѐ Омсьљої області можуть служити ґрунтом длѐ розвитљу 
бджільництва, але на сьогоднішній день нащадљи уљраїнсьљих переселенців вважаять це занѐттѐ 
занадто љлопітљим. Не в љожному уљраїнсьљому селі можна знайти лядину, ѐља б займаласѐ 
розведеннѐм бджіл.  

Таљі форми господарсьљої діѐльності, ѐљ поляваннѐ і збираннѐ, не були поширеними, але мали 
місце у переселенців Омсьљого Приіртиш’ѐ. Селѐни збирали в лісах суниця, шипшину, љостѐниця, а 
таљож гриби: грузді, підосичниљи, підберезниљи, сироїжљи, лисичљи та інші їстівні гриби *3, л. 89+. агоди 
сушили і надалі виљористовували длѐ приготуваннѐ љиселів і љомпотів (узварів). У лісі полявали на 
диљих звірів і птахів: зайців, вовљів, лисиць, љорсаљів, љуріпољ, тетеруљів. Навесні стрілѐли перелітних 
птахів – љачољ. М'ѐсо птахів виљористовували в їжі: варили супи і смажили м'ѐсо на сљовороді. Сьогодні 
мисливство длѐ уљраїнців представлѐю вже не господарсьљу діѐльність, а спосіб розваги, хобі. 

Отже, поле, город і подвір'ѐ – основні джерела, за допомогоя ѐљих уљраїнсьљі переселенці 
отримували продуљти харчуваннѐ своюя працея. Сьогодні їхні нащадљи вже менше вдаятьсѐ до цих 
джерел, віддаячи перевагу љупованій продуљції. І це продиљтовано перш за все впровадженнѐм 
інновацій у сільсьљу місцевість: поѐва нової техніљи і технологій, масове виробництво продуљтів 
харчуваннѐ, поставлене на љонвеюр, в тому числі велиља љільљість напівфабриљатів. 

Сьогодні уљраїнсьљих сіл у чистому виглѐді, ѐљ це було в першій половині XX століттѐ, в Омсьљій 
області вже не існую. У зв'ѐзљу з цим вплив љулінарії інших народів з љожним рољом зростаю. Це 
пов'ѐзано насамперед із близьљим проживаннѐм білорусів, німців, латишів, љазахів, а таљож велиљим 
доступом всілѐљих љулінарних љниг і рецептів страв народів світу. Таљ, із запозичених страв у 
повсѐљденне меня сьогодні входѐть манти, бешпармаљ, плов, шашлиљи, піца і ін. Таљим чином, можна 
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сљазати про те, що все ж традиційна їжа сьогодні втрачаю свої позиції. Символіља основних традиційних 
страв втратиласѐ, а меня все частіше вљлячаю в себе салати, заљусљи і фаршировані страви з птиці, риби, 
овочів. Таљим чином, можна говорити про деѐљу трансформація традиційної уљраїнсьљої їжі. Деѐљі з 
традиційних страв продовжую готувати сучасне пољоліннѐ уљраїнців Омсьљої області, деѐљі рецепти 
зміняятьсѐ через поѐву в селах нових видів продуљтів, у тому числі ввезених із-за љордону. Але в 
цілому уљраїнсьља їжа љористуютьсѐ популѐрністя і в інших народів світу, і деѐљі уљраїнсьљі страви, 
наприљлад борщі і варениљи, навіть увійшли в меня міжнародної љухні. Саме тому необхідно подальше 
дослідженнѐ традиційної їжі уљраїнців Західного Сибіру. 
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БІЛОРУСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ «ВАТРА»:  

ІСТОРІЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕАЛІЇ (1991-2013 РР.) 

 
У статті розглянуто створення, діяльність та реалії життя Білоруського громадського 

об’єднання українців «Ватра» (1991-2013 рр.). 
Ключові слова: закордонне українство, культурно-освітня діяльність. 
 

The article is dedicated to the origin, history, activity and realities of BPAU «Vatra» (1991 – 2013). 
Key words: Ukrainians abroad, culturally-educational activity. 
 

За результатами перепису населеннѐ 2009 рољу, в Республіці Білорусь проживаю 159 тисѐч 
уљраїнців, що сљладаю 1,7 % від загальної љільљості населеннѐ РБ. За чисельністя уљраїнці посідаять 
третю місце серед усіх інших національностей љраїни.  

Місцѐми љомпаљтного «уљраїнсьљого проживаннѐ» ю: Брестсьља область – близьљо 40 тисѐч осіб, 
Вітебсьља область – 15 тисѐч осіб, Гомельсьља область – 31 тисѐча осіб, Гродненсьља область – 15 тисѐч 
осіб, Мінсьља область – 28 тисѐч осіб, серед ѐљих у місті Мінсьљу – 18 тисѐч уљраїнців, Могилівсьља 
область – 13 тисѐч осіб *3+. 

На сьогодні у Білорусі діять 14 громадсьљих організацій, 13 з ѐљих зареюстровано органами 
ястиції Республіљи Білорусь. 9 з них входить до Республіљансьљого громадсьљого об’юднаннѐ уљраїнців 
(БГОУ) «Ватра», 3 ю членами Уљраїнсьљої Всесвітньої Координаційної Ради (Мінсьље місьље љультурно-
просвітницьље товариство «Центр уљраїнсьљої љультури «Січ», Гродненсьље місьље љультурно-
просвітницьље товариство «Барвінољ» та Уљраїнсьља науљово-педагогічна спілља «Берегинѐ»). Існуять 
таљож незареюстровані землѐцтва в Слуцьљу Мінсьљої області, Кобринсьљому районі Брестсьљої області 
та Пінсьљу, а саме – Уљраїнсьља љультурно-просвітницьља спілља «Поліссѐ», Брестсьље громадсьље 
об’юднаннѐ «Просвіта» імені Тараса Шевченља та «Уљраїнсьљий дім». Аљтивно діять таљож Генеральні 
представництва у Республіці Білорусь Міжнародних громадсьљих організацій «Міжнародне вінницьље 
землѐцтво» та «Землѐцтво житомирѐн». 

Білоруське громадське об’єднання українців «Ватра» (до 1991 рољу – Асоціаціѐ уљраїнців «Ватра») – 
республіљансьља організаціѐ, створена 16 січнѐ 1991 рољу у сљладі 9-ти струљтурних підрозділів: љультурно-
просвітницьљого товариства уљраїнців «Обрій» (м. Колодіщі Мінсьљого району); місьљого громадсьљого 
об’юднаннѐ уљраїнців «Заповіт» (м. Мінсьљ), місьљої громадсьљої організації уљраїнців «Родислав» 
(м. Вітебсьљ), љультурно-просвітницьљого об’юднаннѐ уљраїнців «Дніпро» (м. Могилів), љультурно-
просвітницьљого товариства «Краѐни» (м. Молодечно Мінсьљої області), љультурно-просвітницьљого 
товариства «Верховина» (м. Гомель), районної організації уљраїнців «Трембіта» (м. Ліда Гродненсьљої 
області), љультурно-просвітницьљого товариства уљраїнців «Славутич» (м. Бобруйсьљ Могилівсьљої області) та 
љультурно-просвітницьљого товариства уљраїнців «Черемшина» (м. Мар’їна Горља Мінсьљої області). Нині 
його членами ю близьљо 4 тисѐч громадѐн Білорусі.  

Метоя створеннѐ БГОУ було сприѐннѐ національно-љультурному відродження уљраїнців, 
збереження та розвитљу уљраїнсьљої мови, љультури, народних традицій. Головними напрѐмљами 
діѐльності організації були та ю: љоординаціѐ діѐльності струљтурних підрозділів; моральна, матеріальна 
та методична допомога; захист прав і заљонних інтерес її членів у державних, господарсьљих і суспільно-
громадсьљих органах та організаціѐх. 

У своїй діѐльності всі струљтурні підрозділи «Ватри» љеруятьсѐ Статутом, що був затверджений 
спершу в 1991-му році, а згодом доповнений та змінений в 1995-му та 1999-му рољах. Статут ољресляю 
мету, завданнѐ та напрѐмљи діѐльності організації; її љерівний сљлад; права та обов’ѐзљи її љерівництва та 
її членів; праљтичні методи діѐльності. Програмний дољумент таљож даю поѐсненнѐ щодо назви 
організації *4+. 

БГОУ отримало своя символічну назву через здатність «ватри» – вогня, багаттѐ, ѐље розпаляять 
пастухи в Карпатах, – зігрівати, згуртовувати, сприѐти розмовам, спогадам та мріѐм. 

Праљтично ж Громадсьље об’юднаннѐ: а) проводить оглѐди, фестивалі, вистављи з метоя 
популѐризації, вивченнѐ та розвитљу уљраїнсьљої мови, љультури, народної творчості; б) сприѐю виступам 
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уљраїнсьљих музичних љолељтивів і ољремих виљонавців на договірній основі та у встановленому 
порѐдљу; в) організовую семінари, љонференції та симпозіуми за участя представниљів уљраїнсьљих та 
інших організацій РБ, інших љраїн; г) забезпечую виробничо-господарсьљу діѐльність у встановленому 
порѐдљу, що спрѐмована на вирішеннѐ встановлених Статутом БГОУ цілей та завдань; ґ) поширяю 
інформація, що стосуютьсѐ діѐльності організації, д) виљористовую державні та власні засоби масової 
інформації, е) здійсняю видавничу діѐльність. 

Найвищими љерівними органами БГОУ «Ватра» ю љонференціѐ і Головна Рада. Перша передбачаю 
у своюму сљладі: љерівниља, шість заступниљів, Головну раду, Ревізійну љомісія. Тоді ѐљ Головна Рада – 
љерівниља, віце-љерівниљів, сељретарѐ Ради, љільљох членів організації. Згідно Статуту, љонференціѐ 
сљлиљаютьсѐ один раз на три рољи (останнѐ, IV звітно-виборча Конференціѐ, відбуласѐ 12 червнѐ 2010 
рољу) *1, с. 4+, і саме під час її роботи обираютьсѐ сљлад Головної ради й Ревізійної љомісії. Саме 
Конференціѐ та Головна рада визначаять основні напрѐмљи діѐльності Громадсьљого об’юднаннѐ, 
приймаять Статут і вирішуять усі необхідні робочі питаннѐ. 

Друљовані органи БГОУ «Ватра»: газета «Уљраїнець в Бюларусі» (головний редаљтор – Галина 
Каляжна), бялетені «Ватра» та «Мріѐ» (співредаљтори – Віљтор Гутовсьљий і Тетѐна Бей), що виходѐть 
нерегулѐрно, за наѐвності љоштів.  

Всі члени «Ватри» працяять на громадсьљих засадах. 
Культурно-просвітницьке товариство українців «Обрій» (м. Колодіщі Мінського району) 

засноване в 1992 році, голова – Тетѐна Бей. У сљладі товариства – 120 членів, два љолељтиви художньої 
самодіѐльності, фольљлорний ансамбль «Уљраїнсьља піснѐ» та народний музичний театр «Надіѐ». Одним із 
найперспељтивніших напрѐмљів діѐльності «Обрія» ю те, що з його ініціативи та при підтримці апарату 
Уповноваженого у справах релігій та національностей при Раді Міністрів РБ і Республіљансьљого центру 
національних љультур щовесни на території Білорусьљого Державного Музея народної творчості, 
архітељтури та побуту проходить свѐто «Наш дім – Білорусь» за участя громадсьљих організацій вірменів, 
полѐљів, німців, азербайджанців, љорейців, росіѐн, індусів, дагестанців, чувашів, молдован тощо. 

Мінське міське громадське об’єднання українців «Заповіт» зареюстроване з правом яридичної 
особи управліннѐм ястиції Мінсьљого місьљого виљонавчого љомітету в 2005 році, голова – Галина 
Каляжна. Найперспељтивнішим напрѐмљом роботи ціюї філії ю увіљовіченнѐ пам’ѐті Пилипа Орлиља – 
автора першої љонституції Уљраїни, що походив родом із села Косута Вілейсьљого району Мінсьљої 
області. 2001 рољу було створено громадсьљу љомісія з увіљовіченнѐ пам’ѐті Пилипа Орлиља, до сљладу 
ѐљої увійшли відомі білорусьљі архітељтори, сљульптори, депутати, науљовці, представниљи громадсьљих 
об’юднань. 2005 рољу, післѐ офіційної реюстрації «Заповіту», за аљтивної участі та підтримљи Посольства 
Уљраїни в РБ, Інститутів історії НАН Білорусі та НАН Уљраїни пройшли історичні читаннѐ «Вілейсьља землѐ 
– љолисља видатного державного діѐча, гетьмана й автора першої љонституції Уљраїни П. Орлиља» 
(2005 р.). 2007 рољу була видана љнижља – збірниљ статей багатьох авторів про ця відому особу. А за 
участя Вілейсьљої районної ради депутатів і Посольства Уљраїни в РБ того ж 2007 рољу було широљо 
відзначено 335-річчѐ з днѐ народженнѐ Пилипа Орлиља на його історичній батьљівщині, в селі Косута. У 
місті Вілейља з 2007 рољу перейменована одна із вулиць, ѐља тепер носить йменнѐ Пилипа Орлиља, 
створено ељспозиція у Вілейсьљому љраюзнавчому музеї. 

Лідська районна організація українців «Трембіта», љерівниљ – Олељсандр Литвиненљо, 
зареюстрована 2008 рољу. «Трембітчани» одними із перших вдалисѐ до висадженнѐ дерев у таљ званих 
«шевченљівсьљих гаѐх». А вже від них естафету підхопили й інші струљтурні «ватрівсьљі» підрозділи. 
Зољрема, 2009 рољу разом із меріюя міста Ліди «трембітчани» висадили понад 1200 дубљів і модрин в 
«шевченљівсьљому гая» села Горни Лідсьљого району [2, с. 6]. 

Культурно-просвітницьке об’єднання українців «Дніпро» (м. Могилів) створене 2002 рољу, 
чисельність його понад 50 осіб, љерівниљ – Геннадій Гудзій. «Ноу-хау» «дніпровсьљого» арсеналу: 
вистављи фотомайстра, багаторазового лауреата різноманітних міжнародних љонљурсів Михайла Шудла 
та аљтивне сприѐннѐ у відљриті 2005 рољу на День Незалежності Уљраїни в Могилеві пам’ѐтниља Тарасові 
Шевченљу. 

Культурно-просвітницьке товариство українців «Краяни» (м. Молодечно) створене 2003 рољу. 
Голова товариства – Леонід Лисољобилљо. Візитівља уљраїнців-«љраѐн» – пісенна творчість Алли Шељо, 
Марії Рудиљ, Дарії асяљевич. Більшість заходів «љраѐни» проводѐть спільно із товариствами «Заповіт» та 
«Обрій». 
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Вітебська міська громадська організація українців «Родислав» зареюстрована 2001 рољу. У 2010 
році організаціѐ налічувала вже білѐ 500 членів. Голова – Надіѐ Петрушљо. При «Родиславі» створені: 
гуртољ з вивченнѐ уљраїнсьљої мови «Матчина шљола», дитѐчий гуртољ та жіночий љлуб уљраїнсьљої 
народної вишивљи «Берегинѐ», відділ уљраїнсьљої літератури на базі місьљої бібліотељи ім. М. Горьљого. 
Члени «Родислава» – аљтивні учасниљи етнографічних фестивалів, фестивалів національних љультур та 
міжнародного фестиваля мистецтв «Слов’ѐнсьљий базар у Вітебсьљу». Громадсьља працѐ та досѐгненнѐ 
ВМГОУ «Родислав» постійно висвітляютьсѐ у ЗМІ Білорусі й Уљраїни, зољрема, білорусьљий телељанал 
«Лад» у 2010 році знѐв 2 серії дољументального фільму «Друга Батьљівщина» про життѐ, роботу та 
здобутљи ціюї «ватрівсьљої» організації. А імена багатьох «родиславівців» внесено в Енциљлопедія «Хто ю 
хто в Республіці Білорусь» та «Хто ю хто. Діловий світ. СНД» *3+. 

Бобруйське культурно-просвітницьке товариство українців «Славутич» зареюстроване у 2005 
році. Товариство зосередило своя роботу насамперед на відображені уљраїнсьљої љультури та звичаїв 
на місьљих та обласних заходах. Керівниљ товариства – неодноразовий лауреат Республіљансьљого 
фестиваля національних љультур Ніна Кучинсьља. Протѐгом останніх рољів «славутичани» – аљтивні 
учасниљи Республіљансьљого свѐта «Дожинљи». 

Міське культурно-просвітницьке товариство «Черемшина» (м. Мар’їна Горка) – наймолодше, 
воно зареюструвалось лише 2011 рољу, його члени – здебільшого війсьљові, вихідці з Уљраїни, та їхні сім’ї. 
Голова товариства – Василь Хмельницьљий. Гордість товариства – љераміст Асур Тамразов – член 
Білорусьљого соязу майстрів народної творчості. 15 жовтнѐ 2011 рољу на свѐтљуванні Днѐ Пресвѐтої 
Богородиці у столичному Палаці мистецтв та 10 груднѐ 2011 рољу на обласному турі Республіљансьљого 
фестиваля національних љультур майстер створявав чарівну свѐтљову атмосферу за допомогоя 
љерамічних фігурољ љозаљів-запорожців. 

Осібно в рѐді усіх членів «Ватри» стоїть напівлегальне Гомельське міське українське культурно-
просвітницьке товариство «Верховина», голова – Богдан Демљів. Це товариство було зареюстроване 
ще 1992 рољу невеличљоя групоя ентузіастів, љотрі гуртувалисѐ нављоло місьљої Слов’ѐнсьљої гімназії. У 
2002-2003 рољах, љоли в місті над Сожем було відљрито сљвер імені Тараса Шевченља, «Верховина», на 
жаль, не змогла пройти чергову перереюстрація в місьљвиљонљомі, звідси напівлегальний статус 
підрозділу. Основне в діѐльності «верховинців» – љультурно-просвітнѐ робота, пропаганда уљраїнсьљої 
љультури і мови, вивченнѐ і поширеннѐ нефальсифіљованої історії уљраїнсьљого народу, зберіганнѐ 
народних традицій та звичаїв, шефсьља підтримља Слов’ѐнсьљої гімназії, де фаљультативно вивчаять 
уљраїнсьљу мову. Хоча Гомель – друге місто в Білорусі за љільљістя населеннѐ і всього в 35 љм від 
љордону, уљраїнсьљі творчі љолељтиви – не часті гості на місьљих сценах, рідљо завертаять сяди 
художниљи, музиљанти, науљовці. Лише влітљу 2011 рољу до міста завітав знаменитий хор імені 
Г. Верьовљи. А в љвітні 2012 рољу на базі історичного фаљультету Гомельсьљого державного університету 
ім. Ф. Сљаріни було проведено за підтримљи «верховинців» Міжнародну науљову љонференція 
«Білорусь та сусіди: історичні шлѐхи взаюмовідносин та взаюмовпливів» (Автор ціюї статті була 
учасницея Міжнародної љонференції «Білорусь та сусіди: історичні шлѐхи взаюмовідносин та 
взаюмовпливів», що проходила в Гомелі 26-27 љвітнѐ 2012 р.). 

Друзѐми БГОУ «Ватра» ю: Міжнародне об’юднаннѐ «Конгрес азербайджансьљих общин», Мінсьље 
місьље љультурно-просвітницьље товариство «Айастан», Республіљансьље громадсьље об’юднаннѐ грељів 
«Пелапанес», Республіљансьље громадсьље об’юднаннѐ «Асоціаціѐ білорусьљих љорейців», 
Республіљансьља громадсьља організаціѐ «Білорусьља община литовців», Громадсьља організаціѐ 
«Община Молдова», Громадсьље об’юднаннѐ німецьљої љультури «Мости», Громадсьље об’юднаннѐ 
«Сояз полѐљів Білорусі», Республіљансьље громадсьље об’юднаннѐ «Російсьље товариство», Сояз 
білорусьљих юврейсьљих громадсьљих об’юднань та общин, Соціољультурний проељт «Резонанс» та Сояз 
ділових жінољ. 

За останні два рољи «ватрівці» традиційно відзначили-провели-вшанували: 22 січнѐ 2012 рољу – 
заходом «Ти моѐ, Уљраїно, ти у мене юдина» – День соборності та свободи (громада Мінсьља та 
товариство «Обрій»); 3 лятого 2012 рољу – вечір гумору з нагоди 200-ї річниці з днѐ народженнѐ 
Ю. Гребінљи (02. 02. 1812 р.), 185-ї річниці з днѐ народженнѐ Л. Глібова (05. 03. 1827 р.) та 90-ї річниці від 
днѐ народженнѐ П. Глазового (30. 08. 1922 р.) (аљтивісти БГОУ «Ватра»); 8-10 лятого 2012 рољу – роботу 
19-ї Міжнародної љнижљової вистављи, на ѐљій, зољрема, було представлено збірљу творів білорусьљого 
письменниља Василѐ Биљова в перељладі уљраїнсьљоя мовоя Василѐ Стрілља; 21 лятого 2012 рољу – 
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вперше Міжнародний день рідного слова разом із представниљами інших національностей в 
Республіљансьљому центрі національних љультур (аљтивісти БГОУ «Ватра»); 25 лятого 2012 – свѐто 
Уљраїнсьљих героїнь, саме в ці дні уљраїнсьља громада зібраласѐ білѐ меморіальної дошљи на мінсьљій 
вулиці Куйбишева 10, де на початљу ХХ століттѐ стоѐв будинољ, в ѐљому Лесѐ Уљраїнља доглѐдала хворого 
Сергіѐ Мержинсьљого, водночас було згадано загиблих за дивним збігом у лятому в різний час Ольгу 
Бесараб, Олену Телігу, Наталя Винниљів, Дарія Гнатљівсьљу, Олену Антонів, Марія Лаврів, Наталя 
Шухевич; 26 лятого 2012 рољу – 30-річчѐ народного музичного театру «Надіѐ» (товариство «Обрій»); 12 
березнѐ 2012 рољу – за сприѐннѐ та підтримљи посольства Уљраїни в РБ та громадсьљих організацій 198-
літтѐ з Днѐ народженнѐ Т. Г. Шевченља «Обнімімосѐ, брати мої»; 22 березнѐ 2012 рољу – музичний вечір 
«Основоположниљ уљраїнсьљої љласичної музиљи» з нагоди 170-річчѐ з Днѐ народженнѐ Миљоли 
Лисенља (22. 03. 1842 р.); 30 березнѐ 2012 рољу – вечір сімейного відпочинљу «Наш Мойдодир» з нагоди 
130-річчѐ з Днѐ народженнѐ Корніѐ Чуљовсьљого (31. 03. 1882 р.); 13 љвітнѐ 2012 рољу – љультурний захід 
«Приљарпаттѐ – перлина Уљраїни», в Мінсьљій обласній бібліотеці було продемонстровано 
дољументальний фільм про оздоровчі властивості љурортів Приљарпаттѐ; 21 љвітнѐ 2012 рољу – в ході 
традиційного заходу «Наш дім – Білорусь» у містечљу Івенець Мінсьљої області було посаджено більш ѐљ 
1000 дерев – символів дружби та толерантності; 9 травнѐ 2012 рољу – љонцерт-подѐљу з нагоди Днѐ 
Перемоги (аљтивісти БГОУ «Ватра»); 22 травнѐ 2012 рољу у Мінсьљій бібліотеці № 10 зібралисѐ уљраїнці 
Мінсьља, Мінсьљого району – члени КПТУ «Обрій» БГОУ «Ватра» та читачі бібліотељи на урочистий вечір 
«Шевченљо і час» до Днѐ пам’ѐті Тараса Григоровича – перепохованнѐ тіла Поета на Чернечій горі у 
м. Каневі; у червні 2012 рољу «ватрівці» взѐли участь у свѐтљуванні 745-річчѐ міста Могилева; 12 липнѐ 
2012 рољу – ними пошановано 340-річчѐ від Днѐ народженнѐ Пилипа Орлиља; 27 липнѐ 2012 рољу 
Мінсьље громадсьље об’юднаннѐ уљраїнців «Заповіт» провело в Інституті теології ім. свѐтих Мефодіѐ і 
Кирила БДУ презентація вистављи «Вишивља рідного дому», що була присвѐчена Дня Незалежності 
Уљраїни; 22 серпнѐ 2012 рољу Культурно-інформаційний центр Посольства Уљраїни у Республіці Білорусь 
разом з аљтивістами уљраїнсьљих громадсьљих організацій Білорусі відзначив День Державного Прапора 
та 21-шу річниця Незалежності Уљраїни; 15 жовтнѐ 2012 рољу Культурно-інформаційний центр 
Посольства Уљраїни в Республіці Білорусь разом з љультурно-просвітницьљим товариством «Обрій» 
провели у Мінсьљу в Республіљансьљому центрі національних љультур захід «Феномен Запорізьљої Січі в 
історії Уљраїни»; 19-20 жовтнѐ 2012 рољу у Палаці љультури Мінсьљого траљторного заводу відбувсѐ 
Міжнародний фестиваль љозацьљої пісні «Гайда!» за підтримљи Росспівробітництва Посольства Росії в 
Республіці Білорусь та Палацу љультури МТЗ. Фестиваль проводитьсѐ з метоя популѐризації љозацьљої 
пісні, лябов до ѐљої століттѐми об’юдную слов’ѐнсьљі народи. «Ватрівці» на цьому заході представили 
три љолељтиви – з Кобрина Брестсьљої області, з Калинівљи Вінницьљої області, з міста Запоріжжѐ; 
2 листопада 2012 рољу – «ватрівці» провели вечір пам’ѐті «Гідні патріоти Уљраїни»; 8 листопада 2012 
рољу – відзначено День уљраїнсьљої писемності та мови; 14-15 листопада 2012 рољу – білорусьљі уљраїнці 
були задіѐні в Міжнародному фестивалі «Бѐседа»; в остання суботу листопада 2012 рољу – білорусьља 
уљраїнсьља громада вшанувала 80-річчѐ трагічного Голодомору; 13 січнѐ 2013 рољу – «ватрівці» Мінсьља, 
Вітебсьља, Гродно, Гомелѐ, Могилева та Бреста традиційно провели новорічний вечір «Старий ріљ 
минаю, новий наступаю»; 22 січнѐ 2013 рољу – День соборності; 4-11 лятого – БГОУ «Ватра» взѐло участь 
в роботі 20-ї Міжнародної љнижљової вистављи, де були представлені таљі уљраїнсьљі збірљи, ѐљ «Зібраннѐ 
уљраїнсьљих стародруљів 16-18 століть» та «Кнѐзі Радзівіли»; 8 лятого 2013 рољу за участя «ватрівців» у 
Державному музеї історії білорусьљого літератури відбуласѐ презентаціѐ збірљи перељладів уљраїнсьљої 
прози Яріѐ Кур’ѐновича «Цвітуть сонѐшниљи»; 25 лятого 2013 рољу члени уљраїнсьљих љультурно-
освітніх товариств Мінсьља та Мінсьљого р-ну («Заповіт» і «Обрій») вшанували 142-у річниця від днѐ 
народженнѐ видатної уљраїнсьљої поетеси Лесі Уљраїнљи, пољлавши љвіти та уљраїнсьљі прапорці до 
меморіальної дошљи на місці, де на початљу XX ст. стоѐв будинољ, в ѐљому вона доглѐдала тѐжљо хворого 
Сергіѐ Мержинсьљого; 9 березнѐ 2013 рољу по всій Білорусі відбулисѐ урочисті заходи з нагоди 199-річчѐ 
від днѐ народженнѐ Тараса Григоровича Шевченља, а 15 березнѐ 2013 рољу в Республіљансьљому центрі 
національних љультур відбуласѐ зустріч аљтивістів БГОУ «Ватра» з уљраїнсьљими вченими – Лядмилоя 
Филипович, дољтором філософсьљих науљ, професором Інституту філософії ім. Г. С. Сљовороди НАН 
Уљраїни, та Віљторіюя Ларіоновоя, дољтором філософсьљих науљ, професором, завідуячоя љафедроя 
філософії та соціології Філософсьљого фаљультету Приљарпатсьљого Національного університету. 
19 березнѐ 2013 рољу уљраїнсьља діаспора Білорусі відзначила Міжнародний день поезії. 
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Ми живемо далељо від своюї історичної Батьљівщини, – відзначаять «ватрівці», – але, по суті, у нас 
дві Батьљівщини – Уљраїна і Білорусь. Більшість з нас тут, у Білорусі, створили сім’ї, народили дітей, 
радіять онуљам. Ми живемо тим самим життѐм, що й мільйони білорусів. Ми вчимосѐ, працяюмо, 
радіюмо життя… і сумуюмо за Уљраїноя. Були і ю в нашому житті уљраїнсьљі громадсьљі організації – це 
можливість відчувати себе частинљоя велиљої уљраїнсьљої спільноти, зберігаячи в Білорусі своя історія, 
љультуру, звичаї, пісня, побут. Залишаятьсѐ ниточљи, љотрі нерозривно прив’ѐзуять до рідних љуточљів. 
Мати дві Батьљівщини – це велиље багатство, але й велиља відповідальність: за тим, що ми робимо, 
судѐть не тільљи про нас, але й про Уљраїну та уљраїнців… Творімо історія уљраїнців Білорусі разом! 
Тримаймосѐ свого! Шануймосѐ, бо ми того варті! *3+ 
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ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ДІАСПОРОЮ 

 
У статті розглядаються питання відродження та розвитку українського козацтва як носія 

генетичної пам’яті українського етносу, духовної спадщини українського народу. Показано феномен 
українського козацтва в збереженні національної ідентичності українців. 

Ключові слова: українське козацтво, національна ідентичність, національне виховання. 
 

The revival and development of the issues concerning Ukrainian Cossacks as the bearers of genetic memory, 
spiritual heritage of Ukrainian people are considered in the article, their role in preservation of Ukrainian people’s 
national identity is revealed. 

Key words: Ukrainian Cossacks, national identity, national education. 
 

В умовах стрімљої глобалізації особливо гостро постаю проблема збереженнѐ національної 
ідентичності уљраїнсьљого народу. Длѐ уљраїнців одним із чинниљів збереженнѐ національної 
ідентичності ю феномен љозацтва. Саме љозацтво відіграло особливу роль у розвитљу уљраїнсьљої 
держави, ю носіюм генетичної пам’ѐті уљраїнсьљого етносу, духовної спадщини уљраїнсьљого народу. 

Козацтво й Уљраїна, љозацтво і уљраїнсьљий народ... Ці понѐттѐ здавна перебували в одному 
асоціативному рѐду. І це аж ніѐљ не випадљово. Адже через історія љозацтва, по суті, переломляваласѐ 
ціла епоха в минулому Уљраїни та її народу. 

Справді, на певному етапі історичної еволяції саме љозацтво почало відбивати загальні тенденції 
та заљономірності розвитљу уљраїнців ѐљ ољремої етнічної спільноти. Хоч ѐљу б сферу життѐ ми не взѐли, 
љозацтво залишило в ній помітний репрезентативний слід. В ељономіці це означало освоюннѐ 
величезних територій північнопричорноморсьљих степів і створеннѐ господарства нового типу, ѐље 
ґрунтувалосѐ на вільнонайманій праці й велиљій товаромістљості. У розбурханому морі середньовічної 
стихії з’ѐвилисѐ господарсьљі струљтури, що не лише не вписувалисѐ в панівний спосіб виробництва, а, 
по суті, стали його антиподом, далељим провісниљом тих змін, ѐљі принесли лише наступні століттѐ. У 
сфері політичній љозацтво започатљувало новий етап у державотворчому процесі, внісши у нього зміни 
ѐљісного хараљтеру. Не менш вагомим був внесољ љозацтва у духовний розвитољ уљраїнсьљого народу. 
Підтримља братсьљого руху, шљільної освіти, православних церљов та монастирів – лише незначний 
переліљ тих љультурно-освітніх аљцій, ѐљі здійснявало воно на уљраїнсьљих землѐх протѐгом багатьох і 
багатьох десѐтиліть свого існуваннѐ. 

Важљо переоцінити значеннѐ љозацьљого стану в розвитљу визвольного руху та соціальної 
боротьби народних мас. Нарешті, слід враховувати, що љозацтво відігравало визначну роль у справі 
збереженнѐ уљраїнсьљого етносу. Протѐгом тривалого часу воно, по суті, залишалосѐ юдиноя реальноя 
силоя, здатноя вести відљриту збройну боротьбу зі своїми войовничими сусідами, сенс ѐљої полѐгав 
насамперед у тому, щоб забезпечити уљраїнсьљому народові право на існуваннѐ, ељономічний та 
духовний розвитољ. І љозацтво з честя виљонало пољладену на нього місія [1, с. 5]. 

Та передусім љозацтво назавжди увійшло у свідомість уљраїнсьљого народу ѐљ уніљальний 
соціальний феномен і символ прагненнѐ до свободи, демољратії й національної незалежності, 
забезпечило поѐву у ній нових стереотипів мисленнѐ. Ототожненнѐ в очах зовнішнього світу термінів 
«уљраїнець» і «љозаљ» таљож свідчило про велиљу репрезентативну роль останнього в історії Уљраїни та 
уљраїнсьљого соціуму. Не випадљово вже сам спосіб життѐ љозацтва з його прагненнѐм до 
демољратичних вольностей і своюї національної та соціальної незалежності найбільше лѐљав російсьљий 
царизм та його імперсьљо-державні органи, ѐљі в період від Петра І до Катерини II зробили все длѐ того, 
щоб роз'юднати і задушити љозацтво та Гетьманщину ѐљ соціально-державницьљі струљтури й опору 
непољори царизму, а офіційні велиљодержавницьља російсьља і радѐнсьља історіографії були далељими 
від об’юљтивної рељонструљції подій і ѐвищ, пов’ѐзаних з історіюя уљраїнсьљого љозацтва. Під час 
револяційних подій 1917-1920 рр. пољлали свої голови тисѐчі љозаљів – патріотів, що були зорганізовані 
у реюстрове Вільне љозацтво і в сљладі регулѐрної уљраїнсьљої армії чинили запељлий опір љомуно-
більшовицьљій навалі. У результаті боротьби з ворогами Батьљівщини певна частина вільного љозацтва 
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пољинула її межі й опиниласѐ за љордоном, де протѐгом багатьох рољів існуваннѐ тоталітарного 
радѐнсьљого режиму в Уљраїні продовжувала зберігати традиції Уљраїнсьљого љозацтва в діаспорі. 

Втім, попри всі ці потуги, політичний спадољ уљраїнсьљого љозацтва, набутий ним досвід боротьби 
за національне визволеннѐ не љанули у небуттѐ із згасаннѐм в Уљраїні державотворчих процесів. Вони 
своюрідно трансформувалисѐ в суспільно-політичній думці XVIII – XIX ст., набули нової ѐљості у 
державницьљих змаганнѐх уљраїнців новітнього часу. Тріумфом попередніх державотворчих традицій 
став серпень 1991 р., љоли незалежна Уљраїнсьља держава постала ѐљ реальність. Завдѐљи аљтивній 
діѐльності љозацьљих організацій з принципового відстояваннѐ уљраїнсьљих інтересів у всіх сферах 
державного і суспільного життѐ в середовищі уљраїнців формуютьсѐ образ сучасного уљраїнсьљого 
љозаља – свідомого уљраїнцѐ, патріота, представниља провідної верстви уљраїнсьљого суспільства, воїна, 
захисниља, політиља, адміністратора. 

З другої половини 80-х рр. XX ст. в Уљраїні почав поширяватисѐ громадсьљий рух за відновленнѐ 
уљраїнсьљого љозацтва, ѐљий триваю й досі. Він передбачаю відродженнѐ љозацтва ѐљ історичної 
спільноти, традиційного способу життѐ, діѐльності та поведінљи уљраїнсьљого народу. Козацьље 
відродженнѐ органічно вписалось у загальноуљраїнсьљий рух щодо здобуттѐ незалежності та 
запровадженнѐ демољратії в Уљраїні. При цьому необхідно зазначити, що љозацьљий рух не 
обмежувавсѐ лише загальнонаціональним визволеннѐм, а намагавсѐ відтворити своя самодостатність і 
в таљий спосіб посісти належне місце в уљраїнсьљому суспільстві. 

Заціљавленнѐ своїм минулим та генетична пам’ѐть порѐд з аљтивізаціюя політичного життѐ сприѐло 
виниљнення ще у 1984-1985 рр. таљих організацій, ѐљ спортивна шљола љозацьљого мистецтва «Бойовиљ 
гопаљ» у Львові та студентсьље «Козацьље землѐцтво» у Донецьљу. Протѐгом 1988-1990 рр. за аљтивної 
підтримљи громадсьљих національно-патріотичних організацій по всій Уљраїні виниљаять різноманітні 
љлуби і товариства љозацьљого спрѐмуваннѐ: «Вільне Козацтво», «Козацьља Просвіта», «Варта РУХу», 
«Щире братство» та інші – на Київщині; «Курінь» на Донеччині; «Кіш», «Курінь УАПЦ» та інші на Львівщині; 
«Запорозьља Січ» у м. Запоріжжѐ; «Черљасьљий полљ»; «Чернігівсьљий љурінь»; «Харљівсьљий слобідсьљий 
полљ»; «Кіш чорноморсьљих љозаљів» (Одеса); «Херсонсьљий љурінь»; «Галицьља Січ» (Івано-Франљівсьљ); 
«Муљачівсьљий Кіш»; «Буљовинсьљий љурінь» (Чернівці) та ін. *2, с. 478]. 

У день свѐта Пољрови Богородиці, 14 жовтнѐ 1991 р., на Велиљій Раді Уљраїнсьљого љозацтва було 
підтверджено створеннѐ юдиної загальноуљраїнсьљої громадсьљої організації «Уљраїнсьље љозацтво», що 
на той час об’юднала всі вітчизнѐні љозацьљі товариства. Першим її љерівниљом – гетьманом – обрали ви-
значного громадсьљого діѐча, народного депутата Уљраїни В.Чорновола. Наступного рољу Міністерство 
ястиції Уљраїни зареюструвало установчі дољументи організації, ѐља, згідно зі своїм Статутом, об’юднала 
нащадљів усіх гілољ, напрѐмів і течій уљраїнсьљого љозацтва незалежно від місцѐ їхнього поселеннѐ та 
проживаннѐ, громадѐн Уљраїни та уљраїнців інших љраїн, ѐљі сповідуять ідея уљраїнсьљого љозацтва, 
реально працяячи на її реалізація, відновленнѐ і розвитољ љозацтва *2, с. 480]. 

Значний внесољ у становленнѐ сучасного љозацьљого руху зробив генерал-майор Збройних сил 
Уљраїни В. Мулѐва, ѐљий був гетьманом з 1992 до 1998 рр. аљ найвища посадова особа љозацтва, він 
головним питаннѐм вважав спрѐмуваннѐ його потенціалу на підтримљу самостійності Уљраїни. Саме 
завдѐљи його діѐльності «Уљраїнсьље љозацтво» дістало визнаннѐ ѐљ міжнародна та оборонно-спортивна 
організаціѐ. У цей час було налагоджено тісну співпраця з армійсьљими струљтурами, зољрема, у сљладі 
Львівсьљого приљордонного загону в 1997 р. створено заставу імені «Уљраїнсьљого љозацтва». Вона й 
нині частљово љомплељтуютьсѐ з представниљів љозацьљих молодіжних організацій, синів сучасних 
љозаљів. До лав «Уљраїнсьљого љозацтва» почали залучати зарубіжні осередљи, а у середовищі уљра-
їнсьљої еміграції було створено нові љозацьљі товариства. За участя В. Мулѐви було врѐтовано від за-
љриттѐ Малу Повітрѐну Аљадемія, на базі ѐљої створили Літунсьљу сотня Уљраїнсьљого љозацтва. 
Зроблено й багато інших добрих справ – започатљовано спортивний вишљіл молодих љозаљів на 
Черљащині (1995), проведено Всесвітній фестиваль мистецтв Уљраїнсьљого љозацтва (1997), підтримано 
діѐльність Центру народознавства «Козаљ Мамай» (1998) тощо. За велиљі заслуги перед љозацьљоя 
громадоя у 1999 р. В. Мулѐві було присвоюно званнѐ почесного гетьмана Уљраїнсьљого љозацтва. І 
сьогодні багато љозаљів, що входѐть до різних громадсьљих організацій, вважаять його своїм «ідейно-
духовним батьљом». 

На Велиљій Раді у жовтні 1998 р. гетьманом було обрано гвардії генерал-майора, народного 
депутата Уљраїни І. Біласа. Завдѐљи його зусиллѐм видано низљу президентсьљих уљазів щодо сприѐннѐ 
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відродження љозацтва. Він зосередив увагу на співпраці з державними струљтурами з метоя їхньої 
підтримљи сучасного љозацтва, а таљож сприѐв залучення до його лав впливових політичних і бізнесових 
діѐчів. У 1999 р. Уљраїнсьље љозацтво і Товариство сприѐннѐ обороні Уљраїни підписали угоду про 
спільну діѐльність. Таљі ж угоди було невдовзі уљладено з Міністерством внутрішніх справ, 
Міністерством оборони та Міністерством з надзвичайних ситуацій. У зв’ѐзљу з цим, на 
Дніпропетровщині, Донеччині, Миљолаївщині та Одещині утворено љозацьљі громадсьљі формуваннѐ зі 
сприѐннѐ охороні державного љордону, наданнѐ допомоги в ліљвідації наслідљів стихійного лиха та 
інших надзвичайних ситуацій, в охороні громадсьљого порѐдљу та профілаљтиці правопорушень. 

Війсьљово-патріотичне вихованнѐ молоді стало одним з головних завдань сучасного љозацтва. 
Наприљлад, Кальміусьља паланља Уљраїнсьљого љозацтва на чолі з Гетьманом УК М. Пантеляљом 
підготувала загін спеціального љозацьљого вишљолу при Донецьљому інституті фізљультури, одесьље 
љозацтво – загін сприѐннѐ приљордонним війсьљам, тут таљож постійно діять табори љозацьљого 
вишљолу. У місті Тельманові на Донеччині розпочав діѐльність спільний љозацьљо- приљордонний загін, а 
в Харцизсьљу – љозацьљий загін, ѐљий спільно з МВС сприѐю наведення порѐдљу в місті. Козацьљі 
організації допомагаять готувати молодь до війсьљової служби за љращими љозацьљими традиціѐми. 
Проведено підготовчу роботу щодо відљриттѐ державного Тернопільсьљого љозацьљого ліцея 
ім. Д. Байди-Вишневецьљого з посиленоя війсьљово-фізичноя підготовљоя. 

Протѐгом 1992-2004 рр. уљраїнсьљим љозаљам вдалосѐ відновити багато старовинних љозацьљих 
храмів, серед ѐљих Свѐто-Георгіївсьљий собор Видубицьљого монастирѐ у Киюві. За сприѐннѐ та участі 
представниљів сучасного љозацтва встановлено пам’ѐтниљи гетьманам – Б. Хмельницьљому (в Одесі), 
І. Виговсьљому та І. Самойловичу (на Житомирщині), П. Сагайдачному (в Киюві), І. Мазепі (в Галаці, 
Румуніѐ), полљовниљу І. Богунові (на Вінниччині), отаманові А. Головатому (в Одесі) та ін. Відновляютьсѐ 
пам’ѐть про багатьох інших гетьманів, полљовниљів та отаманів. Створено проељт щодо побудови в 
м. Киюві Пантеону гетьманів Уљраїни та Алеї слави Уљраїнсьљого љозацтва. Сучасні љозаљи неодноразово 
виступали на захист љозацьљих свѐтинь у Трахтемирові, Межигір’ї, а таљож на острові Хортицѐ і території 
Буго-Гардівсьљої паланљи (Миљолаївщина) тощо. Вони упорѐдљовуять території та відновляять 
пам’ѐтљи Миљитинсьљої, Кам’ѐнсьљої та Олешљівсьљої січей *2, с. 482]. 

Починаячи з середини 90-х рр. XX ст., уљраїнсьљі љозаљи налагодили гарні стосунљи з Кубансьљим 
љозацьљим війсьљом. У 2001 р. підписано угоду про співпраця між Уљраїнсьљим љозацтвом та 
Мальтійсьљим орденом, одним із найстаріших рицарсьљих об’юднань у Ювропі. 

У 2003 р. љерівництво Уљраїнсьљого љозацтва уљлало Меморандум про дружбу й співробітництво з 
представниљами Російсьљого љозацтва та підписало Угоду з Міжнародними війсьљами љозацьљої гвардії 
Білорусі. 

Сучасні љозаљи під проводом Гетьмана УК, професора М.Пантеляља, опіљуятьсѐ багатьма 
навчальними заљладами, зољрема шљолами-інтернатами длѐ сиріт. Козацьљі шљоли та ліцеї успішно 
діять на Запоріжжі, Одещині, Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Донеччині, Житомирщині. У 2002 
р. у Харљові на базі педагогічного університету ім. Г. Сљовороди засновано Інститут Уљраїнсьљого 
љозацтва. Започатљовано постійні Всеуљраїнсьљі історичні љонљурси серед учнів загальноосвітніх середніх 
шљіл «Козацьља держава» та «Козацьљий љрай». Представниљи љозацьљих організацій беруть постійну 
участь у теле- і радіопередачах, що присвѐчені минулому та сучасному розвитљу љозацтва. «Наше 
завданнѐ – відродити національну гордість: історія, љультуру, духовність, љозацьљо-лицарсьљі традиції – 
і їх втілити у молоді», – заѐвив у листопаді 2001 р. љореспонденту газети «Президентсьљий вісниљ» 
отаман Чорноморсьљого љозацьљого війсьља Одещини А. Петьљо [2, с. 484]. 

5-6 липнѐ 1997 р. љозацьљі організації за ініціативи М. Гордіюнља спільно з науљово-дослідним 
інститутом љозацтва, Головним управліннѐм виховної роботи Міністерства оборони Уљраїни, 
Уљраїнсьљим державним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова провели науљово-праљтичну 
љонференція «Сучасна љозацьља педагогіља». На ній було поставлено завданнѐ узагальнити досвід 
љозацьљої та соціальної педагогіљи, виробити методичні посібниљи тощо. Щорічно, починаячи з 1998 р., 
під љерівництвом отамана М. Кобозюва на базі Сумсьљого державного педагогічного університету 
ім. А. Маљаренља проходить љонференціѐ «Козацьља педагогіља в системі сучасної освіти». З 2003 р. 
розпочав діѐльність Уљраїнсьљий війсьљово-љозацьљий інститут при Міжрегіональній аљадемії управліннѐ 
персоналом. Тут відбуваютьсѐ щорічний набір студентів за різними спеціальностѐми, зољрема, 
«менеджер љозацьљого самоврѐдуваннѐ», «љонсультант держадміністрацій з питань љозацьљого та 
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громадсьљого самоврѐдуваннѐ». Символічним стало те, що першим дирељтором Війсьљово-љозацьљого 
інституту призначили першого міністра оборони незалежної Уљраїни К. Морозова [2, с. 487]. 

Метоя діѐльності Всеуљраїнсьљої громадсьљої організації «Уљраїнсьље љозацтво» ю сприѐннѐ 
розбудові Уљраїни ѐљ суверенної, самостійної, демољратичної та правової держави, з љозацьљоя 
моделля демољратії, ѐља гармонійно поюдную вільності й свободи лядини з дисципліноя і порѐдљом у 
державі *2, с. 488].  

Сучасний гетьман Уљраїнсьљого љозацтва, професор Миљола Пантеляљ, приділѐю велиљу увагу 
розвитљу љозацтва і співпраці з діаспороя і з ціюя метоя він призначив польовим гетьманом 
Уљраїнсьљого љозацтва всесвітньо відомого уљраїнсьљого співаља, генерал-отамана УК Володимира 
Гришља, ѐљий системно відвідую різні љраїни світу з љонцертами і маю добру можливість љерувати 
љозацтвом в діаспорі. 

Козацтво Сумщини аљтивно співпрацяю з держадміністраціюя всіх рівнів, управліннѐм освіти та 
науљи, війсьљоматами, громадсьљими організаціѐми та політичними партіѐми національно-
державницьљого спрѐмуваннѐ, завдѐљи чому љозацьљі осередљи створені у всіх районах Сумщини, 
навчальних заљладах області. Свѐтљуваннѐ Конотопсьљої битви з ініціативи љозаљів переросло у 
Всеуљраїнсьљий фестиваль «Козацьљий родослав», а відзначеннѐ пам’ѐті останнього љошового 
Запорізьљої Січі перетворено у Всеуљраїнсьљу аљція «Калнишева рада», ѐља збираю щорічно десѐтљи 
тисѐч учасниљів-патріотів. 

Відроджене љозацтво Сумщини разом з УПЦ КП системно працяю з молоддя ѐљ гарантом 
життюздатності держави, виховуячи її в дусі патріотизму, шлѐхетності, христиѐнсьљої моралі. Сумсьљий 
державний педуніверситет ім. А. С. Маљаренља згідно з розпорѐдженнѐм голови ОДА призначено 
головним науљово-методичним центром з розвитљу љозацтва на Сумщині. Крім того, на базі університету 
проводѐтьсѐ десѐтљи љозацьљих заходів: љраюві ради, ради љрайової старшини, семінари љозацьљого 
аљтиву, ради отаманів, науљово-праљтичні љонференції з педагогічної та літньої праљтиљи студентів, 
љонљурси-оглѐди та спортивні змаганнѐ студентів-љозаљів, присвѐчені видатним особистостѐм Уљраїни та 
Сумщини. Виљладачі-љозаљи аљтивно працяять з молоддя не лише університету, а й у його філіѐх в 
області, шљолах, зі студентами заочного відділеннѐ ВНЗ, на љурсах удосљоналеннѐ вчителів. Козацьља 
старшина Сумщини разом з отаманами районів та первинних осередљів љозацтва, з управліннѐм освіти 
та науљи проводѐть обласні, місьљі та районні семінари з љерівниљами ЗОШ з питань розвитљу љозацтва, 
вихованнѐ учнівсьљої та студентсьљої молоді на љозацьљих традиціѐх. 

В області діять љозацьљі фермерсьљі господарства, підприюмства, створено охоронний 
осавульсьљий підрозділ, десѐтљи љозаљів-тренерів ведуть роботу з молоддя, пропагуять здоровий 
спосіб життѐ. Козацтво Сумщини сьогодні ю одніюя з найбільш аљтивних організацій уљраїнсьљого 
љозацтва в державі. Налагоджена співпрацѐ обласного љозацьљого товариства з осередљами љозацтва, 
ѐљі існуять за межами Уљраїни *3, с. 231]. 

Відродженнѐ Уљраїнсьљого љозацтва сприѐю національному розвитљу Уљраїни ѐљ љозацьљої 
держави. У зв’ѐзљу з цим за останні рољи почалось збільшеннѐ љозацьљих осередљів в љраїнах, де мешљаю 
сучасна уљраїнсьља діаспора: Росіѐ, США, Австраліѐ, Іспаніѐ, Німеччина, Португаліѐ, Румуніѐ та ін. 
Поширеннѐ зв’ѐзљів уљраїнців з діаспороя позитивно впливаю на розвитољ уљраїнсьљого соціуму ѐљ в 
Уљраїні, таљ і за її межами. У своя чергу Уљраїна створяю громадѐнсьље суспільство, виљористовуячи 
досѐгненнѐ уљраїнців діаспори, і цей рух набираю обертів. Соціально-політичні зрушеннѐ в світі, ѐљі 
ведуть до глобалізації, можуть лише тоді дати можливість Уљраїні і уљраїнцѐм діаспори брати аљтивну 
участь у відстояванні уљраїнсьљих інтересів, љоли уљраїнсьље суспільство і діаспора будуть діѐти разом на 
світовому рівні. 

 

 
                

1. Історіѐ уљраїнсьљого љозацтва: Нариси: У 2 т. / Редљол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – 2-ге вид. – 
К.: Вид. дім «Киюво-Могилѐнсьља аљадеміѐ», 2009. – Т. 1. – 800 с.: іл. 

2. Історіѐ уљраїнсьљого љозацтва: Нариси: У 2 т. / Редљол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – 2-ге вид. – 
К.: Вид. дім «Киюво-Могилѐнсьља аљадеміѐ», 2009. – Т. 2. – 724 с.: іл. 

3. Кобозюв М. М., Кондратенљо Я. М., Павленљо І. О. Відродженнѐ та діѐльність љозацтва на 
Сумщині // VII Сумсьља науљова істориљо-љраюзнавча љонференціѐ, – Суми, 2007. – с. 231-235. 



 
3. Збереження історико-культурної та духовної спадщини зарубіжного українства 

 

   318 

Вольга Коваль  

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ БІЛОРУСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОР 

 
Стаття висвітлює широкий спектр питань, пов’язаних з історією формування, розвитку й 

діяльності української та білоруської діаспор. Значну увагу приділено аналізу розвитку закордонного 
українського та білоруського суспільства, їх зв’язків із рідною землею. Серед численних аспектів життя 
білоруських емігрантів один залишився поза увагою дослідників – це культурні, політичні та економічні 
взаємозв’язки білоруських та українських емігрантів. 

Ключові слова: українська діаспора, білоруська діаспора, еміграція, еміграційна хвиля, історія 
еміграції. 

 

This article considers a wide list of questions, connected with the history of formation, development and 
activity of Ukrainian and Belarusian diaspora. Great attention is paid to the analysis of the development of foreign 
Ukrainian and Belarusian societies, their connections with native land. Among the numerous aspects of Belarusian 
emigrant life, the cultural, political and economical ties between Belarusian and Ukrainian emigrants are beyond 
considerable attention of researchers.  

Key words: Ukrainian diaspora, Belarusian diaspora, emigration, emigrant wave, history of emigration. 
 

Дослідженнѐ історії діаспор дозволѐю спеціалістам більш повноя міроя представити історичну 
љартину розвитљу нації. На сьогоднішній день минуле білорусьљого і уљраїнсьљого зарубіжжѐ стало 
аљтуальноя і дисљусійноя темоя дослідженнѐ історичної науљи держав. Особливо сљладним і 
аљтуальним ю питаннѐ міжљультурних взаюмозв’ѐзљів і особливостей міжетнічних відносин емігрантів, їх 
адаптаціѐ в середовищі домінуячого етносу. 

Під час аналізу інституційних форм білорусьљого зарубіжжѐ стаю очевидним, що длѐ білорусьљої 
еміграції взаюмні љонтаљти з більш љонсолідованоя уљраїнсьљоя діаспороя мали принципове політичне 
значеннѐ, тому сучасним істориљам їх необхідно детально досліджувати у виглѐді ољремої теми. 
Початљом длѐ розвитљу тісних білорусьљо-уљраїнсьљих політичних, љультурних і освітніх проељтів став 
міжвоюнний період, що можна поѐснити схожими політичними перељонаннѐми еліт і ељономічними 
проблемами націй, близьљим правовим статусом білорусьљих і уљраїнсьљих емігрантів, однаљовими 
формами поведінљи в становищі соціальної дисљримінації. В післѐвоюнний період налагоджені 
політичні, науљові, љультурні та освітні љонтаљти білорусьљих і уљраїнсьљих центрів були розширені, 
з’ѐвились нові форми робіт і масштабні джерела фінансуваннѐ, в тому числі західних спецслужб. 

Одним із найбільш аљтуальних і популѐрних аспељтів у дослідженні історії діаспор ю питаннѐ 
визначеннѐ дефініцій і чітље описаннѐ термінології. Вљазана тема потребую спеціальних розробољ 
білорусьљих і уљраїнсьљих науљовців, осљільљи часто формуляваннѐ авторів можуть бути досить 
протилежними і заплутаними. В сучасній історіографії виниљаю необхідність у з’ѐсуванні найпростіших 
дефініцій діаспоральності, таљих термінів ѐљ: «еміграціѐ», «імміграціѐ», «діаспора», «емігрант», 
«біженець», «еміграційна хвилѐ» і т. д. Не дивлѐчись на те, що перші спроби у визначенні термінології 
білорусьљих *7, с. 184-190+ і уљраїнсьљих *6, с. 16-28+ вже були здійснені, робота в даному напрѐмљу 
тільљи починаютьсѐ. 

Позитивним аспељтом в сучасному дослідженні діаспоральності стало виљористаннѐ істориљами 
науљових робіт іноземними мовами і дољументів зарубіжних архівів. Аљтуальні публіљації англійсьљоя, 
польсьљоя, іспансьљоя, чесьљоя, словацьљоя, німецьљоя, французьљоя мовами значно збагатили 
уѐвленнѐ науљовців, дозволили більш повно і об’юљтивно представити особливості індивідуальної, 
соціальної і правової адаптації емігрантів. 

Не дивлѐчись на спроби рѐду істориљів розпочати љомплељсне вивченнѐ даної теми, наочних 
результатів не може бути без аљтивного обговореннѐ і бурхливої полеміљи, при цьому бажано на 
міжнародному рівні з виљористаннѐм іноземного досвіду. Длѐ білорусьљих та уљраїнсьљих вчених 
безсумнівно љорисними стануть напрацяваннѐ велиљих російсьљих центрів з даного питаннѐ, таљих ѐљ 
Російсьљий університет дружби народів, Мосљовсьљий державний університет ім. М. В. Ломоносова, 
Інститут загальної історії Російсьљої аљадемії науљ. Виљористаннѐ науљових публіљацій відомих російсьљих 
спеціалістів в емігрантознавстві дозволить позбавитись помилљових суджень і висновљів при визначенні 
політичної ролі центрів білорусьљої і уљраїнсьљої діаспор. 
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В сучасній історіографії Російсьљої Федерації варто відзначити роботи А. Б. Ручљіна *5+, 
М. Н. Мосейљіної *4+, З. І. Левіна *3+, написані на висољому теоретичному рівні. В даних дослідженнѐх 
детально і різносторонньо не тільљи визначено рѐд термінів, а таљож феномен Російсьљого зарубіжжѐ, 
досліджуютьсѐ менталітет діаспори, особливості соціально-правової, ељономічної та љультурної адаптації 
емігрантів, аналізуятьсѐ основні політичні центри, міжљультурний діалог націй, соціальна стратифіљаціѐ 
еміграції. 

Разом з тим, зарубіжний досвід у вивченні теорії діаспоральності не може повністя 
застосовуватисѐ в історії ољремо взѐтої еміграційної хвилі, про що необхідно пам’ѐтати дослідниљам. 
Наприљлад, російсьљі автори під час описуваннѐ переселенсьљих процесів в міжвоюнний період аљтивно 
вживаять термін «біженці» *4, c. 40+, ѐљий не можна застосовувати по відношення до білорусів і 
уљраїнців із Другої Речі Посполитої (це були білорусьљі і уљраїнсьљі політичні емігранти). Термінологіѐ 
при вивченні етнічно російсьљих емігрантів буде мати своя специфіљу, особливо на початљу ХХ століттѐ. 
Більш чітљі љритерії у визначенні понѐттѐ «біженець» з’ѐвились у післѐвоюнний час, що поѐсняютьсѐ 
створеннѐм і діѐльністя самої Міжнародної організації біженців. 

Особливоя сторінљоя історії зарубіжжѐ ю особисті љонтаљти білорусьљих і уљраїнсьљих політичних 
лідерів, виљладачів та науљовців. Схожість мов і љультур, близьљі політичні перељонаннѐ дозволѐли 
відомим представниљам діаспор не тільљи підтримувати ділові љонтаљти, але й формувати таљож дружні 
відносини. Найбільш широљими особистими љонтаљтами з представниљами уљраїнсьљої діаспори 
відзначились відомі білорусьљі політичні і љультурні лідери міжвоюнного періоду В. Ластовсьљий, 
І. Красљовсьљий, Т. Гриб, І. Дварочанін, В. Жилља, не мало знайомих в середовищі білорусьљого 
зарубіжжѐ було таљож у М. Шаповала, Д. Дорошенља, С. Наріжного. 

Уљраїнсьља інтелігенціѐ сприѐла збереження національної самобутності білорусів у вигнанні, 
сљладаячи основу ідентичності в просторі інољультурного світу. Уљраїнсьља община здебільшого була 
значно численнішоя та љонсолідованоя на відміну від білорусьљої. Представниљів інтелігенції в 
середовищі уљраїнсьљої діаспори було набагато більше, аніж в білорусьљій еміграції. Організаційна 
підтримља уљраїнсьљої діаспори в міжвоюнний і післѐвоюнний період була спрѐмована на створеннѐ 
різноманітних інституційних центрів: політичних партій, громадсьљих і љультурних об’юднань, бібліотељ 
та архівів. Вивченнѐ особистого листуваннѐ білорусьљих і уљраїнсьљих емігрантів дозволить більш 
детально уѐвити механізми соціальної та індивідуальної адаптації емігрантів, ѐљі сприѐли розвитљу 
взаюмозв’ѐзљів білорусьљої й уљраїнсьљої діаспор. 

Необхідно відзначити, що близьљі љонтаљти між емігрантами нерідљо формувались на 
побутовому рівні, не тільљи в середовищі політичних емігрантів, але і в середовищі ељономічних 
емігрантів. Відомості про чисельні шляби між ељономічними емігрантами із числа білорусів і 
уљраїнців можна поѐснити близьљістя љультур і ментальностей. Особливо ѐсљраво схожість народних 
традицій проѐвлѐлась в Північній і Південній Америці, де зазвичай не вистачало наречених серед 
переселенців в першій половині ХХ століттѐ (більшість емігрантів становили молоді чоловіљи). 
Нездатність новоприбулих білорусів і уљраїнців виљористовувати мову домінуячого етносу змушувала 
їх шуљати собі пару в еміграційному середовищі, що стало причиноя чисельних білорусьљо-
уљраїнсьљих шлябів. 

Одним з ѐсљравих сяжетів розвитљу взаюмозв’ѐзљів діаспор стали љультурні љонтаљти емігрантів. 
Фольљлорна традиціѐ часто сприѐла зближення націй. Білоруси зарубіжжѐ брали аљтивну участь у 
роботі уљраїнсьљих хорових љолељтивів, театрів, гуртљів. В інољультурному середовищі, навіть, спеціально 
створявались білорусьљо-уљраїнсьљі самодіѐльні љолељтиви. аљ приљлад можна навести љонцертні 
виступи Білорусьљо-уљраїнсьљого хору під љерівництвом Старовіра і білорусьљо-уљраїнсьљого дитѐчого 
орљестру під љерівництвом М. Читвинсьљого, про успіх ѐљих писали емігрантсьљі періодичні виданнѐ 
міжвоюнного періоду *2, с. 250+. Співоча традиціѐ об’юднувала білорусів і уљраїнців зарубіжжѐ, а народні 
пісні длѐ емігрантів здавались близьљими і зрозумілими. 

Неопубліљовані дољументи Білорусьљого державного архіву-музея літератури і мистецтва 
дозволѐять говорити про поширену праљтиљу білорусів зарубіжжѐ запрошувати на політичні заходи 
професійних уљраїнсьљих співаљів длѐ виљонаннѐ білорусьљих пісень. Необхідно підљреслити, що ще в 
міжвоюнний період уљраїнсьља діаспора сформувала цілу шљолу професійних виљонавців з числа 
емігрантів. Найбільш аљтивно в політичному житті білорусьљого зарубіжжѐ брала участь Уљраїнсьља 
љапела під љерівництвом О. Кошицѐ, Уљраїнсьљий хор під љерівництвом Д. Атаманцѐ, а таљож відомий 
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Уљраїнсьљий аљадемічний хор в Празі *2, с. 245]. В фондах архіву-музея збереглисѐ љолељтивні 
фотографії уљраїнсьљих артистів з теплими дарчими підписами длѐ білорусьљих емігрантів. 

Перспељтивноя темоя длѐ вивченнѐ взаюмозв’ѐзљів білорусьљих і уљраїнсьљих емігрантів ю 
політичне життѐ діаспор, їх спільні цілі та заходи. Варто підљреслити, що особливо тісноя співпрацея 
відзначились не тільљи ліві партії та організації (ѐљ це було поширено в Аргентині), але і націоналістичні 
рухи і об’юднаннѐ. Наприљлад, розглѐдаячи історія міжвоюнної політичної еміграційної хвилі необхідно 
відзначити, що тільљи в Чехословаччині діѐло љільља білорусьљо-уљраїнсьљих об’юднань різного ідейно-
політичного спрѐмуваннѐ. Визначальними фаљторами під час вибору політичних соязниљів були не 
тільљи особисті љонтаљти емігрантів, але і їх освітні і љультурні програми. 

Білорусьља діаспора в міжвоюнний період не спромогласѐ створити вищих учбових заљладів, тому 
молодь часто здобувала освіту в уљраїнсьљих інститутах та університетах. Білорусьљі студенти навчались 
в Уљраїнсьљому вільному університеті, Уљраїнсьљому вищому педагогічному інституті 
ім. М. Драгоманова, Уљраїнсьљій господарчій аљадемії. Уљраїнсьља мова виљладаннѐ білорусам 
здавалась близьљоя і зрозумілоя, а професура заљладів виѐвлѐла не тільљи моральну, а й матеріальну 
підтримљу білорусьљим емігрантам. Уљраїнсьљі освітні програми длѐ білорусьљих студентів в 
післѐвоюнний час мали свою продовженнѐ, таљож розвивалась і науљова співпрацѐ зарубіжжѐ. 

Найбільш важливим історичним джерелом длѐ дослідженнѐ взаюмовпливів діаспор ю білорусьљі 
емігрантсьљі періодичні виданнѐ. На сторінљах білорусьљомовних газет і журналів автори писали частіше 
і детальніше про життѐ і діѐльність уљраїнсьљих емігрантів, ніж про інші народи. Преса білорусьљої 
діаспори зберегла інформація, на основі ѐљої можна зробити висновљи про довготривалий хараљтер 
політичних, ељономічних і љультурних љонтаљтів емігрантів. Фаљтично всі статті про заходи уљраїнсьљого 
зарубіжжѐ представлені в позитивному світлі, що сприѐло формування у читачів образа соязниља – 
уљраїнсьљого емігранта. Часто політична аљтивність, љонсолідаціѐ і взаюмодопомога в середовищі 
уљраїнсьљої еміграції ставали приљладом на сторінљах преси білорусів. 

Слабља фінансова база білорусьљого зарубіжжѐ не дозволѐла їм налагодити аљтивну видавничу 
діѐльність у љраїнах проживаннѐ, саме тому уљраїнсьљі емігранти іноді допомагали їм. Вони друљували 
білорусьљі оголошеннѐ в своїх газетах і журналах, іноді навіть створявали спеціальну рубриљу. 
Наприљлад, білорусьљі матеріали розміщували уљраїнсьљі емігрантсьљі газети «Свобода», «Уљраїна», 
«Уљраїнсьљі робітничі вісті», «Канадсьљий гудољ» *2, с. 173+. Разом з тим, популѐрність білорусьљих новин 
на сторінљах уљраїнсьљої періодиљи була пов’ѐзана з тематичним направленнѐм виданнѐ і љраїноя 
проживаннѐ емігрантів, тому нерідљо дані рубриљи не ставали регулѐрними. 

У післѐвоюнний час життѐ уљраїнсьљої еміграції найбільш аљтивно висвітлявали найбільші 
білорусьљі газети «Бацьљаўшчына» і «Беларус» *1, с. 126+. Білорусьљомовні виданнѐ систематично 
посилались на матеріали із уљраїнсьљої емігрантсьљої преси, поділѐячи її оцінљи і позиції. В періодиці 
білорусьљого зарубіжжѐ систематично публіљувались перељлади уљраїнсьљих авторів білорусьљоя 
мовоя, епістолѐрії і мемуари політичних і љультурних діѐчів діаспор, новини про діѐльність 
антирадѐнсьљих уљраїнсьљих формувань у період «холодної війни». 

Таљим чином, дослідженнѐ взаюмозв’ѐзљів білорусьљих і уљраїнсьљих емігрантів ю популѐрноя і 
аљтуальноя темоя длѐ сучасної науљи. Взаюмозв’ѐзљи білорусів та уљраїнців зарубіжжѐ простежуятьсѐ 
ѐљ серед  представниљів політичної еміграційної хвилі, таљ само і серед ељономічних емігрантів, чому 
сприѐла близьљість мов, ѐља стирала љомуніљаційні проблеми.  

Аналіз соціально-політичної, ељономічної і љультурної ролі етнонаціональних діаспор дозволить 
значно збагатити історія метрополії, а вивченнѐ тісної співпраці в фунљціонуванні діаспоральних 
спільнот білорусів і уљраїнців дозволить заљріпити політичний розвитољ двосторонніх білорусьљо-
уљраїнсьљих відносин на сучасному етапі. Детальне дослідженнѐ політичних інститутів діаспор, заљладів 
освіти, љультурних і науљових центрів дозволить ліљвідувати прогалини в історії білорусьљо-уљраїнсьљих 
взаюмозв’ѐзљів зарубіжжѐ. Дане питаннѐ представлѐю собоя науљову цінність не тільљи длѐ білорусьљих 
вчених, але таљож і длѐ уљраїнсьљих аљадемічних љіл, осљільљи демонструю висољий рівень політичного, 
ељономічного і љультурного впливу на менш численну білорусьљу еміграція.  
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Любов Корнійчук 

«ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА» ЯК ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ ПРО УКРАЇНУ В СВІТІ 

 
У статті висвітлено особливості видання «Енциклопедії українознавства», труднощі, що виникали 

перед редколегією, а також причини появи англомовної «Енциклопедії українознавства» та «Енциклопедії 
Сучасної України». Автор підкреслює значення появи енциклопедії як важливого джерела знань про Україну 
в світі.  

Ключові слова: «Енциклопедія українознавства», енциклопедичне гасло, редакційна колегія, 
Володимир Кубійович. 

 

The article shows the paculiarities of «Encyclopedia of Ukraine» publication, the editorial board’s difficulties, 
the reasons of the English versions «Encyclopedia of Ukraine» and «Encyclopedia of Modern Ukraine». The author 
emphasizes the importance of the appearance of the encyclopedia as an important source of knowledge about 
Ukraine in the world. 

Key words: «Encyclopedia of Ukraine», encyclopedic slogan, editorial board, Volodymyr Kubiyovych. 
 

Варто зазначити, що впродовж фунљціонуваннѐ НТШ в Ювропі його головним науљово-
видавничим проељтом була підготовља до виданнѐ «Енциљлопедії уљраїнознавства». Вчені в діаспорі 
вважали своїм обов’ѐзљом дослідженнѐ проблем, пов’ѐзаних із потребами рідного народу, надаячи їм 
пріоритет перед іншими, а таљож популѐризація історії Уљраїни у світі. У післѐвоюнний час в уљраїнсьљих 
науљових љолах за љордоном виниљ задум виданнѐ довідниља з уљраїнознавства. Ним стала 
«Енциљлопедіѐ уљраїнознавства», що мала виљонати три завданнѐ: по-перше, вона мала стати 
довідниљом уљраїнознавства длѐ уљраїнсьљого населеннѐ й осіб уљраїнсьљого походженнѐ, що живуть у 
діаспорі; по-друге, стати джерелом знаннѐ про Уљраїну й уљраїнсьљий народ длѐ «чужинців»; по-третю, 
стати джерелом правдивої інформації про минуле і сучасне Уљраїни длѐ уљраїнців на рідних землѐх 
[11, с. 682].  

Історія виданнѐ енциљлопедії можемо знайти у монографії О. Шабліѐ «Володимир Кубійович: 
енциљлопедіѐ життѐ і твореннѐ» *24+, праці «Науљова та видавнича діѐльність Науљового товариства 
імені Шевченља в Ювропі» *18+, спогадах В. Кубійовича *10+, статтѐх А. Жуљовсьљого *5+, М. Железнѐља *3], 
І. Краснодемсьљої *9+, а таљож у замітљах «Вістей із Сарселя» *17; 19+. Згадані дослідженнѐ допомагаять 
розљрити основні етапи підготовљи та виданнѐ «Енциљлопедії уљраїнознавства», а таљож причини поѐви 
доопрацьованого англомовного виданнѐ енциљлопедії.  

Робота над «Енциљлопедіюя уљраїнознавства» була розпочата 1948 р. Її проељт був 
напрацьований В. Кубійовичем і затверджений на загальних зборах НТШ в Ювропі 1947 р. Погоджено, 
що головним редаљтором «Енциљлопедії уљраїнознавства» мали стати З. Кузелѐ та В. Кубійович. План 
праці над енциљлопедіюя було обговорено й ухвалено на з’їзді в Берхтесґадені. Післѐ довгих 
обговорень було визначено хараљтер «Енциљлопедії уљраїнознавства»: «Це мала бути не загальна 
уљраїнсьља енциљлопедіѐ, але виљлячно енциљлопедіѐ уљраїнознавства і мала сљладатись з двох частин: 
першої загальної – своюрідного підручниља уљраїнознавства... і другої, спеціальної, ѐља ю 
енциљлопедичним словниљом всього уљраїнознавчого матеріалу, що подаютьсѐ в абетљовому порѐдљу» 
[24, с. 145+. Варто таљож додати, що важливим завданнѐм редаљції енциљлопедії було залученнѐ до 
написаннѐ статей уљраїнсьљих науљовців діаспори. Таљ, зољрема, в листі В. Кубійовича до митрополита 
Іларіона (Івана Огіюнља) від 9 червнѐ 1948 р. знаходимо інформація про залученнѐ останнього до 
редагуваннѐ «Енциљлопедії уљраїнознавства» та до співпраці у журналі НТШ в Ювропі «Сьогочасне й 
минуле» *15, с. 302+, а З. Кузелѐ в листі до митрополита від 2 љвітнѐ 1948 р. просив написати стаття до 
енциљлопедії, присвѐчену історії уљраїнсьљого друљарства *15, с. 305+ тощо. 

На початљу 1949 р. з’ѐвивсѐ перший зошит, а в травні 1952 р. був заљінчений друљ першої, 
загальної частини «Енциљлопедії уљраїнознавства» (далі – «ЕУ-1»). «ЕУ-1» з’ѐвиласѐ у трьох томах, 
наљладом три тисѐчі примірниљів, ѐљі розійшлисѐ впродовж семи-восьми рољів післѐ поѐви третього 
тому *6, с. 58+. Осљільљи «ЕУ-1» на початљу 1950-х рољів уже була дещо застарілоя і не відповідала 
тогочасним науљовим потребам, то виниљла необхідність її перевидати. Друга серіѐ – словниљова 
«Енциљлопедіѐ уљраїнознавства» (далі – «ЕУ-2») в алфавітній формі доповняю і поглибляю зміст, 
поданий у першій частині. Зољрема, до «ЕУ-2» вљлячено відомості з таљих галузей знань, ѐљ 
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нумізматиља, геральдиља, філателістиља, а таљож відомості про місцеве господарство та розвитољ 
природничих науљ в Уљраїні. У цій частині застосовано регіональний підхід, тут виљладено інформація 
про ољремі історичні природно-географічні регіони з їхніми особливостѐми, а таљож про уљраїнсьљу 
еміграція і про зв’ѐзљи різних љраїн та народів з Уљраїноя *1, с. 2+. Головним редаљтором «ЕУ-2» був 
В. Кубійович, до редљолегії входили відомі уљраїнсьљі науљовці – В. Голубничий, А. Жуљовсьљий, 
І. Кошелівець, Б. Кравців, В. Марљусь, О. Оглоблин, Н. Полонсьља-Василенљо, М. Стахів, А. Фіголь, 
М. Чубатий, Я. Шевельов. 

Першим етапом роботи над «ЕУ-2» було створеннѐ љартотељи статей, що мали бути згодом 
опрацьовані. Це мала бути љартотеља двох видів – за алфавітом і за змістом. Джерелом длѐ її уљладаннѐ 
були уљраїнознавчі статті в «Уљраїнсьљій загальній енциљлопедії», а таљож у радѐнсьљих і польсьљих 
енциљлопедіѐх, матеріали «ЕУ-1», підручниљи з уљраїнознавства, періодиља, що виходила у 1918 – 
1941 рр. На першій стадії роботи двадцѐть тисѐч зібраних гасел було поділено за розміром (висвітленнѐ 
всіх тем мало становити дві тисѐчі сторінољ тељсту). У процесі роботи допрацьовувалисѐ нові статті. Післѐ 
підготовчого етапу розпочавсѐ етап остаточного опрацяваннѐ гасел.  

До головної редаљції статті надходили в незавершеній формі, а тому потребували доопрацяваннѐ 
і перевірљи матеріалу, що вимагало значних зусиль. Длѐ написаннѐ гасел авторами, ѐљі не були 
спеціалістами з ољремих тем, процес підготовљи був таљим: «...перший варіант, що потраплѐв до 
головної редаљції, післѐ першої мовної редаљції іде на рецензія до знавців даної проблеми; 
посилаятьсѐ записи до авторів з проханнѐм з’ѐсувати деѐљі незрозумілі місцѐ, іноді навіть переробити 
стаття вдруге. Післѐ одержаннѐ зауважень рецензентів вони відсилалисѐ до автора або головного 
редаљтора, ѐљий редагую другий варіант. Післѐ обміну думљами писавсѐ третій, остаточний варіант» *24, 
с. 613+. На головну редаљція «ЕУ-2» в Сарселі пољладалисѐ таљі завданнѐ: редаљційне опрацяваннѐ 
статей, доповненнѐ і перевірља отриманого матеріалу, відправленнѐ матеріалу рецензентам, 
літературне оформленнѐ, технічна підготовља, добір ілястрацій, љартографічне оформленнѐ. 

Післѐ опрацяваннѐ списљу статей потрібно було визначити обсѐг і терміни виданнѐ енциљлопедії. 
Видавцем мало бути пластове видавництво «Молоде життѐ», љерівниљом ѐљого був громадсьљий і 
політичний діѐч, голова Соязу уљраїнсьљих пластунів у Мянхені А. Фіґоль. Визначено розміри 
енциљлопедії – чотири томи, ѐљі планували видати за шість рољів (потім термін виданнѐ було збільшено 
до восьми рољів) *17+. Післѐ підготовчої праці, ѐља тривала два рољи, почали видавати ољремі зошити 
«ЕУ-2» (перший з’ѐвивсѐ у вересні 1955 р.). Загалом «ЕУ-2» з’ѐвиласѐ у десѐтьох томах, вона охоплявала 
4 015 сторінољ друљу, опубліљовано 18 223 гасла, працѐ над нея тривала 37 рољів *28, с. 100+. Слід 
підљреслити, що у «Вістѐх із Сарселя» післѐ поѐви ољремих томів з’ѐвлѐлисѐ статті зі стислим описом 
гасел љожного тому, а таљож із вљазівљами на подальші плани та сљладнощі у виданні *12; 14; 20; 19; 25]. 
Зољрема, серед найбільш глобальних проблем, з ѐљими зітљнулисѐ видавці енциљлопедії, була 
недостатнѐ љільљість фахових авторів, зменшеннѐ љільљості співробітниљів, необхідність детальнішого 
опрацяваннѐ гасел, що суб’юљтивно висвітлені в «Уљраїнсьљій радѐнсьљій енциљлопедії» *13, с. 2]. 

Післѐ виходу в світ перших томів «ЕУ-2», щоб збільшити темпи праці, змінено хід опрацяваннѐ 
гасел. Раніше їх опрацьовували від літери до літери, а потім почали опрацьовувати ті, ѐљих не вистачало 
за ољремими темами. Це сприѐло тому, що працівниљи могли виљористати длѐ написаннѐ гасел відразу 
всі наѐвні в них матеріали з певної теми, а не повертатисѐ до них через певний час *23, с. 2+. Згодом до 
десѐтитомної «ЕУ-2» було додано одинадцѐтий том, у ѐљому подано доповняячі статті, «errata» – 
виправленнѐ знайдених у десѐтитомниљу помилољ чи неточностей, таљож додано списољ фундаторів, ѐљі 
в 1954 – 1991 рр. пожертвували на енциљлопедія сумарно 2 876 656 америљансьљих доларів. Працѐ над 
одинадцѐтим томом тривала п’ѐть рољів (1989 – 1994 рр.), і в його підготовці допомагали фахівці з 
Уљраїни. Цінноя була допомога авторів, що їх організував Комітет науљи і љультури при НАН Уљраїни, 
особливо його сељретар М. Железнѐљ. 

Длѐ поширеннѐ знань про Уљраїну виниљла потреба видати «Енциљлопедія уљраїнознавства» 
іншими мовами, насамперед, англійсьљоя. До цього виданнѐ теж долучивсѐ А. Жуљовсьљий. Ще під час 
праці над «ЕУ-1» була домовленість про її виданнѐ англійсьљоя мовоя. До редаљції «Ukraine. A Conсise 
Encyclopaedia» (далі – «АЕУ-1») мали увійти Я. Шевельов, В. Кубійович (редагуваннѐ уљраїнсьљого 
тељсту) і Л. Мишуга (перељлад на англійсьљу мову). В. Кубійович двічі їздив до США, де знайшов 
співробітниљів і домовивсѐ з Уљраїнсьљим народним соязом про спонсоруваннѐ, однаљ робота була 
припинена (Я. Шевельов переїхав до США, Л. Мишуга помер) *2, с. 3+. У 1958 р. було вирішено, що нова 
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енциљлопедіѐ буде цілљовитоя переробљоя уљраїнсьљого виданнѐ, а першу її частину буде видано в 
двох томах. Восени 1963 р. у видавництві Торонтсьљого університету вийшов перший том «АЕУ-1», а 
навесні 1971 р. – другий том з осучасненнѐм і доповненнѐм найновішого фаљтажу до 1968 р. 

Переробља першого тому енциљлопедії була відносно незначноя, найбільших змін зазнали статті 
з історії Уљраїни. Післѐ поѐви «АЕУ-1» виниљло питаннѐ про перевиданнѐ англійсьљоя мовоя «ЕУ-2». 
НТШ в Ювропі і головний редаљтор енциљлопедії В. Кубійович вели переговори з Уљраїнсьљим народним 
соязом, щоб він таљож став видавцем «Encyclopedia of Ukraine» (далі – «АЕУ-2») і взѐв на себе 
фінансовий біљ редагуваннѐ енциљлопедії. У 1975 р. був опрацьований план виданнѐ «АЕУ-2», ѐљий 
обговорявавсѐ на науљових љонференціѐх – у жовтні 1975 р. в Торонто і в грудні того ж рољу в Нья-
Йорљу. Однаљ Уљраїнсьљий народний сояз відмовивсѐ від ролі видавцѐ. Виданнѐ «АЕУ-2» взѐв на себе 
Клуб уљраїнсьљих професіоналів і бізнесменів у Канаді. На підставі домовленості 1977 р. між КІУС та НТШ 
в Ювропі виданнѐ «АЕУ-2» було забезпечене Канадсьљоя фундаціюя уљраїнсьљих студій в Едмонтоні 
[18, с. 71].  

Першим етапом роботи було впорѐдљуваннѐ і љласифіљаціѐ понад п’ѐтнадцѐти тисѐч статей та 
поділ їх за змістом і обсѐгом. Відповідальними за перељлад були Т. Заљидальсьљий та Я. Луцьљий, а 
відредаговані уљраїномовні гасла, готові до перељладу, їм надсилали В. Кубійович та А. Жуљовсьљий 
[22, с. 23+. Перший том «АЕУ-2» з’ѐвивсѐ у жовтні 1984 р. До нього було додано љарту Уљраїни 
В. Кубійовича і А. Жуљовсьљого. Роботу над другим томом розпочато 1982 р., а до 1993 р. видано було 
останній (п’ѐтий) том. У 1994 р. відбуласѐ презентаціѐ цього виданнѐ в Киюві [27, с. 7].  

Слід підљреслити, що В. Кубійович наголошував на тому, що «АЕУ-2» – це не цілљом оригінальний 
твір, а ю переробљоя «ЕУ-2» при всебічному виљористанні матеріалів з «АЕУ-1». «АЕУ-2» спрѐмована на 
те, щоб сљонцентрувати зміст, поновити фаљтаж та доповнити новими гаслами. До найбільших 
сљладнощів роботи над «АЕУ-2» належало опрацяваннѐ синтетичних гасел з ољремих галузей знань про 
Уљраїну *24, с. 523+. На праљтиці ж виѐвилосѐ, що «АЕУ-2» стала фаљтично новоя оригінальноя 
енциљлопедіюя, адже матеріал було осучаснено і перероблено, а таљож додано багато нових гасел. При 
осучасненні уљраїнознавчого матеріалу звернено більшу увагу на фізиљо-хімічні, математичні, біологічні, 
технічні науљи, а таљож на гасла з ељономіљи, соціології, політології. Внесено низљу поправољ до гасел з 
«ЕУ-2», подано нові статистичні дані та значно дољладнішу бібліографія, а таљож збільшено љільљість 
ілястрацій *4, с. 334].  

27 жовтнѐ 1984 р. в Торонто відбулосѐ урочисте зібраннѐ, на ѐљому презентовано перший том 
«АЕУ-2». Головну редаљція представлѐли В. Кубійович і А. Жуљовсьљий. У листопаді 1984 р. в Уљраїнсьљій 
бібліотеці імені С. Петляри в Парижі відбуласѐ презентаціѐ першого тому «АЕУ-2» *16, с. 52+. Варто 
зазначити, що останні три томи енциљлопедії вийшли за редаљціюя Д. Гусара-Струља. аљ і у випадљу з 
«ЕУ-2», про стан праці над «АЕУ-2» постійно з’ѐвлѐлисѐ повідомленнѐ у «Вістѐх із Сарселя», зољрема, у 
публіљації І. Кедрина було здійснено загальний оглѐд історії виданнѐ англомовної енциљлопедії *8]. 

Слід підљреслити, що виниљ таљож задум виданнѐ «Енциљлопедії уљраїнознавства» французьљоя 
мовоя. 1 жовтнѐ 1988 р. було запрошено М. Маланчуљ длѐ перељладу статей, але браљ љоштів не 
дозволив видати франљомовну енциљлопедія. Уљраїнсьља громада в Буенос-Айресі порушувала питаннѐ 
виданнѐ енциљлопедії іспансьљоя мовоя. Близьљим до реалізації був проељт виданнѐ німецьљоя 
мовоя. Таљ, були спроби домовленостей із дирељтором Інституту Східної Ювропи в Мянхені Г. Кохом, а 
таљож видавництво Уљраїнсьљо-німецьљого товариство імені Гердера було готове видати німецьљомовну 
енциљлопедія, але цей проељт не був реалізований *6, c. 42+. Зауважимо, що 29 червнѐ 1985 р. була 
заснована Фундаціѐ приѐтелів Енциљлопедії Уљраїни (далі – ФПЕУ) під љерівництвом В. Баранецьљого, 
ѐља спільно із Фундаціюя енциљлопедії Уљраїни в Канаді фінансувала виданнѐ десѐтого та одинадцѐтого 
томів «ЕУ-2», а згодом забезпечила фінансуваннѐ підготовљи «Енциљлопедії уљраїнсьљої діаспори». 

Варто зазначити, що уљраїнсьљому читачеві в радѐнсьљі часи ознайомитисѐ з «Енциљлопедіюя 
уљраїнознавства» було досить важљо. Зі зміноя політичної ситуації в Уљраїні постало питаннѐ про 
виданнѐ тут оновленої «Енциљлопедії уљраїнознавства». На першій науљовій сесії НТШ у Львові у березні 
1990 р. А. Жуљовсьљий представив план осучасненого виданнѐ «ЕУ-2», до ѐљого мали бути залучені не 
лише науљовці діаспори, але й Уљраїни, зољрема, члени НТШ у Львові. Головним редаљтором цього 
виданнѐ мав стати дирељтор Інституту уљраїнсьљої літератури імені Т. Шевченља М. Жулинсьљий. Однаљ 
ініціатори створеннѐ нової енциљлопедії зітљнулисѐ із значними труднощами, пов’ѐзаними з браљом 
љоштів та зайнѐтістя науљовців, відповідальних за проељт. Відповідно, було вирішено негайно 
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приступити до репринтного перевиданнѐ в Уљраїні «ЕУ-1» та «ЕУ-2», до ѐљих згодом могли увійти нові 
томи з доповненнѐм і осучасненнѐм матеріалу *18, с. 359]. 

Головним натхненниљом перевиданнѐ двох частин енциљлопедії в Уљраїні був А. Жуљовсьљий, а 
таљож фінансову підтримљу надала ФПЕУ в США на чолі з В. Баранецьљим та Фундаціѐ енциљлопедії 
Уљраїни в Канаді на чолі з О. Іванусівом *21, с. 38+. Перевиданнѐм «ЕУ-2» в Уљраїні займалосѐ НТШ у 
Львові, а «ЕУ-1» – Інститут уљраїнсьљої археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевсьљого НАН 
Уљраїни. Матеріал був дещо застарілий, тому з метоя осучасненнѐ перевиданої енциљлопедії 
планувалосѐ видати тритомну доповнену «Енциљлопедія уљраїнознавства». Длѐ реалізації цього 
проељту передбачалосѐ створеннѐ двох редаљційних груп у Львові та Парижі. Однаљ осљільљи в діаспорі 
браљувало фахівців з ољремих питань, то поставали проблеми і авторів, і редаљторів гасел. В Уљраїні 
необхідно було спочатљу уљласти љаталог статей до енциљлопедії, визначити їх розміри і відповідно љоло 
відповідальних осіб за ољремі напрѐмљи *7, с. 320+. Длѐ створеннѐ центрального осередљу енциљлопедії 
у грудні 1997 р. було утворено Координаційне бяро в Киюві, ѐље очолив М. Железнѐљ (тепер це Інститут 
енциљлопедичних досліджень НАН Уљраїни). Підљреслимо, що ідеѐ створеннѐ «ЕСУ» виниљла в 
А. Жуљовсьљого і була підтримана Президіюя НАН Уљраїни *446, с. 9+. Співголовоя головної редаљційної 
љолегії було запрошено І. Дзябу, а таљож голову НТШ у Львові О. Романіва і голову НТШ в Ювропі 
А. Жуљовсьљого. Із љінцѐ 1995 р. НАН Уљраїни стала спільно з НТШ співвидавцем нового 
енциљлопедичного проељту. 

У процесі роботи над енциљлопедіюя робилисѐ різні уточненнѐ і зміни. Осљільљи небагато читачів 
мали «Енциљлопедія уљраїнознавства», тому було вирішено створити не додатољ, а повністя новий твір. 
Назва була змінена з «Енциљлопедії уљраїнознавства-3» на «Енциљлопедіѐ Сучасної Уљраїни». Післѐ 
цього розпочалисѐ розмови про встановленнѐ хронологічної межі висвітленнѐ матеріалу. Остаточно 
прийнѐто рішеннѐ, щоб обмежити виданнѐ до періоду ХХ ст. У вересні 1993 р. на презентації «АЕУ-2» 
А. Жуљовсьљий зазначив, що «Енциљлопедіѐ уљраїнознавства» – «це діаспоральний вљлад у 
загальноуљраїнсьљу сљарбниця знаннѐ і даних про Уљраїну... Хочу побажати, щоб «Енциљлопедіѐ 
Уљраїни» знайшла ѐљнайбільше поширеннѐ і спричиниласѐ до правдивої інформації про Уљраїну ѐљ у 
західному світі, таљ і в Уљраїні. Це буде найљраща нагорода длѐ трудівниљів цього велиљого діла» *6, 
с. 61+. Таљим було прагненнѐ науљовцѐ, що брав аљтивну участь у підготовці «Енциљлопедії 
уљраїнознавства» і дољлав чималих зусиль длѐ того, щоб вона побачила світ.  

Слід підљреслити, що поѐва енциљлопедії стала вагомоя подіюя в житті уљраїнсьљої діаспори, 
адже в ній фаљтично вперше було системно подано відомості про Уљраїну, її історія та життѐ народу, а 
таљож у бібліографічних пољажчиљах до гасел зібрано широље љоло джерел та літератури з 
уљраїнознавства. Осљільљи енциљлопедіѐ створена в умовах бездержавності, то основний аљцент у її 
гаслах зроблено на змаганнѐх проти ољупаційних режимів, на проѐвах уљраїнсьљої самостійності, 
застосовано державницьљий принцип виљладеннѐ історії. Погоджуюмосѐ з І. Краснодемсьљоя, ѐља, 
оціняячи значеннѐ енциљлопедії, зазначала, що вона стала неоціненним доробљом у розробці 
понѐтійно-термінологічного апарату уљраїнознавства і сприѐла розгортання љомплељсного пізнаннѐ й 
самопізнаннѐ уљраїнсьљого народу та його љраїни, стала підґрунтѐм длѐ науљово-дослідної роботи і 
впровадженнѐ уљраїнознавства в освітній процес *9, с. 109+. Фаљтично поѐва енциљлопедії сприѐла 
становлення уљраїнознавства ѐљ цілісної системи знань про Уљраїну та ознайомлення світової 
громадсьљості з її історіюя. Енциљлопедіѐ стала неоціненним джерелом знань про Уљраїну в світі. 
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Віталій Манзуренко 

ЯРОСЛАВ СЕМОТЮК – ПЕРШИЙ ДОСЛІДНИК ВІТЧИЗНЯНОЇ ФАЛЕРИСТИКИ 

 
У статті проаналізовано діяльність Ярослава Семотюка – дослідника, який першим 

систематизував та описав українські нагороди.  
Ключові слова: фалеристика, каталог, Торонто, українські нагороди, військові відзначення, 

Нагородна Рада, Капітула, Наукове Товариство ім. Шевченка. 
 

The article analyzes the activities of Yaroslav Semotyuk – the researcher who was the first to systematize and 
describe the Ukrainian award. 

Key words: Phaleristics, catalog, Toronto, Ukrainian awards, military distinction, Reward Board, Capitula, 
Shevchenko Scientific Society. 

 

Буревії Другої світової війни заљинули арослава Семотяља, тоді ще малого хлопчину, далељо від 
рідної землі, але не притупили відчуттѐ лябові до Уљраїни, поваги до її багатостраждальної історії і 
бажаннѐ прислужитисѐ своюму народові. У дванадцѐтирічному віці разом з мамоя він змушений був 
залишити Уљраїну. Дорога була тѐжљоя – Польща, Словаччина, Австріѐ, табір длѐ переміщених осіб у 
Баварії... Тут завдѐљи щасливому випадљу він знайшов батьља. Таљ з’юдналасѐ їхнѐ сім’ѐ. У 1949 році 
разом з родиноя від’їздить до Канади – спочатљу до Вінніпега, а згодом на постійне проживаннѐ в 
Торонто. Працяю љерівниљом різних відділів на фабриці дорогоцінних металів, але його не залишаю туга 
за рідноя Уљраїноя. Щоб не втратити зв’ѐзљу з Батьљівщиноя, щоб не обірваласѐ тоненьља ниточља, ѐља 
зв’ѐзувала його з рідноя землея, він починаю збирати уљраїнсьљі поштові марљи, гроші, листівљи та 
нагороди. Час від часу проводить вистављи, ознайомляячи зі своюя љолељціюя ѐљ уљраїнців, що 
проживаять у Канаді, таљ і љанадців. Та найбільше досѐгненнѐ арослава Семотяља – це љолељціѐ 
уљраїнсьљих нагород. Колељціонер за хараљтером, арослав Семотяљ багато рољів збирав війсьљові 
відзнаљи і нагороди різних уљраїнсьљих формувань – січових стрільців, Уљраїнсьљої Народної Республіљи, 
љозацьљих організацій, явілейні відзнаљи міжвоюнного періоду, хрести УПА та медалі, засновані в 
еміграції багатьма струљтурами. Зібравши достатня љільљість, він прагне систематизувати їх. На той час у 
світі не існувало жодного љаталогу, за ѐљим би можна було визначити, що це за нагорода і љому вона 
належить. 

У 1991 році в Торонто власним љоштом видав љнижљу під назвоя «Уљраїнсьљі війсьљові відзнаљи» 
*1+. Таљ у результаті љопітљої праці побачив світ перший љаталог, у ѐљому було описано близьљо ста 
уљраїнсьљих відзнаљ та нагород. аљ серед фалеристів, таљ і серед науљовців поѐва љаталогу виљлиљала 
велиљий подив. Ніхто не сподівавсѐ, що в боротьбі за своя незалежність уљраїнсьљий народ надавав 
таљого велиљого значеннѐ фалеристиці і таљ наполегливо її розвивав. Більшість уљраїнсьљих відзнаљ 
маять зображеннѐ тризуба, а таљож схрещені мечі, що символізуять збройну боротьбу. Кожна 
нагорода була детально опрацьована і мала затверджений правильниљ-статут. До неї додаваласѐ 
грамота, де вљазувалосѐ прізвище нагороджуваного та номер відзнаљи. Рішеннѐ про нагородженнѐ 
виносили Нагородні ради та Капітули на основі подань, і відбувалосѐ воно урочисто під час 
національних свѐт чи з’їздів.  

«Випусљаячи в світ це виданнѐ, – зазначаю автор љаталогу, – мая на меті ознайомити уљраїнсьљого 
читача, а передусім нашу молодь, з уљраїнсьљими війсьљовими традиціѐми, пов’ѐзаними з боротьбоя за 
вільну Уљраїну» *1, с. 1+. арослав Семотяљ вперше описав таљі нагороди: Пропам’ѐтна відзнаља 50-літтѐ 
Легіону УСС, медаль в 10-ту річниця відбудови Уљраїнсьљої держави, Хрест Дирељторії, Хрести 
Уљраїнсьљого Козацтва, медаль за пораненнѐ, медаль Тараса Шевченља, нагороди Об’юднаннѐ љолишніх 
воѐљів-уљраїнців у Велиљобританії та багато інших.  

Перший љаталог уљраїнсьљих нагород став дуже популѐрним серед фалеристів багатьох љраїн 
світу. Замовили його навіть у Саудівсьљій Аравії. У 1991 році, љоли в Уљраїні відбувалисѐ знаменні 
політичні події, серед дослідниљів фалеристиљи почали з’ѐвлѐтисѐ поодинољі виданнѐ цього љаталогу. 
Наљлад у п’ѐть тисѐч ељземплѐрів, ѐљим він вийшов у Канаді, задовольнив тільљи незначну частину 
заціљавлених, і в основному за љордоном. Через маленьљий наљлад љнижља відразу стала раритетом. 
Дељільља љаталогів, що «пробилисѐ» в Уљраїну, не робили, ѐљ-то љажуть, погоди. Тому, на жаль, без 
дозволу і відома автора љаталог був тричі перевиданий у Львові та Киюві на низьљому поліграфічному 
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рівні загальним наљладом 30 тис. примірниљів, щоб задовольнити всіх заціљавлених *2+. Незважаячи на 
це, виданнѐ сприѐли ознайомлення широљої громадсьљості з досі невідомим длѐ більшості уљраїнців 
пластом љультурно-історичної спадщини. І навіть більше – љнижља потрапила до урѐдових љіл і була 
виљористана длѐ узагальненнѐ при формуванні сучасної нагородної системи нашої держави, за що 
арослав Семотяљ був удостоюний «Вітального листа» від Президента Уљраїни (1996 р.). Тоді постало 
питаннѐ љонцепції щодо визначеннѐ і в подальшому відтвореннѐ державної фалеристиљи. Взѐвши за 
основу љаталог арослава Семотяља, уљраїнсьљий урѐд у 1995 році сприѐв видання одного із номерів 
журналу «Пам’ѐтљи Уљраїни», присвѐченого історії нагород Уљраїни *3+. Вже через ріљ з’ѐвлѐютьсѐ 
тритомне виданнѐ «Нагороди Уљраїни», ѐље на своїх сторінљах виљористовую не тільљи розроблену 
Семотяљом систематизація нагород, а й подаю љольорові репродуљції з його љниги *4+.  

За той час, що минув від виданнѐ першого љаталогу уљраїнсьљих нагород, вдалосѐ знайти багато 
нових відзнаљ, про ѐљі не згадувалосѐ в жодній науљовій літературі. Таљож були зроблені деѐљі 
уточненнѐ щодо нагород, ѐљі були описані в попередньому виданні не в повному обсѐзі. Тому з’ѐвиласѐ 
потреба у виданні другого, доповненого та виправленого љаталогу. І знову за свої власні љошти арослав 
Семотяљ робить подарунољ уљраїнсьљому народу. В 2004 році під егідоя љанадсьљого відділеннѐ 
Науљового Товариства ім. Шевченља (НТШ) він видруљував другий, доповнений і виправлений формат 
своюї ціљавої праці *5+. До другого виданнѐ увійшли ще десѐть нагород, ѐљі були засновані та віднайдені 
за цей час. Серед них: поновлений випусљ Хреста Уљраїнсьљого Козацтва (з мечами), Явілейний Хрест 
40-річчѐ Об’юднаннѐ воѐљів і приѐтелів 2-ї Дивізії «Вільна Уљраїна» УНА, Запорозьљий Хрест І ступенѐ, 
Орден за другий Зимовий похід, невідомий хрест Чорноморсьљого флоту, Лицарсьљий Хрест Заслуги – 
70-річчѐ уљраїнсьљої стрілецьљої громади в Канаді та багато інших.  

У 2010 році за сприѐннѐ редаљції уљраїнсьљого часопису «Однострій» на основі другого 
доповненого виданнѐ у м. Рівному вже на легальній основі та висољому поліграфічному рівні 
(љрейдѐний папір, љольорові ілястрації) спеціально длѐ уљраїнсьљих читачів та дослідниљів національно-
визвольних змагань було надруљовано 1000 ељземплѐрів *6+. На сьогодні у двох љанадсьљих виданнѐх та 
одному уљраїнсьљому у світ вийшло білѐ 40 тисѐч ељземплѐрів љаталогу уљраїнсьљих нагород. Більша 
частина наљладу, ѐља була перевидана в Уљраїні, безљоштовно роздана бібліотељам, науљовим 
установам, війсьљовим частинам. Проведено рѐд презентацій другого доповненого виданнѐ љаталогу у 
містах Уљраїни, зољрема Дніпропетровсьљу, Івано-Франљівсьљу, Киюві, Косові, Львові, Рівному, Тернополі, 
Чернівцѐх та на батьљівщині автора в с. Заболотів Івано-Франљівсьљої області. 

11 травнѐ 2012 рољу в Івано-Франљівсьљому обласному музеї визвольної боротьби ім. С. Бандери 
відбуласѐ перша в Уљраїні науљово-праљтична љонференціѐ «Відображеннѐ уљраїнсьљого національно-
визвольного руху ХХ ст. у фалеристиці». Цѐ љонференціѐ була присвѐчена 80-й річниці одного з перших 
дослідниљів уљраїнсьљої фалеристиљи арослава Семотяља. Організатори љонференції, а саме дирељціѐ 
музея визвольної боротьби ім. С. Бандери та редаљціѐ війсьљово-історичного часопису «Однострій», 
запросили науљовців з багатьох міст Уљраїни, ѐљі досліджуять уљраїнсьљу фалеристиљу. Велиљу 
заціљавленість та дисљусія виљлиљали у присутніх істориљів, дослідниљів, љраюзнавців та ветеранів 
визвольних змагань науљові доповіді, ѐљі вперше піднімали багато недосліджених до цього часу питань 
у вивченні уљраїнсьљої фалеристиљи, зољрема доповідь «Нагороди Петра Калнишевсьљого» Владислава 
Грибовсьљого з Дніпропетровсьља, «Відзнаљи Василѐ та Олељсандра Сухенљів у фондах Центрального 
державного архіву зарубіжної уљраїніљи» Артема Папаљіна з Киюва, «До питаннѐ датуваннѐ Уљраїнсьљого 
Комбатансьљого Хреста та пропам’ѐтної відзнаљи УГА – Галицьљого хреста длѐ цивільних» Ореста 
Круљовсьљого зі Львова, «Еволяціѐ уљраїнсьљої символіљи під німецьљоя займанщиноя в 1939-1945 рр.» 
Яріѐ Тимошенља з Коломиї, «Нагороди підпіллѐ» Василѐ Гуменяља зі Львова, «Відзначені на Буљовині» 
Дмитра Проданиља з Чернівців та «Вшануваннѐ пам’ѐті провідниљів ОУН в уљраїнсьљих нагородах» 
арослава Коретчуља з Івано-Франљівсьља *7+.  

За плідну та безљорисливу праця та внесољ в побудову державної нагородної системи Президент 
Уљраїни в 2003 році нагородив арослава Семотяља орденом «За заслуги» III ступенѐ *8+.  

Проте дослідниљ не збираютьсѐ спочивати на лаврах. У його планах – створеннѐ уљраїнсьљої 
дослідницьљої організації, ѐља б сприѐла вивчення уљраїнсьљої фалеристиљи. Він допомагаю молодим 
науљовцѐм, досвідченим љолељціонерам і початљівцѐм. Всіма тими знаннѐми, ѐљі він набув, проживаячи 
за љордоном, арослав Семотяљ радо ділитьсѐ з уљраїнсьљими істориљами. Часто приїздить до Уљраїни, в 
рідне Пољуттѐ, де вљлонѐютьсѐ батьљівсьљій землі, спілљуютьсѐ з молоддя. Досі його вражаю та 
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безпорадність і безвідповідальність, з ѐљими ставлѐтьсѐ до власної історії деѐљі уљраїнсьљі науљовці. 
арослав Семотяљ відљрив длѐ Уљраїни невідомі пласти її історичних надбань, а вона маю відљрити свою 
серце ще длѐ одного свого сина, ѐљий у далељому зарубіжжі пам’ѐтаю про неї, збираю по љрихтах 
загублені знаннѐ, робить все длѐ її майбутньої слави та процвітаннѐ.  
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Наталія Манзуренко  

ПРАЗЬКА ЗНАХІДКА ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ – ВИНЯТКОВА ПОДІЯ  

В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ 

 
У статті досліджено життя та творчість українських митців у міжвоєнний період в 

Чехословаччині, а також твори образотворчого мистецтва, які були виявлені у Слов’янській бібліотеці в 
Празі на початку 90-х років ХХ століття. 

Ключові слова: Слов’янська бібліотека, Прага, українські художники, Українська Студія пластичного 
мистецтва, «Український скиталець», Музей Визвольної боротьби України в Празі. 

 

The article considers the life and works of Ukrainian artists of the interwar period in Czecho-Slovakia, as well 
as works of art that are found in the Slavic Library in Prague in the early 90-th of XX century. 

Key words: Slavic Library, Prague, Ukrainian artists, Ukrainian Studio of plastic art, «Ukrainian wanderer», 
Museum of Ukraine's liberation struggle in Prague. 

 

Восени 1998 р. двою працівниљів Слов’ѐнсьљої бібліотељи у Празі, Лядмила Панљова та Їржі Вацељ, 
виѐвили у підвалах Національної бібліотељи Чесьљої Республіљи љільља папољ, щільно наповнених 
творами уљраїнсьљих художниљів. Таљ була знайдена уніљальна за љільљістя авторів і надзвичайно 
розмаїта щодо техніљ, тематиљи, історичної хронології та соціального призначеннѐ збірља творів 
уљраїнсьљого мистецтва першої половини ХХ століттѐ. У празьљій збірці – понад 1000 творів переважно 
оригінальної графіљи: аљварелей, рисунљів вугіллѐм, олівцем, тушшя, а частљово естампної графіљи, ѐљі 
значно розширяять творчі біографії багатьох уљраїнсьљих митців, а відтаљ до науљового обігу вводитьсѐ 
сотні нових творів та близьљо десѐти імен досі малознаних художниљів. 

Під час перебуваннѐ в Чехії мені вдалосѐ ознайомитисѐ з ціюя уніљальноя љолељціюя з дозволу 
дирељтора Слов’ѐнсьљої бібліотељи (м. Прага) Луљаша Бабљи.  

Віднайдена љолељціѐ значно поглибляю дотеперішні знаннѐ про уљраїнсьље мистецьље 
середовище в Празі між двома світовими війнами, в ѐљому Уљраїнсьља Студіѐ пластичного мистецтва 
(УСІМ) була одніюя з головних духовних і фахових домінант. Цінність збірљи визначаю таљож той фаљт, 
що переважна більшість віднайдених творів несе шифри Музея Визвольної боротьби Уљраїни в Празі, 
тобто була його ељспонатами.  

У ґрунтовному дослідженні «Уљраїнсьљий портрет на тлі Праги» *1+ Ољсана Пеленсьља умовно 
розділила Празьљу љолељція на дві частини. Більшу частину сљладаю станљова графіља, друга частина 
љолељції вљлячаю љнижљові ілястрації, обљладинљи, ељслібриси і видавничі знаљи. Авторами значної 
частини віднайдених творів ю професори і студенти Уљраїнсьљої Студії пластичного мистецтва в Празі. 
Їхні роботи несуть відбитољ естетичної та мистецьљої традиції Студії і ю уніљальним джерелом пізнаннѐ її 
творчої й педагогічної діѐльності. Завдѐљи цій знахідці вперше в історії з’ѐвилась рідљісна нагода 
дољладнішого аналізу художньо-естетичних принципів роботи Студії, з’ѐвилисѐ нові речові свідоцтва 
уніљальності цього аљадемічного заљладу. Віднайдена љолељціѐ значно поглибляю дотеперішні знаннѐ 
про уљраїнсьље мистецьље середовище в Празі між двома світовими війнами.  

У празьљій збірці – твори 68 уљраїнсьљих художниљів, чиї лядсьљі й творчі долі сљлалисѐ в Празі чи 
перетнулисѐ з цим містом. Передусім в ољрему групу можна виділити роботи виљладачів та студентів 
УСІМ. У збірці знаходѐтьсѐ твори професорів Студії Роберта Лісовсьљого, Сергіѐ Маљо, Івана 
Мозалевсьљого та Володимира Січинсьљого. Серед віднайдених творів – роботи Наталії Герљен-Русової, 
ѐља відвідувала тільљи ољремі љласи Студії та Софії Зарицьљої, ѐља в Студії розпочала свій творчий шлѐх, а 
таљож інших митців, ѐљі заљінчили Студія в різні періоди її діѐльності, зољрема Миљоли Кричевсьљого, 
Павла Громницьљого, Степана Колѐдницьљого, Ювгена Нормана, Віљтора Цимбала, Петра Холодного-
молодшого та інших. 

Висољий мистецьљий рівень празьљої знахідљи визначаю графіља Георгіѐ Нарбута, Василѐ Касіѐна, 
Василѐ Кричевсьљого, Івана Анісімова, Свѐтослава Гординсьљого, Павла Ковжуна, Лева Геца, Василѐ 
Масятина, Олени Кульчицьљої. Переважна більшість згаданих авторів уже посіла свою місце в історії 
уљраїнсьљого мистецтва ХХ століттѐ. Передусім завдѐљи зусиллѐм учених і музейних працівниљів ѐљ в 
Уљраїні, таљ і поза нея, наперељір розпорошеності збірољ й історичних љолізій, вдалосѐ зберегти і 
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вивчити цей пласт уљраїнсьљої љультури *2+. Значна частина творів згаданих авторів маю одну спільну 
рису: велиљу частину свого життѐ вони провели у Празі, тобто йдетьсѐ про празьљий період їхньої 
творчості. Можна стверджувати, що знайдена збірља значно збагачую уѐву про діѐльність уљраїнсьљої 
шљоли художниљів у Празі. Наприљлад, твори Івана Анісімова, Василѐ Касіѐна, Галини Мазепи, Михайла 
Михалевича та Катерини Антонович у збірці представлѐять виљлячно празьљий період творчості. Длѐ 
багатьох митців міжвоюнна Прага стала часом навчаннѐ чи початљу творчої дороги, періодом проб, 
пошуљів своюї мови і теми в мистецтві.  

Твори художниљів із празьљої збірљи заповняять певну часову прогалину і можуть служити 
љлячем до пізнаннѐ їхньої подальшої творчої еволяції. З іншого бољу, не можна не помітити, ѐљ на 
творчості багатьох митців у Празі, і не тільљи початљівців, позначилось відчуттѐ еміграційної 
тимчасовості, певної розгубленості у світі, ѐљий бурхливо змінявавсѐ на їхніх очах, ностальгічних 
споминів про насильно втрачений дім. Про це особливо свідчить та значна частина робіт, створеннѐ 
ѐљих було продиљтоване потребоя реалізувати в мистецтві сформовані ще вдома духовні запити, 
баченнѐ свободи і національної ідентичності ѐљ умови творчої самореалізації. На чужині уљраїнсьља 
національна ідеѐ длѐ багатьох митців продовжувала залишатись домінантним провідниљом у творчості, 
певним знаљом моральної рівноваги між громадѐнсьљим обов’ѐзљом і знову здобутим правом вільного 
творчого вибору.  

Уніљальноя в збірці Слов’ѐнсьљої бібліотељи ю љолељціѐ творів Миљоли Битинсьљого і Михайла 
Михалевича, що нараховую близьљо двох сотень робіт. Йдетьсѐ переважно про рисунљи та аљварелі, 
створені ѐљ під час перебуваннѐ в таборах інтернованих уљраїнсьљих воѐљів на теренах Польщі та 
Чехословаччини, таљ і пізніше в Празі. Серед творів Миљоли Битинсьљого – проељти цивільних будівель 
длѐ таборів, проељти пам’ѐтниљів, љнижљових обљладинољ і заставољ, іљон. Ољремоя групоя ю графіља 
Миљоли Битинсьљого на службі державі. Це проељти відзнаљ, одностроїв, знамен і хоругв длѐ Уљраїнсьљої 
Армії, таљож грамоти, проељти гербів уљраїнсьљих земель, державного герба Уљраїни і прапорів вљлячно 
з проељтом прапора длѐ Президента. Празьљі твори Битинсьљого в повному обсѐзі збережені в його 
трьох альбомах – «Альбомі гербів уљраїнсьљих земель», «Уніформ Уљраїнсьљого війсьља доби Визвольної 
боротьби 1917-1921 рр.» і «Гербів Уљраїнсьљих гетьманів». Післѐ переїзду до Торонто Миљола 
Битинсьљий більше займавсѐ виљладацьљоя роботоя, і празьљий творчий період його життѐ в таљому 
об’юмі вже не повторивсѐ. На сьогодні значна частина його мистецьљих творів втрачена. Найбільшоя 
збірљоя цього митцѐ за межами Уљраїни володію Слов’ѐнсьља бібліотеља в Празі.  

Особливої уваги заслуговуять роботи тих митців, творчість ѐљих маловивчена і представлена в 
державних чи приватних збірљах в Уљраїні й поза нея або ж не представлена взагалі. У цьому љонтељсті 
виділѐятьсѐ студійні роботи Івана Паливоди, проељти театральних дељорацій Наталії Герљен-Русової, 
виљонані ѐљ длѐ љультурних потреб уљраїнсьљої громади, таљ і длѐ чесьљих професійних потреб 
уљраїнсьљої громади та длѐ чесьљих професійних театрів у Празі. Зрілим автором зі сформованим 
художнім смаљом виступаю у празьљій збірці маловідома в Уљраїні Тетѐна Кнѐгиницьља. Уніљальними в 
музейних збірљах Уљраїни ю твори талановитого рисувальниља Івана Кураха – брата відомого 
стрілецьљого поета Михайла Кураха. У Празі ю сім його творів. Талановитим рисувальниљом виступаю 
Ювген Норман – студент Студії, сліди ѐљого загубились у вирі Другої світової війни десь у Румунії. 

У збірці Слов’ѐнсьљої бібліотељи ю таљож твори випусљниља Студії Яріѐ Вовља, учнѐ і близьљого 
приѐтелѐ Анрі Матісса Павла Громницьљого, Ольги Русової – внучљи Софії та Олељсандра Русових, Василѐ 
Петруља, арослава Фартуха і Михайла Гаврилља, ѐљий учивсѐ в Емілѐ Бурделѐ. Фаљт сам по собі 
надзвичайної ваги, ѐљщо врахувати, що твори більшості з названих митців, таљ само, ѐљ і низљи інших в 
Уљраїні, були планомірно винищені. Варто згадати хоча б нечувану в історії цивілізованого світу 
львівсьљу аљція 1952 р., під час ѐљої було знищено понад двісті творів висољої мистецьљої вартості *3, 
с. 19-20+. У цьому љонтељсті вага паризьљої љолељції зростаю.  

Серед знайдених творів особливу увагу заслуговую п’ѐть велиљих графічних робіт (Івана?) Сардена, 
твори ѐљого стилістично тѐжіять до ювропейсьљого символізму, з ѐљим Сарден не міг не бути знайомий. 
В аљварелѐх і рисунљах Сардена проѐвлѐютьсѐ руља блисључого рисувальниља, за міроя ељспресії можна 
шуљати паралелі з Гойюя. Сарден – найзагадљовіша постать у віднайденій Празьљій збірці. Художниљ 
співпрацявав з часописом «Уљраїнсьљий сљиталець» *4, с. 165-171+ та видавництвом тіюї ж назви. Він був 
добре знайомий з відомим уљраїнсьљим поетом Василем Пачовсьљим, ілястрував поему «Марљо 
Прољлѐтий».  
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На всіх творах І. Сардена знаходитьсѐ наљлейља редљолегії «Уљраїнсьљого сљитальцѐ» – 
періодичного виданнѐ, що виходило в таборах інтернованих уљраїнсьљих воѐљів на теренах 
Чехословаччини, а потім у Відні в 1920-1923 рр. Таљі ж наљлейљи маю більшість творів Івана Іванцѐ, 
Яліана Буцманяља, Василѐ Петруља. Значна частина віднайдених робіт була створена цими авторами в 
польових умовах, у таборах інтернованих уљраїнсьљих воѐљів. Ці художниљи співпрацявали з пресовоя 
Квартироя Уљраїнсьљих Січових Стрільців, ще в період визвольних змагань 1918-1920 рр. У празьљій 
збірці знаходѐтьсѐ твори цих митців – чотарѐ Михайла Бринсьљого [5], хорунжого Онуфріѐ Пастернаља, 
чотарѐ арослава Фартуха, воѐљів УГА І. Сољири і Степана Чумаља. Твори Ю. Ведмедѐ та І. Семеніва 
представлѐять мистецтво в таборі інтернованих в німецьљому Раштаді. З редљолегіюя «Уљраїнсьљого 
сљитальцѐ» таљож співпрацявав митець Василь Петруљ, творчість ѐљого малодосліджена в Уљраїні. Його 
роботи таборового періоду віднайдені у Празі. 

Історична, громадсьљо-суспільна вартість ѐљ робіт найвищого мистецьљого рівнѐ, таљ і інших 
підготовчих матеріалів робить всі твори збірљи рівнозначно потрібним і незамінним дослідницьљим 
матеріалом длѐ вивченнѐ історії уљраїнсьљого мистецтва. У цьому љонтељсті цінність збірљи визначаю 
таљож той фаљт, що переважна більшість віднайдених творів несе шифри Музея Визвольної боротьби 
Уљраїни в Празі. Зростання автентичності уљраїнсьљої духовної љультури в міжвоюнній Празі завдѐчуюмо 
ѐљраз цьому Музея. Він був заснований у травні 1925 р. з ініціативи групи видатних уљраїнців, ѐљих долѐ 
зібрала в Празі: Івана Горбачевсьљого, Степана Смаль-Стоцьљого, Олељсандра Колесси та інших. 
Дирељтором Музея від самого початљу і до своюї смерті в 1945 р. був Дмитро Антонович – професор 
історії љультури і дирељтор Уљраїнсьљої Студії. Нині важљо осѐгнути, але збірља Музея вљлячно з 
архівним та дипломатичним відділами нараховувала до 1 мільйона ељспонатів. Післѐ встановленнѐ 
љомуністичної диљтатури в Чехословаччині в лятому 1948 р. музей був ліљвідований. У своїй більшості 
уніљальні музейні љолељції частљово загинули, частљово були розпорошені чи знищені. Найбільший 
внесољ у вивченнѐ історії Музея та долі його збірољ зробив аљадеміљ Миљола Мушинља з Прѐшева 
(Словаччина). Однаљ ѐљщо торљнутись збірљи образотворчого мистецтва Музея, то її сљлад чи 
авторсьљий рівень, інвентарні описи чи джерела формуваннѐ з історичної й мистецтвознавчої позиції ще 
ніљоли ољремо не досліджувались.  

аљ підтверджую празьља љолељціѐ, збагачені життюписи її авторів і нововідљриті імена та твори – 
уљраїнсьље мистецьље середовище в міжвоюнній Чехословаччині жило повнољровним творчим життѐм. 
Тут, у Празі, митці бачили себе в руслі ювропейсьљих мистецьљих процесів. Від самого початљу вони були 
відљритими длѐ діалогу і, шуљаячи свою творче віддзерљаленнѐ, прагнули його знайти передусім у 
чесьљому мистецьљому середовищі. Частина художниљів, післѐ чи паралельно з навчаннѐм в Уљраїнсьљій 
Студії, вчилась у празьљих мистецьљих заљладах, передусім у Художньо-промисловій шљолі та в аљадемії 
Мистецтв. Артемій Корнійчуљ, Ољсана Лѐтуринсьља, Миљола Бутович, Софіѐ Зарицьља, Степан 
Колѐдинсьљий, Миљола Кричевсьљий, Галина Мазепа, Михайло Михалевич, арослав Фартух, Віљтор 
Цимбал навчались в чесьљих вузах, спілљувались з чесьљими митцѐми, нав’ѐзували з ними творчі й 
особисті љонтаљти. Багато з них, ѐљ свідчать архіви, блисључе оволоділо чесьљоя мовоя, що значно 
сприѐло фаховій співпраці з чехами. Наприљлад, Ярій Вовљ, Галина Мазепа чи Роберт Лісовсьљий 
аљтивно співпрацявали з празьљими видавництвами і часописами. Архітељтор Артемій Корнійчуљ був 
добре знаний в чесьљому середовищі будівничих. Був і зворотний зв’ѐзољ: за майже три десѐтиліттѐ 
роботи Уљраїнсьљої Аљадемії в Празі її студентами були десѐтљи іноземців – полѐљів, росіѐн, австрійців, 
болгар, угорців, а таљож 50 чесьљих і словацьљих митців.  

Аљтуальність дослідженнѐ «Невідомі твори уљраїнсьљих художниљів міжвоюнного періоду (20-30-
х рољів ХХ ст.) в Празі» в тому, що існую значний науљовий інтерес до цього періоду уљраїнсьљого 
мистецтва. Таљож треба зауважити, що на сьогодні цѐ тема маловивчена уљраїнсьљими науљовцѐми та 
дослідниљами. В той же час за љордоном неодноразово на ця тему проводѐтьсѐ науљові љонференції. 
Зољрема, у Празі в листопаді 2003 рољу відбуласѐ міжнародна науљова љонференціѐ, присвѐчена 80-
ліття заснуваннѐ Уљраїнсьљої Студії пластичного мистецтва, на ѐљій виступили вчені з Уљраїни, Чесьљої 
Республіљи, Словаччини, Німеччини, Канади та США. На цій љонференції спільними зусиллѐми вчених 
вдалосѐ проаналізувати ѐљ досѐгненнѐ на шлѐху вивченнѐ уљраїнсьљого мистецьљого середовища в 
міжвоюнній Чехословаччині, таљ і сформулявати головні цілі, на ѐљих мав би зосередитись пошуљ і 
дальше пізнаннѐ та вивченнѐ уљраїнсьљої мистецьљої Праги. Таљож було б дуже добре, щоб 
нововіднайдені твори уљраїнсьљих художниљів були хоч на деѐљий час виставлені в Уљраїні.  
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УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (УНО) В КАНАДІ 

 
У статті висвітлено культурно-освітня діяльність УНО в Канаді. Охарактеризовано її основні 

напрями: діяльність «Рідних шкіл», Вищих освітніх курсів, розвиток хорових та танцювальних колективів, 
видавничу діяльність тощо. Простежено їхню трансформацію впродовж ХХ ст. 
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The article highlights the cultural and educational activities UNF in Canada, characterise its main areas: 
activities of «Native Schools», Higher education courses, development of choral and dance performances, publishing 
and so on. It also show their transformation during the XX-th century. 

Key words: Ukrainian diaspora, Ukrainian National Federation, «Native School», Higher education courses, 
Central State Archive of Foreign Ucrainica. 

 

Історіѐ уљраїнсьљого народу сљладна і багатогранна. ХХ століттѐ принесло уљраїнцѐм незлічену 
љільљість випробувань, соціальних потрѐсінь та неспинну боротьбу за власну земля. На жаль, аж до 
1991 р. попри велиљу љільљість спроб, власну державу зберегти не вдалосѐ. Велиља љільљість борців за 
незалежність була змушена шуљати свого щастѐ в інших љраїнах. Таљ сформуваласѐ «політична 
уљраїнсьља еміграціѐ», ѐља була двигуном громадсьљо-політичної і љультурної діѐльності світового 
уљраїнства. Уљраїнсьља діаспора завжди займала аљтивну позиція в боротьбі за Уљраїнсьљу державність, 
серед ѐљої одне з чільних місць посідаять саме љанадсьљі уљраїнці.  

На превелиљий жаль, історіѐ діѐльності більшості уљраїнсьљих організацій за љордоном в Уљраїні 
не досліджена. І ѐљщо науљові організації більш-менш відомі уљраїнсьљій громадсьљості, наприљлад, 
завдѐљи роботі А. Атаманенљо [1], то діѐльність громадсьљо-політичних майже не висвітлена. 

Серед уљраїнсьљих організацій Північної Америљи одніюя з найстарших та найвпливовіших ю УНО в 
Канаді. Воно було засновано 17 липнѐ 1932 р. в м. Едмонтоні членами Уљраїнсьљої стрілецьљої громади 
(УСГ) [12, с. 4], ѐља увійшла в УНО на правах Братньої організації. У липні 1934 р. відбуласѐ перша 
Крайова љонференціѐ, ѐља й оформила УНО ѐљ уљраїнсьљу організація на теренах Канади. Одним з 
головних завдань створеної організації було збереженнѐ уљраїнсьљих традицій у нового пољоліннѐ 
љанадсьљих уљраїнців, через молодіжні громадсьљо-політичні організації та љультурно-освітня роботу 
[10, с. 1, 8].  

В уљраїнсьљих архівах найбільш повна і репрезентативна підбірља дољументів УНО в Канаді 
зберігаютьсѐ у Центральному державному архіві зарубіжної уљраїніљи (ЦДАЗУ) у фонді № 27 «Колељціѐ 
дољументів громадсьљо-політичних організацій уљраїнсьљої діаспори, зібраних Фундаціюя імені Олега 
Ольжича (Уљраїна)». Матеріали, безпосередньо пов’ѐзані з діѐльністя УНО, знаходѐтьсѐ у описі № 4 
«Уљраїнсьље національне об’юднаннѐ (УНО, Канада)» і охопляять період з 1936 до 1981 рр.  

Велиљу увагу УНО приділѐю љультурно-освітній роботі серед уљраїнсьљого населеннѐ Канади, 
починаячи з учнівсьљої молоді (у дољументах опису цей напрѐм мав назву «робота з доростом») та 
заљінчуячи заходами длѐ старшого пољоліннѐ *20, Арљ. 22-28, 32].  

Громадсьљо-політичні організації уљраїнців за љордоном розуміли, що длѐ майбутніх пољолінь 
діаспори вљрай важливо зберегти љультуру та історичну пам’ѐть свого народу. Тому величезна увага 
приділѐласѐ популѐризації уљраїнсьљої љниги, у тому числі, через бібліотељи та самоосвітні гуртљи *16, 
Арљ. 3-5, 7-8, 23-25+. Таљож видавалисѐ свої љниги, ѐљі пересилалисѐ поштоя не тільљи у Канаді, а й за її 
межі *21+. 

У міжвоюнний період у Канаді виниљаю велиља љільљість уљраїнсьљих љультурно-освітніх організацій 
та заљладів («Просвіти», «Народні доми», «Рідні шљоли», хорові та танцявальні гуртљи тощо). Вони 
об’юднували нављоло себе уљраїнців різних хвиль еміграції та з різних љуточљів уљраїнсьљих земель. 
Педагогами та љерівниљами цих заљладів були переважно вихідці з уљраїнсьљих земель, ѐљі здобули 
освіту на Батьљівщині або в еміграційних уљраїнсьљих навчальних заљладах у Ювропі.  
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Напередодні Другої світової війни разом із розвитљом љультурно-освітнього руху у Північній 
Америці дедалі помітнішоя ставала нестача виљладацьљих љадрів та літератури. Хвилѐ еміграції зі 
«старого љрая» поступово зводиласѐ нанівець, а разом з нея потіљ уљраїнсьљої інтелігенції, ѐља 
привозила нові ідеї та літературу. «Уљраїнсьљі організації Канади, – писав љультурно-освітній діѐч Павло 
Маценљо, – потребуять громадсьљих працівниљів, а в першу чергу вчителів «Рідних Шљіл», диригентів 
хорів, інструљторів народних танців…» [7, 31]. 

Основну роль у виховані молоді відіграять «Рідні шљоли»*. Останні створяятьсѐ при філіѐх УНО 
длѐ уљраїнсьљих учнів љанадсьљих шљіл, ѐљі у позаурочний час вивчаять уљраїнсьљу мову, історія та 
љультуру. Учнѐм таљож читаять лељції з географії та релігії. У багатьох шљолах діять танцявальні та 
хорові гуртљи. Навчаннѐ у них переважно проводѐтьсѐ у вихідні дні. Діѐчі УНО завжди надавали цьому 
напрѐму значну увагу: друљували підручниљи, забезпечували приміщеннѐ і учителів *16, Арљ. 7, 11-12, 
17-22; 20, Арљ. 9, 20].  

Длѐ љоординації роботи «Рідних шљіл» була створена Шљільна підрефентура, ѐља готувала план та 
програму на навчальний ріљ, займаласѐ підготовљоя та підвищеннѐм рівнѐ љваліфіљації вчителів 
[20, Арљ. 10-11, 16-20, 33-34+. Вона таљож збирала звіти про стан «Рідних шљіл» та інформувала 
виљонавчий орган УНО – Крайову ељзиљутиву (КЕ). Підрефентура таљож підбирала і друљувала 
підручниљи длѐ учнів та методичні виданнѐ длѐ вчителів, ѐљ, наприљлад, журнал «Учительсьље слово» 
*20, Арљ. 1, 6, 8, 21]. 

Одніюя з установ при УНО, безпосередньо спрѐмованих на збереженнѐ уљраїнсьљої љультури, 
мови та історії, були Вищі освітні љурси (ВОК). Організовані вони були у 1940 р. диригентом та 
музиљознавцем Павлом Маценљом, ѐљий довгий час був референтом Культурно-освітньої референтури. 
П. Маценљо залучив до виљладаннѐ на љурсах прославленого диригента Олељсандра Кошицѐ, що 
піднесло їхній рівень і популѐрність серед уљраїнсьљої громади *3, с. 31; 7, с. 1-40].  

Розпочали вони своя роботу у 1940 р. ѐљ Диригентсьљо-учительсьљі љурси (ДУК), та вже через два 
рољи через збільшеннѐ љільљості предметів та виљладачів було вирішено дати їм ширшу назву – ВОК. З 
таљоя назвоя вони проіснували до љінцѐ 1970-х рр., љоли були перейменовані в Уљраїнсьљі освітні љурси 
(УОК).  

Згодом ці љурси трансформувалисѐ у «Літні љурси уљраїнознавства» (тепер «Літні љурси 
провідниљів молоді УНО»). Вони проводѐтьсѐ у штаті Онтаріо (Канада) й були створені переважно длѐ 
уљраїнсьљих учнів середніх шљіл, ѐљі не маять змоги пройти љурси уљраїнознавства у своїй місцевості у 
«Рідних шљолах» *13, с. 311].  

Маценљо П. надзвичайно переймавсѐ проблемами «Рідних шљіл», а особливо своїм дітищем ВОК. 
У ЦДАЗУ зберігаютьсѐ листуваннѐ референта з КЕ УНО, організаціѐми та приватними особами (1942-
1980 рр.) *17; 18+, де простежуютьсѐ величезна робота ціюї непересічної особистості. Він брав аљтивну 
участь у залучені до ВОК передових діѐчів љультури та освіти серед уљраїнців Канади, вів з ними 
листуваннѐ, де обговорявав умови пољращеннѐ љурсів.  

З початљу заснуваннѐ і до 1963 р. пройшло 18 ВОК (ДУК), на ѐљих навчалосѐ більше 800 љурсантів, 
а до 1981 р – ще 16. Переважна більшість љурсантів того періоду стали љультурними і громадсьљим 
діѐчами Канади та США. Серед найбільш відомих: В. Климљів – диригент хору ім. Олељсандра Кошицѐ, 
О. Рогатин – диригент хору «Дніпро», љерівниљи хорів та танцявальних љолељтивів – П. Марунчаљ, 
Г. Хам-Досљоч, М. Говійља-Підљович, Л. Коссар та багато інших [2, с. 54]. 

Таљож УНО пропагувало відзначеннѐ визначних дат в історії уљраїнсьљого народу та релігійних 
свѐт (Різдва, Велиљоднѐ, Аљту злуљи тощо) [15, Арљ. 1, 11-13, 18-19, 23, 31-32], вшановували відомих 
діѐчів та борців за незалежність (С. Петляру та Ю. Коновальцѐ, І. Франља, Т. Шевченља та ін.) *15, арљ. 2-5, 
20, 27].  

УНО маю свою видавництво «Новий Шлѐх» (1930), ѐље видаю однойменну газету, а таљож љнижљи і 
журнали *4, С. 174-175+. Братні організації мали таљож свої друљовані органи: Уљраїнсьља стрілецьља 
громада – «Інформатор УСГ», Організаціѐ уљраїнољ імені О. Бесараб – «Жіночий світ», Молодь 
уљраїнсьљого національного об’юднаннѐ (МУНО) – «МУН Беамс» («Смолосљип») [14, Арљ. 79, 144]. 

Регіональні справи ведуть філії, а таљож відділи братніх організацій. За весь час існуваннѐ було 
112 філій (найбільша у м. Торонто нараховувала 600 членів). Проте частина філій припинила діѐльність 
через розселеннѐ уљраїнсьљих іммігрантів, і на 1980 р. їх залишилосѐ 56. На той же час чисельність 
організації становила 6200 осіб *11, с. 90+. Саме на філії лѐгало праљтичне виљонаннѐ усіх починань УНО 
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та підтримља місцевих хорів та танцявальних љолељтивів. Таљож при них були автономні відділи МУНО, 
де майже завжди організовували танцявальні і хорові гуртљи. Таљ у м. Вінніпег у 1950-х – 1960-х рр. 
було чотири хори: при філії УНО та відділі МУНО (љерівниљ обох В. Климљів), дитѐчий хор при філії УНО 
(љерівниљ М. Говійља) та хор при «Рідній шљолі» (љерівниљ Г. Понн) [8, с. 14-15; 9, с. 48-49]. У філії 
м. Судбури у той же час діѐв відомий у Канаді та за її межами хор «Дніпро» (љерівниљи у різний час 
Д. Ковч та О. Рогатин) та хори при МУНО та «Рідній шљолі» *8, с. 40-41; 9, с. 58-59+. Відомі таљож хор 
«Наша піснѐ» і танцявальний љолељтив «Берізља» (обою при філії м. Віндзор), хорово-танцявальні 
љолељтиви «Чайља» і «Яна чайља» (філіѐ м. Гамільтон) *5, с. 171, 188, 191; 8, с. 13+ та багато інших. 

Уљраїнсьљі громадсьљі організації в діаспорі відіграять надзвичайно важливу роль у житті 
світового уљраїнства. Під впливом обставин сотні тисѐч наших землѐљів змушені були пољинути своя 
батьљівщину, ѐљу пляндрували іноземні загарбниљи. На нових місцѐх вони робили все можливе задлѐ 
збереженнѐ своюї ідентичності і нерозривного зв’ѐзљу з неповторноя љультуроя предљів. аљщо у 
міжвоюнний період і частљово післѐ другої світової війни уљраїнсьља діаспора поповняваласѐ постійним 
припливом уљраїнців зі «Старого љрая», ѐљі несли з собоя надбаннѐ уљраїнців на рідних землѐх, то 
згодом цей вплив ставав все меншим. 

Перед уљраїнцѐми Канади постала проблема збереженнѐ уљраїнсьљої мови і љультури длѐ 
нащадљів. Довести, що «уљраїнсьља љультура одна, ѐљ і уљраїнсьљий народ. Що той народ, хоч і під 
тисљом, міг виплељати таљу висољу, своюрідну й љрасну љультуру, вартий більшої уваги його працівниљів. 
Вартий того, щоб длѐ нього працявати й бути гордим своїм від нього походженнѐм» *19, Арљ. 27 зв.+. 

Саме длѐ цього були створені по усій љраїні «Рідні шљоли», «Народні доми», хори танцявальні 
гуртљи тощо. А длѐ підготовљи љадрів длѐ них були створені освітні љурси (ДУК, ВОК, УОК). Згодом љурси 
дедалі більше ставали длѐ багатьох уљраїнців Канади та США шљолоя уљраїнсьљої мови, літератури, 
історії, музиљи та ін. І хоча нове пољоліннѐ уљраїнців Канади все менше ціљавилосѐ мовоя і љультуроя 
свого народу, важља працѐ виљладачів освітніх љурсів подарувала цілу плеѐду музиљантів, громадсьљих і 
љультурних діѐчів. Вони зуміли прищепити дітѐм, ѐљі були народжені вже поза Батьљівщиноя, лябов до 
љультури, мови та історії своїх предљів. 

Головним завданнѐм вчителів було не лише дати молоді знаннѐ з певних предметів, а 
насамперед збереженнѐ національної самосвідомості, збудженнѐ почуттѐ гордості з належності до 
свідомої уљраїнсьљої спільноти у Канаді та уљраїнсьљого народу на історичній Батьљівщині зі своюя 
тисѐчолітньоя љультуроя, звичаѐми та традиціѐми. 

Асимілѐціѐ уљраїнсьљої діаспори, навіть у місцѐх љомпаљтного проживаннѐ, призвела й до 
трансформації самих љурсів. Таљ, зі струљтури, що готувала педагогів, диригентів, љерівниљів хорів, 
гуртљів, љурси поступово перетворилисѐ на літній табір учнівсьљої молоді з вивченнѐм уљраїнсьљої мови 
та љультури. 

Культурно-освітнѐ діѐльність УНО відљлала помітний слід у љанадсьљому та уљраїнсьљому 
суспільстві. Велиља плеѐда љультурних та освітніх була організована і виплељана в середовищі справжніх 
патріотів двох держав – Канади й Уљраїни. 

 
____________________ 

* На 1980 р. на теренах Канади було 18 Рідних шљіл. 
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Ірина Рибачок 

КНИЖКОВА КОЛЕКЦІЯ МИХАЙЛА ХОМ’ЯКА В ІНСТИТУТІ  

ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ НАУОА 

 
У статті висвітлено процес формування та склад фондів особистої книжкової колекції Михайла 

Хом’яка в Інституті досліджень української діаспори НаУОА у 2011-2013 рр. Наведено основні факти з 
біографії М. Хом’яка, проаналізовано видання книгозбірні, що репрезентують українську науку, 
літературу, культуру за межами України. 

Ключові слова: книжкова колекція, Михайло Хом’як, бібліотечний фонд, Інститут досліджень 
української діаспори НаУОА. 

 

The article is devoted to the history of Mykhailo Homiak’s book collection, which was transferred to the 
Institute of the Ukrainian Diaspora Studies in 2011–2013. In particular an author lights up a basic facts of the 
M. Homiak’s biography, analyzes edition in this book of collection, which represent Ukrainian science, literature and 
culture outside Ukraine. 

Key words: book collection, Mykhailo Homiak, library fund, Institute of the Ukrainian Diaspora Studies. 
 

Долі љнижљових љолељційних фондів видатних історичних особистостей останнім часом 
привертаять увагу багатьох дослідниљів – љнигознавців, бібліотељознавців, архівних науљових 
працівниљів, істориљів. Осљільљи детальне та ґрунтовне вивченнѐ наѐвних у фондах бібліотељ приватних 
љнижљових љолељцій допоможе розљрити не лише маловідомі сторінљи історичного і љультурного 
минулого нашої љраїни, а љрім того, саме љниги љожної љонљретної лядини ю певним індиљатором, ѐљий 
розљриваю її світоглѐд, науљові, літературні та мистецьљі заціљавленнѐ й вподобаннѐ. Особливу 
заціљавленість становить дослідженнѐ љнижљових љолељцій уљраїнсьљих діѐчів у діаспорі, адже вони 
опосередљовано свідчать про доля та інтереси уљраїнсьљих емігрантів, про їхній тісний зв’ѐзољ з 
Батьљівщиноя. 

Сьогодні вивченнѐ творчого та науљового доробљу заљордонного уљраїнства набуло широљої 
популѐрності, осљільљи Уљраїна ѐљ відносно молода держава маю аљтивно сприѐти вивчення свого 
інтелељтуального потенціалу та спадщини, зољрема і тих уљраїнців, ѐљі через різні обставини (політичні, 
соціально-ељономічні) змушені були пољинути рідну земля. Водночас, перебуваячи на чужих теренах у 
важљих побутових обставинах, представниљи уљраїнсьљої еміграції працявали на благо уљраїнсьљої науљи 
та љультури. В Уљраїні сьогодні дію љільља спеціалізованих інституцій, ѐљі займаятьсѐ дослідженнѐми у 
галузі діаспоріани, серед них – Інститут досліджень уљраїнсьљої діаспори Національного університету 
«Острозьља аљадеміѐ».  

У минулому році Інститут відзначив 10-літтѐ своюї діѐльності. Впродовж цього часу було видано 
понад 30 науљових та науљово-популѐрних видань, серед ѐљих – праці відомих вчених уљраїнсьљої 
еміграції Олељсандра Оглоблина про гетьмана Івана Мазепу, лядей Старої Уљраїни, Симона Наріжного 
про уљраїнсьљу еміграція між двома світовими війнами, Теодора Мацьљіва про Хмельниччину, 
Лябомира Винара про Олега Кандибу, з історії уљраїнсьљої љозаччини та ін. Інститутом спільно з 
заљордонними науљовими установами підготовлено і видано низљу љниг з публіљаціюя джерел до історії 
науљових установ у діаспорі (вже вийшли збірљи «Матеріѐли до історії Уљраїнсьљого Історичного 
Товариства», «Матеріѐли до історії Світової науљової ради при Світовому љонгресі уљраїнців», 
«Уљраїнсьља Америљансьља асоціаціѐ університетсьљих професорів: статті та матеріѐли»). За ці понад 10 
рољів Інститутом опубліљовано 8 випусљів «Науљових записољ: Серіѐ «Історіѐ» присвѐчених аљтуальним 
проблемам дослідженнѐ уљраїнсьљої діаспори. 

Одним із важливих напрѐмів діѐльності Інституту ю формуваннѐ љнижљової та архівної љолељції 
діаспоріани, ѐља надходить ѐљ дар від приватних осіб, уљраїнсьљих громадсьљих організацій та науљових 
установ з-за љордону. За 10 рољів фунљціонуваннѐ вдалосѐ сформувати надзвичайно цінну љнигозбірня 
зарубіжної уљраїніљи, що вљлячаю науљову літературу з різних галузей знань, љолељція художньої 
літератури та уљраїнсьљої заљордонної періодиљи, љолељція рідљісної љниги (виданої до 1950 р.) тощо. 
Комплељтуваннѐ та обробља літератури здійсняютьсѐ завдѐљи фунљціонування елељтронного љаталогу. 
Кільљість введених одиниць на сьогодні сљладаю понад 20 тис. найменувань. Книжљовий фонд 
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представлений уљраїно-, російсьљо-, англо-, німецьљо-, французьљо-, польсьљомовними љнигами, 
журналами, газетами та брошурами.  

Книгозбірнѐ ю результатом щедрих подарунљів науљових установ і доброчинців та љропітљої 
роботи Інституту пов’ѐзаної з љомплељтуваннѐм, починаячи з початљу 2000-их рољів. Завдѐљи постійній 
співпраці між Інститутом та заљордонним уљраїнством вдалосѐ створити низљу приватних љнижљових 
љолељцій та зібраннѐ науљових установ (зољрема, Уљраїнсьљого історичного товариства, Канадсьљого 
інституту уљраїнсьљих студій, Уљраїнсьљої Вільної Аљадемії науљ у США, УВАН у Канаді, УВАН у Німеччині, 
Уљраїнсьљого Вільного Університету, Інституту дослідів Волині, Науљового Товариства ім. Шевченља, 
Уљраїнсьљого Технічно-Господарсьљого Інституту, Уљраїнсьљого Дослідного Інституту при Гарвардсьљому 
університеті, Інституту по вивчення СРСР та ін.).  

Ољрасоя фонду ю приватні љнижљові љолељції (хоча і не в повному сљладі, але вони постійно 
поповняятьсѐ), представлені љнигозбірнѐми проф. Лябомира Винара, проф. аљова Гурсьљого, д-ра 
Константина Бризгуна, Олени та Івана Стадниљів, Михайла Хом’ѐља. Деѐљим із цих љолељцій уже 
присвѐчені ољремі дослідженнѐ в сучасній уљраїнсьљій історіографії та љнигознавстві *4+. Метоя статті ю 
охараљтеризувати струљтуру та зміст особистого љнижљового зібраннѐ Михайла Хом’ѐља в Інституті 
досліджень уљраїнсьљої діаспори НаУОА.  

Передусім варто зазначити, що постать Михайла Хом’ѐља ю малодослідженоя. На жаль, навіть 
його біографічні відомості ю досить фрагментарними. Коротљі відомості про нього містѐтьсѐ в 
«Енциљлопедії уљраїнознавства» *5+, довідљовому виданні «Уљраїнсьља журналістиља в іменах» *10]. 
Михайло Хом’ѐљ відомий ѐљ публіцист, журналіст та громадсьљий діѐч, ѐљий частину свого життѐ провів в 
еміграції. Він народивсѐ 1905 р. в с. Сторонѐтин на Львівщині, здобув яридичну (правничу) освіту у 
Львівсьљому університеті й отримав ступінь магістра права та політології. Його професійна долѐ та 
заціљавленнѐ насамперед були пов’ѐзані з журналістиљоя. М. Хом’ѐљ був співробітниљом галицьљих 
газет «Мета», «Рідна шљола», «Діло» (з 1934 до 1939 рр. був членом редљолегії цього виданнѐ). Під час ІІ 
світової війни він працявав редаљтором «Краљівсьљих вістей», що виходили спочатљу в Краљові, а потім у 
Відні. Крім того, М. Хом’ѐљ редагував тижневиљ «Холмсьља землѐ», літературно-мистецьљих видань 
«Ілястровані вісті» та «Вечірнѐ година» *10].  

По заљінченні війни М. Хом’ѐљ перебував на еміграції в Німеччині, а з 1948 р. переїхав до Канади. 
Нові життюві обставини змусили його влаштуватисѐ на фізично важљу роботу і працявати нефахово. 
М. Хом’ѐљ, пропрацявавши деѐљий час робітниљом, перейшов у гірничу љомпанія Шерріт-Ґордон 
(Sherritt Gordon Mines Limited) у м. Форт (Сасљачеван), поблизу Едмонтона, де і працявав до виходу на 
пенсія *11, c. 35+. Водночас післѐ переїзду він брав аљтивну участь в уљраїнсьљому громадсьљому житті 
Канади, а таљож продовжував аљтивну публіцистичну і дослідницьљу діѐльність, редагуячи науљові 
монографії та видаячи науљові статті. Магістр Михайло Хом’ѐљ був членом науљових товариств, зољрема 
звичайним членом НТШ в Канаді [9, c. 89+. Він входив до редљолегії та публіљувавсѐ у 
«Західньољанадсьљому збірниљу» (виданнѐ НТШ в Канаді), зољрема його науљові заціљавленнѐ були 
пов’ѐзані з дослідженнѐм новітньої церљовної історії, уљраїнсьљої еміграції в Канаді *7, c. 40-70; 6]. 
М. Хом’ѐљ ю автором монографії «Уљраїнсьљий Народний Дім – уљраїнці в Едмонтоні й Альберті» (1966) 
[5, c. 3625+. Уже будучи на пенсії, у 1978-1979 рр. він редагував у Сарселі «Енциљлопедія 
уљраїнознавства», а в 1981-1982 рр. займав посаду редаљтора газети «Уљраїнсьљі вісті» в Едмонтоні *11, 
c. 35+. Михайло Хом’ѐљ помер у 1984 р., а частина його љнижљової та архівної љолељції опиниласѐ у 
науљово-освітніх осередљах Канади. 

У Канаді (Провінційний архів Альберти) зберігаютьсѐ архівна љолељціѐ Михайла Хом’ѐља, ѐља 
вљлячаю його особисті папери (за 1905–1983 рр.) та матеріали таљих установ та товариств ѐљ Організаціѐ 
уљраїнсьљої молоді «Пласт», Шевченљівсьља фундаціѐ, Уљраїнсьљий національний дім, Уљраїнсьља 
љатолицьља спілља, Уљраїнсьљо-љанадсьљий љомітет, Уљраїнсьљі љредитові спілљи, Уљраїнсьља національна 
рада в Канаді, Шљола уљраїнсьљих студій ім. І. Франља, Асоціаціѐ уљраїнсьљих письменниљів длѐ дітей та 
молоді, та Рада уљраїнсьљих громадсьљих організацій при патріархаті уљраїнсьљої љатолицьљої церљви *2; 
11, с. 35].  

Книжљова љолељціѐ М. Хом’ѐљ зберігаютьсѐ в Альбертсьљому університеті. У 2011 р. частину љниг з 
Альберти було надіслано до бібліотељи Інституту досліджень уљраїнсьљої діаспори Національного 
університету «Острозьља аљадеміѐ». Надіслані виданнѐ сљладаять 598 позицій љнижољ та періодичних 
видань, з ѐљих сформовано особисте љнижљове зібраннѐ Михайла Хом’ѐља. На љнигах із ціюї љолељції ю 
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підпис власниља. Вид діѐльності й особистість, безперечно, вплинули на сљлад і зміст љнижљового фонду. 
Більшість љниг љолељції М. Хом’ѐља в Інституті досліджень уљраїнсьљої діаспори НаУОА – це рідљісні 
виданнѐ уљраїнсьљої љниги до 1950 р., ѐљі публіљувалисѐ в Уљраїні (Киюві, Львові) та за љордоном 
(Авгсбурзі, Варшаві, Краљові, Празі, Мянхені). Значну частину сљладаять виданнѐ «Уљраїнсьљого 
видавництва» в Краљові та видавництва Яріѐ Тищенља у Празі.  

Тематично більшу частину љолељції займаять історичні, літературознавчі та мовознавчі праці, 
художнѐ література, решта – це љниги з різних галузей знань. Аналізуячи добірљу зосереджених у 
љолељції праць, варто зазначити, що їхні автори та видавці – це представниљи уљраїнсьљої діаспори 
Польщі, Чехословаччини, Німеччини, США та Канади. Особливу цінність маять љниги та періодиља, 
видані до 1950 р. Серед часописів – «Вісниљ Організації Державного Відродженнѐ Уљраїни в Америці» 
(1933 р.), «Дорога» (1943 р.), «За самостійність» (1947–1948 рр.), «Проблеми. Журнал національно-
державної думљи» (1947–1948 рр.), «Сурма. Орган уљраїнсьљої Війсьљової Організації» (№ 3-4, 1933 р.), 
«Уљраїнсьље мистецтво», «Уљраїнсьљий літопис» (1946 р.), «Уљраїнсьљий націоналіст» (1933–1935 рр.), 
«Уљраїнсьљий ремісниљ» (1943–1944 рр.) та ін. *1]. 

Надзвичайно цінними у фонді ю виданнѐ уљраїнсьљих освітніх установ поза Уљраїноя, ѐљі виниљли 
післѐ Першої світової війни, зољрема Уљраїнсьљого вільного університету, ѐљий було засновано 17 січнѐ 
1921 р. у Відні, а потім перенесено спочатљу до Праги (1921-1945), а згодом до Мянхена (від осені 1945 
й до сьогодні) [12, c. 1-2]. Передусім це праці виљладачів УВУ – Л. Ољіншевича «Лељції з історії 
уљраїнсьљого права» (Мянхен: УВУ, 1947), а. Падоха «Історіѐ Західньоевропейсьљого права» (Мянхен: 
УВУ, 1947), Я. Старосольсьљого «Нарис љарного процесу» (Мянхен: УВУ, 1947), М. Чубатого «Оглѐд 
історії уљраїнсьљого права» (Мянхен: УВУ, 1947), Г. Ващенља «Загальні методи навчаннѐ» (Мянхен: УВУ, 
1948) та ін. *1] 

Серед історичних праць варто виділити дослідженнѐ відомих уљраїнсьљих зарубіжних істориљів та 
громадсьљих діѐчів – Миљоли Андрусѐља «Етапи в розвитљу уљраїнсьљої нації» (Прага: Пробоюм, 1941), 
«Історичні нариси» (Краљів, 1940), М. Кордуби «Богдан Хмельницьљий у Белзчині й Холмщині» (Краљів, 
1941), «Історіѐ Холмщини й Підлѐшшѐ» (Краљів, 1941), «Північно-західна Уљраїна» (Відень, 1917), 
Н. Полонсьљої-Василенљо «Київ часів Володимира та арослава» (Прага, 1944), І. Вислоцьљого «Гетьман 
Павло Сљоропадсьљий в освітленні очевидців» (Торонто, 1940), Миљоли Лебедѐ «УПА. Її генеза, ріст і дії у 
визвольній боротьбі уљраїнсьљого народу за уљраїнсьљу самостійну соборну державу» (б.м., 1946) та ін., 
а таљож збірниљи історичних праць – «Записљи НТШ» *1]. 

У љолељції Михайла Хом’ѐља містѐтьсѐ спомини Т. Масариља «Світова револяціѐ за війни й у війні 
1914–1918: спомини» (Львів: Червона љалина, 1930), С. Парфановича «У Киюві в 1940 році» (Авсбург, 
1950), «Берестейсьљий мир з нагоди 10-тих рољовин 9.ІІ.1918–9.ІІ.1928 р. Спомини і матеріѐли» (Львів; 
Київ, 1928), В. Мартинцѐ «Уљраїнсьље підпіллѐ від УВО до ОУН» (1944), а. Рудницьљого «З подорожі 
нављоло півсвіту» (Вінніпег; Торонто, 1955), «З подорожі до Сљандинавії 1957» (Вінніпег; Осло, 1957) 
тощо.  

Літературознавчі та мовознавчі праці љнижљової љолељції не лише презентуять уљраїнсьљих 
учених-мовознавців та письменниљів діаспори, а й самого Михайла Хом’ѐља, ѐљий ніљоли не полишав 
публіцистичної діѐльності. Це праці з теоретичного та приљладного мовознавства, ѐљі мали длѐ нього 
праљтичну цінність. Серед них знаходимо різноманітні словниљи, правописи та мовознавчі студії таљих 
відомих вчених ѐљ а. Рудницьљий, Я. Шерех, П. Ковалів (переважно виданнѐ 40-х рр. ХХ ст.). 

Художнѐ література представлена творами уљраїнсьљих письменниљів, що мешљали в еміграції 
(Федора Дудља, Свѐтослава Гординсьљого (псевдонім Ярій Буревій), Івана Керницьљого, Яріѐ Клена 
(справжню ім’ѐ – Освальд Бурґгардт), Богдана Лепљого, Яріѐ Липи, Ювгена Маланяља, Леоніда 
Мосендза, Уласа Самчуља, Володимира аніва та ін.), а таљож љласичними працѐми уљраїнсьљої (Анатоліѐ 
Свидницьљого, Степана Рудансьљого, Тараса Шевченља, Лесі Уљраїнљи, Івана Франља, Ольги 
Кобилѐнсьљої, Марљо Вовчољ, Григоріѐ Квітљи-Основ’ѐненља та ін.) та зарубіжної літератури (Олељсандра 
Блоља, Федора Достоювсьљого, Осљара Уайльда, Джонатана Свіфта та ін.), що видавалисѐ за љордоном. 
аљ бачимо, серед них чимало творів представниљів Празьљої шљоли, групи уљраїнсьљих поетів та 
письменниљів, љультурно-організаційним центром ѐљих була Прага (Я. Липа, Ю. Маланяљ, Я. Клен). Крім 
того, ю виданнѐ Мистецьљого уљраїнсьљого руху (організаціѐ уљраїнсьљих письменниљів, що проживали в 
таборах длѐ переміщених осіб у німецьљій еміграції в 1940-ві рољи) – «Бурѐ у МУРі: пародії, сатири, 
епіграми, жарти» (Прометей, 1947) *1].  
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Уљраїнсьљий письменниљ з Канади Іллѐ Киріѐљ у љнижљовій љолељції представлений повістя-
трилогіюя «Сини землі» – своюрідний підсумољ 20-річної праці, присвѐчений суспільно-побутовому 
життя переселенців з Уљраїни в љанадсьљих преріѐх (Едмонтон, 1939). З дитѐчим письменниљом та 
громадсьљим діѐчем Антіном Лотоцьљим, чиї твори містѐтьсѐ в љолељції, М. Хом’ѐљ, ймовірно, 
співпрацявав ще під час праці в газеті «Діло». У љнигозбірні представлено виданнѐ першої збірљи поезії 
Свѐтослава Вільхи-Ольшенља «Чужа весна», що вийшла у Краљові 1941 р. Більшість його віршів 
присвѐчені боротьбі за незалежність, спрѐмованій проти СРСР. 

Ще одним напрѐмљом, ѐљий ґрунтовно представлений в особистій љнижљовій љолељції М. Хом’ѐља, 
ю публіцистиља. Серед цих видань варто виділити праці В. Липинсьљого «Листи до братів-хліборобів» 
(1926 р.), Я. Шереха «Думљи проти течії» (1949 р.) та ін., а таљож збірниљи праць членів молодіжної 
сељції спілљи уљраїнсьљих журналістів Канади (Торонто, 1973).  

У љнижљовій љолељції Михайла Хом’ѐља в Інституті досліджень уљраїнсьљої діаспори НаУОА 
міститьсѐ чимало љниг, присвѐчених релігійній, мистецтвознавчій, љультурологічній тематиці. 
Представлені праці з природничих та точних галузей знань (географії, ботаніљи, ељономіљи), але їх частља 
ю значно меншоя. 

Отже, љнижљова љолељціѐ Михайла Хом’ѐља ю цінним джерелом вивченнѐ праць уљраїнсьљих 
вчених, громадсьљих та љультурних діѐчів діаспори. Книгозбірнѐ даю нам можливість глибше осѐгнути 
внесољ діаспорних науљовців та митців у сљарбниця уљраїнсьљої інтелељтуальної та љультурної 
спадщини. На щастѐ, хоча й частљово, љнижљове зібраннѐ ще одного представниља уљраїнсьљої діаспори 
Михайла Хом’ѐља повернулосѐ на його батьљівщину.  
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Ярослав Середницький 

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНА ТЕМАТИКА В ЖУРНАЛІ  

«САМОСТІЙНА УКРАЇНА» ЗА ОСТАННІ ДЕСЯТИЛІТТЯ 

 
У статті показано, що формування військового світогляду розпочав у 1927 році «Військовий Вісник» 

Союзу Українських Старшин Армії УНР і Української Галицької Армії, де публікували статті полковник 
Євген Коновалець і генерал Михайло Омелянович-Павленко. Наведено й охарактеризовано ключові статті 
часопису про Визвольні змагання, боротьбу за відновлення Українського Війська і наших видатних 
військовиків. 

Ключові слова: Визвольні змагання, Армія УНР, Українська Галицька Армія, Українська Військова 
Організація, Організація Українських Націоналістів, Дружини Українських Націоналістів, Українська 
Повстанська Армія. 

 
It is shown in this paper that the «Military Herald» journal of the Union of Ukrainian Sergeant Majors of the 

Army of Ukrainian People’s Republic and Ukrainian Halytska Army started the formation of the military concepts in 
1927. In this journal the articles of Colonel Yevhen Konovalets and general Mykhailo Omelianovych-Pavlenko were 
published. The key articles of the journal concerning Liberty movement, struggle for restoration of the Ukrainian 
Army and about our outstanding military officers are presented and characterized.  

Key words: liberation struggle, Army of the Ukrainian People’s Republic, Ukrainian Halytska Army, Ukrainian 
Military Organization, Organization of Ukrainian Nationalists, Teams of Ukrainian Nationalists, Ukrainian 
Insurrectional Army. 

 

Війсьљова дољтрина Проводу Уљраїнсьљих Націоналістів у 30-х рољах ХХ-го століттѐ базувалась на 
љонцепції створеннѐ Уљраїнсьљого війсьља. Орган Війсьљового Штабу ПУН – часопис «За збройну 
Уљраїну» – писав у 1938 році: «Історіѐ вчить, що найсильніші народні рухи часто заломлявались у 
боротьбі з регулѐрним війсьљом. Наша визвольна війна теж перељонуяче це доводить. Тому без 
регулѐрних війсьљових формацій нам буде важљо осѐгнути перемогу». Сояз Уљраїнсьљих Старшин Армії 
УНР і Уљраїнсьљої Галицьљої Армії, що діѐв у Німеччині з 1921-го рољу, видавав у 1927-1928 рољах часопис 
«Війсьљовий Вісниљ», де публіљували статті таљі відомі війсьљовиљи, ѐљ полљ. (генерал) Ювген Коновалець 
і ген. Михайло Омелѐнович-Павленљо. Війсьљову тематиљу вљазаних видань продовжив висвітлявати на 
еміграції і в незалежній Уљраїні заснований у 1948 році часопис «Самостійна Уљраїна».  

Славні уљраїнсьљі війсьљові традиції сѐгаять давніших часів, і це підтверджуять статті в 
«Самостійній Уљраїні» Василѐ Томљіва з Болтона у Велиљобританії «До 320-річчѐ битви під Віднем» 
(2004 р., ч. 1) і Дарини Тетериної з Мянхена в Німеччині «Іван Мазепа – патріот і державниљ Уљраїни» 
(1999 р., ч. 4). Але загалом у більшості публіљацій доміную війсьљова тематиља ХХ століттѐ: Уљраїнсьљі 
Січові Стрільці, Визвольні змаганнѐ 1917-1921 рољів (Арміѐ УНР і УГА), воѐљи Карпатсьљої Уљраїни та 
Уљраїнсьљі збройні формації від Легіону полљ. Р. Сушља до 1-ї Уљраїнсьљої дивізії (дивізії Ваффен СС 
«Галичина») Уљраїнсьљої Національної Армії. І, звичайно, вшануваннѐ пам’ѐті наших війсьљовиљів-
старшин, що стали у міжвоюнний і воюнний період лідерами Національно-визвольного руху. 

14 червнѐ 2011 рољу членство ОУН і уљраїнсьља громада відзначали 120-річчѐ від днѐ народженнѐ 
видатного війсьљовиља і політичного діѐча, Голови Проводу Уљраїнсьљих Націоналістів полљовниља 
Ювгена Коновальцѐ. Урочисті љонференції й аљадемії пройшли в Киюві, в його рідному селі Зашљові під 
Львовом, у Сеймі Литовсьљої Республіљи і багатьох містах Уљраїни.  

Низљу відповідних матеріалів опубліљувала «Самостійна Уљраїна». Це, зољрема, статті Богдана 
Гасяља зі США «Ювген Коновалець – Постать Винѐтљових Вимірів» (2012 р., ч. 1); арослава 
Середницьљого зі Львова «Полљовниљ Ювген Коновалець – організатор і љомандувач війсьљових 
формацій Січових Стрільців» (2011 р., ч. 4); а таљож љиѐн Віљтора Світайла «Полљовниљ Ювген Коновалець 
– символ боротьби за уљраїнсьљу незалежність» (2012 р., ч. 1), Сергіѐ Губсьљого «Ювген Коновалець і 
патріотично-виховна та љультурна робота в Армії УНР, досвід длѐ сьогоденнѐ» (2011 р., ч. 4); Миљоли 
Сави «До 120-х рољовин від днѐ народженнѐ полљовниља Ювгена Коновальцѐ (2011 р, ч. 3); Сергіѐ 
Авдеююва «Ювген Коновалець у полум’ї війни і револяції 1914-1918 рољів» (2011 р., ч. 3); Сергіѐ Брунѐ 
«Полљовниљ Ювген Коновалець – Начальний вождь УВО» (2011 р., ч. 3). Велиљу історичну цінність маю 
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передруљ статті побратима і заступниља Ювгена Коновальцѐ полљовниља (генерала) Андріѐ Мельниља 
«Ювген Коновалець. Останнѐ зустріч» (2008, ч. 4). 

23 липнѐ 2006 рољу членство ОУН, місцеві жителі й чисельні гості з Киюва, Львова, Івано-
Франљівсьља, Тернополѐ, Луцьља, Рівного та інших міст Уљраїни урочисто відљрили в с. Волѐ аљубова 
поблизу Дрогобича величний меморіал старшини УСС та Київсьљих Січових Стрільців, начальниља 
Генштабу Армії УНР, Крайового љоманданта УВО, видатного політичного діѐча, Другого Голови Проводу 
Уљраїнсьљих Націоналістів полљовниља Андріѐ Мельниља. Цѐ подіѐ й проведені в 1990 і 2010 році 
љонференції й аљадемії до 100 і 120-річчѐ від днѐ народженнѐ полљ. А. Мельниља були широљо 
висвітлені в часописі «Самостійна Уљраїна». 

Перед тим до столітнього явілея опубліљовано наступні статті: ген. Армії УНР, члена ПУН Миљоли 
Капустѐнсьљого «Полљовниљ Андрій Мельниљ – воїн і соборниљ» (1989, ч. 3); редаљційну «Полљовниљ 
Андрій Мельниљ – воѐљ, політиљ, державний будівничий (1990, ч. 4); Василѐ Михальчуља з Парижу 
«Війсьљовий шлѐх полљовниља Андріѐ Мельниља в Уљраїнсьљій армії», а таљож редаљційну стаття до 
сумної дати – 25-літтѐ смерти славної пам’ѐти полљ. Андріѐ Мельниља (1989, ч. 3). 

Значний різносторонній матеріал про полљ. А. Мельниља висвітлено в статтѐх Олега Ціборовсьљого 
з Киюва «Велиља лядина – воѐљ, політиљ, державний будівничий – до 40-річчѐ від днѐ смерті» (2005, ч. 2, 
3); Василѐ Щербаља з Дрогобича «До 120-річчѐ від днѐ народженнѐ полљовниља Андріѐ Мельниља» 
(2009, ч. 2); Павла Дорожинсьљого з Киюва «Досью про полљовниља Андріѐ Мельниља» (2010, ч. 2); 
арослава Середницьљого з Львова «Діѐльність Голови ПУН полљ. Андріѐ Мельниља в рољи Другої Світової 
війни» (2009, ч. 4; 2010, ч. 1) і «Становленнѐ особистості (від Волі аљубової на Дрогобиччині до 
љомандуваннѐ сотнея усусів у боѐх на горі Маљівља в Карпатах, під Галичем, Семиљівцѐми у 1915-му й на 
горі Лисонѐ в 1916-му році» (2010, ч. 4 і 2011, ч. 1); Осипа Барецьљого з Мянхена в Німеччині 
«Полљовниљ Андрій Мельниљ і Уљраїнсьљий Легіон у 1938-1939 рољах» (2011, ч. 1) і Віљтора Світайла з 
Киюва «Співпрацѐ полљовниља Андріѐ Мельниља і Олега Кандиби-Ольжича в рољи Другої Світової війни» 
(2011, ч. 1). 

Значним ю таљож переліљ публіљацій з історії Уљраїнсьљого війсьља ХХ століттѐ. Це передусім статті 
про Уљраїнсьљих Січових Стрільців (подано в хронологічному порѐдљу). Три редаљційні статті «Відљриттѐ 
пам’ѐтниља усусів на горі Кляч Сљолівсьљого району Львівсьљої області» (1990, ч. 4); «У 90-річчѐ 
заснуваннѐ організації «Уљраїнсьљі Січові Стрільці» – відродженнѐ Уљраїнсьљої війсьљової сили 18 
березнѐ 1913 рољу у Львові» (2003, ч. 4) і «95 рољів перемоги уљраїнців над російсьљими війсьљами на 
горі Маљівља» (2010, ч. 3), а таљож матеріали Василѐ Томљіва з Болтона у Велиљобританії «До 85-ї річниці 
проголошеннѐ ЗУНР. Незабутній день: 1 листопада 1918 рољу» (2003, ч. 4); Івана Гуља з Польщі «До 93-х 
рољовин перших боїв Уљраїнсьљих Січових Стрільців з мосљалѐми в Карпатах» (2007, ч. 4). Гідно завершую 
цей переліљ вірш відомого львівсьљого поета Богдана Стельмаха «Стрілецьљі могили» (2012. ч. 1). 

До 120-річчѐ від днѐ народженнѐ ген. Миљоли Капустѐнсьљого Павло Дорожинсьљий з Киюва 
опубліљував стаття «Генерал національної ідеї» (2001, ч. 1); матеріал «До 90-річчѐ Уљраїнсьљої 
Війсьљової Організації» (2010, ч. 2) і стаття «Війсьљовиљ і організатор. Штрихи до портрету члена 
Проводу Уљраїнсьљих націоналістів генерала Віљтора Курмановича – до 65-ї річниці вбивства» (2011. 
ч. 4); Михайло Ліцовсьљий з Радехова Львівсьљої обл. відзначив дату «60-річчѐ створеннѐ дивізії 
«Галичина» (2003 ч. 4), а автори під псевдом П. Д. і Олег Ціборовсьљий з Киюва – «Полљовниљ Миљола 
Сціборсьљий» (2006, ч. 3) і «Життѐ та діѐльність Миљоли Сціборсьљого» (2012, ч. 1). 

Василь Олійниљ з Кременцѐ Тернопільсьљої області в публіљації «Волинь» описав війсьљові події на 
території Волині під час Визвольних змагань 1918-1920-го рољів і німецьљого наступу 1941-го рољу (2009, 
ч. 1), а його землѐчља Олена Сімононова присвѐтила стаття урочистій даті «29-му січня – Дня пам’ѐті 
героїв Крут» (2010. ч. 1). До 85-річчѐ героїчної битви під Крутами дивізійниљ Василь Верига з Торонто в 
Канаді написав стаття «Бій під Крутами» (2003, ч. 1). 

Значний обсѐг матеріалу з історії Армії УНР наведено в публіљаціѐх арослава Середницьљого зі 
Львова – «Польсьљо-уљраїнсьљий наступ 1920-го рољу на Київ» (2000, ч. 4); «Самостійний наступ Армії 
УНР на Жмеринљу і Вапнѐрљу в листопаді 1920 р.» (2001, ч. 3); «Уљраїнсьље війсьљо в політиці 
«прометеїзму» Другої Речі Посполитої» (2002, ч. 3, ч. 4). У љільљох номерах «Самостійної Уљраїни» 
надруљовано його стаття «Генерал Павло Шандруљ – видатний полљоводець, війсьљовий теоретиљ, 
істориљ, письменниљ і публіцист» (2006, ч. 1-4), а таљож «Відзначеннѐ 120-річчѐ від днѐ народженнѐ 
генерала Павла Шандруља» (2009, ч. 2).  
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Христина Овад із Нья-Йорља в США опубліљувала стаття «Останні дні життѐ і вбивство полљовниља 
Романа Сушља» (2007, ч. 4) за матеріалами виданої в 2006 році монографії «Полљовниљ Роман Сушљо 
(1894 – 1944)». На вљазану монографія опубліљовано рецензія арослава Середницьљого «У 1944-му таљ 
були потрібні загартовані у боѐх війсьљовиљи-старшини» (2008, ч. 4). Другому Зимовому походу, в ѐљому 
приймав участь полљ. Р. Сушљо, присвѐчено таљож статті љиѐн Олега Ціборовсьљого «Подвиг героїв 
Базару» (2007, ч. 1), Петра Проциља «Похід у забуттѐ. До 90-х рољовин Листопадового рейду 
Повстансьљої Армії УНР в Уљраїну» (2012, ч. 1) і Василѐ Овсіюнља «Базарсьља Трагедіѐ» (2012, ч. 1). 

Значним ю обсѐг матеріалів про Карпатсьљу Уљраїну. Це, зољрема, статті проф. Василѐ Худанича з 
Ужгорода «Карпатсьља Уљраїна – пролог відродженнѐ Уљраїнсьљої держави» (1999, ч. 4) і «Світове 
Братство Карпатсьљих Січовиљів» (2004, ч. 2); Аљт Карпатсьљої Уљраїни (2009, ч. 2); Віри Смерељи з 
Брадфорда у Велиљобританії «Визначні постаті Карпатсьљої Уљраїни» (1999, ч. 4); Іванни Рогач із 
Ужгорода «Рогачі – уљраїнсьљі патріоти-націоналісти» (2010, ч. 2); љиѐн Олега Ціборовсьљого і 
Володимира Улѐнича «Карпатсьља Уљраїна» (2008, ч. 4) і «ОУН і Карпатсьља Уљраїна» (2009. ч. 3), вірш 
заљарпатцѐ Івана Ірлѐвсьљого «Карпатсьља Січ» (2010, ч. 4) та ін. 

Боротьбі підпіллѐ ОУН і УПА за незалежність Уљраїни присвѐчено розвідљи Василѐ Олійниља 
(Олійниченља) з Кременцѐ Тернопільсьљої області: «Моїй дорогій Волині присвѐчуя 1920 – 1943 р. (2004, 
ч. 4);. «Пам’ѐти воїнів УПА» (2005, ч. 2); «Ще раз про війну» (2007, ч. 1); «Пам’ѐті героїв, що полѐгли на 
Кременецьљій землі 28.06.1950 р.» (2011, ч. 4); «Пам’ѐті героїв» – про відљриттѐ пам’ѐтниља поблизу 
с. Стіжољ на Кременеччині у виглѐді 3,5-метрового тризуба, увінчаного Хрестом Симона Петляри на 
місці перебуваннѐ Повстансьљого табору љуренѐ ОУН під проводом Миљоли Медведсьљого, псевдо 
«Хрін» (2011, ч. 3); арослава Середницьљого «Куди тече та річља?» (2005, ч. 4; 2006, ч. 1) – до 100-літтѐ 
від днѐ народженнѐ провідного члена ОУН і письменниља Уласа Самчуља, а таљож «Весна 43-го. 
Переддень» (2003, ч. 3);. Олесі Крисевич і Наталії Лѐщуљ із Кременцѐ «Свѐтљуваннѐ чину УПА на Волині» 
(2004, ч. 1) і «Пам’ѐті боя під Гурбами» (2011, ч. 4); љиѐн Станіслава Нечаѐ «ОУН і УПА в Голованівсьљому 
районі Кіровоградсьљої області» (2012,. ч. 1 ) і Миљоли Сави «Буљовинсьљий Курінь» (2012, ч. 1). 

 
 
                

1. Литвин М. Збройні сили Уљраїни першої половини ХХ ст. Генерали і адмірали / М. Литвин, 

К. Науменљо. – Львів-Харљів : Сага, 2007. – 244 с. 

2. Овад Х. Полљовниљ Роман Сушљо (1894-1944) / Х. Овад. – Торонто, 2006. – 305 с. 

3. На горі Маљівці Львів’ѐни провели урољ пам’ѐті длѐ молоді *Елељтронний ресурс+. – Режим 
доступу: http://prescenter.ukrinform.ua/news-46184.html. 

4. Гнатљевич Б. Уљраїнсьљі Січові Стрільці. ІІІ-ѐ частина Історії Уљраїнсьљого Війсьља / Б. Гнатљевич. – 

Львів : Виданнѐ Івана Тиљтора, 1936. – С. 316-329. 

5. Герчанівсьљий Д. З Ювгеном Коновальцем за державну незалежність Уљраїни (1917-1919) / 
Д. З. Герчанівсьљий // Ювген Коновалець та його доба. – Мянхен, 1974. – С. 178. 

6. Сушљо Р. Січові Стрільці за Центральної Ради / Р. Сушљо // Календар «Червона Калина» за 

1928 р. – Львів, 1927. – С. 12-14. 

7. Ювген Коновалець і його доба. – Мянхен : Вид-во Фундації ім. Ю. Коновальцѐ, 1974. – 1019 с. 
8. Мољлович В. Оборона Центральної Ради. З боїв за Київ 1918 рољу / В. Мољлович // Непогасний 

огонь віри. Збірниљ на пошану полљовниља Андріѐ Мельниља, Голови Проводу Уљраїнсьљих 

Націоналістів. – Париж : Націоналістичне видавництво в Ювропі, 1974. – С. 56-61. 

9. Стефанів З. Озброюні сили Уљраїнсьљої Народної Республіљи. ІІІ-ѐ част. Історії Уљраїнсьљого 
Війсьља / З. Стефанів. – Львів : Вид-во І. Тиљтора, 1936. – С. 376-409. 

10. Кучабсьљий В. Січові Стрільці. Воюнно-історичний нарис / В. Кучабсьљий // Золоті Ворота. – Львів, 

1937. – С. 37-55; 119-120. 

11. Юфремов С. За ріљ 1918-й. Під обухом. Більшовиљи в Киюві / С. Юфремов. – Київ: Вид-во «Орій», 
1993. – С. 118-120. 

12. Донцов Д. Ріљ 1918, Київ / Д. Донцов. – Київ : Темпора, 2002. – С. 36-39; 116-117. 

13. Доценљо О. Визвольні змаганнѐ 1917-1921 / О. Доценљо. – Уљраїнсьља Загальна Енциљльопедіѐ / 

під ред. І. Раљовсьљого. – Львів – Станіславів – Коломиѐ : Рідна шљола, 1935. – т. 3. – С. 692-703. 



 
3. Збереження історико-культурної та духовної спадщини зарубіжного українства 

 

345 

14. Шандруљ П. Арміѐ УНР та її боротьба за незалежність / П. Шандруљ // Гуртуймосѐ. – 1932. – № 9. – 

С. 10-12.  

15. Об’юднані Уљраїнсьљі армії. Історіѐ Уљраїнсьљого війсьља / Б. Гнатљевич. – Львів : Вид-во І. Тиљтора, 
1936. – С. 533-568.  

16. Визволеннѐ Киюва *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: 
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=18647; Кравцевич-Рожнецьљий В. Прорахунољ 
Антона Деніљіна та Симона Петляри, або що сталосѐ в Киюві 13 серпнѐ 1919 рољу / В. Кравцевич-
Рожнецьљий // Дзерљало тижнѐ, 2001. – 23 серпнѐ – 1 вереснѐ. 

17. Кравс А. Київ наш / А. Кравс // Календар «Уљраїнсьљий інвалід». – Львів, 1936. 
18. Зарицьљий В. Сильветља полљовниља Ювгена Коновальцѐ / В. Зарицьљий // Кучабсьљий В. Корпус 

Січових Стрільців. – Чиљаго, 1969. – С. 468. 
19. Середницьљий а. Польсьљо-уљраїнсьљий наступ 1920-го рољу на Київ / а. Середницьљий // 

Самостійна Уљраїна. – 2000. – ч. 4. – С. 42-44. 
 
 



 
3. Збереження історико-культурної та духовної спадщини зарубіжного українства 

 

   346 

Таїса Сидорчук 

ОСОБОВІ АРХІВИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «КИЄВО-

МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»:  ДОСВІД НАУКОВОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

 
У статті подано аналіз процесу формування і фондового складу наукового архіву – структурного 

підрозділу Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Автор 
висвітлює особливості наукового опрацювання та зберігання архівних матеріалів, що належать 
представникам українського зарубіжжя, зокрема особового фонду видатного вченого ХХ ст. О. Пріцака. 
Проаналізовано досвід оцифрування архівних матеріалів як одного з ефективних методів збереження 
цінних і раритетних архівних матеріалів української діаспори. 

Ключові слова: науковий архів, українське зарубіжжя, збереження документів, оцифрування. 
 

The article is devoted to the analysis of the complicated process of the formation and composition of the 
research archive as the structural department of the Research Library of the National University of «Kyiv-Mohyla 
Academy». The author outlines the peculiarities of the research elaboration and conservation of the archival 
materials of the representatives of Ukrainian diaspora, particularly the personal fond of the prominent scholar 
Omeljan Pritsak. The author undertakes the analysis of the own experience in the numeration of archival materials 
as one of the most successful methods in the conservation of the valuable and rare archival documents of Ukrainian 
diaspora.  

Key words: the research archive, Ukrainian diaspora, preservation of sources, digitization. 
 

Науљова бібліотеља Національного університету «Киюво-Могилѐнсьља аљадеміѐ» (далі: НаУКМА) 
веде свою нове літочисленнѐ від часу відродженнѐ самої Аљадемії – 1992 рољу. За 21 ріљ зусиллѐми 
співробітниљів, студентів, друзів та меценатів університету створена безпрецедентна у добу уљраїнсьљої 
незалежності науљова бібліотеља, що нараховую майже 1 мільйон друљованих та елељтронних ресурсів. 
Длѐ ѐљісного інформаційного забезпеченнѐ підготовљи баљалаврів і магістрів та підтримљи науљових 
студій аспірантів, дољторантів і виљладачів працяю 10 бібліотечних підрозділів: Бібліотеља науљово-
педагогічного центру довузівсьљої підготовљи, Баљалаврсьља бібліотеља, Філологічна бібліотеља, 
Дослідницьља бібліотеља, Мистецьља бібліотеља, Бібліотеља центру польсьљих та ювропейсьљих 
досліджень, Америљансьља бібліотеља ім. В. Китастого, Меморіальний љабінет-бібліотеља Омелѐна 
Пріцаља, Бібліотеља-архів Дж. Мейса, Науљовий архів. Бібліотечний фонд, перш за все друљованих 
видань, у в тому числі рідљісних, сформований завдѐљи 60-ти подарованим приватним љолељціѐм, 
зољрема Омелѐна Пріцаља, Дж. Мейса, Вѐчеслава Бряховецьљого, Віри Вовљ, Сергіѐ Білољонѐ, Олега 
Зуювсьљого, Дмитра Павличља, арослава Дужого, Петра Одарченља, Яріѐ Паславсьљого, Родини 
Стебельсьљих, Курта Зонтгаймера, арослава Головача, Сергіѐ Квіта, Михайла Мосљаленља, Ювгена 
Поповича, Ади Кулиљ, Володимира Моренцѐ, Зиновіѐ Квіта, Ювгена Лащиља, Володимира Старицьљого, 
Віри Рінберг, Лябомира Пирога, УВАН у США, УВАН у Канаді, Юврољолељції Фонду Кірљланда та ін. Зі 
сљладом та змістовним наповненнѐм љожної љолељції можна ознайомитисѐ на сайті Науљової бібліотељи 
[3]; історії створеннѐ, розвитљу Науљової бібліотељи, зољрема формування її фонду присвѐчені 
дослідженнѐ співробітниљів бібліотељи, зољрема *1; 2; 12 – 17]. 

Постійні љолељційні надходженнѐ до Науљової бібліотељи, ољрім друљованих видань, були таљож 
різні за обсѐгом і хараљтером архівні матеріали, ѐљі зумовили необхідність створеннѐ у 2001 р. 
спеціалізованого відділу – Науљового архіву. Згідно з Положеннѐм, основна мета Науљового архіву 
полѐгаю у збереженні, систематизації, введенні в інформаційно-науљовий обіг та популѐризації 
історичних, науљових і љультурно-мистецьљих цінностей, а таљож створеннѐ дољументального љомплељсу, 
що відображаю історія університету та уљраїнсьљої науљи в цілому. Науљовий архів розміщуютьсѐ у 
Староаљадемічному љорпусі, таљ званому Мазепиному љорпусі, у приміщеннѐх љолишнього Церљовно-
археологічного музея Київсьљої духовної аљадемії. У Науљовому архіві здійсняютьсѐ весь љомплељс 
роботи з љомплељтуваннѐ, науљово-технічного упорѐдљуваннѐ, створеннѐ науљово-довідљового апарату, 
обліљу, забезпеченнѐ збереженості та виљористаннѐ архівних дољументів відповідно до нормативних 
дољументів у галузі архівознавства та архівної справи Уљраїни.  

Осљільљи першими подарованими приватними љолељціѐми були љолељції представниљів 
уљраїнсьљого зарубіжжѐ, то виољремлені з них архівні матеріали (листи, листівљи, газетні вирізљи, 
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љсерољопії ољремих творчих матеріалів тощо) персонально і змістовно пов’ѐзані з життѐм та діѐльністя 
уљраїнсьљої діаспори. З љінцѐ 1990-х рољів дарувальниљи разом з бібліотечними збірљами почали 
передавати цілісні самостійні архівні љолељції дољументів особового походженнѐ діѐчів науљи, освіти, 
љультури, церљви, громадсьљо-політичних організацій уљраїнсьљого зарубіжжѐ. Отже, першими 
особовими фондами Науљового архіву ю фонди представниљів уљраїнсьљої діаспори. Крім того, в 
Науљовому архіві зберігаятьсѐ особові фонди ољремих виљладачів НаУКМА – В’ѐчеслава Бряховецьљого, 
Михайла Бриља, Яріѐ Мициља, Володимира Моренцѐ, а таљож архівні матеріали ољремих струљтурних 
підрозділів університету – Науљової бібліотељи, Прес-центру. У Науљовому архіві таљож сформовано 
дељільља љолељцій: љолељціѐ дисертацій (љандидатсьљих і дољторсьљих), љолељціѐ відеољасет з записами 
лељцій виљладачів НаУКМА, запрошених професорів і науљовців вітчизнѐних та зарубіжних університетів 
і науљових інституцій.  

Прийманнѐ-передаваннѐ ољремих архівних дољументів, а таљож цілісних архівних љолељцій 
відбуваютьсѐ на підставі уљладених договорів і аљтів між НаУКМА та дарувальниљами. Ељспертиза 
цінності, науљово-технічне упорѐдљуваннѐ та створеннѐ науљово-довідљового апарату отриманих 
архівних љолељцій здійсняятьсѐ відповідно до нормативних дољументів Держљомархіву Уљраїни, 
Уљраїнсьљого науљово-дослідного інституту архівної справи та дољументознавства при Державній 
архівній службі Уљраїни. Методологічноя базоя опрацяваннѐ архівних љолељцій ю наступні дољументи 
та посібниљи: *4 – 6+, а таљож інші галузеві методичні розробљи, у ѐљих заљладені основні вимоги, що 
виниљаять під час роботи з дољументами особового походженнѐ. Результатом науљово-технічного 
упорѐдљуваннѐ љожної архівної љолељції ю Опис дољументів постійного зберіганнѐ, що розглѐдаю і 
схваляю Комісіѐ по фондах Науљової бібліотељи НаУКМА.  

На сьогодні в Науљовому архіві зберігаятьсѐ 12 фондів особового походженнѐ і 2 фонди установ, з 
ѐљих 9 науљово-технічно опрацьовані і 5 знаходѐтьсѐ на стадії впорѐдљуваннѐ і систематизації [3]: 

 Фонд 1. Бряховецьљий В’ѐчеслав Степанович. (1947 р. н.). Рељтор-засновниљ, Президент 
НаУКМА, науљовець, громадсьљий і політичний діѐч. 

 Фонд 2. Зерљаль Сава Петрович. (1896 – *1979+). Уљраїнсьљий інженер, громадсьљий діѐч, 
публіцист, видавець і редаљтор. 

 Фонд 3. Семенець Михайло Марљович. (1920 р. н.). Уљраїнсьљий громадсьљий і політичний 
діѐч. 

 Фонд 4. Дужий арослав Іванович (1923 р. н.) та Дужа Ольга Григорівна (1926 – 2004). 
Уљраїнсьљі політичні, громадсьљі та љультурні діѐчі, меценати. 

 Фонд 5. Одарченљо Петро Васильович. (1903 – 2006). Уљраїнсьљий вчений, 
літературознавець, мовознавець, журналіст, перељладач, педагог, бібліограф, етнограф і 
фольљлорист. 

 Фонд № 6. Коновал Олељсій Григорович (1933 р. н.). Інженер, журналіст, громадсьљо-
політичний діѐч. 

 Фонд 7. Джеймс Ернест Мейс. (1952 – 2004). Науљовець, істориљ-дослідниљ, громадсьљий 
діѐч, публіцист. 

 Фонд № 8. Бриљ Михайло Теодорович (1941 – 2006). Вчений, хіміљ, педагог. 

 Фонд № 9. Зуювсьљий Олег Йосипович (1920 – 1996). Поет, перељладач, професор. 
 Фонд 10. Пріцаљ Омелѐн Йосипович. (1919 – 2006). Видатний вчений, філолог, сходознавець, 

істориљ. 
 Фонд № 11. Уљраїнсьљий технічно-господарсьљий інститут (Мянхен). 

 Фонд № 12. Уљраїнсьља љооперативна љредитова спілља (Рочестер, США). 

 Фонд № 13. Головач арослав Петрович (1928 – 1990). Уљраїнсьљий вчений, спеціаліст 
лісового господарства. 

 Фонд № 14. Губаржевсьљий Ігор Володимирович (1905 – 1970). Мовознавець, виљладач, 
релігійний діѐч. 

Основну частину фондів Науљового архіву представлѐять фонди уљраїнсьљих науљовців і діѐчів, що 
емігрували післѐ Другої світової війни до Західної Ювропи і через певний час – до Північної Америљи. 
Тому з 14 архівних фондів 9 фондів надійшли зі США, 2 фонди – з Канади та 1 фонд – з Німеччини. 
Фондоутворявачами шести архівних фондів були науљовці та організатори й аљтивні учасниљи науљово-
освітнього життѐ уљраїнсьљого зарубіжжѐ. Слід зазначити ціљавий фаљт, що з 9 фондоутворявачів-
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вихідців з Уљраїни п’ѐтеро осіб були родом з Полтавщини, трою осіб – з Західної Уљраїни і одна особа – з 
Вінничини. Фондоутворявачі 10 особових архівних фондів у Науљовій бібліотеці маять таљож свої 
персональні бібліотечні љолељції, що ю љаталогізовані та доступі широљому љолу љористувачів.  

У фондах Науљового архіву зберігаятьсѐ різноманітні за видами, типами та способом створеннѐ і 
відтвореннѐ дољументи на паперових і цифрових носіѐх, відео-, аудіо-, фото- та образотворчі 
дољументи, а таљож музейні предмети. Особливістя всіх архівних фондів ю їх міжфондові зв’ѐзљи, 
осљільљи більшість фондоутворячів належали до одного пољоліннѐ, брали аљтивну участь у житті 
уљраїнсьљої еміграції в цілому та співпрацявали в різних сферах життюдіѐльності уљраїнсьљої громади за 
љордоном.  

За істориљо-љультурним і науљовим значеннѐм, змістовим наповненнѐм, хронологічними межами і 
різноманітністя дољументів виділѐютьсѐ архівна љолељціѐ видатного вченого, філолога, сходознавцѐ, 
істориља О. Й. Пріцаља (1919 – 2006). Науљово-мистецьља љолељціѐ О. Пріцаља надійшла до НаУКМА у 
2007 р. завдѐљи сприѐння Киюво-Могилѐнсьљої Фундації в Америці. На основі љолељції створено 
Меморіальний љабінет-бібліотељу Омелѐна Пріцаља, де зберігаятьсѐ опрацьовані бібліотечний і архівний 
фонди, а таљож мистецьља збірља. Одним із головних принципів створеннѐ та фунљціонуваннѐ љабінету-
бібліотељи ю неподільність і цілісність науљової љолељції вченого, ѐљий протѐгом всього часу її формуваннѐ і 
виљористаннѐ розглѐдав і бібліотељу з љнижљовим фондом й фондом періодичних видань, і љолељція 
дољументів та руљописів, і навіть мистецьљу збірљу, ѐљ юдине ціле. Меморіальний љабінет-бібліотеља 
О. Пріцаља знаходитьсѐ в одному з љорпусів НаУКМА за адресоя: вул. Волосьља, 8/5, љорпус 4, љімната 130.  

Уніљальність постаті О. Пріцаља не лише у вітчизнѐній, але й у світовій науці завдѐљи 
енциљлопедичності його знань, пошуљів власного методу науљового пізнаннѐ, новизні інтерпретації 
джерел, різноманітності науљових інтересів, багатоплановості науљово-організаційної діѐльності, 
масштабності втіляваних ним науљових проељтів, a priori визначаять його бібліотељу, архів та мистецьљу 
збірљу ѐљ істориљо-духовне надбаннѐ світової та уљраїнсьљої науљи і љультури. Бібліотечний фонд налічую 
близьљо 20 тисѐч одиниць зберіганнѐ і вљлячаю руљописні љниги, стародруљи, довідљово-енциљлопедичні 
виданнѐ, науљові монографії, збірниљи, љонволяти, науљово-періодичні і пресові виданнѐ на всіх 
ювропейсьљих мовах і більш ѐљ 20-ти східних мовах та хронологічно охопляять 6 останніх віљів – XVI-
XXI ст. Колељціѐ містить 26 љниг XVI-XVII ст., 370 љниг XVIII-XIX ст.  

Архівна љолељціѐ даю уѐву про О. Пріцаља не лише ѐљ про універсального вченого, але й ѐљ про 
непересічну особистість у світовій науці і завзѐтого љолељціонера. Крім того, архів ѐљ внутрішнѐ 
дослідницьља лабораторіѐ хараљтеризую О. Пріцаља-науљовцѐ, ѐљий не лише теоретично розумів і 
усвідомлявав значеннѐ дољументів і джерельних матеріалів, але й на праљтиці все свою життѐ збирав, 
љомплељтував, зберігав різноманітні за хараљтером, видом і значеннѐм дољументи. Про архів О. Пріцаља 
опубліљовано рѐд досліджень співробітниљів Науљово-дослідного центру оріюнталістиљи імені Омелѐна 
Пріцаља НаУКМА, зољрема: *7; 10; 11+.  

Архів О. Пріцаља, будучи віддзерљаленнѐм його аљтивної та плідної багатолітньої науљової 
діѐльності та неординарної і ѐсљравої особистості ѐљ науљовцѐ і лядини, маю рѐд хараљтерних рис, а 
саме: йому притаманні інформативно-дољументальна повнота љолељції, значна љільљість оригіналів 
дољументів та автографів самого О. Пріцаља й інших науљовців, чисельність варіантів та љопій матеріалів, 
широљі хронологічні межі, мовне розмаїттѐ, наѐвність внутрішніх љолељцій, широља географіѐ створеннѐ 
та відтвореннѐ дољументів [9]. До трьох описів архівної љолељції внесено 7 940 справ, 33 213 дољументів 
на 302 264 арљушах. Хронологічні межі архіву: VI-VIII ст. (љсерољопії тељстів тярљсьљого рунічного письма 
з љолељції British Museum) – 2010 р. (дољументи з відзначеннѐ і вшануваннѐ пам’ѐті О. Пріцаља). 
Переважна більшість дољументів архіву походѐть з XX ст. 

Архів містить дољументи, ѐљі відображаять усі періоди життѐ вченого й усі етапи його 
дослідницьљої, науљово-організаційної, виљладацьљої та громадсьљої діѐльності, і тому фаљтично љожна 
важлива сторінља особистої та науљово-творчої біографії вченого представлена архівними матеріалами. 
У той же час љолељціѐ вљлячаю дољументи і матеріали, ѐљі відображаять усі науљові інтереси, проељти і 
плани вченого у різних науљових галузѐх, ѐљими він займавсѐ. Науљово-творчі матеріали О. Пріцаља 
охопляять авторсьљі руљописи багатьох науљових праць – монографій, статей, рецензій, підручниљів та 
учбових посібниљів, лељційних љурсів, передмов, відгуљів на науљові проељти, бібліографій, тељстів 
доповідей, виступів, промов, а таљож їх варіанти та чисельні љопії. Частина науљових праць, зољрема 
ранні дослідженнѐ вченого, надруљовані в 1937-1942 рр., ю раритетними виданнѐми. 
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В архіві зберігаятьсѐ автографи праць відомих уљраїнсьљих вчених, зољрема, Т. Коструби, 
Л. Білецьљого, М. Василенља, Н. Полонсьљої-Василенљо, а. Пастернаља та ін. Архів вљлячаю матеріали 
інших архівних љолељцій, зољрема дипломатичного архіву Міністерства заљордонних справ Франції, 
департаменту руљописів Національної бібліотељи в Парижі, Шведсьљого державного архіву в Стољгольмі, 
Британсьљого музея, Російсьљого державного архіву давніх аљтів у Мосљві, Російсьљої національної 
бібліотељи Санљт-Петербургу, Російсьљої публічної бібліотељи ім. М. Е. Салтиљова-Щедріна, Східно-
Ювропейсьљого Дослідного Інституту ім. В. Липинсьљого у Філадельфії та ін. В љолељції відљлалисѐ архівні 
матеріали інших науљовців, а саме А. Кримсьљого [8], Г. Г. Шедера, Ф. Кренљова, І. Борщаља, що творѐть 
своюрідні міні-архівні збірљи.  

Архів містить чисельну й уніљальну љолељція опубліљованих праць інших науљовців з багатьох 
љраїн світу у виглѐді відбитљів з науљових видань та љсерољопій, ѐљі автори надсилали О. Пріцаљові з 
дарчими написами або ѐљі виготовлѐлисѐ длѐ науљової роботи вченого.  

Епістолѐрна љолељціѐ архіву хараљтеризуютьсѐ не лише велиљим обсѐгом дољументів, але й 
значноя інформативно-змістовноя насиченістя, широљими хронологічними межами, різноманітністя 
типів листуваннѐ, велиљоя љільљістя автографів видатних державно-політичних, громадсьљих діѐчів, 
вчених і митців. Збірља нараховую понад 5 000 листів, листівољ, телеграм і записољ. Кореспондентами 
О. Пріцаља були понад три сотні осіб та установ, зољрема вчені Д. Дорошенљо, І. Крип’ѐљевич, 
Б. Крупницьљий, Д. Чижевсьљий, О. Оглоблин, Н. Полонсьља-Василенљо, Я. Шевельов, І. Шевченљо, 
N. Baskakov, I. Boba, F. W. Cleaves, G. Doerfer, S. Ettinger, R. Finch, J. Fletcher, D. Fokos-Fuchs, D. Frye, A. von 
Gabain, T. Halasi-Kun, Sh. Hattori, G. Hazai, H. Inalcik, A. Kappeler, T. Lewicki, G. Németh, N. Poppe, J. Rypka, 
A. Schimmel, B. Spuler, G. A. Tietze, Togan Zeki Validi, A. Zajączkowski, діѐчі љультури М. Бажан, 
Д. Павличљо, І. Драч, а. Гніздовсьљий, Л. Гуцаляљ, А. Солженіцин, політичні, державні діѐчі, зољрема 
гетьман П. Сљоропадсьљий, церљовні іюрархи, зољрема, љардинал Владислав Рубін, патріархи Мстислав 
Сљрипниљ, Лябомир Гузар та ін. 

Архів О. Пріцаља відображаю важливі події та проељти світової і вітчизнѐної науљи більш ѐљ за 
півстоліттѐ, в тому числі діѐльність відомих університетів світу, міжнародних організацій, проведеннѐ 
міжнародних науљових љонгресів і љонференцій, створеннѐ і діѐльність міжнародних науљових 
організацій, товариств і видавництв. Архів містить уніљальні дољументи з історії уљраїнсьљої науљи за 
љордоном, зољрема щодо створеннѐ і діѐльності уљраїнсьљих науљових установ – Науљового товариства 
імені Шевченља, Уљраїнсьљої вільної аљадемії науљ, Уљраїнсьљого вільного університету, Уљраїнсьљого 
науљового інституту Гарвардсьљого університету, Канадсьљого інституту уљраїнознавчих студій, 
Уљраїнсьљого історичного товариства тощо. 

З оглѐду на уніљальність архівних љолељцій НаУКМА та науљовий інтерес до них вітчизнѐних і 
зарубіжних дослідниљів розпочато створеннѐ страхового фонду та фонду љористуваннѐ дољументами 
Науљового архіву з виљористаннѐм технологій оцифруваннѐ. У той же час, враховуячи той фаљт, що 
частина дољументів маю пошљодженнѐ або втрачаю тељст, було прийнѐто рішеннѐ здійснявати 
оцифруваннѐ у два етапи. Протѐгом першого етапу плануютьсѐ оцифрувати всі дољументи зі всіх 
архівних фондів зі згасаячими тељстами, а таљож дољументи, оригінали ѐљих через пошљодженнѐ 
паперової основи (розриви, прољоли, љрихљість, ламљість, втрати тељстової частини, багаторазові 
перегини, значна зім’ѐтість, частљова забрудненість тощо) і до проведеннѐ реставраційних робіт 
(відновленнѐ механічної цілісності, очищеннѐ і пластифіљаціѐ) не можуть видаватисѐ љористувачам. 
Протѐгом другого етапу передбачаютьсѐ здійснявати оцифруваннѐ дољументів, ѐљі виљлиљаять 
найбільший інтерес у љористувачів, та дољументів, що ељспонуватимутьсѐ на різних тематичних 
вистављах. Третій етап оцифруваннѐ архівних дољументів матиме більш системний і унормований 
хараљтер, осљільљи плануютьсѐ постійно виготовлѐти певний обсѐг елељтронних љопій длѐ створеннѐ 
власне страхового фонду всього зібраннѐ Науљового архіву. 

У своя чергу, перший етап оцифруваннѐ архівної љолељції НаУКМА маю дељільља напрѐмљів. 
Першоя групоя архівних дољументів, ѐљі вже оцифровані, ю дољументи фаљсимільного зв’ѐзљу, що з 
початљу 1990-х рољів починаять дедалі більше з’ѐвлѐтисѐ в архівних љолељціѐх, і тому питаннѐ їх 
збереженнѐ залишатиметьсѐ аљтуальним у подальшому. Осљільљи, незважаячи на створеннѐ 
оптимальних љліматичних умов зберіганнѐ дољументів на паперовій основі, таљ звані «фаљси» з часом 
втрачаять тељст і за умов відсутності на сьогоднішній день технології фізичного збереженнѐ їх тељсту / 
зображеннѐ, длѐ збереженнѐ змісту «дољумента-фаљсу» необхідно створявати його елељтронні љопії 
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(або щонайменше передруљовувати), љоли стан збереженості дољумента ще задовільний і його тељст 
можна безпомилљово відчитати. На сьогодні створено елељтронні љопії всіх дољументів фаљсимільного 
зв’ѐзљу, що зберігаятьсѐ в Науљовому архіві і що сљладаю майже 100 архівних арљушів.  

Другу групу оцифрованих дољументів Науљового архіву сљладаять науљові та творчі праці 
представниљів уљраїнсьљої еміграції, що були надруљовані в 1930-1950 рр. З оглѐду на життюві обставини 
їхніх авторів, неодноразові зміни місцѐ проживаннѐ, часу створеннѐ, тиражу видань і љільљості 
збережених на сьогодні примірниљів, вони становлѐть значну історичну цінність. Майже в љожному 
архівному фонді ю статті, художні твори, рецензії, що збереглисѐ у виглѐді газетних і журнальних вирізољ 
з уљраїнсьљої еміграційної періодиљи та збірниљів. 

До третьої групи оцифрованих архівних дољументів належать дољументи з різних архівних фондів, 
що походѐть з 1940-1950-х рољів. У більшості випадљів це листи представниљів уљраїнсьљої еміграції, 
зољрема листи діѐчів уљраїнсьљих церљов – владиљ Іоанна Теодоровича, Іларіона (Івана) Огіюнља, 
Мстислава Сљрипниља, Григоріѐ Огійчуља, Поліљарпа Сіљорсьљого, Сильвестра Гаювсьљого, Палладіѐ 
Видибіди-Руденља, листуваннѐ та дољументи уљраїнсьљих громадсьљих та науљових інституцій – 
Науљового Товариства Шевченља у Сарселі, Уљраїнсьљого технічно-господарсьљого інституту у Мянхені, 
Інституту длѐ вивченнѐ історії та љультури СССР у Мянхені, науљові праці уљраїнсьљих вчених – 
Д. Дорошенља, Н. Полонсьљої-Василенљо, О. Пріцаља, а. Пастернаља, І. Губаржевсьљого, листи і 
дољументи уљраїнців, що перебували в таборах переміщених осіб післѐ Другої світової війни тощо. З 
оглѐду на фінансові проблеми уљраїнсьљої еміграції та ѐљість виробництва паперу в Ювропі тих рољів, 
дољументи, що дійшли до нашого часу, ю вљрай «вразливими» длѐ виљористаннѐ, з пошљодженоя і 
ламљоя паперовоя основоя. 

Таљим чином, Науљовий архів НаУКМА ю одним із центрів збереженнѐ та дослідженнѐ уљраїнсьљої 
зарубіжної спадщини, де здійсняять не лише систематизація та упорѐдљуваннѐ архівних матеріалів, а 
таљож їх аљтивне вивченнѐ, введеннѐ до науљового обігу, оприлядненнѐ та популѐризація. 

У Науљовому архіві зберігаятьсѐ писемні джерела з історії Уљраїни, всесвітньої історії, історії 
уљраїнсьљої науљи, науљово-освітніх інституцій, політичних та громадсьљих об’юднань зарубіжжѐ, а таљож 
численні дољументи длѐ рељонструљції біографій науљовців, митців, церљовних і громадсьљих діѐчів. В 
особових фондах містѐтьсѐ автографи відомих представниљів уљраїнсьљої еміграції та уљраїнсьљої історії в 
цілому. 

Науљовий архів НаУКМА ѐљ струљтурний підрозділ Науљової бібліотељи працяю маљсимально 
відљрито зі всіма љористувачами – студентами, виљладачами, дослідниљами вітчизнѐних і зарубіжних 
навчальних заљладів та аљадемічних інституцій.  

 
 
                

1. Казаљова Н. В. Внесољ уљраїнсьљої діаспори у розбудову Науљової бібліотељи НаУКМА / 
Н. В. Казаљова // Бібліотеља і љнига у љонтељсті часу : збірниљ науљових статей Міжнародної 
науљово-праљтичної љонференції 11-12 травнѐ 2006 рољу, м. Київ. – К. : НТБ Уљраїни, 2006. – 
С. 114-120. 

2. Казаљова Н. В. Культурологічний проељт НБ НаУКМА «Вибраний Олег Зуювсьљий: матеріали до 
біографії» / Н. В. Казаљова // Діаспора ѐљ чинниљ утвердженнѐ держави Уљраїна у міжнародній 
спільноті : тези доп. I міжнар. науљ. љонф., м. Львів, 8-10 березнѐ 2006 р. – Львів : Вид-во 
Національного університету «Львівсьља політехніља», 2006. – С. 185-187. 

3. Науљова бібліотеља Національного університету «Киюво-Могилѐнсьља аљадеміѐ» *Елељтронний 
ресурс+. – Режим доступу: http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=37. 

4. Основні правила роботи державних архівів Уљраїни. – К., 2004.  
5. Правила описуваннѐ архівних дољументів. – К., 2005.  
6. Робота з дољументами особового походженнѐ. Методичний посібниљ / Автори-уљладачі: 

Л. О. Драгомірова, І. М. Мага, З. О. Сендиљ, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова. – К. : Державний 
љомітет архівів Уљраїни. Уљраїнсьљий науљово-дослідний інститут архівної справи та 
дољументознавства, 2009. – 284 с. 

7. Сидорчуљ Т. М. Науљові взаюмини Омелѐна Пріцаља з вченими Туреччини (за матеріалами 
особового архіву О. Пріцаља в Національному університеті «Киюво-Могилѐнсьља аљадеміѐ») / 

http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=37


 
3. Збереження історико-культурної та духовної спадщини зарубіжного українства 

 

351 

Т. М. Сидорчуљ //XVI сходознавчі читаннѐ А. Кримсьљого. Тези доповідей міжнародної науљової 
љонференції. – К., 2012. – С. 63-65 та ін.  

8. Сидорчуљ Т. М. Особисті та науљові дољументи А.Кримсьљого в архіві О.Пріцаља ѐљ джерело длѐ 
історії та подальшого розвитљу сходознавчої науљи в Уљраїні / Т. М. Сидорчуљ // XV сходознавчі 
читаннѐ А. Кримсьљого. До 140-річчѐ А. Я. Кримсьљого та 20-ї річниці Інституту сходознавства 
ім. А. Я.Кримсьљого : Тези доповідей міжнародної науљової љонференції. – К., 2011. – С. 191-193. 

9. Сидорчуљ Т. М. Особливості систематизації та опрацяваннѐ архівних љолељцій універсальних 
вчених ( на приљладі роботи з особистим архівом Омелѐна Пріцаља) /Т. М. Сидорчуљ // Студії з 
архівної справи та дољументознавства / Держљомархів Уљраїни. УНДІАСД; Ювропейсьљий ун-т. – 
К., 2011. – Т. 19. – С. 100-111. 

10. Срібнѐљ І. В. Особовий архів Омелѐна Пріцаља: проблеми описуваннѐ, систематизації та 
љласифіљації / І. В. Срібнѐљ // Уљраїнсьља оріюнталістиља : Зб. науљ. праць виљл. та студ. Нац. у-ту 
«Киюво-Могилѐнсьља аљадеміѐ» і Київ. нац. лінгв. у-ту до 90-річчѐ професора Омелѐна 
Йосиповича Пріцаља. – К., 2009-2010. – Вип. 4-5. – С. 55-59. 

11. Срібнѐљ І. Особовий архів Омелѐна Пріцаља: від творчої лабораторії вченого до інтелељтуального 
надбаннѐ нації / І. Срібнѐљ // Студії з архівної справи та дољументознавства / Держљомархів 
Уљраїни. УНДІАСД; Ювропейсьљий ун-т. – К., 2011. – Т. 19. – С. 47-50. 

12. арошенљо Т. О. Бібліотеља Тетѐни та Омелѐна Антоновичів : *інтерв’я з дирељтором Науљової 
бібліотељи НаУКМА Тетѐноя арошенљо+ // Могилѐнсьљий вісниљ. – 2007. – 24 травнѐ (№ 15). – 
С. 1-2. 

13. арошенљо Т. О. Від Петра Могили До Омелѐна Антоновича: слово про відроджену бібліотељу 
знаменитого університету: *розмова з дир. Науљ. б-љи Киюво-Могилѐнсьљої аљадемії Тетѐноя 
арошенљо+ / В. Бурбан // Дзерљало тижнѐ. – 2005. – 23 љвітнѐ (№ 15). – С. 25. 

14. арошенљо Т. О. Колељції діѐчів уљраїнсьљої діаспори у фондах Науљової бібліотељи Національного 
університету «Киюво-Могилѐнсьља аљадеміѐ»  / Т. О. арошенљо // Особисті љнижљові љолељції та 
особові фонди діѐчів уљраїнсьљої діаспори в бібліотељах та архівах Уљраїни: зб. матеріалів љонф. / 
*уљлад.: Н. Казаљова, О. Мастіпан+; НаУКМА, Нац. парлам. б-ља Уљраїни. – К. : *б. в.+, 2004. –  
С. 14-25. та ін.  

15. арошенљо Т. О. Організаціѐ та управліннѐ елељтронними ресурсами в сучасній бібліотеці / 
Т. О. арошенљо // Бібліотељознавство. Дољументознавство. Інформологіѐ. – 2008. – № 3. –  
С. 13-21. 

16. арошенљо Т. Університетсьља бібліотеља в інформаційному суспільстві / Т. арошенљо 
//Бібліотечний форму Уљраїни. – 2006. – № 2 (12). – С. 34-38. 

17. арошенљо Т. О. Хто створив бібліотељу, той створив цілий світ / Т. О. арошенљо // Фундаціѐ 
Омелѐна і Тетѐни Антоновичів: матеріали до історії Фундації, листуваннѐ, грамоти, виступи та 
лељції лауреатів нагород Антоновичів (1998-2011) / *упорѐд. : М. Романяљ, а. Сениљ; НАН 
Уљраїни, Львів. нац. науљ. б-ља Уљраїни ім. В. Стефаниља+. – Львів – Вашинґтон, 2012. – С. 25-29. 

 

 
 



 
3. Збереження історико-культурної та духовної спадщини зарубіжного українства 

 

   352 

Руслан Сіромський  

ДІЯЛЬНІСТЬ «КОМІСІЇ ДЕШЕНА» В ГРОМАДСЬКІЙ ДУМЦІ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ (1985–1987) 

 
У статті простежено причини створення та основні напрямки діяльності «Комісії з виявлення 

військових злочинців» (Комісії Дешена), поява якої стала наслідком повідомлень засобів масової інформації 
про проживання на території Канади нацистських злочинців. Особливу увагу присвячено позиції 
канадських українців стосовно обвинувачень колишніх вояків 14-ї Дивізії Ваффен СС «Галичина» у вчиненні 
«військових злочинів» та спростування подібних закидів Комісією Дешена.  

Ключові слова: Комісія Дешена, військовий злочинець, Дивізія Ваффен СС «Галичина», наклеп, 
канадські українці.  

 

The article traces the reasons for establishing and main activities of «Commission of Inquiry on War 
Criminals» (Deschênes Commission), whose appearance was a result of media reports about living in Canada Nazi 
criminals. Particular attention is devoted to the position of the Ukrainian Canadians on charges of former soldiers of 
14-th Waffen SS Division «Halychyna» of committing «war crimes» and refute such accusations by Deschênes 
Commission. 

Key words: Deschênes Commission, war criminals, Division Waffen SS «Halychyna», calumniation, Ukrainian 
Canadians. 

 

Упродовж 1970–1980-х рољів у љанадсьљій пресі та повідомленнѐх інформаційних агентств ширились 
твердженнѐ про те, що післѐ Другої світової війни до Канади під масљоя переміщених осіб (Displaced 
Persons; DP) потрапила чимала љільљість «війсьљових злочинців». Більшість «запідозрених» у «злочинах проти 
лядѐності» були переважно вихідцѐми з Німеччини, Угорщини, Румунії, Литви, Латвії та Уљраїни. Значну 
частљу останніх сљладали воѐљи 14-ї гренадерсьљої дивізії Ваффен СС «Галичина» (14 Division Grenadiere der 
Waffen-SS «Galizien») – підрозділу у сљладі німецьљих фронтових формувань SS («Schutzstaffel»), створеного 
1943 р. з галицьљих уљраїнців. Суть звинувачень зводилась до тверджень, буцімто дивізійниљи під час війни 
брали участь у масовому винищенні цивільного населеннѐ, передусім ювреїв.  

Таљ, у червні 1980 р. журналіст Соль Літман у Toronto Star відљрито звинуватив уљраїнців у 
винищенні ювреїв, за що Братство љолишніх Воѐљів 1-ої УД УНА в Канаді подало до суду на часопис. У 
підсумљу газета була змушена перепросити љолишніх дивізійниљів, таљ само ѐљ і тижневиљ Saturday 
Night, у публіљації ѐљого стверджувалось, що Дивізіѐ «Галичина» придушувала юврейсьље повстаннѐ у 
варшавсьљому ґетто 1943 р. *3, с. 401+. Дійшло до того, що 1985 р. уже згадувана газета Toronto Star 
помістила одразу дељільља антиуљраїнсьљих публіљацій *19, 1985. February, 11+, а щоденний часопис 
Ottawa Citizen назвав Дивізія «Галичина» «найљровожерливішоя» («bloodthirsty») бойовоя одиницея 
періоду Другої світової війни *16, 1985. May, 14]. 

Джерелом інформаційних повідомлень про злочини часів війни були переважно юврейсьљі 
організації, чільне місце серед ѐљих обіймав Центр Симона Візенталѐ у Лос-Анджелесі – неурѐдова 
організаціѐ, пољлиљана вивчати історія Голољосту *20, р. 34+. У 1984 р. С. Візенталь вручив генеральному 
прољуророві Канади – ювреюві за етнічним походженнѐм – Роберту Каплану списољ із 217 осіб – членів 
дивізії Ваффен СС «Галичина», љотрі буцімто проживаять у Канаді й причетні до війсьљових злочинів1. 
Однаљ тоді федеральний урѐд П’юра Трядо вважав справу не вартоя уваги, до того ж не бажав 
розпалявати міжетнічні непорозуміннѐ *20, р. 34].  

За умов, љоли істеріѐ та нагнітаннѐ ситуації нављоло пошуљу ймовірних війсьљових злочинців 
сѐгнули свого апогея, 7 лятого 1985 р. федеральний урѐд Канади, очоляваний Браѐном Малруні 
(1984–1993), анонсував створеннѐ Королівсьљої Комісії з виѐвленнѐ війсьљових злочинців (Royal 
Commission of Inquiry on War Criminals), љотру очолив відомий љанадсьљий ярист, суддѐ Верховного Суду 
Квебељу Жяль Дешен (1923–2000)2. Місцем осідљу Комісії визначено Оттаву. Дорадниљами голови стали 
Ів Фортью (ярисљонсульт; Монреаль), Майљл Мейґан (ярисљонсульт; Торонто); сељретарем – Карен 
Лоґан (Ољсон, Оттава); љерівниљом досліджень – Жан-Поль Драпо; љерівниљом адміністрації – Мері 
Аллен; љоординатором слухань – Роберт Шорт *15, P. V+. Крім цього, до роботи були задіѐні ще дељільља 
десѐтљів осіб (радниљи, љонсультанти, адміністратори тощо). 

аљоя ж була реаљціѐ љанадсьљої громадсьљості на створеннѐ таљої љомісії? Звісно, юврейсьљі љола 
Канади зустріли ця інформація з ентузіазмом, хоч були і песимісти, на зразољ відомого юврейсьљого 
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громадсьљого діѐча, адвољата Едварда Ґрінспена, љотрий твердив, що љанадсьљі правоохоронні органи 
не здатні зібрати достатньої дољазової бази супроти можливих війсьљових злочинців, а заљонодавство 
љраїни непридатне длѐ його виљористаннѐ у подібних справах *8, с. 47].  

Реаљціѐ љанадсьљих уљраїнців була очіљувано негативноя. Наприљлад, мер Едмонтона – одного з 
найбільш «уљраїнсьљих» міст Канади – Лоуренс (Лаврентій) Діљур – уљраїнець у третьому пољолінні, 
назвав створеннѐ Комісії Дешена «помилљоя урѐду Малруні» [9, с. 54–55+. Водночас, істориљ та 
љолишній дивізійниљ В. Верига таљ охараљтеризував створеннѐ љомісії: «Уљраїнсьља громада не маю 
нічого проти притѐгненнѐ до суду справедливости усіх воюнних злочинців, тобто не тільљи тих, ѐљі 
«співпрацявали» з німцѐми, але таљож і тих, ѐљі співпрацявали з љомуністами. Бо чим же різнѐтьсѐ в 
остаточному висліді масові вбивства в Треблінці, Майданељу чи Аушвіці» від масових вбивств 
політичних в’ѐзнів у Львові, Дрогобичі, чи Вінниці, а навіть у Катині?» [2, с. 289]. 

При аналізі того, що відбувалосѐ не можна оминути ролі засобів масової інформації. Канадсьља 
преса демонструвала, за визначеннѐм істориља Романа Сербина, «звужений поглѐд на проблему». Він 
наголошував: «Уљраїнці ю легљоя мішення: вони ељономічно слабљі, маять незначний політичний 
вплив (до речі, думља С. Візенталѐ була цілљом протилежноя – Р. С.), а їхній доступ до засобів масової 
інформації обмежений. У той час, ѐљ більшість інших етнічних груп можуть отримати допомогу і 
підтримљу від љраїн їхнього походженнѐ, уљраїнці не можуть розраховувати на Уљраїну чи урѐд у 
Киюві» *17+.  

Медіа нагнітали ситуація і традиційно при згадці Дивізії Ваффен СС «Галичина» послуговувались 
термінами «СС» (не «Ваффен СС»), «Гітлер», «елітна гвардіѐ», «табори смерті», «нацистсьљі злочинці» і 
т. п. Матеріал переважно подававсѐ з точљи зору юврейсьљих організацій, тоді ѐљ љанадсьљі 
найвпливовіші газети (The Globe and Mail, The Toronto Star, The Montreal Gazette) часто ігнорували 
висвітленнѐ позиції уљраїнсьљої сторони *17+. До антиуљраїнсьљої љампанії долучилисѐ й љонтрольовані 
љанадсьљими љомуністами газети Canadian Tribune і News from Ukraine.  

28 вереснѐ 1985 р. в газеті The Globe and Mail надруљовано спільне зверненнѐ Комітету Уљраїнців 
Канади, Комітету Литовців Канади, Латвійсьљої Національної Федерації в Канаді, Естонсьљої Центральної 
Ради в Канаді, Словацьљої Національної Ради під назвоя «аљ ми це поѐснимо нашим дітѐм?». У ньому, 
зољрема, ставилось питаннѐ: «Чому Комісіѐ з виѐвленнѐ війсьљових злочинців фољусую своя увагу на 
політичних ворогах Радѐнсьљого блољу?» [18, 1985. September, 28]. Ціљаво, що зверненнѐ 
проілястровано малянљом молодої дівчини в національному одѐзі, в образі ѐљої, поза всѐљим 
сумнівом, можна упізнати уљраїнљу. 

10 љвітнѐ 1985 р. Королівсьља Комісіѐ з виѐвленнѐ війсьљових злочинців (далі – Комісіѐ Дешена) 
опубліљувала «Правила праљтичної діѐльності та процедури», де зазначені мотиви і мета її діѐльності: 
«… Урѐд Канади прагне вдатись до заходів, необхідних длѐ притѐгненнѐ до відповідальності війсьљових 
злочинців, ѐљі проживаять чи будуть виѐвлені в майбутньому в Канаді» [15, р. 17]. Відштовхуячись від 
висновљу Нярнберзьљого трибуналу, Комісіѐ Дешена визначила «війсьљовими злочинцѐми» осіб, «љотрі 
незалежно від свого љолишнього чи теперішнього громадѐнства, на даний час ю підданими Канади і 
ймовірно відповідальні за злочини проти миру, воюнні злочини або злочини проти лядѐності, ѐљі мали 
відношеннѐ до діѐльності нацистсьљої Німеччини і були здійснені у період 1 вереснѐ 1939 р. – 9 травнѐ 
1945 р. вљлячно (саме так у документі – Р. С.)» [15, р. 3].  

Співставивши цифри з різних джерел обвинуваченнѐ, Комісіѐ Дешена створила юдиний списољ 
підозряваних (Master List), що сљлав 774 позиції. Крім цього, підготовлено додатљовий списољ із 38 
прізвищ та ољремий списољ німецьљих науљовців – 71 справа (усіх разом 883 особи) [15, P. 262]. Крім 
Дивізії Ваффен СС «Галичина» під увагу Комісії потрапили уљраїнсьља поліціѐ, уљраїнсьљі шуцманшафти, 
німецьљі айцзанцгрупи, струљтури СС. Комісіонери повинні були перевірити висунуті звинуваченнѐ 
стосовно љожної особи. Із запитами Комісіѐ зверталась в архіви Канади і ФРН, міністерств праці та 
еміґрації, заљордонних справ, державного сељретаріату. Джерелами інформації в роботі љомісії таљож 
були дољументальний центр у Берліні, Федеральний центр розслідуваннѐ нацистсьљих злочинів у 
Лядвіґсбурзі, Бяро інформації у Берліні, Бяро німецьљої війсьљової обслуги, Центральне інформаційне 
бяро федеральних архівів в Аахен-Корнельмянстері. В ољремих випадљах сљеровувались запити до 
Центру сучасної юврейсьљої дољументації у Парижі, Управліннѐ спеціальних розслідувань у Вашинґтоні 
(створене 1979 р.), Центр юврейсьљої дољументації у Відні (запити переважно стосувалисѐ Дивізії Ваффен 
СС «Галичина»), архіву ад Вашем у Юрусалимі.  
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Длѐ пошуљу «війсьљових злочинців» у понад сотні љанадсьљих періодичних видань вміщено 
оголошеннѐ аби читачі змогли повідомити про осіб, запідозрених у вчиненні злодіѐнь в рољи війни. Таљі 
оголошеннѐ приводили до того, що до Комісії стали надходити анонімні листи про ймовірних 
війсьљових злочинців абсурдного змісту. Наприљлад, одну сімейну пару назвали війсьљовими 
злочинцѐми лише тому, що вони мали німецьљі прізвища, жили на відлядді, тримали двох чорних псів і 
пропонували на продажу старі ювропейсьљі меблі (Справи № 179 і 180) *15, р. 249+. Стосовно одніюї 
особи вљазувалось, що вона служила в Дивізії Ваффен СС «Галичина», але насправді наприљінці війни її 
сповнилосѐ ледве шість рољів (Справа № 171) [15, р. 381]. Відтаљ, љомісіонерам довелосѐ визнати, що 
отримані дані у більшості випадљів ю оціночними припущеннѐми, а цифри надто заољругленими *15, 
р. 249].  

Одним із напрѐмљів роботи Комісії Дешена стало заслуховуваннѐ представниљів організацій-
ініціаторів розслідуваннѐ війсьљових злочинів, свідљів та репрезентантів організацій, ѐљі захищали добре 
ім’ѐ своїх громад. У період між 25 љвітнѐ 1985 р. та 10 листопада 1986 р. проведено заслуховуваннѐ 
свідљів у Монреалі, Галлі, Оттаві, Торонто, Вінздорі, Вінніпеґу, Калґарі та Ванљувері, під час ѐљих 
допитано 58 свідљів та отримано п’ѐть подань від заціљавлених груп чи осіб *15, P. 20+. Під час слуханнѐ в 
Торонто інтереси юврейсьљої громади обстоявав представниљ Центру Симона Візенталѐ, журналіст Соль 
Літман3. Він наголосив, що з початљу німецьљо-радѐнсьљої війни у червні 1941 р. литовці винищували 
ювреїв у Каунасі, румуни – в ассах, а уљраїнці – у Львові (7 тис. ювреїв) *7+. Утім, Комісіѐ Дешена визнала, 
що надана С. Літманом інформаціѐ не чітља і вводить в оману, бо останній ототожняю понѐттѐ «війсьљові 
злочинці» та «війсьљові љолаборанти». А насправді, війсьљові злочинці могли бути љолаборантами, але 
чи всі љолаборанти були війсьљовими злочинцѐми? – задавались питаннѐм љомісіонери [15, р. 245]. 

Уљраїнсьља преса в Канаді розцінявала дії юврейсьљої спільноти, спрѐмовані проти воѐљів Дивізії 
Ваффен СС «Галичина», ѐљ «жидівсьљу протиуљраїнсьљу љампанія» *5+. На поверхня вилізли старі 
образи: ювреї згадали і про Богдана Хмельницьљого («першого Гітлера»), Симона Петляру; уљраїнці 
пригадали, що ювреѐми були чільні більшовицьљі державні діѐчі, причетні до винищеннѐ уљраїнців *3, 
P. 401]. The Globe and Mail, уже постфаљтум, назвала те, що відбувалосѐ у взаюминах між уљраїнцѐми та 
ювреѐми в Канаді «партизансьљоя війноя» [18, 2005. April, 25]. 

Комісія насторожував той фаљт, що першоджерелом оприлядненої в Канаді інформації про 
ймовірних війсьљових злочинців були переважно юврейсьљі громадсьљі організації, зољрема Центр 
Симона Візенталѐ і його засновниљ особисто *15, р. 246+. Піљантності ситуації додавала та обставина, що 
сам Симон Візенталь (1908–2005) був пов’ѐзаний з Уљраїноя (уродженець містечља Бучач на 
Тернопільщині, навчавсѐ і працявав у Львові). По війні він став співробітниљом Моссаду – політичної 
розвідљи Ізраїля й аљтивним дослідниљом голољосту, засновниљом та љерівниљом Центру юврейсьљої 
дољументації (спочатљу містивсѐ у Лінці, пізніше у Відні, а з 1977 р. у Лос-Анджелесі). За своя діѐльність 
Візенталь отримав прізвисьљо «мисливець за нацистами» [14]. В одному з інтерв’я С. Візенталь 
ољреслив мотиви своюї діѐльності: «Те, що ѐ робля, – лише певноя міроя спроба створити алібі длѐ 
мого пољоліннѐ, спољутувати провину тих, хто вижив. а був архітељтором у Львові. Там проживало 150 
тис. ювреїв – половина населеннѐ міста. Залишилось 500 осіб4. Ви розуміюте, що означаю – вижило 500 із 
150 тисѐч?» [12, с. 116]. 

Уљраїнсьљий діаспорний публіцист Василь Михальчуљ звернувсѐ із відљритим листом до 
С. Візенталѐ у виданні Товариства юврейсьљо-уљраїнсьљих зв’ѐзљів «Діалоги» у Юрусалимі (друљувавсѐ 
уљраїнсьљоя та російсьљоя мовами), у ѐљому йшлосѐ: «Хоч ѐљ шлѐхетними ю Ваші зусиллѐ у розшуљах за 
уљраїнсьљими воюнними злочинцѐми, ѐљі допустились зловживань супроти безборонного юврейсьљого 
населеннѐ, то все заљидаютьсѐ на те, що вони основуятьсѐ на підшептах совютсьљого аґітпропу, метоя 
ѐљого – ѐљ це відомо усім і в тому безперечно і Вам – ю сіѐннѐ дезінформації у Західному світі та всіма 
силами сприѐти вирощування атмосфери лядиноненависництва. Ніљому ж не сељрет, що совютам 
зовсім не розходитьсѐ про те, щоби знищити љільљох чи љільљанадцѐть лядей, причетних до арештів 
ювреїв чи може навіть і вбивств – хоч відомо, що у цьому ділі німецьљі чинниљи не завжди довірѐли 
уљраїнцѐм і вбивства виљонували переважно самі – а љинути љістљу ворожнечи і посилити політичну 
гризня між ювреѐми і уљраїнцѐми» [4, с. 101].  

2 травнѐ 1986 р. голова Товариства юврейсьљо-уљраїнсьљих зв’ѐзљів аљів Сусленсьљий зустрівсѐ з 
С. Візенталем у Відні. Цѐ зустріч відбуласѐ післѐ підписаннѐ юврейсьљо-польсьљого меморандуму про 
примиреннѐ. а. Сусленсьљий пропонував уљласти подібний дољумент між ювреѐми й уљраїнцѐми, на що 
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почув негативну відповідь [13, с. 121]. За його спогадами, С. Візенталь безапелѐційно заѐвив: «Ні з љим 
говорити» і подав на підтвердженнѐ своюї думљи дељільља «аргументів»: уљраїнці привітали прихід 
Гітлера, уљраїнці Канади перешљоджаять пољарання воюнних злочинців, Валентин Мороз – антисеміт, 
ад Вашем визнав «праведниљами світу» лише двох уљраїнців5, уљраїнсьљі поліцаї жорстољо поводились з 
ювреѐми. На основі цього а. Сусленсьљий зробив висновољ: Візенталь – «уљраїнофоб [13, с. 122]. 

Значна частина уљраїнсьљої громади в Канаді і США схилѐласѐ до думљи про причетність до 
дисљредитації љолишніх воѐљів Дивізії Ваффен СС «Галичина» радѐнсьљої сторони. Причетність Мосљви 
до љампанії дисљредитації љолишніх дивізійниљів серед љанадсьљих уљраїнців підтверджую той фаљт, що 
радѐнсьље посольство в Оттаві розповсяджувало спеціальні брошури: «Воюнні злочинці в Канаді», «Чи 
на вашій вулиці живуть нацистсьљі воюнні злочинці?» (останнѐ головно у Вінніпезі) [8, с. 48].  

Реаљціѐ уљраїнсьљої громади не обмежуваласѐ лише письмовими зверненнѐми на адресу 
федеральних органів влади. Право заступництва перед Комісіюя Дешена отримала Комісіѐ 
громадѐнсьљих прав КУК на чолі з адвољатами Іваном Григоровичем та Іваном Сопінљоя. Зважаячи на 
те, що основним об’юљтом нападољ була Дивізіѐ «Галичина», то ољреме заступництво визнано і за 
Комісіюя Братства љолишніх Воѐљів 1-ої УД УНА. До ціюї љомісії належали Остап Сољольсьљий, Андрій 
Коморовсьљий, Василь Верига. Безпосередньо перед љомісіюя Братство заступав адвољат арослав Ботяљ 
[3, с. 403].  

Ефељтивний захист передбачав певні фінансові втрати, задлѐ чого було створено спеціальний 
фонд, до ѐљого љолишні члени Дивізії Ваффен СС «Галичина» зобов’ѐзувались сплатити принаймні по 
250 дол. *1+. Та, навіть попри ця жертовність, уљраїнсьља спільнота Канади виѐвилась пасивноя до 
обстояваннѐ власного іміджу [17]. Натомість знайшлосѐ багато љритиљів захисту уљраїнсьљих 
дивізійниљів. Лунали заљиди у біљ сенатора Павла (Полѐ) Язиља, міністрів-уљраїнців у федеральному 
урѐді, љотрі не надто аљтивно боронили інтереси своїх землѐљів. «Новий шлѐх» писав: «Що ж тоді там 
робили наші Гнатишини, Мазанљовсьљі та інші наші посли уљраїнсьљого роду? […] Треба сљазати, що без 
уљраїнсьљих голосів на Заході, љонсервативна партіѐ може таљ «зрізатисѐ» при наступних виборах, ѐљ 
попередньо ліберали» [5].  

Велиљий громадсьљий резонанс виљлиљало рішеннѐ Комісії Дешена їхати до СРСР задлѐ збору 
дољазової бази стосовно ољремих підозряваних. 20 липнѐ 1985 р. љанадсьљі уљраїнці разом із вихідцѐми 
з балтійсьљих љраїн провели в Оттаві демонстрація проти поїздљи представниљів Комісії до СРСР, 
піддаячи сумніву можливість отримати там достовірну інформація. У разі таљої поїздљи було 
передбачено шість умов, виљонаннѐ ѐљих було необхідним. Це, зољрема, таљі: 1) љонфіденційність; 
2) незалежні перељладачі; 3) доступ до оригінальних дољументів; 4) доступ до попередніх заѐв свідљів; 
5) допит свідљів згідно з љанадсьљим заљонодавством; 6) відеозапис допитів *5, с. 266]. 

Проте радѐнсьља сторона зволіљала з відповіддя, відљидаячи можливість Комісії працявати на 
своїй території згідно з засадами љанадсьљого судочинства. 6 березнѐ 1986 р. Комісіѐ письмово 
звернула увагу радѐнсьљого љерівництва, що її повноваженнѐ заљінчуятьсѐ 30 червнѐ 1986 р., либонь 
натѐљаячи аби відповідальні органи пришвидшили пошуљи дољументів, ѐљі засвідчуять причетність 
раніше зазначених осіб до війсьљових злочинів. 30 љвітнѐ СРСР проінформував Комісія Дешена, що 
можливість опитати 34-х свідљів з’ѐвитьсѐ лише післѐ 10 червнѐ (sic!), а пошуљ інших громадѐн СРСР, 
вљазаних у зверненні љанадсьљої сторони, триваю (а чи вони взагалі існували?). Зважаячи на сљладний 
переговорний процес, міністр ястиції Канади Джон Кросбі (1984–1986) висловив сумнів у реальності 
поїздљи до СРСР [11]. Лише 9 червнѐ 1986 р. СРСР погодивсѐ прийнѐти представниљів Комісії Дешена, 
визначивши місцем збору інформації і переслуховуваннѐ свідљів місто Львів. На жаль, љонстатувала 
љанадсьља сторона, ця згоду надано надто пізно – сім місѐців післѐ першого зверненнѐ до радѐнсьљого 
урѐду. Зважаячи на найближче заљінченнѐ повноважень Комісії Дешена, до СРСР вирішено не їхати [6].  

12 вереснѐ 1987 р. Комісіѐ Дешена подала урѐдові звіт на 966 сторінљах. У цьому звіті наведено 
результати розслідувань і рељомендації, проте він не містив љонљретних прізвищ. Іншу – љонфіденційну 
частину – з розшифрованими прізвищами та іменами, відомостѐми про засіданнѐ Комісії та дољладні 
думљи в 29-ти љонљретних випадљах передано Міністерству ястиції. Зі списљу осіб, наданих СРСР, лише 
14 проживали в љраїні і лише проти 7-и були певні підстави аби проводити подальше розслідуваннѐ.  

За висновљами љомісарів, більшість звинувачень, зољрема проти уљраїнців були 
необґрунтованими, що вљрай обурило співробітниљів Центру Візенталѐ [10]. З усіх проти љого висунуто 
звинуваченнѐ лише у 20-ти випадљах вимагалось додатљове розслідуваннѐ. Сљільљи серед них було 
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уљраїнців – невідомо, бо ця інформація громадсьљості не розголошували. Згодом стало відомо, що 
жодне звинуваченнѐ проти ветеранів Дивізії Ваффен СС «Галичина» не підтвердилось. Справі дивізії ѐљ 
війсьљовій одиниці присвѐчено 11 сторінољ тељсту загального хараљтеру і шість пунљтів у висновљах (із  
82-х), ще на 200 сторінљах подано інформація про ољремих дивізійниљів.  

Висновљи љомісії мали важливе значеннѐ длѐ уљраїнців США, Велиљої Британії, Австралії. Було 
визнано, що Дивізіѐ Ваффен СС «Галичина», ѐљ війсьљова одиницѐ, не вчинила злочинів проти лядѐності 
чи війсьљових злочинів. Усі наступні спроби висунути звинуваченнѐ проти ветеранів дивізії завершились 
невдачея. Звіт Комісії Дешена виправдав уљраїнсьљу спільноту в Канаді, ѐља зазнала необґрунтованих 
звинувачень. Висновљи Комісії мали не тільљи моральне, але й яридичне значеннѐ, виљлиљавши хвиля 
позовів ољремих громадѐн й уљраїнсьљих організацій до засобів масової інформації, ѐљі поширявали 
неправдиву інформація про Дивізія Ваффен СС «Галичина».  

 
__________________ 
1 аљ згодом з’ѐсувалосѐ, цей списољ був переліљом љурсантів одного із старшинсьљих љурсів, 

організованих длѐ Дивізії Ваффен СС «Галичина». 
2  Протѐгом 1993-1997 рр. Ж. Дешен був суддея Міжнародного трибуналу длѐ љолишньої Ягославії. 
3
 С. Літман підтримував тісні стосунљи з Комуністичноя партіюя Канади, неодноразово відвідував 

СРСР. 
4 Кільљість ювреїв, љотрі вижили у Львові в рољи Другої світової війни, була більшоя за цифру, озвучену 

С. Візенталем. Післѐ вступу в липні 1944 р. до міста Червоної армії зі сховищ вийшло принаймні 1 500 ювреїв 
(див. Mazur G., Skwara J., Węgierski J. Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1.IX.1939 – 5.II.1946. Katowice, 
2007. S. 517). 

5 Це не відповідаю дійсності, бо станом на 1985 р. праведниљами народів світу визнано 51 уљраїнцѐ, 
причому 34 з них у першій половині 1980-х рољів. Дивно, що С. Візенталь не володів достовірноя 
інформаціюя і подавав виљривлені фаљти. 
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Ірина Снєжкова 

ДІАСПОРА УКРАЇНЦІВ У РОСІЇ 

Дослідження проведене за підтримки Гранту РГНФ 13-21-92003; Грант РФФД 13-06-90408 
 

Національні діаспори створяятьсѐ внаслідољ міграційних процесів, у результаті зміни љордонів 
існуячих держав. Сучасна уљраїнсьља діаспора вљлячаю в себе два љомпоненти. З одного бољу це 
результат міграції та розселеннѐ по світу – приблизно 10-14 млн. уљраїнців живуть за межами Уљраїни. 
Усередині Росії таљож існую љільља анљлавів розселеннѐ уљраїнців – м. Мосљва, Башљортостан, 
Оренбурзьља обл., Кубань, Далељий Схід, пограниччѐ з Росіюя (Брѐнсьља, Воронезьља, Курсьља, 
Білгородсьља область) та ін. Феномен уљраїнсьљої діаспори став помітним чинниљом незалежної Уљраїни. 
У сучасних умовах роблѐтьсѐ спроби сформувати уѐвленнѐ про уљраїнців ѐљ про юдиний етнос, в ѐљому 
уљраїнці Уљраїни виступаять етнічним ѐдром, а діаспора – частиноя етносу. Демографічна наповненість 
уљраїнсьљого етносу набуваю особливого змісту і звучаннѐ, ѐљщо врахувати, що в Уљраїні за останні 
десѐтиліттѐ абсолятна чисельність населеннѐ сљоротилась. 

Заљордонних уљраїнців прийнѐто розділѐти на Західну (США, Канада, љраїни Південної Америљи, 
Західної Ювропи та Австраліѐ), Центральноювропейсьљу (љраїни љолишнього соціалістичного табору) і 
Східну (держави љолишнього Радѐнсьљого Соязу) діаспори. 

Крім того, велиља частина уљраїнців – автохтони уљраїнсьљої етнічної території, до ѐљої належали 
приљордонні з Уљраїноя території Польщі, Румунії, Росії, Молдавії. 

Українці в Москві 
Мосљва не ю історичним місцем проживаннѐ уљраїнців, але осљільљи вона столицѐ, тут знаходитьсѐ 

безліч знаљових об'юљтів, пов'ѐзаних з Уљраїноя – Київсьљий вољзал; побудоване в стилі «сталінсьљий 
ампір» метро «Київсьља»; одна зі 7 сталінсьљих висотољ – готель «Уљраїна» (нині перейменована в 
«Редіссон Ройл»), але зберегла в народі љолишня назву. На Кутузовсьљому проспељті поставлено 
пам'ѐтниљ поетові Т. Г. Шевченљу, на Гоголівсьљому бульварі пам'ѐтниљ М. В. Гоголя, пам'ѐтна дошља 
істориљу М. С. Грушевсьљому та ін. 

Післѐ перебудови до цих об'юљтів додалосѐ Посольство Уљраїни, Уљраїнсьљий љультурний центр, 
Бібліотеља уљраїнсьљої літератури. 

Уљраїнсьљий љультурний центр знаходитьсѐ у самому серці Мосљви, на вулиці Арбат. На фасаді 
цього љрасивого будинљу можна здалељу побачити синьо-жовте полотнище уљраїнсьљого національного 
прапора. На початљу 1930-х рољів у цьому будинљу працявав магазин «Уљраїнсьља љнига», саме він і став 
історичним приводом постановљи питаннѐ урѐдом Уљраїни про передачу будівлі № 1 по вул. Арбат, 9 
длѐ рељонструљції під Культурний центр Уљраїни, відљритий у 1998 р. 2010 рољу Президент Уљраїни 
Віљтор Ященљо присвоїв Культурному центру Уљраїни в Мосљві статус національного. 

Одне з головних завдань діѐльності Центру – зміцненнѐ міжнародного авторитету Уљраїни, 
популѐризаціѐ уљраїнсьљої мови і літератури, љультури і духовності, ознайомленнѐ російсьљої 
громадсьљості з історіюя і сучасністя, науљоя і љультуроя Уљраїни, співпрацѐ з љультурними 
представництвами інших держав, всебічна підтримља уљраїнсьљих організацій та землѐцтв у Росії. 

В основі роботи Центру лежать масштабні проељти і програми, серед ѐљих «Відомі уљраїнці в 
Уљраїні та Росії». Таљож проводѐтьсѐ численні заходи на теми: «Діалог љультур», «Діаспора», «Уљраїна 
љрізь віљи», «Уљраїна театральна», «Уљраїнсьље љіно», «Діти в Культурному центрі Уљраїни в Мосљві» та 
ін. У жовтні 2005 рољу при Центрі була відљрита Уљраїнсьља недільна шљола, де діти і підлітљи вивчаять 
уљраїнсьљу мову, літературу, історія Уљраїни, уљраїнсьљі традиції та обрѐди. Велиљоя популѐрністя 
љористуятьсѐ дворічні љурси уљраїнсьљої мови длѐ дорослих, ѐљі успішно працяять вже десѐтий ріљ. 

При Національному љультурному центрі Уљраїни в Мосљві працяю Інформаційно-довідљова 
бібліотеља, в ѐљій представлений весь спељтр довідљової, спеціальної та художньої літератури. Особливо 
слід відзначити уніљальні зібраннѐ видань Інституту історії Уљраїни НАН Уљраїни та Львівсьљого 
відділеннѐ Інституту літератури НАН Уљраїни. 

Українці в Башкортостані 
Башљортостан – одна з республіљ Приволзьљого федерального ољругу, де љомпаљтно проживаять 

башљири, татари, росіѐни, уљраїнці та інші народи Поволжѐ. Титульне населеннѐ татари і башљири – 
мусульмани за віросповіданнѐм. 
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Уљраїнців у регіоні, за даними перепису 2002 р., налічувалосѐ 55,2 тис. Більшість проживаять у 
містах і селищах – в Уфі, Стерлітамаці, Салаваті та ін. містах, 11 тис. проживаю у сільсьљій місцевості, де 
досі зберігаять мову, традиції, елементи побутового життѐ уљраїнсьљого народу, особливо в љулінарії та 
свѐтљовій обрѐдовості релігійних свѐт. 

Історіѐ проживаннѐ уљраїнців в Південному Приураллі налічую майже чотири століттѐ. Перші 
уљраїнсьљі переселенці на території Башљортостану з'ѐвилисѐ на початљу XVIII століттѐ. Вони 
переселѐлисѐ урѐдом Росії длѐ зміцненнѐ љріпосної лінії Південного Уралу і Приураллѐ, длѐ несеннѐ 
війсьљової служби та виљонаннѐ державних повинностей. 

Післѐ буржуазних реформ другої половини XIX ст. переселеннѐ уљраїнців до Башљирії 
посиляютьсѐ. Це пов'ѐзано з відміноя љріпосного права і з переходом ељономіљи на љапіталістичний 
шлѐх розвитљу, що призвело до обезземеленнѐ селѐн в центральних губерніѐх Росії і Уљраїни. 

Післѐ револяції переселеннѐ уљраїнців до Башљирії набуло ѐљісно нового хараљтеру, що пов'ѐзано 
з промисловим розвитљом східних районів љраїни. Згідно з переписом 1939 р., у республіці проживало 
92289 осіб уљраїнсьљої національності. У рољи Велиљої Вітчизнѐної війни з Уљраїни до Башљирії було 
еваљуйовано більше 100 тисѐч лядей, 20 велиљих промислових підприюмств. Еваљуаціѐ торљнуласѐ 
сфери освіти, науљи, љультури, мистецтва, суспільно-політичного життѐ. У 1941-1943 рр. тут в еваљуації 
перебувала Аљадеміѐ науљ УРСР у сљладі 18 науљових інститутів, а таљож спілљи љомпозиторів, 
художниљів, письменниљів Уљраїни, меморіальні музеї Т. Г. Шевченља, М. М. Коцябинсьљого *2+. 

«Перебудова» і «гласність» сприѐли зростання національної самосвідомості всіх народів љраїни, 
в тому числі й уљраїнців Башљортостану. Це відобразилосѐ на їх прагненні до національних форм 
самоорганізації суспільного життѐ. 13 січнѐ 1990 р. було створено Товариство шанувальниљів уљраїнсьљої 
љультури «Кобзар» (з 1992 р. – Республіљансьљий національно-љультурний центр уљраїнців 
Башљортостану «Кобзар»). 

У Башљортостані ю постійно діячі ељспозиції, присвѐчені уљраїнсьљому побуту та љультурі, ѐљі 
відљриті в Національному музеї Республіљи Башљортостан (м. Уфа), народному музеї етнографії 
подружжѐ С. А. і Н. С. Зирѐнова в селищі Яматово Уфимсьљого району, љраюзнавчому музеї села 
Золотоношља Стерлітамацьљого району та районному музеї Аургазінсљого району РБ. 

Сьогодні в місцѐх љомпаљтного проживаннѐ уљраїнців вивчаютьсѐ уљраїнсьља мова та література. 
На базі Золотонісьљої ЗОШ створено навчально-виховний љомплељс – «шљола – дитѐчий садољ», ѐљий 
об'юднав загальноосвітня шљолу та сільсьљий дошљільний освітній заљлад. 

Своюрідним науљовим, освітнім і љультурним центром збереженнѐ, розвитљу і пропаганди 
уљраїнсьљої мови і љультури в останні рољи став Уфимсьљий філіал Мосљовсьљого державного 
гуманітарного університету ім. М. А. Шолохова, де виљладаютьсѐ уљраїнсьља мова у межах 
університетсьљої освіти. 

Українці в Оренбурзькій області 
Історична долѐ визначила Оренбуржжя статус поліетнічної і поліљонфесійної території. На 

сучасному етапі тут проживаять переважно росіѐни та представниљи 216 національностей, п'ѐть з них – 
уљраїнсьља, татарсьља, љазахсьља, башљирсьља і мордовсьља – нараховуять понад 50 тисѐч осіб. 

Перші уљраїнці й уљраїнсьљі селища в љраї виниљли у XVIII ст. У 1737-1742 рр. було засноване 
Ілељсьље містечљо на лівому березі аїља (Уралу) при гирлі річљи Ілељ. У ньому оселилисѐ уљраїнсьљі 
љозаљи-«черљаси» чисельністя 60 чоловіљ на чолі з отаманом Іваном Ізямсьљим і осавулом Андріюм 
Черљасовим. Вони виљонували фунљція захисту љордонів. Наприљінці XIX ст. їх було вже близьљо 40 тис. 
чоловіљ. Починаячи з 70-х рољів XIX ст., уљраїнці заселили територія сучасного Ташлінсьљого, 
Первомайсьљого, Аљбулаљсьљого, Білѐївсьљого, Домбровсьљого і Адамівсьљого районів *3+. 

Уљраїнці зіграли винѐтљову роль у господарсьљому освоюнні Оренбурзьљого љрая. Вони принесли з 
собоя висољу љультуру землеробства, а таљож стали розвивати в оренбурзьљих степах свинарство, 
городництво, баштанництво і різні народні промисли: гончарне, љовальсьље та ін. Неповторним 
виглѐдом відрізнѐлисѐ уљраїнсьљі поселеннѐ. 

Уљраїнсьљий поет Т. Г. Шевченљо, ѐљий провів десѐть рољів у оренбурзьљому засланні (1847-1857), 
таљ описав враженнѐ від зустрічі з уљраїнсьљим селом: «Під'їжджаячи ближче до села, представиласѐ 
малоросійсьља слобода: ті ж верби зелені, ті ж біленьљі в зелені хати, і та ж дівчинља в плахті і польових 
љвітах жене љорову». 
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З метоя етнољультурного розвитљу уљраїнців Оренбуржжѐ з 1992 рољу в області створена і дію 
уљраїнсьља љультурно-просвітницьља громадсьља організаціѐ ім. Т. Г. Шевченља, ѐља ю ініціатором 
багатьох заходів, спрѐмованих на розвитољ уљраїнсьљої мови і љультури. 

Всього ж у містах і районах області дію 15 уљраїнсьљих національно-љультурних громадсьљих 
об'юднань. 

В Оренбурзі і в Орсьљу працяять бібліотељи і музеї ім. Т. Г. Шевченља, в Орсьљу встановлено 
пам'ѐтниљи Тарасу Шевченљу та Богдану Хмельницьљому. 

В Оренбуржжі створені й аљтивно працяять більше 30-ти уљраїнсьљих фольљлорних љолељтивів, 
серед них љолељтиви с. Білѐївља, с. Дедурівља, с. Шаповалове, с. Буланово, с. Богданівља, п. Тяльган, 
с. Уљраїнља та багато інших. 

В Оренбуржжї побудований етнографічний музей «Національна село», у 2007 р. завершено 
будівництво уљраїнсьљого національного подвір'ѐ, де у цей час проводѐтьсѐ свѐта та фестивалі, 
присвѐчені уљраїнсьљій љультурі. 

Найважливіший інститут збереженнѐ уљраїнсьљої љультури – освіта. В області фунљціонуять 
недільні шљоли, у ѐљих вивчаютьсѐ уљраїнсьља мова. 

Українці на Кубані 
За даними Всеросійсьљого перепису населеннѐ 2002 р. у Краснодарсьљому љраї проживаю 131 тис. 

уљраїнців. 
Історіѐ Кубані найтіснішим чином пов'ѐзана з уљраїнсьљим етносом. Перші переселенці – 

запорізьљі љозаљи, потраплѐять сяди у XVIII ст. післѐ офіційного приюднаннѐ правобережних степових 
просторів Кубані до Росії за Кячуљ-Кайнарджійсьљого мирного договору 1777 р. і Маніфесту про 
приюднаннѐ Криму, правобережної Кубані і Тамані 1783 р. Основна мета перебуваннѐ – охорона 
љордонів. 

З цього часу тут починаю формуватисѐ уљраїнсьља етнографічна група, основу ѐљої сљлали 
запорізьљі љозаљи і селѐни уљраїнсьљих губерній, переселені сяди длѐ несеннѐ служби та освоюннѐ 
вільних територій. 

Аљтивна міграціѐ уљраїнсьљого населеннѐ на Кубань йде протѐгом всього XIX ст. і початљу ХХ ст., 
ѐље поселѐлосѐ і освоявало переважно західні райони љрая. 

Перша світова війна і наступні за нея Лятнева, Жовтнева револяції та Громадѐнсьља війна істотно 
вплинули на соціально-демографічні процеси в љраїні. Проте до 1930-х рр. уљраїнці були 
найчисленнішим народом у регіоні, в тому числі і по відношення до росіѐн. У рољи інтенсивної 
«уљраїнізації» љрая (1926-1932 рр.) на Кубані більш ніж в 400 шљолах велосѐ виљладаннѐ уљраїнсьљоя 
мовоя, в Краснодарі виходили уљраїнсьљі газети, в Педінституті існувало відділеннѐ уљраїнсьљої мови та 
літератури, працявав уљраїнсьљий театр, љрайове радіо транслявало уљраїнсьљі передачі. 

Дослідженнѐ топоніміљи Краснодарсьљого љрая таљож свідчить про тісний зв'ѐзољ з Уљраїноя. 
Тільљи в самому Краснодарі ю вулиці: Дніпровсьља, Запорізьља, Київсьља, Малоросійсьља, Одесьља та 
Уљраїнсьља. Чимало вулиць носѐть імена письменниљів, поетів та історичних особистостей, пов'ѐзаних з 
Уљраїноя – Т. Шевченља, Богдана Хмельницьљого, отамана Головатого та ін. *4+. 

Післѐ розпаду СРСР почалосѐ інтенсивне утвореннѐ уљраїнсьљих громадсьљих організацій. Одніюя 
з перших була створена Краснодарсьља љрайова громадсьља організаціѐ «Національно-љультурний 
центр товариство уљраїнців Кубані» в 1992 році. Першим љерівниљом Товариства був Миљола 
Тернавсьљий, а першим почесним президентом ю Народний артист Росії та Уљраїни, љерівниљ 
Кубансьљого љозачого хору Віљтор Захарченљо. 

Цілі і завданнѐ організації полѐгаять у збереженні та розвитљу багатої уљраїнсьљої національної 
љультури; зміцненнѐ зв'ѐзљів між уљраїнсьљими громадами љрая; розвитољ міжрегіональних та 
міжнародних зв'ѐзљів. 

Залученнѐ молодих љозачат до своїх љоренів – один з головних напрѐмљів у роботі. Товариством 
проводѐтьсѐ љонцертні љультурно-пізнавальні турне: «Діти Кубані – діти запорізьљих љозаљів», «Діти 
Кубані – дітѐм Чорнобилѐ» у містах і селах Уљраїни та РФ, організовуютьсѐ участь дітей та молоді з 
районів Геленджиљ, Майљоп, Лазаревсьљого району, сіл Краснодарсьљого љрая у фестивалѐх і љонљурсах 
в Уљраїні: у Харљові, Рівному, Львові, Севастополі, Керчі, Сімферополі, Донецьљу та ін. 

На Кубані сформувавсѐ ансамбль бандуристів. Існуваннѐ таљого рідљісного й уніљального 
љолељтиву – внесољ у поверненнѐ бандури на Кубань, у збереженнѐ багатих, завжди популѐрних в 
народі уљраїнсьљих мелодій, багатящої музичної љультури і мистецтва уљраїнсьљого народу. 
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Українці на Далекому Сході 
Уљраїнці післѐ росіѐн сљладаять другу за чисельністя етнічну групу Примор'ѐ і Далељого Сходу. За 

останнім офіційним переписом, на Далељому Сході зараз живе понад півмільйона вихідців з Уљраїни. 
Уљраїнсьљі селѐни в XIX ст., ѐљ і в інших регіонах, були одними з провідних љолонізаційних 

елементів, що освоявали територія південного Далељого Сходу. 
Основна причина переселеннѐ – це малоземеллѐ селѐн Центральної Росії, Уљраїни та Білорусії. А 

таљож прагненнѐ царсьљого урѐду заселити східні райони далељосхідних земель слов'ѐнсьљими 
народами. 

Початољ масового переселеннѐ послужив царсьљий уљаз про присљореннѐ заселеннѐ земель 
Далељого Сходу. З Одеси відправлѐлисѐ пароплави з переселенцѐми за љазенні љошти, на Далељий Схід, 
ѐљих, насамперед, привернули вільні землі. На родину виділѐлосѐ по 100 десѐтин землі, за незначну 
плату бажаячі могли придбати більше *5+. 

У 20-х рољах минулого століттѐ на півдні Далељого Сходу уљраїнці отримали можливість відносно 
вільного національно-љультурного розвитљу, і це аљтивізувало громадсьљість. На Зеленому Клині 
сформуваласѐ ціла струљтура національного самоврѐдуваннѐ: 24 уљраїнсьљих райони об'юдналисѐ в 
територіально велиљу Зелену Уљраїну (що зваласѐ Нова Уљраїна), з'ѐвилисѐ уљраїнсьља преса (понад 10 
газет і журналів) і љниговидавництво, національна љоопераціѐ, війсьљові формуваннѐ. Працявали понад 
700 уљраїнсьљих шљіл, уљраїнсьљу мову виљористовували в адміністративних установах. 

Поступово національно-љультурне життѐ уљраїнців стало менш інтенсивним. З часом почаласѐ 
асимілѐціѐ уљраїнців росіѐнами. Тільљи наприљінці ХХ ст. почалосѐ відродженнѐ уљраїнсьљих 
національно-љультурних організацій. 

Сьогодні на Сахаліні дію регіональна національно-љультурна автономіѐ уљраїнців «Київсьља Русь», 
створена у 2002. Працяять љільља художніх љолељтивів: «Доліноньља», «Славіѐ», «Волѐ» і дитѐчий – 
«Зернѐтљо». 

У Хабаровсьљому љраї проживаю близьљо 100 тис. уљраїнців. У регіоні діять два об'юднаннѐ 
уљраїнців: громадсьља організаціѐ «Товариство уљраїнсьљої љультури Хабаровсьљого љрая «Зелений 
Клин» і Хабаровсьљий љрайовий центр уљраїнсьљої љультури «Криницѐ». Вони займаятьсѐ національно-
љультурноя діѐльністя. 

У Приморсьљому љраї ще більше уљраїнців – понад 180 тисѐч. Створено дві громадсьљі уљраїнсьљі 
організації – національно-љультурна автономіѐ «Просвіта» (м. Владивостољ) і Спасьља національно-
љультурна автономіѐ «Джерела Уљраїни» (м. Спасьљ-Дальній). 

Самосвідомість і аљтивність уљраїнців Далељого Сходу не надто висољі. Проживаять у цих љраѐх 
уљраїнці в четвертому чи п'ѐтому пољолінні, добре інтегровані в російсьље суспільство, проте жваво 
ціљавлѐтьсѐ подіѐми, що відбуваятьсѐ в Уљраїні і готові з нея взаюмодіѐти. 
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Antonio Edison Urban 

PUBLIC ARCHIVES. TOOLS FOR INTEGRATION BETWEEN UKRAINE AND UKRAINIANS ABROAD 

 
An old photo album of my aunt, a flurry of photos of my cousins, an experience of reconstructing the history 

of a family that arrived in Brazil in 1924 coming from Galicia. The importance of public archives to obtain 
information confirming the oral stories passed down from parents to children or grandparents to grandchildren. 
How the research in public archives, indirectly, has allowed rapprochement between families that were living 
without knowing each other in Brazil and Ukraine. General comments on the sources consulted and suggestions on 
how to make these sources more easily be used and how to preserve the existing documentation about our 
ancestry.  

Key words: public archives, search tools, conservation and partnerships.  
 

A gratifying experience with searches related to the ancestors could not be restricted to me, to my 
family with whom I shared the emotion of each new discovery and some friends who encouraged me on this 
journey. 

I think this experience deserves to be shared with all those who, like me, at some point were urged to 
learn more about their ancestry and need some encouragement factual and methodological. 

The documentation of the research work, the organization of the results, the frustration with gaps that 
have no more sources to fill out and decisions about how to treat some of the most sensitive discoveries can, 
if properly described, constitute itself as a methodological reference. 

I use the words methodological reference because I know how it is inappropriate to apply a 
methodology used in any project designed and created by someone else. But I know that is very difficult to 
conceive a design methodology without having a reference to guide us in design and execution. 

This is one of the projects that I want to run over the coming years. 
Without intending to set a deadline, I think two years will be sufficient to have a first version of this 

methodological reference in conditions of be published. 
A parallel project and not less important that I also hope to get in these two years is editing and 

publishing the results so they can be enjoyed by the descendants of my grandparents and their successors. A 
combination of text and images to tell them what we achieved (it’s plural, because I’ve never been alone in 
this quest, there was always someone supporting me, helping me, making contributions). A text that reflects 
the excitement of some of the findings and that will serve to everyone, regardless of age, as a source of 
recognition for what those ten people who arrived in Brazil on March 10, 1924 have made for what we are 
today. 

Just as in my experience, the rapprochement between family nor so distant, but now with different 
family names, some living in Brazil and others in Ukraine, may generate other meetings as exciting as what I 
and my family experienced, further increasing integration between Ukrainians living in their homeland and 
those descendants of immigrants, who built their lives outside Ukraine. 

To prepare this article I did not have the two years that I foresee for publishing the projects and I 
restrict myself to show some aspects of research I did in public archives, something I realized that can be 
improved in the research tools available, and some concerns I have regarding the preservation of public 
records. I take the opportunity of this X Ukrainian World Congress to suggest some actions in relation to the 
Public Archives in general in order to preserve them and facilitate access to their information. 

In the second half of 2010, I scanned the photos in an album that my late aunt Ana had left with her 
eldest son. 

For faster scanning, I put how many photos could fit on the tray of the scanner, which required a 
separation step for editing photos. 

During this stage of editing I was able to observe more carefully each of the photos of my relatives who 
came to Brazil in 1924. I began to think how much was missing for me to better understand my ancestors and 
how it could improve the understanding that our descendants have about their origins. 

I then decided, through photos that the family had, reconstruct the trajectory of our grandparents and 
their children, who came to Brazil in 1924, all deceased. 
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It was the beginning of the project design «Family Michael and Paulina Karabin Urban». 
The result of the first scan (about 100 photos) was a digital album that was published on the Web with 

restricted access to the sons, brothers and nephews of my cousin. As expected, some of them began to free 
the link to the album for cousins, sons of other aunts and uncles. And it ended up being good. 

The news spread among my cousins and everyone wanted to have their albums on the Web 
To harness the enthusiasm of cousins, I had not established any criteria for accepting and scanning 

photos. The total reached around 4,000 photos, most of them without interest for the project. 
I have selected as important only about 500 of them, where appeared at least one of those who came 

from Galicia to Brazil: my grandparents and their eight children. 
From my grandmother I had only three photos. From some of my uncles I had many photos from 

others I had few photos. From my grandfather there was not any photo. 
The mosaic built from the family photos was not enough for the project I had in mind. 
Then I asked to cousins to search for documents related to their parents and/or grandparents. I 

received the following documents: Identity documents for foreign, Naturalization papers, Birth certificates, 
Marriage certificates, Death certificates, Documents from emigration. 

Little information has been added. Some dates of birth, marriage and death certificates were 
completed or corrected. 

Somewhat frustrated, I initiated conversations with people who had done some work with the 
genealogy of their families. 

The suggestions they gave me was to research in Public Archives (National Archives, Immigration 
Museum in São Paulo, Public Archives of the State of Paraná), Records in Churches, Cemeteries, and on the 
Web. 

Exploring the suggestions, a lot of additional information was found: Confirmation of the dates of 
arrival, the steamer in which they came, in which harbor they embarked in Europe. Still, many dates remain, 
and continue incomplete until today. 

Dates are important, but do not show the trajectory of each family member. Family meetings allowed 
then information about what each did in his life since his arrival in Brazil. 

Our grandfather worked in a brewery. The grandmother, after the death of her husband, began to 
wash clothes for other families and make breads and cakes to sell. The sons worked in wood processing, in 
furniture factories, in tailor shops, in repairing watches, as sellers of sweets, and bartenders. The daughters 
become mothers and housekeepers. 

Many memories of our grandmother were recovered. Our grandfather died just over a year of his 
arrival in Brazil. There is no direct recollection about him, only a few stories told by our grandmother or their 
sons, still remembered by cousins. The lack of a photo of our grandfather remained. The memories that my 
cousins had of him was more about his life in Galicia than in Brazil. 

A new search in the Public Archives in Brazil had good results. We found the passports with which they 
traveled to Brazil. There was a picture of our grandfather, the long-awaited photo of him. The passports also 
made possible to trace the path since the present village of Velyka Luka until the coffee plantation Bella Vista 
in the Ipauçu city, state of São Paulo, Brazil. 

I remember that I was very thrilled with the photo of my grandfather. I made an enlarged reproduction 
and took him everywhere I went. I introduced my grandfather to his grandchildren and great-grandchildren, 
to my co-workers and other acquaintances. 

A trip to Ukraine, where I went with my wife and my sister, resulted in little additional information, 
family names of our paternal grandparents and great-grandparents were not known in the two villages 
mentioned in passports: Myshkovychi and Velyka Luka close one another. In Ternopil Municipal Public 
Archives we found some references to baptisms and marriages of the family. 

In our search in the local files, we seek for information on family names we had (of grandparents and 
great-grandparents). We had little success, and references found were inconclusive. Requests for information 
were recorded and the news of the search spread, resulting, one month after our return to Brazil, the receipt 
of an email from a person who was confirmed as our relative, after a fruitful exchange of information. 

Since then we are getting valuable contribution to understanding the lives of our ancestors in Galicia. 
All this effort resulted in obtaining information about the family that allow us to write its history. We 

cannot fill all the gaps, but it lacks much less information than when we started the project. 
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When I finish the writing of this history I believe that our children and grandchildren and their 
descendants will have a valuable source of information about who your ancestors were. 

Based on the experience reported above, I will evaluate some aspects of the ways of access to public 
records that I had the opportunity to consult in Brazil, Argentina, Uruguay and Ukraine. These ways range 
from manual system research, indexes reference manual and computerized systems. 

Physical files 
In my research I had to manipulate physical files. In most cases notary record books were coming from 

Churches (births, baptisms, marriages and deaths). 
In some cases, the books were badly damaged, either by time or by use. 
In some places the handling could only be done by a local clerk, with training and equipment – gloves 

and masks – suitable. 
Elsewhere the researcher could handle the books with gloves, sometimes with supervision, sometimes 

without supervision. 
In still others, the researcher received the books on a table, was not required to use gloves and stayed 

virtually without supervision. 
Research in these files were time consuming and difficult, since most of the older records were made in 

Latin. I remember having studied Latin in the late 50s of last century. With the passing of time and the lack of 
use, this learning was compromised. 

There was always someone to turn that explained what was written, but even then the process was 
slow and unproductive. 

Search arguments 
In the oldest records of entry in Brazil, names are often victims of any difference in spelling. Besides the 

unpreparedness of those responsible for records, still had difficulty in transliteration (Cyrillic to the Latin 
alphabet, for example), and possible phonetic confusion (adopt the sound heard as what should be 
registered). 

My grandfather’s name was Michael Urban. His name appears on your passport spelled Michal Urban. 
In the record of immigration appears as Michale Urban. In the death certificate was spelled as Miguel Urban. 

Adopt phonetic search and search for possible cases of transliteration can avoid false negatives. 
In the archives that I consulted the researcher can put as search argument only part of the name or 

surname. This may help, but matching with phonetic search and search for possible cases of transliteration, 
can extend the results increasing the chances the outcome include the subject sought by the user. We can 
imagine the name of an immigrant from Ukraine, started with «Myr (...)». He may have been registered as 
«Mer (...)», phonetically equivalent in the Portuguese language. 

Other facilities to add arguments, refining the research could be implemented. In virtual stores on the 
Internet there are numerous examples of facilities implemented for locating products that could be adapted 
without major difficulties for use in public archives. 

Meta-files 
Meta-files are files that refer to files. When we go to a library and we’re not sure what we’re looking 

for, we look in the bookshelves, trying to get some inspiration. If we know something about what we seek we 
can search the catalog cards to find the physical address of the book. The catalog cards is a file that refers to 
the content of the library shelves, offering search options by name, title and/or subject. 

Information technology has provided the use of meta-files in many collections previously not covered 
by them. Furthermore, the existence of more search arguments became easier, mainly allowing the use of 
meta-files for direct consultation through the Web. 

In a research site for immigration, for example, we can research about the arrival of immigrants to 
Brazil. The search arguments can be name, last name, year of arrival and/or ship on which they arrived. When 
the argument is found, we must go through the list of names associated with it to know if that interests us is 
contained in records. Then we can have access to the digital copy of the record of the immigrant. 

Not always the procedures for research are friendly. Often a more intuitive interface would let the user 
more comfortable to search 

Considering the importance that these files may have to research on the ancestors, the condition in 
which many are – loss of leaves, many tears and fraying at the edges of the leaves – is troubling and leads us 
to consider alternatives that allow their better preservation. 
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An alternative would be to always have a local employee trained and equipped to do the handling. This 
alternative could partly reduce spoilage. I say partly because time is relentless and even the simple movement 
of books from their shelves can cause wear. Furthermore, it would be an expensive procedure and would limit 
access of researchers to the amount of available attendants. 

Another alternative would be to scan the books which, after done, could leave the original book in 
appropriate storage conditions for proper preservation. 

The result of the scan could then be indexed, so that researchers could access them through the 
Internet, without having access to the original books. 

Any research then would be executed on meta-files with advanced search capabilities that take into 
account the phonetic and the transliteration. And, as far as possible the research would go only until the 
scanned pages. In justified cases, researchers could be allowed to directly manipulate the original, with 
adequate equipment, in a safe place for conservation. 

This would also be a costly and time consuming procedure during deployment, but the costs of 
maintenance and use, in the medium term, will fall significantly. 

Many companies, large corporations in general, are willing to partner with governments or non-
governmental organizations with a view to obtaining institutional visibility. It’s what they call institutional 
advertising. 

The institutional advertising proposes to offer to the market, elements to judge the conduct of the 
company in relation to relevant aspects for society, like ecological and social issues. His intention is not to sell, 
is to create a reputation. 

The institutional publicity is characterized by investments, normally in environmental or social area. 
Environmental areas, typically involve investments in conservation, reduction of pollution, protection 

and monitoring. 
The social area, despite having lower visibility than the environmental area, produces better results not 

only from the marketing point of view, but also generates, as a return, a greater credibility. Companies that 
show greater social responsibility and greater involvement with issues related to the lives of people in society 
get better visibility with opinion leaders, resulting in more references in the media and on social networks. 

Practices observed in social investments include: education, combating violence, reduce hunger, 
research on tropical diseases, accessibility to literature and preservation of historical documents. 

It is in this last object, associated with the history, that we can glimpse the prospect of partnerships to 
support the conservation of documents. This will be useful for general historical research and also for those 
more specific, such as familiar. 

This is another of the wonderful contributions of the digital age. The same research environment can 
serve for different purposes: 

A book of records of births may be the subject of research and study by researchers from the fields of 
demography and also can provide important information to a researcher of family genealogy. 

A book of death records can be subject of research and study by researchers in the areas of medicine 
and also can provide important information to a researcher of family genealogy (dates, locations, causes, etc). 

Investments in conservation of documentary collections in Public Archives will result in a high visibility 
for businesses and corporations investing, whether in relation to the disclosure of the technologies involved, 
either by showing that his interests go beyond the market. 

There are few opportunities we have to submit our personal projects in an event as important as this IV 
International Ukrainian Congress. 

By the time that I was invited to join the X Ukrainian World Congress I had not thought about the 
importance that might have a personal experience to others who are interested in the history of their ancestors. 

On the same day that the invitation was made I realized how this experience might be relevant to 
others if shared. 

The decision to write this article without major academic concerns, but with strong reasons to be 
presented, forced me to organize my experience and to extract from it what may be useful for other familiar 
researchers. 

It was gratifying to realize that what I could suggest in relation to public archives – seeking partnerships 
with companies to scan them and for creating advanced indexes – could help researchers not only familiar, 
but any researchers, academic or otherwise, to better exploit existing collections in public institutions. 
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Also gratifying was the realization that, in an effort to reduce the dropout from those that seeking 
family information, emerged as a suggestion the preservation of archives threatened by deterioration by 
handling or wear caused by the action of time. 

It is embarrassing submit an article to a congress of this size without references. What I wrote was 
derived solely from my personal experience with finding information about my ancestry. This not produces 
any references. 

Worried in being without any reference, I record some addresses from public archives that I had access 
during my research. 

National Archive – Justice Ministry – Government of Brazil 
Arquivo Nacional – Ministério da Justiça – Governo do Brasil 
http://www.arquivonacional.gov.br  
Immigration Museum of the State of São Paulo 
Museu da Imigração do Estado de São Paulo 
http://www.memorialdoimigrante.org.br/  
Government of Argentina – Immigration 
Governo da Argentina – Imigração  
http://www.barcoseinmigracion.com.ar/ingresos-argentina.html  
General Archive of the Nation – Uruguay 
Archivo General de la Nación – Uruguay 
http://www.agn.gub.uy/  
National Direction of Migration – Uruguay  
Dirección Nacional de Migraciones – Uruguay 
www.dnm.minterior.gub.uy 

 

 
 

http://www.arquivonacional.gov.br/
http://www.memorialdoimigrante.org.br/
http://www.barcoseinmigracion.com.ar/ingresos-argentina.html
http://www.agn.gub.uy/
http://www.dnm.minterior.gub.uy/
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Денис Чернієнко 

ІСТОРИЧНА УКРАЇНІСТИКА В СУЧАСНІЙ РОСІЇ: СТАН І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 

 
У статті розглянуто деякі витоки формування і особливості сучасного стану україністики в Росії, 

наведено приклади регіональних досліджень, окреслено головні напрямки роботи і зроблено висновки про 
подальші перспективи розвитку.  

Ключові слова: історіографія, наукові заходи, україністика, українознавчі дослідження.  
 

The article deals with some of the origins of the formation and peculiarities of the current state of Ukrainian 
studies in Russia. The author provides examples of regional studies, identifies the main areas of work and makes the 
conclusions about future prospects. 

Key words: historiography, research activities, Ukrainian studies, Ukrainian research. 
 

У сучасній Росії уљраїністиља ю вельми ціљавим і неоднозначним длѐ осмисленнѐ науљовим та 
соціољультурним ѐвищем. Сљладна і суперечлива долѐ уљраїністиљи, можливо, пов’ѐзана з тим, що раніше, 
починаячи з дореволяційних часів, історіѐ Уљраїни та уљраїнців інших регіонів не розглѐдались ѐљ самостійні 
дослідницьљі об’юљти у відношенні до загальної східнослов’ѐнсьљої проблематиљи. Дослідниљи радѐнсьљого 
періоду звертали увагу головним чином на питаннѐ етногенезу східних слов’ѐн, простежували риси 
матеріальної љультури уљраїнців у різних регіонах СРСР, виѐвлѐли форми етнољультурних взаюмодій на 
російсьљо-уљраїнсьљому приљордонні, лољальні особливості і результати переселенсьљого руху *5; 30; 34; 36+, 
розділи про уљраїнців з’ѐвлѐлись у низці аљадемічних видань *9; 19; 39+. 

У період 1990-2010-х рр. – недовгий час існуваннѐ љолишніх радѐнсьљих республіљ ѐљ суверенних 
держав – міцні традиції вивченнѐ різноманітних «уљраїнсьљих сяжетів» ще не сљлались. Загальну 
інформація про історія і љультуру уљраїнців можна знайти лише в деѐљих узагальнявальних виданнѐх 
[7; 10; 14; 28; 35]. Тому статус і зміст уљраїнознавчих досліджень у новітній історії Росії досі залишаятьсѐ 
дисљусійними. Можна љонстатувати, що сьогодні російсьља уљраїністиља ѐљ галузь науљового знаннѐ не ю 
достатньо організованоя і струљтурованоя. Дослідженнѐ, ѐљ правило, запроваджуятьсѐ переважно 
ољремими нечисленними вченими-ентузіастами у деѐљих регіонах љраїни, досі немаю спеціалізованих 
аљадемічних або університетсьљих центрів, ѐљі б цілеспрѐмовано займались вивченнѐм російсьљих 
уљраїнців – пољи ще третього за чисельністя народу Росії. Науљові љонтаљти між регіонами і науљовими 
заљладами слабљі, відсутні стабільні інформаційні ресурси – друљовані та інтернет-виданнѐ, рідљо 
організовуятьсѐ тематичні науљові љонференції, очевидно, що сьогодні не вистачаю праць 
узагальнявального плану про уљраїнців Росії. 

Отже, зберігаять своя аљтуальність два љлячових питаннѐ – чи існую в Росії уљраїністиља ѐљ 
самостійна галузь знаннѐ? аљщо таљ, то ѐљим чином можна схараљтеризувати її сучасний стан? Таљі 
питаннѐ виљлиљаять достатньо живу полеміљу та різні точљи зору. У науљовій публіцистиці, наприљлад, ю 
поглѐд, що в Росії «…історична уљраїністиља розвиваютьсѐ вельми повільно і нерівномірно… й на відміну 
від таљих љраїн, ѐљ Канада і США самостійноя галуззя науљи таљ і не стала…» *18+. З урахуваннѐм 
уљазаних вище проблем длѐ подібних оцінољ, безумовно, ю вагомі підстави.  

Разом із тим, ситуаціѐ, ѐља на сьогодні сљлалась, поступово долаютьсѐ, з’ѐвлѐятьсѐ приводи длѐ 
обережного оптимізму. Різнобічне вивченнѐ уљраїнсьљого населеннѐ Росії різноя міроя аљтивності 
ведетьсѐ, наприљлад, у Краснодарі *8, 17+, Волгограді *21+, Саратові *37+, Уфі *4, 6+, Оренбурзі *2, 13, 25, 
38+, Тямені *15, 22, 23+, Омсьљу *20+, Новосибірсьљу *16, 31+, Томсьљу *11, 26+, Владивостољу *3, 12, 27, 29, 
33+ та низці інших міст, що знаходить відображеннѐ у проведенні науљових форумів, виданні љнижољ і 
збірољ. У деѐљих регіонах (Башљортостан, Саратовсьља, Омсьља, Томсьља області) більш-менш регулѐрно 
запроваджуятьсѐ етнографічні і діалељтологічні ељспедиції. Протѐгом останніх рољів підготовлено 
дељільља змістовних дисертаційних досліджень з історії, етнографії, філології, љультурології, 
мистецтвознавства, географії1. 

Таљим чином, до теперішнього часу відносно повно вивчена лише історіѐ переселенсьљого руху 
уљраїнців у Росії (з точљи зору визначеннѐ і розуміннѐ головних причин, етапів, території, демографічних 
процесів). Разом з тим, рељонструљціѐ љомплељсу матеріальної і духовної љультури маю ще 
фрагментарний і незавершений хараљтер. Вельми аљтуальними залишаятьсѐ сьогодні вивченнѐ етнічної 
свідомості, проблем національно-љультурного розвитљу і соціальної адаптації, еволяції мови, 
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особливостей взаюмодії уљраїнців з іншими народами. Перспељтивними таљож ю подальші 
діалељтологічні дослідженнѐ, порівнѐльний аналіз уљраїнсьљого населеннѐ в різних регіонах Росії. 
Ціљавими проељтами можуть стати сљладаннѐ регіональних істориљо-географічних атласів населених 
пунљтів, заснованих уљраїнцѐми, публіљації архівних дољументів з проблем уљраїнізації тощо.  

Спільнота уљраїністів у Росії маю потребу в системному обміні інформаціюя та результатами 
лољальних досліджень. Подальшому розвитљу й уљріплення науљового статусу російсьљої уљраїністиљи 
могли б посприѐти таљі форми взаюмодії ѐљ підготовља љолељтивних монографій, утвореннѐ 
спеціалізованого науљового виданнѐ, галузевого сайту або тематичного порталу, підготовља словниљів і 
довідљової літератури, проведеннѐ періодичних љонференцій на різних науљово-освітніх майданчиљах, 
створеннѐ тимчасових проблемних дослідницьљих груп, науљових товариств тощо. Особливу цінність і 
соціальний резонанс науљовим дослідженнѐм у галузі уљраїністиљи надаю популѐризаціѐ й 
розповсядженнѐ науљового знаннѐ через публічні лељції і зустрічі з аљтивістами національно-љультурних 
об’юднань, публіљації у ЗМІ, підготовља љраюзнавчих љонљурсів, допомога у створенні народних архівів, 
етнографічних љолељцій, шљільних музеїв тощо. Приљладом пожвавленнѐ роботи у цих напрѐмљах ю 
створеннѐ в 2010 р. в Уфі Міжрегіональної громадсьљої організації «Науљове товариство уљраїністів ім. 
Т. Г. Шевченља», ѐља об’юдную дослідниљів Республіљи Башљортостан, Саратовсьљої області, Удмуртсьљої 
Республіљи, Тяменсьљої області, Камчатсьљого љрая, Краснодарсьљого љрая, а таљож Мосљви, 
Петрозаводсьља, Владивостоља. Одним із результатів роботи з об’юднаннѐ зусиль науљовців різних 
регіонів став біобібліографічний словниљ, ѐљий містить љоротљі відомості про 69 дослідниљів, ѐљі 
займаятьсѐ вивченнѐм різних проблем історії, љультури, мови, етнографії, права Уљраїни й уљраїнців 
Росії *24+. У ѐљості позитивних змін останнього часу можна назвати таљож проведеннѐ низљи 
љонференцій: «Уљраїністиља в Росії: історіѐ – стан – тенденції розвитљу» (Мосљва, КЦУ, 2009), «Уљраїнсьља 
етнічність у соціољультурному просторі Росії» (Уфа, 2010); «Росіѐ – Уљраїна: гуманітарне 
співробітництво» (Мосљва, РДГУ, 2010), «Цивілізаційно-љультурні зв’ѐзљи нової Росії і нової Уљраїни» 
(Мосљва, МДІМВ, 2011), «Уљраїнці поза Уљраїноя: мовна, љультурна, політична інтерференціѐ» (Мосљва, 
ІС РАН, 2012).  

Важливоя умовоя успішної роботи ю співробітництво ољремих учених, творчих груп і 
регіональних центрів Росії з заціљавленими науљово-освітніми установами Уљраїни – інститутами НАН 
Уљраїни, провідними університетами, центрами співпраці з діаспороя. Уљраїністи Башљортостану, 
наприљлад, маять досвід багаторічного співробітництва з уљраїнсьљими љолегами, ѐљі представлѐять 
Київ, Львів, Чернігів, Ніжин, Тернопіль, Херсон, Дрогобич. За останні рољи встановлені зв’ѐзљи з ученими 
Одеси, Дніпропетровсьља, Полтави, Вінниці. Результати таљого партнерства маять знайти відбитољ у 
відповідних договорах й угодах, спільних довгострољових дослідницьљих програмах і проељтах, 
організації науљових заходів тощо. Разом з тим, при деѐљих позитивних тенденціѐх останніх рољів слід 
визнати, що на сьогодні вивченнѐ Уљраїни виљлиљаю у вітчизнѐних науљових љолах значно більший 
інтерес, ніж власне уљраїнсьље населеннѐ Росії. Таљу тенденція дуже добре помітно у співвідношенні 
тем дисертаційних досліджень, що виљонуятьсѐ в останні рољи. Тому тема історії і љультури уљраїнсьљої 
діаспори досі залишаютьсѐ істотноя «білоя плѐмоя» у науљовій літературі, а самі уљраїнсьљі анљлави 
Росії – «terra incognita».  

Одним з важливих завдань залишаютьсѐ всебічний аналіз внесљу й діѐльності ољремих вчених, 
визначеннѐ місцѐ лољальних науљових центрів у формуванні загальних традицій російсьљої уљраїністиљи. 
Таљу роботу найбільш ефељтивно можна проводити в тих регіонах, де історично сљладались 
багаточисельні й љомпаљтні групи уљраїнсьљого населеннѐ, ю широља база різноманітних джерел, 
протѐгом достатньо тривалого часу наљопичуютьсѐ ціљавий досвід науљових досліджень. Необхідним 
потенціалом длѐ проведеннѐ подібних історіографічних досліджень володіять, наприљлад, таљі регіони, 
ѐљ Кубань, Південний Урал, Далељий Схід. Саме тут спостерігаятьсѐ спадљоюмність і послідовність в 
уљраїнознавчій роботі з дореволяційних часів до тепер. Уљазані регіони хараљтеризуятьсѐ таљож 
наѐвністя широљого љола науљової літератури, присвѐченої історії і љультурі місцевого уљраїнсьљого 
населеннѐ. Деѐље пожвавленнѐ у зазначених регіонах інтересу до історіографічних сяжетів, що 
відображаютьсѐ в низці новітніх публіљацій *1, 32+, лише підтверджую очевидну тенденція останніх 
рољів. Поѐсненнѐ цього ѐвища полѐгаю, ймовірно, у тому, що російсьља уљраїністиља зараз підходить до 
таљого етапу свого розвитљу, љоли принципове значеннѐ маю не лише отриманнѐ нових фаљтичних, 
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љонљретно-історичних даних, але й зверненнѐ до попереднього дослідницьљого досвіду з метоя більш 
глибољого розуміннѐ сучасного стану і перспељтив подальшого розвитљу.  

 
_____________________ 
1Див., наприљлад: Баранова Н. О. Ељономічні та љультурно-духовні зв’ѐзљи Башљортостану і Уљраїни. XX 

ст. (Уфа, 2003), Тхамољова І.Х. Російсьље і уљраїнсьље населеннѐ Кабардино-Балљарії (Мосљва, 2003), 
Карташова Т. О. Пісенна традиціѐ уљраїнсьљих селѐн у љонтељсті народної љультури Дону (Ростов-на-Дону, 
2004); Федіна Т. Я. Ф. А. Коваленљо у љультурному житті Кубані љінцѐ XIX – початљу XX ст. (Краснодар, 2005), 
Чорномаз В.А. Уљраїнсьљий національний рух на Далељому Сході (1917–1922) (Владивостољ, 2005), Кареліна 
Л. Ф. Специфіља мовної діѐльності уљраїнсьљої діаспори у поліетнічному середовищі в аспељті 
соціолінгвістичної љонтаљтології (за матеріалами Тяменсьљої області) (Велиљий Новгород, 2006), Дівлішев 
О. В. Уљраїнці у љультурному просторі Республіљи Мордовіѐ: традиції та інновації (љінець XIX – початољ XXI ст.) 
(Сарансљ, 2007), Бабута М. М. Формуваннѐ і сучасний стан уљраїнсьљої діаспори (љінець XIX – початољ XXI ст.) 
(Томсьљ, 2008), Русіна Н. В. Формуваннѐ љультури уљраїнсьљої діаспори (Омсьљ, 2009), Гриценљо А. О. Вплив 
політичних і ландшафтних љордонів на регіональну ідентичність у російсьљо-уљраїнсьљому порубіжжі (Мосљва, 
2010), Дроздов К.С. Державне регуляваннѐ російсьљо-уљраїнсьљих національних відносин у Центральному 
Чорнозем’ї (1923–1933 рр.) (Мосљва, 2010), Молощенљов А. М. Переселеннѐ уљраїнців на Південний Урал і 
проблеми їхнього етнољультурного розвитљу (Мосљва, 2010), Сазонова С. Ю. Переселеннѐ уљраїнців на 
Північний Кављаз та їхнѐ соціољультурна адаптаціѐ (љінець XVIII – перша половина XIX ст.) (Ставрополь, 2010) 
та ін.  
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В’ячеслав Чорномаз 

ГАЛИЧАНИ В УКРАЇНСЬКОМУ РУСІ НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ 

 

Вперше у відносно масовому порѐдљу галичани, вихідці з підавстрійсьљої Уљраїни, потрапили на 
Далељий Схід під час Першої світової війни ѐљ війсьљовополонені з австро-угорсьљого війсьља. На 
Далељому Сході, що входив тоді до сљладу Російсьљої імперії, були створені значні табори длѐ 
війсьљовополонених, найвідомішими з ѐљих, де перебували уљраїнці, були табори на ст. Березівља у 
Забайљальщині, на Красній Річці білѐ Хабаровсьља та в Миљольсьљу-Уссурійсьљому на Приморщині. 
Детально побут уљраїнсьљих війсьљовополонених у тих таборах описуютьсѐ у романі-репортажі 
Володимира Несторовича «Серцѐ і буревії», що був виданий 1965 р. у Чиљаго – Детройті. Цей роман, 
оснований на особистих спогадах автора, ю найціннішим джерелом з історії перебуваннѐ галичан на 
Забайљальщині та Зеленому Клині в 1916-1920 рр. та їх участи у місцевому уљраїнсьљому громадсьљому і 
љультурному житті. Без перебільшеннѐ можна сљазати, що у тих місцевостѐх на Далељому Сході, де 
перебували галичани-війсьљовополонені вони стали важливим фаљтором аљтивізації уљраїнсьљого руху, 
оформленнѐ його політичної програми. Сљільљи їх було тоді тут – невідомо. Очевидно, що мова йде 
щонайменше про десѐтљи, а може й сотні осіб. аљ слов’ѐни, вони љористувалисѐ деѐљими пільгами і до 
револяції, відправлѐлисѐ на роботу за межі табору, нерідљо працявали у сільсьљих господарствах, 
заміняячи місцевих чоловіљів, мобілізованих до війсьља, а післѐ Березневої револяції вони отримали 
ще ширші права, можливість вільно влаштовуватисѐ на роботу та жити за межами таборів. Відповідно 
вони налагодили стосунљи з місцевими уљраїнсьљими організаціѐми, що з’ѐвилисѐ у цей час на 
Зеленому Клині й посіли у них значні посади, ставши своюрідним љаталізатором місцевого уљраїнсьљого 
руху. 

Таљ, у червні 1917 р. восьмеро галичан та буљовинців з табору війсьљовополонених у Миљольсьљу-
Уссурійсьљому на Приморщині взѐли участь у відљритті І Уљраїнсьљого Далељосхіднього з’їзду, що 
відбувсѐ у цьому місті. Правда, на другий день роботи з’їзду адміністраціѐ табору заборонила їм брати 
участь у його засіданнѐх, відмовившись виписати перепустљи на вихід у місто *1, с. 22]. 

Наприљінці 1917 р. на љлопотаннѐ Хабаровсьљої Уљраїнсьљої Громади з табору війсьљовополонених 
у передмісті Хабаровсьља на Красній Річці було звільнено дељільљох галичан – В. Кийовича, І. Гадзамана, 
а. Рудницьљого, В. Тимцяраља *2+, ѐљі таљож аљтивно вљлячилисѐ до діѐльности Хабаровсьљої Громади. 
Вони взѐли аљтивну участь у роботі ІІ Уљраїнсьљого Далељосхіднього з’їзду, що відбувсѐ на початљу січнѐ 
1918 р. у Хабаровсьљу. На цьому з’їзді розгоріласѐ запељла боротьба між љомунофільствуячими 
елементами, ѐљі виступили проти визнаннѐ ІІІ Універсалу Уљраїнсьљої Центральної Ради, звинувачуячи її 
у «буржуазности», та національно свідомими силами, значну роля у ѐљій відіграли саме галичани на 
чолі з В. Кийовичем. Післѐ його палљого виступу, у ѐљому він заљлиљав уљраїнців рѐтуватись з тої 
револяційної пожежі, що охопила Росія, національно оріюнтовані сили змогли переломити настрої 
з’їзду на свій біљ і галичан, ѐљі брали у ньому участь, було љооптовано до рiзних љомiсiй з’їзду, що 
виробили резоляції у національно-державницьљому дусі *3, с. 202]. 

Василь Кийович був обраний заступниљом голови III Уљраїнсьљого Далељосхiднього з’їзду, що 
відбувсѐ у Хабаровсьљу у љвітні 1918 р. Очевидно, він був учасниљом і IV Уљраїнсьљого Далељосхіднього 
з’їзду у Владивостоці у жовтні 1918 р. В. Кийович народивсѐ 1891 рољу у с. Дідилів Кам’ѐнсьљого повіту 
Галичини, заљінчив яридичний фаљультет Львiвсьљого унiверситету. Під час Першої світової війни ѐљ 
старшина австро-угорсьљого війсьља потрапив у полон. У Хабаровсьљу він аљтивно працявав в 
уљраїнсьљій газеті «Ранољ», що виходила в 1917-1918 рр. У 1920-1921 рр. посідав посаду заступниља 
голови хабаровсьљого товариства «Просвiта», працявав у місцевій уљраїнсьљій љооперації. У січні 1921 р. 
він очолив списољ від уљраїнців Хабаровсьља на виборах до Установчих зборів Далељосхідньої 
Республіљи. Хоча депутатом він і не був обраний, але брав аљтивну участь у розробцi заљонодавства 
Далељосхiдньої Республiљи, що гарантувало права нацменшин, допомагаячи уљраїнсьљому депутату 
Л. Глібоцьљому. Післѐ розгрому наприљінці 1922 р. большевиљами уљраїнсьљого руху на Далељому Сході 
був заарештований, перебував ріљ в ув’ѐзненні й судивсѐ в січні 1924 р. на Читинсьљому процесі, на 
ѐљому було засуджено провідниљів уљраїнсьљого руху на Далељому Сході. Однаљ на цьому процесі він 
був виправданий й надалі мешљав у Хабаровсьљу, де на початљу 1930-х працявав старшим 
љонсультантом «Дальстройсоязу». 20 лятого 1931 р. заарештований органами ОДПУ за ст. 58-2 КК 
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РСФСР, однаљ 22 липнѐ 1931 р. звільнений за відсутністя дољазів. аљ саме і љоли він повернувсѐ до 
Галичини – невідомо. Відомо, що під час Другої світової війни він мешљав у Варшаві, співпрацявав з 
Уљраїнсьљим Ољеанічним інститутом, заснованим там Я. Липоя, жертвував на його діѐльність. У цей час 
він написав спогади про своя участь в уљраїнсьљому русi на Далељому Сходi *4+ та передмову до 
перевиданнѐ праці І. Світа «Уљраїнсьљий Далељий Схід» *5+. Однаљ, на жаль, ці виданнѐ автором ціюї 
публіљації таљ і не були віднайдені. 

Іван Гадзаман – учитель з Перемишлѐ, був iнтернований пiд час Першої свiтової вiйни до Сибiру, 
а згодом – до Хабаровсьља. Сљрiзь, де не опинѐвсѐ, намагавсѐ органiзувати навчаннѐ уљраїнсьљих дiтей 
рiдноя мовоя, за що переслiдувавсѐ росiйсьљоя владоя й врешті був ув’ѐзнений у таборі 
війсьљовополонених на Красній Річці під Хабаровсьљом. Післѐ звільненнѐ наприљінці 1917 р. з табору 
аљтивно долучивсѐ до діѐльности Хабаровсьљої Уљраїнсьљої Громади. З осени 1918 р. мешљав у 
Владивостоцi, де став членом Владивостоцьљого уљраїнсьљого товариства «Просвiта», був љерiвниљом її 
лељцiйної љомiсiї. На IV Уљраїнсьљому Далељосхідньому з’їзді, що відбувсѐ наприљінці жовтнѐ 1918 р. у 
Владивостоці, був обраний сељретарем з освiтнiх справ Уљраїнсьљого Далељосхiднього Сељретарiѐту й 
аљтивно займавсѐ органiзацiюя уљраїнсьљого шљiльництва на Зеленому Клинi, виданнѐм уљраїнсьљих 
пiдручниљiв. У љвiтні 1919 р. став редаљтором газети «Щире слово», що видаваласѐ у Владивостоці. Був 
заступниљом голови, а з љвiтнѐ 1920 р. – головоя владивостоцьљої «Просвiти». І. Гадзаман розробив 
проељт Конституцiї національно-љультурної автономії уљраїнства Далељого Сходу, ѐљий було схвалено у 
травні 1919 р. на сесії Уљраїнсьљої Далељосхідньої Крайової Ради. Подальша долѐ його невідома. 

Яків Рудницький народивсѐ 1894 р. у с. В’ѐзове Жовљівсьљого району нинішньої Львівсьљої 
области (за іншими даними – в Станіславові). аљ старшина австро-угорсьљої армiї у 1915-1917 рр. 
перебував у таборі полонених на Красній Річці поблизу Хабаровсьља. Післѐ звільненнѐ з табору таљож 
аљтивно вљлячивсѐ у місцеве уљраїнсьље громадсьље життѐ. У 1920-1921 рр. – сељретар Хабаровсьљої 
Уљраїнсьљої Ољружної Ради, Хабаровсьљої Уљраїнсьљої Громади та місцевого товариства «Просвiта», 
працiвниљ уљраїнсьљого љооперативу «Запорожець». Заарештований большевиљами наприљiнцi 1922 р. 
пiслѐ встановленнѐ на Зеленому Клинi совютсьљої влади, однаљ вже у 1923 р. звiльнений. У 1930-х рр. 
працявав завідувачем планово-фінансової групи протезної майстерні у м. Горьљому (нині – Нижній 
Новгород) в Росії. У 1937 р. заарештований та засуджений ОСО НКВС СССР за ст. 58-6 КК РСФСР до 10 
рољів таборів. Відбував пољараннѐ у Каргопольлагу (Архангельсьља область), вдруге заарештований 
1943 р. та засуджений війсьљовим трибуналом війсьљ НКВС Ленінградсьљої обл. за ст. 58-1 «а», 58-10 
ч. 2, 58-11 КК РСФСР ще до 10 рољів таборів. Згодом перебував в ув’ѐзненні у Дубровлагу (Мордовсьља 
АРСР), втретю заарештований 1952 р., засуджений МГБ СССР за ст. 58-6 КК РСФСР до засланнѐ в 
Кустанайсьљу обл. (Казахстан). Звільнений 1954 р. й подальша долѐ невідома. 

Василь Тимцюрак народивсѐ 1889 р. у Калуші, ярист, старшина австро-угорсьљого війсьља. Член 
Ради Хабаровсьљої Уљраїнсьљої Ољружної Ради (1918 р.). Подав проханнѐ уљраїнсьљому љонсулу на 
Далељому Сході про визнаннѐ за ним уљраїнсьљого громадѐнства (1918-1919). Заарештований 
наприљінці 1922 р. післѐ встановленнѐ на Зеленому Клині совютсьљої влади. 9 лятого – 9 березнѐ 1923 р. 
перебував у Читинсьљій в’ѐзниці, однаљ виправданий на Читинсьљому процесі 1924 р. Про його 
подальшу доля нічого невідомо. 

Таљож брав аљтивну участь у діѐльності уљраїнсьљих організацій в Хабаровсьљу Петро 
Вінцковський (Венцљовсьљий), ѐљий народивсѐ 1883 р. в Галичині (точне місце народженнѐ невідоме). У 
1920-1921 рр. був членом Хабаровсьљої Уљраїнсьљої Ољружної Ради та Ради Хабаровсьљої Уљраїнсьљої 
Громади, господарниљом хабаровсьљого товариства «Просвіта», працявав в уљраїнсьљому љооперативі 
«Запорожець». У січні 1921 р. був висунутий љандидатом до Установчих зборів Далељосхідньої 
Республіљи від уљраїнсьљих організацій Хабаровсьља. Заарештований большевиљами наприљінці 1922 р., 
післѐ місѐцѐ перебуваннѐ у Читинсьљій в’ѐзниці (9 лятого – 9 березнѐ 1923 р.) був звільнений. У 1930-
х рр. працявав бухгалтером Науљово-дослідного інституту в Оренбурзі (Росіѐ). 3 жовтнѐ 1938 р. 
засуджений трійљоя при УНКВС по Оренбурзьљій області до розстрілу. Реабілітований 10 лятого 1959 р. 

Перебували уљраїнці й у таборі війсьљовополонених у Миљольсьљу-Уссурійсьљому повітовому місті 
Приморщини. Післѐ Лятневої револяції галичани, ѐљ і інші полонені-слов’ѐни, отримали можливість 
залишати табір і негайно долучилисѐ до діѐльности місцевої Уљраїнсьљої Громади. Наприљінці 1918 р. до 
Миљольсьљу прибула ще одна група бранців-уљраїнців, ѐљих було переведено з табору на ст. Березівља 
(Забайљальщина). Вітаячи галицьљих гостей, поважний діѐч місцевої Громади А. Журавель заѐвив, 
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хараљтеризуячи роля галичан в розвитљу уљраїнсьљого руху на Далељому Сході: «Ми вас навчились 
шанувати за вашу праця i посвѐту, за вашу нацiональну зрiлiсть i лябов до Уљраїни. Ми маюмо теж вiстi 
з Сибiру, особливо з мiсць сибiрсьљоi магiстралi, сљiльљи ви пољлали труду, щоб помогти мiсцевим 
уљраїнцѐм i органiзацiѐм в їх нацiонально-револяцiйнiй роботi. Ми певнi, що i ви нам тут поможете в 
нашiй нелегљiй дiѐльностi». У відповідь один з новоприбулих галичан Віктор Сідловський виголосив: 
«Ми дуже гордi на те, що нашi љраѐни встигли вже заслужитись длѐ уљраїнсьљого нацiонального 
вiдродженнѐ на Сибiру, i тут, на Зеленому Клинi, i що найшли вони признаннѐ з вашого бољу. Це велиље 
щастѐ в нашому нещастi, бо попавши в росiйсьљу неволя, ми тiльљи мрiѐти могли про те, щоб 
салдатсьљий штиљ перестав нас пильнувати i щоб ми стали вiльними з усiми правами й обов'ѐзљами 
вiльного уљраїнцѐ. Ми радо поможемо вам у працi i свiдомi того, що де галицьљий уљраїнець ю, там 
перше його бажаннѐ причинитись до посиленнѐ нацiональної справи, ѐљої завершеннѐм ю державна 
незалежнiсть Уљраїни» *6, с. 152]. 

За свідченнѐми одного з љолишніх полонених Святослава Біляка, в Миљольсьљ-Уссурійсьљому 
таборі у 1918-1920 рр. перебувало 7 уљраїнсьљих старшин та майже 80 воѐљiв-галичан, буљовинців та 
заљарпатців *7+. Найљращу пам’ѐть по собі залишив у місцевих уљраїнців випусљниљ Львівсьљого 
університету істориљ Андрій Клюк, ѐљий потрапив до Миљольсьља-Уссурійсьљого ѐљ війсьљовополонений 
старшина австро-угорсьљого війсьља ще в 1915 р. Тут він виљладав у місцевій гімназії та від 1917 р. брав 
аљтивну участь у діѐльності Миљольсьљ-Уссурійсьљої Громади, був учасниљом І Уљраїнсьљого 
Далељосхіднього з’їзду, що відбувсѐ в червні 1917 р. в Миљольсьљу-Уссурійсьљому. В червні 1918 р. читав 
лељції з уљраїнознавства в Хабаровсьљому Народному університеті. На початљу 1919 р. він був 
запрошений місцевими уљраїнсьљими організаціѐми до Харбіну в Маньчжурії длѐ виљладаннѐ в 
уљраїнсьљому вище-початљовому училищі. Длѐ потреб уљраїнсьљого шљільництва на Далељому Сході він 
написав «Коротљу icторiя уљраїнсьљого народу», ѐља була видана в Харбіні. А. Кляљ таљож друљував 
дописи про уљраїнсьље життѐ на Далељому Сході в уљраїнсьљих виданнѐх Віднѐ, Берліна. Він помер від 
сухот наприљінці 1919 р. в Харбіні. аљ писав В. Несторович, «душа в нього була щира, нелуљава, чиста й 
добрѐча. Не знав митарства, хоч ѐљ нераз було б йому потрiбне. Коли його делегатом до ѐпонцiв 
посилали, то вiн вiдпрошувавсѐ: виберiть iншого, в мене дипломатичного хисту немаю. а – науљовець, не 
полiтиљ. Але натиснули, то їздив...» *8, с. 278]. 

Наприљінці 1918 р. до Миљольсьљ-Уссурійсьљого табору з Березівљи на Забайљальщині прибув 
молодий старшина Володимир Несторович. Він народивсѐ у Львові 23 січнѐ 1895 р., заљінчив 1914 р. 
Уљраїнсьљу Аљадемічну гімназія. У Миљольсьљу він аљтивно долучаютьсѐ до діѐльности місцевих 
уљраїнсьљих організацій, виљоную обов’ѐзљи сељретарѐ Миљольсьљ-Уссурійсьљої Уљраїнсьљої Ољружної 
Ради, працяю у місцевій Громаді та «Просвіті» (1919-1920). Ще у таборі він редагував газету длѐ 
війсьљовополонених «Наша долѐ», співпрацявав із владивостоцьљоя газетоя «Щире слово». 
Наприљінці 1920 р. він повернувсѐ з іншими війсьљовополоненими-уљраїнцѐми до Европи. В 1920-
1924 рр. навчавсѐ у Віденсьљій вищій шљолі світової торгівлі. Від 1924 р. вчителявав у торгівельних 
шљолах у Львові. Захистив дисертація в Інституті техніљи й љолоніального господарства у Льюжі (Бельгіѐ). 
В 1932-1939 рр. був редаљтором ељономічного відділу львівсьљої газети «Діло», одночасно у 1934-
1939 рр. – редаљтор двотижневиља «Торговлѐ і промисл» (Львів). Під час Другої світової війни 
співпрацявав у Краљівсьљому видавництві та газеті «Краљівсьљі вісти». По війні опинивсѐ в Німеччині, де 
працявав в допорогових установах, а від 1950 р. – у США. Редагував љредитово-љооперативний журнал 
«Наш љонтаљт» у Детройті (1953-1959) та «Уљраїнсьљу газету» (1959-1963). Одночасно в 1959-1961 рр. – 
співредаљтор «Нашого світу» в Нья-Йорљу. Ще в 1937 р. у Львовi В. Несторович разом з В. Кийовичем 
взѐвсѐ писати iсторiя «нацiонально-љультурного й полiтичного вiдродженнѐ уљраїнцiв» на Зеленому 
Клинi післѐ 1917 р., свідљом та учасниљом ѐљого він був. Вони домовились з В. Кийовичем, ѐљий мав 
багато цінного матеріѐлу, себе взаюмно доповнѐти, пишучи ољремо. Однаљ цѐ працѐ вже майже готова у 
руљописі пропала пiд час вiйни. 

Знов В. Несторович повернувсѐ до спогадів про далељосхідній період свого життѐ вже у Америці, 
де він написав і видав роман-репортаж «Серцѐ і буревії» [9+, де у белетристичній формі описано його 
перебуваннѐ на Далељому Сході та участь у місцевому уљраїнсьљому громадсьљому житті. У романі 
автор, ѐљ він сам пише, «пољлавши в основу живi ще спогади, старавсѐ дати приблизно правильний 
образ приватного, товарисьљого i громадсьљо-нацiонального життѐ на тлi полiтичних, револяцiйних 
подiй, що там в тому часi заiснували» *10, c. 452+. У своїй љнижці він наводить імена інших галичан, 
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буљовинців та заљарпатців, ѐљі перебували разом з ним у полоні та працявали на уљраїнсьљій ниві. Це – 
війсьљовий ліљар Зарицьљий, поручниљ Свѐтослав Бiлѐљ – учитель, Вiљтор Сiдловсьљий – виљладач гiмназiї 
з Тернополѐ, Стах, Кулиљ, Вовљ, заљарпатець Домансьљий, Гайљевич, Сљарсьљий, Анатоль Дрималиљ, що 
љерував хором Громади в Миљольсьљу-Уссурійсьљому та виљладав в уљраїнсьљій шљолі у с. Чернігівља, 
буљовинець Влодљо Сапяљ, верховинець Ільљо Мочаляљ тощо. Перші двою з цього списљу – це реальні 
ляди. Чи справжні решта прізвищ, чи вигадані (з причини безпељи цих лядей) – достовірно невідомо. 
Крім того, інформаціѐ про уљраїнсьљий рух на Далељому Сході міститьсѐ й у рѐді статей В. Несторовича, 
виданих під псевдо «Володимир Север» *11+. У 1977 р. вийшла його працѐ «Уљраїнсьљі љупці і 
промисловці в Західній Уљраїні». Помер він 5 лятого 1980 р. у Детройті. 

Відомо, що 16 березнѐ 1920 р. у Миљольсьљ-Уссурійсьљому таборі відбулись збори усіх 
полонених-уљраїнців числом близьљо 70 осіб, на порѐдљу денному ѐљих стоѐла справа повороту додому. 
На зборах виступив війсьљовий ліљар Зарицький, ѐљий повідомив, що до табору прибула польсьља 
війсьљова репатріѐційна љомісіѐ, ѐља почала запис уљраїнців, ѐљі бажали повернутись до Галичини. 
Учасниљи зборів одноголосно вирішили не мати жодних зносин з польсьљим представництвом. За 
свідченнѐми, навіть вже сиві полонені заѐвлѐли: «Вже шостий ріљ ми у неволі, тільљи у Польщу не 
поїдемо, ту помремо!» *12+.  

Далі на зборах виступив ад’ятант І-го Ново-Запоріжсьљого љуренѐ вільного љозацтва з 
Владивостоља і уповноважений Уљраїнсьљого Далељосхіднього Револяційного Штабу на Приморсьљий 
љрай Неділько, теж галичанин, љолишній війсьљовополонений, на пропозиція ѐљого збори одностайно 
ухвалили резоляція, в ѐљій наголошувалосѐ: «Ми, галицьљі уљраїнці, полонені в числі 70 чоловіљ, 
зібравшисѐ днѐ сього на зібранню в помешљанні Уљраїнсьљої Миљольсьљ-Уссурійсьљої громади, 
протестуюмо проти прилученнѐ Східної (уљраїнсьљої) Галичини до Польщі під ѐљим би то видом не було 
зроблено, навпаљи – домагаюмосѐ, щоби Східна Галичина входила в сљлад Уљраїнсьљої народної 
держави, й цей наш протест просимо Сељретаріѐт Далељосхідній Уљраїнсьљий передати у всі 
дипльоматичні представництва іноземних держав у м. Владивостоці» *13+. На зборах було обрано 
Комітет длѐ захисту інтересів полонених-уљраїнців, до сљладу ѐљого ввійшли грељо-љатолицьљий 
полљовий свѐщенниљ о. Котне, хорунжий Зорій та хорунжий Ілляшинський. Зібраннѐ заљінчилосѐ 
співом національного гімну «Ще не вмерла Уљраїна» та «Не пора мосљалеві, лѐхові служить».  

Враховуячи, що у Миљольсьљ-Уссурійсьљому таборі перебувало 17 уљраїнців-галичан з 
університетсьљоя освітоя, місцевий «Пролетљульт» у березні 1920 р. звернувсѐ до них з проханнѐм 
взѐти на себе просвітня роботу в місцевому гарнізоні, де значну частину сљладали воѐљи з місцевих 
уљраїнців. Галичани-полонені радо погодилисѐ вести ця роботу серед воѐљів-уљраїнців шлѐхом читаннѐ 
лељцій уљраїнсьљоя мовоя та влаштуваннѐ уљраїнсьљих вистав *14+. Відомо таљож, що грељо-
љатолицьљий фельдљурат о. Котне правив служби у мiсцевому римо-љатолицьљому храмі у Миљольсьљу-
Уссурiйсьљому. 

Перша партiѐ полонених-уљраїнців, в тому числі майже всi уљраїнсьљi старшини, виїхала з 
Миљольсьљ-Уссурійсьљого табору на батьљівщину морем через Владивостољ у серпні 1920 р. Перед 
вiд’їздом голова Миљольсьљ-Уссурійсьљої Громади І. Журавель згадав галичан-уљраїнцiв, що їх љинула 
долѐ, ѐљ війсьљовополонених, на Зелений Клин. I це, на його думљу, було щасливо і длѐ них, i длѐ 
місцевих уљраїнцiв, бо галичани стали аљтивними творцѐми i спiвбудiвничими тутешнього уљраїнсьљого 
життѐ, виѐвлѐячи своя цiннiсть повнољровних, морально й iдейно оформлених уљраїнцiв *15, с. 426].  

Однаљ, дехто з галичан таљ і не захотів повертатисѐ додому під польсьљу займанщину. Таљ, 
В. Кийович та І. Гадзаман у відповідь на пропозиція В. Несторовича сљористатисѐ можливістя длѐ 
виїзду, відповіли, що вони не зацiљавленi в поворотi пiд Польщу, а присвѐтившись нацiональнiй справi 
на Зеленому Клинi, хочуть витримати до љiнцѐ. У своїх листах В. Несторовичу вони обидва, але рiзними 
словами, однодушно згадували значеннѐ длѐ Уљраїни її далељої љолонії над Тихим ољеаном i висловили 
непохитну вiру у те, що вона відіграю своя роля у љористь метрополiї *16, с. 403].  

Ціљаво, що у цей час до Владивостоља ѐљ перељладач америљансьљої армії потрапив Іван Орлик, 
що народивсѐ 22 вереснѐ 1890 р. у с. Товмачиљ Коломийсьљого повіту. Перед Першоя світовоя війноя 
він емігрував з Галичини до США. У 1914 р. поступив на службу до америљансьљого війсьља, у 1915-
1918 рр. служив на Філіппінах. У жовтні 1918 р. прибув до Владивостоља у сљладі америљансьљої 
війсьљової місії та нав’ѐзав љонтаљти з місцевими уљраїнсьљими організаціѐми, відразу став членом 
Владивостоцьљого уљраїнсьљого товариства «Просвіта». У травні 1920 р. І. Орлиљ повернувсѐ до 
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Каліфорнії, де брав аљтивну участь в уљраїнсьљому громадсьљому житті й помер там 1943 р. *17, с. 29-30]. 
Відмовились від поверненнѐ додому і двою галичан, що посідали провідні посади в уљраїнсьљих 

організаціѐх Забайљальщини. Це – В. Козаљ та П. Марчишин. Василь Козак, що народивсѐ 1896 (чи 
1899 р.) в с. Гірне стрийсьљого повіту, перебував у таборі полонених на Забайљальщині. Від 1917 р. 
мешљав у Читі, де з 1918 р. став членом Читинсьљої Уљраїнсьљої Громади, обиравсѐ членом виљонљому, 
сељретарем та головоя Забайљальсьљої Уљраїнсьљої Ољружної Ради. У 1918 р. за його підписом ѐљ голови 
Забайљальсьљої Ољружної Ради було видане уповноваженнѐ на формуваннѐ уљраїнсьљих війсьљових 
частин. У січні 1920 р. він від імени Ољружної Ради звернувсѐ до отамана Забайљальсьљого љозачого 
війсьља Г. Семенова з проханнѐм про наданнѐ уљраїнцѐм автономії. аљ наслідољ цих заходів, від отамана 
Семенова було отримано Грамоту, згідно з ѐљоя уљраїнсьљому населення Далељого Сходу надавалосѐ 
нацiонально-љультурну автономiя. Відповідно В. Козаља було обрано до виљонавчого органу, ѐљий було 
створено длѐ переведеннѐ в життѐ Грамоти отамана Г. Семенова. У жовтні 1922 р. він був 
заарештований большевиљами та став одним із головних обвинувачених на Читинсьљому процесi у січні 
1924 р., на ѐљому був засуджений за ст. 68 КК РСФСР до 3 рољiв позбавленнѐ волi. Очевидно, на початљу 
1930-х мешљав у Хабаровсьљу, працявав завідувачем љоопераціюя сільсьљогосподарсьљого 
машинобудівництва. 25 січнѐ 1931 р. знов був заарештований ПП ОДПУ по Далељосхідньому љрая за 
звинуваченнѐм за ст. 58-7 КК РСФСР, але 20 груднѐ 1931 р. звільнений за відсутністя дољазів. Подальша 
долѐ невідома. 

Ще одним видатним уљраїнсьљим діѐчем на Далељому Сході став Петро Марчишин, ѐљий 
народивсѐ 4 вереснѐ 1892 р. у с. Кошелівці Заліщицьљого повіту. У 1910 р. він заљінчив гімназія в 
Коломиї, а в 1914 р.– яридичний фаљультет Львiвсьљого унiверситету. Від 1914 післѐ заљінченнѐ 
війсьљової шљоли – старшина артилерії австро-угорсьљої армiї, був љонтужений та поранений у голову. 
Потрапив до російсьљого полону, перебував у таборi війсьљовополонених у Челѐбинсьљу та Березiвцi 
(Забайљальщина). Післѐ звільненнѐ з табору виљладав у шљолах у м. Верхнюудинсьљу, на ст. Хілољ та в 
Читі на Забайљальщині, де таљож брав участь у діѐльності уљраїнсьљих організацій. У 1917 р. обраний 
головоя Уљраїнсьљої Громади на ст. Хілољ, згодом – член та голова Забайљальсьљої Уљраїнсьљої Ољружної 
Ради у Читі. Від 4 травнѐ 1921 – завідувач уљраїнсьљого вiддiлу Мiнiстерства нацiональних справ 
Далељосхiдньої Республiљи. На цiй посадi аљтивно займавсѐ справоя органiзацiї уљраїнсьљого 
шљiльництва на Далељому Сходi. Пiслѐ прилученнѐ наприљінці 1922 р. ДСР до РРФСР – на еміграції в 
Харбіні (Маньчжуріѐ), де відразу долучивсѐ до місцевих уљраїнсьљих органiзацiй. В 1924 р. обраний 
головоя Соязу уљраїнсьљих студентiв у Харбiнi. Від 15 листопада 1933 р. – голова Уљраїнсьљої 
учительсьљої спілљи, член љомісії з організації уљраїнсьљої шљоли в Харбіні (1934). На початљу 1930-х став 
одним з членів таљ званого Уљраїнсьљого політичного центру або «чвірљи» – політичного проводу 
уљраїнсьљої еміграції в Харбіні, що оріюнтувавсѐ на ељзильний урѐд УНР в Европі та сљладавсѐ з чотирьох 
осіб. В 1933-1935 рр. – член Управліннѐ Уљраїнсьљого Національного Дому, побудованого уљраїнсьљоя 
еміграціюя ще в 1918-1920 рр., що став осередљом уљраїнсьљого громадсьљого та љультурного життѐ в 
Харбіні. У цей же час він став і одним з провідних діѐчів Спілљи уљраїнсьљих емігрантів в Маньчжурії, що 
була створена 1933 р., та харбінсьљої філії львівсьљої «Просвіти». Від 3 лятого 1933 р. він – заступниљ 
голови, а від 6 вереснѐ 1933 до 18 листопада 1934 р. – голова Ради «Просвіти». П. Марчишин став таљож 
аљтивним діѐчем харбінсьљого љлубу «Прометей», що об’юднував представниљів поневолених Мосљвоя 
народів. 29 сiчнѐ 1939 р. він був обраний заступниљом голови уљраїнсьљої централі в Маньчжурії – 
Уљраїнсьљої Національної Колонiї (УНК). У 1939 р. редагував журнал «Далељий Схiд», що видававсѐ 
Колоніюя. У 1944-1945 рр. П. Марчишин був членом Ради Старшин УНК. В Харбіні до 1939 р. він 
займавсѐ приватноя педагогічноя праљтиљоя, від 1939 р. виљладав у юврейсьљій національній шљолі, 
згодом працявав виљладачем математиљи љатолицьљого ліцея Свѐтого Миљолаѐ. Пiслѐ ољупацiї 
Маньчжурiї совютсьљоя армiюя П. Марчишин був заарештований 15 січнѐ 1949 р. разом з персоналом 
ліцея (за іншими даними – 1946). 20 липнѐ 1949 р. він був засуджений ОСО МГБ СССР за ст. 58-4, 58-11 
КК РСФСР до 10 рољів таборів. Відбував ув’ѐзненнѐ в Озерлагу Ірљутсьљої области, де й помер 30 січнѐ 
1954 р. (за іншими даними помер у Новосибірсьљій в’ѐзниці). 1 листопада 1989 р. був реабілітований. 

Схожий життювий шлѐх і у журналіста та уљраїнсьљого громадсьљого діѐча в Харбіні Івана 
Паславського. Місце і дата народженнѐ його невідомі. Його соратниљ по уљраїнсьљій справі в Харбіні 
Іван Світ подаю, що І. Паславсьљий був родом з Перемишлѐ [18, с. 163]. Ю інформаціѐ, що Іван 
Паславсьљий навчавсѐ в гімназії в аворові, де став одним із засновниљів та провідниљів Пласту (1913) *19, 
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с. 525+. Від серпнѐ 1914 р. – він Уљраїнсьљий Сiчовий Стрiлець, у січні 1915 р. в Карпатах потрапив у 
російсьљий полон, перебував у таборі війсьљовополонених в Павлограді. Згодом, під час громадѐнсьљої 
війни в Росії, опинивсѐ на Далељому Сході у Владивостоці, де у 1920-1921 рр. працявав у «Вечерней 
газете», брав участь у діѐльності місцевих уљраїнсьљих органiзацiй. Від 1923 р. він перебуваю на еміграції 
в Харбiнi у Маньчжурії, де виљладаю у љатолицьљому ліцеї Св. Миљолаѐ. У 1920-х рр. він став одним із 
засновниљiв в Харбіні Галицьљого љомітету. У 1925-1926 рр. робив заходи щодо виданнѐ в Харбіні 
уљраїнсьљої газети. Редаљтор тижневиља «Уљраїнсьље життѐ» (1925). У 1929-1930 рр. – співредаљтор 
уљраїнсьљої сторінљи «Уљраинсљаѐ жизнь» у російсьљомовній љитайсьљій газеті «Гун-бао». На початљу 
1930-х заснував виданнѐ газети «Уљраїнсьљі листи з Далељого Сходу». У 1934 р. робив заходи длѐ 
виданнѐ в Харбіні місѐчниља «Ватра», однаљ вони не мали успіху. У 1926 р. І. Паславсьљий став одним із 
засновниљів та отаманом товариства «Сiч», що діѐло в Харбіні до половини 1930-х рољів. Він став таљож 
засновниљом харбінсьљої філії львівсьљої «Просвіта» (1928) та був його головоя від 1928 до вереснѐ 
1933 р., і від 10 березнѐ 1935 до 1937 р. Від вереснѐ 1933 до березнѐ 1935 р. він виљонував обов’ѐзљи 
бібліотељарѐ «Просвіти». У 1933 р. став членом місцевої Уљраїнсьљої Ради Громадсьљих Уповноважених, 
був одним із засновниљів Уљраїнсьљої Національної Громади, що була заснована в Харбіні 17 груднѐ 
1933 р. та Уљраїнсьљої Національної Колонії в Маньчжурії – член організаційної љомісії зі створеннѐ УНК 
від т-ва «Січ» (від листопада 1934 р.), голова установчої љонференції (12 травнѐ 1935 р.) та сељретар 
президії установчих зборів УНК (19 травнѐ 1935 р.). Голова перших загальних зборів УНК, що відбулись 
12 червнѐ 1936 р.  

І. Паславсьљий брав участь у театральних виставах харбінсьљого Соязу уљраїнсьљої молоді, був 
головоя Уљраїнсьљого театрально-спiвочого товариства при УНК (1938). У љвітні 1944 р. обраний 
сељретарем Уљраїнсьљої Національної Колонії, однаљ ѐпонсьља влада не дозволила йому виљонувати ці 
фунљції і усунула з посади. У 1945 р. пiслѐ ољупацiї Маньчжурiї совютсьљоя армiюя він був 
заарештований та вивезений до СРСР. У базі даних Товариства «Мемориал», що розташована в 
Інтернеті, ю дані про Паславсьљого Івана Стефановича, 31.05.1895 рољу народженнѐ, родом з с. Буців 
Мостисьљого району Львівсьљої области, ѐљий, перебуваячи в ув’ѐзненні в Ухтіжемлагу (Комі АССР), був 
заарештований 15 жовтнѐ 1947 р. та 4 листопада того ж рољу засуджений війсьљовим трибуналом війсьљ 
МВС СССР при Управлінні будівництва Північно-Печорсьљої залізниці за ст. 58-4 КК РСФСР до 10 рољів 
позбавленнѐ волі. Але чи йдетьсѐ про одну й ту саму особу невідомо, бо Іван Паславсьљий, про ѐљого 
йшлосѐ вище, був відомий у Харбіні по-батьљові ѐљ «Михайлович». 

Серед уљраїнсьљих діѐчів у Харбіні бачимо й галичанина Юрія Маріяша, ѐљий таљож потрапив на 
Далељий Схід ѐљ війсьљовополонений з австрійсьљого війсьља. Згодом, очевидно не побажавши 
повертатисѐ до Польщі, до ѐљої було долучено Галичину, опинивсѐ у Харбіні. Виљладав тут таљож у ліцеї 
Свѐтого Миљолаѐ. Від 30 липнѐ 1933 р. – член місцевого товариства «Просвіта» та Уљраїнсьљої 
учительсьљої спілљи (1934). 29 січнѐ 1939 р. обраний членом Правліннѐ та сељретарем Уљраїнсьљої 
Національної Колонії в Харбіні. У 1940-х рољах опинивсѐ у Шанхая на півдні Китая, де став сељретарем 
Уљраїнсьљого Еміграційного Комітету. Подальша його долѐ невідома. 

аљ бачимо, долі галичан, ѐљі опинилисѐ на Далељому Сході під час Першої світової війни ѐљ 
війсьљовополонені, сљлалисѐ по різному. Хтось з них 1920 р. повернувсѐ до Галичини, хтось залишивсѐ в 
Совютсьљій Росії й був згодом репресований, хтось опинивсѐ в Китаї і лише післѐ 1945 р. потрапив у 
лещата НКВС та ГУЛАГу. 

У 1930-х рољах до Маньчжурії потрапила ще одна невеличља група галичан з числа членів ОУН, 
сљерованих туди її Проводом длѐ налагодженнѐ љонтаљтів з ѐпонцѐми з метоя спільної боротьби проти 
СССР та переобраннѐ проводу уљраїнсьљим рухом на Далељому Сході. Першим з них до Харбіну у жовтні 
1935 р. прибув Микола Митлюк (псевдо – Кер, легендоване прізвище у Харбіні – Богдан Луљавенљо). 
Народивсѐ він 22 травнѐ 1910 р. у с. Печеніжин Коломийсьљого повіту. Навчавсѐ в гімназії у Коломиї, 
член ОУН від 1929 р. У 1930 р., навчаячись у 8-й љлѐсі гімназії, за безпідставні переслідуваннѐ вчителѐ-
полѐља вдарив його топірцем по голові, за що був заарештований та засудженй до 1 рољу ув’ѐзненнѐ. 
Післѐ звільненнѐ виїхав до Каліша у Польщі, де сљлав матуру. аљ член љоломийсьљої боївљи ОУН, брав 
участь у нападі 31 липнѐ 1931 р. на поштову фіру під Печеніжином, післѐ чого перейшов до 
Чехословаччини, згодом виїхав до Німеччини, жив у Берліні. У жовтні 1935 р. на дорученнѐ Проводу 
ОУН прибув до Харбіну з завданнѐм сприѐти аљтивізації місцевого уљраїнсьљого громадсьљого життѐ. В 
Харбіні намагавсѐ очолити місцеву уљраїнсьљу молодь, об’юднану нављоло місцевого Соязу уљраїнсьљої 
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молоді та надати її діѐльності націоналістичного спрѐмуваннѐ. 12 червнѐ 1936 р. був обраний 
сељретарем Ради Уљраїнсьљої Національної Колонії в Харбіні, спричинивсѐ до розгрому в ній 
опозиційних груп «малоросійсьљого» спрѐмуваннѐ. Післѐ прибуттѐ інших членів ОУН став провідниљом 
групи ОУН у Харбіні. Загинув у вересні 1936 р. за нез’ѐсованих обставин (ймовірно у наслідљу 
спецоперації, проведеної совютсьљими спецслужбами) на совютсьљо-маньчжурсьљому љордоні на 
р. Амур, љоли намагавсѐ нелегально перейти на совютсьљий терен. 22 жовтнѐ 2006 р. у Печеніжині 
встановлено меморіѐльну дошљу на його честь. 

За деѐљими даними, ще раніше, у 1934 р., Проводом ОУН до Маньчужрії був висланий Омелян 
Хмельовський (легендоване прізвище в Харбіні – Борис Курљчі). На початљу 1930-х рр. він був головоя 
осередљу ОУН в Брно. За наѐвними даними, до Харбіну він прибув лише 1936 р. У 1937-1940 рр. 
працявав водіюм на вантажівљах у фірмі «Чурін і К», переважно у провінції, у 1940-1942 – водіюм у 
Муданьцзѐні. У 1942-1943 рр. жив випадљовими заробітљами. Від 1938 р. він був членом Уљраїнсьљої 
Національної Колонії в Харбіні, провадив аљтивну роботу поміж уљраїнсьљої молоді в Уљраїнсьљій 
Далељосхідній Січі, організував љурси водіїв длѐ молоді при місцевому Уљраїнсьљому Національному 
Домі. Від травнѐ 1942 р. разом із іншими оунівцѐми Г. Купецьљим та Г. Файдоя провадив національно-
виховну роботу в таборі длѐ втіљачів-уљраїнців з СРСР білѐ Харбіну. У липні 1943 – лятому 1944 р. 
працявав водіюм у Харбіні. У березні 1944 р. виїхав на переселеннѐ до Таогенсьљого району, де 
займавсѐ сільсьљим господарством. Униљнувши арешту післѐ вступу 1945 р. в Маньчжурія совютсьљих 
війсьљ, 1954 р. через Гонљонг зміг виїхати до Уругвая.  

У червні 1936 р. до Харбіну прибув ще один член ОУН Михайло Затинайко, ѐљий став відомим у 
Китаї ѐљ Роман Корда-Федорів. Він народивсѐ 1912 р. в с. Кобаљи Косівсьљого повіту, мав незаљінчену 
вищу освіту. 1936 р. висланий полљовниљом Ю. Коновальцем з Берліну до Маньчжурії. Його приїзд вніс в 
уљраїнсьље життѐ в Харбіні ѐљ аљтивізація, таљ і љонфліљти, ѐљих, таљого розміру, до того не було. Пізніш 
ці љонфліљти захопили і самих членів ОУН. Він вороже поставивсѐ до Уљраїнсьљого політичного центру 
(«чвірљи»), що оріюнтувавсѐ на Державний Центр УНР в ељзилі та очоляваних ним місцевих організацій – 
«Просвіти» та Спілљи уљраїнсьљих емігрантів. Спираячись на зв’ѐзљи в апонсьљій війсьљовій місії, разом з 
тодішнім головоя УНК Я. Роюм добивсѐ ліљвідації місцевих уљраїнсьљих організацій та підпорѐдљуваннѐ 
всього уљраїнсьљого руху одній струљтурі – Уљраїнсьљій Національній Колонії та спричинивсѐ до 
сљасуваннѐ виборної системи в ній. Намагавсѐ підпорѐдљувати групі ОУН газету «Манджурсьљий 
вістниљ», ѐљу видавали уенерівці, через що врешті газету було ліљвідовано ѐпонсьљоя владоя. У 1937-
1939 рр. Р. Корда-Федоров – один з провідних діѐчів Уљраїнсьљої Національної Колонії, у січні 1937 р. 
призначений референтом при відділі преси та пропаганди Правліннѐ Колонії, згодом – член Правліннѐ 
та сељретар УНК (1937-1939). Один з організаторів та провідниљів уљраїнсьљої молоді в Харбіні сприѐв 
перетворення місцевого Соязу уљраїнсьљої молоді на молодіжну організація націоналістичного 
спрѐмуваннѐ – Уљраїнсьљу Далељосхідня Січ, її сељретар (від 1937 до 26 січнѐ 1939 р.), провадив 
війсьљовий вишљіл її членів. У 1937 р. зредагував та видав одне число органу Січі – часопис 
«Далељосхiдній нацiоналiст». Завдѐљи його зусиллѐм у 1938 р. почав виходити часопис УНКолонії 
«Далељий Схiд», фаљтично співредаљтором ѐљого він був протѐгом 1938 р.  

Розходженнѐ в групі ОУН призвели до того, що на зборах Січі в січні та червні 1939 р. Р. Корда-
Федоров зазнав љритиљи, внаслідољ чого змушений був вийти з її лав. На початљу 1940 р. змушений був 
переїхати до Шанхая, де організовував діѐльність членів ОУН та брав аљтивну участь в місцевому 
уљраїнсьљому громадсьљому житті. Разом з М. Мільљом організував виданнѐ уљраїнсьљої газети «The Call 
of the Ukraine», що почала виходити в Шанхаї англійсьљоя мовоя у липні 1941 р., автор програмової 
статті в її першому числі. Співпрацявав з велиљим ѐпонсьљим місѐчниљом у Шанхаї «XX CENTURY», за 
деѐљі статті в ѐљому від 1945 р. мав љлопоти з америљансьљоя ољупаційноя владоя, через що не міг 
дістати ніде праці. Звинуватив М. Гнатова (С. Василіїва), що той, ѐљ голова Шанхайсьљої Уљраїнсьљої 
Громади, не захищаю його, через що дійшло до його розриву з Громадоя. У 1949 р., љоли љитайсьљі 
љомуністи загрожували зайнѐти Шанхай, ні америљанці, ні ІРО не схотіли помогти йому еваљуяватисѐ 
разом з іншими уљраїнцѐми, тому він залишивсѐ у Шанхаї, де мешљав під іменем Дем’ѐна Герасим’яља. 
4 травнѐ 1952 р. він був заарештований та депортований до СССР. 20 червнѐ 1952 р. засуджений 
війсьљовим трибуналом Мосљовсьљого війсьљового ољругу за звинуваченнѐм у шпигунстві та створенні 
«антисовютсьљої націоналістичної організації Уљраїнсьља Далељосхідна Січ у м. Харбін» до смертної љари. 
Розстрілѐний 26 серпнѐ 1952 р. у Мосљві, похований на Донсьљому цвинтарі. Реабілітований 14 березнѐ 
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2001 р. Генеральноя Прољуратуроя РФ. Автор дељільљох брошур, що висвітлявали засади уљраїнсьљого 
визвольного руху *20+. 

27 листопада 1937 р. до Харбіну з Італії прибула група членів ОУН під проводом Григорія 
Купецького (псевдо – Джура, за легендоя в Харбіні – Марљов Борис Семенович). Він народивсѐ 1909 р., 
дољладно місце народженнѐ невідоме. Член УВО та ОУН, був учасниљом збройного нападу на пошту в 
Городљу 30 листопада 1932 р., післѐ чого втіљ за љордон. Від 1934 р. перебував у вишљільних таборах 
ОУН в Італії. Належав до вишљільної групи М. Колодзінсьљого – «Кума». Післѐ проходженнѐ спеціѐльної 
підготовљи в Італії був висланий Проводом ОУН до Маньчжурії на чолі групи членів ОУН (разом з 
М. Гнатовим та Г. Файдоя) з метоя веденнѐ підготовчої роботи длѐ боротьби з СРСР шлѐхом 
найширшого впливу на уљраїнсьље населеннѐ Зеленого Клину, в тому числі на уљраїнців, що перебували 
в совютсьљому війсьљу та таборах ГУЛАГу. У Харбіні працявав водіюм таљсі. 12 листопада 1938 р. був 
обраний головоя Уљраїнсьљої Далељосхідньої Січі. Ініціявав заснуваннѐ спеціального фонду длѐ неї, 
розпочав навчаннѐ уљраїнсьљої мови длѐ членів Січі, провадив уљраїнознавчі љурси та їх війсьљовий 
вишљіл. Післѐ виниљненнѐ розходжень у групі ОУН члени Січі на зборах у січні 1939 р. підтримали 
Г. Купецьљого. 29 січнѐ 1939 р. він був обраний членом Правліннѐ Уљраїнсьљої Національної Колонії, але 
незабаром зрезигнував з ціюї посади на протест проти тисљу ѐпонців. У червні 1939 р. разом з Г. Файдоя 
почав писати та розповсяджувати летячљи з уљраїнсьљими національними гаслами. На вимоги 
ѐпонсьљої влади вилучити націоналістичні гасла, почати співпраця з білоя російсьљоя еміграціюя в 
Маньчжурії та виљонувати без застережень наљази ѐпонсьљої влади відповів љатегоричноя відмовоя, за 
що у грудні 1939 р. йому було заборонено очолявати УДС. У вересні 1940 р. за веденнѐ антиросійсьљої 
пропаганди був заарештований ѐпонсьљоя поліціюя. Післѐ заборони Січі ѐпонсьљоя владоя очолив 
Гуртољ уљраїнсьљої націоналістичної молоді, що постав у Харбіні 1941 р. У 1944-1945 рр. – сељретар Ради 
Старшин Уљраїнсьљої Національної Колонії в Харбіні. Брав аљтивну участь в уљраїнсьљому љультурному 
житті в Харбіні. У 1939-1940 рр. љерував хором Колонії, від 1940 р. грав в уљраїнсьљій театральній трупі 
П. Лавровсьљого. Залишив Харбін перед самим приходом совютсьљих війсьљ 13 серпнѐ 1945 р., виїхавши 
до Тѐньцзіня, а згодом – до Шанхая. У Шанхаї служив у допоміжній америљансьљій війсьљовій поліції 
(1946), від љінцѐ зими 1947 р. – вартовим в УНРРА, від травнѐ 1947 р. – безробітний. Одночасно брав 
аљтивну участь у місцевому уљраїнсьљому громадсьљому житті. Він став одним з організаторів та 
сељретарем (до осені 1947 р.) Уљраїнсьљого допомогового љомітету в Шанхаї, що займавсѐ організаціюя 
виїзду уљраїнців у вільний світ. З Шанхая нав’ѐзав љонтаљт з М. Лебедем та налагодив постійний 
організаційний зв’ѐзољ з ОУН(б), провадив збірљи на допомогу УПА. 4 січнѐ 1948 р. Г. Купецьљий виїхав 
через Сан-Францісљо до Канади. Мешљав у Торонто, де таљож був аљтивним учасниљом уљраїнсьљого 
громадсьљого життѐ, співзасновниљ видавництва «Гомін Уљраїни», сеньйор Пласту та СУМу. Написав свої 
спогади про життѐ в Маньчжурії та участь в місцевому уљраїнсьљому житті, ѐљі завершив у лятому 
1957 р. Вони були видані у Торонто лише 1988 р. *21+. На жаль, дата смерти Г. Купецьљого невідома.  

До сљладу групи, очоляваної Г. Купецьљим, входили таљож двою бойовиљів ОУН – Михайло Гнатів 
та Гриць Файда. Михайло Гнатів (псевдо – Залізнѐљ, Чорний, легендарне прізвище в Маньчжурії – 
Василіїв Сергій Іванович). Дата та місце його народженнѐ невідомі. Він мав початљову освіту, але надалі 
наполегливо займавсѐ самоосвітоя. Очолявав організаційну п’ѐтљу ОУН у Трусљавці, був провідниљом 
дрогобицьљої бойової групи УВО та ОУН, до ѐљої належали В. Білас, Д. Данилишин, І. Буній, М. Мотиља і 
ѐља організувала й виљонала напад на пошту в Трусљавці (1931) та вбивство Т. Голувља (1932). Післѐ 
атентату на Т. Голувља він втіљ за љордон, перебував у Данцігу, від 1934 р. – у вишљільному таборі 
М. Колодзінсьљого – «Кума» в Італії. У Маньчжурії став членом Уљраїнсьљої Національної Колонії та 
Уљраїнсьљої Далељосхідньої Січі (1938-1939). В харбінсьљому осередљу ОУН та Уљраїнсьљій Далељосхідній 
Січі відповідав за налагоджуваннѐ зв’ѐзљів з уљраїнцѐми Сибіру та Далељого Сходу, на випадољ потреби 
мав організувати бойові відділи й безпосередньо љерувати їхніми аљціѐми. У вересні 1938 р. за спроби 
нелегально перетнути маньчжурсьљо-радѐнсьљий љордон був заарештований маньчжурсьљоя поліціюя, 
відпущений післѐ довгих переговорів. Через нестачу засобів до існуваннѐ зимоя 1938-1939 р. тѐжљо 
працявав на провінції на лісозаготівлі. У 1939 р., љоли в Харбіні сљлались несприѐтливі умови длѐ 
уљраїнсьљої діѐльности, переїхав на південь Китая до Шанхая, де працявав охоронцем (від груднѐ 
1939 р.) та брав аљтивну участь в житті місцевої уљраїнсьљої љолонії. Він був відповідальним редаљтором 
перших 5 чисел газети «The Call of the Ukraine» (Шанхай, 1941), заступниљом голови Уљраїнсьљого 
Емігрантсьљого Комітету, головоя Уљраїнсьљого Національного Комітету, Уљраїнсьљого 
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Представницьљого Комітету (1948-1949) в Шанхаї. Від 1945 р. працявав в допоміжній америљансьљій 
війсьљовій поліції. У 1946-1949 рр. – голова Шанхайсьљої Уљраїнсьљої Громади, на базі ѐљої згодом 
організовано Уљраїнсьљий Допомоговий Комітет. У сљладі цього љомітету за допомогоя Миљоли Лебедѐ 
організовував еваљуація уљраїнців з Шанхая до США, Австралії та Аргентини. Наприљінці љвітнѐ 1949 р. 
виїхав через Франція до Аргентини. Подальша долѐ його невідома. 

Гриць Файда (псевдо – Бомба, легендарне прізвище у Маньчжурії – Іванов Ніљолай Петрович) 
народивсѐ 25 жовтнѐ 1913 р. у с. Ситихів Жовљівсьљого району Львівсьљої области. У 1930 р. він сљінчив 
філія Львівсьљої аљадемічної уљраїнсьљої гімназії, член Пласту (7-й љурінь ім. Кнѐзѐ Лева). Від 1930 р. – 
член ОУН, учасниљ нападу на пошту в Городљу 30 листопада 1932 р. 23 груднѐ 1933 р. виїхав до Данцига, 
а згодом – до Італії, де проходив вишљіл на о. Ліппарі, а згодом – на Сіцілії. У Маньчжурії від 1 травнѐ 
1938 р. розпочав љурс вивченнѐ СССР. Мав займатисѐ створеннѐм збройних відділів Уљраїнсьљої 
Далељосхідньої Січі в Харбіні. У 1938 р. працявав помічниљом механіља в автогаражі фірми Чуріна, у 
1939 – приймальниљом молоља у фірмі «Мейджі», у 1940 р. – охоронцем у м. Пейѐн, у 1941 – 
автомеханіљом у Куаньченцзи. У 1939 р. став членом Уљраїнсьљої Національної Колонії в Харбіні, але за 
час свого перебуваннѐ тут був заљонспірований, не діѐв відљрито ѐљ уљраїнсьљий націоналіст. Разом з 
Г. Купецьљим 1939 р. почав писати та розповсяджувати летячљи й відозви. Від травнѐ 1942 р. разом з 
Г. Купецьљим та О. Хмельовсьљим провадив національно-виховну роботу в таборі длѐ втіљачів-уљраїнців 
з СРСР. У жовтні 1942 р. він виїхав до столиці Маньчжурії Сіньцзіну (Чаньчунь), де працявав сторожем в 
елељтричній љомпанії. Ймовірно 1945 р. захоплений большевиљами, подальша долѐ невідома.  

Ољремо треба зазначити ще одну постать з галичан, що були причетні до уљраїнсьљої справи в 
Китаї у зазначений час. Це – письменниљ, подорожниљ, дипломат та сходознавець Степан Левинський 
[22]. Він народивсѐ 1897 р. у Львові у родині архітељта, заљінчив Львівсьљий політехнічний інститут, 
інженер-хеміљ за фахом. Студiявав у Брясселi та Парижi (від 1922 р.), де заљінчив ѐпонсьљий відділ 
Шљоли державних мов (1929) та Шљолу політичних науљ. Досљонало оволодів ѐпонсьљоя мовоя. За 
љнижљу «З апонсьљого дому» одержав премія Товариства письменниљів і журналістів ім. І. Франља 
(1933). У 1934-35 рр. друљувавсѐ у львівсьљому часописі «Назустріч». Писав про ѐпонсьљу поезія 
(перељлади С. Гординсьљого), архітељтурні пам’ѐтљи Львова, твори уљраїнсьљого та ѐпонсьљого 
мистецтва. Завдѐљи заходам УНДО отримав посаду в польсьљій дипломатичній службі. У 1936-1940 рр. 
працявав торгівельно-ељономічним референтом та перељладачем у польсьљому љонсульствi в Харбіні. У 
зв’ѐзљу з антиуљраїнсьљоя політиљоя Польщі стосовно Карпатсьљої Уљраїни 19 січнѐ 1939 р. подав у 
відстављу, однаљ під тисљом УНДО змушений був відљлиљати своя заѐву. Він фінансував виданнѐ 
љольорової мапи Зеленої Уљраїни, що її було видано у Харбіні 1936 р., зробив тељсти написів та її 
редагуваннѐ. С. Левинсьљий був постiйним автором уљраїнсьљих часописiв у Маньчжурiї, брав участь у 
пiдготовцi першого в історії «Уљраїнсьљо-ніппонсьљого словниља», що вийшов у Харбіні 1944 р. Пiслѐ 
1940 р љоротљий час він жив у Шанхаї, звiдљи переїхав до Пељiна. У 1942-1946 рр. працявав 
перељладачем при правлiннi французьљого губернатора Iндољитая в Сайгоні (В’ютнам). Співпрацявав у 
газеті «Уљраїнсьљий голос на Далељому Сході» (Шанхай, 1941-1944), де були надруљовані його враженнѐ 
від перебуваннѐ у апонії. Післѐ війни виїхав до Франції, де незабаром помер 8 жовтнѐ 1946 р. у м. Гап 
(департамент Верхні Альпи). Серед найпомітніших його творів – «Від Везувіѐ до пісљів Сагари» (Львів, 
1932), «З апонсьљого дому» (Львів, 1932), «Схід і Захід: Нариси з подорожі» (Львів: Ізмараґд, 1934). 

Галичани відіграли значну роля й у відродженні уљраїнсьљого громадсьљого життѐ на Зеленому 
Клині в останні десѐтиліттѐ ХХ – початљу ХХІ ст. Таљ, поміж засновниљів уљраїнсьљого товариства у 
Владивостоці ю трою славних галичан, носіїв справжнього уљраїнсьљого духу, традицій, мови й љультури, 
лядей висољого рівнѐ національної самосвідомости, ѐљі зберегли свою уљраїнство, більше п’ѐтидесѐти 
рољів мешљаячи на Далељому Сході. Це – А. М. Димсьља, В. І. Світальсьљий та І. Г. Думља. 

Адріяна Михайлівна Димська (з дому – Мельниљ) народиласѐ 5 січнѐ 1929 р. у Сољалі. Її батьљо – 
відомий уљраїнсьљий љооперативний діѐч Михайло Мельниљ, походив з села Заланів Рогатинсьљого 
району Івано-Франљівсьљої области. Від 1937 р. родина мешљала в Підгайцѐх. У 1939 р. батьљо був 
репресований Совютами, а мати з дітьми у 1940-1945 рр. перебували на засланні в Казахстані. У 1955 р. 
Адріѐна Михайлівна заљінчила Львiвсьљий полiтехнiчний iнститут за спеціѐльністя технологіѐ 
будівельних матеріѐлів і була призначена за розподiлом до Спасьљого цементного заводу в 
Приморсьљому љрая. З 1957 р. вона мешљаю у Владивостоцi, де більше 30 рољів працявала iнженером-
технологом, головним фахівцем в науљово-проељтному iнститутi промислового будiвнитцва 
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«ПромстройНИИпроељт». Адріѐна Михайлівна брала безпосередня участь у проељтуванні підприюмств 
будівельної індустрії не тільљи Приморсьљого љрая, а майже всіх регіонів Далељого Сходу – Камчатсьљої, 
Сахалінсьљої, Амурсьљої, Магадансьљої областей. З 1990 вона на пенсiї. У січні 1991 р. А. М. Димсьља 
стала одніюя з засновниць Товариства уљраїнсьљої љультури Приморсьљого љрая, була багатолiтнiм 
членом його правлiннѐ (1991-1998). У травні 1992 р. у рамљах Днів уљраїнсьљої љультури у Владивостоці 
підготувала першу вистављу уљраїнсьљого побуту. Делегат Конгресу уљраїнцiв держав љолишнього СРСР у 
сiчні 1992 р. у Киюві та V Уљраїнсьљого Далељосхіднього з’їзду, що відбувсѐ у Владивостоці у березні 
1993 р. Вона була членом Ради Владивостоцьљого товариства «Просвiта» (1998-1999) та Уљраїнсьљої 
нацiонально-љультурної автономiї м. Владивостоља (1999-2006). Від 2006 р. ю членом правліннѐ Центру 
уљраїнсьљої љультури Анатоліѐ Крилѐ «Горлицѐ» у Владивостоці.  

А. М. Димсьља була аљтивноя учасницея уљраїнсьљих народних хорів «Червона љалина» (1992-
2001) та «Горлицѐ» (2001-2007), уљраїнсьљого вољального ансамбля «Берегинѐ» (2007-2009). Упродовж 
десѐтиліть, маячи глибољі знаннѐ з історії уљраїнсьљої љультури, вона віддаю всі сили, знаннѐ і досвід 
заради збереженнѐ і розвитљу уљраїнсьљої љультури на Далељому Сході. Її зусиллѐми влаштовано 
десѐтљи виставољ уљраїнсьљого побуту, вишивљи тощо. Нагороджена медалѐми «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», Подѐљами Міністерства љультури і туризму Уљраїни (2007), Об’юднаннѐ уљраїнців Росії, 
Генерального љонсульства Уљраїни у Владивостољу, грамотами УВКР тощо. У 2010 р. була представлена 
до нагородженнѐ орденом «Кнѐгині Ольги», але нинішній президент Уљраїни таљ і не задовольнив це 
поданнѐ. 

Ще одним ветераном нашого товариства ю Василь Іванович Світальський, ѐљий народивсѐ 10 
березнѐ 1929 р. у с. Колодруби Миљолаївсьљого району Львiвсьљої области. У 1947-1949 рр. він 
працявав завідувачем љлубу та бібліотељарем у с. Велиља Горожанна на Львівщині. У 1949-1953 рр. 
перебував на війсьљовій службі у Нижньому Новгороді (Росіѐ). Від 1954 р. мешљаю у Владивостоці, 
працявав механіљом на пароплаві в љомпанії «Востољрибхолодфлот» (1954-1968), старшим механіљом у 
Далељосхідньому морсьљому пароплавстві (1968-1984). Від 1984 р. – на пенсiї. В 1991-1998 рр. він – 
аљтивний учасниљ та член правлiннѐ Товариства уљраїнсьљої љультури Приморсьљого љрая, виљонував 
фунљції прес-сељретарѐ товариства, пiдтримував аљтивнi љонтаљти з представниљами захiдньої 
уљраїнсьљої дiѐспори з США, Канади, Европи, регулѐрно дописував до уљраїнсьљих видань в Уљраїнi та 
дiѐспорi про уљраїнсьље громадсьље життѐ у Владивостоцi. У 1997-1998 рр. він – відповідальний 
сељретар товариства. Василь Іванович став одним із засновниљiв та членом Рад Владивостоцьљого 
уљраїнсьљого товариства «Просвiта» (1998-1999), Уљраїнсьљої нацiонально-љультурної автономiї 
м. Владивостоља (1999-2006) та Центру уљраїнсьљої љультури Анатоліѐ Крилѐ «Горлицѐ» (від 2006). Він 
був учасниљом V Уљраїнсьљого Далељосхіднього з’їзду у Владивостоці (1993), делегатом I, II та ІІІ 
Всесвiтнiх форумiв уљраїнців у Киюві. Від 1998 р. В. Світальсьљий – представниљ на Зеленому Клинi 
журналу «Самостiйна Уљраїна» i газети «Уљраїнсьље слово», від 1999 р. – представниљ ОУН, згодом – ОУН 
(державниљів) на Зеленому Клині. Незмiнний фото- та вiдеооператор уљраїнсьљого громадсьљого життѐ у 
Владивостоцi. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст. (2009), Грамотами Уљраїнсьљої Всесвітньої 
Координаційної Ради, Об’юднаннѐ уљраїнців Росії, Посольства Уљраїни в Росії тощо. 

Давнім членом уљраїнсьљих товариств у Владивостоці ю таљож онуљ галицьљого селѐнсьљого поета 
початљу ХХ ст. Павла Думљи – депутата галицьљого Сойму, що був знайомий з Іваном Франљом, – Іван 
Григорович Думка. Він народивсѐ 4 вереснѐ 1938 р. на хуторі Драгоманівља білѐ с. Купчинці Козівсьљого 
району Тернопільсьљої области. У 1962 р. заљінчив Лугансьљий машинобудівельний інститут за фахом 
ељономіст-бухгалтер і за розподілом був призначений до Владивостоља, де почав працявати простим 
робітниљом-арматурниљом у тресті «Дальморгідрострой». У 1964-1999 рр. працявав елељтриљом та 
елељтромеханіљом у Далељосхідньому морсьљому пароплавстві. Від 1999 р. – на пенсії. Іван Григорович – 
аљтивний учасниљ Товариства уљраїнсьљої љультури Приморсьљого љрая (1992-1998), перший заступниљ 
його голови (1997-1998). Учасниљ V Уљраїнсьљого Далељосхіднього з’їзду (1993). Один із засновниљів 
Уљраїнсьљої національно-љультурної автономії м. Владивостоља (1999-2006) та Центру уљраїнсьљої 
љультури Анатоліѐ Крилѐ «Горлицѐ», член його правліннѐ (від 2006). Від 2002 р. співав в Уљраїнсьљому 
народному хорі Анатоліѐ Крилѐ «Горлицѐ». 

Родом з Тернопільщини була і Мирослава Степанівна Лизун (з дому – Пелехата) – засновницѐ та 
художній љерівниљ Уљраїнсьљого народного хору «Червона љалина», що діѐв у 1992-2001 рр. при 
Товаристві уљраїнсьљої љультури Приморсьљого љрая та Владивостоцьљому товаристві «Просвіта». Вона 



 
3. Збереження історико-культурної та духовної спадщини зарубіжного українства 

 

381 

народиласѐ 10 вереснѐ 1942 р. у с. Лапшин Бережансьљого району Тернопільсьљої области. 
Культпрацівниљ за фахом, вона заљінчила љультурно-просвітню училище, мешљала у м. Стебниљ 
Львівсьљої области. З 1980-х рољів – у Владивостоці, працявала љультпрацівниљом у санаторії «Амурсљий 
залив» тощо. Стала учасницея Приморсьљого уљраїнсьљого народного хору «Горлицѐ», що діѐв у 
Владивостоці з 1979 р. У березні 1992 р. з частиноя його учасниць заснувала уљраїнсьљий хор «Червона 
љалина», була його художнім љерівниљом в 1992-1999 рр. Член правліннѐ Товариства уљраїнсьљої 
љультури Приморсьљого љрая (1997-1998). Учасницѐ V Уљраїнсьљого Далељосхіднього з’їзду (1993). 
Нагороджена дипломом Товариства «Уљраїна» (1997). У березні 1999 р. виїхала в Уљраїну, мешљала в 
Тернополі, де незабаром померла (2001 р). 

Керівниљом війсьљової сељції Товариства уљраїнсьљої љультури Приморсьљого љрая на початљу 
1990-х рр. був війсьљовий ліљар, майор медслужби Володимир Мадяр, ѐљий народивсѐ 1 січнѐ 1959 р. у 
Коломиї, а виріс в Ужгороді. Він заљінчив Війсьљово-медичну аљадемія в Ленінграді й у 1983-1993 рр. 
служив на Тихоољеансьљому флоті, останнѐ посада – завідувач хірургічного відділеннѐ шпитального 
судна «Іртиш». Наприљніці 1993 р. він звільнивсѐ в запас й повернувсѐ в Уљраїну. Мешљаю у м. Суми, 
працявав в різних установах ліљарем-ендосљопістом, хірургом. Ліљар-хірург вищої љатегорії. З 2004 р. – 
асистент љафедри загальної хірургії, радіѐційної медицини та фтизіѐтрії Сумсьљого державного 
університету. Кандидат медичних науљ (2005). Захистив дисертація за темоя «Інтраплевральна 
тораљопластиља в ліљуванні розповсяджених форм туберљульозу легень». Науљові уподобаннѐ: 
хірургічні методи ліљуваннѐ туберљульозу, лімфотропна терапіѐ, діѐгностична та ліљувальна ендосљопіѐ. 
Співавтор 5 навчально-методичних посібниљів, автор 8 патентів Уљраїни та 33 науљово-праљтичних 
статей. Аљтивіст партії Христиѐнсьљо-демољратичний сояз та Всеуљраїнсьљого товариства «Просвіта». 

Добре запам’ѐтавсѐ щирим патріотизмом і жертовністя, відданістя уљраїнсьљій справі й мічман 
Тихоољеансьљого флоту Олександр Мусій, 1959 рољу народженнѐ, родом з с. Кривчиљи Збаразьљого 
району Тернопiльсьљої области. 1978 р. він був пољлиљаний на війсьљову службу, післѐ відбуттѐ 
обов’ѐзљової служби служив мічманом у Владивостоці. Від березнѐ 1992 р. став членом війсьљової сељції 
Товариства уљраїнсьљої љультури Приморсьљого љрая. Брав аљтивну участь у проведенні Днів уљраїнсьљої 
љультури у Владивостоці (1992). 

Учасниљом Товариства уљраїнсьљої љультури Приморсьљого љрая з 1992 р. була Орися Євгенівна 
Бондаренко, ѐља народиласѐ 8 листопада 1954 р. у Бориславі. Вона заљiнчила 1975 р. Уљраїнсьљий 
полiграфiчний iнститут у Львовi, працявала на рiзних посадах у видавництвах «Радѐнсьља Уљраїна», 
«Правда Уљраїни» (Київ). Від 1987 по 2001 р. мешљала у Владивостоцi, де її чоловіља (нині вже пољійного) 
Яріѐ Олељсандровича Бондаренља було призначено дирељтором щойно створеного тоді найбільшого на 
Далељому Сході поліграфічного підприюмства – љомбінату «Дальпрес». Орисѐ Ювгенівна працявала у 
Владивостоці заступниљом дирељтора Далељосхiднього љнижљового видавництва, у 1990 р. очолила 
створене нея видавництво «Уссурi». Вела аљтивну громадсьљу дiѐльнiсть – була членом Президiї 
Далељосхiднього вiддiленнѐ ЯНЕСКО та президентом Мiжнародного жiночого љлубу ЯНЕСКО у 
Владивостоці, член Мiжнародної асоцiѐцiї видавцiв. У березні 1992 р. разом з чоловіљом вступила до 
Товариства уљраїнсьљої љультури Приморсьљого љрая, була членом його правліннѐ, а в 1997-1998 рр. – 
заступниљом його голови. У 1998 р. стала одніюя із засновниць та головоя Владивостоцьљого 
уљраїнсьљого товариства «Просвiта», а у 1999 – створеної на його основі Уљраїнсьљої нацiонально-
љультурної автономiї м. Владивостоља. Від 2001 р. живе в Мосљві, була делегатљоя ІІІ Конгресу 
Об’юднаннѐ уљраїнців Росії (2002). 

Нині уљраїнсьље товариство у Владивостоці – Центр уљраїнсьљої љультури Анатоліѐ Крилѐ 
«Горлицѐ» очоляю Тетяна Володимирівна Ткаченко (з дому – Карпець), 1957 р. народженнѐ, родом з 
с. Віліѐ Шумсьљого району Тернопільсьљої области, журналіст за фахом. Вона почала дописувати до 
районної газети ще під час навчаннѐ у шљолі. 1975 р., навчаячись на заочному відділенні фаљультету 
журналістиљи Львівсьљого університету, почала працявати штатним љореспондентом, а через ріљ – 
призначена на посаду зав. відділом листів і љультури районної газети Шумсьљого району (нині – 
«Новини Шумщини»). Від 1976 р. – член Спілљи журналістів Уљраїни. Післѐ заљінченнѐ університету, від 
1981 р. мешљаю у Владивостоці, вийшовши заміж за морѐља Сергіѐ Тљаченља, прадіди ѐљого переїхали на 
Зелений Клин, до Приморщини, ще за царѐ. Тут вона працявала за фахом љореспондентом газети 
«Рыбаљ Приморьѐ», а від 1984 р. – в газеті љолись одного з найбільших підприюмств Далељого Сходу – 
Дальзаводу «Авангард», одночасно працявала на радіо. Від 1993 р. співпрацявала з Товариством 
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уљраїнсьљої љультури Приморсьљого љрая, від 1996 стала учасницея його хору «Червона љалина», від 
2001 – Приморсьљого уљраїнсьљого народного хору «Горлицѐ». Вона була одноя із засновниць та 
членом Рад владивостоцьљого товариства «Просвіта» (1998-1999) та Уљраїнсьљої національно-љультурної 
автономії м. Владивостоља (1999-2006). У 2004-2006 рр. вона була головоя Владивостоцьљого 
уљраїнсьљого музично-літературного товариства «Горлицѐ». У 2006 р. Т. Тљаченљо стала засновницея 
Центру уљраїнсьљої љультури Анатоліѐ Крилѐ «Горлицѐ», головоя ѐљого ю з тих пір по сей час. Тетѐна 
Володимирівна стоѐла білѐ витољів Далељосхідніх та Приморсьљих љрайових фестивалів уљраїнсьљої. 
љультури (2002). Вона була ініціѐтором проведеннѐ та організатором ІV Далељосхіднього фестиваля 
уљраїнсьљої љультури «Наша дума – наша піснѐ», ѐљий відбувсѐ 2007 р. у Владивостоці та ІІ-VІ 
Приморсьљих љрайових фестивалів уљраїнсьљої љультури «Солов’їна піснѐ» (2008-2012). Вона була 
беззмінноя ведучоя та аљтивноя учасницея, авторљоя сценаріїв більшости цих фестивалів. Т. Тљаченљо 
ѐљ журналіст дописую про уљраїнсьљі љультурні заходи у Приморсьљому љраї до преси Владивостоља та 
Уљраїни, а таљож сайту уљраїнців Росії «Кобза». Вона була учасницея ІІІ та V Всесвітніх форумів уљраїнців 
у Киюві (2001, 2011), ю членом Ради Асамблеї народів Примор’ѐ, членом Спілљи журналістів Росії. 
Нагороджена Подѐљами Посольства Уљраїни в РФ (2007), Міністерства љультури і туризму Уљраїни (2007), 
Об’юднаннѐ уљраїнців Росії, Генерального љонсульства Уљраїни у Владивостоці, грамотоя Уљраїнсьљої 
Всесвітньої Координаційної Ради тощо. Була представлена до присвоюннѐ почесного званнѐ 
«Заслужений журналіст Уљраїни». 

Членом уљраїнсьљих товариств у Владивостоці був і відомий в Росії сходознавець, один з 
провідних фахівців з љорейсьљої філології Володимир Васильович Верхоляк (1957 р. нар.), ѐљий ю родом 
з с. Грозьова Старосамбірсьљого району Львівсьљої области. Післѐ заљінченнѐ в 1980 р. схiднього 
фаљультету Ленiнградсьљого унiверситету він був призначений за розподілом до Владивостољу, де в 
1980-1990 рр. працявав виљладачем схiднього фаљультету Далељосхiднього унiверситету. В 1989 р. в 
Ленінградсьљому університеті він захистив љандидатсьљу дисертація за темоя «Граматичні љатегорії 
предиљативу у љорейсьљій мові ХVII ст. (на матеріѐлі «Паљ тхонса онхе»)», љандидат філологічних науљ, 
доцент (1999). У 1990-1991 рр. – виљладач љафедри љорейсьљої філології Східнього інституту 
Далељосхіднього університету у Владивостоці. У 1995 р. він очолив створений його зусиллѐми у сљладі 
Далељосхіднього університету Вищий љоледж љореюзнавства. У 1995-2003 рр. був його дирељтором, 
одночасно (в 1995-2000) – зав. љафедри історії, ељономіљи та љультури Кореї. Від 2003 р – науљовий 
љерівниљ љоледжу, одночасно від 2005 – дирељтор Регіонального центру російсьљо-љорейсьљої співпраці 
у Владивостоці. В. Верхолѐљ – провiдний фахiвець з љорейсьљої фiлологiї, у 1998 р. в Республiцi Кореѐ 
визнаний љращим iноземним љореюзнавцем свiту. Член Редљолегiї з написаннѐ iсторiї Кореї при урѐдi 
Республiљи Кореѐ, автор бiльше 20 науљових праць з питань љорейсьљої фiлологiї, поміж тим – спiвавтор 
першого в Росii пiдручниља љорейсьљоi мови в 3-х частинах (1997-1999), багатьох праць з методиљи 
виљладаннѐ љорейсьљої мови, перељладiв художнiх творiв з љорейсьљої на росiйсьљу мову *23+. Уљазом 
Президента РФ нагороджений орденом Дружби (1999).  

Від 1984 р. солістом багатьох уљраїнсьљих вољальних љолељтивів, що існували у Владивостоці, був 
уродженець с. Зарайсьљ Самбірсьљого району Львівсьљої области Богдан Слабик (1954 р. нар.). У 1973-
1976 рр. він відбував війсьљову службу на Тихоољеансьљому флоті й післѐ її заљінченнѐ залишивсѐ у 
Владивостоці, від 1976 р. працяю судноремонтниљом, зварниљом на Владивостоцьљому 
судноремонтному заводі. У 1984-2008 рр. співав у Приморсьљому уљраїнсьљому народному хорі 
«Горлицѐ», з груднѐ 2008 до січнѐ 2011 р. – соліст ансамбля уљраїнсьљої народної й авторсьљої пісні 
«Надіѐ», у 2011-2012 рр. – уљраїнсьљого вољального ансамбля «Берегинѐ». 

Останнім часом аљтивну участь у роботі Центру уљраїнсьљої љультури «Горлицѐ» у Владивостоці 
беруть подружжѐ Галина та Володимир Лосіви – землѐљи В. Верхолѐља та Б. Слабиља, випусљниљи 
геологічного фаљультету Львівсьљого університету та подружжѐ Любов Семенівна та Володимир 
Іванович Мохники, родом з Івано-Франљівщини, власниљи љафе, ѐљі зберігаять у Владивостоці найљращі 
традиції уљраїнсьљої љухні. 

З Галичини походѐть і љерівниљи уљраїнсьљих товариств з інших міст Далељого Сходу. Таљ, у 
Стрия 1959 р. народиласѐ засновницѐ та голова Товариства уљраїнсьљої мови та љультури м. 
Уссурійсьља Приморсьљого љрая, ѐље діѐло в 1992-1998 рр. Ольга Сергєєва (з дому – Шевченљо), ѐља 
свого часу заљiнчила бiологiчний фаљультет Київсьљого унiверситету, а з 1986 р. за сiмейними 
обставинами мешљала в Уссурiйсьљу. Вона зберігала традиції уљраїнсьљого витинљарства. Нині мешљаю 
у Челѐбінсьљу (РФ). 
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У Львові 10 лятого 1937 р. у родині відомого уљраїнсьљого співаља, педагога і диригента 
Р. Орленља-Прољоповича народивсѐ засновниљ і довголітній голова Товариства уљраїнсьљої љультури 
Хабаровсьљого љрая «Зелений Клин» Марко Романович Прокопович. Він навчавсѐ в музичній 
десѐтирічці при Львівсьљій љонсерваторії по љласу сљрипљи, але 1949 р. разом з родиноя був засланий 
на Далељий Схід до Хабаровсьљого љрая. У 1956 р., післѐ звільненнѐ з засланнѐ, залишивсѐ у 
Хабаровсьљу, де 1957 р. заљінчив Хабаровсьљий державний педінститут за фахом «фізиља та 
астрономіѐ», згодом заљінчив аспірантуру з радіофізиљи, љандидат фізиљо-математичних науљ. Тривалий 
час (до липнѐ 2010 р.) Марљо Романович працявав завідувачем љафедри оптичних систем зв’ѐзљу 
Далељосхіднього університету шлѐхів сполученнѐ, почесний професор цього університету. У 1992 р. він 
став одним із засновниљів та головоя Товариства уљраїнсьљої љультури Хабаровсьљого љрая «Зелений 
Клин», був учасниљом V Уљраїнсьљого Далељосхіднього з’їзду (1993), делегатом ІІІ Всесвітнього форуму 
уљраїнців (2001), І та ІІ Конгресів Об’юднаннѐ уљраїнців Росії (1993, 1997), ю членом редљолегії журналу 
«Далељосхідна хвилѐ», що видаютьсѐ у Хабаровсьљу, Ради з міжнародних та міжнаціональних питань 
при губернаторі Хабаровсьљого љрая. Весь час не пориваю Марљо Романович з музичним мистецтвом, 
љерував хорами в інститутах, де вчивсѐ і працявав, у війсьљу, љоли проходив службу. Співаю у 
створеному ним уљраїнсьљому народному хорі «Мріѐ», оброблѐю народні пісні та пише партитури длѐ 
нього *24+.  

Родом з м. Зборів Тернопільсьљої области ю Едіта Мирославівна Познякова (з дому – Мочевус), 
1947 р. нар., відома уљраїнсьља громадсьља та љультурна діѐчља з м. Петропавловсьља-Камчатсьљого. 
Вона заљінчила фізиљо-математичний фаљультет Тернопільсьљого педагогічного інституту, далі вчиласѐ у 
Вільнясі (Литва), де здобула спеціѐльність програміста. Від 1988 р. за сімейними обставинами мешљала 
на Камчатці, працявала довший час ведучим програмістом, згодом – виљладачем інформатиљи та 
математиљи, завідувачем љафедри інформатиљи і математиљи Камчатсьљої філії Мосљовсьљого 
університету споживчої љооперації, доцент, љандидат фізиљо-математичних науљ. Вона була одніюя із 
засновниць та членом правліннѐ Національно-љультурної автономії уљраїнців Камчатљи (1997-2003), 
організатором та љерівниљом Клубу уљраїнсьљої љультури імені Івана Франља (1994-2008), що діѐв при 
Камчатсьљій обласній науљовій бібліотеці ім. С. Крашенінніљова. Її зусиллѐми проведено численні 
літературно-мистецьљі вечори, присвѐчені відомим діѐчам, знаменним подіѐм та ѐвищам уљраїнсьљої 
љультури. Е. Познѐљова була першим редаљтором юдиної на Далељому Сході уљраїнсьљої газети 
«Батьљівщина» (1998-2003), ѐљу майже повністя готувала сама. Вела сторінљу «Батьљівщина» на сайті 
уљраїнців Росії «Кобза». Нея підготовано до друљу та видано три випусљи альманаху «Уљраїнці на 
Камчатці» (2006-2007), а таљож понад десѐтољ љнижољ уљраїнсьљоя мовоя («а яності не знав...» 
С. Поліщуља, «Історіѐ Уљраїни в історії одніюї сім'ї» Н. Баланчуљ, «Духовна естафета далељих предљів» 
Л. Горай, збірљи віршів тощо). Вона – автор численних статей, сценаріїв уљраїнсьљих заходів та свѐт, що 
було проведено у згаданий час у Петропавловсьљу-Камчатсьљому. З 2008 р. мешљаю у Тернополі.  

Крім неї, аљтивну участь в діѐльності Клубу уљраїнсьљої љультури ім. Івана Франља у 
Петропавловсьљу-Камчатсьљому брали таљож галичанљи Світлана Кривуца, Ољсана Петруљ, Маріѐ 
Сидориљ. Світлана Геннадіївна Кривуца (з дому – Фомченљо) родом з м. Велиљі Мости Львівсьљої 
области, провізор за фахом, заљінчила Львівсьљий медичний інститут, працявала провізором-
технологом ліљарнѐної аптељи у Киюві. З 1986 р. мешљаю на Камчатці, працяю провізором вищої љатегорії 
й виљладачем медичного љоледжу у Петропавловсьљ-Камчатсьљому. Аљтивна учасницѐ Клубу 
ім. І. Франља та уљраїнсьљого вољального ансамбля «Ласљаво просимо» (2005-2008). Дописувала до 
газети «Батьљівщина», працявала ѐљ љорељтор уљраїнсьљих љнижољ, що виходили на Камчатці та 
альманаху «Уљраїна на Камчатці», допомагала з власних љоштів у фінансуванні його виданнѐ. 

Оксана Остапівна Петрук (з дому – Булља) народиласѐ 1978 р. в Івано-Франљівсьљу, заљінчила 
Приљарпатсьљий університет ім. В. Стефаниља з відзнаљоя (2000). Працявала вчителем молодших љласів 
у Івано-Франљівсьљу. У 2002-2005 рр. мешљала в Петропавловсьљ-Камчатсьљому, працявала вчителем 
музиљи і співів у середній шљолі № 7, де стала першоя вчительљоя створеного там уљраїнсьљого 
недільного љласу. Аљтивно працявала в уљраїнсьљій громаді, була членом Національно-љультурної 
автономії уљраїнців Камчатљи та Клубу уљраїнсьљої љультури ім. І. Франља, солістљоя ансамбля «Ласљаво 
просимо», членом редаљційної ради та љорељтором газети «Батьљівщина». Граю на фортепіѐно та 
бандурі, пише вірші, ѐљі друљувалисѐ в «Антології далељосхідної уљраїнсьљої ліриљи» (Хабаровсьљ, 2009) 
та журналі «Далељосхідна хвилѐ». Нагороджена Грамотами Уљраїнсьљої Всесвітньої Координаційної 
Ради. Нині мешљаю в Івано-Франљівсьљу. 
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Марія Богданівна Сидорик народиласѐ 1971 р. у с. Незвисьљо Городенљівсьљого району Івано-
Франљівсьљої области, заљінчила педагогічне училище у м. Жовті Води та Криворізьљий педагогічний 
університет. З 2000 р. мешљаю у Петропавловсьљ-Камчатсьљому, виљладала в уљраїнсьљому недільному 
љласі уљраїнсьљу мову та літературу, готувала учнів љласу до виступів в імпрезах Клубу уљраїнсьљої 
љультури. Відома своюя надійністя та безвідмовністя у всілѐљій љультурно-просвітницьљій роботі Клубу. 
Дољлала чимало зусиль до виходу в світ альманаху «Уљраїна на Камчатці». 

З м. Підволочисьља Тернопільсьљої области родом довголітній голова уљраїнсьљого осередљу в 
Магадані Богдан Франкович Пиріг (1950 р. нар.). Він заљінчив 1978 р. Київсьљий державний інститут 
љультури (1978) за фахом «љультурно-освітнѐ робота, режисер драматичних љолељтивів». Працявав в 
Уљраїні дирељтором будинљу љультури, режисером народного театру. Зарељомендував себе ѐљ 
талановитий виљонавець і організатор самодіѐльної народної творчости, став лауреатом І 
Республіљансьљого фестиваля мистецтв «Молоді голоси» (1979). Від 1982 р. мешљав у Магадансьљій 
області, працявав у геологічній розвідці, љерував дорослими й дитѐчими хоровими і вољальними 
љолељтивами, очолявав відділ љультури Хасинсьљого району, був заступниљом голови адміністрації 
цього району. Лауреат І, ІІ і ІІІ Всесоязних фестивалів народної творчости (1985, 1987 і 1988). Від 1998 р. 
був дирељтором Магадансьљого обласного театру лѐльољ, де ініціявав постанову љільљох спељтаљлів 
уљраїнсьљоя мовоя. Б. Пиріг стоѐв білѐ витољів сучасного уљраїнсьљого громадсьљого життѐ на Колимі, 
був одним із ініціѐторів створеннѐ першого осередљу уљраїнсьљої діѐспори в Магадансьљій області у 
селищі Карамљен (1983), засновниљом організації уљраїнсьљої діѐспори Хасинсьљого району (1992). 
Засновниљ та голова (від 1999 р.) Регіональної уљраїнсьљої національно-љультурної автономії 
Магадансьљої области «Колима-Славутич». Завдѐљи його ініціѐтиві й наполегливості Магадансьљій 
середній шљолі № 2 було надано ім’ѐ Т. Г. Шевченља, у ній створено музей Кобзарѐ, відљрито 
меморіѐльну дошљу та перше в Сибіру та на Далељому Сході погруддѐ Т. Г. Шевченља, у Магадансьљій 
обласній бібліотеці ім. О. С. Пушљіна відљрито відділ уљраїнсьљої літератури. Б. Пиріг надав сприѐннѐ у 
зйомљах 4-серійного дољументального фільму «Уљраїнці на Колимі». Він провадив велиљу роботу щодо 
реабілітації незаљонно репресованих уљраїнців, ѐљі були в’ѐзнѐми сталінсьљих таборів на Колимі. За його 
ініціѐтиви та безпосередньої участи розроблені проељти знаљу на цвинтарі м. Магадана й меморіѐльної 
стели та музея під відљритим небом на території љолишнього табору «Дніпровсьљий» длѐ увічненнѐ 
пам’ѐти уљраїнців-жертв тоталітарного режиму. Неодноразово був делегатом Всесвітніх форумів 
уљраїнців. Учасниљ IV Далељосхіднього фестиваля уљраїнсьљої љультури «Наша дума – наша піснѐ» 
(2007), ведучий його офіційного відљриттѐ та гала-љонцерту. Заслужений працівниљ љультури Уљраїни 
(2009). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст. (2004), представлений до нагородженнѐ орденом «За 
заслуги» ІІ ст. З 2011 р. мешљаю в Уљраїні. 

Таљим чином, бачимо, що уљраїнці з Галичини брали аљтивну участь в діѐльності уљраїнсьљих 
організацій на Зеленому Клині і під час буремних подій початљу ХХ ст., й у відродженні уљраїнсьљого 
громадсьљого життѐ тут наприљінці ХХ – початљу ХХI ст., часто перебираячи на себе провідні фунљції, 
сљладаячи љістѐљ цих організацій. Пољазово, що саме П. Марчишин очолив уљраїнсьљій відділ у 
Міністерстві національних справ Далељосхідньої Республіљи. Особливої уваги заслуговую діѐльність 
уљраїнців із західніх земель у сљладі уљраїнсьљих організацій, що існували в Китаї у 1920-40-х рр. Маячи 
вищий рівень національної свідомости, вони й тут, на Далељому Сході, виступали ѐљ справжні 
представниљи «уљраїнсьљого П’юмонту», виљонуячи роль націютворчого ферменту, сљріпляячи та 
аљтивізуячи місцеві уљраїнсьљі організації. Отже, хотілосѐ б, щоб в Галичині знали й пам’ѐтали про своїх 
славних землѐљів, ѐљі, заљинуті долея за тисѐчі љілометрів від батьљівщини, залишалисѐ її славними 
синами, вірно служили уљраїнсьљій справі не тільљи в Америці, але й в Азії, на берегах Тихого ољеану. 
Хотілосѐ б сподіватись, що сучасні дослідниљи в Уљраїні заціљавлѐтьсѐ долея цих лядей, про ѐљих 
відомо не таљ багато, та допоможуть зі свого бољу повніше відтворити сторінљи їх життюпису, 
заповнивши прогалини особливо з галицьљого періоду їх життѐ, про ѐљий автору ціюї публіљації відомо 
найменше. 
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Михайло Яворський 

ВСЕСВІТНІ БОЙКІВСЬКІ ФЕСТИНИ ЯК ФАКТОР СПРИЯННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД 

 
У статті висвітлено досвід самоорганізації місцевих громад гірських районів Львівщини та 

розвиток їхніх зв’язків з українською діаспорою шляхом створення громадських організацій, кооперативів, 
проведення Всесвітніх бойківських фестин та Світових конгресів українців-бойків. Представлено 
рекомендації щодо активізації цієї діяльності як на території України, так і в середовищі української 
діаспори у світі. 

Ключові слова: місцева громада, бойківські фестини, українська діаспора, українці-бойки, гірські 
райони. 

 

An article describes an experience of self-organization of local communities of Lviv region mountain areas 
and development of their contacts with Ukrainian diaspora via NGOs, cooperatives creation, Worldwide Bioko’s 
Festyny conduction and World congress of Ukrainians-Boikos. Recommendations on this activity energizing on the 
territory of Ukraine as well as within the environment of Ukrainian diaspora in the world are presented. 

Key words: local community, Bioko’s Festyny, Ukrainian diaspora, Ukrainians-Boikos, mountain areas. 
 

Уљраїнці-бойљи проживаять у центральній та західній частині уљраїнсьљих Карпат (Бойљівщина) і ю 
невід’юмноя частиноя уљраїнсьљого народу. 

Бойљи – одна з найбільших етнографічних груп уљраїнців: близьљо двох мільйонів лядей, ѐљі 
живуть на території у 12 тисѐч љвадратних љілометрів. 

Ољрім цього, з різних причин багато бойљів мешљаю зараз в інших областѐх Уљраїни: в Донецьљій, 
Херсонсьљій, Одесьљій, Харљівсьљій, Хмельницьљій, Рівненсьљій, Автономній республіці Крим та ін., а 
таљож за љордоном – у США, Канаді, Велиљій Британії, Німеччині, Франції, Португалії, Іспанії, Італії, 
Білорусі, Росії. 

На початљу 90-х рољів ХХ ст., у період проголошеннѐ незалежності Уљраїни, бойљівсьља спільнота 
почала аљтивно самоорганізовуватисѐ, зољрема через створеннѐ громадсьљих організацій (ГО) 
љультурологічного та господарсьљого спрѐмуваннѐ, а таљож шлѐхом проведеннѐ Всесвітніх бойљівсьљих 
фестин і Світових љонгресів бойљів. 

Перші Всесвітні бойљівсьљі фестини відбулисѐ у 1992 р. у Турљівсьљому районі Львівсьљої області з 
ініціативи Турљівсьљого районного товариства «Бойљівщина», ѐље очолявав знаний фахівець-
љультуролог Петро Косачевич. 

Нині Петро Косачевич ю головоя Всеуљраїнсьљого громадсьљого товариства «Бойљівщина ХХІ 
століттѐ». 

Другі Всесвітні бойљівсьљі фестини відбулисѐ у 1997 році, Треті – у 2003 році, Четверті – у 2007 
році. У 2005 році на Турљівщині був проведений Перший, а у 2010 році – Другий Світові љонгреси бойљів. 

У 2010 р. у Міністерстві ястиції Уљраїни було зареюстровано Всеуљраїнсьље громадсьље товариство 
(ВГТ) «Бойљівщина ХХІ століттѐ», а у 2012 році – Міжнародна громадсьља організаціѐ «Світовий Конгрес 
Бойљів». 

1-5 серпнѐ 2012 р. на території Турљівсьљого (ѐљ базового), а таљож сусідніх до нього 
Старосамбірсьљого, Дрогобицьљого та Сљолівсьљого районів відбулисѐ П’ѐті явілейні Всесвітні бойљівсьљі 
фестини. Організаторами фестин виступили Міністерство љультури Уљраїни, Львівсьља обласна рада, 
Львівсьља обласна державна адміністраціѐ, а таљож Турљівсьља районна рада, Турљівсьља районна 
державна адміністраціѐ, Всеуљраїнсьље громадсьље товариство «Бойљівщина ХХІ століттѐ». 

В рамљах фестин проводилисѐ мистецьљі, літературно-љраюзнавчі, туристичні та спортивні 
љонљурси, науљово-праљтичні љонференції, вистављи – презентації місцевих громад Турљівсьљого району 
та сільсьљогосподарсьљих обслуговуячих љооперативів Львівщини, Заљарпаттѐ, Івано-Франљівщини та 
Чернівеччини, вистављи образотворчого мистецтва, науљово-технічної творчості, а таљож захопляячі 
дитѐчі заходи. 

У всіх цих дійствах взѐли участь багато учасниљів, гостей, глѐдачів, ѐљ зі всіюї Уљраїни, таљ і з 
діаспори – всього понад 100 тисѐч осіб. 
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На належному науљовому й організаційному рівнѐх пройшла Міжнародна науљово-праљтична 
љонференціѐ «Історичний, духовний, љультурний та соціально-ељономічний розвитољ Бойљівщини: 
минуле, сучасне та майбутню». На љонференції з пленарними доповідѐми виступили: 

 протосинљел Самбірсьљо-Дрогобицьљої Юпархії УГКЦ о. Григорій Комар на тему «Роль 
церљви у духовному розвитљу бойљівчан»; 

  головний ліљар Львівсьљого обласного центру здоров’ѐ Ярій Островерха – «Народна 
медицина Бойљівщини, оздоровленнѐ, відпочинољ, здоровий спосіб життѐ»; 

 љерівниљ проељтів ГО «Агенціѐ ељономічного розвитљу Турљівщини» Ољсана Павлиљ – 
«Розвитољ зеленого туризму на Бойљівщині»; 

 вчитель, љандидат історичних науљ Василь Комарницьљий – «Розвитољ освіти на 
Турљівщині (на приљладі села Комарниљи)»; 

 дирељтор та заступниљ дирељтора інституту соціології Варшавсьљого університету 
љардинала Вишинсьљого професори Тадеуш Бонљ та ануш Міжво – «Моральне вихованнѐ, 
підготовља молодої сім’ї та підростаячого пољоліннѐ до суспільного життѐ»; 

 провідний фахівець Управліннѐ туризму та љурортів Львівсьљої обласної державної 
адміністрації Ољсана Погорілљо – «Програма розвитљу туристично-рељреаційного 
љомплељсу на Львівщині»; 

 дирељтор Львівсьљого центру науљи, інновацій та інформатизації, љандидат технічних науљ 
Михайло аворсьљий – «Формуваннѐ інноваційної інфраструљтури в гірсьљих районах в 
љонтељсті реалізації проељту «Сталий розвитољ Турљівсьљої трансљордонної зони» та ін. 

Усі доповідачі на пленарному і сељційних засіданнѐх загострили увагу присутніх на необхідності 
тісної співпраці влади, громади, ділових љіл, освітѐн та духовенства у сфері формуваннѐ інноваційно-
інвестиційних проељтів розвитљу гірсьљого љрая та підготовљи висољоморальної і висољопрофесійної 
еліти длѐ їхньої успішної реалізації. 

Змістовно в рамљах фестин відбувсѐ навчальний семінар-презентаціѐ «Коопераціѐ ѐљ форма 
інноваційної діѐльності та двигун ељономічного розвитљу сільсьљих громад Бойљівщини: стратегічний 
розвитољ обслуговуячих љооперативів (СОК)».  

Захід був організований у смт. Боринѐ Турљівсьљого району на базі СОК «Вулљан», створеного за 
сприѐннѐм Міжнародної благодійної організації «Добробут громад» у 2007 році і ѐљий об’юдную на 
сьогодні понад 70 родин. У цьому навчальному проељті взѐли участь љерівниљи обслуговуячих 
љооперативів Чернівецьљої, Заљарпатсьљої, Івано-Франљівсьљої, Тернопільсьљої та Львівсьљої областей. На 
семінарі відбуласѐ презентаціѐ інноваційної бізнес-ідеї зі створеннѐ љооперативом «Вулљан» 
автентичної сироварні-ресторану туристичної спрѐмованості з традиційними бойљівсьљими стравами. 

З велиљим інтересом учасниљи семінару обговорили таљож питаннѐ виљористаннѐ в гірсьљих 
населених пунљтах нових технологій дешевого ељологічного будівництва, впровадженнѐ ефељтивних 
технологій виготовленнѐ повітрѐних та водѐних сонѐчних љолељторів, природного обробітљу ґрунту, 
впровадженнѐ методиљ правильного та раціонального харчуваннѐ дітей у шљолах. 

Всі учасниљи семінару були одностайними у тому, що љооперативи на сьогодні ю одним із 
найефељтивніших механізмів об’юднаннѐ мешљанців сільсьљих громад нављоло вирішеннѐ спільних 
проблем, незважаячи на політичні, релігійні та інші чинниљи. 

Розвинути село через љооперація, гарантувати продовольчий достатољ населеннѐ шлѐхом 
виробництва власних ељологічно чистих продуљтів харчуваннѐ, їх переробљу та реалізація – ніхто љраще, 
ніж љооперовані селѐни, цього не зробить. 

Таљ вже історично сљлалосѐ, що бойљівсьља землѐ багата видатними особистостѐми. Одніюя із них 
ю свѐщениљ, етнограф і просвітитель Михайло Зубрицьљий, ѐљий народивсѐ 22 жовтнѐ 1865 р. у селі 
Кіндратів Турљівсьљого району і понад 30 рољів (з 1881 по 1941 рр.) свѐщенниљував у селі Мшанець 
Старосамбірсьљого району. 

Життя і творчості Михайла Зубрицьљого були присвѐчені науљово-творчий захід білѐ його 
пам’ѐтниља в с. Кіндратів та љонференціѐ «Михайло Зубрицьљий в історії с. Мшанець». 

У виступах учасниљів цих зібрань було відзначено, що о. Михайло Зубрицьљий не тільљи чесно й 
сумлінно виљонував душпастирсьљі обов’ѐзљи, але й аљтивно працявав на ниві громадсьљого та 
љультурного розвитљу рідного љрая. 



 
3. Збереження історико-культурної та духовної спадщини зарубіжного українства 

 

   388 

У 1892 році він відљрив «Просвіту» у с. Мшанець, проводив тут різностороння просвітницьљу 
роботу, сприѐв відљриття читалень «Просвіти» в нављолишніх селах. Постійно дбав про розвитољ 
шљільництва, вихованнѐ дітей, домагавсѐ поліпшеннѐ матеріального забезпеченнѐ учнів і вчителів, 
сприѐв організації промислових шљіл. аљ відомий вчений, автор понад 330 науљових праць, він був 
обраний дійсним членом істориљо-філософсьљої сељції Науљового Товариства ім. Шевченља у Львові. В 
рељомендаціѐх љонференції прозвучали тези, що на сьогоднішній день лідери місцевих громад в особах 
голови місцевої ради, дирељтора шљоли, свѐщениља повинні організувати серед лядей, особливо серед 
молоді, роботу з дослідженнѐ діѐльності історичних особистостей, ѐљі народились в тих чи інших 
населених пунљтах Бойљівщини, та створявати нављоло цих імен љультурно-просвітницьљі осередљи, ѐљі 
би сприѐли розвитљу та самоорганізації громади в умовах уљраїнсьљої державності та глобальних 
виљлиљів ХХІ століттѐ. 

Виходѐчи з дисљусій, ѐљі відбулисѐ на вищеперерахованих заходах, а таљож інших подіѐх під час 
Бойљівсьљих фестин, можна зробити попередні висновљи щодо подальшого удосљоналеннѐ діѐльності 
громадсьљих організацій Бойљівщини у справі ініціації процесів самоорганізації та інноваційного 
розвитљу громад, а таљож аљтивізації співпраці уљраїнців-бойљів у межах всіюї Уљраїни та зарубіжжѐ, а 
саме: 

 необхідно сљонцентруватисѐ на формуванні та реалізації горизонтальних проељтів у 
сферах љультури, освіти, туризму, розвитљу підприюмництва та інноваційної діѐльності у 
середовищі Всеуљраїнсьљого громадсьљого товариства «Бойљівщина ХХІ століттѐ», ѐље маю 
свої осередљи у сімнадцѐти областѐх Уљраїни; 

 сприѐти створення інноваційних бізнес-інљубаторів длѐ допомоги в реалізації 
новаторсьљих бізнес-ідей, в т. ч. у сфері сільсьљогосподарсьљої љооперації. Розглѐдати 
сільсьљогосподарсьљі обслуговуячі љооперативи ѐљ інноваційні осередљи місцевого 
ељономічного та љультурного розвитљу; 

 створявати СОКи з метоя наданнѐ допомоги родинним і фермерсьљим господарствам в 
питаннѐх енергоефељтивності, в освоюнні ељологічно безпечних інноваційних технологій 
виробництва, переробљи молоља, м’ѐса, грибів, ѐгід і т. п. та реалізації 
сільсьљогосподарсьљої продуљції на внутрішньому і зовнішньому ринљах; 

 ідентифіљувати видатні історичні особистості, ѐљі народилисѐ на Бойљівщині і внесли 
вагомий внесољ у розвитољ љрая, Уљраїни, стали іменами ювропейсьљого і світового рівнѐ. 
Організовувати музеї, проводити різні науљово-праљтичні і творчі заходи, ѐљі би 
стимулявали процеси самоорганізації територіальних громад нављоло приљладів життѐ і 
діѐльності цих особистостей. 
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 ЦЕРКВА ЯК ЦЕНТР ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ  
УКРАЇНЦЯ ЗА КОРДОНОМ 

 
 

 

Ліля Борисевич, Мечислав Фіглевський 

ЕЛЕМЕНТИ ГУЦУЛЬСЬКОЇ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ  

В ХРАМОВОМУ БУДІВНИЦТВІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 

 
У статті відзначено, що церкви, споруджені в гуцульському стилі, можна сьогодні побачити не 

лише в Галичині, Закарпатті чи Буковині. Українці, які емігрували до Америки, Канади, Австралії, а також 
до інших країв, назавжди зберегли в серцях згадки про самобутню сакральну архітектуру дерев’яних 
церков, зокрема гуцульських, намагаються окремі елементи втілити при спорудженні нових, вже 
сучасних храмів, у тих поселеннях, де вони нині працюють і проживають. Розповідається про 
талановитих українських архітекторів-авторів ряду оригінальних сакральних споруд, збудованих у різних 
країнах з помітним впливом багатства архітектури гуцульських дерев’яних церков. 

Ключові слова: сакральна архітектура, гуцульські церкви, ЮНЕСКО, дерев’яні храми, народне 
мистецтво, іконопис, українська діаспора. 

 

The article notes that the church, built in Hutsul style, can be seen today not only in Galicia, Transcarpathia 
or Bukovina. Ukrainians who emigrated to America, Canada, Australia, and to other countries, forever preserved in 
their hearts mention of distinctive sacred architecture of wooden churches, especially the Hutsul, trying to put some 
elements in the construction of new, modern churches are in those areas where they currently work and live. The 
author also describes talented Ukrainian architects who constructed a number of original sacred buildings 
constructed in different countries, with the notable influence of wealth architecture Hutsul wooden churches. 

Key words: sacred architecture, Hutsul churches, UNESCO, wooden temples, folk art, iconography, Ukrainian 
diaspora. 

 

Дерев’ѐні церљви – своюрідні візитні љартљи Гуцульщини. Їх залишили длѐ нащадљів на своїх 
полотнах відомі уљраїнсьљі художниљи, зафіљсували на фотографіѐх етнографи, мистецтвознавці, 
детально описали архітељтори, релігіюзнавці, вітчизнѐні і зарубіжні мандрівниљи. Цими шедеврами, 
створеними нерідљо ще за Австрії, а то й раніше, і нині захопляютьсѐ не лише Ювропа, що маю свій центр, 
ѐљ љажуть місцеві жителі, «он за тим верхом». 

Уљраїнсьљі і польсьљі ељсперти визначили 16 дерев’ѐних храмів (по вісім з љожної держави), ѐљі 
пропонуватимуть внести до списљу Всесвітньої спадщини ЯНЕСКО. До числа уљраїнсьљих претендентів 
потрапила і церљва Пресвѐтої Богородиці в селі Нижній Вербіж Коломийсьљого району (1808 ріљ). Та й тут, 
ѐљ відзначаять дослідниљи, не обійшлосѐ без ложљи дьогтя. Нижньовербізьље саљральне диво в останні 
рољи зазнало серйозного втручаннѐ сучасних ремісниљів. Їм невтѐмљи, що майстер, ѐљий збудував свій 
уніљальний п’ѐтиверхий гуцульсьљий храм, два століттѐ тому удостоївсѐ спеціальної медалі від 
австрійсьљого цісарѐ. Тепер же, аби його творіннѐ потрапило під патронат ЯНЕСКО, необхідно просити 
місцеву церљовну громаду, у власності ѐљої перебуваю споруда, знѐти блѐху з церљовних бань і відновити 
автентичну гонтову пољрівля. А ще – на давній манер облаштувати довљолишня територія *2, с. 13].  

«Дім Божий, церљов ставлѐть майстри таљим самим зелізниљом і з таљого самого дерева, ѐљ хату, – 
відзначав Володимир Шухевич у монографії «Гуцульщина», виданій у Львові 100 рољів тому. – Основний 
плѐн церљви се хрест з чотирма рівними љрилами. Те љрило, що від входу, звесѐ бабинець, напротив 
него вівтар, а оба бічні притвори: љрило з вівтарем звернене до сходу, а бабинець до заходу сонцѐ; 
висољість церљви в напрѐмі ліхтарні рівнаю сѐ довжині церљви. На грубих брусованих підвалинах, 
попідпираних велиљим љаміннѐм длѐ нерівності терену, і против того напроти підвалини стоїть від 
середини церљви чисто згибльований оструб з протесів або брусів; долішнѐ частина того оструба, 
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підопасаню, љладесѐ на замљи з довгими вуглами, љрита з надвір опасанюм, спадистим до 2 м. широљим 
побоюм, що опираюсѐ на вистаячих вуглах; (під опасаню ховаятьсѐ ляди в дощ, љоли глітно в церљві)… 
До церљви входить сѐ ганьчиљом, де сљладаять гуцули љресані, палиці, бесаги і т. і.» *5, с. 141-142]. 

За архівними джерелами, на початљу минулого століттѐ серед діячих храмів на Гуцульщині чи не 
найстарішими дерев’ѐними церљвами були дві – свѐтого Миљолаѐ у тодішньому присілљу 
Монастирисљо, споруджена ще у 1758 році (Косівщина) та Успіннѐ Пресвѐтої Діви Марії у селі Жаб'ю-
Слупейља, що зведена приблизно на 40 рољів пізніше. Істориљи таљож не забули подати нащадљам 
відомості і про те, що подељуди на Гуцульщині наприљінці XIX століттѐ вже з’ѐвлѐятьсѐ поодинољі 
дерев’ѐні церљви під блѐхоя, що часті пожежі не раз залишали горѐн без храму, а тому, порушуячи 
давні традиції, дерево починаять замінявати цеглоя, ѐљ, наприљлад, у Стопчатові, Кутах. 

Церљви, споруджені в гуцульсьљому стилі, можна зустріти не лише в Галичині, на Буљовині чи 
Заљарпатті. Ціљаві дані знаходимо в матеріалах уљраїномовної газети «Наше слово» (Республіља 
Польща). На початљу 30-х рољів минулого століттѐ у західних Карпатах, де в основному проживали 
лемљи, налічувалосѐ більше ѐљ 250 дерев’ѐних церљов і љаплиць, дуже подібних до гуцульсьљих. 

Наші землѐљи, ѐљі опинилисѐ у США, Канаді, Австралії, в інших љраѐх, назавжди зберегли в серцѐх 
згадљи про материнсьљу љолисљову, про перше причастѐ, про Різдво чи Йордансьље водосвѐттѐ в далељих 
Карпатах, Велиљодні дзвони, храмові свѐта, символ духовності – церљву, до ѐљої, ѐљ потољи у гірсьљу ріљу, 
вливалисѐ ляди. А љосмацьљі писанљи, а подарунљи дітѐм на свѐто Миљолаѐ, а свічљи, що горіли на 
цвинтарѐх? Все це заљарбувалосѐ в пам’ѐті, передавалосѐ дітѐм, внуљам, правнуљам. І нерідљо вихідці з 
Гуцульщини, з інших місць, збираячи по центу, по долару сљромні пожертвуваннѐ виношували плани 
љолись збудувати тут, у Торонто чи Нья-Йорљу, Парижі чи Мянхені, храм, що нагадував би љосмацьљий, 
нижньовербізьљий, вижницьљий чи брустурівсьљий. Потім љупували місце під нову церљву, шуљали 
здібного архітељтора, дуже часто таљого, що сѐгав родинним љоріннѐм Косівщини, Рахівщини чи Львова. 

Професор Б. Тимљів у своїй новій і висољооціненій фахівцѐми-мистецтвознавцѐми ціљавій 
монографії «Мистецтво Уљраїни та діаспори: дереворізьба саљральна і ужитљова» відзначаю, що 
«професійний рівень саљральної архітељтури та мистецтва нашої еміграції значно підвищивсѐ післѐ 
Другої світової війни, љоли в Америљу приїхали уљраїнсьљі архітељтори, мистецтвознавці та художниљи, 
мистці-різьбѐрі» *3, с. 149+. «Тут, у далељій чужині на уљраїнсьљих поселеннѐх у Новому Світі, особливо в 
Канаді і США, будова гуцульсьљих церљов набуваю щораз то більшої популѐрності, – повідомлѐв 
љанадсьљий щомісѐчниљ «Світло». – Згадати б тільљи вже давніше збудовану чудову автентичну 
гуцульсьљу церљву свѐтого Івана Хрестителѐ в Гантері, згодом церљву Пресвѐтого Серцѐ Христового в 
Бинггемтоні – обидві в штаті Нья-Йорљ, або й церљовця свѐтого Івана Хрестителѐ білѐ Монреалѐ в 
Канаді, Пресвѐтої Трійці в Силвер Спринг білѐ Вашингтону, церљву Різдва Пресвѐтої Богородиці в Ніѐгара 
Фоллс в Канаді». Побудовані руљами побожних уљраїнців на прославу Божого імені, вони не лише 
зберігаятьсѐ там, за ољеаном, ѐљ сљарби народного мистецтва Гуцульщини, але й служать могутнім 
засобом пропаганди уљраїнсьљої љультури, ѐљ небуденна туристична атраљціѐ длѐ численних 
відвідувачів, часто неуљраїнців. 

Про церљву Пресвѐтої Трійці у Кергонљсоні у Кетсљильсьљих горах (штат Нья-Йорљ) ѐљось розповів 
під час лељції студентам Приљарпатсьљого національного університету імені В. Стефаниља, дољтор 
мистецтвознавства, професор Дмитро Степовиљ. Йому довелосѐ побувати у цьому храмі, спорудженому 
за проељтом уљраїнсьљого љанадсьљого архітељтора і відомого новатора Радослава Жуља. Церљва в 
Кергонљсоні дерев’ѐна і перегуљуютьсѐ зовнішнім настроюм, фаљтуроя з уљраїнсьљими церљвами 
Гуцульщини і Заљарпаттѐ. Але на цьому подібність заљінчуютьсѐ. Вона зовсім модерна своїм задумом і 
вирішеннѐм. Визначним шедевром мистецтва ю виготовлений олійними фарбами іљоностас роботи 
уљраїнсьљого художниља, творчістя ѐљого захопляятьсѐ у різних љраїнах, аљова Гніздовсьљого. Цей 
талановитий майстер, ѐљ вважаять фахівці, по-своюму розв’ѐзав іљонописні проблеми, затримуячи 
умовно їх головні љомпозиційні основи, але таљож не відхилѐвсѐ від свого виробленого способу 
малѐрства, чим виљлиљав љонтроверсійну суперечљу в уљраїнсьљій діаспорі, що тривала досить довго. 

Про церљви, споруджені за проељтами архітељтора-новатора, детально розповідаютьсѐ в статті Яріѐ 
Шереха «Про церљви Радослава Жуља». Відомий професор відзначаю, що згадана нами церљва Пресвѐтої 
Трійці неподаліљ Кергонљсона збудована серед лісистих гір неподаліљ від центру відпочинљу Уљраїнсьљого 
Народного Соязу. Вона ніби вбудована в невелиљий горбољ на широљій лісовій галѐвині. Церљва зведена у 
гармонії з нављолишньоя природоя, «…стіни, љрім одніюї, не сљлѐні, але між стіноя і дахом вузьљий розріз 
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відљриваютьсѐ на довљільний ліс, ніби вљлячаю його в молитовний простір. Одна стіна цілљом сљлѐна і 
відсуваютьсѐ. Спричиниласѐ до цього праљтична потреба. Восени і зимоя громада вірних не перевищую 
275 осіб, і це ю простір, що півљолом оточую вівтар. Але влітљу, љоли Соязівља заповняютьсѐ гостѐми, 
громада зростаю і, љоли сљлѐну стіну відсунути, церљва може вмістити до 900 осіб *4, с. 292]. 

Церљва Пресвѐтої Ювхаристії в Торонто: «виведена на горбљу, над потољом, оточена світло-сірим 
љвадратом муру, вона росте ніби з того муру темно-сірими похилими площами ољсидизованої міді, ніби 
піраміда, але замість пірамідного схрещеннѐ площин у љуті, вона вивершуютьсѐ п’ѐтьма банѐми, чотири 
наріжні, одна центральна. Ољремо, в одному з љутів загороди, височить понад церљву осібно поставлена 
дзвіницѐ з таљоя ж велиљоя банея» *4, с. 287-288]. 

«Архітељтурні споруди Радослава Жуља, – роблѐть висновољ мистецтвознавці, – відзначаятьсѐ 
чистотоя форм, умілим володіннѐм ритмом та динамічно-геометричними формами. Їм властиві деѐљі 
спільні риси, наприљлад, три або п’ѐть верхів, чітљий геометричний ритм, висоља дзвіницѐ, ѐља ніби 
перегуљуютьсѐ з љонтурами верхів церљви, приземљуватий об’юм» [3, с. 151]. 

Івано-Франљівсьљий професор Б. Тимљів справедливо відзначаю, що љожна з проељтованих 
Радославом Жуљом споруд ю оригінальним твором, що гармонійно поюднаний з нављолишнім 
ландшафтом. Архітељтор виступаю проти љультурного примітивізму і зреченнѐ новаторсьљої творчості. 
Він вважаю, що відтвореннѐ вже існуячих в Уљраїні, зољрема і на Гуцульщині, Заљарпатті чи Буљовині 
церљов – це абсурд. Радослав Жуљ – професор архітељтури, почесний член Королівсьљого товариства 
архітељторів Канади, почесний професор Уљраїнсьљої аљадемії мистецтв (нині – Національна аљадеміѐ 
образотворчого мистецтва і архітељтури). Багато працяю науљово, його ціљавить процес проељтуваннѐ, 
відношеннѐ між љультуроя і мистецтвом, його науљові праці, новаторсьљі проељти широљо відомі в 
Канаді, Австрії, США, Англії, Італії. Він ю автором багатьох оригінальних саљральних споруд, збудованих у 
різних љраїнах, ѐљі репрезентуять світові національну сутність і багатство уљраїнсьљої љультури. За 
проељтом Радослава Жуља збудовано храм Різдва Пресвѐтої Богородиці у Львові (1993 – 2000 рр.). 
Будівлѐ храму становить сучасне, інноваційне плануваннѐ, а љонструљціѐ й будівельні технології 
виражаять логічність у виѐвленні хараљтеру уљраїнсьљої церљви *3, с. 152].  

Особливу увагу, на думљу Дмитра Степовиља, заслуговую і стилізована церљва – пам’ѐтниљ свѐтого 
Володимира, збудована у 1982 році в уљраїнсьљому парљу білѐ міста Сасљатуну в Західній Канаді. За 
благословеннѐм тоді вже хворого владиљи Андріѐ чин її посвѐченнѐ довершив отець Володимир Івашљо. У 
своїй проповіді з ціюї нагоди він сљазав: «В історії архітељтури-будівництва займаять церљви передове місце. 
Ю величаві храми, прељрасні і љоштовні. Інші знову менші і сљромні, але їх вартість лежить у народній 
творчості, в ѐљій народ виѐвлѐю своя љультуру, традиції і лябов до своюї рідної спадщини. 

Далељо від рідної землі, від землі наших предљів, у вільній, гарній і багатій Канаді, на 
Сасљачеванщині, в степах-преріѐх з’ѐвиласѐ оцѐ наша мала гуцульсьља церљва-пам’ѐтниљ, збудована в 
честь свѐтого рівноапостольного велиљого љнѐзѐ Володимира. Вона – це виѐв нашої лябові до 
Всевишнього Бога, вірності христиѐнсьљій вірі, пошани до наших піонерів, нашого рідного обрѐду, виѐв 
приналежності до нашого уљраїнсьљого народу. 

Зарубіжні виданнѐ відзначали організаторсьљі здібності, ентузіазм ініціатора будівництва, 
уродженцѐ славної Судової Вишні отцѐ Івашља. Тисѐчі парафіѐн за його приљладом сљладали 
пожертвуваннѐ на благородну справу, добровільно, з власної ініціативи працявали на спорудженні 
храму. «Душпастир Володимир Івашљо захопивсѐ љрасоя Гуцульщини і став аљтивним її звеличниљом», – 
читаюмо в одному з љанадсьљими часописів *1, с. 168]. 

Автором проељту гуцульсьљої церљви був уљраїнсьљий архітељтор з міста Торонто Ігор Стецура. 
Дитѐчі рољи він провів у Делѐтині, часто бував у аремчі, Косові, Надвірній, назавжди зберіг у пам’ѐті 
згадљи про Карпати, Черемош і Прут, про чудових лядей, ѐљі не раз ділилисѐ з ним радістя і горем, про 
чудових майстрів-будівничих, різьбѐрів, художниљів, музиљантів, співаљів , на ѐљих таља багата цѐ землѐ. 
«Спроељтована Ігорем Стецуроя церљва, – відзначаять очевидці, – це не звичайна собі љопіѐ 
автентичної гуцульсьљої церљви, а цілљом оригінальний твір митцѐ, суто індивідуального стиля, в ѐљому 
талановитий архітељтор зумів, дотримуячись основних елементів традиційної народної форми, її 
способу љонструљції, надати своїй будівлі з допомогоя сучасної техніљи неповторного виглѐду й 
враженнѐ безсумнівно гуцульсьљої архітељтури». 

аљ пише в часописі «Світло» Мирослав Небеляљ, церљва стоїть на горбі й своїм розташуваннѐм 
паную над ољолицея таљ, що її видно з різних бољів численним подорожнім, ѐљі тисѐчами ідуть до 
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улябленого місцѐ відпочинљу – парљу «Парљ Лейљ». Сљромна за розмірами, розрахована на 150 
богомольців, відрізнѐютьсѐ вона від традиційних гуцульсьљих церљов своїм прѐмољутним, а не хрещатим 
наземним планом і зрубом, збудованим з фабрично виготовлених брусів-љруглѐљів білої тополі. Зате 
дах, наљритий љедровими ґонтами, маю форму видовженого хреста. Центральна банѐ підноситьсѐ над 
свѐтилищем, а не над середньоя навоя, ѐљ це буваю звичайно в гуцульсьљих церљвах. 

«Хрест на церљві, вироблений з заліза слясарем, держить сѐ на штибли, верх љотрого зроблений 
місѐць, заљінчений двома звіздами, – читаюмо в «Гуцульщині» Володимира Шухевича. – Від місѐцѐ 
розходѐтьсѐ з-під лілової цуљлі на бољи дві лілії; продовженнѐм долішних двох луљів хреста ю перехрестю 
(два грубі гранчасті залізні рамена), між ѐљим в'ю сѐ вуж; у середині, в місці, де перехрестю сходить сѐ, 
перељриваю його з обох бољів пуљлѐ середуща, з під љотрої в чотирох вуглах вибігаять проміннѐ. Крім 
сих головних, частий уљрашений хрест по љінцѐх рамен пуљлѐми з хрестиљами» *5, с. 144]. 

Дещо по-іншому вирішено проблему љуполів з хрестами в Канаді. Над чотирма гостроверхими 
причілљами хрестоподібного даху вбудовано «маљівљи» з хрестами, й таљим чином будівлѐ набрала 
типового виглѐду п’ѐтиверхової гуцульсьљої церљви. аљ і на більшості старих гуцульсьљих церљов, на 
љанадсьљій хрести грецьљі, чотирьохраменні. І це не випадљово. Свѐтий Володимир Велиљий на своїх 
монетах дељоли зображений у љороні, ѐља завершена чотирьохраменним хрестом. Таљий самий хрест 
він держить у правій руці. На одному з сарљофагів, знайдених у руїнах Десѐтинної церљви, де були 
поховані свѐтий Володимир і його жінља Анна, ю наљреслені вісім хрестів, всі вони 4-љінцеві. 

На основі матеріалів, вміщених у зарубіжних виданнѐх, маюмо уѐву про інтер’юр згаданого храму в 
љанадсьљому парљу. Нутро церљви, стіни і стеля оббито љедровими дошљами. 3 љедрового матеріалу, за 
планами велиљого знавцѐ церљовного мистецтва, художниља із Сасљатуну Теодора Барана, виљонано 
таљож престіл, тетрапод і просљомидійниљ, іљони длѐ іљоностасу намалявав олійними фарбами у 
візантійсьљому стилі той же художниљ Теодор Баран. Поблизу церљви було зведено ще й дзвіниця. 

Про висољу архітељтурну і мистецьљу цінність гуцульсьљої церљви, що виросла за ољеаном, свідчить 
хоч би той фаљт, що љанадсьља рада дерев’ѐного промислу присудила архітељтору Ігоря Стецурі першу 
премія з-поміж 71 надісланої на љонљурс спроељтованої дерев’ѐної будівлі нежитлового призначеннѐ. 
Післѐ цього талановитий митець одержав десѐтљи нових замовлень на проељти церљов.  

Досвід храмового будівництва в США, Канаді, Австралії, в інших љраїнах, де сьогодні велиљі 
уљраїнсьљі діаспори, ю повчальним і длѐ мешљанців Приљарпаттѐ. У зарубіжних шанувальниљів 
дерев’ѐної архітељтури маюмо навчитисѐ берегти надбаннѐ матеріальної љультури минувшини. Між тим, 
ѐљ відзначаять дослідниљи, необмежені пропозиції будіндустрії, на жаль, у ХХІ столітті зіграли злий жарт 
із љарпатсьљими дерев’ѐними храмами, переданими у власність або љористуваннѐ релігійним громадам. 
Сучасні самодіѐльні «зодчі», позбавлені естетичних смаљів, а інљоли і здорового глузду, на свій розсуд 
глумлѐтьсѐ над безцінними витворами талановитих майстрів минувшини. На зміну оцинљованій блѐсі, 
ѐљоя ще недавно масово оббивали дерев’ѐні церљви (часто від землі до хреста на верхів’ї) нині 
прийшли пластиљова вагонља, металочерепицѐ, гіпсољартон, ламберіѐ тощо. Післѐ таљої «реставрації» 
цінний саљральний об’юљт перетворяютьсѐ в љультову љамеру. Чим далі, тим більше зрозуміло, що 
сљладніше зберегти давні храми від руйнівних наслідљів природних і лядсьљих чинниљів, хоча, 
приміром, у Сљандинавії змогли музеюфіљувати дерев’ѐні љультові споруди ще з ХІІІ століттѐ. Та до них, 
ѐљ відзначаять дослідниљи, нам рівнѐтисѐ рано – сљромніші б завданнѐ виљонати *2, с. 13]. 

Далељо від матері-Вітчизни сьогодні мешљаять і працяять ці ляди. Але вони свѐто бережуть 
своя віру, мову, традиції, будуять храми, бажаять љращої долі своїм рідним і близьљим, усім землѐљам-
уљраїнцѐм, ѐљі живуть над Дніпром, над Дністром, на берегах Черемоша і Прута, Чорного чи Азовсьљого 
морів, у степовій місцевості, у велиљих містах чи малих селах. 
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Борис Варґа 

НАСИЛЬНІ ДЕПОРТАЦІЇ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ УКРАЇНЦІВ-РУСИНІВ ЗІ СХІДНОЇ ХОРВАТІЇ  

1991-92 РР: ХРОНОЛОГІЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАГЕДІЇ В ПРЕСІ ТА СУДОВИЙ ЕПІЛОГ 

 
У статті автор за допомогою дискурсу в ЗМІ аналізує події та політичні обставини, що призвели 

до масового вигнання українців-русинів зі Східної Хорватії у 1991-92 рр., а також вироки суду з воєнних 
злочинів та покарання винуватих. Основним джерелом інформації для статті є хорватська, сербська та 
русинська преса, а також документи. Стаття подає початок розвалу колишньої Югославії (СФРЮ1) та 
збройний конфлікт між Хорватією та СФРБ (Сербією), який почався на початку дев’яностих років у місті 
Вуковар.  

Ключові слова: ЗМІ, українці-русини, греко-католики, конфлікт, колишня Югославія, депортації, 
злочини, суд.  

 

In the article, the author analyses political conditions that led to Ukrainian-Ruthenian exodus from the 
teritory occupyed by Serbian military forces 1991-92 in East Croatia. In particular, the author stressed, different 
point of view on the rusyn exodus though the media and chronology of tragic consequence of the Ukrainian 
disapora in the Croatian, Serbian and local Ukrainian-Ruthenian local newspapers.  

Key words: mass media, Ukrainian-Ruthenian, Greek-catholics, arm conflict, former Yugoslavia, exodus, war 
crime, tribunal. 

 

I Вступ: проблематика, методологія, про українців-русинів на Балканах 
а) Проблематика 
Проблематиља стражданнѐ-вбивства, насильницьљі депортації та пограбуваннѐ майна уљраїнців-

русинів у Східній Хорватії в науці недостатньо досліджені. Проблеми з дослідженнѐм ціюї теми, перш за 
все, пов’ѐзані з одностороннім висвітленнѐм проблеми у пресі чи літературі, залежно, ѐља сторона про 
неї пише, осљільљи уљраїнсьља громада (русини та уљраїнці) у Хорватії та Сербії здебільшого фінансуятьсѐ 
державними љоштами. А ѐљ відомо, Загреб та Белград були прѐмо залучені у збройний љонфліљт на 
початљу дев’ѐностих рољів. Наслідљи збройних љонфліљтів і досі ю не вирішеними, а проблема полѐгаю і в 
тому, що перед Міжнародним судом у Гаазі у 2014 році повинне розпочатисѐ головне засіданнѐ 
судового процесу за «геноцид», ѐљий офіційний Загреб порушив проти Сербії, та офіційний Белград – 
проти Хорватії2. Таљож трагедіѐ міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі на просторах љолишньої 
Ягославії спричинила мільйони постраждалих, жертв, вигнаних та силоміць переселених, та понад 
двісті тисѐч загиблих, що певним чином љинуло тінь на жертви уљраїнсьљих грељо-љатолиљів у Хорватії. 
Таљож про травми війни представниљів малочисельної уљраїнсьљо-русинсьљої діаспори на Балљанах (у 
Ховатії та Сербії за останнім переписом 2011 рољу русинів та уљраїнців – 22963), ѐљі здебільшого між 
собоя усі знайомі, неохоче пише і сама преса діаспори, щоб «не пробуджувати травматичні спогади»3. 
Це створяю браљ правдивої інформації, часте поширеннѐ міфів, ѐљі не сприѐять налагодження 
тривалого миру між народами на Балљанах. Певним чином љонтроверсійним став і вирољ винуватим у 
злочинах над уљраїнцѐми-русинами, ѐљий суд з воюнних злочинів у Хорватії міг лише частљово виљонати, 
у ѐљому постраждала лише уљраїнсьљо-русинсьља сторона.  

а) Методологія 
Основним джерелом інформації длѐ статті ю хорватсьља, сербсьља та русинсьља преса, в 

основному журнал уљраїнців-русинів Хорватії «Нова думља», ѐљий друљуютьсѐ љвартально, та тижнева 
газета русинів у Воюводині (Сербії) «Русље слово» (Русинсьље слово), а таљож статті з сербсьљої, 
хорватсьљої преси про збройний љонфліљт у Хорватії з початљу дев’ѐностих рољів. Обидва виданнѐ майже 
повністя друљуятьсѐ державними љоштами Хорватії та Сербії. Доповідь таљож опираютьсѐ на матеріали 
Уљраїнсьљої служби Бі-Бі-Сі, ѐља протѐгом двохтисѐчних рољів чимало повідомлѐла про трагедія 
хорватсьљих уљраїнців-русинів. Таљож до аналізу залучено дољументи грељо-љатолицьљої церљви та 
матеріали цивільного сељтору зі спостереженнѐ судових процесів у Хорватії. 

б) Про українців-русинів на Балканах  
Перше переселеннѐ уљраїнців, себто русинів, з етнічних територій Уљраїни відбулосѐ у XVIII 

столітті (1745 рољу) на територія тодішньої південної Угорщини в області Бачља та Срім (сербсьљоя та 
хорватсьљоя мовами – Срем), звідљи їх називаять «бачвансьљо-срімсьљими русинами». В Уљраїні русинів 
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іще називаять ягославсьљі, сербсьљі, воюводинсьљі, або балљансьљі уљраїнці-русини. Існували три 
переселеннѐ уљраїнців-русинів на Балљани – перша й друга хвилі у XVIII й третѐ хвилѐ у XIX і XX століттѐх. 
У першій і дргій хвилѐх на територія Бачљи було заселено русинів без «сучасної уљраїнсьљої свідомості», 
а у третій хвилі прибуваять русини здебільшого з Галичини, ѐљі відчули вплив «весни народів» та 
«Шевченљівсьљий дух» відродженнѐ уљраїнства [14, с. 154-161]. У зв’ѐзљу з історичними обставинами, 
сучасні русини та уљраїнці у республіљах љолишньої Ягославії, себто Сербії, Хорватії та Боснії-
Герцеговини, переважно себе вважаять ољремими народами. Тому сприѐли й адміністративні 
обставини ще з періоду љомунізму, љоли у статистиці перепису графа «русини-уљраїнці» на просторах 
љолишньої Ягославії перестала існувати іще з 1971 рољу [11, с. 14]. Тому длѐ їхнього названнѐ будем 
виљористовувати термін «русини» та «уљраїнці» або «уљраїнці-русини», або просто «грељо-љатолиљи». У 
Хорватії 2011 рољу мешљало 1 878 уљраїнців та 1936 русинів. Разом – 3814 осіб, здебільшого у східному 
місті Вуљовар та у селах Міљлошевці (сербсьљоя та хорватсьљоя мовами – Міљлушевці) та Петровці. 
Перед війноя 1991 рољу уљраїнців було 2494, а русинів 32534. Разом – 5 747 осіб, аж на 34 відсотљи 
більше, ніж перед розвалом Ягославії. Воюнні стражданнѐ та еміграціѐ мали велиљий вплив на 
зменшеннѐ уљраїнсьљої грељо-љатолицьљої громади у Хорватії. 

II Розвал Югославії  
Колишнѐ Соціалістична Федеративна Республіља Ягославіѐ (СФРЯ), або просто Ягославіѐ, 

розпаласѐ післѐ љінцѐ Холодної війни, љоли найзахідніша республіља ціюї федерації Словеніѐ 1990 рољу 
провела референдум про незалежність. Тоді і почалисѐ збройні сутичљи на просторах љолишньої 
Ягославії, ѐљі швидљо перељинулисѐ і у сусідня Хорватія, де проживала чисельна сербсьља меншина. У 
1991 році етнічні серби фаљтично у серці Хорватії та на її сході проголосили таљ звану «Республіљу 
Сербсьљу Країну». Це була самопроголошена держава, населена здебільшого етнічними сербами 
(подібно, ѐљ таљ звані «заморожені љонфліљти» на території љолишнього Радѐнсьљого Соязу), ѐљі були 
незадоволені результатами перших багатопартійних виборів у Хорватії та владоя правоцентристсьљого 
урѐду й президентом Франьо Туджманом, ѐљий прагнув здобуттѐ незалежності від тодішньої 
љомуністичної Ягославії. У результаті таљих політичних дій на території Хорватії спалахнув збройний 
љонфліљт, ѐљий призвів до остаточного розвалу федерації. Розбудові Республіљи Сербсьљої Країни 
значноя міроя допомогли тодішнѐ Ягославсьља народна арміѐ (ЯНА) та напіввійсьљові угрупованнѐ зі 
Сербії, ѐљі разом з місцевим населеннѐм воявали проти новостворених хорватсьљих сил безпељи. 
Сербсьљий президент Слободан Мілошевіч тоді надавав значної політичної підтримљи сербсьљій 
автономії у Хорватії. Республіља Сербсьља Країна була міжнародно невизнаноя державоя зі столицея у 
місті Книн, ѐља знаходиласѐ майже у самому серці Хорватії, та із таљ званоя «східноя столицея» у місті 
Вуљовар, де проживаю уљраїнсьљо-русинсьља громада. Адміністративна частина Республіљи Сербсьљої 
Країни, де проживаю уљраїнсьља діспора, називаласѐ таљож і «Східна Славоніѐ, Баранѐ та Західний Срім». 
Республіља Сербсьља Країна мала понад 400 тисѐч мешљанців, з ѐљих понад 90 відсотљів сербів, і займала 
майже третину (земної) території Хорватії. Республіљу Сербсьљу Країну під тисљом міжнаціональних 
сутичољ на початљу дев'ѐностих рољів пољинуло тисѐчі несербів [9].  

III Репересії проти русинів-українців: березень-травень 1992 рік 
Перша хвилѐ стражданнѐ та насильні депортації уљраїнців-русинів у Хорватії розпочаласѐ у другій 

половині 1991 рољу під час бойових дій за місто Вуљовар, љоли Ягославсьља народна арміѐ за 
допомогоя лољальної армії Териториальної оборони (ТО) витисли новостворені хорватсьљі сили 
безпељи Збор народної гвардії (ЗНГ) і повністя поставили під љонтороль сербсьљі етнічні території у 
Східній Хорватії – область Баранѐ, Славоніѐ та Західний Срім. Ще до збройних сутичољ у Хорватії 19 
травнѐ 1991 р., подібно ѐљ у Словенії, було проведено референдум про незалежність, на ѐљому уљраїнці-
русини велиљоя мироя підтримали створеннѐ незалежної держави5. Це виљлиљало обуреннѐ місцевих 
етнічних сербів у Хорватії, а таљож поділ всередині уљраїнсьљої діаспори на «прохорватсьљих» та 
«просербсьљих» політично настроюних уљраїнців-русинів. Під натисљом ягославсьљої армії у першій хвилі 
насильницьљого переселеннѐ свої домівљи були змушені пољинути уљраїнці-русини, ѐљі здебільшого 
відљрито відстоявали «прохорватсьљі» настрої. 

Друга хвилѐ насильницьљого вигнаннѐ уљраїнців-русинів зі Східної Хорватії відбуласѐ у березні та 
травні 1992 рољу. У міцевостѐх, де проживаять русини та уљраїнци, провідні посади зайнѐла 
просербсьља настороюна меншина, створена з етнічних сербів та уљраїнців-русинів, ѐља одразу почала 
вести політиљу реваншизму. Було чинено тисљ на тих, що попередньо підтримували владу у Загребі та 
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родичів тих, ѐљі разом із хорватсьљими силами безпељи пољинули русинсьљі та уљраїнсьљі села у Східній 
Хорватії – Петровці та Міљлошевці. Майно тих, що залишили русинсьљі села або були депортовані з них, 
було љонфісљовано владоя Республіљи Сербсьљої Країни. Одним із засобів психологічного тисљу на 
мешљанців Міљлошевців було уљладеннѐ «списљів длѐ переселеннѐ», до ѐљих входили імена 150 осіб із 
64 домівољ, ѐљі вважалисѐ «зрадниљами». Політичний љомісар, уљраїнець-русин за походженѐм, аљим 
Бучљо та љомандир ТО села Міљлошевці серб Момир Андюліч журналістові газети «Русље слово» прѐмо 
сљазали, що вони плануять депортувати понад 100 лядей із Республіљи Сербсьљої Країни на Захід, у 
глибину Хорватії, на територія, ѐљу љонтролявали хорватсьљі сили безпељи, а до їх домівољ населити 
лядей, ѐљим у місті Вуљовар було попередньо знищене майно [12, c. 10].  

11 груднѐ 1991 рољу Урѐд Республіљи Хорватії прийнѐв план генерального сељретарѐ ООН Сайруса 
Венса длѐ мирного врегуляваннѐ љонфліљту у Хорватії, ѐљий передбачав, щоб 22 райони (майже одна 
четверта Хорватії) були під захистом ООН та їхніх миротворчих сил, таљ званого УМПРОФОР. «Русље 
слово» писало, що у Східній Хорватії, таљ званому «Сељторі Е», було розміщено миротворців під 
російсьљим љомадуваннѐм та батальйон із љолишнього СРСР. 

22 березнѐ 1992 рољу сербсьља щоденна газета «Борба» писала, що перед прибуттѐм 
миротворців ООН зі села Петровці по-насильницьљому депортовано майже 100 осіб русинсьљої та 
уљраїнсьљої національності. Іще детальніший виљлад подаю уљраїнсьљий журнал «Нова думља», ѐљий 
повністя висвітляю ця трагедія, де уљраїнсьљі сім’ї нібито були депортовані о полудні, де більшість 
депортованих ще обідало. Їх силоміць піднѐли зі столу і вивели зі своїх домівољ. На вході до автобусів, 
ѐљими їх перевозили на територія Хорватії, вони були змушені підписати дољумент у ѐљому йдетьсѐ про 
те, що вони добровільно пољидаять село Петоровці, а майно залишаять владі Республіљи Сербсьљої 
Країни. Депортованих було попереджено, щоб вони не поверталисѐ назад, осљільљи до їх домівољ буде 
населено сербів, ѐљих попередньо депортували хорвати [13, с. 12]. Голова Соязу русинів та уљраїнців 
Ягославії Сімеон Саљач длѐ Уљраїнсьљої служби Бі-Бі-Сі розљазав, що Сояз звернувсѐ до посольства 
Російсьљої Федерації у Белграді із проханнѐм, щоб љраїни љолишнього Радѐнсьљого Соязу, себто СНД 
(Уљраїна самостійно відљрила посольство у СР Ягославії аж всередині дев’ѐностих рољів), допомогли і 
зупинили насилницьљий процес вигнаннѐ уљраїнців-русинів із Східної Хорватії [8]. 

27 березнѐ 1992 рољу офіційна делегаціѐ Соязу русинів та уљраїнців Ягославії відвідала 

сербсьљого міністра ястиції Зорана Четљовича, з метоя, щоб урѐд у Белграді політично вплинув на 

владу Республіљи Сербсьљої Країни й зупинив егзодус русинів та уљраїнців. Представниљи сербсьљого 

урѐду вперше відљрито повідомили, що Сербіѐ, себто досі існуяча СФР Ягославіѐ, не маять інгеренції 

та впливу на владу Республіљи Сербсьљої Країни у місті Вуљовар [3, с. 10]. 

В той же день перед сербсьљим парламентом у Белграді (сербсьљоя – Народна Сљупштина) 

депутат Демољратичної реформсьљої партії Петар Петрович під час дисљусії поставив дељільља запитань, 

зољрема: «Чому у Республіљи Сербсьљій Країні із сіл було депортовано русинів та уљраїнців і хто приніс 

рішеннѐ про љонфісљація їхнього майна?» [10, с. 4].  

Міністр оборони Ягославії генерал-полљовниљ Негованович два тижні пізніше письмово відповів 

на запитаннѐ депутата Петровича. Генерал-полљовниљ Негованович написав та поѐснив, чому влада 

Республіљи Сербсьљої Країни «мала право љонфісљувати майно уљраїнців-русинів»: «Частина громадѐн 

русинсьљої національності з Міљлошевців не вигнані під тисљом, але самостійно пољинули свої домівљи 

та залишили майно й поїхали у «глибину» Хорватії. Більшість із них служили у хорватсьљих 

напіввійсьљових угрупуваннѐх під час збройних сутичољ на території Східної Хорватії та Республіљи 

Сербсьљої Країни. Деѐљі з них були навіть учасниљами та починителѐми «усташљих6 злочинів» й тому, 

побояячись відповідальності, пољинули Міљлошевці. Парламент Республіљи Сербсьљої Країни 

(сербсьљоя – Велиља народна сљупштина) 11 листопада 1991 рољу ухвалив рішеннѐ про тимчасовий 

захист пољинутого майна, в ѐљому йдетьсѐ про те, що майно, ѐље було пољинуто, залежно від умов та від 

виду майна видаютьсѐ на виљористаннѐ організаціѐм та інституціѐм Республіљи Сербсьљої Країни та 

фізичним особам» [10, с. 4].  

30 љвітнѐ 1992 рољу Посольство Російсьљої Федерації у Белграді звернулосѐ до влади СР 

Ягославії7 та оприляднило зверненнѐ організації Соязу русинів та уљраїнців Ягославії щодо даних про 

депортація русинів й уљраїнців із Петровців та Міљлошевців, ѐљі свої домівљи пољинули нібито під 

насильницьљим тисљом влади Республіљи Сербсьљої Країни 22 березнѐ по 20 љвітнѐ 1992 рољу. 
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2 травнѐ 1992 рољу Комітет СР Ягославії по співпраці з ООН з питань налагодженнѐ мирного 
врегуляваннѐ љонфліљту у Східній Хорватії, на чолі ѐљого був близьљий соратниљ президента Республіљи 
Сербії Слободана Мілошевича Борислав Йович, звернувсѐ з листом до посла Російсьљої Федерації у 
Белграді Геннадіѐ Шиљина, в ѐљому висловив обуреннѐ з приводу інцидента насильницьљого вигнаннѐ 
уљраїнців-русинів зі Східної Хорватії. У тому ж листі ягославсьља влада перебрала на себе обов’ѐзољ 
з’ѐсувати, хто відповідальний за депортації русинів, а Белград подав «тверді» гарантії Російсьљій 
Федерації та дипломатам љраїн СНД, що уважно спостерігатиме за розвитљом подій на території, ѐљу 
љонтроляять миротворці ООН під љомандуванѐм Російсьљої Федерації. 

15 травнѐ 1992 рољу російсьљий миротворчий батальйон у сљладі ООН та УНПРОФОР перебрав 
љонтроль над «Сељтором Е» у Східній Хорватії, у ѐљому знаходилисѐ села Петровці та Міљлошевці. 
Водночас, згідно із мирним договором, Ягославсьља народна арміѐ повина була переправити свої 
війсьља на територія сусідньої Сербії, себто СР Ягославії.  

18 травнѐ 1992 рољу Міністр заљордонних справ Росії Андрей Козірюв прибув до Белграда з метоя 
налагодженнѐ миру на просторах СФРЯ. Голова російсьљої дипломатії планував відвідати усі шість 
столиць љолишньої Ягославії (Белград, Подгоріця, Сљоп’ю, Сараюво, Загреб та Ляблѐну) й провести 
перемовини про майбутня співпраця між љолишніми ягославсьљими республіљами. У той же самий 
день Ягославсьља народна арміѐ повністя пољинула таљ званий «Сељтор Е» у Східній Хорватії. Села 
Петровці та Міљлошевці повністя перейшли під љонтроль представниљів місцевих напіввійсьљових 
угрупувань, себто Територіальної оборони Республіљи Сербсьљої Країни. аљ пише журнал хорватсьљих 
уљраїнців «Нова думља», ТО із міста Папуљ попри присутність російсьљих миротворців УНПРОФОР 
прорвалисѐ у село Міљлошевці та із домівољ насильницьљі вигнали 45 сімей, себто 98 осіб русинсьљої 
національності, ѐљі вже до того знаходилисѐ у згаданих «списљах длѐ переселеннѐ» [12, с. 10]. Тижнева 
газета сербсьљих русинів «Русље слово» писала, що цивільних по-насильницьљому депортувала влада 
села Міљлошевці. Цивільних під фізичним тисљом було посаджено в автобоси. «Нова думља» писала, що 
під час депортуваннѐ ТО цивільних пограбували й перевезли до міста Винљовці, ѐље тоді знаходилосѐ 
під љонтролем хорватсьљої влади, а автобуси із депортованими цивільними супроводжували російсьљі 
війсьља ООН [12, с. 10]. В інтерв'я длѐ Уљраїнсьљої служби Бі-Бі-Сі сељретар Соязу русинів та уљраїнців 
Ягославії Сімеон Саљач сљазав, що сербсьљі напіввійсьљові угрупуваннѐ обманули російсьљих 
миротворців, поѐсняячи їм, що місцеві уљраїнці-русини нібито «добровільно» пољинули свої домівљи та 
поїхали до своїх родичів, ѐљі попередньо пољинули Міљлошевці [8]. У той самий день Міністр 
заљордонних справ Росії Андрей Козирюв в Белграді розмовлѐв з президентом Сербії Слободаном 
Мілошевичем та президентом Чорногорії Момиром Булатовичем. Козірюв несподівано перервав візит із 
«ољремих причин» та повернувсѐ до Мосљви.  

21 травнѐ 1992 рољу хорватсьља газета «Večernji list» («Вечірнѐ преса») оприляднила відљритий 
лист представниља Хорватії у КЕБС (ОБСЮ) др. Дарља Бељича, у ѐљому засуджуютьсѐ вигнаннѐ 98 
цивільних із села Міљлошевці, грабуваннѐ та нищеннѐ їхнього майна. Бељич таљож љритиљував 
љонтингент російсьљих миротворців УНПРОФОР, ѐљі не виљонали свої основні обов’ѐзљи і не захистили 
цивільних і попри своя присутність не запобігли важљому злочину насильницьљої депортації. 

25 травнѐ 1992 рољу белградсьљий журнал «Vreme» («Час») надруљував інтерв'я видомого 
сербсьљого журналіста Димитріѐ Боарова з др. Яліѐном Тамашем, науљовцем та місцевим діѐчем 
уљраїнсьљої діаспори, ѐљий сљазав, що влада Республіљи Сербсьљої Країни та ЯНА весь час застосовували 
політиљу «подвійних стандартів» щодо уљраїнців-русинів. Тамаш вважав, що насильну депортація 
русинів вчинила влада Республіљи Сербсьљої Країни і попри тверді обіцѐнљи Белграда про захист 
русинів. Це вљазувало на неспроможність Сербії впливати на політичні обставни в автономному 
сербсьљому љраї у Хорватії. Длѐ Тамаша велиљоя несподіванљоя була пасивність російсьљих 
миротворців, ѐљі фаљтично «супроводжували егзодус» [1, с. 27].  

IV Жертви та суд 
Грељо-љатолицьља церљва з офісому у Загребі ориляднила 25 љвітнѐ 1992 рољу «Звіт про воюнні 

руйнуваннѐ та стражданнѐ віручяих» *2, с. 1-4+. За тим звітом, збройний љонфліљт 1991-92 рр. вплинув 
на доля 3.682 віруячих, здебільшого уљраїнців-русинів, в той час ѐљ на території Республіљи Сербсьљої 
Країни знаходилосѐ 2.282 віруячих грељо-љатолиљів. У звіті пише, що із міста Вуљовар та сіл 
Міљлошевці та Петровці було насильницьљі депортовано, або втіљло у страху від загрози близьљо 1300, 
вбито 150, а у полон та у тярму забрано 220 уљраїнців-русинів. Від гранат артилерії було значно 
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пошљодженно церљви у Міљлошевцѐх та Петровцѐх, а деѐљих грељо-љатолицьљих свѐщениљів було 
заарештовано. 

Післѐ падіннѐ режиму Слободана Мілошевича у «виборчій револяції» 2000 рољу більшість 
звинувачених із Сербії, але і з інших љолишніх ягославсьљих республіљ постали перед Міжнародним 
трибуналом з воюнних злочинів по љолишній Ягославії у Гаазі. Останнього звинуваченого 
Ґорана Хаджича, ѐљий був прем’юр-міністром (1991-1992) та президентом (1992-1994) Республіљи 
Сербсьљої Країни, було затримано у 2011 році у Сербії неподаліљ міста Новий Сад. Хаджич перебував у 
бігах з другої половини дев’ѐностих рољів, а власне під час його мандату було насильницьљи 
депортовано та шантажовано уљраїнців-русинів у Хорватії. 

Все ж таљи Міжнародний трибунал з воюнних злочинів ніљоли спеціально не займавсѐ випадљом 
насильницьљих депортацій та вбивствами уљраїнців-русинів, хоча вони були серед етнічних спільнот, ѐљі 
чи не найбільше постраждали у ягославсьљому љонфліљті. В інтерв’я длѐ Уљраїнсьљої служби Бі-Бі-Сі у 
2003 році речницѐ Міжнародної прољуратури Флоранс Артман сљазала, що Міжнародний трибунал не 
зможе до љінцѐ свого мандату процесувати усі злочини війни, вчинені на просторах љолишньої 
Ягославії, в тому числі і над уљраїнцѐми-русинами в Хорватії 1991-92 рр, а ціюя справоя повинні 
зайнѐтисѐ національні суди з воюнних злочинів у республіљах љолишньої Ягославії [8]. 

Журналіст Радіо «Вуљовар» Даніл Гарди, уљраїнсьљо-русинсьљого походженнѐ, написав љнижљу 
(ѐља до нині знаходитьсѐ в руљописі), в ѐљій описав свої стражданнѐ та чималої љільљості інших уљраїнців-
русинів, ѐљі післѐ захопленнѐ міста Вуљовар сербсьљими силами безпељи та Ягославсьљоя арміюя у 
1991 році попали в полон. Журналіста Гарди та інших уљраїнців-русинів було перевезено до Сербії, де 
вони перебували в нелядсьљих умовах по сербсьљих тярмах і над ними фізично та психічно знущалисѐ. 
Сім’ѐ журналіста Даніла Гарди і досі побояютьсѐ опубліљувати його љнижљу-руљопис, ѐља б могла стати 
прѐмим дољазом, що тодішнѐ СР Ягославіѐ, себто Сербіѐ8, брала участь у війні та злочинах у Хорватії. 
Хорватіѐ 2 липнѐ 1999 рољу перед Міжнародним судом звинуватила Республіљу Сербія в агресії і 
геноциді під час воюнних дій у Хорватії на початљу дев’ѐностих рољів9. 

У відповідь Хорватії Сербіѐ таљож звернуласѐ до Міжнародного суду у Гаазі 2010 рољу із 
звинуваченнѐм таљож за геноцид над етнічними сербами у Хорватії з 1991 рољу, а зољрема у воюнних 
аљціѐх «Бурѐ» та «Блисљавља» у 1995 році, де було вигнано аж понад 200.000 цівільних етнічних сербів. У 
лятому 2014 рољу перед Міжнародним судом у Гаазі повинні відбутисѐ слуханнѐ взаюмних звинувачень 
Сербії та Хорватії у справах «вчиненнѐ геноциду».  

Стосовно злочину над уљраїнцѐми-русинами післѐ таљ званої «Ердутсьљої угоди»10 та мирної 
реінтеграції території самопроголошеної Республіљи Сербсьљої Країни до Хорватії, суд у місті Вуљовар 
1996 рољу порушив слідство за у справі вбивства 4 та депортації 96 осіб уљраїнсьљо-русинсьљого 
походженнѐ зі села Міљлошевці 1992 рољу.  

У процесі, ѐљий було названо «Міљлушевсьљоя групоя», звинувачено 35 осіб, а судом всередині 
двохтисѐчних рољів дуже заціљавилисѐ іноземні ЗМІ, осљільљи у ньому судиласѐ найбільша љільљість 
звинувачених і тому він вважавсѐ виљлиљом длѐ хорватсьљого правосуддѐ з воюнних злочинів [6]. Серед 
звинувачених здебільшого були етнічні серби, а абсурдним було зољрема те, що серед звинувачених 
майже третина були уљраїнці-русини, ѐљі на початљу дев’ѐностих рољів належали до вищезгаданої 
просербсьљої політично-воюнного угрупуваннѐ.  

За інформаціѐми цивільних організацій, що займаятьсѐ громадсьљим спостереженнѐм за 
судовими процесами з воюнних злочинів, процес «Міљлушевсьљої групи» тривав 12 рољів, звинуваченнѐ 
було змінявано 7-8 разів, а на початљу прољуратура вимагала љваліфіљувати злочини ѐљ «геноцид» над 
русинами, що виљлиљало чимало љонтроверсій, осљільљи майже третина звинувачених була власне 
уљраїнсьљо-русинсьљого походженнѐ [4, с. 23].  

Рада з воюнних злочинів Жупанійсьљого суду у місті Вуљовар 29 лятого 2009 рољу винесла вирољ, у 
ѐљому «у сљоюнні воюнних злочинів проти цивільного населеннѐ» засуджено 12 осіб на позбавленнѐ волі 
від 4 до 15 рољів. Під час судового процесу більша частина звинувачених була в бігах (здебільшого у 
сусідній Сербії), 13 осіб померло, а 8 особам знѐто звинуваченнѐ через браљ дољазів. Судовий процес за 
злочини над уљраїнцѐми-русинами, ѐљий почавсѐ із звинуваченнѐ 35 осіб, заљінчивсѐ судовим вирољом 
та пољараннѐм усього трьох засуджених – усі вони за походженнѐм саме уљраїнці-русини з села 
Міљлошевці. Решта перебувала в бігах, здебільшого у Сербії [5, с. 23].  
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V Висновки 
Преса на просторах љолишньої Ягославії не багато приділѐла уваги становищу, в ѐљому 

опинилисѐ русини та уљраїнці під час збройних љонфліљтів у Східні Хорватії. Найдетальніше та 
найчутливіше про трагічні події та наслідљи збройних сутичољ писав журнал хорватсьљих русинів-
уљраїнців «Нова думља», дещо менше і стримано газета воюводинсьљих русинів «Русље слово». Осљільљи 
обидва виданнѐ майже повністя друљуятьсѐ державними љоштами Загреба та Белграда, то можна 
вважати, що позиції хорватсьљих та сербсьљих уљраїнців-русинів перебуваять під значним впливом 
офіційної політиљи Хорватії та Сербії. Діаметрально протилежні позиції двох љраїн найљраще 
відображуятьсѐ на сторінљах уљраїнсьљо-русинсьљої преси на початљу листопада 1991 рољу, љоли ЯНА 
захопила село Міљлошевці. Отож длѐ «Нової думљи» Міљлошевці були «ољупованими», а длѐ «Русљого 
слова» – Ягославсьља народна арміѐ Міљлошевці «визволила». Журнал русинів та уљраїнців Хорватії 
«Нова думља» на відміну від русинсьљої газети у Сербії «Русље слово» на своїх сторінљах детально 
описував стражданнѐ грељо-љатолицьљих церљов на території Хорватії, захоплених війноя. Журнал 
уљраїнсьљої діаспори у Хорватії вважаю, що уљраїнці-русини у Східній Хорватії зазнали утисљів у зв'ѐзљу із 
їхньоя грељо-љатолицьљоя приналежністя. У журналі не названий, але знайомий редаљції автор пише, 
що під час љонфліљту між сербами та хорватами себто православними й љатолиљами, у Хорватії 
постраждали майже усі грељо-љатолицьљі парохії (12 із усіх 14), ѐљим завдано і значої матеріальної 
шљоди [6, с. 44-47].  

«Нова думља» та «Русље слово» мали одну спільну позиція – на своїх сторінљах вони приблизно 
однаљово засудили насильницьље вигнаннѐ уљраїнців-русинів та грабуваннѐ їхнього майна. Сербсьља та 
хорватсьља преса подавала лише деѐљи події, пов’ѐзані із трагедіюя хорватсьљих уљраїнців-русинів, 
зољрема про дві хвилі насильницьљого вигнаннѐ та розљол між уљраїнцѐми-русинами на просербсьљо та 
прохорватсьљо оріюнтованих, та злочини, ѐљі були здійснені всередині власного народу. Сербсьљий 
журналіст незалежного часопису «Vreme» Димитрію Боаров таље ѐвище називав «самогубством обома 
руљами». Сербсьља газета «Борба» помітно відстоявала офіційні позиції СР Ягославії та спостерігала за 
положенѐми ЯНА. «Русље слово» та його журналісти значноя міроя спиралисѐ на інформації з газети 
«Борба», власних матеріалів та сміливих оцінољ було мало. Хорватсьља преса переважно мала юдину 
позиція щодо «ољупації Східної Хорватії». Хорватсьљі газети, зољрема «Večernji list», приділѐли увагу 
невдалої місії ООН у Хорватії, де русини та уљраїнці були народом із найвищим процентом жертв. 
«Večernji list» та сербсьљий журнал «Vreme» однаљово љритиљували невідповідальність російсьљих 
миротворців ООН, осљільљи хорватсьљі уљраїнці сподівалисѐ на те, що російсьља миротворча місіѐ 
повинна була бути більш ефељтивноя, у зв’ѐзљу з љультурноя близьљістя миротворців та місцевих 
уљраїнців-русинів у Міљлошевцѐх. Що стосуютьсѐ мас-медіа поза межами республіљ љолишньої 
Ягославії, Уљраїнсьља служба Бі-Бі-Сі з 2000 рољу приділѐла значну увагу страждання уљраїнців-русинів 
під час розвалу љолишньої Ягославії та судовому процесу. Бі-Бі-Сі стримано, але із деталѐми, розглѐдав 
не тільљи сљладність ситуації масового вигнаннѐ, розљол серед діаспори та рељрутація уљраїнців в 
обидва війсьља, суперечливі оцінљи щодо результатів миротворчої місії ООН, але й відповідальність 
поодинољих уљраїнців-русинів.  

Судѐчи з дољументів грељо-љатолицьљої церљви, ѐљі були оприляднені ще перед останніми 
злочинами 1992 рољу, майже половина уљраїнців-русинів перебувала на території, де тривали запељлі бої, 
а майже љожного четвертого уљраїнцѐ у Хорватії було переселено, вигнано, або насильницьљі 
депортовано. Понад сотні загинуло. Можна розуміти Міжнародний трибунал з воюнних злочинів, що не 
міг процесувати усі злочини війни на території љолишньої Ягославії, але, судѐчи з вирољу Суду з воюнних 
злочинів у місті Вуљовар 2009, правда ю лише частљово задоволеноя, осљільљи більша частина засуджених і 
досі переховуютьсѐ у Сербії, а засуджено лише трьох місцевих уљраїнців-русинів, що за веденнѐм процесу 
можна вважати љонтроверсійним. Осљільљи тема сербо-хорватсьљого збройного љонфліљту і досі перебуваю 
перед Міжнародним судом і нові засіданнѐ повинні відбудутисѐ на початљу 2014 рољу, тему стражданнѐ 
уљраїнців-русинів і досі, двадцѐть рољів післѐ љонфліљту, можна вважати аљтуальноя і таљоя, що 
теоретично може певно вплинути на міжнародний судовий процес між Хорватіюя та Сербіюя. 

Длѐ самих уљраїнців-русинів злочини, вчинені всередині громади, потрібно аналізувати і 
висвітлявати ѐљомога грунтовніше не тільљи на Балљанах, але і в Уљраїні, осљільљи вони у собі несуть уся 
абсурдність міжнаціональних та міжрелігійних љонфліљтів нового часу. Тому уљраїнсьља діаспора на 
Балљанах ю уніљальним та зразљовим ѐвищем у негативному сенсі.  
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Василь Дяків 

РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У ПРОЦЕСАХ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ ДІАСПОРИ 

 
Продовжуючи дослідження ролі та значення Української греко-католицької церкви щодо 

збереження національної ідентичності українських мігрантів за кордоном, автор звертає увагу на 
реалізацію національної парадигми через систему культурно-громадських організацій, які підтримувала 
Церква, та на проблеми, що виникають при взаємодії українських громад за кордоном та УГКЦ. 

Ключові слова: національна ідентичність, мігранти, національна свідомість, Українська греко-
католицька церква, релігія, функції релігії. 

 

Continuing the research of the role and significance of Ukrainian Greek Catholic Church concerning 
preservation of the national identity of Ukrainian migrants, the author pays attention to the realization of national 
paradigm through the system of cultural–public organizations which are supported by the church and problems 
which appear because of interaction of Ukrainian community abroad in Ukrainian Greek Catholic Church 

Key words: national identity, migrants, national consciousness, Ukrainian Greek Catholic Church, Religion, 
religious functions. 

 
Сучасний світ одним з виљлиљів перед національними спільнотами поставив можливість 

збереженнѐ власної ідентичності у процесі глобалізації. Разом з ним поглибляятьсѐ љризові процеси, 
ѐљі не дозволѐять говорити про стійљість національних ознаљ. Їх постійна видозміна змушую нація 
шуљати тих љатегорій, ѐљі допомагаять виробити стратегії розвитљу і проблеми виживаннѐ в умовах 
глобалізації. Пошуљ шлѐхів збереженнѐ національної ідентичності стаю визначальноя соціољультурноя 
тенденціюя сучасного світу.  

У широљому љонтељсті під національноя ідентичністя розуміять індивідуальне й љолељтивне 
відчуттѐ належності до певної національної спільноти, виѐвами ѐљої ю символи, цінності, љультура, 
історіѐ, територіѐ, державні та правові інституції, політичні й ељономічні інтереси.  

Професор Варшавсьљого університету О. Гнатяљ визначаю національну ідентичність ѐљ «љомплељс 
спільних перељонань, позицій і вірувань, вироблених у процесі формуваннѐ ољремішності спільноти, 
ѐљий поюднувавсѐ з аљцептаціюя політичних прагнень певної політичної групи або аљцептаціюя 
держави» *2, с. 56]. 

Дослідниљи, зазвичай, виділѐять два типи національної ідентичності: громадѐнсьљий та етнічний, 
або політичний і љультурний, або просто патріотизм і націоналізм. 

Важливо чітљо розрізнѐти етнічну і національну ідентичності. Основоя таљого розрізненнѐ, на наш 
поглѐд, може бути відмінність між етноцентричним і лољоцентричним типами світосприйманнѐ. 
Ідентифіљаціѐ з етносом у своїй основі ю љультурноя, а в ідентифіљації з націюя значно виразнішим ю 
територіально-політичний, правовий љомпонент.  

Отже, національна ідентичність у сучасних дослідженнѐх розглѐдаютьсѐ переважно у двох 
основних формах: ѐљ ідентичність соціально-політична або громадѐнсьља і ѐљ етнонаціональна 
ідентичність, основу ѐљої становлѐть той або інший етнос і його љультура.  

Виділимо чинниљи, що сприѐять становлення та збереження ідентичності, забезпечуячи 
постійний обмін етноінформаціюя, з ѐљоя лядина не відчувала б себе безпомічноя і дезоріюнтованоя в 
новому етнічному середовищі. Головні з них – сім’ѐ, де зберігаютьсѐ мова, традиції національної 
љультури, церљва, шљоли та ВНЗ, науљові центри, заљлади љультури та љультурно-мистецьљі товариства, 
љраїна проживаннѐ і љраїна походженнѐ. Важливу роль відіграять засоби масової інформації 
уљраїнсьљоя мовоя – газети, радіо, телебаченнѐ. 

Серед соціољультурних чинниљів формуваннѐ, збереженнѐ та розвитљу ідентичності особлива 
роль належить релігії. Релігіѐ – це та љонстанта, ѐља значноя міроя обумовляю мисленнѐ і поведінљу 
велиљих мас лядей, цінності й установљи ѐљих на велиљих проміжљах часу передаятьсѐ від пољоліннѐ до 
пољоліннѐ. На думљу С. Гантінгтона, «длѐ лядей, ѐљі зіштовхуятьсѐ з необхідністя відповісти на питаннѐ 
«Хто ѐ?» і «Де мою місце?», релігіѐ надаю перељонливі відповіді. Усі релігії даять лядѐм почуттѐ 
ідентичності і напрѐмољ у житті» *14, с. 142]. 
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Релігійний фаљтор впливаю таљож на ељономіљу, політиљу, державу, міжнаціональні відносини, 
сім’я, љультуру через діѐльність релігійних індивідів, груп, організацій. Відбуваютьсѐ наљладаннѐ 
релігійних на інші суспільні відносини. 

Релігіѐ задовольнѐю різноманітні потреби лядини, але жоден із соціальних феноменів не здатен її 
замінити. Це й визначаю особливість її фунљцій, серед ѐљих дослідниљами виділѐятьсѐ љомпенсаційна, 
терапевтична, втішальна, світоглѐдна, регулѐтивна, љомуніљативна, інтегративна, дезінтегруяча, 
ідеологічна, політична, правова, љультуроформуяча, легітимуяча, і даю підстави стверджувати, що 
релігіѐ ю поліфунљціональним феноменом. Кожна із фунљцій релігії ю відображеннѐм духовних потреб, 
інтересів індивідів, спільнот *17+. 

В. І. Лубсьљий в «Історії релігій» аљцентую увагу на љомпенсаційну фунљція церљви. Релігіѐ ю 
своюрідноя реаљціюя на різноманітні переживаннѐ лядини, забезпечуячи процес розв’ѐзаннѐ в 
трансцендентному вимірі життюво важливих суперечностей і проблем лядсьљого буттѐ. Вона 
психологічно љомпенсую обмеженість, безсиллѐ, залежність лядей від об’юљтивних умов існуваннѐ, 
наповняю змістом сенс їхнього життѐ, впливаю на ціннісні оріюнтації, систему ідеалів, цілеспрѐмуваннѐ. 
Церљва забезпечую знѐттѐ психологічного напруженнѐ, відчуттѐ невизначеності й тривоги на 
індивідуальному рівні, збереженнѐ внутрішньої рівноваги, душевного спољоя, емоційного, соціального 
оптимізму. Власне це реалізовуютьсѐ через спілљуваннѐ між віруячими, між віруячими і 
свѐщеннослужителѐми в процесі љультових церемоній тощо*10+. 

Реалізаціѐ інтегративної фунљції сприѐю забезпечення стабільності в суспільстві. На думљу 
французьљого філософа, соціолога Е. Дярљгейма, релігіѐ дію в суспільстві ѐљ љлей, допомагаячи лядѐм 
усвідомити своя моральну належність до соціуму, самовизначитисѐ в суспільстві, а внаслідољ цього 
об’юднатисѐ з близьљими за поглѐдами, моральними установљами, віруваннѐми лядьми, разом з ними 
брати участь у љультових церемоніѐх. Таљий підхід сприѐю утвердження у суспільстві злагоди, 
солідарності, згуртованості, знижую љонфліљтність, натомість посиляю суспільну рівновагу та гармонія 
суспільних відносин *13+. 

Одніюя з найважливіших в љонтељсті проблеми збереженнѐ ідентифіљації ю љультуроформуяча 
фунљціѐ. Вона реалізуютьсѐ через вплив релігії на розвитољ писемності, љнигодруљуваннѐ, малѐрства, 
музиљи, архітељтури, збереженнѐ цінностей релігійної љультури, нагромадженнѐ і трансформація 
љультурного досвіду. Усе це відчутно впливаю на формуваннѐ й розвитољ естетичних цінностей, на етичні 
традиції віруячих, суспільства. Поруч з реалізаціюя цих завдань під час міграцій Церљва ѐљ релігійний 
інститут у љраїнах проживаннѐ мігрантів стаю організатором етнічно-громадсьљого, а потім і 
національно-громадсьљого життѐ, що дозволѐю говорити про її формотворчу фунљція *12+. 

Розглѐдаячи проблеми збереженнѐ уљраїнсьљими емігрантами етнічної, а потім і національної 
ідентичності, зауважимо, що, враховуячи багато фаљторів та суспільно-політичних чинниљів протѐгом 
ХІХ – ХХІ століть, а саме цей період відзначаютьсѐ аљтивними та значними емігрантсьљими хвилѐми 
уљраїнців, љожен етап реалізовував аљтуальні проблеми.  

У розвитљу організованого життѐ уљраїнсьљої громади США виољремляять три етапи: 1) період до 
Першої світової війни, що хараљтеризуютьсѐ становленнѐм організаційної мережі та формуваннѐ чітљої 
національної ідентичності; 2) період між двома світовими війнами, љоли відносно невелиља внаслідољ 
обмежень імміграційного заљонодавства політична імміграціѐ значно аљтивізувала діѐльність існуячих і 
створила нові уљраїнсьљі організації; 3) період післѐ Другої світової війни, љоли політичні емігранти, що 
прибули з таборів длѐ біженців та переміщених осіб у Німеччині й Австрії обмежилисѐ незначноя 
участя у роботі існуячих організацій, створяячи в основному власні; 4) наприљінці ХХ – початљу 
ХХІ століттѐ, љоли масова трудова міграціѐ уљраїнців досѐгнула небаченого розмаху і їх пошуљ 
збереженнѐ ідентичності часто опираютьсѐ на морально-етичні цінності [13]. 

На другу половину ХІХ ст. припадаю початољ еміграційного процесу уљраїнців до США із Західної 
Уљраїни, Галичини та Карпатсьљої Русі ѐљ провінцій Австро-Угорщини. Серед них була значна љільљість 
грељо-љатолиљів. Немаловажним фаљтором стало поступове і невпинне збільшеннѐ у цих љраїнах 
љільљості уљраїнсьљих іммігрантів, ѐљу зупинила Перша світова війна. Статистичне бяро з 1890 рољу 
подаю, що у Пенсильвенії вже було 10 грељо-љатолицьљих організацій, ѐљі нараховували 7400 членів. 
Я. Бачинсьљий обраховую, що протѐгом 1877-1887 рољів до Америљи прибуло 33886 уљраїнсьљих 
іммігрантів, а за наступні десѐть рољів ще 74379. Таљим чином, 1895 рољу в Америці могло перебувати 
майже 300000 уљраїнців [5]. Це була найбільша хвилѐ уљраїнсьљої еміграції до США, ѐља сљладаласѐ 
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майже повністя з неосвічених селѐн. Розглѐдаячи процес формуваннѐ передумов длѐ подальшого 
розвитљу уљраїнцѐ-емігранта, необхідно звернути увагу на взаюмодія громади і представниљів 
Уљраїнсьљої грељо-љатолицьљої церљви. Серед них важливе місце відіграю бажаннѐ громад мати духовну 
опіљу у љраїні проживаннѐ. Діѐльність Уљраїнсьљої грељо-љатолицьљої церљви серед трудових мігрантів у 
цьому періоді ю чи не найсљладнішоя. Тоді її мета полѐгала у збереженні етнотворчих љомпонентів 
уљраїнсьљої національної свідомості. У своїй статті «У 125-літтѐ першої уљраїнсьљої љатолицьљої церљви в 
США» дољтор Осип Кравченяљ зазначаю: «Навіть «Нья-Йорљ Таймс» писала 18 лятого 1888 рољу, що їх 
обљидали љаміннѐм, љопали ногами й морили голодом, але без успіху. Бо їх љаменували, тримали 
голодними в їхніх рідних љраїнах, і вони, мабуть, вірили, що це назавжди таља їхнѐ долѐ. Безпросвітні, 
без знаннѐ мови, вони не мали љому пожалітись, бо в той час не було на поселеннѐх своїх лядей з 
освітоя, зољрема своїх свѐщениљів, љотрих вони вважали на рідних землѐх своїми найпершими 
провідниљами» *8, с. 9]. 

Існувало небажаннѐ переважно неграмотних уљраїнців-емігрантів звертатисѐ до представниљів 
інших церљов щодо виљонаннѐ тими обрѐдів хрещеннѐ, похованнѐ, вінчаннѐ тощо. Виниљав мовний 
бар’юр у налагодженні стосунљів із зовнішнім світом. І зрештоя, проблема відсутності або мінімальної 
державної підтримљи в освоюнні нових територій. Бажаннѐ зберегти етнічні засади уљраїнсьљої громади 
дало право їм звернутисѐ до іюрархів Уљраїнсьљої грељо-љатолицьљої церљви з проханнѐм допомогти в 
організації їх релігійного життѐ. Уљраїнці-мігранти проѐвили при цьому висољу свідомість: зібрали љошти 
длѐ облаштуваннѐ життѐ свѐщениљів, ѐљі б приїхали у љраїни проживаннѐ. Важливоя ознаљоя 
організованості та бажаннѐ зберегти уљраїнство стало і те, що вони навіть без отців Уљраїнсьљої грељо-
љатолицьљої церљви будували љаплиці чи дерев’ѐні церљовљи.  

Уљраїнсьља љатолицьља церљва (УКЦ) й донині залишаютьсѐ найчисленнішоя та 
найавторитетнішоя серед інших автономних церљов. За словами отцѐ дољтора С. Киѐља: «УКЦ завжди 
ішла за своїми дітьми на чужину в особах свѐщениљів і юписљопів, поділѐячи доля і недоля своїх 
духовних дітей, пов’ѐзуячи з Батьљівщиноя, даячи їм духовне підљріпленнѐ, відіграячи роль духовної 
берегині уљраїнсьљих душ» *6, с. 288-289]. 

Церљва мала винѐтљове значеннѐ у налагодженні життѐ перших іммігрантів на америљансьљому 
љонтиненті. Вона сприймаласѐ мігрантами не ѐљ релігійний догмат, а ѐљ звичаюва інституціѐ і була 
найважливішим чинниљом љонсолідації та збереженнѐ етнічної ідентичності уљраїнсьљих іммігрантів. 
Свѐщениљи, що виѐвилисѐ у тій ситуації чи не юдиними освіченим лядьми, були длѐ громад і 
релігійними, і громадсьљими, і політичними лідерами. Перші церљовні організації і товариства виниљли 
при церљовних парафіѐх. Тільљи через деѐљий час почали з’ѐвлѐтисѐ різноманітні організації, не 
пов’ѐзані з Уљраїнсьљоя грељо-љатолицьљоя церљвоя. 

На сучасному етапі міграції уљраїнців головними осередљами формуваннѐ уљраїнсьљих 
емігрантсьљих спільнот, довљола ѐљих часто утворяятьсѐ громадсьљі об’юднаннѐ – і в цьому історична 
спадљоюмність сучасної трудової міграції і традиційної уљраїнсьљої діаспори, що постала у минулі епохи – 
ю душпастирсьљі центри Уљраїнсьљої грељо-љатолицьљої церљви. Вони виниљаять сљрізь, де перебуваять 
наші заробітчани, особливо аљтивно – у традиційно љатолицьљих љраїнах Південної Ювропи. Згідно з 
останніми даними, наведеними ељспертом Т. Гринчишиним, нині в љраїнах ЮС фунљціонуять від 450 до 
500 спільнот УГКЦ. Наведена статистиља ѐсљраво свідчить про зростаннѐ їх љільљості у цих љраїнах. Длѐ 
приљладу, ѐљщо у 2008 р. в Італії було близьљо 120 громад ціюї Церљви, то на даний час їхнѐ љільљість 
зросла до 139. Збільшеннѐ љільљості спільнот УГКЦ – цього разу майже удвічі, з 16-ти до 30-ти – маюмо за 
аналогічний період в Іспанії. Спільноти постаять часто спонтанно, не маячи офіційного статусу в рамљах 
УГКЦ; на одного свѐщениља часто припадаю љільља, інљоли до десѐти осередљів душпастиряваннѐ, 
віддалених між собоя значними відстанѐми *3+. 

За даними Карітас-мігранте (громадсьља організаціѐ при Римо-љатолицьљій церљві), на 31.12. 2006 
р. в Італії загальна љільљість уљраїнців, ѐљі проживали легально, становила 195 412 осіб. Але на сьогодні, 
на думљу громадсьљих лідерів, в Італії перебуваю до 900 тис. уљраїнців, основна љільљість з них – 
нелегально. В основному це ляди, ѐљі приїхали на заробітљи до Італії, починаячи з 90-х рољів 
ХХ століттѐ. Спочатљу їхню громадсьље життѐ було праљтично неорганізоване, однаљ уже на початљу 2000-
х рољів грељо-љатолицьља церљва, ѐља заходами љардинала Й. Сліпого організувала власний осередољ у 
Римі, збудувала церљви св. Граљха і Ваљха, св. Софії, до ѐљої входить уљраїнсьља шљола і науљовий 
інститут, тим самим чимало зробила длѐ об’юднаннѐ уљраїнців і наданнѐ їм допомоги длѐ виживаннѐ в 
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чужому середовищі. Церљва й тепер виљоную значну об’юднувальну роль, маю висољий авторитет, свої 
виданнѐ, зољрема часопис «До світла». В Італії працяять дві уљраїнсьљі љолегії, де навчаятьсѐ 
семінаристи і свѐщениљи, існую 120 церљовних станиць у різних регіонах Італії, де служить 30 
свѐщениљів. 

Уљраїнсьља грељо-љатолицьља церљва ѐљ інституціѐ виљонувала і љомпенсаційну, й інтегративну, і 
љультуроформуячу фунљції серед уљраїнсьљої діаспори. 

Взаюмозалежний процес між суб’юљтним світосприйнѐттѐм уљраїнсьљого емігранта та Уљраїнсьљоя 
грељо-љатолицьљоя церљвоя постійно проѐвлѐютьсѐ у:  

1. Визначенні, становленні і дотриманні основних ціннісних пріоритетів уљраїнсьљого емігранта у 
љраїні проживаннѐ, враховуячи етнічні, а потім і національні цінності. 

2. Формуванні добровільного та взаюмовигідного партнерства з іншими соціальними чи 
національними групами. 

3. Збереженні љультурної ідентичності з урахуваннѐм нормативно-правової бази љонљретної 
љраїни перебуваннѐ. 

Серед різноманіттѐ осередљів організованого життѐ зарубіжних уљраїнців упродовж усіюї їхньої 
історії особливе місце посідала церљва, ѐља стала длѐ них важливим чинниљом збереженнѐ 
національно-љультурного надбаннѐ і водночас увиразненнѐ їхніх позицій щодо љультурних та інших 
зв’ѐзљів із землея предљів. Саме її існуваннѐ, належність до неї більшості уљраїнсьљих емігрантів та 
стабільність релігійного світосприйнѐттѐ дозволѐли вирішувати обидві зазначені проблеми на досить 
сталих засадах. Різними були умови становленнѐ й життѐ у љраїнах поселеннѐ, мінѐласѐ політична 
ситуаціѐ у світі та в Уљраїні, але часто Церљва була юдиним джерелом віри в можливість вижити у 
чужомовному середовищі, надії відновити љонтаљти з уљраїнсьљим народом на його шлѐху подоланнѐ 
перешљод. Зарубіжні уљраїністи таљ визначаять роль церљви: «Вона заступила іммігрантам залишене на 
батьљівщині духовне довљіллѐ» *14, с. 49].  

Порозуміннѐ між громадоя та Церљвоя у всі періоди емігрантсьљого руху залежало від багатьох 
сљладових: соціального статусу емігрантів, їх ідеологічного світоглѐду, рівнѐ розвитљу території 
проживаннѐ, аљтивності інших церљов, зрештоя від авторитетних особистостей, ѐљі ставали ѐљ 
провідниљами, таљ і опонентами Уљраїнсьљої грељо-љатолицьљої церљви. Особливим фаљтором, ѐљий 
відігравав першорѐдну роль, був рівень участі представниљів уљраїнсьљої громади в органах місцевого 
самоврѐдуваннѐ та державного управліннѐ. Це давало змогу аљтивно лобіявати інтереси громади і 
сприѐти швидљому налагодження співпраці між нея та Уљраїнсьљоя грељо-љатолицьљоя церљвоя. 

Визначальним чинниљом інтеграції спільнот уљраїнсьљих емігрантів у приймаячих љраїнах ѐљ і в 
попередні епохи уљраїнсьљої еміграції залишаютьсѐ Уљраїнсьља грељо-љатолицьља церљва, спільноти ѐљої 
часто самочинно виниљаять серед уљраїнсьљих іммігрантів у ЮС, більшість із ѐљих походѐть із Галичини. 
Душпастирсьљі центри УГКЦ у љраїнах ЮС діять не тільљи ѐљ релігійні об’юднаннѐ, але таљож ѐљ центри 
љомуніљуваннѐ, взаюмодопомоги, національно-љультурного життѐ мігрантів. Членами спільнот УГКЦ 
стаять не тільљи традиційні грељо-љатолиљи, але таљож представниљи інших љонфесій, а таљож 
іммігранти, що не ходили до церљви в Уљраїні чи взагалі не були віруячими лядьми, деѐљі громадѐни 
љраїни перебуваннѐ. Грељо-љатолицьља церљва справді відіграю традиційну роль охоронцѐ етнічної 
самобутності уљраїнців, охопляячи всі сфери їх життѐ. 

Отож, љомплељс дій, ѐљі носили зі сторони Уљраїнсьљої грељо-љатолицьљої церљви системний та 
послідовний хараљтер, і на сьогодні залишаятьсѐ важливим чинниљом збереженнѐ етнічної (љультурної) 
та національної (політиљо-ељономічної) ідентичності уљраїнсьљих мігрантів.  
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Святослав Кияк, Ігор Коваль 

САКРАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ГАЛИЦЬКУ ЕМІГРАЦІЮ 

 
Давньоруські літописи, зарубіжні хроніки, топонімічні джерела розповідають про різні причини та 

форми еміграції окремих верств населення Давньої Русі. Автори статті зробили спробу показати на 
основі рідкісних видів сакральних джерел, а саме археологічних знахідок хрестів-енколпіонів руського 
походження, виявлених дослідниками в країнах Південно-Східної Європи, масштаби масового переселення 
населення Галицько-Волинської Русі на Захід у середині ХІІІ ст. Як відомо, що це сталося внаслідок татаро-
монгольського нашестя 1237 – 1241 років. 

Ключові слова: археологія, батьківщина, Галич, еміграція, хрест-енколпіон. 
 

Ancient chronicles, foreign chronicles and toponymic sourses tell about diferent emigration reasons and 
forms of separate population secctions of Ancient Rus. The authors of the article make an attempt to show the scale 
of massive transmigration of the population of Galych-Volyn Rus to the West in the middle of XVIII-th century on the 
bssis of rare sacral sourses kinds, in particular arheological findings of crosses-encolpions of russian origin, found by 
researchers in the countries of South-Estern Europe. It is known that it happened necause of Tatarian-Mongolian 
invasion in 1234 -1241. 

Key words: arheology, motherland, Galych, emigration, cross-encolpions. 
 

Найдавніші предљи нашого народу не раз через природні, ељономічні, війсьљові чи політичні 
обставини змушені були пољидати батьљівщину і вирушати в тимчасову чи довічну еміграція. Політична 
боротьба, ѐља розгорнулась у Галицьљому љнѐзівстві в середині ХІІ ст. спричинила до утвореннѐ вільної 
республіљи галицьљих емігрантів – Берладсьљого љнѐзівства, територіѐ ѐљого простѐгнуласѐ від Пољуттѐ 
аж до гирла Дуная. Одного з її провідниљів – прославленого љнѐзѐ-ізгоѐ Івана Ростиславовича 
Берладниља підступна смерть наздогнала у 1161 році в далељому від його Галицьљої батьљівщини 
візантійсьљому місті Фессалоніљах *8, с. 283]. 

Не можна не погодитисѐ з думљоя авторитетного російсьљого істориља ХХ ст. М. Тіхомірова, що 
Подунав’ѐ найперше заселявали русьљі љолонізатори, де вони займалисѐ землеробством, поляваннѐм, 
рибальством, промислами і торгівлея *17, с. 119-121+. Разом з тим, у середовищі таљ званих 
берладниљів і бродниљів була чисельна група населеннѐ, ѐља вимушено пољинула своя батьљівщину. 
Аналізуячи війсьљову љампанія 1223 рољу, љоли љнѐжі дружини зі всіюї Русі рухались на південний схід 
до трагічної річљи Калљи, автор Галицьљо-Волинсьљого літопису пише: «А вигнанці галицьљі рушили по 
Дністру і ввійшли в море – човнів же була тисѐча. І ввійшли вони в ріљу Дніпро, і провели човни вгору до 
порогів, і стали љоло ріљи Хортиці, на броді близ Протолчів. Був же з ними воювода Домажирич Ярій і 
боѐрин Держиљрай Володиславич» *8, с. 379+. Із числа човнів та гіпотетичної љільљості воїнів у љожному з 
них можемо судити про чисельність населеннѐ, насильно відірваного від своюї історичної батьљівщини – 
Галицьљо-Волинсьљої Русі. Але в години смертельної небезпељи, що нависла над Русьљоя землея, 
љожен з них забув про особисті образи і всі стали гуртом на захист Вітчизни. 

На сліди найбільш масштабної, ѐљ на нашу думљу, галицьљої еміграції в љнѐжі часи ми натрапили, 
зовсім не ставлѐчи перед собоя таљої дослідницьљої мети. Нас ціљавила одна археологічна пам’ѐтља, 
відљриттѐ ѐљої мало значний резонанс на початљу 80-х рољів минулого століттѐ, але результати її 
вивченнѐ таљ і не опубліљовано в повному обсѐзі до нинішнього днѐ. Влітљу 1981 рољу археологічна 
ељспедиціѐ під љерівництвом відомого львівсьљого археолога В. Ауліха натрапила в процесі розљопољ у 
давньому Галичі-Крилосі на сховище-љомору невідомого галицьљого явеліра *2, с. 97]. 

Досі праљтиља всіюї ювропейсьљої археології не знаю випадљу, щоби було виѐвлено наѐвність таљого 
велетенсьљого бронзоливарного та явелірного виробництва в епоху середньовіччѐ. аљщо з усіх 
явелірних майстерень Київсьљої Русі, досліджених археологами, ми маюмо дељільља десѐтљів глинѐних 
посудинољ-тигельљів, призначених длѐ плавленнѐ благородних металів, то тут на одному об’юљті їх було 
знайдено понад 160 штуљ *3, с. 101]. 

У сховищі майстра-умільцѐ ХІІІ ст. виѐвилосѐ п’ѐть іљонољ таљої дивовижної љраси і художньої 
досљоналості, що ољремі дослідниљи стали зараховувати їх до творів романсьљого мистецтва, інші вчені 
вважали їх витвором грецьљого майстра, ѐљий начебто оселивсѐ в Галичі післѐ захопленнѐ 
Константинополѐ хрестоносцѐми у 1204 році, де налагодив явелірне виробництво *13, с. 111]. 
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Наше завданнѐ, власне, полѐгало в тому, щоби довести місцеве, галицьље походженнѐ 
висољохудожніх творів та їх належність до давньорусьљої саљральної традиції. Реальну підставу міг дати 
особливий вид знахідољ, таљ званих хрестів-енљолпіонів, ѐљих у ѐмі-сховищі виѐвлено 17 фрагментів, 
причому чотири вдалосѐ рељонструявати майже повністя. Однаљ іљонографічних зображень на них не 
вдалосѐ прочитати, осљільљи сильне вогнище, в ѐљому спочатљу перебували пам’ѐтљи, а згодом і љорозіѐ 
майже повністя з’їли їхня поверхня *1, с. 26].   

Хрести-енљолпіони – один із найпоширеніших видів христиѐнсьљих реліљвій у Візантії та Давній 
Русі. Вони сљладалисѐ з двох стулољ: на одній було зображеннѐ Розп’ѐттѐ, а на другій – Пресвѐтої 
Богородиці. В середину таљого хреста-сљладнѐ љлали мощі – частини нетлінних рештљів љотрогось із 
христиѐнсьљих свѐтих. аљ правило, їх носили на грудѐх поверх сорочљи під плащем-љорзном. 

Російсьљий аљадеміљ Б.Рибаљов, розпочавши ще в рољи Другої світової війни своя праця над 
ґрунтовним дослідженнѐм «Ремесло древньої Русі», звернув увагу на енљолпіони із поміщеним на них 
написом, ѐљий помилљово було зроблено не в природному виглѐді, а в дзерљальному зображенні – 
справа наліво. 

На лицьовому боці таљих сљладнів (6,5 х 5,5 см) зображено рельюфне Розп’ѐттѐ Христа з двома 
фігурами предстоѐчих, очевидно Богородиці та Йоана Богослова. Фігура Христа майже прѐма, голова 
схилена вправо, руљи в ліљтѐх та ноги в љолінах ледь зігнуті. Над головоя зображений німб з 
перехрестѐм та монограмами «ІС» та «ХС». Обабіч постаті Христа розміщені написи, ѐљі читаятьсѐ 
«Хрест нам похвала» або «Хрест нам утіха». У верхньому та нижньому медальйонах поміщено 
зображеннѐ свѐтих Миљолаѐ та Георгіѐ. На зворотному боці зображена Богородицѐ у повний ріст, у позі 
моліннѐ, з двома предстоѐчими фігурами. Богоматір одѐгнена у хітон на мафорій. Зверху та знизу – два 
поѐсних зображеннѐ свѐтих. Зверху – свѐтий Петро (напис поруч «ПЕТРЬ»), внизу – свѐтий Василій 
(напис поруч «Васил»). Обидві половинљи хреста приљріплені за допомогоя шарніра до біљонічного 
вушља, медальйони обрамлені рельюфноя лініюя, на ѐљій зроблено насічљи. Реліљварії виливалисѐ з 
бронзи, вони рівнораменні, з медальйонами та парними виступами – «слізљами» на љінцѐх. 
Найхараљтернішоя ознаљоя цього типу енљолпіона ю дзерљальний напис «Пресвѐтаѐ Богородица, 
помагай». 

Час поѐви таљих хрестів-енљолпіонів вчені датуять першоя половиноя ХІІІ ст. Місцем 
виготовленнѐ вважаютьсѐ Київ, де неподаліљ Десѐтинної церљви були знайдені љам’ѐні формочљи длѐ 
їхнього виробництва. На думљу Б. Рибаљова, енљолпіони з давньорусьљими дзерљальними написами 
з’ѐвилисѐ в 1239 – 1240 рољах, післѐ того, ѐљ татаро-монгольсьља орда ољупувала північно-східні землі 
Русі *15, с. 260-264+. Молитовне зверненнѐ «Пресвѐтаѐ Богородица, помагай» мало вберегти мешљанців 
західних русьљих земель від знищеннѐ. 

Енљолпіони цього типу розповсяджені по всій території Русі. Аналогічні хрести-сљладні відомі з 
Киюва, Гродно, Дорогобужа, Мстиславцѐ, Сарансьља, Райљовецьљого городища *5, с. 112; табл. ХХІ, ХХІІ+. 
Разом з тим у љультурному шарі Старої Рѐзані та інших міст Північно-Східної Русі, знищених татаро-
монгольсьљими нашестѐм 1237 – 1238 рољів, таљих хрестів не траплѐлосѐ. Таљим чином, наѐвність на 
реліљваріѐх молитовного зверненнѐ по допомогу до Богоматері підтверджую, що їх виробництво було 
налагоджено незадовго до навали Батиѐ або вже в період його просуваннѐ Русся. 

Хрести-енљолпіони зі зворотним написом зарубіжні археологи відљрили у різних місцевостѐх 
Польщі, Білорусі, особливо Румунії (Кабешть, Калараш, Тріфешть), в селі Калето в Болгарії *7, с. 198], 
північних районах Молдови *7, с. 201+. Більшість цих знахідољ вљазуять на придунайсьљо-балљансьљий 
напрѐмољ галицьљої еміграції. Гіпотетично про це можуть стверджувати ідентичні пам’ѐтљи з невідомих 
місць, ѐљі зберігаятьсѐ в Музеї приљладного мистецтва м. Белграда, Угорсьљому національному музеї, 
Афінсьљому археологічному музеї, Ватиљансьљому музеї христиѐнсьљого мистецтва *7, с. 196]. 

Ще більше несподіванољ нас чељало при дослідженні наступного енљолпіона з љомори-сховища 
галицьљого явеліра ХІІІ ст. Його вдалосѐ, ѐљ попередній, повністя ідентифіљувати. Хрест-реліљварій 
розміром 7,8х7,3 см належав до найпоширеніших на Русі сљладнів-тільниљів. Лицевий біљ енљолпіона 
приљрашений Розп’ѐттѐм. Фігура Христа майже прѐма, руљи трохи зігнуті в ліљтѐх. Нављоло голови – 
німб. Ноги Спасителѐ стоѐть на прѐмољутній підставці – «голгофі». Над Христом зображено свѐтого з 
бородоя, а з двох бољів від Розп’ѐттѐ розміщенні Богоматір та Йоан Богослов. Зображеннѐ Богородиці-
Одигітрії на зворотному боці виљонано невисољим литим рельюфом. На лівій руці Пречиста Діва тримаю 
Дитѐтљо, права руља притиснута до грудей. У верхньому медальйоні зображено архангела Гавриїла, а в 



 
4. Церква як центр збереження та формування духовності українця за кордоном 

 

407 

бољових – свѐтих апостолів Петра і Павла. Дослідниљи датуять енљолпіони таљого типу досить широљо, 
починаячи від ХІ до ХІІІ ст. Знахідља хреста у виробничому љомплељсі галицьљого явеліра даю 
можливість љонљретизувати хронологія поширеннѐ цього типу реліљваріїв саме 1240 – 1241  рр.  

Спостерігаячи над географіюя енљолпіонів цього типу, љиївсьљий дослідниљ В. Зоценљо виділив 
таљі основні райони їх поширеннѐ: Київсьљий, Галицьљо-Волинсьљі землі, Херсонес і Західні уділи Русі *6, 
с. 119+. Ці висновљи дуже важливі до нашого припущеннѐ, що саме в Галичі було налагоджено випусљ 
енљолпіонів із зображеннѐм чудотворного образу Куп’ѐтицьљої Божої Матері.  

Осљільљи ѐвленнѐ Куп’ѐтицьљого чудотворного образу Богородиці на стулці енљолпіону сталосѐ 
1182 рољу, то дослідницѐ давньорусьљої металопластиљи Ф. Корзухіна вважаю, що поширеннѐ 
реліљваріїв цього типу розпочалосѐ із виробництва в љиївсьљих явелірних майстернѐх в останній чверті 
ХІІ ст., а масовий випусљ продуљції припадаю на першу половину ХІІІ ст. *7, с. 68-69]. 

Свѐщенний хрест з чудотворним образом Богоматері-Одигітрії спочатљу зберігавсѐ в церљві, 
побудованій в с. Куп’ѐтичі (нині Брестсьља область, Білорусь), на місці, де ѐвиласѐ Божа Матір. Післѐ 
татаро-монгольсьљої навали церљва згоріла у 1240 р. У ХVІ ст. мідний литий сљладаний хрест-енљолпіон 
знайшли на згарищі. У 1629 р. у Куп’ѐтичах була побудована нова церљва і засновано монастир. аљраз 
љуп’ѐтицьљі ченці перенесли хрест до Софії Київсьљої *9, с. 128-129]. 

Культ Куп’ѐтицьљої Богоматері дістав таљого широљого замилуваннѐ серед христиѐн Галицьљо-
Волинсьљої Русі, що галицьљий явелір, про ѐљого йде мова у нашому дослідженні, взѐвши собі за 
взірець вироби љиївсьљих майстрів, розпочав власне виробництво хрестів-енљолпіонів таљого типу. 
Очевидно, до його продуљції слід приналежнявати реліљварій, ѐљий виѐвив археолог а. Пастернаљ на 
розљопљах Золотого Тољу в љнѐжому Галичі *11, с. 233; рис. 69, 4]. 

На території Галицьљо-Волинсьљого љнѐзівства знайдено понад півтора десѐтља енљолпіонів з 
образом Куп’ѐтицьљої Богородиці. Таљож ми можемо віднести до галицьљої шљоли художнього 
саљрального ремесла реліљварії, знайдені в с. Чернѐтин Городенљівсьљого району Івано-Франљівсьљої 
області, в могильниљу давньорусьљого часу в с. Зеленча Теребовлѐнсьљого району Тернопільсьљої 
області *4, с. 254; рис. 5, 1-2+, а таљож у давньорусьљих містах Белзі і Львові та в с. Лісневичі на Львівщині 
*14, табл. ХІІ, 32+. 

Досліджуячи знахідљи давньорусьљих енљолпіонів, виѐвлених у різних регіонах љолишньої 
Ягославії, науљовець В. Перхављо прийшов до висновљу, що провідну роль у налагодженні релігійних 
зв’ѐзљів Русі з Сербіюя і Хорватіюя відіграли Галицьљо-Волинсьљі землі *12, с. 217+. Більше того, автор 
дослідженнѐ висловив припущеннѐ, що різновид сљладних хрестів-енљолпіонів з чудотворним образом 
Куп’ѐтицьљої Божої Матері міг виготовлѐтись саме галицьљими майстрами *12, с. 208]. 

У більшості випадљів зарубіжні археологи віднаходили давньорусьљі хрести-енљолпіони у 
љомплељсах, ѐљі датуятьсѐ серединоя або ж другоя половиноя ХІІІ ст. А це таљож важливий аргумент 
на љористь нашої гіпотези. На нашу думљу, всі ці знахідљи даять змогу рељонструявати науљовцѐм шлѐхи 
найбільшої за вся середньовічну епоху еміграції русичів. Навіть Галицьљо-Волинсьљий літопис не 
спроможний був у повному обсѐзі пољазати трагедія, ѐља відбуласѐ 1241 рољу на Галицьљій землі. Її 
љриваві наслідљи зримо прочитали археологи, розљопуячи руїни Десѐтинної церљви в Киюві, 
Райљовецьље і Колодѐжне городище на Волині, при дослідженнѐх різних міљрорайонів љнѐжого Галича. 
В одній із праць вченого арослава Пастернаља знаходимо згадљу про маловідомий фаљт, ѐљий стосуютьсѐ 
трагедії 1241 р. в љнѐжому Звенигороді. У 1716 році, љоли інженер Кампенгаузен здійснявав 
будівництво оборонного замљу на місці столиці Звенигородсьљого љнѐзівства длѐ дідича Адама 
Сенѐвсьљого, то знадобилосѐ сотні возів, щоби вивезти з дитинцѐ загиблого міста черепи і тлінні рештљи 
наших загиблих предљів *10, с. 4]. 

Не тільљи археологічні, але й топонімічні джерела зберегли у своїх назвах загублені сліди велиљої 
галицьљої еміграції. На території Словаччини донині існуять населені пунљти Галіч і Стара Галіч, у 
Болгарії ю оселѐ Галіче, а в Маљедонії – Галичниљ і Галичани. Не можна не згадати місцевість Галац над 
Дунаюм, що у ХІІ ст. називаласѐ Малим Галичем у порівнѐнні з Велиљим Галичем над Дністром *16, с. 12].  

Отже, порушений нами у статті, але ще й досі недостатньо вивчений  епізод з минулого ю 
вражаячим приљладом теплоти і взаюморозуміннѐ міжлядсьљого спілљуваннѐ. Бо, опинившись перед 
смертельноя небезпељоя на своїй Батьљівщині, давні галичани знайшли притулољ у чужих землѐх – від 
Повісленнѐ аж до Балљан, де сусідні народи розділили з ними їхню горе і стражданнѐ. 
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о. Ігор Ковальчук 

ТВОРЧІСТЬ ОТЦЯ Д. БЛАЖЕЙОВСЬКОГО ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСТВА 

 
У статті йдеться про 27-річну самовіддану працю у США на священичій ниві отця-доктора Дмитра 

Блажейовського. Звідти він привіз у 1973 році до Риму започатковану ним сакральну вишивку. У вишитій 
іконі отець вбачав одну із своєрідностей української ідентичності, засіб збереження українства. Окрім 
більш ніж 300 взорів української релігійної вишивки, Дмитро Блажейовський залишив 25 наукових праць з 
історії Церкви та Української держави.  

Ключові слова: вишивана ікона, сакральна вишивка, українське духовенство, християнські традиції 
українського народу. 

 

The article describes 27 years of dedicated work in the US in the priest field of father-doctor Dmitry 
Blazheiovskyi. In 1973 he brought from the US to Rome initiated by him the sacred embroidery. In embroidered icon 
father saw one of the peculiarities of Ukrainian identity, a means of preserving Ukrainehood. In addition to more 
than 300 religious pattern of Ukrainian embroidery, Dmitry Blazheiovskyi left 25 books on the history of the Church 
and the Ukrainian state. 

Key words: embroidered icon, sacred embroidery, Ukrainian clergy, Christian traditions of the Ukrainian 
people. 

 

Отець-дољтор Дмитро Блажейовсьљий знаний не лише в діаспорній Уљраїні, а й на уљраїнсьљих 
теренах своїми науљово-публіцистичними працѐми, а ще більше – талановитоя богословсьљоя 
вишивљоя.  

Народивсѐ він на Лемљівщині, вчивсѐ у Чехії, пішљи пішов до Риму, де навчавсѐ у семінарії, 
папсьљих університетах та вивчав архіви, організовував парафії в Америці, писав історія, вишивав іљони 
в Римі, заснував музей вишитих іљон у Львові. Таљий був, ѐљщо описати його лаљонічно, життювий і 
творчий шлѐх Дмитра Блажейовсьљого. Він постійно був у праці. Навіть на сотому році життѐ отець мав 
плани на љожен день наступних рољів, писав љниги і не відпочивав, бо з дитинства вљарбувались йому 
слова батьља: «Длѐ відпочинљу ю труна… Ваљацій не брав ніљоли, ні ѐљогось довшого відпочинљу, мушу 
працявати» *4+. 

Отець Дмитро наголошував: «У Ватиљані ю стоси дољументів з нашої церљовної і політичної історії, 
та ми не знаюмо ціюї історії, і нема охочих зайнѐтисѐ тіюя працея. Не чути, щоб љогось призначили до тіюї 
праці. а хотів тим зайнѐтисѐ післѐ заљінченнѐ студій у Римі, але мене владиља Бучљо направив на 
свѐщеничу праця в США, де за 27 рољів (1946 – 1973 рр.) організував три парафії і одну місійну станиця 
та побудував храми». 

Денвер, Колорадо, Філадельфіѐ, Гястон – це ще неповна географіѐ душпастиряваннѐ отцѐ 
Дмитра Блажейовсьљого. Він будував там церљви, засновував уљраїнсьљі парафії, запрошуячи тих наших 
співвітчизниљів, ѐљі у важљі повоюнні рољи опинилисѐ в Німеччині. Щоб потрапити тоді до Америљи, 
таљож потрібно було мати запрошеннѐ і матеріальну підтримљу. Отець Дмитро запрошував цілі родини, 
приймав їх у себе, шуљав длѐ них роботу. Перші його парафії налічували по 20–30 уљраїнсьљих родин. А 
љоли він їх полишав, то було по 120, і збудовані були в парафіѐх церљви. Натомість сам він вів дуже 
сљромний спосіб життѐ. 

У багатій Америці отець два рољи жив на хорах церљви, бо не мав ољремого помешљаннѐ. 
Поставив там невелиљий тапчан і таљ спав. Але залишав післѐ себе збудовані храми, велиљі парафіѐльні 
зали, де збиралисѐ всіюя уљраїнсьљоя громадоя. Будував із перспељтивоя, з думљоя про майбутню. В 
одній із парафій йому навіть доріљали: навіщо длѐ одинољого свѐщениља ставити будинољ із трьома 
спальнѐми, на що відповів: «Прийде інший, одружений, і йому це пригодитьсѐ». Таљ і сталосѐ. Зараз у 
тих залах, ѐљі будував отець Дмитро, уљраїнці справлѐять й понині весіллѐ, хрестини, різні урочистості. 
Ще й в оренду здаять і маять љошти на утриманнѐ церљви. 

Але ѐље утриманнѐ міг мати тоді свѐщениљ від громади з 20–30 родин попервах? Тож ночами 
отець Дмитро підпрацьовував таљ, щоб не знав юписљоп, бо це љатегорично заборонѐлосѐ. Мив посуд у 
ресторанах, замітав, прибирав, ще й відљладав љошти. 

Уже в ті рољи у далељій Америці отець Блажейовсьљий взѐвсѐ за вишивљу – виљлячно з потреби, 
сљажімо, у церљві потрібна була сљатертина. Повернувшись у 1973 році до Риму, він став вишивати 
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майже щоднѐ. «Вишиваної іљони не маю ніѐљий інший народ, – љазав отець Дмитро. – Це ю наше, 
уљраїнсьље, те, що засвідчую нашу ідентичність. Уљраїнці вишиваять на побутовому рівні – обруси, 
сорочљи, а ѐ хотів піднести вишивљу на вищий щабель» *6]. 

Дмитро Блажейовсьљий ю автором 25 науљових праць з історії Церљви та Уљраїнсьљої держави, з 
питань педагогіљи *Див.: 2+. В його мистецьљому доробљу понад 350 вишитих іљон та хоругв, на ѐљі він 
видав 300 взорів уљраїнсьљої релігійної вишивљи. Тоді йому було вже 63 рољи. Нині вишивані іљони 
свѐщениља ѐљ виѐв уљраїнсьљої ідентичності можна побачити у Франції, Італії, Ватиљані, Бразилії, 
Німеччині та інших љраїнах. 6 травнѐ 1999 рољу отець Дмитро Блажейовсьљий відљрив у Львові на 
проспељті Чорновола власний Музей вишиваних іљон та образів.  

Силоя свого таланту отець Д. Блажейовсьљий створив циљл велиљої естетичної дії, зумівши 
відтворити ту особливу психологічну прониљливість і душевне тепло, ѐље випроміняять його вишивані 
іљони, љотрі ељспоновані в Музеї, ељспонуятьсѐ на різних вистављах у љраїнах уљраїнсьљого розселеннѐ. 
Спочатљу в ељспозиції Музея налічувалось сто іљон, бо автор дарував іљони в храми та установи, де 
презентував свої вистављи. Тепер їх вже чотири сотні. Кращим приљладом длѐ наслідуваннѐ було 
пољазати церљовні ризи, обруси та стихарі, а таљож іљони, љотрі автор, даруячи їх в храм, сподівавсѐ, що 
парафіѐни заохотѐтьсѐ його працея і вишиватимуть самі іљони длѐ церљовного вжитљу.  

Таљ і сталось. Длѐ приљладу, в селі Зозулі, що на Тернопільщині, в місцевому храмі парафіѐни за 
зразљами отцѐ-дољтора Блажейовсьљого вишили цілий іљоностас. Це був перший приљлад спільної праці 
длѐ блага своюї церљви, родини, љраїни. Справдились слова отцѐ Дмитра: «а той перший, що йду по 
снігу, робля сліди, бо за мноя підуть й інші» *3+. У таљий спосіб отець формував уљраїнсьљу 
самосвідомість. Зараз у велиљих та малих храмах по всій Уљраїні можна зустріти іљони, ѐљі вишили за 
схемами о. Блажейовсьљого майстрині нитљи і голљи не тільљи в Уљраїні, а й у всій діаспорі. Таљ, в Італії, в 
місті Реджіо Еміліѐ в місцеву грељо-љатолицьљу љаплиця заробітчанљи вишили іљони.  

Іљони отцѐ Дмитра випроміняять Божу благодать. Уніљальний вишиваний іљоностас, страсні 
іљони, свѐті апостоли та мучениљи, свѐті мучениці та притчі – ось їх глибинний зміст. Особлива увага 
відводиласѐ отцем відтворення у вишивці Богородичних іљон (понад 30). До того ж, варто зазначити, 
що в цьому циљлі – іљони з різних регіонів Уљраїни, чим о. Д. Блажейовсьљий ще раз підљресляю юдність 
уљраїнсьљого христиѐнства, а одним із чинниљів підљресленнѐ таљої юдності Київсьљої Церљви і може бути 
саме церљовна вишивља. Адже за тисѐчу рољів Киюво-уљраїнсьљого христиѐнства сформувалосѐ немало 
місцевих ознаљ, ѐљ загально-богословсьљого хараљтеру, таљ і у сфері обрѐдово-літургійної праљтиљи, ѐљі 
нині ю притаманними саме длѐ нашої Церљви. І це творить її своюрідне лице у љолі інших Церљов-сестер, 
не порушуячи спільних і юдиних длѐ всіх основоположних підвалин. 

У цьому – ще один аргумент на љористь слушності позицій о. Блажейовсьљого (ѐљ творцѐ 
вишиваних іљон), у його поглѐді на ці проблеми. Тим більше, що посіѐні ним зерна уже впали на 
податливий ґрунт. Вистављи його іљон у різних місцевостѐх Уљраїни і в уљраїнсьљій діаспорі спричинили 
ѐљраз саме таљий резонанс. 

Вишивљи отцѐ жили і живуть не лише в діаспорі, де були попервах. З’ѐвилосѐ в о. Блажейовсьљого 
немало його послідовниљів у Галичині, де традиціѐ церљовної вишивљи найміцніша, а таљож і на Волині, 
Чернігівщині чи Київщині. Ляди, ѐљі душевно відчуваять, що це ю глибољо-народна традиціѐ, не 
думаять про ѐљісь љонфесійні відмінності або певні аспељти висољої «церљовної політиљи». Вони 
вбачаять у вишиваній іљоні один із љомпонентів своюї національно-церљовної ідентичності. Відтаљ вже 
навіть лише це одне ю аргументом на љористь важливості ціюї ділѐнљи праці отцѐ Дмитра 
Блажейовсьљого. «Зараз мая багато послідовниљів: ѐљ жінљи, таљ і чоловіљи љористуятьсѐ зразљами, – 
зауважував отець. – Длѐ мене головне, щоб інші ляди таљож вишивали, щоб поширити це мистецтво. 
Крім того, хочу донести знаннѐ історії, її розуміннѐ» *5]. 

Ељспозиціѐ з саљральних вишивољ отцѐ Блажейовсьљого ще до її постійної прописљи у Львові 
їздила по всій Уљраїні: зі Сходу до Заходу, з Півночі до Півднѐ, побувала у 150 велиљих та малих містах 
Уљраїни, побувала у поселеннѐх уљраїнців у діаспорі. Усяди із захопленнѐм її приймаять відвідувачі. 
Деѐљі твори отцѐ таљож осіли в церљвах, семінаріѐх, музеѐх багатьох міст љраїни та діаспори. 

Вже сљоро три рољи, ѐљ отець Дмитро відійшов у Вічність. Його ідеї підхопляятьсѐ молодими 
патріотами љраїни, љниги перечитуятьсѐ, його музей у Львові живе. Те ж маюмо і в діаспорі. То ж не 
будьмо байдужі, гуртуймось і разом продовжуймо праця Майстра у відродженні національних традицій 
уљраїнсьљого народу, започатљовану ним і розвинуту в рољи його життѐ, зољрема в італійсьљій діаспорі.  
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У працѐх отцѐ Блажейовсьљого ми знаходимо вљрай негативні оцінљи ролі уљраїнсьљого духовенства 
в історичному поступі Уљраїни, у процесах її державотвореннѐ, бо ж воно «стало було залежне від чужих 
центрів і нічому ніљоли не допомогло Уљраїнсьљій Державі та не дбало про уљраїнсьљий народ – було 
паразитсьљим і тільљи виљористовувало уљраїнсьљий народ на своя љористь» *4].  

На основі багатого фаљтичного матеріалу і власного осѐгненнѐ христиѐнсьљих процесів на 
уљраїнсьљих теренах отець Дмитро сміливо, ѐљ длѐ свѐщеннослужителѐ христиѐнсьљої Церљви, твердить: 
«Віра, ѐљу запровадив Володимир, виглѐдаю таљ, що він запровадив ѐљусь фарисейсьљу, грецьљо-
фашистсьљу, псевдохристиѐнсьљу, знеславну, бо її духовенство зовсім не дбало про христиѐнство навіть 
у љнѐжих родинах і не давало ніљому христиѐнсьљого вихованнѐ. А було це може тому, що духовенство 
само було століттѐми без освіти…». І далі: «У нас в Уљраїні цілими століттѐми свѐтили юписљопів, свѐтили 
свѐщениљів, ѐљі христиѐнства не вчили, бо самі христиѐнства не студіявали і не знали, правдоподібно – 
дуже поверхово праљтиљували… Уљраїнсьље духовенство та вірні, ѐљ виглѐдаю, не успадљували доброго 
христиѐнства і доброго приљладу від часу самого початљу, від грељів, та не мали ніѐљої христиѐнсьљої 
помочі від своїх сусідів – полѐљів та мосљалів» *1+. 

Д. Блажейовсьљий неодноразово наголошував, що «всі хиби особистості треба завжди і всяди 
поборявати та виљорінявати. Це загалом повинна робити Церљва і її духовенство серед своїх вірних, 
уљраїнсьља інтелігенціѐ завжди і всяди в уљраїнсьљому народі, та всі вчителі серед своїх учнів, і всі 
родичі серед своїх дітей. На їхню місце вони маять ставити відповідні позитивні приљмети». З власного 
досвіду свѐщеничої діѐльності отець формуляю висновољ, що «всі хиби духовенство у проповідѐх, у 
љатехитичних науљах в церљвах та у шљолах, у Просвіті і на сходинљах різних товариств повинно 
поборявати, бо завданнѐм духовенства ю формувати лядину. А до формації, без сумніву, належить 
значноя міроя національний хребет та љорисна аљтивність љожної лядини длѐ церљви і длѐ народу» 
[Там само]. 

Дмитро Блажейовсьљий, незважаячи на свій столітній віљ, був надто затурбований тіюя 
політичноя і національноя ситуаціюя, ѐља сљлаласѐ в Уљраїні у перші два десѐтиліттѐ її незалежності. Він 
заљлиљав: «Берімосѐ однаљ до роботи і хай уљраїнсьље духовенство всіх Церљов перестане марнувати час 
і беретьсѐ до љращого і соліднішого всестороннього релігійного, національного та соціального 
вихованнѐ себе самих і своїх родин та своїх парафіѐн, і всього уљраїнсьљого народу, то це, без сумніву, 
послужить длѐ вдержаннѐ, розбудови та оборони Уљраїнсьљої Держави» *2+. 

При вирішенні проблем суспільного життѐ в отцѐ Блажейовсьљого часто зринаю питаннѐ, љотра 
релігіѐ і љотра Церљва з існуячих в Уљраїні ю більше љорисноя длѐ будови та вдержаннѐ і розбудови та 
оборони Уљраїнсьљої Держави. Відповідь на це питаннѐ, пише він, повинна би бути, що «та релігіѐ і та 
Церљва љращі, љотрі даять або можуть дати уљраїнсьљому народові ѐљнайљраще вихованнѐ і 
організованість та місце у небі».  

Отець-дољтор не бачить ніѐљої љористі длѐ уљраїнців і Уљраїнсьљої Держави з належності 
Уљраїнсьљої Церљви і уљраїнців до Мосљви або наѐвності ѐљогось церљовного зв’ѐзљу з Мосљвоя, бо 
Мосљва – це політичний центр, ѐљий љільља століть уѐрмлявав Уљраїну й Уљраїнсьљу Церљву, 
денаціоналізуячи уљраїнців. Він не бачить таљож љористі належаннѐ уљраїнсьљих христиѐн до Стамбула, 
осљільљи Стамбул більш ѐљ 250 літ не дав уљраїнцѐм свого митрополита-уљраїнцѐ, бо вважав уљраїнців 
другорѐдними христиѐнами, серед ѐљих не може бути здібних до того, щоб стати митрополитом. 
Стамбул знаходитьсѐ у зв’ѐзљу з Мосљвоя та підтримую її фаљтично у прагненнѐх заљріпити належаннѐ 
православних уљраїнців до Мосљовсьљого Патріархату.  

Взагалі православ’ѐ, пише Д. Блажейовсьљий, «роз’юднувало уљраїнсьљий народ та спричинявало 
його денаціоналізація і внутрішня боротьбу в нім». Своїм поділом у нинішній Уљраїні на дељільља 
Церљов «воно постаю у велиљій мірі деструљтивним чинниљом при організації Уљраїнсьљої Держави» *2]. 

Отець Дмитро неодноразово зазначаю, що він з народженнѐ належить до Киювовселенсьљої 
Церљви, бо в ній був хрещений, а тепер належить до Грељо-Католицьљої Церљви за перељонаннѐ, бо, 
«студіяячи різні Церљви, дійшов до перељонаннѐ, що саме цѐ Церљва найљорисніша длѐ уљраїнсьљого 
народу, бо ю національна і вчить всім тим правдам, ѐљі маять обидві Уљраїнсьљі Церљви – Православна і 
Грељо-Католицьља, а походженнѐ Свѐтого Духа при цьому не маю ніѐљої праљтичної, ні церљовної чи 
ѐљоїсь моральної вартості». В іншому тељсті, йменуячи УГКЦ Киювовселенсьљоя Церљвоя, отець 
зазначаю, що вона і її духовенство та вірні «весь час від Берестѐ мали та маять загальноетнічну 
свідомість та маять державну і національну свідомість і були вони – Церљва, духовенство та вірні – ціле 
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ХХ століттѐ борцѐми за створеннѐ Уљраїнсьљої Держави та ю за вдержавленнѐ Уљраїни за весь час від 
першого днѐ її створеннѐ» *Там само+. 

На думљу Дмитра Блажейовсьљого, «загальна розв’ѐзља љонфесійних проблем була б, ѐљби всі 
Уљраїнсьљі Церљви налагодили зв’ѐзољ між собоя і створили одну Церљву в Уљраїні з одним патріархом, 
ѐљ це ю у мосљалів, і встановили зв’ѐзољ із Західноювропейсьљими Церљвами та із Західноя Ювропоя, бо 
автор не бачить ніѐљої љористі длѐ Уљраїни і длѐ себе з належаннѐ до Мосљви чи Стамбулу, їх 
православних патріархій, та навіть бачить шљоду в цьому, бо мосљалі за допомогоя Церљви будуть без 
перерви тѐгнути уљраїнців до свого мосљовсьљого політичного ѐрма і поступово будуть нищити 
уљраїнців». Отець-дољтор наголошую, що «православ’ѐ – це політична назва, а не релігійна. Це тепер 
вона мосљовсьља, а љолись була грецьљоя віроя. Мосљва хоче позбирати всіх православних, зробити таљ, 
щоб всі вони належали до Мосљви длѐ зміцненнѐ Мосљовсьљої імперії». Грељо-љатолиљів мосљалі і навіть 
Сталін та Брежнюв нищили, бо бачили що грељо-љатолицизм – це уљраїнсьља віра, а не латинсьља, бо 
латинсьља – це була і ю польсьља… Вживаннѐ слова православний – це грецьљий винахід длѐ зміцненнѐ 
своюї імперії, хоч Христос не був ні православний, ні љатолиљ чи протестант». Мосљва прагнула 
навернути всіх уљраїнців у православ’ѐ у нібито юдину правдиву віру не тому, що дуже дбала про 
небесне царство длѐ уљраїнців, а тому, що православ’ѐ служило їй длѐ пануваннѐ над уљраїнцѐми і длѐ 
триманнѐ уљраїнців ѐљ мосљовсьљих наймитів» [Там само]. 

Зрештоя, висновољ отцѐ-богослова про љонфесійну розпорошеність христиѐнства і можливу 
христиѐнсьљу перспељтиву звучить у його працѐх навіть ѐљось неочіљувано. «Уљраїнці всі маять бути 
христиѐнами, об’юднаними зі всіма христиѐнами, а не православними чи ѐљимись протестантами чи 
латинниљами, бо Христос не був ні латинниљом, ні православним, ні протестантом. Відтаљ всі, що вірѐть 
в нього, повинні називатисѐ просто христиѐнами, і віра повинна бути христиѐнсьља. І не треба робити 
ѐљісь поділи, а прагнути до того, щоб було таљ, ѐљ хотів Христос, щоб всі були одно. Треба, отже, 
уљраїнцѐм об’юднатисѐ, щоб всі були разом христиѐнами» [Там само]. 
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Анатолій Колодний 

ІСТОРИЧНЕ ПОКЛИКАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ДІАСПОРИ 

 
У статті розкрито зміст і природу української релігійної діаспори, яка не є одномірною і 

одноконфесійною. Розглянуто особливості ставлення чотирьох її хвиль до українського церковного 
життя, роль Українських Церков в утвердженні національної ідентичності, збереженні національних 
традицій і звичаїв, культури українства, допомозі релігійному відродженню в незалежній Україні. 
З’ясовуються причини кризи, яку переживає нині українська релігійна діаспора.  

Ключові слова: українська релігійна діаспора, українство, український універсалізм, українські 
конфесійні спільноти, національна самосвідомість.  

 

The article reveals the meaning and nature of religious Ukrainian Diaspora, which is not univariate and one-
denominational. The features of the attitude of its four waves to Ukrainian-church life, the role of Ukrainian 
churches in strengthening of national identity, preserving national traditions and customs, culture of Ukrainians, 
helping religious revival in independent Ukraine are considered. Author analyzes the causes of the crisis, which is 
currently experienced by religious Ukrainian Diaspora. 

Key words: religious Ukrainian Diaspora, Ukrainians, Ukrainian universalism, Ukrainian religious community, 
national identity. 

 

Вивчаячи історія релігійних процесів в Уљраїні, її не можна обмежувати суто уљраїнсьљими 
теренами. Відбувавсѐ і відбуваютьсѐ процес вивезеннѐ уљраїнсьљих особливостей відомих релігій в 
діаспору, а водночас і ељспортуваннѐ нових або дещо видозмінених старих уљраїнсьљих љонфесій на 
наші рідні терени. Таљ, ѐљщо рідновірство чи рунвірство, виниљнувши серед уљраїнців діаспори, були 
опіслѐ завезені в Уљраїну ѐљ нові љонфесії, то уљраїнсьља православна автољефаліѐ, втіљаячи у 
заљордоннѐ від гонінь у Радѐнсьљому Соязі у 20-30-х рољах м. ст. і формуячи там свої церљовні 
струљтури, опіслѐ поверталасѐ в Уљраїну і сприѐла новому відродження тут її автољефальних церљовних 
спільнот. Уљраїнсьљий грељо-љатолицизм, будучи винищеним (сљоріше – загнаним у љатаљомби) у 
післѐвоюнні рољи на уљраїнсьљих теренах набув нового життѐ в уљраїнсьљій діаспорі љраїн Західної Ювропи 
і Америљи, в Австралії, особливо післѐ поверненнѐ із засланнѐ до Риму Ісповідниља віри митрополита 
Йосифа Сліпого і його діѐльності на створеннѐ в діаспорі Уљраїнсьљої Церљви-Держави.  

Вживаячи понѐттѐ «уљраїнсьља релігійна діаспора», ми цим самим, по-перше, підљресляюмо те, 
що вона ю своюрідним, саме українським феноменом, відмінним від релігійної діаспори інших етносів; 
по-друге, наголошуюмо, що ю ще й нерелігійна уљраїнсьља діаспора, світсьља, зі своїми інституціѐми; по-
третю, відзначаюмо, що вона љонфесійно не ю однорідна, бо ж маю свої ољремі грељо-љатолицьљі, 
православні, певні протестантсьљі, рідновірсьљі спільноти і їх вірних.  

Взагалі уљраїнсьљу діаспору не слід розглѐдати ѐљ одноманітний і одномірний феномен. Серед 
переселенців ю осілі і просто заробітчани-сљитальці. аљщо перші плануять љинути свій «життювий ѐљір» 
напостійно в љраїні, у ѐљій живуть, або ж її розглѐдаять ѐљ пересадочну сходинљу длѐ виїзду до іншої, 
приїхали переважно з сім’юя, а чи живуть бажаннѐм з часом і її сяди ѐљось перебазувати, то другі 
живуть з мріюя ще повернутисѐ в Уљраїну, бо ж на рідній землі у них залишилисѐ родичі (насамперед, 
діти і батьљи), майно та й громадѐнство, право на пенсія тощо. Перші будуть прагнути знайти на новому 
длѐ них поселенні землѐљів, прилучитисѐ до розбудови ѐљихось національних і церљовних інституцій, 
будівництва храмів чи молитовних будинљів своюї љонфесії, влаштуваннѐ дітей у місцеві шљоли, пошуљу 
місцѐ праці на постійно, другі виѐвлѐтимуть певну байдужість щодо цього всього, бо ж длѐ них 
основним буде заробітољ і невтрата можливості провернутисѐ до рідної домівљи в Уљраїні, а заодно там 
і до спільноти рідної љонфесії.  

Часто наѐвноя ю думља, що длѐ осілих проблеми Уљраїни, збереженнѐ і утвердженнѐ її 
незалежності не існуять, бо ж вони прагнуть органічно ввійти в соціум нової, ѐљ длѐ них, љраїни. За їх 
від’їзд з Уљраїни в час вирішеннѐ нея найвідповідальніших проблем історичного поступу подељоли цей 
вчинољ розціняять просто ѐљ втечу.  

Може, переміщеннѐ в діаспору і ю багато в чому негативом щодо Уљраїни (залишеннѐ 
напризволѐще старих батьљів і малих дітей, усуненнѐ від участі у процесах уљраїнсьљого відродженнѐ, 
втрата особистої приналежності до національної спільноти тощо), але водночас у цьому фаљті варто 
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знаходити й позитив. Від’їжджаячи, наші переселенці несли і несуть у різні љраїни зарубіжжѐ вістљу про 
наѐвність таљого народу ѐљ уљраїнці, інформували й нині інформуять заљордоннѐ про їх біди, нищеннѐ, 
спричинені життѐм у Мосљовсьљій љолонізаторсьљій імперії. Вони несли світовій громадсьљості таљож 
вістљу про љвітучу і благодатну уљраїнсьљу земля, знайомили і нині знайомлѐть чужоземців із багатоя 
уљраїнсьљоя љультуроя, звичаѐми і традиціѐми уљраїнсьљого народу, його солов’їноя мовоя і 
барвистими піснѐми. 

Друге, що не менш важливо, уљраїнсьље мігрантство значиме, назвемо це таљ, не тільљи в його 
інформативній фунљції, а і в тому, що воно відіграло за сљладних умов зарубіжжѐ значну роль у 
збереженні нашої љультури, мови, звичаїв, љонфесійних особливостей різних з Уљраїни привезених 
релігій і церљовних спільнот.  

Відтаљ своюя діѐльністя представниљи уљраїнсьљої діаспори значноя міроя переслідували мету 
збереженнѐ уљраїнства ѐљ нації і його љультури від зниљненнѐ під час імперсьљих нищень, ідеологічних 
поглинень мосљовсьљим љолонізатором. Новоутворені серед уљраїнсьљої діаспори в різних љраїнах 
зарубіжжѐ церљовні громади через літургія, молитви, недільні шљоли, свѐтљуваннѐ, братства, місійну 
діѐльність, уљраїномовні шљоли та табори витворявали тут особливий љолорит уљраїнства.  

У цьому љонтељсті ціљавими ю розмірљовуваннѐ отцѐ Степана армусѐ з проблем љалендарної 
реформи, проведеннѐ ѐљої дехто рељомендував Уљраїнсьљій Грељо-Православній Церљві Канади через 
перехід її на новий стиль літочисленнѐ. «Поглѐньмо ще на один праљтичний біљ справи зміни љалендарѐ 
– таљий, що стосуютьсѐ містерії нашого самозбереженнѐ, – зауважую богослов. – Тому що уљраїнці 
Вінніпегу та всіх інших міст і ољолиць Канади свѐтљуять свою Різдво за старим стилем, тобто 7 січнѐ, всѐ 
Канада знаю, що то «Уљраїнсьље Різдво». Це ю час длѐ співаннѐ уљраїнсьљих љолѐдољ в радіопрограмах, 
час длѐ розміщеннѐ в місцевій пресі статей про різдвѐні звичаї уљраїнців, ѐлинљи в містах залишаятьсѐ 
аж до Йордансьљих свѐт. Це – дуже важливо! Занехаймо старий стиль і перейдемо на свѐтљуваннѐ 
Різдва Христового за новим стилем, то ми неодмінно загубимосѐ в англомовному морі, і про нас не 
згадаю ніхто таљ, ѐљ не згадуять тіюї більшості уљраїнців-љатолиљів, ѐљі додисљутувалисѐ до того, що 
свѐтљуять разом з іншими, отже – за новим стилем. Новий стиль, ѐљби ми його прийнѐли, довів би до 
занепаду нашу уљраїнсьљу духовність» *9, с. 439-440].  

аљщо ми сљажемо, що саме в Канадсьљій чи Америљансьљій Уљраїні міцнів фундамент з уљраїнсьљої 
духовності і љультури, на ѐљому зводилосѐ майбуттѐ новітньої незалежної Уљраїни, то в цьому велиљої 
похибљи не буде. Це був той фундамент, ѐљий, без сумніву, був одним із вихідних етапів духовного і 
релігійного відродженнѐ Уљраїни післѐ вибореннѐ нея незалежності. Він тривав багато рољів і ці рољи 
уљраїнсьљої еміграції підспудно готували незалежність нашої љраїни, поверненнѐ нашого народу до свого 
родового љоріннѐ післѐ десь майже 350-літнього перебуваннѐ у хижих пащах мосљовсьљого љолонізатора.  

Діаспора – соціально неоднорідний і постійно зміняваний за своїм сљладом феномен. Кожна 
хвилѐ її маю щось свою, особливе. Подељоли із-за ціюї особливості й постаять љонфліљти між мігрантами 
різних хвиль: «стара» діаспора не завжди довірѐю «новій» і навпаљи. Особливо несприйнѐттѐ в 
діаспорному середовищі виѐвлѐютьсѐ до тих, длѐ љого, ољрім заробітчанства, чогось іншого не існую. 
Найбільше уљраїнсьљих емігрантів, ѐљ це зазначаю голова Уљраїнсьљого інституту в Лондоні Андрій 
Гундер, об’юдную Церљва. «По неділѐх, у свѐта церљва переповнена. Це видно у Вербну неділя, љоли до 
Ољсфорд-стріт тисѐчі лядей ідуть з лозоя, з љошиљами» *1+.  

Важливоя була длѐ збереженнѐ уљраїнства організована в діаспорі видавнича діѐльність. Метоя 
її було, насамперед, засвідчити світові, що уљраїнсьље слово не вмерло, живе і ю самостійним, а не 
ѐљимсь суржиљом сусідніх мов, що воно придатне длѐ науљової діѐльності, богословсьљих праць, 
літургійної праљтиљи і передачі Слова Божого. Друљувалисѐ ѐљ світсьљі, таљ і релігійні праці. Уљраїнці 
діаспори жили у слові Шевченљового Кобзарѐ, творів Івана Франља і Лесі Уљраїнљи, богословсьљих творів 
уљраїнсьљих мислителів. Істориљи ці виданнѐ ставлѐть на перших сходинљах світового рейтингу 
љнигодруљуваннѐ у період повоюнного відродженнѐ. Різними шлѐхами ці љниги потраплѐли в Уљраїну і 
слугували тут національній і релігійній освіті, науљовій і просвітѐнсьљій діѐльності. 

Хто стоѐв за всім цим? Питаннѐ не длѐ љонљретної відповіді. У діаспорі була наѐвноя уљраїнсьља 
спільнота, об’юднана часто в різні організації, ѐљу турбувало не лише љраще життѐ на чужині. Вони жили 
Уљраїноя, ѐља була, але була заљабалена російсьљо-царсьљими, а потім љомуністично-мосљовсьљими 
љолонізаторами. Уљраїна навіть за цих умов залишаласѐ по-своюму духовно сильноя і з прагненнѐм до 
свого незалежного розвитљу і зростаннѐ.  
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Не будемо тут вдаватисѐ до аналізу реалій сучасної Уљраїни, буттѐ на її теренах різних 
љонфесійних спільнот. Бесіди з представниљами уљраїнсьљої діаспори засвідчуять, що не таљоя вони 
хотіли бачити Уљраїну, Уљраїнсьљу державу, розвитољ љультури і мови уљраїнсьљого народу, 
інституалізація релігійного життѐ, стан духовності і релігійності. Длѐ них залишаютьсѐ незрозумілим, 
чому цим не бідљаютьсѐ її державне љерівництво та навіть вельми значна частина громадѐн. 

Уљраїнсьља релігійна діаспора водночас ю й різнољонфесійноя. Тут маюмо православниљів-
автољефалістів, уљраїнсьљих грељо-љатолиљів, вихідців з Уљраїни баптистів і п’ѐтидесѐтниљів, рідновірів і 
рунвірів. Конфесійне відродженнѐ в Уљраїні відбулосѐ саме на ґрунті наѐвних у зарубіжжі цих релігійних 
течій. Про буттѐ їх на діаспорних теренах љожної з них зољрема Відділеннѐ релігіюзнавства Аљадемії науљ 
розповідаю у 9-ій љнизі «Релігіѐ і Церљва в історії уљраїнсьљої діаспори» з десѐтитомниља «Історіѐ релігії в 
Уљраїні» *7+.  

Останнім часом питаннѐ церљовного поюднаннѐ ѐљ в Уљраїні, таљ і в діаспорі між грељо-љатолиљами 
і православними чи лише між православними церљовними спільнотами подаютьсѐ ѐљ найголовніша 
мета у процесах національного розвитљу уљраїнства. Таљими заљлиљами утверджуютьсѐ у свідомості 
уљраїнців думља, що вони національно роз’юднані. Коментуячи цей фаљт, діаспорний отець С. армусь 
пише: «Таљ, це правда, що уљраїнці поділені на різні політичні угрупуваннѐ чи партії, але ж до всіх тих 
широљо відомих і майже невідомих уљраїнсьљих політичних груп належать уљраїнці православні, 
љатолиљи і протестанти. Відтаљ, незважаячи на релігійний поділ, політично вони об’юднані в одно. 
Навіть в таљих всеуљраїнсьљих організаціѐх, ѐљ, наприљлад, Світовий Конгрес Вільних Уљраїнців. Там 
уљраїнсьљий універсалізм об’юдную їх в одну уљраїнсьљу сутність, а тому вже ніѐљих љличів до 
національного об’юднаннѐ під гаслами релігійного нам не потрібно… Комусь вигідно на цьому 
аљцентувати увагу і в Уљраїні, і в діаспорі, протиставлѐти нас на основі љонфесійної відмінності й 
аљтуалізувати ѐљісь діѐннѐ, зоріюнтовані на пошуљи юдності. А між тим, тісніше об’юднаннѐ віросповідно 
одних лядей в одну організаційну сутність вимагаю неабиѐљої тривалої психологічної підготовљи, а то й 
певного духовного переродженнѐ. То ж не слід аљтуалізувати й форсувати ѐљісь об’юднавчі процеси у 
сфері релігійного життѐ. Церљовно-віросповідним сумліннѐм легљоважити не можна, ѐљщо ми 
налаштовані на національне відродженнѐ, аљтивну роль у ньому різних љонфесійних спільнот уљраїнців» 
*9, с. 414-415].  

Загалом перші хвилі уљраїнців у діаспорі, що засвідчую низља видруљів 9-го тому, відзначалисѐ 
велиљоя релігійністя, відданістя саме своїй љонфесії, пошуљами будь-ѐљих шлѐхів задоволеннѐ своїх 
релігійних потреб. Саме вони збудували в уљраїнсьљому релігійному заљордонні храми своїх релігій, 
поюдналисѐ у різні прицерљовні спільноти, налагодили регулѐрне відзначеннѐ свѐт свого љонфесійного 
љалендарѐ. Саме вони аљтивно виступали у різних формах на захист переслідуваних у Радѐнсьљому 
Соязі спільнот своюї љонфесії.  

На теренах уљраїнсьљої релігійної діаспори постали таљі видатні діѐчі уљраїнсьљого грељо-
љатолицизму, ѐљ митрополит Йосиф Сліпий та юписљоп Іван Бучљо, уљраїнсьљого православ’ѐ, ѐљ 
митрополити Іларіон (Огіюнљо) та Мстислав (Сљрипниљ), уљраїнсьљого баптизму, ѐљ пастори Петро 
Кіндрат, Павло Бартљів та Володимир Домашовець, уљраїнсьљого рідновірства, ѐљ Володимир Шаѐн і Лев 
Силенљо. Знаними у діаспорному світі були й подвижниљи уљраїнства, самородні богослови: Степан 
армусь, Іван Музичља, Іван Шевців, Іван Ортинсьљий, Ярій Мулиљ-Луциљ, Дмитро Блажейовсьљий, 
Діонізій Лѐхович, Софрон Мудрий. Про деѐљих з них згадано ољремими параграфами в шостому розділі 
«Видатні постаті уљраїнсьљої релігійної діаспори» 9-го тому «Історії релігії в Уљраїні» *7, с. 720-896], 
вибрані твори дељого видруљувані ољремим љнигами (5; 6; 8; 9), про дељого написані ољремі праці 
*Див.: 2; 3]. 

Знаячи сљладнощі релігійного життѐ уљраїнсьљої діаспори, хотів би тут сљористатисѐ заљлиљом до 
љожної уљраїнсьљої громади того ж отцѐ-дољтора з Вінніпегу Степана армусѐ, з ѐљим мая постійні 
телефонні перемовини. Одного разу він мені сљазав: «Живемо ми, уљраїнці з діаспори, не всі в 
природних обставинах уљраїнсьљого світу, а розљидані острівцѐми серед інших етнічних сутностей – 
љультур та народів. Але й у таљій ситуації ми відчуваюмо силу вродженого в нас заљону, ѐљий 
безнастанно наљазую нам не допусљатисѐ до умертвліннѐ своюї природної сутності, саме уљраїнсьљої, а 
розвивати її ѐљ велиљу цінність». 

Варто відзначити ще одну особливість уљраїнсьљого діаспорного життѐ: ѐљщо раніше наша 
діаспора працявала на збереженнѐ уљраїнства у своюму середовищі і в таљий спосіб на його збереженнѐ 



 
4. Церква як центр збереження та формування духовності українця за кордоном 

 

   416 

ѐљ феномену світової љультури і духовності, бо воно всілѐљо нищилосѐ љомуністично-мосљовсьљим 
режимом на матірних теренах, то тепер діаспора більше зоріюнтована назовні – на вирішеннѐ проблем 
відродженнѐ в Уљраїні уљраїнсьљого, зољрема вибудову Уљраїнсьљих Церљов і релігійних спільнот, на 
відродженнѐ духовних традицій уљраїнства, утвердженнѐ у љожного уљраїнцѐ уљраїнсьљої ідентичності і 
ментальності, приспаних в рољи мосљовсьљо-љолоніальної неволі. Тут треба бути вдѐчними всім з 
діаспори, хто ю небайдужим до фаљту переважної відсутності в уљраїнців сформованої національної 
самосвідомості і ѐљоїсь байдужості у них до цих проблем, історичної сплѐчљи, життѐ за підлим 
принципом «моѐ хата сљрая». Хоч ще Тарас заљлиљав нас «добре вигострить сољиру і заходитьсѐ вже 
будить».  

Переважна більшість уљраїнсьљої діаспори – це громадѐни свідомої національної ідентичності. 
Проте своїми виїздами за љордон вони підриваять міць (навіть љільљісно) тих, хто в Уљраїні працяю на її 
національне відродженнѐ, на відродженнѐ Уљраїнсьљих Церљов, збереженнѐ в Уљраїні уљраїнсьљості. 
Умови буттѐ діаспори, зрештоя, нівеляять національну свідомість, уљраїнсьљу ідентичність, бо ж 
поселенцѐм доводитьсѐ жити в неуљраїнсьљому середовищі, перейматисѐ чужим, поступово забувати 
свої звичаї і традиції, цуратисѐ їх. Останню особливо стосуютьсѐ молоді, ѐља більше спілљуютьсѐ з 
іноземцѐми, переймаю від них традиції і љультуру народу поселеннѐ, мову повсѐљденного спілљуваннѐ. У 
нових, тут створених їх сім’ѐх (до того ж, ѐљщо вони ю змішаними) зниљаю уљраїнсьља мова в сімейному 
вжитљу, зниљаять і домашні љонфесійні обрѐди. Проблемоя постаю љонфесійне вихованнѐ дітей, вибір 
шљоли їх навчаннѐ. 

Відсторонення уљраїнців діаспори від свого рідного, від Уљраїни сприѐю і та неуљраїнсьљість, ѐља 
притаманна нашій вищій владі, сформованій із представниљів неуљраїнсьљого етносу (президент – 
білорус, прем’юр – росіѐнин, очільниљ освітньо-просвітнього міністерства – юврей і т.д.), длѐ ѐљих чужими 
ю долѐ уљраїнсьљого народу, його історіѐ, љультура, звичаї, мова, традиції. Країна післѐ 350-літьої 
љолонізації Мосљовіюя, ѐља нищила все уљраїнсьље, не маю чітљо визначеної програми свого 
національного відродженнѐ, розбудови уљраїнсьљої Уљраїни. У ній більшу правову захищеність маять 
національні меншини, ніж титульний етнос. Післѐ усвідомленнѐ того, що творить в Уљраїні її 
антиуљраїнсьља влада, не хочетьсѐ повертатисѐ до домівљи взагалі мати з нея ѐљийсь зв’ѐзољ, чути про 
неї. Таља ситуаціѐ формую таљож відразу, небажаннѐ належності до того народу, ѐљий дозволѐю таље 
творити з собоя, говорѐчи «може таљ і треба». Але ще Тарас сљазав, що «таљ не треба» і що «треба 
миром вигострить сољиру і заходитьсѐ вже будить, а то проспить…» (Див.: 4).  

Варто наголосити і на тому, що уљраїнсьљі љонфесійні спільноти мало турбуятьсѐ діаспороя, її 
побажаннѐми в задоволенні релігійних потреб. аљщо Православна Церљва Уљраїни Мосљовсьљого 
Патріархату передоручила це опіљуваннѐ своюму Мосљовсьљому центру, то Київсьљий Патріархат не 
працяю на пошуљи в діаспорі своїх вірѐн (що робить, наприљлад, Уљраїнсьља Грељо-Католицьља Церљва), а 
прагне в ѐљийсь спосіб (і то не завжди) «переманити» до себе існуячі там парафії Уљраїнсьљих 
Православних Церљов, чим виљлиљаю на себе негатив їх љерівних центрів.  

Мали б затурбуватисѐ долея і перспељтивоя уљраїнсьљих релігійних спільнот в діаспорі і державні 
служби, бо ж саме вони працяять на збереженнѐ там уљраїнства. А між тим чогось таљого немаю. 
Бажано було б провести љонгрес послідовниљів уљраїнсьљих љонфесій діаспори, надати їм допомогу 
видруљом і направленнѐм богослужбової літератури, підготовљоя љадрів духовенства в духовних 
навчальних заљладах Уљраїни, організаціюя стажуваннѐ свѐщеннослужителів із діаспори в Уљраїні. При 
уљраїнсьљих парафіѐх у зарубіжжі діять уљраїнсьљі шљоли. Уљраїна могла б длѐ них підготувати спеціальні 
підручниљи, методичні посібниљи, ілястративний матеріал тощо. Можна було б налагодити видруљ длѐ 
діаспори спеціальних загальнохристиѐнсьљих газет чи часописів. Хоч в Уљраїні й існуять різні інституції, 
ѐљі займаятьсѐ дослідженнѐм діаспори, але наслідљи їх роботи залишаятьсѐ маловідомими широљому 
загалу уљраїнців. Про уљраїнсьљу діаспору (а тим більше релігійну) мало що пишуть в уљраїнсьљій 
періодиці, мало з’ѐвлѐютьсѐ про неї радіорепортажів і передач на телебаченні. Варто було б 
запрошувати з різних приводів до уљраїнсьљих љонфесійних спільнот ољремих свѐщеннослужителів, а то 
й делегації із зарубіжжѐ, а заодно робити зворотні візити до них. Відзначимо позитив впливу на 
самозбереженнѐ уљраїнців, ѐљі маять щорічні візити до парафій Київсьљого Патріархату глави УПЦ КП 
Філарета.  

Нині уљраїнсьљі љонфесійні струљтури за љордоном загалом знаходѐтьсѐ у љризовому стані. За 
наѐвності в Уљраїні своїх православних Церљов, УГПЦ Канади і УПЦ США пішли з незрозумілих длѐ нас 
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мотивів під ярисдиљція Константинопольсьљого Патріарха, а відтаљ фаљтично втратили зв’ѐзљи з 
Уљраїноя. Ще УАПЦ визнавала до останнього митрополита Костѐнтина главу УПЦ США своїм духовним 
главоя. Але післѐ його смерті у 2012 році цьому уѐвному верховенству прийшов љінець. Уљраїнсьља 
православна діаспора, ѐља десѐтиліттѐми бороласѐ за відродженнѐ Православної Церљви Уљраїни, 
прийнѐттѐм своюї підлеглості чужоземному Константинополя зрадила своїм сподіваннѐм, а відтаљ 
зрадила й уљраїнство, стала «тушљоя». Вона увійшла в Церљву, ѐља боретьсѐ з філетизмом, а відтаљ з 
формуваннѐм Православних Церљов на національній основі. Тому Константинополь ніљоли не підтримаю 
ідея Уљраїнсьљої Автољефалії, бо ж тоді він втратить Уљраїнсьљі Америљансьљі Церљви, ѐљі пішли під 
нього, а в разі набуттѐ Уљраїноя своюї Автољефалії вимушені будуть просити підданства в Уљраїнсьљої 
Помісної Церљви. Не одержали належної підтримљи у своїй діѐльності з бољу УПЦ КП й утворені на 
теренах Російсьљої Федерації три уљраїно-православні юпархії. Згадаймо, ѐљ силоя було забрано у 
владиљи Адріана храм у підмосљовному Ногінсьљу. Ніѐљої значимої реаљції на ця ѐвно антиуљраїнсьљу 
аљція не було ні з бољу Київсьљого Патріархату, а тим більше з бољу уљраїнсьљої офіційної влади. 

Уљраїнсьља інституалізована грељо-љатолицьља діаспора нині таљож знаходитьсѐ у стані 
невизначеності. Маячи свої юпархії в заљордонні, УГКЦ не маю їх у своюму підпорѐдљуванні. Вони всі 
фаљтично знаходѐтьсѐ в ярисдиљції Конгрегації Східних Церљов Римо-Католицьљої Церљви. Це – виѐв 
Східної політиљи Ватиљану, зоріюнтованої на поглиненнѐ зрештоя всіх христиѐнсьљих Церљов. І ѐљі б там 
Собори юписљопату грељо-љатолиљів з участя заљордонних владиљ не проводив першоіюрарх УГКЦ 
Свѐтослав, він фаљтично безвладний у зарубіжжі. Маюмо зібраннѐ одноцерљовних юписљопів, а не юдиної 
церљовної спільноти. Не бажаячи псувати відносини з Мосљвоя, Ватиљан граютьсѐ в Патріархат УГКЦ, ѐљ і 
в беатифіљація митрополита Андреѐ Шептицьљого. Він заціљавлений у пришвидшеній розбудові на 
теренах Уљраїни своюї римо-љатолицьљої Церљви, а УГКЦ в цих намірах стоїть йому љолодоя на дорозі. 

Але все ж визнаюмо той фаљт, що УГКЦ ю фаљтично юдиноя Церљвоя, ѐља не залишила своїх вірѐн в 
діаспорі без духовної опіљи і бажаної длѐ них допомоги. Особливо аљтивно тут дію в Італії та Іспанії ѐљ 
апостольсьљий візитатор юписљоп Діонісій Лѐхович. Можна сподіватисѐ на аљтивізація діѐльності Церљви 
у Франції, Швейцарії і љраїнах Беніляљсу післѐ призначеннѐ на цей ељзархат порівнѐно молодого 
юписљопа Бориса Гудзѐља. 

Протестантсьљі спільноти Уљраїни таљож шуљаять можливості створеннѐ своїх громад в заљордонні.  
Загалом же (повторимосѐ у висновљу) уљраїнсьља релігійна діаспора переживаю љризу. Вона 

виѐвлѐютьсѐ насамперед в тому, що при зміні пољолінь громади стаять переважно спільнотами вірѐн 
літнього віљу. Молоді уљраїнці діаспори не виѐвлѐять ѐљоїсь особливої прихильності до релігійного 
життѐ, до збереженнѐ саме уљраїнсьљих љонфесійних традицій і звичаїв. Криза виѐвлѐютьсѐ і в тому, що 
національний љомпонент в љонфесійних виѐвах стаю вже непотрібним. Маюмо подељоли (переважно в 
протестантизмі) переродженнѐ уљраїнсьљих спільнот у слов’ѐнсьљі, в ѐљих поступово домінуячим стаю 
російсьљий чинниљ. Російсьљі релігійні спільноти, насамперед православні та протестантсьљі, аљтивно 
працяять на поглиненнѐ уљраїнсьљих. У цьому вони одержуять навіть матеріальну підтримљу не тільљи 
від церљовної, а й світсьљої влади Росії. 

Діѐльність новоутворених уљраїнсьљих православних парафій зарубіжжѐ загалом маю аматорсьљий 
хараљтер. Частіше всього ніхто таљим громадам не надаю бажану длѐ них допомогу, зољрема 
љомандируваннѐм свѐщеннослужителѐ з оплатоя, надсиланнѐм необхідної церљовної утварі, 
богословсьљої літератури тощо. Таљі громади потраплѐять у стан самовиживаннѐ. На їх проханнѐ про 
допомогу, ѐљ правило, не відповідаять. 

Криза виѐвлѐютьсѐ і в тому співвідношенні старших і молодших вірѐн, ѐље нині наѐвне у більшості 
парафій, љонфесійних спільнот. аљ правило, у різних прицерљовних спільнотних інституціѐх љерівні 
посади займаять старші за віљом вірѐни, ѐљі ніѐљ не бажаять уступити ці місцѐ молоді. Братства і 
сестринства постаять ѐљ своюрідні спільноти љонфесійних пенсіонерів. Реагуячи на це негативно, 
молодь відходить від них або ж мінѐю свої релігійні уподобаннѐ на таљі љонфесії, де вона себе відчуваю 
діѐльноя і запрошеноя. 

Маюмо таљож неналагоджену належно місіонерсьљу роботу љонфесій в уљраїнсьљих поселеннѐх, 
відсутнѐ допомога з бољу церљовних љерівних струљтур парафіѐм у побудові нових храмів чи будинљів 
молитви, підготовці свѐщеннослужителів, організації навчаннѐ вірѐн тощо. 

Длѐ перших поселенців, хоч вони й назавжди поселѐлисѐ на нових длѐ них землѐх, не звучало 
питаннѐ: «Хто ми?». Вони ідентифіљували себе ѐљ уљраїнці, мали постійну тугу за теренами своїх батьљів і 
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дідів. То таље питаннѐ не постаю перед тими, хто народивсѐ вже в діаспорних сім’ѐх, знаять про Уљраїну 
лише із розповідей про неї. Длѐ них Уљраїна – щось химерне, за чим незрозуміло чому таљ тужать 
старші. Батьљівщиноя длѐ них вже ю љраїна їхнього народженнѐ, а Уљраїна відтаљ – чужа землѐ. аљ пише 
той же Степан армусь, вони знаходѐтьсѐ «на нашій, не своїй землі». Вони вже австралійсьљі чи 
америљансьљі, англійсьљі чи љанадсьљі, а не уљраїнсьљі уљраїнці. Вони не сприймаять вербу чи љалину, 
ластівљу чи лелељу ѐљ символи уљраїнства. Длѐ них не ю свѐтинея Дніпро чи Карпати. Обрѐди, ѐљих 
дотримуятьсѐ батьљи, постаять у їхньому баченні, ѐљ етнографічні ељспонати музея, поруч, сљажімо, із 
індіансьљими чи австралоаборигенними предметами. Враховуячи таљі зміни у баченні Уљраїни і 
уљраїнства, дітей діаспорних уљраїнців варто хоч раз привозити на її терени. Влада і церљви мали б 
потурбуватисѐ про організація молодіжних таборів длѐ діаспорних дітей, про обмін молодіжними 
делегаціѐми, налагодженнѐ переписљи між дітьми Уљраїни і діаспорних поселень тощо. 
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Natalie Kononenko 

UKRAINIAN RITUAL ON THE CANADIAN PRAIRIES 

Ukrainians began coming to Canada over one hundred years ago. What attracted them was economic 
opportunity provided by cheap land, but the reason the land was cheap was that the Canadian government 
was trying to colonize and settle the prairies: vast expanses of land stretching from Lake Winnipeg and the 
waters of the Manitoba region to the Rocky Mountains of Alberta. In order to ensure wide distribution of 
settlers and colonization of the entire area, the settlers had to live continuously and for a minimum of three 
years on the quarter sections that they had acquired. This policy spread people out across the prairies and 
created sparse settlement1.  

When Ukrainians arrived, their first task was to overcome the enormous demands of living on 
previously uncultivated land and dealing with the harsh climate. As they prospered and became more 
comfortable, they took care of spiritual needs as well as physical ones and built churches. Ukrainian churches, 
both Uniate Catholic and Orthodox, sprang up across the prairies. Many were quite small; many were 
extraordinarily beautiful. They were the pride and joy of their congregants. As time passed and farming 
techniques changed, quarter sections were sold and consolidated into large farms worked by tractors and 
then progressively more massive machinery. Many Ukrainians stayed on the farms, but many more moved 
into urban areas, especially in the second half of the twentieth century, and took factory, sales, and 
professional jobs2. The congregations of the rural churches became smaller with fewer and fewer young 
people among those who regularly attend. Many churches could not be sustained and were desanctified and 
destroyed or simply abandoned3. Others remain open but impose a heavy burden on the dwindling members 
of the congregations left to provide the financial support that the churches need and manage physical 
upkeep4. These churches are threatened with closure and often suffer vandalism. Much or their beauty lies in 
the fact that they stand out in the middle of the prairies with nothing but the cemetery nearby. This same 
isolation means that vandals can act with impunity.  

Although the rural churches of Alberta have fewer and fewer members, they are of great historical 
significance for Canada as a whole and Ukrainian settlement in particular. It is not just the people who 
continue to attend who have a deep emotional attachment to these structures, but also people whose 
ancestors came from a particular area. Often the church provides a link to a particular location because it is 
the one standing edifice from the past, old farm houses having been demolished or simply lost to decay5. 
Many churches have artistic significance. Because they were so emotionally and spiritually important, 
Ukrainians lavished a great deal of time and effort on their churches. They made beautiful objects such as 
embroideries, donated family heirlooms such as jewelry brought from Ukraine, and commissioned icons and 
paintings. One painter whose work is widely known and considered especially valuable is Peter Lipinski. He 
decorated many churches in the Ukrainian bloc settlement area east of Edmonton known as Kalyna Country 
and was hired to do churches in other areas of Canada6.  

Because the churches are historically, culturally, and artistically significant and because they are 
imperiled, three professors from the University of Alberta have been documenting them, trying to create a 
digital record that will serve as a research tool for future scholars. Frances Swyripa is a historian who has 
written about Ukrainian life in Canada. John-Paul Himka is a historian as well and interested in icons and in 
religious history. I am an ethnographer; I interview people about their churches and their ritual life. The 
material we collect is maintained electronically. The full database of photographs, both church exteriors and 
interiors, is not accessible to the public. It will become part of the Peel collection and be housed in the 
archival division of the University of Alberta library system7. Researchers can examine the materials, but these 
materials cannot be posted on the internet because of the concern that showing the locations of churches 
and providing pictures of the items they contain would encourage theft and vandalism. Selected images will 
begin to appear on line, chosen carefully so as not to disclose the location of objects that might tempt 
thieves8. The digital sound files of the interviews I recorded will be available on the internet and the 
recordings from Northern Saskatchewan are already on line at http://ra.tapor.ualberta.ca/EnglishAudio/. 
These have been edited to remove some information about precious objects, but the editing is minimal and 
complete or nearly complete interviews are posted.  

In the early stages of conducting my interviews, I asked about church history for my historian 
colleagues and I asked about ritual practice and changes in ritual for my own research. After a while, I stopped 

http://projects.tapor.ualberta.ca/UkraineAudio/
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asking about church history because there were usually written records that provided the information in fuller 
and more reliable form. More importantly, asking for historical information seemed to frighten my 
respondents and had an adverse effect on the interview as a whole. People were worried that they might 
provide erroneous answers and most quickly pulled out written records to check names and dates. At this 
point I switched to asking for more anecdotal information that my colleagues might use: stories about special 
icons such as who commissioned them and why, stories about particularly meaningful events in the lives of 
the congregation. The ritual part of the questionnaire did not need to be changed.  

In terms of ritual practice and the changes that it has undergone, it is necessary to know the practical 
aspects of religious life9. Those churches which continue to function have made significant changes to the church 
calendar. In the Canadian prairies, one priest typically serves twelve small parishes. This means that no church 
can have weekly Sunday services. The more fortunate parishes have a service once a month or once every two 
months. Small churches have a service once a year. In order to attend a service every Sunday, some parishioners 
will follow the priest around his circuit, driving from one church to the next. Others, especially the elderly, 
cannot. The greatest effect of having only one priest for many parishes is on holiday services. All churches within 
a circuit cannot possibly have an Easter service on Easter or an Epiphany service on Iordan itself. If a larger 
church has been built in a district, as has happened at Skaro, Alberta, then that church will have the holiday 
service for the entire district and people are expected to travel to that location. In the cases of small churches, 
however, services are rescheduled. Christmas service, for example, can occur anywhere from several days 
before Christmas to several days after. Provody, the commemoration of the dead which brings many people 
who have moved to cities back to the villages where their ancestors lived and are buried, can occur anywhere 
between the week after Easter and Trinity Sunday. Weddings and baptisms are scheduled according to the 
priest’s itinerary or are held in nearby cities. Funerals are about the only events that are not moved to fit the 
priest’s circuit, though, increasingly, the service is celebrated in a nearby city even when burial will take place at 
a small rural cemetery. Least affected by demographic changes has been Khram or Praznik, the celebration that 
occurs on the day of the saint after whom a particular church is named and which, like Provody, brings many 
urbanites back to the villages from which they came. Recently, even Praznik has succumbed to practical 
considerations. Those churches whose special day falls in the winter, when travel is precarious and returning to 
the church of one’s ancestors is difficult, have moved their event to warmer months.  

The other important change that characterizes the Canadian prairies is a shift toward using the church 
hall as the locus of all ritual activity. In Ukraine, weddings are celebrated in the homes of both the bride and 
the groom. The celebration after baptism occurs in the home, as does the commemoration of the deceased 
after the funeral10. During calendar holidays, neighbors visit each other and, during the Christmas season, 
young people walk from house to house to carol. In Canada this is out of the question. The settlement policy 
that brought Ukrainians to Canada scattered them so far from each other that going from one home to the 
next, especially on foot, as is typical of caroling, is impossible. Ukrainian Canadians responded to this problem 
by building church halls. This is the locus of all events, be it weddings, or wakes, or the meal that is held after 
the Praznik service11.   

These many changes, especially in recent times, are generally assumed to have had a negative impact 
on ritual, reducing the number of rituals practiced and lessening the importance of any rituals that do remain. 
The magical world view still found in Ukraine is assumed to be missing and rituals performed in Canada are 
seen, not as acts that can affect people’s lives, but as symbols of Ukrainian identity12. The fact that many 
calendar rites have been moved for the sake of convenience is seen as especially damaging to belief in ritual 
efficacy because these rites originally came at times such as solstices which were considered magical13. My 
work on the Sanctuary Project reveals that the situation is more complex. Like many contemporary scholars of 
vernacular religion, I find that the spiritual world retains its importance14. Belief in the sacred is real, but the 
nature of the sacred is not necessarily in keeping with either church doctrine or the folk beliefs brought from 
Ukraine. Ritual loss does occur, but there are also other types of changes including the adaptation of ritual to 
fit Canadian life and the invention of new rituals that express important beliefs.  

The Sanctuary interviews attest to: 1) ritual loss, 2) blending of Ukrainian ritual with the rituals of the 
majority population, 3) the revival of ritual elements which had fallen out of use, 4) ritual adaptation, and 5) 
the creation of new rituals which are often perceived as traditional. Adaptation and the creation of new 
rituals are those areas where we find belief in ritual efficacy and I will focus on them after a brief overview of 
the other types of change.  
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Ritual loss is something that affects all communities, not just heritage ones. Here in Canada, wedding 
songs are no longer performed. People do not lament at funerals. Traditional embroidered wedding attire has 
been replaced by the white dress for women and the suit for men. As in Ukraine and elsewhere, some ritual 
acts are now more a source of amusement than an act of efficacy and seeing who steps on a rushnyk first 
during the wedding is jokingly used to predict who will dominate in the marriage. These are but a few 
examples. Blending is seen in things like the addition of Ukrainian embroidery to a white and western-cut 
wedding dress. In some areas, notably the village of Old Bukovina, Alberta, the funeral procession, a ritual act 
lost in most locations, is replaced by driving the deceased past all of the places that were important to him or 
her during life. Revival is seen in the reintroduction of the korovai into the Ukrainian Canadian wedding. This 
occurred in the 1970s after a period when the korovai was not baked at all. Today in Canada the korovai is not 
used a means of creating a bond between the couple and the rest of the community; it is not shared and 
eaten with all present at the wedding. Rather it is shellacked and displayed in the home as a symbol of 
Ukrainian identity15. While displaying identity and «Ukrainian pride» is important to many people in Canada, 
this is not the only function that rituals serve.  

Weather is something that affects everyone, but especially farmers. On the prairies of Canada, crops 
such as wheat are raised in abundance and a region not far from Edmonton is called Wheatland County. A 
wheat crop can be devastated by bad weather. One of the worst weather phenomena on the prairies is hail. 
Hailstones can be a two centimeters and more across. Hail can fall in such abundance that the ground looks 
white, as if it were covered with snow. A hailstorm can flatten a wheat crop and damage vegetables and 
fruits. As I was told during my interviews, items sanctified in church can be effective in stopping a hailstorm 
and preventing crop damage. In the Star Peno area, the most common method is to pour water blessed on 
Iordan into a glass or a jar. One then goes outside, picks up a hailstone, and drops it into the Iordan water. 
This will stop the storm. Another method, also attested in the same area and places such as Edwand, Alberta, 
is to take a twig of the pussy willows blessed in church on the Sunday before Easter and to throw it outside 
into the rain and hail. The twig will turn white, I was told, and stop the hail. Such a twig cannot be used again 
and must be destroyed by burning.  

Blessed pussy willow branches are used in Ukraine for magical purposes such as to prevent lightning 
from striking a house. They are also used medicinally. Iordan water is very widely used for a number of 
purposes in Ukraine and almost all areas where there are Ukrainians, Canada included16. Iordan water is 
drunk by people to cure illness. It is applied topically to relieve aches and pains. It is given to animals to help 
them heal. Using Iordan water and blessed pussy willows to stop hail is not something that routinely comes 
up in interviews outside of Canada, but here, because controlling something as potentially devastating as a 
hailstorm is important, this ritual activity is widely attested. This is what I would call an adapted ritual: an 
activity derived from earlier practice that then gained special significance because of the needs caused by a 
particular locale.  

In Saskatchewan, at a small church near Nipawin, I recorded an example of an adaptation that grew out 
of a revival. The Codette church, like many small churches, was having financial difficulties and looking for a 
way to raise money. Steve Rudy, an active member of the church, decided to revive Malanka and to charge 
for admission. Rudy relied on memories of the old tradition of Malanka that had once been practiced in his 
area and he also did research in books. One item that he found in written literature was the chicken 
prediction. Two chickens are not allowed to eat all day. They are then let loose and before them are placed a 
bowl of feed and a bowl of water. If the chickens go for the food, then the upcoming year will produce a good 
harvest. If they go for the water, then the weather will be rainy. If the chickens choose neither food nor 
water, then the harvest will be poor. Rudy’s Malanka, which also featured a meal and musical and other 
entertainment, was a success. In recent years it has attracted as many as three hundred people. Furthermore, 
the chicken prediction, while originally meant as entertainment, is now viewed with some seriousness. Even 
people who do not attend the Malanka want to know how the chickens behaved and what kind of year they 
foretold. The chicken ritual is a revival but if differs from the revival of the korovai. Unlike the korovai, the 
chicken prediction is seen to be directly relevant to the lives of the people practicing it. It has ritual potency 
rather than merely symbolic value. 

A ritual that is virtually an invention is the white cloth ritual attested in Camrose, Alberta. When a baby 
is baptized, it is held on a small white cloth. The same white cloth is spread before the couple at the wedding 
and they stand on it during the church service. Finally, the white cloth is placed in the coffin when a person 
dies. This is clearly an adaptation of first, the kryzhma of baptism and then, the rushnyky, usually two 
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different ones, used during the wedding and in the funeral. However, my respondents showed no knowledge 
of the kryzhma or the rushnyk and, to them, the meaning of the cloth was to mark the unity of a life. It is 
noteworthy that the important element in this region is marking life unity because, in an adjacent town, a 
candle is used for the same purpose: it is held during baptism by the godparents, during the wedding it is held 
by the couple, and it is placed in the coffin with the deceased. Candles are also used in Ukraine as part of all 
three rituals, but the idea of taking a single item and having it link all of the major life cycle rites seems 
specific to the Camrose area.  

Our work among Ukrainian Canadians shows that the change in ritual can be quite complex. Normally, 
rituals are examined from the point of view of preservation versus loss of tradition. My interviews show that 
rituals do indeed change and the rituals practiced in Canada are different from those in Ukraine – but this is 
not just a question of loss. Ukrainian rituals in Canada have changed to blend with those of their neighbours. 
They have adapted to the Canadian environment. New rituals have been developed to meet the needs of life 
on the prairies. Often traditional religious objects such as water blessed during Iordan or pussy willows 
blessed on the Sunday before Easter become the focal point of new rituals meant to deal with the Canadian 
climate. Rituals are not necessarily lost as people become more educated and as their life becomes more 
depended on machinery and other technical resources. Rituals that can be adapted to important issues will 
have meaning and potency. Rituals that articulate important concepts such as the unity of a life will be 
created out of old elements used in ways very different from the uses they had in Ukraine.  

 

____________________ 
1
 Martynowych, 1991, p. 80. A homestead of 160 acres was acquired after the payment of a $10 registration 

fee. See also pp. 37-45 for emigration and settlement policies. Bilash, 1988, pp. 62-63 states that there was a 
deliberate policy of spreading Ukrainians out and keeping them from forming villages. Centers similar to villages 
were created, usually in more remote areas, but not officially recognized by the government. 

2 Martynowych, 1988, pp. 33-39 discusses the stages of development. Martynowych also discusses the 
influence of railways. Martynowych and Melnyk (1988) discuss mechanization and the introduction of commercial 
farm production and the influence of raising crops and animals for sale rather than for personal use alone on 
Ukrainian settlements in Canada.  

3 We witnessed and filmed the desanctification of the St. Jaroslaw church in Bruderheim, Alberta on August 
23, 2008.  

4 Session with scholars and clergy to set up the Sanctuary Project, January 26, 2008. See 
http://www.ualberta.ca/CIUS/religion-culture/c-sanctuary-workshop.htm. 

5 Fodchuk, 2006. See especially the photographs in the appendix. 
6 See http://www.ukrainianchurchesofcanada.ca/iconography/uf_Trinity.html for material on Lipinski and 

other icons. 
7
 See http://peel.library.ualberta.ca/index.html. 

8 See http://www.ualberta.ca/CIUS/religion-culture/c-sanctuary.htm. More images will be added. 
9 The information which follows is from our interviews with rural clergy and their parishioners. See also 

Martynowych, 1988, pp. 42-45. 
10 See the appropriate categories in my field recordings from Ukraine available on line at 

http://projects.tapor.ualberta.ca/UkraineAudio/. 
11 Originally called narodnyi dim, these became the locus of social activity. See Martynowych, 1988, pp. 46-

47 and Makuch, 1988. 
12 Pohorecky, 1988. 
13 Klymasz, 1992, pp. 1-30. 
14 Leonard Primano. 1995. «Vernacular religion and the search for method in religious folklife», Western 

Folklore, pp. 37-56. See also Primano 2012 and Valk 2012. 
15 Interview with Elsie Kawulych, http://www.artsrn.ualberta.ca/uvp/pages/media/breadmaking/index.htm 
16 Iordan water is of special significance to Ukrainians in northeast Kazakhstan. See my interviews at 

http://ra.tapor.ualberta.ca/KazakhstanAudio/. 
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Лідія Курбанова 

ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ МУЗИКИ У ПРАЦЯХ ПАВЛА МАЦЕНКА 

 
У статті розглянуто внесок Павла Маценка у вивчення українського церковного співу, зокрема у 

його трьох наукових працях (дисертації «Склад і технічна будова мелодії Київського розспіву в 
Почаївському Ірмолої 1775 року» (1932), нариси (1967) та конспект з історії української церковної музики 
(1973). У них автор доводить свою позицію про народність українського духовного співу та виокремлює 
внесок О. Кошиця та Ф. Стешка у дослідження історії української музики. 

Ключові слова: український церковний спів, монодія, знаменний розспів, П. Маценко.  
 

The article considers Pavlo Matsenko`s contribution to the study of Ukrainian church singing, in particular in 
his three scientific works (dissertation «composition and structure of Kyiv chant melody in PochaivIrmoloy in 1775» 
(1932), essays (1967) and the recollection of Ukrainian church music history (1973). In these works the author 
proves his viewpoint on folk origin of spiritual singing and distinguishes the contribution of O. Koshytsya and F. 
Steshko to the study of Ukrainian music history. 

Key words: Ukrainian church singing, monoaction, Znamenny Chant, P. Matsenko. 
 

Післѐ довгих рољів ідеологічних заборон вивченнѐ історії уљраїнсьљої церљовної музиљи сьогодні 
отримало широљий резонанс. Фундаментальними у цьому напрѐмљу ю праці провідних медіювістів 
Олељсандри Цалай-аљименљо *13+ та Яріѐ асіновсьљого *14+, ѐљі присвѐчені уљраїнсьљій церљовній 
монодії, љиївсьљій шљолі церљовної музиљи ХVІІ століттѐ. Однаљ, основи пізнаннѐ і вивченнѐ історії 
уљраїнсьљої церљовної музиљи заљладалисѐ у першій третині ХХ ст., а серед перших дослідниљів 
проблеми був Павло Маценљо (1897–1991). Він зробив значний внесољ в уљраїнсьљу музичну љультуру 
діаспори ѐљ музиљознавець, педагог, диригент, організатор музично-љультурного життѐ уљраїнсьљої 
громади в еміграції, про що свідчить його багатий архів, љомпозиторсьља творчіть, публіљації про нього, 
ѐљі зібрані, зредаговані Василем Веригоя та опубліљовані у збірниљу на пошану 90-літього явілея митцѐ 
[11]. На жаль, в Уљраїні ім’ѐ Павла Маценља залишаютьсѐ маловідомим, поодинољими ю науљові розвідљи 
про митцѐ. Одніюя з перших була публіљаціѐ Л. Пархоменљо листуваннѐ Павла Маценља із 
всесвітньовідомим диригентом Миљолоя Мальљом *12+. Найбільш повно розљрита љультурно-мистецьља 
діѐльність митцѐ у монографії Г. Карась *4+. 

Суперечність, ѐља існую між об’юљтивно існуячоя перспељтивоя розвитљу уљраїнсьљої церљовної 
музиљи і станом науљового вивченнѐ проблеми, актуалізує наше дослідженнѐ, ѐље зумовляю потребу 
висвітленнѐ постаті Павла Маценља та його внесољ у розвитољ вивченнѐ питаннѐ національного 
церљовного співу. Предметом даної розвідљи ю дослідженнѐ уљраїнсьљої церљовної музиљи у працѐх 
П. Маценља.  

Основноя сфероя науљового заціљавленнѐ Павла Маценља була уљраїнсьља церљовна музиља. Про 
свою ставленнѐ до неї він говорив наступне: «Мою гасло – УТРИМАННа, ВІДРОДЖЕННа, ПІДНЕСЕННа 
уљраїнсьљої церљовної музиљи ѐљ душі уљраїнсьљого народу...» [4, с. 19]. На його думљу, церљовна музиља 
займаю «головне місце в житті уљраїнсьљого народу! Чому? В співах нашої церљовної музиљи заљладена 
ДУША пра-пра-прабатьљів нашого народу. <...> а над цим працявав. І може – љоли це таљ – ѐ перший 
написав праця про ту музиљу. А та працѐ – моѐ дисертаціѐ про будову «Ірмологіона», себто співів 
церљовних 1775 рољу» *3, с. 20]. 

Працяячи багато рољів з молоддя, митець вважав, що «Насамперед вона мусить пізнати рідну 
љультуру, а головне – дбати про рідну мову. <...> а саме – з дуже молодого віљу їй треба опановувати 
уљраїнсьљий церљовний спів. <...> А найліпшим дољазом ю те, що хоч впродовж цілих століть уљраїнці 
Галичини і Заљарпаттѐ перебували в страшній боротьбі за своя (православну) віру, навіть уже ставши 
твердими љатолиљами, – духовно лишилисѐ собоя. аљим чином, ѐљ то сталосѐ? Народ послідовно і 
твердо вживав і, можна сљазати, тепер вживаю той самий спів батьљів, що почавсѐ у Киюві післѐ 
хрещеннѐ. В душі той уљраїнсьљий народ ю таљий самий, ѐљим був від перших часів аж до Заљарпаттѐ, і то 
аж таљ далељо, що вніс у Заљарпаттѐ навіть танљові мелодії Велиљої Уљраїни до церљви. Про це написав 
велиљу праця пољійний Олељсандр Кошиць...» *3, с. 20–21]. 

Листуваннѐ Павла Маценља та Олељсандра Кошицѐ розпочинаютьсѐ з обговореннѐ Догматів, над 
ѐљими працявав О. Кошиць (лист від 5 листопада 1939 р.), де автор чітљо розповідаю про джерела 
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нашого церљовного співу. Гармонізаціѐ догматів О. Кошицем побудована на пісенності мелодій, але 
загальне звучаннѐ та голосоведеннѐ взѐте в стилі Лаврсьљого співу, ѐљий юдиномислимий в цьому 
випадљові історично й найбільш надаютьсѐ аљустично длѐ цих мелодій *2, с. 7–8+. П. Маценљо студіяю 
обробљи Догматів О. Кошицѐ, і в листі від 26 жовтнѐ 1939 р. підљресляю їх особливості та «уљраїнсьљий 
дух» *6, с. 326]. О. Кошиць обґрунтовував думљу про те, що љиївсьљий розспів – це редаљціѐ знаменного 
співу, дещо подібна до малого знаменного російсьљого розспіву. 

Що стосуютьсѐ спілљуваннѐ музиљознавців у сфері уљраїнсьљої духовної та народної музиљи, то 
першоя темоя длѐ обговореннѐ стали розвідљи Ф. Стешља з музичної палеографії. О. Кошиць щиро 
радію з цього приводу: «Щасти Боже! Можливо, що це буде найбільше ѐвище в історії љряљової 
семіографії й переверне догори ногами всі науљові будуваннѐ до цього часу» *2, с. 10+. Згодом 
П. Маценљо надсилаю О. Кошиця стаття Ф. Стешља про походженнѐ церљовної музиљи1. О. Кошиць 
вважаю, що вона була цінноя ѐљ етнографічний запис, а таљож тим, що автор спілљувавсѐ з Іоанном 
Бољшаюм і дізнавсѐ про цінність «Простопініѐ» на Підљарпатті з першоджерела *2, с. 11].  

На особливу увагу заслуговуять найголовніші науљові музиљознавчі праці д-ра П. Маценља. Перша 
з них – «35 љонцертів Д. Бортнѐнсьљого та їх історично-теоретичний оглѐд» була дипломноя роботоя 
1927–1928 рољів2, друга – «Сљлад i технічна будова мелодії љиївсьљого розпіву в Почаївсьљому Ірмолої 
1775 р.» (Прага, 1932 р.) – дисертаціѐ на ступінь дољтора музично-педагогічних науљ *10+, виљонана під 
љерівництвом уљраїнсьљого музиљознавцѐ і педагога Федора Стешља (1877–1944). Саме він, плідно 
працяячи в галузі музиљознавства упродовж свого життѐ, став науљовим наставниљом Павла Маценља і 
зумів прилучити його до вивченнѐ історії уљраїнсьљої духовної музиљи. З 1923 рољу він виљладав 
музиљознавство у новозаснованому тоді Уљраїнсьљому висољому педагогічному інституті 
ім. М. Драгоманова (УВПІ), а у 1924 він разом із Н. Нижанљівсьљим, П. Щуровсьљоя-Россіневич та 
Ф. аљименљом став засновниљом музично-педагогічного відділу УВПІ, а 1927 р. післѐ від’їзду професора 
Ф. аљименља до Франції став дељаном цього відділу. Тут він виљладав історія музиљи (всесвітньої і 
уљраїнсьљої), музичну естетиљу, музичну педагогіљу й музичну етнографія та вів семінар з 
музиљознавства. Ф. Стешљо став одним з перших дослідниљів давньоуљраїнсьљої музиљи, займавсѐ 
трансљрипціюя нотного письма зі старовинних церљовних љниг *1+. 

Дисертаціѐ П. Маценља «Сљлад і технічна будова мелодій љиївсьљого розспіву в Почаївсьљому 
Ірмолої 1775 рољу» (1930–1932), ѐљ писав автор: «Це фаљтично перша історіѐ уљраїнсьљої церљовної 
музиљи, бо в нас таљої праці ніхто не писав. Ця праця прийнѐла шљола Висољого Педагогічного Інституту 
в Празі. На жаль, під час Другої Світової війни цѐ працѐ затратиласѐ (у 1944 p.). Дещо з приљладів тіюї 
праці залишилосѐ в мене. Їх було таљ багато, що працѐ була дуже переповнена ними. Чому? Тому що 
той Ірмолой мав у собі 507 ірмосів. Ті всі ірмоси осьмиголосів ѐ музично оглѐнув і дав приљлади, љрім 
усіх інших співів, точно порахованих й перерахованих. Хоч та моѐ працѐ під час війни щезла, ѐ 
випадљово дістав її завдѐљи п. Володимирові Климљову, љоли він був у Киюві, відшуљав її і привіз мені» 
[3, с. 17].  

Пізніше, вже в Канаді, він двічі видав нарис історії уљраїнсьљої церљовної музиљи – спершу в 
1968 році, а потім – у Колегії св. Андреѐ. Проте, не маячи своюї дољторсьљої дисертації, не міг нея 
сљористатись, а отже, видав ољремі праці, ѐљі з дисертаціюя мало пов’ѐзані. П. Маценљо хотів побачити 
своя дисертація видану друљом, осљільљи вона б збагатила історія уљраїнсьљої церљовної музиљи. І це 
вдалосѐ зробити в Канаді наприљінці його життѐ, а в Уљраїні, на жаль, вона не видана і до сьогодні. 

Дисертаціѐ «Сљлад та технічна будова мелодій љиївсьљого розспіву в Почаївсьљому Ірмолоюві, вид. 
1775 рољу» (Відень – 1930-1932) *10+ сљладаютьсѐ з 5 розділів. Перший – љоротљий історичний нарис; 
другий – опис Ірмолоѐ; третій – а) обсѐг, б) розташуваннѐ матеріалу, в) зміст співів, г) нотні знаљи та їх 
поѐсненнѐ, ґ) різницѐ та спільні риси в розташуванні матеріалу із старшими ірмолоѐми; четвертий – 
технічна будова мелодій з љоротљим аналізом; п’ѐтий – попівљи, мелозвороти. 

У першому розділі подаютьсѐ љоротљий опис походженнѐ найстарших розспівів уљраїнсьљої 
церљви, нотованих «љондаљарним знаменем» та «столповим знаменем». Автор при цьому 
відштовхуютьсѐ від аналізу праць російсьљих дослідниљів о. прот. Разумовсьљого, прот. І. Вознесенсьљого, 
П. Пељарсьљого, Н. Фіндейзена, В. Металлова, уљраїнсьљого медіювіста Ф. Стешља та ін., виљористовую рѐд 
церљовних љниг, співаниљів, різного роду Ірмолоїв. П. Маценљо висловляютьсѐ про непраљтичність 
тодішніх нотних систем (різного роду невм, љулізмѐних нот, љондаљарного та демественного співу), про 
роль церљовних та співочих братств у збереженні церљовного співу, про поѐву перших руљописних та 
друљованих Ірмолоїв того часу, в тому числі про Почаївсьљий Ірмолой 1775 рољу. 
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Аналізуячи Почаївсьљий Ірмолой, автор описую його зовнішній виглѐд та атрибуція, порівняю з 
іншими виданнѐми, відзначаю особливості літературного тељсту, написаного церљовно-слов’ѐнсьљоя 
мовоя, нотних знаљів (Ірмолой надруљований љвадратними нотами на п’ѐтилінійній системі). В роботі 
представлені позначеннѐ діатонічного, хроматичного та енгармонічного тетрахордів; подаятьсѐ 
приљлади ладів та системи церљовного «осьмиглассѐ»; детально описуятьсѐ всі вісім гласів; подаютьсѐ 
детальний опис тетрахордів, що застосовуятьсѐ у церљовній музиці. Ціљавим видаютьсѐ останній п’ѐтий 
розділ, де автор досить присљіпливо розглѐдаю поспівљи (мелозвороти). П. Маценљо вважаю, що саме 
вони ю «найбільш хараљтерноя ознаљоя приналежности співів Поч. Ірмол. до старих розспівів та їх 
самовистарчальности», «при побудові речень старими, певної означеної мелодичної будови 
мелодіѐми» *10, с. 224].  

Медіювістичні студії П. Маценља та дослідженнѐ ним історії уљраїнсьљої церљовної музиљи, 
розпочаті у дољторсьљій дисертації, продовжились і поглибились у Канаді. Там були написані нариси *7 – 
9] та љонспељт історії уљраїнсьљої церљовної музиљи *5+, відредагована п’ѐтиголосна партесна Служба 
Божа невідомого автора, написані статті про церљовну музиљу, љанти.  

У «Нарисах до icтopiї уљраїнсьљої церљовної музиљи» [8 – 9+ учений обґрунтував свої позиції про 
уљраїнсьљий церљовний cпiв, його походженнѐ, розвитољ та збереженнѐ від найдавніших часів до 
сучасності. Матеріали до них автор збирав ще з часів навчаннѐ у Празі, а написав у 1952–1956 рр. На 
відміну від перших науљових медівіюстичних досліджень, нариси відзначаятьсѐ значно більшоя і 
глибшоя джерельноя базоя. Автор вводить в науљовий обіг љорпус церљовних співаниљів, Ірмологіонів, 
праці музиљознавців та діѐчів музичної љультури уљраїнсьљої діаспори (Ф. Стешља, О. Кошицѐ, 
М. Антоновича, З. Лисьља), діѐчів церљви (митрополитів Іларіона, Маљаріѐ, свѐщениљів о. І. Нагаювсьљого, 
о. І. Назарља), істориљів та љультурологів (М. Грушевсьљого, Н. Василенљо-Полонсьљої, В. Щербаљівсьљого, 
Ю. Маланяља), археологів (а. Пастернаља), сучасних йому зарубіжних медіювістів (Е. Веллюза, П. Панова), 
уљраїнсьљих (Ф. Колесси, С. Грици, О. Правдяља, І. Мурзіної, В. Золочевсьљого), російсьљих досліднииљів 
(В. Бюлѐюва) та ін. Отже, учений відстежував аљтуальні праці з історії церљовного співу, фольљлористиљи 
не тільљи в середовищі діаспори, але і в Уљраїні та в інших љраїнах світу. 

Отже, робота Павла Маценља в галузі уљраїнсьљої церљовної музиљи маю важливе значеннѐ ѐљ длѐ 
західної діаспори, таљ і длѐ уљраїнсьљої музиљи загалом. Своя думљу про походженнѐ уљраїнсьљого 
музичного співу він розділѐв з таљими музиљознавцѐми, ѐљ О. Кошиць, Ф. Стешљо, А. Антонович. Навіть, 
незважаячи на те, що рѐд російсьљих дослідниљів середини ХХ століттѐ говорили, що в Уљраїну 
церљовна музиља йшла від них, та все-таљи деѐљі з них історично справедливо підходили до цього 
питаннѐ. «Ступенево з мелодійноя еволяціюя церљовного співу ставав сљладнішим і сам «знаменний 
розспів. Майстри співу прийшли до думљи записувати спів на два й три голоси. <...> Час постаннѐ того 
співу ще й тепер точно невідомий. В. Металлов твердить, що той спів до Мосљви принесли уљраїнсьљі 
співаљи в ХVІІ ст. та, що 1652 р. приніс його й завів у Мосљві творець знаменного і демественного 
*урочистий, напівсвѐтљовий спів, що був власністя народних співаљів – Л. К.+ співу Федір 
Тарнопільсьљий»*5, с. 32], «С. Сљребљов твердить, що мелодії знаменного розспіву органічно виросли в 
љультурі Русі, і спів мусів пройти певні етапи й лишити відбитљи в мелодичних типах, ѐљі в праљтиці 
церљовного співу названі голосами (гласами)» *5, с. 25+, А Б. Асаф’юв радив мосљовсьљим шовіністам 
шуљати љоріннѐ љантів в Уљраїні *5, с. 34+. Усі ці наведені П. Маценљом фаљти доводѐть, що православний 
церљовний спів в Мосљовія потрапив з Уљраїни завдѐљи уљраїнсьљим співаљам, љомпозиторам та 
регентам.  

 
________________ 
1 На жаль, у листі не вљазана її назва. Можемо припустити, що це: Стешко Ф. Церљовна музиља на 

Підљарпатсьљій Русі // Науљовий збірниљ Товариства «Просвіта» в Ужгороді. – Ужгород, 1936. – Річниљ ХІІ. – 
С. 118–128. 

2 На жаль, не зберегласѐ. 
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Ольга Недавня 

ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКА Й НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛІЯН  

В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ АМЕРИКИ 

 
У статті, написаній на основі Нарису історії Василіянського Чину Святого Йосафата, представлена 

духовно-просвітницька та національно-культурна діяльність Василіянського чину, котру вони провадили 
серед українських переселенців у Новому світі. 

Ключові слова: Чин святого Василія Великого, Америка, українці, діаспора, духовно-просвітницька 
та національно-культурна діяльність. 

 

The paper, which is written on the basis of the Essay on Basilian St. Josaphat Order's History, presents 
spiritual and educational as well as national and cultural activities of Basilian Order carried out among Ukrainian 
immigrants in the New World. 

Key words: Order of St. Basil the Great, America, Ukrainians, Diaspora, Spiritual and Educational, National 
and Cultural activities. 

 

Василіѐни були одними з перших, хто почав опіљуватисѐ уљраїнсьљими переселенцѐми на 
америљансьљих теренах, майже із самого початљу уљраїнсьљої еміграції туди: від 1889 р. в США, 1897 р. – 
у Бразилії та Аргентині, 1902 р. – в Канаді1. Поруч душпастирсьљої праці Василіѐни завжди розгортали й 
љультурно-просвітницьљу, љотра допомагала уљраїнцѐм не загубитисѐ серед чужого љультурного полѐ, 
бути свідомими свого уљраїнства та відповідно виховувати дітей. 

Своя діѐльність починали Василіѐни з освітньої царини, організовували уљраїнсьљі љлуби і шљоли, 
влаштовували друљарні, видавали уљраїнсьљі часописи. Велиља увага приділѐласѐ виховання молоді. 
Василіѐнсьљі шљоли славились ѐљ найљращі серед уљраїнсьљих освітніх заљладів, розгорнули їх й у США, 
сполучаячи релігійну та національну просвіту. Таљ, у вечірній шљолі в Чиљазьљій Свѐтомиљолаївсьљій 
парафії відбувалосѐ навчаннѐ релігії та уљраїнсьљої мови. Працявала цѐ шљола з 1925 р., а у 1935-1936 р. 
вже діѐла ѐљ цілоденна, з 5 љласами, де навчалосѐ 86 учнів. З вереснѐ 1939 р. вона стала 
восьмиљласноя, з 122 учнѐми. Післѐ другої світової війни збільшилась парафіѐ, й число учнів у 1949 р. 
зросло до 334, а у 1960 р. їх було вже 1 150.  

Василіѐни розбудували рідне шљільництво таљож і при Свѐтоярсьљій парафії в Нья-Йорљу. Там до 
1941 p. діѐла тільљи вечірнѐ шљола, при ѐљій уже від 1934 p. трудилисѐ сестри-василіѐнљи, а з вереснѐ 
1941 p. постала цілоденна парафіѐльна шљолу з 15 учнѐми. Василіѐни перељонували уљраїнсьљих батьљів 
посилати дітей саме до парафіѐльної шљоли. Тоді ж отці набули љолишній Уљраїнсьљий Народний Дім і 
перебудували його на гарну шљолу з власноя аудиторіюя, відповідними љласами, їдальнея і 
бібліотељоя. У вересні 1944 p. науља розпочаласѐ уже в новому приміщенні з 90 учнѐми. Перші 13 
випусљниљів Свѐтоярсьљої парафіѐльної шљоли заљінчили її 14 червнѐ 1946 p. У повоюнних часах љільљість 
вірних, а отже й число дітей при парафії св. Яра, стала помітно зростати. У 1954 р. до шљоли вписалосѐ 
вже 950 учнів, і настав час подбати про більшу й модернішу будову. Тож у травні 1954 p. розпочато збір 
љоштів на нову шљолу. Під проводом тодішнього Нья-Йорљсьљого ігумена, о. О. Засійбіди справу 
споруди велиљої шљоли св. Яра довершено, її урочисте відљриттѐ відбулосѐ 18 травнѐ 1958 р. 

У 1946-1955 рр. василіѐни провадили при парафії св. Яра в Нья-Йорљу вищу шљолу (High School) 
длѐ хлопців Аљадемія св. Яра. Першим управителем Свѐтоярсьљої Аљадемії був о. П. Матвіїв. При 
парафії Непорочного Зачаттѐ в Гемтремљу з 1959 р. працявала Уљраїнсьља Вища Шљола (Ukrainian 
Catholic High School), звідљи у червні 1963 p., вже за адміністрації василіѐн, вийшло 30 перших 
випусљниљів. Число студентів тут з рољу на ріљ зростало, бо вища уљраїнсьља шљола в Гемтремљу знайшла 
повну підтримљу батьљів, і василіѐни розбудували й змодернізували шљільні будинљи й добились длѐ 
шљоли у 1967 р. державної аљредитації. Тоді Уљраїнсьља Вища Шљола в Гемтремљу љористувалась 
велиљоя повагоя в америљансьљих освітніх љолах. Вона ю љоедуљаційноя і в ній пересічно щорољу 
виховуятьсѐ білѐ 250 студентів в уљраїнсьљо-љатолицьљому дусі. 

Називаячи просвітництво Апостолѐтом друљованого слова, василіѐни самі ставали редаљторами, 
письменниљами та популѐризаторами. Таља робота веласѐ відразу післѐ заснувань в Америці 
василіансьљих осередљів, з љінцѐ 19 – початљу 20 століттѐ, а післѐ Першої світової війни розгорнуласѐ 
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масштабніше. Таљ, в Америљансьљій провінції Успеннѐ Матері Божої о. Ю. Теодорович редагував длѐ 
Філадельфійсьљої юпархії тижневиљ «Католицьљий провід». Він же зредагував сестрам-василіѐнљам 
«Календар сиротинцѐ» на 1928 р. і поміщав деѐљі свої статті у Жовљівсьљому «Місіонарі». Пізніше, між 
1946-1954 р., вийшли три частини його повчань длѐ народу «Католицьље життѐ». 

Ініціатором василіѐнсьљої преси у США став о. М. Марљов. Він у 1945 р. набув при парафії св. Яра 
в Нья-Йорљу друљарня, і в підвалі парафіѐльного дому почав друљувати різні оголошеннѐ та повчальні 
листљи. Згодом ці повчаннѐ длѐ народу були оформлені у таљ звані «Просвітні листљи», що від половини 
1945 р. почали вже поѐвлѐтисѐ періодично, за редаљціюя о. П. Дидиља. З 1950 р. Америљансьља 
Провінціѐ почала щомісѐцѐ видавати популѐрні релігійні љнижечљи серії «Слово Доброго Пастирѐ». 
Першим їхнім редаљтором був о. В. Ґавліч. Цѐ серіѐ виходила до љінцѐ I960 рољу (від 1954 р. – раз на два 
місѐці), всього 81 випусљ. Те саме Василіѐнсьље видавництво в Нья-Йорљу надруљувало таљож поважну 
апологетичну праця о. С. Сабола «Католицтво і православію» на 327 сторінољ, що вийшла 1955 р.  

У ті рољи нављоло видавництва «Слово Доброго Пастирѐ» зібравсѐ гурт молодих василіѐнсьљих 
письменниљів-науљовців: брати Вавриљи, отці С. Сабол, В. Їавліч, Я. Катрій, М. Войнар, М. Дирда, С. Феонтѐљ, 
М. Соловій, А. Пељар, М. Горішний, ѐљі розміщували свої статті таљож у љанадсьљому «Світлі» та в 
америљансьљих љатолицьљих газетах «Шлѐх» й «Америља». Деѐљі з них ще й досі друљуять свої статті на 
сторінљах згаданих журналів. Особливо цінними стали уљраїнсьљі перељлади о. С. Фединѐља деѐљих творів 
св. Василіѐ Велиљого, праці о. М. Вавриља (зољрема «По Василіѐнсьљих монастирѐх» 1958 та «Нарис розвитљу 
Василіѐнсьљого Чину впродовж 17-20 ст.»), історична розвідља «Василіѐни в уљраїнсьљому народі» (1950) 
о. М. Войнара, працѐ про чернечий ідеал св. Василіѐ пера о. А. Пељарѐ, поѐсненнѐ св. Літургії о. М. Соловіѐ, 
про Гошівсьљу Матір Божу о. М. Дирди, про свѐтљуваннѐ уљраїнсьљих церљовних свѐт о. Я. Катріѐ та ін. 

Видавничий апостолѐт ведуть Василіѐни й від початљу свого перебуваннѐ у Бразилії. Найперше 
вони привезли туди багато љнижољ із старого Края, а згодом взѐлись творити власне видавництво. 
Заходами о. М. Шљірпана друљарня засновано в Куритибі 1909 р. 1 січнѐ 1910 р. почав виходити перший 
уљраїнсьљий љатолицьљий журнал «Прапор» (двотижневиљ). Через десѐтиліттѐ його змінив місѐчниљ 
«Місіонар», ѐљий почав друљуватисѐ з початљом 1911 р. в Прудентополі. Його офіційна назва – 
«Уљраїнсьљий Місіонар у Бразилії». Першим його редаљтором став о. Рафаїл Криницьљий. «Місіонар» був 
гарно й ціљаво редагований. Він став велиљим здобутљом місцевого уљраїнсьљого христиѐнотворчого 
життѐ та отримав заслужене признаннѐ від бразилійсьљих церљовних љіл. Він доходив до всіх 
уљраїнсьљих осель у Бразилії, а таљож і до Арґентини, Північної Америљи, Канади, Галичини, Німеччини, 
Угорщини, Чехії й навіть до Східної Уљраїни й Росії. 

Таљож василіѐни заснували «Праця» – уљраїнсьљий љатолицьљий журнал у Бразилії, що його 
перший номер вийшов 22 груднѐ 1912 р. Спочатљу був це двотижневиљ, а від 1915 р. – тижневиљ. За 
редагуваннѐ о. І. Марганцѐ (1935-1948) газета досѐгла вершљу свого розвитљу, виходѐчи тиражем 1 700 
примірниљів. У 1921-1923 рољах видані таљож љнижљові љалендарі «Праці». Журнал «Цвірљун» заснували 
василіѐнсьљі студенти (1945 р.) в Ірасемі, заохочені отцѐми Й. Роґоя і Й. Мартинцем. Цей часопис з 
невелиљими перервами поѐвлѐютьсѐ до сьогодні. 

Друљарнѐ василіѐн у Прудентополі надруљувала дуже багато всілѐљих љнижољ і љнижечољ, різних 
молебнів та богослужінь, церљовні й народні пісні, «Наслідуваннѐ Христа», љільља молитовниљів і 
љатехизмів тощо. З ченців Бразилійсьљої Провінції, що видали свої праці друљом, слід згадати 
о. М. Іванова – «Свѐта Місіѐ» (1969), «Ріљи води живої» (1976); о. К. Корчаґіна – «Благовість спасіннѐ» 
(1975), «Уљраїнсьља Православна Автољефальна Церљва» (1955, іспансьљоя), «Карне право Уљраїнсьљої 
Католицьљої Церљви» (1981); о. В. Бурља – «Історіѐ Біблійна» (1965) та «Уљраїнсьља еміграціѐ в Бразилії» 
(1963, португальсьљоя); а таљож о. В. Зіньља, що написав багато статей про початљи місійної праці 
василіан у Бразилії, зољрема «Рідна шљола в Бразилії» (I960). 

Крім постійної місіонерсьљої праці по численних оселѐх, василіѐни в Бразилії займалисѐ таљож, і 
то вже від початљів, іншими ділѐнљами љультурно-соціального життѐ нашого народу. Насамперед, вони 
організовували уљраїнсьљі шљоли. Отець Кізима сам платив цілий ріљ за четверо найбідніших дітей. 
Опіслѐ отці, зољрема Шљірпан і Бжуховсьљий, невтомно займалисѐ шљолами по осідљах. Більше і љраще 
устатљованих шљіл постало під час другої масової еміґрації від 1907-1914 р., љоли в Бразилії було вже 35 
уљраїнсьљих шљіл, з ѐљих у самім муніціпії Прудентополіс – 22 з 630 учнѐми. У 1920 р. їх було 41. Майже 
над усіма тими шљолами трудилисѐ василіѐни, найбільше – отці Марљіѐн Шљірпан, Рафаїл Криницьљий і 
Ювстахій Турљовид.  
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Отець Рафаїл Криницьљий організовував «шљільні соязи», завданнѐм ѐљих було підтримувати 
шљільництво фінансово та чувати над вихованнѐм молодого доросту. Перший таљий сояз постав у 
Прудентополі 1913 р. У тому ж році, љрім прудентопільсьљого, засновано тринадцѐть таљих товариств. 
Отці таљож провадили по љолоніѐх љурси длѐ старших неграмотних. Цим займавсѐ о. Кізима. У 1936 р. 
о. Й. Марганець заснував у Прудентополі «Самоосвітній Гуртољ». 

Василіѐни у Бразилії старалисѐ не тільљи про те, щоб підтримати релігійного духа й обрѐд, але й 
мати інтелігентних діѐчів, що ціљавилисѐ б духовними речами. А до того чимало спричинѐютьсѐ театр. 
Першим осередљом, де давали періодично вистави, був Прудентопіль (від 1913 р.), а другим – Ірасема. 
Аматорсьљі гуртљи засновувалисѐ й по љолоніѐх. Існуять подељуди й тепер таљі гуртљи, головно там, де 
постійно ю василіѐнсьљі свѐщениљи. Ще 1899 р. о. Антоній Мартиняљ зорганізував у Прудентополі 
перший церљовний хор, а брат Гавриїл Будний – дитѐчий хор.  

Товариство «Просвіта» василіѐни засновували не тільљи в Прудентополі й Ірасемі, але й по 
љолоніѐх. На Ірасемі вона існую вже від 1907 р. і маю найљращу љнигозбірня. Це товариство дуже багато 
спричинилосѐ до піднесеннѐ освітнього рівнѐ тамтешніх уљраїнців. В Прудентополі існували три 
товариства: «Просвіта», «Русьља Бесіда» й «Народний Дім», що його збудував у 1912-1917 p. 
о. М. Шљірпан. Він злучив їх в одне центральне «Товариство Уљраїна», ѐље дуже поширилосѐ та 
з`юднувало наших лядей під народно-релігійним прапором. Василіѐни ж часто й очолявали ці 
товариства: першим головоя «Товариства Уљраїна» був о. К. Бжуховсьљий, а відтаљ о. М. Шљірпан. 

Василіѐни ціљавились і господарсьљим положеннѐм уљраїнсьљих емігрантів у Бразилії. Вони їм 
допомагали найперше доброя порадоя, вљазуячи господарѐм ліпші землі. Дораджували поселѐтись 
не одинцем, а громадно. В Прудентополі стараннѐми василіѐн постав навіть бровар, щоб збільшити 
прибутљи громади. На Ірасемі о. а. Коциловсьљий побудував 1917 р. млин та велиљу столѐрня з 
машинами, щоб молодь навчалась ремесла. Брат Будний, що там перебував, љерував верстатом. У 
1928-1934 о. Ю. Турљовид організував хліборобсьљі товариства. Самі ж василіѐни дали лядѐм приљлад 
доброї господарљи. Вже о. Кізима зорганізував підручну господарљу на Абрілі љоло Прудентополѐ. Був 
таљож виноградниљ і продуљували власне вино, ѐље вживали до Служби Божої. Коло Ріо дос Патос була 
пасіља. Працявав при ній фаховий бджолѐр, проф. Іван Палатинсьљий. Цѐ господарља була тут чинна до 
1940 р., љоли її перенесено на Ронди, љоло лінії Ріо Прето. В 1970-х рољах відновлено в Прудентополі 
василіѐнсьљу господарљу, љоли-то на Абрілі розбудовано її в розлогу ферму худоби, свиней, љурей та 
плантації сої, пшениці й рису. Теж і на Рондах ведетьсѐ раціональна господарља й пасіља, подібно й на 
Іваї-Кальмоні. 

Аналогічно і в Аргентині василіѐни сприѐли гуртування й національно-љультурному розвитљові 
уљраїнців-емігрантів. Василіѐни провадили релігійно-љультурний апостолѐт у таљих національних 
товариствах, ѐљ «Просвіта» й «Відродженнѐ», зољрема ж в Уљраїнсьљому Пласті, в ѐљому вони 
виљонували обов’ѐзљи љапелѐнів. З пластовоя молоддя організувалисѐ популѐрні літні оселі над морем. 
Цей апостолѐт розгортавсѐ найбільше при таљих релігійних товариствах, ѐљ Марійсьља Дружина, що в 
пересічному гуртувала 30 жінољ та 25 дівчатољ і хлопчиљів. Пожвавлену діѐльність вело таљож 
Апостольство Молитви й Товариство Св. Володимира. При цих товариствах і завдѐљи їхній співпраці 
зорганізовано Рідну Шљолу. У 1954-1964 pp. вона мала 9 љласів, у ѐљих бувало понад 100 шљолѐрів. Длѐ 
них організувалосѐ таљож різні љурси, з ними влаштовувалосѐ театральні вистави й љонцерти, в ѐљих 
виступали шљільні хори й танцявальні ансамблі. Цѐ релігійно-љультурна діѐльність василіѐн 
спричинилась велиљоя міроя до зросту національної свідомості й піднесеннѐ авторитету уљраїнців між 
чужинцѐми.  

У релігійно-љультурній праці велиљоя допомогоя длѐ Отців була друљарнѐ, ѐљу зорганізовано при 
монастирі в Апостолес 1944 p. З неї 15 серпнѐ 1944 p. вийшло перше число двотижневиља «Поступ» під 
редаљціюя о. Ореста Дуба. У березні 1948 р. о. Володимир Ковалиљ, ЧСВВ, в Буенос-Айресі почав 
видавати замість «Поступу» суспільно-релігійний місѐчниљ «Життѐ». 

Культурно-національну роботу широљо розгорнули василіѐни в Канаді, де рѐсно осіли уљраїнсьљі 
переселенці. За стараннѐм о. М. Гури засновано першу уљраїнсьљу Читальня «Просвіти» у Вінніпегу 
(1904 р.). Він же був першим організатором «Рідної Шљоли»: за його почином постала Шљола св. Миљолаѐ 
у Вінніпегу (1905 p.), ѐљу довгі рољи підтримували отці василіѐни з парафії св. о. Миљолаѐ, а навчально-
виховний провід мали сестри-служебниці. На своїх парафіѐх і душпастирсьљих осередљах василіѐни таљож 
засновували і будували Народні Доми, щоб уљраїнці в Канаді могли плељати своя рідну љультуру.  
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Василіѐни старанно дбали про збереженнѐ молоді при уљраїнсьљому народі та рідній Церљві. аљ 
пише В. Диљий: отці старалисѐ виховати молодь у релігійному і національному дусі через љатехизація, 
љурси, навчаннѐ в «Рідній Шљолі», підтримљу їхніх вистав, аљадемій, церљовних і національних обходів 
тощо. Стараннѐми василіѐн љуплено в Едмонтоні 1918 р. велиљий будинољ, що мав служити за Бурсу длѐ 
уљраїнсьљої молоді. Під час Другої світової війни василіѐни з допомогоя жертвенних лядей набули в 
Едмонтоні два гарні будинљи на виховні інститути длѐ уљраїнсьљої молоді: Інститут св. Василіѐ длѐ 
хлопців й Інститут св. Йосафата длѐ дівчат. Влітљу 1946 р. отці Б. Слобода й С. Курило та брати М. Ізѐљ й 
Х. Шљіл започатљували «Курси Провідниљів», що мали на меті подати старшій молоді та учителѐм 
публічних шљіл певні понѐттѐ про уљраїнсьљу мову, історія, Церљву і спів. На початљу ті љурси відбувалисѐ 
в Сасљатуні, а від 1950 р. – в Едмонтоні.  

1952 р. набуто поблизу Едмонтона теперішня «Оселя св. Василѐ Велиљого», де від 1953 р. до 
сьогодні відбуваятьсѐ щорољу під проводом отців василіѐн «літні љурси». Найбільше у тому напрѐмі 
потрудивсѐ о. Н.Крижановсьљий, ѐљий був велиљим уљраїнсьљим патріотом у чернечій рѐсі. У своїй праці 
він не обмежувавсѐ тільљи до чисто релігійної обслуги лядей і збереженнѐ їх при Церљві, але таљож 
старавсѐ виховати своїх вipних свідомими уљраїнцѐми і повновартісними громадѐнами. Дбав, щоб наш 
народ позбувсѐ почуттѐ меншовартості, шанував себе і своя љультуру. Він старавсѐ налагоджувати 
зв’ѐзљи з англійсьљими та французьљими љолами і виљористовував љожну нагоду, щоб в їхніх очах 
піднести понѐттѐ про уљраїнсьљий народ, його віру, традиції й гідність. У тій меті о. Н. Крижановсьљий 
організував різні релігійні й національні імпрези, з’їзди і љонґреси, на ѐљі запрошував висољих 
достойниљів, представниљів преси й різних установ.  

Дуже багато праці вљлав о. Н. Крижановсьљий і в еміґраційні справи, допомогаячи нашим 
переселенцѐм та розміщуячи їх по широљій Канаді. Дуже часто він втручавсѐ у справи церљовної і 
державної влади, љоли бачив, що наш народ љривдѐть чи виљористовуять його необізнаність із 
заљонами, праљтиљами чи методами церљовного, державного й політично адміністративного порѐдљу. 
Він таљож намагавсѐ дати доступ уљраїнсьљій молоді до державних шљіл і багатьом уљраїнсьљим хлопцѐм 
допомагав ocѐгнути вищу освіту. 

Крім о. Крижановсьљого, працея на народній ниві визначивсѐ Софроній Дѐљович. Цей 
золотоустий місіонер за час своюї праці (1926-1934) дуже багато спричинивсѐ до поглибленнѐ 
уљраїнсьљого патріотичного духу в Канаді. Він часто об’їжджав із своїми патріотичними рефератами і 
промовами по розлогій Канаді. Аналогічно відзначилисѐ й отці А. Трух, П. Боднар та Й. Жон. 

Таљож василіѐни організували уљраїнсьљі хори, пропаґанду уљраїнсьљого театрального мистецтва, 
науљову діѐльність у ділѐнці історії Церљви уљраїнсьљого народу, аљтивну участь уљраїнців у різних 
љультурних установах. Серед ентузіастів-пропагандистів уљраїнсьљої пісні були А. Тpyx, Г. Добљо, 
Б. Слобода, С. Курило, Б. Мальований, серед істориљів-науљовців: отці Романович, І. Назарљо, 
М. Соловій, О. Купранець.  

Перші уљраїнсьљі переселенці в Канаді дуже тужили за рідним словом. Вони передплачували 
журнал «Місіонар», що видавали василіѐни від 1897 р., однаљ потребували свої місцеві друљовані 
виданнѐ, ѐљі задовольнѐли б їхні потреби у новому поселенні і в нових обставинах життѐ. Тому одну з 
перших справ, љотру запланували василіѐни післѐ свого прибуттѐ 1902 р. до Канади, було заснуваннѐ 
власного видавництва. Серед перших василіансьљих місіонерів у Канаду прибув о. Л. Філѐс, засновниљ і 
перший редаљтор «Місіонара» у Жовљві, що розпочав відповідну підготовчу роботу. За браљом сил та 
љоштів на це пішло љільља рољів. Нарешті 1911 р. стараннѐм о. Дидиља і за співпраці добродіїв було 
засновано љатолицьљий тижневиљ «Канадійсьљий Русин» (згодом назву змінено на «Канадійсьљий 
Уљраїнець»). У перші рољи його існуваннѐ василіѐни допомагали журналу і фінансово, і дописами. А 
љоли він перейшов до юпархіальної управи, заснували љатолицьљий тижневиљ в Едмонтоні «Західні Вісті» 
(1929 р.), що 1931 р. змінив назву на «Уљраїнсьљі Вісті», ѐљі виходѐть до сьогодні. 

У 1930-х рољах василіѐни розбудували свою власне видавництво, друљарня і љнигарня у Мондері, 
де згодом починаю виходити василіѐнсьљий журнал «Світло». Там само була створена й «Бібліотеља 
Добрих Книжољ» під управоя о. Поповича. З љнигарні вийшли сотні різних релігійних і літургійних 
видань: молитовниљи, духовна лељтура, історичні, науљові і белетристичні љнижљи, релігійні і світсьљі, 
музичні і театральні твори та виданнѐ длѐ дітей. 1949 р. василіѐни перенесли друљарня, видавництво і 
редаљція «Світла» до Торонто. Журнал «Світло» став одним з љращих журналів уљраїнсьљого поселеннѐ 
поза межами Уљраїни. Пріоритетом ставав друљ написаних саме василіѐнами љнижољ. А між першими 
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творами, що принесли славу василіансьљій друљарні в Торонто, – «Життѐ свѐтих» о. А. Труха та виданнѐ 
«Добра Книжља», що їх редагував і видавав бл. п. О. Мох. 

Варто відзначити, що у друљарні василіѐн в Торонто друљувались різні уљраїнсьљі виданнѐ: «Нові 
Дні», «Ювшан Зіллѐ», «Молода Уљраїна», «Батьљівщина», «Слідами Малої Свѐтої», багато літературних і 
науљово-популѐрно творів, шљільних підручниљів, љалендарів, явілейних љниг тощо, а деѐљі ще й 
дотепер там продовжуять друљуватисѐ. Та найбільшоя заслугоя видавництва василіѐн у Канаді стало 
друљуваннѐ «Світла», що почало виходити у травні 1938 p. спершу у Мондері, а від љінцѐ 1949 р. – у 
Торонто. Первісний його формат був газетний – на 8 сторінољ та наљладом 100 примірниљів. У Торонто 
це вже став журнал, спершу двотижневиљ із 32 сторінљами, а з початљу 1955 р. – місѐчниљ з 48 
сторінљами. Ољрім «Світла», василіѐни видавали ще щорічно љалендарі: «Календар Уљраїнсьљої Родини» 
та «Календар Уљраїнсьљих Вістей», їхнім редаљтором у 1930-1940-х рољах був переважно о. А. Трух.  

Отже, василіѐни і в Новому світі продовжили своя традиція просвітницьљої праці, у љотрій 
духовно-релігійна љомпонента сусідую з народно-љультурницьљоя. Тим самим вони велиљоя міроя 
сприѐли і сприѐять збереження національної ідентичності в уљраїнсьљій діаспорі. 

 
____________________ 
1 За матеріалами збірниља авторства самих Василіан (зољрема: М. Соловій, В. Бурљо, А. Пељар, 

В. Кавалиљ) – Нарис історії Василіѐнсьљого Чину Свѐтого Йосафата. – Записљи Чину свѐтого Василіѐ Велиљого. – 
Серіѐ 2, сељціѐ 1. – Т. 48. – Рим: Видавництво Отців Василіѐн, 1992. 
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Костянтин Недзельський 

РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА У ТВОРЧОМУ СПАДКУ ІВАНА ОГІЄНКА (МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА) 

ДІАСПОРНИХ РОКІВ 

 
У статті подано аналіз праць відомого українського мислителя-богослова Івана Огієнка 

(митрополита Іларіона), у яких розкривається природа релігійної віри і її функціональна зорієнтованість. 
Митрополит, який майже 50 років свого життя провів у зарубіжжі, наголошує, що в процесах 
національного самозбереження за умов діаспорного життя особливу роль може відіграти глибокий 
зв’язок православних вірувань українця з його самобутніми традиціями і звичаями. 

Ключові слова: релігія, віра, релігійні відносини, Українська Церква. 
 

This article analyzes the works of the famous ukrainian philosopher-theologian Ivan Ohiyenko (Metropolitan 
Hilarion), in which the nature of religious belief and its functional orientation reveals. Metropolitan, who was almost 
50 years of his life in foreign countries, stresses that a deep relationship Ukrainian Orthodox beliefs with its 
distinctive traditions and customs can play a special role in the process of national self-preservation under 
conditions of diaspora life. 

Key words: religion, faith, religious relations, Ukrainian Church. 
 

В новітній історії інтелељтуальної і духовної љультури Уљраїни видатний учений, державний і 

церљовний діѐч Іван Огіюнљо (1882-1972) відомий під двома іменами: ѐљ світсьљий учений – професор-

науљовець Огіюнљо, і ѐљ духовна особа – митрополит Іларіон. 

Народивсѐ він у 1882 р. у волинсьљому містечљу Брусилові, заљінчив у 1909 р. Київсьљий 

університет, працявав опіслѐ там на виљладацьљій роботі. У 1918 р. був міністром освіти в урѐді УНР, у 

1919-1921 рр. міністром віросповідань. В 1919 р. Іван Огіюнљо – організатор і рељтор Кам’ѐнець-

Подільсьљого Уљраїнсьљого університету. Причетний до створеннѐ разом із архіюписљопом Олељсіюм 

(Дородницея) у 1917 р. Всеуљраїнсьљої Церљовної Ради, ѐља ініціявала проведеннѐ у січні 1918 р. 

Всеуљраїнсьљого Церљовного Собору, пољлиљаного вирішити доля Православної Церљви в Уљраїні. З 

доповіддя на Соборі «Відродженнѐ Уљраїнсьљої Церљви» виступив І. Огіюнљо.  

У рољи своюї суспільної діѐльності він приділив багато уваги питаннѐм уљраїнізації церљовно-

релігійного життѐ, відродженнѐ Уљраїнсьљого Православ’ѐ. Емігрувавши до Польщі, у 1926-1932 рр. 

працявав професором церљовно-слов’ѐнсьљої мови й палеографії у Варшавсьљому університеті. У 

1940 р. хіротонізований і став архіюписљопом (згодом – митрополитом) Холмсьљим і Підлѐсьљим УАПЦ. З 

1947 р. – у Вінніпезі, де з 1951 р. очолив ѐљ митрополит Уљраїнсьљу Грељо-Православну Церљву Канади. 

Помер тут у 1972 році. 

Науљовий здобутољ І. Огіюнља становить більше тисѐчі праць. Науљово він працявав на ділѐнљах 

уљраїнсьљого мовознавства, славістиљи, історії, љультури, љанонічного права та ін. Серед праць з історії 

релігії і церљви – «Дохристиѐнсьљі віруваннѐ уљраїнсьљого народу», «Костѐнтин і Мефодій» у 2-х томах, 

«Уљраїнсьља Церљва» у 2-х томах, «Ідеологіѐ Уљраїнсьљої Церљви», «Кнѐзь Костѐнтин Острозьљий і його 

љультурна працѐ», «Уљраїнсьља Церљва часів руїни», «Уљраїнсьља Патрологіѐ», розвідљи про Іоаниљіѐ 

Галѐтовсьљого та ін. Іван Огіюнљо – перељладач уљраїнсьљоя мовоя Біблії та багатьох богослужбових 

љниг. Більшість праць написана митрополитом в діаспорні рољи його життѐ. У Канаді він редагував 

журнал «Наша Культура» (згодом – «Віра і љультура»), був засновниљом Науљово-богословсьљого 

товариства. 

У љолосальній творчій спадщині Івана Огіюнља чітљо виољремляютьсѐ шар релігіюзнавчих ідей, 

ѐљий, безперечно, заслуговую на його всебічний науљовий аналіз. Зрозуміло, що перетинаннѐ в одній 

особі світсьљого і духовного наљлало відбитољ на релігіюзнавчу думљу І. Огіюнља, ѐљу водночас можна 

аналізувати ѐљ з позицій аљадемічного, таљ і богословсьљого релігіюзнавства. В одному випадљу, љоли 

Огіюнљо-вчений ретельно досліджую історія Уљраїнсьљої Церљви, він присљіпливий і об’юљтивний 

прихильниљ історичного фаљту, в іншому – ревний апологет православної віри, невтомний ідеолог 

Уљраїнсьљої Православної Церљви, длѐ ѐљого емоційна сљладова перељонань нерідљо ю важливішоя за 

раціональну.  
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У своїх працѐх І. Огіюнљо не лише описував зародженнѐ та еволяція релігії в цілому чи ољремих її 
елементів, але й намагавсѐ осмислити сутність і сенс дійсного процесу розвитљу релігійного феномену, 
означив свою баченнѐ його струљтури і фунљціональності. Учений-богослов намагаютьсѐ розглѐдати 
сутність релігійного феномену, не абстрагуячись при цьому від певної љонљретної її форми, а вписуячи 
проблеми релігії в љонтељст історичних, філологічних, љультурологічних та соціологічних досліджень, 
виходѐчи з принципу христоцентризму, апології православ’ѐ, ставлѐчись до христиѐнства в його 
православній формі ѐљ до «істинної релігії».  

Дослідження феномену релігії і церљовного чинниља в історії уљраїнсьљого народу учений-
богослов присвѐтив рѐд написаних в рољи діаспори праць, зољрема «Уљраїнсьља церљва», «Поділ юдиної 
Христової Церљви і перші спроби поюднаннѐ її», «Ідеологіѐ уљраїнсьљої церљви», «Дохристиѐнсьљі 
віруваннѐ уљраїнсьљого народу» та ін. Не будучи професійним ученим-релігіюзнавцем, Огіюнљо однаљ 
постійно виљористовую науљово-понѐтійний апарат ціюї науљи, причому цілљом љорељтний з точљи зору 
науљи про релігія його часу. Певний сенс длѐ аналізу релігіюзнавчої думљи митрополита Іларіона маю й 
виољремленнѐ таљого елементу, ѐљ релігійні відносини, що пропонуять робити деѐљі дослідниљи, 
осљільљи вони можуть бути виѐвлені тут у зв’ѐзљах «мирѐнин – церљовнослужитель», «церљва – 
держава», «релігіѐ – љультура», а таљож через розглѐд різних символічних посередниљів, завдѐљи ѐљим 
фіљсуятьсѐ відносини між лядиноя і Богом. 

Аналіз творчої і духовної спадщини з релігіюзнавчих позицій засвідчую, що протѐгом усього свого 
творчого життѐ учений прагнув осѐгнути ѐљ іманентні внутрішні заљономірності в зародженні і розвитљу 
релігійного феномену, таљ і спрѐмованість його руху в љонтељсті ідеалів і потреб віруячого. Длѐ цього він 
таљ чи інаљше мусив рефлељсувати ољремі елементи релігійного љомплељсу, визначати їх впливи на різні 
сторони суспільного життѐ або ољремих індивідів, тобто їх соціальні фунљції. Ељспліљаціѐ струљтурно-
фунљціональних елементів релігійного љомплељсу, ѐљ його собі уѐвлѐю митрополит Іларіон, можлива 
лише за умови адељватного вибору науљових підходів та методів його аналізу.  

Хараљтерним длѐ Іларіонової релігіюзнавчої думљи ю те, що длѐ означеннѐ феномена релігії він 
майже не вживаю понѐттѐ «релігіѐ», «релігійний світоглѐд», тим не менше ці понѐттѐ імпліцитно 
виступаять љлячовими у проведенні відносної межі між релігіюя та іншими духовними сферами. 
Свідченнѐм цього ю те, що уљраїнсьљий учений-богослов широљо виљористовую термін «віра» – ѐљ 
ољремо, таљ і в різних словосполученнѐх, зољрема «рідна віра», «христиѐнсьља віра», «православна віра» 
або близьље до нього «дохристиѐнсьљі віруваннѐ». 

Той фаљт, що І. Огіюнљо взагалі дуже рідљо вживаю термін «релігіѐ», можна поѐснити таљ, що через 
його запозиченість і формально-науљову змістовність воно ю длѐ нього емоційно нейтральним, ѐљщо не 
сљазати чужим, а «віра» ѐљ старослов’ѐнсьљий його відповідниљ – близьљим і рідним, осљільљи асоціяютьсѐ 
в його свідомості з релігійними љоренѐми уљраїнсьљої љультури, почуттѐм глибољої пошани до предљів 
уљраїнсьљого народу, до «правди» їх життѐ. Таљ само й замість понѐттѐ «релігійність» митрополит Іларіон 
вживаю близьље до нього старослов’ѐнсьље «побожність» («набожність») в значенні наближеннѐ народу 
до Бога, що ю результатом обожненнѐ-христиѐнізації: «обожитись, ѐљнайбільше наближитись до Господа, 
Творцѐ свого» *3, с. 8+. Таљі термінологічні особливості ю певним підґрунтѐм длѐ стверджуваннѐ тіюї думљи, 
що релігійна віра розглѐдаютьсѐ ним ѐљ інтегративна риса релігійної свідомості. 

Таљим чином, уљраїнсьљий учений і богослов виљористовую понѐттѐ «віра», «віруваннѐ» ѐљ синонім 
«релігії». Однаљ в іншому љонтељсті «віра» наближаютьсѐ за своїм змістом до таљих понѐть, ѐљ 
істинність, правда, одкровення, сутність, істина тощо, а таљож семантично зближуютьсѐ з понѐттѐми 
істинний (заснований на істині чи дійсності), дійсний, справжній, щирий (заснований на розумі, моралі), 
чесний, правдивий, таљий, що заслуговує на довіру. Длѐ митрополита Іларіона ѐљ богослова віра ю 
насамперед особливим душевним станом, психічним настроюм, що породжуютьсѐ і підтримуютьсѐ 
власним релігійним досвідом лядини – її роздумами про Бога і переживаннѐм різних почуттів, 
пов’ѐзаних з љультовими діѐми.  

Про віру учений-богослов судить не з точљи зору відстороненого спостерігача. Сам він – глибољо 
віруяча лядина, двома найважливішими інтенціѐми ѐљої ю Бог і Уљраїна. У своїй вірі І. Огіюнљо постаю ѐљ 
тверезо мислѐчий прагматиљ, а не ѐљ фанатиљ. Вірѐчи в чудо, він аж ніѐљ не чељаю «манни небесної», а 
творить його власноруч. Дивовижна Огіюнљова працелябність, на ѐљу звертаять увагу його біографи, 
безсумнівно, ю прѐмим наслідљом його віри в животворну силу христиѐнства, Уљраїнсьљу Православну 
Церљву, побожний уљраїнсьљий народ. Говорѐчи, що свѐщениљ «повинен горіти й світити, а не чадіти», 
митрополит Іларіон вимагаю цього насамперед від самого себе. 
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У процесі аналізу духовної спадщини уљраїнсьљого ученого-богослова інљоли виниљаять 
суперечності, ѐљі можна з’ѐсувати, ѐљ вже зазначалосѐ, ѐљщо розділити в ньому «іпостасі» ученого-
професора (Івана Огіюнља) і православного віруячого-богослова (митрополита Іларіона). З точљи зору 
аљадемічної науљи його ставленнѐ до Уљраїнсьљого Православ’ѐ ю більш нейтральним, науљовим, що 
помітно в ранній період творчості. Що ж стосуютьсѐ більш пізніх етапів, особливо післѐ прийнѐттѐ 
свѐщеницьљого сану, то оборона ним Уљраїнсьљого Православ’ѐ стаю більш рішучоя, в його оцінці стаю 
на позиції љонфесійності, відтаљ все частіше виљористовуячи љатегоричні апологетичні судженнѐ.  

Зољрема, у своїй науљовій праці «Проповеди Іоанниљіѐ Галѐтовсљаго, яжно-руссљого 
проповедниља ХVІІ-го веља» (1913), І. Огіюнљо зазначаю: «аљ відомо, південноросійсьља церљва 
особливоя чистотоя своїх догматів не славилась, через що багаторазово зазнавала заљидів й нападів з 
бољу церљви, напр., велиљорусьљої» [7, с. 18]. У своїх же богословсьљих працѐх він інљоли суперечить собі 
самому. Відтаљ, в «Уљраїнсьљій патрології» (1965) знаходимо таље судженнѐ, ѐље вже підносить 
Уљраїнсьље Православ’ѐ відносно мосљовсьљого: «Наша Церљва усе свою життѐ славна чистотоя 
Православіѐ, але під цим завжди розумію чистоту православних Догматів і Канонів, а не чистоту 
обрѐдів» *4, с. 30]. 

Виѐвленнѐ специфіљи Огіюнљового розуміннѐ природи релігії потребую не лише аљцентуваннѐ 
уваги на тих понѐттѐх, ѐљі він вживаю длѐ її аналізу, але й з’ѐсувати два найважливіших з точљи зору 
філософії релігії питаннѐ – її істинності та її діювості. аљу цінність маю релігіѐ і чому служить? – ось два 
питаннѐ, ѐљі, завдѐчуячи зв’ѐзљу теорії і праљтиљи, утворяять юдину цілісність і маять один і той же 
сенс, і ѐљі найближче підводѐть нас до осѐгненнѐ історіософсьљої љонцепції релігії уљраїнсьљого вченого-
богослова.  

аљ істинний христиѐнин, він розглѐдаю релігія не в етимологічному значенні діюслова «relegere», 
на ѐљому наполѐгав філософ-ѐзичниљ Цицерон, і ѐље означаю зв’ѐзуваннѐ разом рѐду форм релігійної 
праљтиљи, що схваляятьсѐ суспільством і санљціонуятьсѐ державоя, а в розумінні апологета Лаљтанціѐ, 
ѐљий виводив його з іншого, аніж Цицерон, діюслова – «religare» *9, с. 18]. У цьому христиѐнсьљому сенсі 
релігіѐ означаю глибољий зв’ѐзољ лядини з невимовноя таїноя Божества і релігійними обрѐдами, ѐљі 
ініціяять і підтримуять цей зв’ѐзољ лядини зі своїм Богом. «В першому випадљу сутність релігії 
виводѐть із попередніх визначень природи Бога, світу і лядини, а в другому, спираячись на дані аналізу 
відбитљів релігії в багатоманітній поведінці лядини» *9, с. 17]. Це слід розуміти таљ, що в першому 
випадљу сутність релігії виводитьсѐ шлѐхом дедуљції на підставі наперед встановлених визначень, а в 
другому – шлѐхом індуљції, посилаячись на різноманіттѐ релігійних феноменів. Отже, релігіѐ ю 
історичним понѐттѐм, ѐље пов’ѐзане з особливими способами переживаннѐ лядьми досвіду 
Божественного.  

Розмірљовуячи у межах релігіюзнавчого проблемного полѐ, І. Огіюнљо говорить про необхідність 
означеннѐ фунљціональної сутності релігії, тобто того, що даю релігіѐ лядѐм, ѐљі їх життюві потреби вона 
задовольнѐю, а загалом – про її соціољультурну роль і місце в житті љожного ољремого віруячого. На це 
важливо звернути увагу тому, що длѐ митрополита Іларіона притаманний саме фунљціональний підхід 
до означеннѐ релігії, а цей підхід «довів своя праљтичну придатність длѐ сутнісного аналізу різних 
історичних форм релігії» *1, с. 555]. Відтаљ уљраїнсьљий учений і богослов розглѐдаю релігія, враховуячи 
ті різноманітні грані життюдіѐльності суспільного суб’юљта, в межах ѐљих фунљціоную релігіѐ ѐљ важливий і 
необхідний љомпонент суспільної свідомості.  

Релігіѐ у цьому відношенні, відбиваячи специфічні умови буттѐ релігійних спільнот або ољремих 
індивідів, постаю ѐљ необхідність, що породжена певними потребами та інтересами лядей. Не 
випадљово митрополит Іларіон в љонтељст уљраїнсьљої історії вљлячаю не лише православну церљву, але й 
«стару уљраїнсьљу віру», присвѐтивши їй спеціальну праця «Дохристиѐнсьљі віруваннѐ уљраїнсьљого 
народу». З ціюї точљи зору, релігіѐ маю чітљо означену лядиновимірність. «Без Віри лядина порожнѐ», – 
перељонаний уљраїнсьљий богослов. Тобто, не лядина існую длѐ релігії, а релігіѐ длѐ лядини, хоча в 
площині релігійної праљтиљи все може виглѐдати інаљше. 

Що стосуютьсѐ релігіюзнавчих філософем, то їх ељспліљаціѐ засвідчую, що длѐ Огіюнља ѐљ істориља 
релігії і церљви віра маю, насамперед, праљтичне виправданнѐ: це не стільљи баченнѐ світу лядиноя, 
сљільљи здатність давати свободу. Зрозуміло, що не будь-ѐља релігіѐ відљриваю лядині шлѐх у царину 
свободи, а лише та, ѐља у своюму віровченні спираютьсѐ на загальнолядсьљі цінності. Але й цього самого 
по собі недостатньо. Необхідно таљож, щоб релігіѐ відповідала духові народу, мала глибољий зв’ѐзољ з 
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джерелами його національної психології, була органічно вљлячена в перипетії його історичного та 
љультурного розвитљу. Длѐ уљраїнців – це віра православна: «Уљраїна була й буде – рано чи пізно – 
тільљи православна. І тільљи тоді вона стане міцноя, юдиноя, соборноя і досѐгне мрій своїх. Інаљше 
таљоя вона не буде!» *5, с. 7]. У цьому твердженні чітљо простежуютьсѐ љонфесійна ангажованість його 
автора ѐљ богослова.  

Митрополит не просто љонстатую вищість православної віри перед љатолицизмом, але й поѐсняю 
її зв’ѐзљом через љанони і догмати з істинним христиѐнсьљим віровченнѐм. Тому, незважаячи на 
зовнішньо плідне його співробітництво із главоя УГКЦ митрополитом Шептицьљим, а таљож на те, що 
обидва вони вирішували одне й те ж завданнѐ – перетвореннѐ уљраїнсьљого народу через 
посередництво церљви в «національний моноліт» – у віросповідному відношенні близьљості між ними 
не було. Та й не могло бути, позаѐљ мали принципово відмінне розуміннѐ зв’ѐзљу Уљраїнсьљої Церљви з 
Церљвоя «Вселенсьљоя».  

Длѐ митрополита Іларіона Вселенсьља Церљва – це Церљва Візантійсьља, а длѐ Андреѐ 
Шептицьљого – љатолицьља. Ось чому останній љритиљував пентархія ѐљ «тіло з п’ѐтьма головами», що 
љерую усім православним світом, вносѐчи в нього дезорганізація, й доводив переваги підпорѐдљуваннѐ 
Уљраїнсьљої Церљви Риму ѐљ юдиному управлінсьљому центру *10, с. 33]. Натомість Іларіон був твердо 
перељонаний в прѐмо протилежному: православний автољефальний спосіб організації церљовного життѐ 
сприѐю національному й љультурному самовизначення народів, у той час ѐљ підпорѐдљуваннѐ 
національної Церљви централізованій папсьљій владі неминуче спричинѐютьсѐ до національної і 
љультурної асимілѐції народу.  

Виходѐчи з реалій уљраїнсьљого буттѐ, І. Огіюнљо глибољо сприйнѐв христиѐнсьљу ідея дарувати 
лядѐм свободу задовго до того, ѐљ це усвідомило сучасне західне релігіюзнавство напередодні ХХІ 
століттѐ: «Питаннѐ, ѐље постане перед христиѐнсьљоя релігіюя у найближчому майбутті ю таљим: 
насљільљи вона здатна розљріпачувати лядину і ѐља сила її емансипації» *9, с. 90]. Проте ю відмінність між 
Іларіоновим і сучасним західноювропейсьљим баченнѐм свободи, ѐља у нього ю не персоноцентричноя, 
а етноцентричноя.  

Длѐ уљраїнсьљого ученого-богослова ідеѐ звільненнѐ уљраїнсьљого етносу з усіх різновидів 
несвободи – політиљо-ељономічної, љультурної, релігійної – ю більш аљтуальноя, ніж здобуттѐ свободи 
ољремим індивідом. Відтаљ релігіѐ підносить не лядину, а нація, «побожний народ». Таља позиціѐ, ѐљу 
можна висловити у формулі «лядина длѐ нації, а націѐ длѐ лядини», була одніюя з основних причин 
тих непорозумінь, що виниљали між митрополитом Іларіоном та відомими уљраїнсьљими політичними і 
релігійними діѐчами, ѐљі дещо інаљше розуміли роль релігії в житті суспільства та ољремого індивіда. 

В онтологічному (љосмологічному) плані релігіѐ у мірљуваннѐх митрополита Іларіона ю своюрідним 
продовженнѐм творчого божественного аљту, твореннѐ світу Богом, ѐљий не припинѐвсѐ від свого 
початљу і буде продовжуватись до «љінцѐ віљу». «Твореннѐ Господом світу не пољінчилосѐ, – Творець 
творить його й далі щоднѐ, щохвилини» *4, с. 7]. У цей творчий процес через христиѐнізація вљлячена 
лядина ѐљ істота гріховна, недосљонала, головний сенс ѐљої полѐгаю в поступовому подоланні нея своюї 
недосљоналості й наближенні, таљим чином, до божественної сутності. Отже, світ перебуваю в русі, в 
постійних змінах. Не випадљово тому в працѐх ученого-богослова важливу роль відіграять таљі понѐттѐ 
процесуального хараљтеру, ѐљ «обожненнѐ», «христиѐнізаціѐ», що даю підстави длѐ виѐвленнѐ 
притаманних його љонцепції релігії струљтурно-фунљціональних хараљтеристиљ, осљільљи осмисленого 
спрѐмуваннѐ цим змінам надаю релігіѐ з певними її елементами і притаманними цим елементам 
фунљціѐми. Длѐ того, щоб з’ѐсувати це важливе питаннѐ, варто ще раз звернутисѐ до Огіюнљового 
тлумаченнѐ понѐттѐ «віра».  

«Віра в широљому релігійному значенні – це глибоље й повне наше перељонаннѐ в існуванні Бога, 
а разом з тим – повне признаннѐ Його істоти та Його дій» *6, с. 3]. Віра в Бога маю цілљом заполонити 
душу лядини з тим, щоб вона стала її сутністя. Все, що б не робила лядина, вона мусить робити з віроя 
у Бога, «пам’ѐтаячи про Нього щохвилини». Віра – це постійне спрѐмуваннѐ всіх чуттів і помислів на 
Бога. «Віра не потребую дољазів, бо сприймаю все душея та серцем і цим схилѐю й розум до того ж» *6, 
с. 4]. Цим засвідчуютьсѐ ірраціональна суть релігії (віри), що, у своя чергу, поѐсняю помітну присутність 
емоційного љомпоненту в Іларіонових судженнѐх про справи релігійної віри. І це зрозуміло, адже його 
підхід до вирішеннѐ релігійних проблем ю љонфесійним. Гегель зазначав: «Релігія маю відображуватисѐ в 
почуттѐх, повинна бути в почутті, інаљше це не релігіѐ; віра не може бути без почуттѐ, інаљше це не 
релігіѐ» *2, с. 358]. 
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Длѐ митрополита Іларіона все, що стосуютьсѐ релігії, не лише ю љонстатаціюя певних релігійних 
почуттів, а насамперед глибољим переживаннѐм на особистісному рівні, а тому понѐттѐ «рідна віра» і 
«віра батьљів» набуваять длѐ нього значеннѐ співпадаячих за змістом тотожностей. Зважаячи на це, 
можна говорити про певний традиціоналізм Іларіона, ѐљий маю глибољі љорені, споріднені із етнічними 
переживаннѐми, що живлѐтьсѐ почуттѐм глибољої лябові до рідної уљраїнсьљої природи. Бог, Природа, 
уљраїнсьљий народ і його православна віра ю длѐ нього понѐттѐми, ѐљі ю по суті ѐљимись надцінностѐми. 

«Природа і Уљраїна длѐ І. Огіюнља – це етнос, мова, љультура і ментальність, а Природа і Уљраїнець 
– це хараљтер і долѐ» *8, с. 25]. Природа – джерело «старої уљраїнсьљої віри». Саме це поѐсняю його 
невдоволеннѐ тим, що її називаять «ѐзичеством». Цѐ риса багато в чому проливаю світло на особливості 
релігійних почуттів і поглѐдів І. Огіюнља, пољазуячи, зољрема, пантеїстичну спрѐмованість його 
релігійного світоглѐду. 

Природа длѐ уљраїнсьљого ученого ю джерелом формуваннѐ народної психології, первинних 
релігійних почуттів. Власне, з переживаннѐ величі і љраси природи, усвідомленнѐ її життюдайної сили 
починаютьсѐ длѐ лядини релігіѐ, пробуджуютьсѐ почуттѐ глибољого зв’ѐзљу з надприродним: «Про Бога 
свідчить всѐ природа». Це ю те «ољеанічне» суб’юљтивне «відчуттѐ чогось безмежного, безљрайнього», 
відчуттѐ своюї приналежності зовнішньому світові ѐљ справжньому джерелу релігійності.  

Природа, Богом заповідана уљраїнсьљому народу, велична, багата і щедра, а уљраїнсьља 
православна віра – це віра, ѐља заповідана йому славними предљами, а тому і перше, і друге ю свѐтим і 
недоторљанним. Уљраїнець тут не може вибирати, бо ж приречений приймати це ѐљ даність, дарунољ, а 
тому мусить відплачувати їм своюя відданоя віроя і палљоя лябов’я. Звідси виходить глибоље 
перељонаннѐ митрополита у тому, що всіма силами слід захищати уљраїнсьљу православну віру, ѐља, по 
суті, може ю релігіюя «природноя», тобто таљоя, що відповідаю духові народу, ѐљий сформувавсѐ на 
почутті глибољої лябові до рідної природи.  

Вже загальний оглѐд релігіюзнавчої думљи І. Огіюнља даю підстави стверджувати, що уљраїнсьљий 
учений і богослов траљтував релігія, перш за все, ѐљ ѐвище світоглѐду. Свідченнѐм цього ю хоча б те, що 
при розглѐді релігійних проблем він виљористовую таљі понѐттѐ, ѐљ «дух», «душа», а таљож різні дотичні 
понѐттѐ, що стосуятьсѐ насамперед моральної форми суспільної свідомості. Разом з тим ми зустрічаюмо 
у нього хараљтеристиљу љульту і обрѐдів, зољрема, љоли він даю порівнѐльний аналіз православної і 
љатолицьљої обрѐдовості й љультової праљтиљи («Поділ юдиної Христової Церљви…»), чи ж вимагаю не 
плутати церљовні обрѐди та звичаї Російсьљої Православної Церљви з догматами і љанонами, 
прийнѐтими Вселенсьљими Соборами *4, с. 29]. 

Огіюнљо визначив ті риси, ѐљі хараљтеризуять саме Уљраїнсьље Православ’ѐ (софійність, соборність, 
демољратизм, ювангелістсьљість, побутовість та ін.), обґрунтував питаннѐ мови церљви, її роль в 
љультурному житті нації. 

Відтаљ у творчому доробљу І. Огіюнља зустрічаюмо достатньо глибољий аналіз всього того, що 
сучасне аљадемічне релігіюзнавство називаю «релігійним љомплељсом», а таљож виљористовуваний ним 
науљово-љатегоріальний апарат. 
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Сергій Присухін  

ПАСТИРСЬКИЙ ВІЗИТ ЙОАНА ПАВЛА ІІ В УКРАЇНУ (23―27 ЧЕРВНЯ 2001 Р.) ЯК УРОК 

МІЖРЕЛІГІЙНОГО ТА ЕКУМЕНІЧНОГО ДІАЛОГУ ДЛЯ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА 

 
У статті висвітлено практику міжрелігійного та екуменічного діалогу на прикладі пастирського 

візиту Папи Йоана Павла ІІ в Україну 23-27 червня 2001 року. 
Ключові слова: діалог, міжрелігійний діалог, екуменічний діалог, взаємне прощення, діалог і мир, 

культура діалогу. 
 

The article is dedicated to the practice of interreligious and ecumenical dialogue on the example of Pastoral 
Visit of Pope John Paul II to Ukraine on 23-27, June 2001. 

Key words: dialogue, interreligious dialogue, ecumenical dialogue, mutual forgiveness, dialogue and peace, 
the culture of dialogue. 

 
 

«Протягом усього мого Понтифікату (а надто під час 
моїх пастирських візитів у різні куточки світу) я мав 
велику радість зустрічатися з представниками інших 
релігій… Релігія не є і не повинна ставати причиною 
конфліктів, а особливо, коли збігаються ідентичності – 
релігійна, культурна і етнічна. Релігія і мир – завжди 
поруч… Нашим завданням на майбутнє буде навчитися 
культури діалогу». 

(Йоан Павло ІІ) 
 
Магістеріум Католицьљої Церљви, виољремляячи позитивні чинниљи вдосљоналеннѐ соціального 

життѐ, наголошую на значенні діалогу ѐљ «љонљретної форми зустрічі і пошуљу взаюморозуміннѐ між 
лядьми, групами або громадами, ѐља здійсняютьсѐ у дусі щирості, поваги і довіри до іншої лядини ѐљ 
до особи і маю на меті поглиблене пізнаннѐ істини або прагненнѐ зробити взаюмовідносини між лядьми 
відповідними лядсьљій гідності» *4, с. 1626-1627]. 

Свого часу Папа Павло VІ (понтифіљат 1963-1978 рр.) в енциљліці «Ecclesiam Suam» (06.08.1964 р.) 
одним із перших аљцентував на значенні љонцепції діалогу ѐљ сљладової програми оновленнѐ 
Католицьљої Церљви відповідно до потреб розширеннѐ спілљуваннѐ із зовнішнім світом: «Церљва маю 
вступити у діалог зі світом, в ѐљому вона живе. Вона маю, що сљазати, і даю посланнѐ, і здійсняю діалог» 
(п. 65) *18+. У таљому љонтељсті діалог тлумачитьсѐ ѐљ «визнаний метод здійсненнѐ апостольсьљої місії 
Церљви» (п. 81), ѐљий стаю мистецтвом духовної љомуніљації, набуваячи власних хараљтеристиљ (п. 81, 
пп. 1-4) [18]1. 

Логічним продовженнѐм «Ecclesiam Suam» стали ті рішеннѐ ІІ Ватиљансьљого Собору (1962-
1965 рр.), в ѐљих були піднѐті проблеми здійсненнѐ міжрелігійного діалогу в сучасному світі, а саме: 
Дељлараціѐ про релігійну свободу «Dignitatis Humanae», Догматична Конституціѐ про Боже об’ѐвленнѐ 
«Verbum Dei», Дељрет про пастирсьљий урѐд юписљопів у церљві «Christus Dominus», Дељрет про 
апостолѐт мирѐн «Apostolicam actuocitatem», Конституціѐ про церљву в сучасному світі «Gaudium et 
spes». Узагальняячим висновљом став наступний: Католицьља Церљва була сформована і продовжую 
розвиватись в межах діалогу. 

В Душпастирсьљій љонституції про церљву в сучасному світі «Gaudium et spes» («Радість і надіѐ», 
7.12.1965 р.) було ољремо наголошено на значенні діалогу, ѐљий веде Католицьља Церљва зі світом (п. 92 
«Про діалог між усіма лядьми»). «Бажаннѐ таљої розмови (діалогу. – Автор), ѐља, при всій відповідній 
розсудливості, мала б на меті тільљи лябов до істини, з нашого бољу не виљлячаю ніљого, навіть тих, хто 
плељаячи висољі блага лядсьљого духа, не признаю їх справжнього Творцѐ, ані тих, хто противитьсѐ 
Церљві та на різні лади її поборяять… Всі ми пољлиљані, щоб бути братами. І тому пољлиљані тим самим 
лядсьљим і Божим призваннѐм, без усѐљого насиллѐ і підступу можемо і повинні ми співпрацявати на 
побудуваннѐ світу в справжньому мирі» *1, с. 618]. 
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Післѐ Собору Магістеріум Католицьљої Церљви продовжував обстоявати тезу, згідно з ѐљоя 
сьогодні нагальним завданнѐм стаю подальше поглибленнѐ діалогу ѐљ сљладової ювангельсьљої місії 
Церљви. У дољументах Церљви наголошено на тому, що правдивий діалог не виљлячаю місіонерсьљу 
діѐльність та здійсненнѐ ювангелізаційних завдань. Останню знайшло свою віддзерљаленнѐ в енциљліці 
Йоана Павла ІІ «Redemptoris missio» («Місіѐ Відљупителѐ», 07.12.1990 р.) та спільному дољументі 
Папсьљої Ради з питань міжрелігійного діалогу та Конгрегації ювангелізації народів «Dialogue and 
Proclamation» («Діалог і проголошеннѐ», 19.05.1991 р.), а таљож Дељларації Конгрегації віровченнѐ 
«Dominus Iesus» («Господь Ісус», 06.08.2000 р.) тощо. 

Відомо, що з самого початљу свого понтифіљату Папа Йоан Павло ІІ (понтифіљат 1978-2005 рр.) 
прагнув аљтивізувати міжрелігійний діалог із представниљами іудаїзму, ісламу та інших монотеїстичних 
релігій. Приљладом слугую його візит до римсьљої синагоги в серпні 1986 р., під час ѐљого була здійснена 
спільна молитва за мир за участя представниљів нехристиѐнсьљих релігій. В 1988 р. Магістеріум 
обнародував дољумент «We remember: a Reflection on the Shoah» («Ми пам’ѐтаюмо: роздуми про 
голољост», 16.03.1988 р.), що аљтуалізував увагу світової громадсьљості до трагічної долі юврейсьљого 
народу – жертви геноциду в рољи Другої світової війни. Здійсняячи пастирсьљий візит у Норвегія, 
Ісландія, Данія та Швеція (у червні 1989 р.), під час Свѐтої літургії в Тромсе (містечљу за північним 
полѐрним љолом) Йоан Павло ІІ, звертаячись до љатолиљів та членів інших релігійних громад, зољрема 
лятеран, та всіх лядей доброї волі, висловив сподіваннѐ, що його візит «сприѐтиме поглиблення 
взаюмної поваги та юдності всіх христиѐн відповідно до молитви Христа, «щоб усі були одно» 
(Йо. 17, 21)» (п. 2) [17]. 

Особливого значеннѐ Свѐтий Отець надавав ељуменічному діалогу, тобто подолання 
дољтринальних непорозумінь між Католицьљоя Церљвоя та іншими христиѐнсьљими церљвами. 
Вагомим приљладом слугуять розроблені і підписані спільні дељларації з православним Патріархом 
Антіохійсьљим Ігнатом Заљља Івасом (1983 р.) та його наступниљом Ігнатіюм (2002 р.), патріархом 
Константинопольсьљим Дмитріюм (1987 р.) та його наступниљом Варфоломіюм (1995 р.) тощо. Питаннѐм 
ељуменічного діалогу Папа Йоан Павло ІІ присвѐтив енциљліљу «Ut unum sint» («Щоб усі були одно», 
25.05.1995 р.), в ѐљій обґрунтовувалась теза, згідно з ѐљоя љожен христиѐнин маю здійснявати свій 
ељуменічний обов’ѐзољ перед Богом – прагнути до юдності [15]. 

Свѐтий Отець заљлиљав міжнародну спільноту за допомогоя діалогу (мирним шлѐхом) вирішувати 
наѐвні суперечності в міжнародних відносинах (на Близьљому Сході, в Персьљій затоці, на Балљанах, 
Кављазі тощо). Приљладом виљористаннѐ можливостей діалогу (зољрема у справі служіннѐ миру) слугую 
зверненнѐ Понтифіља до Президента Аргентини та Прем’юр-міністра Велиљобританії (телеграма від 22 
травнѐ 1982 р.), в ѐљому він заљлиљаю до примиреннѐ під час війсьљового љонфліљту між Аргентиноя та 
Велиљобританіюя за Фолљлендсьљі (Мальдівсьљі) острови. Цього ж днѐ в Базиліці Свѐтого Петра 
відбуласѐ Божественна Літургіѐ за мир і справедливість у співслужінні з Юписљопами Аргентини та 
Велиљобританії, під час ѐљої Папа зазначив: «Ми не звертаюмо уваги на перепони, ѐљі, ѐљ в цей час, 
перешљоджаять досѐгнення мети, що таљ необхідна длѐ добра і відповідаю справжнім інтересам двох 
народів, і все ж впевнено підтверджуюмо наше перељонаннѐ: мир це наш обов’ѐзољ, мир можливий… 
Мир – це дар Христа, і ми, христиѐни, зобов’ѐзані його берегти. Мир не тільљи потрібний, але і 
можливий» (п. 2) [13]. 

За 25 рољів понтифіљату Йоан Павло ІІ значно розширив можливості здійсненнѐ миру із 
залученнѐм до цього процесу всіх форм діалогу. Приљладом слугую налагодженнѐ міжнародних зв’ѐзљів 
Свѐтого Престолу зі світовим співтовариством: ѐљщо у 1978 р. Ватиљан підтримував дипломатичні 
зв’ѐзљи з 85 державами, то у 2003 р. – зі 174. За участі Понтифіља були встановлені (або відновлені) 
дипломатичні зв’ѐзљи з багатьма љраїнами світу, наприљлад, з США – у 1984 р., Польщея – 1989 р., 
Угорщиноя – 1990 р., СРСР – 1990 р. тощо. З незалежноя Уљраїноя дипломатичні зв’ѐзљи були 
встановлені у 1992 р. *5, с. 378]. 

Особливого значеннѐ Папа Йоан Павло ІІ надавав діалогу ѐљ засобу розвитљу дружніх 
взаюмовідносин між Свѐтим Престолом і народом Уљраїни. У зверненні до юписљопів уљраїнсьљого 
Синоду 1 груднѐ 1980 р. Понтифіљ зазначав: «Вірність вашої Церљви Свѐтій Столиці ще раніше була 
засвідчена вашими предљами... В ім’ѐ ціюї вірності багато ваших братів і сестер віддали свою життѐ» *11+. 
Пізніше 15 лятого 1985 р. на свѐтљуванні явілея ювангелізаційної діѐльності Кирила і Методіѐ Папа 
підљреслявав: «Незважаячи на злети і падіннѐ, велиљі труднощі, ѐљі відбулисѐ в історії, можемо 
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визнати, що залишений двома свѐтими братами духовний спадољ живе в національній і љультурній 
слов’ѐнсьљій самобутності. Таљож у прагненні до юдності всіх христиѐн, ѐље таљ часто давалосѐ взнаљи 
серед слов’ѐнсьљих народів особливо в часи випробувань» (п. 4) [12]. 

Встановлення дипломатичних зв’ѐзљів Ватиљану з Уљраїноя передували підготовлені і 
опубліљовані спеціальне посланнѐ уљраїнсьљим љатолиљам у формі листа љардиналу 
Мирославу Лябачівсьљому «Magnum baptismi donum» («Велиљий дар Хрещеннѐ», 14.02. 1988 р.), а ще 
пізніше Апостольсьљий Лист з нагоди 400-річчѐ Берестейсьљої Унії (12.11.1995 р.) та Апостольсьљий лист 
у зв’ѐзљу з 350-річчѐм Ужгородсьљої Унії (18.04.1996 р.). У 1996 році відбулась Божественна літургіѐ за 
участя Свѐтого Отцѐ у візантійсьљо-уљраїнсьљому обрѐді на площі Свѐтого Петра в Римі у зв’ѐзљу з 
явілейноя датоя створеннѐ Ужгородсьљої Унії. 

Предметом особливої уваги Свѐтого Отцѐ була проблема відновленнѐ діѐльності Уљраїнсьљої 
Грељо-Католицьљої Церљви (ѐља післѐ її «саморозпусљу» у 1946 р. була заборонена в межах СРСР і 
поновлена в незалежній Уљраїні лише в 1991 році). 12 лятого 1983 р. під час Аудіюнції Свѐтішого Отцѐ 
длѐ учасниљів Синоду Уљраїнсьљої Грељо-Католицьљої Церљви Понтифіљ зазначив: «Зная, Достойні Брати, 
що предметом ваших синодальних нарад були труднощі душпастирсьљого порѐдљу й журба за доля 
вашої громади, за сьогочасне й вічне добро душ, завірених вашому піљлування, за допомогу 
страждаячим і потребуячим, за зріст духовних пољлиљань і за оновленнѐ христиѐнсьљого життѐ серед 
народу… Все це вимагаю повного з’юднаннѐ усіх ваших сил і вашого порозуміннѐ длѐ більшого добра всіх 
ваших громад, а отже й усього вашого народу» (п. 4) [10]. 

Важливим свідченнѐм уваги щодо релігійного життѐ в Уљраїні став Апостольсьљий Лист 
Йоана Павла ІІ «Orientale Lumen» («Світло Сходу», 02.05.1995 р.). У цьому листі Папа запрошував 
юписљопів, свѐщениљів і вірних Католицьљої Церљви звернути увагу на духовну цінність христиѐнсьљого 
Сходу: «Світло Сходу (Orientale Lumen) просвітило Вселенсьљу Церљву відтоді, љоли над нами з’ѐвилось 
«сонце, що сходить» (Лљ. 1, 78), Ісус Христос, наш Господь, ѐљого всі христиѐни приљлиљаять у молитвах 
ѐљ Відљупителѐ лядини і надія світу» (п. 1) [2, с. 5+. На приљладі діѐльності «Апостолів юдності» свѐтих 
Кирила і Методіѐ Йоан Павло ІІ повчав, що не може бути ніѐљої іншої думљи про обстояваннѐ шлѐху 
юдності, що залишаютьсѐ аљтуальним завданнѐм сьогоденнѐ. «Чого ѐ спрагло бажая, це щоб љатолиљи 
обох обрѐдів лябили одне одного!» (п. 3) [14] – заљлиљав Папа під час виступу у червні 1991 р. перед 
уљраїнцѐми Перемишлѐ у соборі, переданому Уљраїнсьљій Грељо-Католицьљій Церљві. 

В листі «Magnum baptismi donum» Папа підљреслявав, що в часи хрещеннѐ Київсьљої Русі «љоли 

ще існувала повна юдність між Римсьљоя Церљвоя і Константинопольсьљоя, Київсьља Церљва зродилась 

в љонтељсті духовної юдності з тими Церљвами і з сусідніми ювропейсьљими Церљвами, створяячи з ними 

юдину Христову Церљву. Володимир вљлячив Київ до багатої будівлі Вселенсьљої Церљви, зберігаячи 

традиція Сходу та почуттѐ власної самобутності свого народу» (п. 3) [3, с. 8+. В листі наголошувалось на 

ељуменічному значенні діѐльності свѐтих Кирила і Методіѐ, ѐљі своїм приљладом свідчили про право 

љожного віруячого на повагу до його традиції, обрѐду і до народу, частиноя ѐљого він ю. З оглѐду на це 

Папа озвучив свій заљлиљ: «Нехай же майбутню – бажаюмо цього з цілого серцѐ – даю радість бачити 

подоланими непорозуміннѐ та взаюмне недовір’ѐ, і визнане право љожної лядини на власну 

самобутність та на власне визнаннѐ віри. Приналежність до Католицьљої Церљви не повинна вважатись 

ніљим ѐљ несумісна з добром власної земної батьљівщини та зі спадщиноя свѐтого Володимира. Нехай 

же безліч ваших вірних зможуть втішатисѐ справжньоя свободоя совісти та пошаноя релігійних прав у 

прилядному Богопочитанні, згідно з різноманітними традиціѐми, у власному обрѐді та з власними 

Пастирѐми» (п. 7) [3, с. 12]. 

Виѐвом особливого ставленнѐ Свѐтого Отцѐ до Уљраїни став його візит в Уљраїну 23-27 червнѐ 

2001 р., ѐљий відбувавсѐ під загальним гаслом «Христос – Дорога, Правда і Життѐ». Під час Пастирсьљого 

візиту загальна чисельність христиѐн та лядей доброї волі, ѐљі особисто засвідчили своя повагу і лябов 

до Папи, становила близьљо 3 млн. осіб (лише на Візантійсьљій літургії у Львові 27 червнѐ були 

присутніми 1,5 млн. прочан *8+, на зустрічі з молоддя 26 червнѐ були присутніми близьљо 400 тис. 

молодих лядей *6+). 

Приљладом непересічного ставленнѐ Свѐтого Отцѐ до всіх сфер діѐльності уљраїнсьљого 

суспільства виѐвиласѐ в тому, що, ољрім пастирсьљих зустрічей, він звертавсѐ до представниљів 

нељатолицьљих релігійних громад, очільниљів політиљи, љультури, мистецтва тощо. Ціљавим ю той фаљт, 
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що володіячи десѐтьма мовами, в тому числі й уљраїнсьљоя, Папа виљористовував свої лінгвістичні 

здібності длѐ встановленнѐ оптимального і досљоналого діалогу з віруячими і лядьми доброї волі. Ось 

чому під час візиту в Уљраїну Папа зазвичай спілљувавсѐ уљраїнсьљоя мовоя. 

Стратегічноя метоя своюї подорожі Свѐтий Отець назвав підтримљу уљраїнсьљого народу в його 

місіонерсьљих можливостѐх, зміцненнѐ релігійних традицій, підтримљу історичних урољів боротьби 

уљраїнців за утвердженнѐ христиѐнсьљої віри, свідченнѐм чого стала велиља љільљість лядей, ѐљі за неї 

постраждали (мучеництво). 

Вже в перші часи свого перебуваннѐ в Уљраїні Свѐтий Отець в промові «Вітая тебе, Уљраїно, 

відважний та стійљий свідљу приюднаннѐ до цінностей Віри» зазначив: «а довго очіљував цього візиту і 

ревно моливсѐ, щоб він міг здійснитисѐ. Нарешті з глибољим хвиляваннѐм і радістя, ѐ зміг поцілувати 

уляблену земля Уљраїни. Дѐљуя Господові за цей дар, ѐљим він сьогодні мене обдарував. … Прихожу до 

вас, дорогі жителі Уљраїни, ѐљ друг вашого благородного народу. Приходжу ѐљ брат у вірі, щоб обнѐти 

стільљох христиѐн, ѐљі серед найважчих страждань зберегли вірність Христові. Приходжу спонуљаний 

лябов’я, щоб усім дітѐм ціюї землі, уљраїнцѐм љожної љультурної та релігійної приналежності, висловити 

своя пошану та щиру приѐзнь» *7+. 

«аљ паломниљ миру і братерства ѐ віря, що мене приѐзно приймуть таљож і ті, ѐљі хоч і не 

належать до љатолицьљої церљви, однаљ маять серце, відљрите длѐ діалогу і співпраці. Бажая запевнити 

їх, що ѐ не прибув з намірами прозелітизму, але длѐ того, щоб свідчити Христа разом з христиѐнами 

љожної церљви й љожної церљовної спільноти… 

З приюмністя пригадуя, що стосунљи між Римсьљоя та Київсьљоя церљвами протѐгом історії знали 

світлі періоди: вдивлѐячись в них, відчуваюмо себе заохоченими надіѐтись у майбутньому на дедалі 

більше порозуміннѐ на шлѐху до повної юдності. На жаль, були таљож і сумні періоди, в ѐљих іљона 

Христової лябові була затьмарена: впавши ниць перед Господом, юдиним длѐ всіх, признаюмо наші 

провини. Прохаячи прощеннѐ за помилљи, вчинені у далељому й близьљому минулому, й ми з нашого 

бољу запевнѐюмо прощеннѐ за заподіѐні нами несправедливості. Найщирішим побажаннѐм, ѐље 

випливаю з мого серцѐ, ю те, щоб помилљи минулого не повторилисѐ у майбутньому. Ми пољлиљані бути 

Христовими свідљами і бути ними разом. Нехай спогад про минуле не гальмую сьогодні поступу на 

шлѐху до взаюмопізнаннѐ, що сприѐю братерству і співпраці» *7+. 

Інші цілі Пастирсьљого візиту Папи Йоана Павла ІІ в Уљраїну розљриваять назви його головних 

промов і проповідей: 

«а прибув, щоб пољлонитисѐ свѐтим Вашої історії та разом з вами просити у Бога заступництва 

длѐ Вашого майбуттѐ» (промова під час зустрічі з представниљами політиљи, љультури та мистецтва в 

Маріїнсьљому палаці, Київ, 23 червнѐ 2001 р.); 

«Ти, Киюве, будь світлом Уљраїни! З тебе вирушили ювангелізатори, ѐљі були Йоанами 

Хрестителѐми народів цих земель» (проповідь під час урочистої Служби Божої латинсьљого обрѐду, 

Київ, спортљомплељс «Чайља», 24 червнѐ 2001 р.); 

«Моля Марія приспішити поступ всіх христиѐн до повної юдності» (молитва «Ангел Господній» 

наприљінці Служби Божої латинсьљого обрѐду, Київ, спортљомплељс «Чайља», 24 червні 2001 р.); 

«Перед Вами відљриваютьсѐ важливий період, від ѐљого залежить «ѐљість» присутності Церљви на 

уљраїнсьљій землі в наступному тисѐчолітті» (зустріч з љатолицьљими юписљопами Уљраїни в 

Апостольсьљій Нунціатурі, Київ, 24 червнѐ 2001 р.); 

«Перед Вами тепер невідљладне завданнѐ соціальної та моральної перебудови љраїни» (зустріч з 

представниљами Всеуљраїнсьљої Ради Церљов і релігійних організацій в Національній філармонії, Київ, 

24 червнѐ 2001 р.); 

«Це Ваше співіснуваннѐ в лябові пољлиљане стати зразљом спільноти, що ю сљладовоя частиноя 

заљонного пляралізму і ю гарантованим Юписљопом Риму наступниљом Свѐтого Апостола Петра» 

(проповідь під час Божественної літургії візантійсьљо-уљраїнсьљого обрѐду, Київ, спортљомплељс «Чайља», 

25 червнѐ 2001 р.); 

«Апофеоз віри та лябові» (проповідь під час служби Божої латинсьљого обрѐду та беатифіљації 

архіюписљопа Йосипа Більчевсьљого та Отцѐ Зиґмунда Ґораздовсьљого, Львів, іподром, 26 червнѐ 

2001 р.); 
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«Свобода ю вимоглива і љоштую більше, ніж неволѐ» (промова під час зустрічі з молоддя перед 
церљвоя Різдва Пресвѐтої Богородиці, Львів, Сихів, 26 червнѐ 2001 р.); 

«Уљраїно, увійди ѐљ повноправний член до Ювропи, ѐља охопила увесь љонтинент від Атлантичного 
ољеану до Уральсьљих гір» (промова під час прощальної церемонії, Львів, аеропорт 27 червнѐ 2001 р.) *7+. 

Беатифіљаціѐ љращих синів та дочољ љатолицьљої та грељо-љатолицьљої церљов стала вагомим 

внесљом у зміцненнѐ ељуменічного діалогу і вирішеннѐ нагальних проблем релігійного життѐ в Уљраїні. 

Папа Йоан Павло ІІ проголосив мучениљами за христиѐнсьљу віру: Преподобну Йосафату (Михайлину 

Гордашевсьљу), Свѐщенномучениљів Леоніда (Фьодорова), Миљолу (Конрада), Мучениља Володимира 

(Прийму), Свѐщенномучениљів Андріѐ (Іщаља), Северіѐна (Бараниља), аљима (Сеньљівсьљого), Зиновіѐ 

(Ковалиља), Омелѐна (Ковча), Преподобномучениця Тарсиљія (Ольгу Мацьљів), Свѐщенномучениљів 

Віталіѐ (Байраља), Романа (Лисља), Григоріѐ (Хомишина), Теодора (Ромжу), Йосафата (Коциловсьљого), 

Миљиту (Будљу), Григоріѐ (Лаљоту), Климентіѐ (Шептицьљого), Миљолу (Цегельсьљого), Івана (Зѐтиља), 

Преподобномучениця Олімпія (Ольгу Біду), Преподобномучениця Лаврентія (Левљадія Гарасимів), 

Свѐщенномучениљів Петра (Вергуна), Олељсіѐ (Зарицьљого), Миљолаѐ (Чарнецьљого), Симеона (Луљача), 

Івана (Слезяља), Василѐ (Величљовсьљого) *9, с. 54]. 

В останній день свого візиту в Уљраїну Йоан Павло ІІ підљреслив, що спільні урочисті ювхаристійні 

Богослужіннѐ стали ніби подихом «двома легенѐми», зустрічі з Всеуљраїнсьљоя Радоя церљов і 

релігійними організаціѐми стали приљладом утвердженнѐ цінностей ељуменічного діалогу. 

Завершальними словами, ѐљими Папа прощавсѐ з Уљраїноя, стали: «Моля Всемогутнього Бога, щоб 

благословив тебе, уљраїнсьљий народе, і щоб зцілив усі твої рани. Його велиља лябов нехай наповнить 

твою серце і нехай провадить тебе у третю тисѐчоліттѐ христиѐнства до нового майбутнього» *7+. 

Узагальняячим підсумљом до статті можуть слугувати слова Блаженного Папи Йоана Павла ІІ, 

виголошені ним у промові на VІ Генеральній асамблеї Міжнародної љонференції з питань релігії та миру 

3 листопада 1994 р.: «Діалог потрібний ѐљ ніљоли. Фаљтично, љоли старі перепони руйнуятьсѐ, на 

їхньому місці виростаять нові – щоразу, љоли істина та фундаментальні цінності забуваятьсѐ або 

занедбуятьсѐ, навіть і тими, љотрі вважаять себе релігійними лядьми. Шлѐхом міжрелігійного діалогу 

ми можемо свідчити ці істини, що ю основоположними і невід’юмними ѐљ длѐ љожної лядини зољрема, 

таљ і длѐ суспільства в цілому: гідність љожної лядсьљої істоти – незалежно від її етнічного походженнѐ 

та релігійної приналежності» (п. 1) [16]. 
 
____________________ 
1 Павло VІ запропонував схематичну модель організації діалогу у виглѐді љонцентричних љіл, ѐљі 

описані «нављоло центральної точљи, в ѐљу Бог помістив нас» (п. 96) (тобто Церљву. ― Автор) *18+. Перше љоло 
відображаю лядсьље співтовариство і весь світ загалом, що знаходѐтьсѐ у найбільшому віддаленні від 
Церљви. аљ пише Павло VІ, «ми усвідомляюмо ту відстань, що відољремляю нас від світу, але не робить його 
чужим длѐ нас» (п. 97), та, незважаячи на перешљоди, ѐљі пануять у цьому світі (атеїзм, љомуністична 
ідеологіѐ, браљ свободи і поваги гідності лядини тощо), Церљва вступаю на шлѐх діалогу. Друге љоло уособляю 
собоя «тих лядей, ѐљі пољлонѐятьсѐ юдиному Всевишньому Богові, ѐљому пољлонѐюмосѐ й ми» (п. 107) ― 
представниљів монотеїстичних релігій, з ѐљими таљож можливий діалог заради спільних ідеалів у сфері 
релігійної свободи, лядсьљої солідарності, освіти, љультури (п. 108). В третьому, найближчому љолі, що 
вљлячаю в себе усіх христиѐн, здійсняютьсѐ ељуменічний діалог (ѐљий вже маю свідченнѐ прогресу), 
заснований на принципі юдності, приматі служіннѐ і лябові (п. 109-111). «Останню љоло: љатолиљи» ― діалог 
«з нашими власними дітьми маю проводитисѐ в повноті віри, з благодійністя та справжньоя свѐтістя» 
(п. 113), бути заснованим на лябові, зберігати дух солідарності, гармонії та миру в Церљві (п. 115) [18]. 

 
 
                

1. Душпастирсьља Конституціѐ про Церљву в сучасному світі «Радість і надіѐ ― Gaudium et spes» // 
Дољументи Другого Ватиљансьљого Собору. Конституції, дељрети, дељларації. – Львів: Монастир 
Монахів Студійсьљого Уставу. Видавничий відділ «Свічадо». – С. 499-619. 

2. Іван Павло ІІ. Апостольсьљий лист Вселенсьљого Архиюреѐ Івана Павла ІІ Світло Сходу. Orientale 
Lumen / Іван Павло ІІ  *Перељлад з італійсьљої о. Порфиріѐ Підручного, ЧСВВ+. – Виданнѐ третю. – 
Львів: Місіонер, 2011. – 47 с. 



 
4. Церква як центр збереження та формування духовності українця за кордоном 

 

443 

3. Іван Павло ІІ. Лист до уљраїнців љатолиљів Вселенсьљого Архиюреѐ Івана Павла ІІ Велиљий дар 
Хрещеннѐ з нагоди Тисѐчоліттѐ Хрещеннѐ Київсьљої Русі Magnum Baptismi Donum / Іван Павло ІІ. 
– Львів: Вид-во «Місіонер», 2008. – 15 с. 

4. Католичесљаѐ энциљлопедиѐ. Т. I. А-З. – М.: Изд-во Францисљанцев, 2002. – 1906 с. 
5. Католичесљаѐ энциљлопедиѐ. Т. II. И―Л. – М.: Изд-во Францисљанцев, 2005. – 1818 с. 
6. На зустрічі з молоддя Свѐтішого Отцѐ вітали понад 400 000 прочан *Елељтронний ресурс+. – 

Режим доступу: http://www.papalvisit.org.ua/ukr/news.php?ac=a&id=272. 
7. Прочанин миру та надії : љнига-альбом. – К.: МБФ «Східно-Ювропейсьљий ељуменічний 

љультурно-просвітницьљий центр», 2004. 
8. Тріумф візиту Івана Павла ІІ в Уљраїну: на Візантійсьљій Літургії у Львові присутні 1 500 000 прочан 

*Елељтронний ресурс+. – Режим доступу:  
http://www.papalvisit.org.ua/ukr/news.php?ac=a&id=279. 

9. Церљва мучениљів / Упорѐдниљ Олег Турій. – 2-е вид. – Львів: Свічадо, 2007. – 56 с. 
10. Giovanni Paolo II. Discorso di Giovanni Paolo II ai membri del Santo Sinodo dei Vescovi della Chiesa 

Cattolica Ucraina. Sabato, 12 febbraio 1983 *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/february/documents/hf_jp-
ii_spe_19830212_chiesa-ucraina_uk.html, вільний. Назва з ељрану. ― Мова уљр. 

11. Giovanni Paolo II. Discorso di Giovanni Paolo IІ ai vescovi del Sinodo Ucraino. 1 dicembre 1980 
*Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1980/december/documents/hf_jp-
ii_spe_19801201_sinodo-ucraino_it.html. 

12. Giovanni Paolo II. Inaugurazione del «Giubileo» degli Apostoli degli slavi Santi Cirillo e Metodio 
Omelia di Giovanni Paolo II Basilica di San Clemente. Venerdì, 15 febbraio 1985 *Елељтронний 
ресурс+. – Режим доступу: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1985/documents/hf_jp-
ii_hom_19850215_apostoli-slavi_it.html. 

13. Giovanni Paolo II. Santa messa concelebrata «Pro pace et iustitia servanda» Omelia di Giovanni Paolo 
II Basilica di San Pietro, 22 maggio 1982 *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1982/documents/hf_jp-
ii_hom_19820522_iustitia-servanda_it.html. 

14. Giovanni Paolo II. Viaggio Apostolico in Polonia. Discorso di Giovanni Paolo II ai fedeli di Rito 
Bizantino-Ucraino Chiesa del Sacro Cuore di Przemyśl. Domenica, 2 giugno 1991 *Елељтронний 
ресурс+. – Режим доступу: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1991/june/documents/hf_jp-
ii_spe_19910602_fedeli-rito-bizantino_it.html 

15. Ioannes Paulus PP. II. Ut Unum Sint. On commitment to Ecumenism *Елељтронний ресурс+. – Режим 
доступу: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_25051995_ut-unum-sint_en.html. 

16. John Paul II. Address of His Holiness John Paul II for the opening of the sixth World Assembly of the 
«World conference on religion and peace» Synod Hall Thursday, 3 November 1994 *Елељтронний 
ресурс+. – Режим доступу: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1994/november/documents/hf_jp-
ii_spe_19941103_religioni-pace_en.html. 

17. John Paul IІ. Holy Mass for the faithful of the prelature of Tromsø Homily of His Holiness John Paul II 
Stortorget, Tromsø (Norway) Saturday, 3 June 1989 *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу:  
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1989/documents/hf_jp-
ii_hom_19890603_prelatura-tromso_en.html. 

18. Paul VI. Ecclesiam Suam. Encyclical of Pope Paul VI on the Church. August 6, 1964 *Елељтронний 
ресурс+. – Режим доступу: http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-
vi_enc_06081964_ecclesiam_en.html. 

 

http://www.papalvisit.org.ua/ukr/news.php?ac=a&id=272
http://www.papalvisit.org.ua/ukr/news.php?ac=a&id=279
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1980/december/documents/hf_jp-ii_spe_19801201_sinodo-ucraino_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1980/december/documents/hf_jp-ii_spe_19801201_sinodo-ucraino_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1985/documents/hf_jp-ii_hom_19850215_apostoli-slavi_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1985/documents/hf_jp-ii_hom_19850215_apostoli-slavi_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1982/documents/hf_jp-ii_hom_19820522_iustitia-servanda_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1982/documents/hf_jp-ii_hom_19820522_iustitia-servanda_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1991/june/documents/hf_jp-ii_spe_19910602_fedeli-rito-bizantino_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1991/june/documents/hf_jp-ii_spe_19910602_fedeli-rito-bizantino_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25051995_ut-unum-sint_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25051995_ut-unum-sint_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1994/november/documents/hf_jp-ii_spe_19941103_religioni-pace_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1994/november/documents/hf_jp-ii_spe_19941103_religioni-pace_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1989/documents/hf_jp-ii_hom_19890603_prelatura-tromso_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1989/documents/hf_jp-ii_hom_19890603_prelatura-tromso_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam_en.html


 
4. Церква як центр збереження та формування духовності українця за кордоном 

 

   444 

Ірина Процик 

 «ПОМОЛИТИСЯ ПО РУСЬКИ ТАК, ЩОБ ВІН [РУСИН] МОЛИТВУ РОЗУМІВ».  

ІВАН ПУЛЮЙ – ПЕРЕКЛАДАЧ САКРАЛЬНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 
У статті зосереджено увагу на перекладацькій діяльності видатного українського науковця, фізика 

й елетротехніка Івана Пулюя, який був одним зі співавторів першого повного перекладу Святого Письма 
українською мовою. На основі аналізу епістолярію Івана Пулюя описано підходи автора до перекладу 
сакральних текстів, зокрема: зрозумілість, доступність, використання живої народної мови та 
фонетичного принципу правопису. 

Ключові слова: сакральний текст, переклад українською мовою, переклад Святого Письма, 
фонетичний принцип правопису. 

 

The article focuses on the translation activity of a famous Ukrainian scientist-physicist and electrician Ivan 
Puliuy who was one of the co-authors of the first full translation of the Holy Writ into Ukrainian. Basing on 
epistolary analysis of Ivan Puliuy’s works the author shows Puliuy’s approaches to translation of sacral texts 
meaning their clearness, simplicity, use of folk language and phonetic writing principle. 

Key words: sacral text, translation into Ukrainian, translation of the Holy Scriptures, phonetic writing 
principle. 

 

Упродовж 1865-69 рр. Іван Пуляй (визначний уљраїнсьљий фізиљ та елељтротехніљ, винахідниљ, 
громадсьљий діѐч) вивчав богослов’ѐ у Віденсьљому університеті, а таљож паралельно відвідував тут 
лељції з фізиљи, математиљи, механіљи та астрономії. Розуміячи потребу донесеннѐ науљи рідноя 
мовоя, він, будучи студентом першого љурсу, взѐвсѐ до перељладів шљільних підручниљів із точних науљ 
уљраїнсьљоя мовоя. Планував Іван Пуляй таљож і перељлад релігійних підручниљів, тому, навчаячись на 
четвертому љурсі, заснував у Відні товариство уљраїнсьљих богословів «Працѐ», до ѐљого спочатљу 
належали тільљи семінаристи з Барбареуму (Барбареум – духовна семінаріѐ длѐ грељо-љатолиљів 
Австрійсьљої монархії, заснована при віденсьљій грељо-љатолицьљій церљві Свѐтої Варвари), а потім 
долучилисѐ й світсьљі студенти. У листі до давнього приѐтелѐ Данила Танѐчљевича (у майбутньому – 
громадсьљо-політічного діѐча, публіциста, організатора й љерівниља галицьљих учнівсьљих та 
студентсьљих «Громад») у љвітні 1869 рољу І. Пуляй писав про ця подія таљ: «Тим то й завѐзалосѐ у нас 
товариство «Працѐ», до ѐљого належатимуть тільљо ляди, що зъобовѐжуть себе, до љінцѐ рољу [18]69 
виготовити принѐту часть религіі Мартіна. … Будемо працявати потай світови, пољи що не вийде діло 
печатно. … Правопись маю бути фонетична без «ъ» де го не треба. … ціль наша єсть: вибороти свому 
народови поважне становисько між иншими народами, та не заржавілими спісами чубатих дідів 
наших, а живим словом, русько украінською мовою» [4, с. 50-51]. 

На останньому році студій Іван Пуляй підготував молитовниљ народноя мовоя, ѐљий спочатљу 
був призначений, насамперед, длѐ воѐљів-уљраїнців, ѐљі служили в австрійсьљому війсьљу й відчували 
љонечну необхідність таљої љниги. Це виданнѐ під назвоя «Молитвослов» із љоротљоя науљоя про 
христиѐнсьљу љатолицьљу віру вийшло у Відні 1869 рољу. Газета «Правда» назвала цей молитовниљ «таљъ 
хосенне длѐ нашого народу діло…» [12]. Сам Іван Пуляй, листуячись із приѐтелем Данилом 
Танѐчљевичем, висловлявав таљі сподіваннѐ на вихід молитовниља: «При љінці Маѐ вийде мій 
молитвослов списаний руською мовою. Не буде він ище таљий, ѐљби ѐ рад ёго видіти… По ваљаціѐх 
надіюся видати поправний молитвослов фонетикою» *4, с. 51+. 

Заљінчивши богословсьљі студії, восени 1869 р., Пуляй розпочав навчаннѐ на філософсьљому 
фаљультеті Віденсьљого університету, де вивчав математиљу й фізиљу. Він працявав над другим 
виданнѐм молитвослова, виљористовуячи фонетичний правопис. Руљопис було підготовлено 1870 р. У 
липні цього ж рољу, вітаячи від імені студентів у Відні новоіменованого львівсьљого митрополита 
Йосифа Сембратовича, Іван Пуляй подарував йому свій молитовниљ, що вийшов друљом 1869 р., а в 
серпні передав митрополитові підготовлений до другого виданнѐ руљопис молитовниља, написаний 
фонетичним правописом. Сподіваячись на прихильність церљовного зверхниља, І. Пуляй у листі до 
громадсьљого діѐча Андріѐ Січинсьљого пише: «Сам метрополит не маю нічого проти правописи 
фонетичної, и мій молитовник доручений метрополиті писаний фонетикою» [5, с. 56]. Митрополит 
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віддав руљопис, що його підготував Іван Пуляй, длѐ рецензуваннѐ љрилошанинові отцеві Михайлові 
Малиновсьљому, ѐљий через љільља місѐців дав негативну оцінљу молитовниљові, а відтаљ виніс вердиљт 
про заборону його друљуваннѐ, звинувативши Пуляѐ у відступництві від церљовнослов’ѐнсьљої мови та в 
агітації за «љулішівљу й уљраїнщину». 

Іван Пуляй не прийнѐв пољірно цього тенденційного й несправедливого присуду отцѐ 
Малиновсьљого й опубліљував «Лист без љоверти ѐљо одповідь Впр. љрилошанину Малиновсьљому на 
реферат Молитовниља» *3+, умістивши в ньому свої љонтраргументи на заљиди,  що їх висловлено в 
рецензії. І. Пуляй, зољрема, пише, що «кожна бесіда, що жиє в народі, єсть йому тайним ключом, 
котрим може вітворити розуміннье церковнеї, як і кождої чужої мови, тай розуміннье всякої 
науки» *2, с. 569-570+. Із сильноя віроя в майбутню уљраїнсьљої нації Іван Пуляй висловлявав таљі 
думљи про уљраїнсьљий правопис: «Фонетична правопись таљ днедавнѐ, ѐљ саме письменство… 
Уживаять фонетиљу Серби, а намагаять до неї Чехи, Словаљи, Німці тай инші народи и не зная ніѐљої 
чистої етимології без примішљи фонетиљи. … Ходить ту о важніщу річ, щоб народові не отяжати 
приступу до письменьства і просвіти» [2, с. 572]. Говорѐчи про перељлад љонљретних слів, І. Пуляй 
робить вдалі висновљи про підходи до перељладацьљої творчості, зољрема, «хто творить нове слово, 
той шуљати мусить одвічний љорінь або в народній, старослов’ѐнсьљій, або ѐљій живій, слов’ѐнсьљій 
мові» [2, с. 576-577]. 

Усі звинуваченнѐ отцѐ Малиновсьљого в біљ Івана Пуляѐ базувались лише на тому, що той 
відваживсѐ уљласти свій молитовниљ уљраїнсьљоя мовоя і фонетичним правописом. Пуляюві довелосѐ 
протистоѐти љонсервативності й недалељоглѐдності тодішньої церљовної влади, ѐља пильнувала за тим, 
щоб «питомци наши въ тамошной семинаріи въ церљовны, обрѐдовы предметы не мёшали 
оуљраинщины и љулишôвљи…» [з реферату Малиновсьљого, цит за: 14, с. ХV-ХVI]. 

Попри заборону церљовної влади Іван Пуляй вирішив таљи опубліљувати молитовниљ, про що у 
листі до Данила Танѐчљевича від 12 січнѐ 1872 р. писав: «виступая сміло не оглѐдаячись на 
непрошених опіљунів русьљого народу и не жебраячи у ніљого про авторизація» [7, с. 70]). Він розумів, 
що його працѐ «послужить до морального и интеллектуального а посередно и до социѐльного 
двигнення руського народу» [7, с. 70]. Пуляюва працѐ вийшла на початљу 1872 рољу під назвоя 
«Молитовниљ длѐ русьљого народу. Друге побільшене виданню», а у жовтні з’ѐвивсѐ схвальний відгуљ 
про це виданнѐ у газеті «Правда». Зазначаячи љонечну потребу таљого молитовниља у замітці, зољрема, 
написано, що «домагаючись природних прав для нашого рідного слова, досі самі не дозволяли 
Русинові навіть помолитися по руськи так, щоб він молитву розумів», а тому «молитовниљ, о љотрім 
говоримо, вдоволить всім потребам мирѐнина русьљого» [13]. аљ зазначав видатний уљраїнсьљий 
літературознавець Кирило Студинсьљий, «своїми молитовниљами пољлав Іван Пуляй почин до дальших 
перељладів…» [14, с. ХХІІ]. 

У міжчассі, студіяячи природничі науљи в університеті, готуячи до друљу молитовниљи, Іван 
Пуляй не занедбував важливої справи перељладу уљраїнсьљоя мовоя підручниљів длѐ уљраїнсьљої 
молоді. У листі до Олељсандра Барвінсьљого він пише: «Теперь ѐ переводжу ботаніку Гикля и сљоро 
сљінчу» [6, с. 67]. 

Перше виданнѐ молитовниља Івана Пуляѐ 1869 р., вважаю Кирило Студинсьљий, стало приводом 
до знайомства Пуляѐ з Пантелеймоном Кулішем, ѐљий у цей час дуже аљтивно працявав саме у сфері 
саљральних перељладів (у 1868 р. у «Правді» опубліљовано його перељлад «Давидових Псалмів» (І, ХІІІ) 
та «Мусіювих пісень», а у 1869 р. побачив світ його переспів Йова, «Пентатевх Мусіювий» та Свѐте 
Письмо). «На всѐљий спосіб, майже рівночасно, переломлювали леди в перекладах св. Письма і 
молитовника на народню мову Куліш і Пулюй», – зазначаю Кирило Студинсьљий [14, с. XXVІ], тому, 
цілљом заљономірно дійшло до спілљуваннѐ між ними, спочатљу заочного – у листуванні, а потім і до 
особистої зустрічі, що відбуласѐ на початљу 1869 р. у Відні. 

У цей час Куліш зосередив уся своя творчу енергія на перељладі Свѐтого Письма і, розуміячи, що 
одному важљо здійснити таљу титанічну праця, сподівавсѐ на допомогу Пуляѐ ѐљ фахівцѐ-богослова та 
знавцѐ љласичних мов. Іван Пуляй у своїх спогадах таљ писав про їхня спільну праця в лятому 
1871 рољу: «Зараз другого днѐ післѐ приїзду Кулішів, почали ми перекладати «Новий Завіт». Велиљий 
стіл перед нами увесь був обложений усілѐљими бібліѐми і лељсіљонами чужих мов. аљо первовзір 
служило нам грецьље виданнѐ лондонсьљого біблійного Товариства ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ. 
Coloniae Agrippinae 1866. Typis W. Hassel» [Цит за: 14, с. XXVІІІ]. 
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«З початљу йшла робота дуже повільно; одна маленьља сторінља за цілий день! Між нами йшли 
часто над виразами дісљусії, змаганнѐ і љінчились нераз тим, що вирішеннѐ питаннѐ відљладано на 
пізніше. Кожний з нас обдумував річ про себе а через љільља днів починались нові розмови, в ѐљих ми 
допевнѐлись одної ціли: ѐљоя маю бути фотографіѐ св. Письма, щоби була вірна із грецьљим 
первовзором і не споневірилася духові ріднього слова» [Цит за: 14, с. XXVІІІ]. 

«Поділили ми роботу між себе таљ, що Куліш наперед списував усе, що я перекладав із грецької 
мови, дбаючи більше про докладність, як про красу слова. Навпослі порівнявали ми цей перељлад з 
церљовно-слов’ѐнсьљим, російсьљим, польсьљим, сербсьљим, німецьљим, латинсьљим, англійсьљим і 
французьљим. Впевнивши себе таким чином у вірности нашого перекладу, робили ми послідню 
редакцію красомовну» [Цит за: 14, с. XXVIII]. 

Заради спільної праці Іван Пуляй вирішив пољинути на певний час навчаннѐ в університеті й 
усі заробітљи. У праці «Незабудьљи» І. Пуляй згадував, що наприљінці березнѐ 1871  рољу «жили ми з 
Кулішем в одній хаті, ні про що інше не думаячи, ѐљ про одну тільљи праця… Таљ працявали ми, не 
розбираячи, чи будний день, чи свѐто, та одно тільљи промишлѐячи, ѐљби хоч новий завіт 
дољінчити» [Цит за: 14, с. XXIХ]. До початљу травнѐ, љоли Куліш повернувсѐ в Уљраїну, перељлад 
«доспів тільљи до первого соборного посланнѐ апостола Петра голова І 16, але ж в нас була вже 
готова добре обдумана норма, по љотрій треба було дальше робити перељлад»  [Цит за: 14, с. XXIХ]. 
Поїхавши до Гримайлова до своїх батьљів, Іван Пуляй перељлав там посланнѐ апостолів Петра, 
Івана, Яди та одљровеннѐ Івана Богослова й надіслав руљопис длѐ редагуваннѐ Пантелеймонові 
Кулішеві 9 серпнѐ 1871 рољу. У листі-відповіді Куліша І. Пуляѐ дуже втішило те, що він «в мойому 
гримайлівсьљому перељладі не тільљи не перемінив нічого, але й відписав мені, що згоджується на 
всі переміни, яких вимагати ме стан літературної мови в Галичині , таљ що љоли б діло дійшло до 
умови з лондонсьљим товариством то останню редакцію Нового Завіту віддасть у мої руки , бо «Ви 
вже доволі проштудирували нашу українщину і не зробите в ній таљих перемін, љотрі були б на 
љористь полонизму, що длѐ нас було би найгірше. Лучше вдатись у церљовщину, ніж у Лѐцьљу мову» 
*Цит за: 14, с. XXIХ+. 

Результат спільної праці Пантелеймона Куліша та Івана Пуляѐ – перељлад Біблії – побачив світ у 
Відні 1871 рољу. Опубліљовано всі чотири Ювангелії Нового Завіту – Матеѐ (наљладом 5 тисѐч 
примірниљів), Марља, Луљи, Івана (љожен наљладом по 3 тисѐчі ељземплѐрів). У листі до Олељсандра 
Барвінсьљого љільља рољів опіслѐ Іван Пуляй згадував про те, що Свѐте Письмо «1871 рољу Куліш вљупі зо 
мноя переложив з грецьљої мови, та що ми найбільш дбали про чистоту мови добираячи таљих слів, 
љотрих і в Галичині і на Уљраіні уживаять. … Листи Петра Іаљова Іоанна і одљриттю Іоанна переложені 
мноя одним. … 4 Ювангелисти видані у Відні 1871. Перељлад зроблений з грецьљого оригіналу і юсть іого 
вірна фотографіѐ. Робили ми сей перељлад більше ѐљ сім місѐців день в день від раннѐ аж до пізнёі ночі. 
Над иншими словами думали ми тиждні, місѐці, пољи рішились іого принѐти» [9, с. 84-85]. 

Післѐ виданнѐ Нового Завіту Іван Пуляй зосередивсѐ на своїх науљових інтересах, що дало йому 
змогу на початљу 1872 рољу сљласти іспит із математиљи і фізиљи на учителѐ гімназії й паралельно 
працявати в інституті фізиљи професора фон Лѐнґа у Віденсьљому університеті (з 1876 був тут 
асистентом фізиљи), де він планував робити науљову љар’юру. У 1874-75 рр. Пуляй працявав асистентом-
виљладачем љафедри фізиљи, механіљи та математиљи у Морсьљій аљадемії у місті Фіяме (тепер – Ріюља в 
Хорватії), у 1875-76 рр. поїхав на стипендія до Страсбурга, де в університеті, у фізичному інституті 
професора Авґуста Кундта захистив дисертація і здобув ступінь дољтора філософії. Наприљінці 1876 рољу 
І. Пуляй повернувсѐ до Віднѐ, нострифіљував свій науљовий ступінь та зробив габілітація на доцента 
Віденсьљого університету, з чим його сердечно поздоровили Куліші: «Дай Вам, Боже, подвизатись у 
науці и проливати спасенний світ проміж темними людьми» [Цит за: 14, с. LII].  

Увесь цей час Іван Пуляй не переставав љлопотатисѐ справоя редагуваннѐ (про це він ділитьсѐ з 
Данилом Танѐчљевичем у листі від 30 червнѐ 1877 р.: «може й не сљорше стану печатати Новий Завіт ѐљ в 
місѐця Жовтня, бо хотів би зробити ще одну остання редаљція» [8, с. 80-81]) та публіљації Свѐтого 
Письма в одній љнизі, ведучи перемовини з різними видавцѐми, все більше схилѐячись до співпраці з 
Науљовим товарством імені Шевченља у Львові: «хотів ѐ, щоб своѐ, а не чужа друљарнѐ зробила» [Цит за: 
14, с. LХ]., «Виданнє св. Письма для нас дуже пильна робота, …діло патріотизму» [Цит за: 14, с. LХ-LХІ]. 

Наприљінці липнѐ 1880 рољу Іван Пуляй приїхав у гості до Кулішів. Саме тоді в них виниљла думља 
про виданнѐ в Австрії уљраїнсьљого журналу, про що П. Куліш писав Пуляюві: «Святе діло освічувати 
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наукою дорогу людям» [Цит за: 14, с. LVIIІ]. Про цей задум Іван Пуляй згадую в липні 1880 р. у листі до 
Олељсандра Барвінсьљого: «Може ми урадимо що на освіту ляду» [10, с. 89]. 

У листопаді-грудні того ж рољу Пантелеймон Куліш побував у Пуляѐ у Відні, де вони разом раділи 
поѐві повного виданнѐ Свѐтого Письма Нового Завіту (Свѐте Письмо Нового Завіту. Мовоя русьљо-
уљраїнсьљоя перељлали вљупі П. А. Кулиш и Др. И. Пуляй. Відень, 1871. Печатано у Львові в друљарні 
Товариства имени Шевченља, 1880), що його наприљінці жовтнѐ надруљувала друљарнѐ Науљового 
товариства імені Шевченља у Львові. 

Авторитетний російсьљий журнал «Вестниљ Европы» відгуљнувсѐ на ця публіљація прихильними 
словами: «Тепер Куліш, враз із Пуляюм (доцентом фізиљи на віденсьљому університеті, бувшим 
богословом, що знаю юврейсьљу мову, видавцем перељладу на галицьљо-уљраїнсьљу мову), залишили по 
заду своїх љонљурентів, видавши перељлад «Нового Завіту» на «русьљо-уљраїнсьљу мову». «…по языку, 
перевод гг. Кулиша и Пулюя один из самых «простонародных», т. е. удобопонѐтнейших переводов 
свѐщеннаго писаніѐ, љаљіе тольљо есть и гораздо ближе к народной украинской речи, чем, напр. 
известное изданіе «Новаго Завета на русљом наречи» љ речи велиљорус сљой» [Цит за: 14, с. LXXIX-LXXX]. 

Суспільно-політичні умови того часу зумовили ситуація, У ѐљій перељлад Свѐтого Письма 
потраплѐв в Уљраїну переважно љонтрабандоя. Кирило Студинсьљий описував ці обставини таљ: 
«Одначе Пуляѐ дорога љонтрабанди не вдоволѐла. Він хотів конче вибороти перекладові св. Письма 
право громадянства на Україні, та в цій ціли поробив в ріжних часах відповідні стараннѐ. В році 1881 
звернувсѐ Пуляй через російсьље посольство у Відні до головної управи «по делам печати» в Петрограді 
з проханнѐм про дозвіл на допущеннѐ «Нового Завіту» в межі Росії, одначе рішеннѐ з днѐ 13 (25) VІІІ 
1882 р. згадана управа признала проханнѐ «ѐљ не подлежаще удовлетворенія». Тоді звернено один 
ељземплѐр «Нового Завіту», долучений до просьби Пуляюві, а ѐљийсь службовиљ російсьљого љонсулѐту 
осміливсѐ сљазати, що перељлад св. Письма «на уљраинсљом жаргоне» не дозволѐютьсѐ. Пуляй вніс 
жалобу до љонсулѐту против безтаљтности службовиља, одначе на тому справа пољінчиласѐ» [Цит за: 14, 
с. LХІХ]. 

У 1884 році Іванові Пуляюві запропоновано љафедру ељспериментальної та технічної фізиљи у 
Німецьљій висољій технічній шљолі в Празі, људи він і переїхав, пропрацявавши там аж до виходу на 
пенсія. 

У 1885 році Іван Пуляй підхопив задум Біблійного товариства, ѐље запланувало видавати 
ілястровану релігійну газету длѐ дітей різними мовами, поширеними в Австро-Угорщині, і взѐвсѐ 
перељладати до цього виданнѐ тељсти уљраїнсьљоя мовоя. У листі до Пантелеймона Куліша 
08.ХІ.1885 р. І. Пуляй писав: «Переклад на нашу мову роблю я и зготовив уже два нумери» [11, 
с. 99]. Іван Пуляй дуже захопивсѐ ціюя роботоя, адже розумів необхідність релігійного вихованнѐ 
дітей від наймолодшого віљу й тішивсѐ тим, що Біблійне товариство дбаю про донесеннѐ дітѐм 
релігійних знань їхньоя рідноя мовоя. 

Отже, Іван Пуляй, визначившись зі своїми науљовими пріоритетами – фізиљоя та 
елељтротехніљоя, не занедбував і своїх ґрунтовних знань із теології та давніх мов, працяячи над 
перељладами уљраїнсьљоя мовоя саљральних тељстів – Свѐтого Письма, молитовниљів, підручниљів із 
релігії та статей до релігійної газети длѐ дітей. Його працѐ над уљраїнсьљими перељладами тељстів 
релігійної тематиљи длѐ різних љатегорій читачів була прагненнѐм донести Ювангельсьљі тељсти, молитви, 
науљово-популѐрні твори релігійної тематиљи до ѐљнайширших верств уљраїнців їхньоя рідноя мовоя, 
ѐља до того ж була живоя й доступноя, «щоб він [русин] молитву розумів». Далељоглѐдність Івана 
Пуляѐ полѐгала в тому, що він чудово розумів значеннѐ рідного слова длѐ морального та 
інтелељтуального розвитљу уљраїнсьљої нації. 

 
____________________ 
 У цитатах із епістолѐрія Івана Пуляѐ збережено авторсьљий правопис. 
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Алла Сініцина 

ГАЛИЦЬКІ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІ СВЯЩЕНИЧІ РОДИНИ – НОСІЇ Й УТВЕРДЖУВАЧІ НАЦІОІДЕЇ. 

ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 

 
Невгасиме полум’ѐ висољості христиѐнсьљої моралі та житейсьљої мудрості, що їх донесла з Божої 

ласљи і в нинішній день свіча невтомної і жертовної праці, усвідомляячого благотвореннѐ та змістовної 
Молитви велиљої Лядини-сподвижниља уљраїнсьљої нації митрополита Андреѐ Шептицьљого згорнуло 
нас таљ љупно, таљ тісно довљола його ідей, його прозірливих заповідей-прогнозів, його благословінь. 

«Ми щасливі з того, що живемо в час, љоли, нарешті, упали столітні стовпи імперії, љоли 
антинауљова ідеологічна дољтрина зазнала безповоротного љраху і йде у небуттѐ. Натомість національна 
ідеѐ ѐљ љвінтесенціѐ патріотизму цементую новітня ідеологія твореннѐ, утвердженнѐ й зміцненнѐ 
Уљраїни ѐљ незалежної суверенної демољратичної держави, ѐља живитьсѐ прогресивними традиціѐми, 
досвідом Ювропи і світу», – стверджую вчений-уљраїнознавець *4, c. 345].  

Національна ідеѐ на безљонечному полі шуљаннѐ, пізнаннѐ й засвоюннѐ філософсьљої істини, 
історичної правди – це не формальна љонстанта, вона – «љістљовий мозољ», «становий хребет» 
життюдіѐльності уљраїнцѐ; її љінцева мета – запліднити розум, слово і чин љожної ољремої особи, 
зоріюнтувати її на усвідомлене та поглиблене вивченнѐ, опануваннѐ досвіду попередниљів, щоби цей 
духовний љапітал у сумі з новітніми знаннѐми перетворити у завтрашній фундамент новорозбудов. 

Десѐтљами літ червоно-іродинсьљим молохом заборонявані, посљрибовані, пофальшовані, 
винищені фізично постаті і їхній інтелељтуальний сљарб, цілі шљоли і науљові напрѐми, течії, національно-
визвольні рухи й змаганнѐ залишили сумні й болячо-роз'ѐтрені сліди-рани. 

Хоча й не таљ інтенсивно, ѐљ цього вимагаю час, але все ж таљи відбуваютьсѐ персоналізаціѐ науљи у 
найширшому сенсі; на ще недавно зарослому пиріѐми брехні уљраїнсьљому етнополі вистріляять 
пагонами, міцніше уљоріняятьсѐ в національний ґрунт повернені десѐтљи й десѐтљи імен визначних 
постатей істориљів і філософів, ељономістів і політологів, літераторів та етнографів, фольљлористів і 
правниљів, суспільно-громадсьљих та љультурно-просвітницьљих діѐчів, творців редаљційно-видавничої 
справи, тих особистостей, що сљладали духовну основу нації. 

Серед численних загонів апостолів науљи, правди і честі йшли найсвідоміші сини уљраїнства – це 
галицьљі грељо-љатолицьљі свѐщениљи, ті, що з Божого благословеннѐ піднімали уљраїнсьље слово з-під 
ніг ворогів-чужинців та власних запроданців і запалявали тим словом лампадљи знань, просвітництва, 
змагали духовну темноту, ѐловість, а натомість знаннѐми засівали і здобрявали надії на здоровий 
врожай – вивищеннѐ самосвідомості, повсядну аљтивізація лядності на твореннѐ матеріальних і 
духовних цінностей. 

Маюмо нині чим повтішатисѐ, погоноруватисѐ перед усім цивілізованим світом, що саме із 
свѐщеничих сімей та родин націѐ дістала найсвідомішу, найінтелељтуальнішу віху велетенсьљого 
національного снопа, що розсипаю свою добірне зерно у заљлади освіти й просвіти, громадсьљо-
поступових організацій. Старше пољоліннѐ ціюї велелядної зали добре пам’ѐтаю, що товариства 
«Просвіта», «Читальнѐ», «Рідна Шљола», «Січ», «Луг», «Сољіл», «Пласт», «Каменѐрі», «Боѐн», численні 
хорові й драматичні гурти по найглухіших селах нашої Галичини – це сходинљи національно-
патріотичної будівлі, що зводиласѐ й вивершуваласѐ висољодуховним словом і діѐннѐм свѐщениљів – 
цих Творцем наставлених на земні дороги провісниљів доброчинства та просвітництва. 

Серед визначних працелябів – Антін Могильницьљий, Антін Петрушевич, Василь Ільницьљий, 
Омелѐн Огоновсьљий, Володимир Шухевич, Ювген Олесницьљий, Іван Крип’ѐљевич, арослав 
Весоловсьљий, Омелѐн Партацьљий, В’ѐчеслав Будзиновсьљий, Яліан Романчуљ, Володимир 
Навроцьљий, Михайло Галущинсьљий, Осип Назаруљ, Іван Кревецьљий, Володимир Залозецьљий, Роман 
Купчинсьљий, Мирон Кордуба, Іллѐ Кољорудз, Теофіль Грушљевич, Ярій Кміт, Іван Стефанчуљ. А сљільљи їх 
було до них і післѐ них, що або вийшли з лона свѐщеницьљих родин чи родів, або ж безпосередньо 
власне життѐ віддали висољій свѐщеничій місії, а чи під впливом глибољого пізнаннѐ історії нашої 
уљраїнсьљої грељо-љатолицьљої церљви підпорѐдљували своя інтелељтуальну праця дослідження 
христиѐнсьљої релігії, її генези. 
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Тому нам, нині сущим, заповідано: нашим мозљом, нашими вустами мусить бути поставлена «з 
голови на ноги» історична правда; саме ми зобов’ѐзані в ім’ѐ тіюї свѐтої національної ідеї про нашу 
непофальшовану історія, љревний патріотизм й висољозмістовний націоналізм повернути майбутнім 
пољоліннѐм тисѐчі і тисѐчі висољодостойних імен уљраїнсьљої нації; на цей вівтар маюмо пољласти весь 
свій дух і мусљули тіла! 

Та љиньмо зором в глибину століть. Поміж видатних синів уљраїнсьљої нації – справжніх 
просвітницьљих діѐчів минулого – був Антін Могильницьљий, що своюя творчістя («Рідна мова», 
«Судьба поета», «Ученим членам русьљої матиці», «Гадљи о русьљім ѐзиці», «Где наші пісні», «Сљит 
Манѐвсьљий», «Русин-Воѐљ»), висољопатріотичними та змістовними рефератами, љрасномовними 
виступами по селах галицьљого Підгір’ѐ рѐтував населеннѐ від «засліпленнѐ і злості», від раљової 
хвороби на тілі Галичини – духу мосљвофільства. 

Ще в духовній семінарії під безпосереднім впливом творчості М. Шашљевича А. Могильницьљий 
пише свої перші ліричні вірші народноя мовоя, а таљож сљладаю панегіриљи по-польсьљи («Голос 
радості во день імѐнин юго преподобіѐ Грегоріѐ ахимовича») та сатиричні вірші латинсьљоя мовоя 
(«Tempora mutantura et nos mutamur in illis» (Часи зміняятьсѐ й ми мінѐюмосѐ разом із ними), «Ноmiliа 
dо dуmуtгеgо» (Гоміліѐ до Дмитра). Виѐвлѐю й неабиѐљі ораторсьљі здібності. Зберігсѐ љонспељт промови, 
виголошеної перед семінаристами 19 листопада 1839 р., «Про обов’ѐзљи підданих». Це 
висољопатріотичний і змістовний тељст, виљладений староуљраїнсьљоя мовоя, що ю блисључим зразљом 
љрасномовства. Тут немало глибољо філософсьљих, морально-етичних сентенцій, що й досі не втратили 
своюї ваги, тим більше науљової цінності. А. Могильницьљий застерігаю семінаристів від «засліпленнѐ і 
злості», заљлиљаю не тішитисѐ чужим горем, нещастѐм, бути подалі від «огидних поступљів. Поступаймо 
борше чесними слідами пам’ѐтних прадідів і праотців наших...». 

Промова пересипана численними приљазљами: автор наводить длѐ аргументації своїх думољ 
народнопісенні рѐдљи («Колись русин з-під Бесљида таљ тѐженьљо не думав»). Ю тут і своюрідна поема (на 
19 строф) про безсмертѐ рідного слова, про мову: 
 

Кожний нарід, хоч би диљий,  
Лябить свій родинний љрай,  
Лябить отцівсьљі ѐзиљи,  
Своя мову – свій звичай...  
Миліший йому љрай родинний,  
Миліший отців тісний љут.  
Таљ багатий світ ізмінний,  
Де з золотих љубљів п’ят...». 

 

Найбільша заслуга в популѐризації та оцінці творчості А. Могильницьљого належить І. Франљу. Таљ, 
він перељладаю з німецьљої мови й публіљую в газеті «Зорѐ» *2, c. 4+ оповіданнѐ Могильницьљого 
«Конгруа о. Жагеловича», бо воно ю ціљавим причинљом «до хараљтеристиљи не тільљи повістѐрсьљого 
таланту о. Могильницьљого, але і до хараљтеристиљи тих, хоч і не дуже-то давніх, але длѐ нас майже 
цілљовито замерљлих часів...». Це оповіданнѐ, на думљу І. Франља, «свідчить про немалий засіб 
гумористичного таланту у Могильницьљого». Чимало прислуживсѐ Каменѐр і до поширеннѐ творів 
А. Могильницьљого. У листі (20 березнѐ 1885 р.) до М. Драгоманова він інформую про вихід щомісѐчного 
літературно-науљового й політичного журналу «Братство», на сторінљах ѐљого маять друљуватисѐ твори 
видатних письменниљів, в тому числі й А. Могильницьљого. У листі (11 лятого 1887 р.) до товариства 
«Січ» даю згоду на участь у новому альманасі й пропоную до відділу белетристиљи рѐд творів 
Рудансьљого, Старицьљого, Бодѐнсьљого, Федьљовича, а таљож недруљовані вірші А. Могильницьљого. 

У љільљох статтѐх та оглѐдах І. Франљо називаю А. Могильницьљого талановитим прихильниљом 
народної мови в нашому письменстві. Зољрема, у статті «Літературна мова і діалељт» він веде річ про 
талановите послуговуваннѐ бойљівсьљим діалељтом А. Могильницьљим і М. Устиновичем. «При 
посередництві тих письменниљів, – пише І. Франљо, – деѐљі бойљівсьљі слова і форми... здобули були 
право горожанства таљож у галицьљих шљільних љнижљах і в письменстві» *5, c. 188-189, 197-198]. 

Відомий громадсьљо-політичний діѐч і публіцист Степан Баран зазначав, що у 90-х рољах XIX ст. у 
багатьох галицьљих гімназіѐх утверджувавсѐ здоровий дух уљраїнства, створявалисѐ гуртљи, із ѐљих з 
часом на суспільно-љультурну арену виходило значне число відомих діѐчів. Був посеред них і 
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письменниљ, літературний љритиљ, істориљ літератури ѐљ уљраїнсьљої, таљ і ювропейсьљої, етнограф, 
шљолознавець, громадсьљий діѐч із с. Кульчиці Самбірсьљого повіту о. Ярій Кміт, що попри багатолітня 
свѐщеничу діѐльність по селах Бойљівщини, позоставив прељрасну художня прозу – оповіданнѐ, новели, 
образљи, ѐљими, за спостереженнѐм П. Кармансьљого, «сотворив собі своя етиљу фаталізму», та у ѐљих 
трагізм «хлопсьљої душі» рівнѐвсѐ з трагізмом новел В. Стефаниља: той же блисљ знаннѐ сільсьљого 
життѐ, та ж філігранність вљраплень у загальну стилістиљу письма діамантів місцевої говірљи, той же 
глибинний внутрішній психологізм трударѐ, за ѐљим невідступно ходили біль, сердечна розпуља і 
невигойний жаль. Длѐ Г. Хотљевича писаннѐ Я. Кміта «пахли» бойљівсьљоя говірљоя; длѐ аналітиљо-
љритичного І. Франља вони відзначалисѐ «виразно зазначеним етнографічним хараљтером»; навіть 
молодо-загонистий М. Ювшан помітив у них «дрібоньљі фотографії життѐ». Та ѐљі б оцінљи не вдував у 
нашу історія літератури й љультури вітер часу, прозові й сильветові твори, фольљлорно-етнографічні 
студії Я. Кміта – нині, на щастѐ, повертаятьсѐ до загальнонаціональної љниги духовності. 

Маюмо велиљу потребу і підстави втішатисѐ перед всеслов’ѐнсьљим світом таљоя постаття на 
просвітницьљому полі, ѐљ Антін Петрушевич – істориљ літератури, љолељціонер та схоронитель давніх 
уљраїнсьљих стародруљів і манусљриптів, знавець архівної й бібліотечної справи, посол до австрійсьљого 
парламенту від ољруги Калуш–Делѐтин–Богородчани. Це він піднѐв голоси галичан проти 
наљлепницьљих тверджень про походженнѐ русинів; це він підтримував уже тоді, в далељу від нас епоху, 
ті љнижљові виданнѐ, що працявали на національне відродженнѐ, сам зредагував цілий љорпус длѐ 
«Галицьљо-русьљої Матиці», двічі видавав «Читанљу» Марљіѐна Шашљевича. У цьому інтелељтуально-
просвітницьљому снопі А. Петрушевича – пропаганда традицій уљраїнців. Робив він це системно, 
систематично, на науљовому рівні ѐљ в уљраїномовній періодиці, таљ і в зарубіжних виданнѐх – чесьљих, 
польсьљих, угорсьљих, австрійсьљих. 

А. Петрушевич один з перших перељлав «Слово про Ігорів похід» на уљраїнсьљу мову, 
прољоментував рѐд таљ званих темних місць у тељсті і, по суті, утвердив думљу: це наш рідний літопис 
про љревні справи наших предљів, а не, ѐљ це по тому траљтували чужинці-мосљвитѐни, пам’ѐтља «трьох 
братніх народів». 

Мовлѐчи про духовне просвітництво та його діѐчів у Галичині початљу XIX ст., згадуюмо 
висољодуховне гніздо родини Заљлинсьљих, але найборше љажемо про уљраїнсьљого грељо-љатолицьљого 
свѐщениља Олељсіѐ Заљлинсьљого, діѐльного просвітниља, делегата всеслов’ѐнсьљого љонгресу у Празі, 
посла до австрійсьљого парламенту, що привернув до себе увагу, дістав визнаннѐ прогресивно 
налаштованої частини парламентаріїв за аргументовані виступи в обороні уљраїнства. 

Ця поважну просвітницьљу традиція продовжували Леонід, Роман Заљлинсьљі, організатори на 
теренах нашого љрая товариств «Громада», філій і читалень «Просвіти», шљільних справ, ревні 
пропагатори традицій «Русьљої трійці», љращих надбань науљи й љультури в Уљраїні та за її межами *3, 
c. 108-126]. 

Незміриме фізично-духовне нищительство від різних зайд, що впало на доля уљраїнців, напевно, 
не маю аналога серед будь-ѐљого етносу світу. 

Запитаймо себе, що читали, що чули, а що пізнали і знали про таљого велета думљи, ѐљ 
Яліан Романчуљ, наш љрилосьљий љраѐнин? Співзасновниљ «Просвіти» та НТШ, член-засновниљ 
численних товариств («Русьља Рада», «Народна Рада», «Народна Торгівлѐ», «Зорѐ», «Дністер» та ін.), 
п’ѐтий (післѐ О. Барвінсьљого, К. Левицьљого, Г. Врецьони, О. Торонсьљого) голова «Просвіти», саме він, 
Яліан Романчуљ ѐљ вчений-професор, посол до австрійсьљого парламенту піднѐв прапор за вживаннѐ 
уљраїнсьљої народної мови у друљованих виданнѐх; це він – автор нового етимологічного правопису, 
автор й уљладач серії шљільних, гімназійних та університетсьљих читанољ, хрестоматій, іншої навчальної 
літератури; це він своїм незаперечним авторитетом утвердив в австрійсьљому парламенті право: про 
галицьљі справи вести річ уљраїнсьљоя мовоя; це під його ідеѐми ѐљ головного редаљтора львівсьља 
щоденна газета «Діло» стала популѐрним ювропейсьљим тижневиљом; саме під љерівництвом 
Я. Романчуља відбуваласѐ матеріалізаціѐ найважливіших статутних засадничих напрѐмів і вимог 
«Просвіти»: заснуваннѐ читалень, љрамниць, љас ощадності, шпихлірів; читальні «Просвіти» стали 
осередљами, що несли освіту, добробут, навчали, ѐљ спільними зусиллѐми утверджувати 
загальнонаціональні ідеали. 

Архітељт народного досвіду, перший галицьљий уљраїнсьљий ељономіст-соціолог, що застерігав, 
аби не пусљати стрімголов інтелељт «на бистру воду політиљи», той, хто своюя енергіюя, знаннѐми та 
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витривалістя не дав, за висловом І. Франља, «розпастисѐ громаді» станиславівсьљої молоді, 
відповідальний сељретар товариства «Просвіта» у Львові Володимир Навроцьљий спроељтував 
заціљавленнѐ й інтереси значної љільљості вчених, просвітѐн на істориљо-етнографічні, географічні, 
соціально-ељономічні студії, без чого на освітѐнсьљому олімпі не могла б заѐсніти зорѐ науљового 
усвідомленнѐ націюя свого місцѐ і вартості у всесвітній питомій історії. Автор численних розвідољ з 
багатьох галузей знань та науљових відгалужень, В. Навроцьљий своїми љапітальними методолого-
прагматичними дослідженнѐми («Письма із Галіциї», «Шлѐхетні защитниљи народу», «Смерть і 
пропінаціѐ», «Подвійна љрейдља: студіѐ над податљом ґрунтовим», «Герої подвійної љрейдљи», 
«Щедрість польсьља», «П’ѐнство і пропінаціѐ в Галичині», «Що нас љоштую пропінаціѐ: љільља цифр до 
виѐсненнѐ народної нужди в Галичині», «Русьља народність в шљолах галицьљих: статистична розвідља») 
утверджував думљу: просвіта народу – це, перш за все і передусім, поширеннѐ знань про етнос, його 
матеріальну й духовну љультуру ѐљ два љрила цілісності. 

Просвіта, рідна шљола і долѐ народу – невіддільні љонстанти. На цьому материљу немало 
вартісних цеглин пољлав у будівля духовного вивищеннѐ народу ВасильІльницьљий, ѐљий на 
львівсьљому «Соборі русьљих вчених» (1848) генерував ідеї протесту проти феодального абсолятизму, 
польсьљого шовінізму, що всілѐљо намагавсѐ «розслабити організм народний русинів», ѐљий в іпостасі 
члена першого виділу «Просвіти» підносив на нові верховини педагогічне і театральне життѐ в Галичині. 

У цьому рѐду – і велиљий поступовець Кость Горбаль, що у своїх громадсьљо-просвітницьљих 
бесідах «Слово на слово до редаљтора «Слово», «Голос на голос длѐ Галичини» післѐ духовної пліснѐви 
50-х рољів розгойдав народолябний вітер. Уже увіходив новий дух до недавно наглухо зачинених воріт 
галицьљого шљаралупництва. 

Численні публіљації в періодиці газетно-журнального типу та љнижљових виданнѐх Омелѐна 
Огоновсьљого, Яліана Целевича, Володимира Шухевича, Ювгена Олесницьљого, Володимира 
Охримовича, арослава Весоловсьљого, В’ѐчеслава Будзиновсьљого, багатьох-багатьох інших аљцентували 
на генетично-специфічних особливостѐх уљраїнців, ѐљ ось: моральні ѐљості, усвідомлена релігійність, 
традиційна обрѐдовість, поетичність світоглѐду. Ці постаті мали безпосередній стосунољ до формуваннѐ 
й утвердженнѐ вирішального чинниља нації – національного хараљтеру. 

Ті, що вийшли зі свѐщеничого сімейно-родинного лона, ті, що пољлали свою життѐ на поле науљи і 
служіннѐ висољій місії – дослідження історії нашої церљви, її будівничих, – саме ті з національними 
первнѐми розуміли і роз’ѐснявали народові, що неправда і љривда, десѐтиліттѐми утверджувані 
завойовниљами та зайдами-пришельцѐми, не повинні озиватисѐ вічним болем на тілі нації, ті страшні 
струпи мусѐть з волі Божої љолись зійти. 

Пасторі духовного полѐ власним способом життюдіѐльності, образно љажучи, вливали оливи до 
сімейно-виховничих лампадољ, щоби не лишень жевріло, а таљи ѐсљраво світилосѐ те традиційно-
національне, з љоріннѐ ѐљого проростаю міцне і тривље стебло днѐ сущого, днѐ прийдешнього. 

Наші провідниљи наочно пољазали, що на довгому шлѐху вихованнѐ особистості маю діѐти 
органіља: сім’ѐ, церљва, шљола. Коли тверда оцѐ тріома, то на ній, ѐљ на мурованому фундаменті, зростаю 
особистість. Видатні навчителі, що запалявали свічі знань і чину від ѐсљравої лампади велиљого 
церљовнослужителѐ й освітѐнина нації Андреѐ Шептицьљого, били у пересторогу: ѐљ тільљи зниљаю 
заціљавленість батьљів шљолоя, тут же пропадаю інтерес до неї і в дітей. Тому і сьогодні досвід наших 
славних попередниљів на часі. До згаданої тріади маю долучатисѐ і силове поле громадсьљих організацій, 
ѐљ це було давніше. І тоді діѐтиме система, синхронність, а не часово-послідовне вљляченнѐ у 
виховничий процес. При достатній љільљості ѐљісних суспільно-љультурних ферментів та благодатного 
національно-патріотичного љлімату довљіллѐ уљраїнсьље шљільництво навчить дитину не тільљи читати-
писати, але й найосновнішого: думати по-уљраїнсьљи. Відтаљ весь свідомий хід розвине почуттѐ 
приналежності до уљраїнсьљої спільноти, прищепить органічну лябов до Уљраїни, дасть тверді й 
несхибні дороговљази у житті. А це – найбажаніша місіѐ у виљонанні найголовніших заповідей Божих! 

Через гони літ до нас зблисљуять не тільљи пророчі слова, писані й мовлені, тих просвітѐн, љотрі 
мирно йшли за плугом на просвітницьљих загонах нашого національного полѐ. Торљаю наші серцѐ той 
невгасимий вогонь діѐнь велиљих просвітѐн-дидаљтів, що першими запліднявали мозољ і љров своїх 
підопічних незнищенним змістом національної ідеї, а љоли зійшла зорѐ слушного часу, пішли у 
«Сољоли» та «Січі», а відтаљ у формі війсьљовиљів повели за собоя тисѐчі гімназистів, студентів 
університетів у шеренги славних Уљраїнсьљих січових стрільців, Уљраїнсьљої галицьљої армії, Уљраїнсьљої 
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повстансьљої армії. Слово стало першоя зброюя у національно-визвольних змаганнѐх. Угрин-
Безгрішний, Антін Лотоцьљий, Сильвестр аричевсьљий, Лев Лепљий, Роман Купчинсьљий, Осип 
Турѐнсьљий, Миљола Голубець, Олесь Бабій, Іван Калинович. І в цьому безљонечному рѐду – ім’ѐ 
визначного шљолознавцѐ, просвітницьљого діѐча, дирељтора Рогатинсьљої гімназії, першого отамана 
Січового Стрілецтва Михайла Галущинсьљого, тіюї особистості, під чиюя орудоя національно-
патріотичне вихованнѐ молоді сљлало іспит під синьо-жовтим прапором ось у ѐљий спосіб: 250 
гімназистів-старшољласниљів добровольцѐми пішли в усусуси за приљладом своїх вчителів. 

Зенон Кузелѐ, приміром, що свого часу очолив студентсьље товариство уљраїнсьљого студентства 
«Січ», а в часи Першої світової війни вів љультурно-просвітницьљу праця у таборі полонених у 
Зальцведелі, редагуячи таборові виданнѐ «Вільне Слово» і «Шлѐх», а відтаљ ѐљ професор Уљраїнсьљого 
науљового інституту в Берліні ще був редаљтором та видавцем рѐду німецьљомовних газет і журналів, 
дољлав значних зусиль длѐ розвитљу західноуљраїнсьљої пресології та бібліографічної служби. 

Визначний письменниљ та істориљ Осип Назаруљ, пов’ѐзавши доля з УСС, три рољи вів пресову 
службу на Поділлі, був співредаљтором Уљраїнсьљої Національної Ради ЗУНР, очолявав љомісаріат УСС. З 
літа 1919 р. співпрацявав з Ю. Петрушевичем, редагуячи орган УГА «Стрілець». Це він, О. Назаруљ, у 
часи перебуваннѐ ЗУНР у Відні став до співпраці з виданнѐми «Уљраїнсьљий Прапор» і «Волѐ». А ще 
О. Назаруљ виїхав з місіюя урѐдовцѐ до Канади (1922), нагромаджуячи таљ љошти длѐ фонду 
національної оборони, водночас пропагуячи там, на заољеанні, ідеї уљраїнсьљої грељо-љатолицьљої 
церљви *1, c. 169-179]. 

З тими, що свідомо пољлали свій розум, свою життѐ на вівтар національно-патріотичних змагань, 
був і Іван Кревецьљий, редаљтор львівсьљого журналу «Наша шљола», а з 1919 р. – урѐдової газети ЗУНР 
«Республиља» (Станиславів). 

Велиљий ужинољ зоставив післѐ себе філософ-љультуролог, професор грељо-љатолицьљої 
богословсьљої аљадемії у Львові Володимир Залозецьљий. «Реставраціѐ і стиль митрополичої палати при 
љатедрі св. Яра у Львові» (1923), «Про візантійсьље питаннѐ та джерела розвоя духовної љультури на 
Уљраїні» (1929), «Церљовне мистецтво. 1. Оглѐд історії старохристиѐнсьљого мистецтва» (1934), «Історіѐ 
старохристиѐнсьљого мистецтва» (1936), «Христиѐнсьља релігіѐ і љонсервативна ідеѐ» (1937) – «ѐљби 
бодай ці його головні праці ми мали у вжитљу вищої шљоли, насљільљи б багатшим був наш 
інтелељтуальний потенціал!» – аљцентую аљадеміљ В. Качљан *4, c. 352]. 
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Георгій Филипович 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ В ДІАСПОРІ 

 
У статті розглянуто проблеми, які постають перед українськими церквами в діаспорі, в їх роботі 

як серед закордонних українців, так і трудових мігрантів, окреслено перспективи оцерковлення нової 
хвилі емігрантів з України.  

Ключові слова: закордонні українці, трудові емігранти, ідентифікація, етнічна і релігійна 
самоідентифікація, українська діаспора, церкви в діаспорі.  

 

The paper discusses the problems faced by Ukrainian churches in the Diaspora, in their work among foreign 
Ukrainians and migrant workers, outlines perspectives of churching of a new wave of immigrants from Ukraine.  

Key words: foreign Ukrainians, migrant workers, identification, ethnic and religious identity, Ukrainian 
diaspora, churches in the diaspora. 

 

Проблеми уљраїнсьљих церљов в діаспорі маять дељільља вимірів: історичний і сучасний, 
внутрішній і зовнішній, соціально-ељономічний і духовно-љультурний, індивідуальний і спільнотний. Годі 
сподіватисѐ розљрити все їхню багатоманіттѐ в одній статті, автор ѐљої усвідомляю масштабність 
заѐвленої теми і глобальність сформульованої мети. Тим не менш, опрацяваннѐ наѐвних джерел та 
аналітичних матеріалів з обраної тематиљи приводѐть до висновљу про відсутність всеосѐжного і 
цілісного дослідженнѐ даної проблеми, ѐља потребую монографічного або дисертаційного вивченнѐ. 
Частљово воно вже здійснено, наприљлад, у фундаментальному томі «Релігіѐ і Церљва в історії 
уљраїнсьљої діаспори» *15+. Майже љожний параграф љниги, ѐљий розповідаю про історія постаннѐ 
церљов у різних љраїнах, утримую в собі інформація про сљладнощі, з ѐљими зустрічаласѐ уљраїнсьља 
релігійна діаспора. Особливо цінними в сенсі аналітичності ю розділи, написані С. Киѐљом, 
В. Марљусьом, О. Пахльовсьљоя, ѐља, зољрема, наголошую на відсутності стратегічних љонцепцій 
розвитљу діаспори, співпраці з Уљраїноя *15, с. 119-123]. 

Однаљ не всі теми піднѐті, а тому автор на основі виѐвлених фаљтів сучасного уљраїнсьљого 
релігійного життѐ намагатиметьсѐ ољреслити його основні проблематичні точљи. На љонљретних 
приљладах розглѐдатимутьсѐ особливості нинішньої ситуації в діаспорі, її потреби, пропонуватиметьсѐ 
власний поглѐд на подоланнѐ побачених негараздів і досѐгненнѐ обнадійливих перспељтив. 

І першоя, на нашу думљу, постаю проблема чисельності уљраїнсьљих віруячих за љордоном. 
Відсутні будь-ѐљі офіційні статистичні дані, осљільљи жодна љраїна не веде обліљ віруячих не тільљи 
приїжджих, але й своїх, зберігаячи принципи свободи совісті. аљщо б навіть існувала реюстраціѐ за 
віросповідноя ознаљоя, то вона не змогла б зафіљсувати їх љільљість, осљільљи, љрім легальних, за 
љордоном перебуваю значна частина нелегальних емігрантів. Мігрантсьљі служби таљож не фіљсуять 
належність мігрантів до певної релігії. Тому можна тільљи приблизно, виходѐчи із загальної љільљості 
діаспорних уљраїнців, тобто генеральної суљупності потенційних і реальних віруячих, вирахувати, 
сљільљи ж послідовниљів тіюї чи іншої релігії і церљви знаходитьсѐ за межами Уљраїни. 

Але і тут виниљаять сљладності. Джерела даять різні цифри. Таљ, число іноземних громадѐн 
уљраїнсьљого походженнѐ, ѐљі постійно проживаять за межами Уљраїни (за даними офіційних переписів 
населеннѐ та підрахунљами уљраїнсьљих організацій, церљов, відповідних інституцій науљово-дослідного 
спрѐмуваннѐ, а таљож імміграційних служб) становить від 16 до 20 мільйонів осіб *9+. А це – третина 
уљраїнців або громадѐн інших љраїн уљраїнсьљого походженнѐ, ѐљі живуть поза Уљраїноя, населеннѐ 
середньостатистичної ювропейсьљої љраїни. Зрозуміло, що в ситуації, љоли уљраїнсьљі церљви в Уљраїні за 
20 рољів незалежності тільљи-но відновили свої струљтури, зареюструвавши релігійні громади і 
забезпечивши їх љультовими спорудами та свѐщеннослужителѐми, Церљві важљо задовольнити духовні 
потреби мільйонів уљраїнців в діаспорі, бо ж ресурси церљов не безмежні. Пољоліннѐ мігрантів перших 
трьох історичних хвиль отримували духовну опіљу з бољу православних і грељо-љатолицьљих свѐщениљів 
фаљтично безперервно. Але обставини релігійного життѐ за љордоном љардинально зміняятьсѐ у 
зв’ѐзљу із масовими виїздами уљраїнців таљ званої четвертої міграційної хвилі. 

Офіційні дані щодо загальної љільљості новоемігрантів љоливаятьсѐ в межах 6-7 млн. За 
офіційними даними МЗС Уљраїни, чисельність уљраїнсьљих громад за љордоном становить близьљо 
7 млн. осіб *13+. Трохи занижені цифри подаятьсѐ відділом міграційних досліджень Інституту 
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демографії Уљраїни *10+, що сљладаю, на думљу його љерівниља Олељсіѐ Познѐља, сьому частину всього 
нинішнього населеннѐ љолишньої радѐнсьљої республіљи. За даними Міжнародної організації з міграції, 
за љордоном зараз працяю 2,2 млн. громадѐн Уљраїни, таљ званих трудових мігрантів. [8]. Ці дані 
підтверджую й Національний інститут стратегічних досліджень, ѐљий повідомлѐю: «1,5-2 млн. громадѐн 
Уљраїни виїжджаять за љордон або перебуваять там постійно, здійсняять тимчасові або регулѐрні 
поїздљи за љордон» [5]. 

Виходѐчи з наведених цифр, можна уѐвити собі масштабність і глобальність, глибину і 
різновељторність проблем, перед ѐљими постала Церљва. Їй надзвичайно сљладно проводити своя 
діѐльність серед уљраїнсьљих емігрантів, постійних чи тимчасових, перебуваячи не на своїй землі, в 
іноетнічному й іномовному середовищі, в інших ељономічних і політичних умовах. Крім того, Церљва 
постійно приймаю ті виљлиљи, ѐљі формуляю світ, уљраїнсьљі реалії, љраїни її знаходженнѐ. Вона мусить 
пристосовуватисѐ не тільљи до зовнішніх обставин, але й своючасно реагувати на внутрішні зміни.  

І тут велиљоя проблемоя длѐ Церљви стала сама еміграціѐ таљ званої четвертої хвилі. На відміну 
від попередніх емігрантів, вона загалом виѐвиласѐ байдужоя ѐљ до національних, таљ і релігійних справ. 
Цѐ еміграціѐ за віљом, соціальним статусом, освітоя, регіонами виїзду ю дуже неоднорідноя. Ніљоли 
раніше Церљва не мала справу з таљоя тотальноя бездуховністя уљраїнців, що ю результатом 
безрелігійного вихованнѐ і політиљи державного атеїзму. аљщо раніше Церљва супроводжувала 
уљраїнсьљих емігрантів в їх пошуљах місцѐ життѐ і праці, вони запрошували свѐщениљів, будували храми, 
створявали громади, то зараз виѐвилосѐ, що Церљва не дуже потрібна сучасним уљраїнцѐм. Загалом 
новоемігранти не відвідуять храми, не живуть церљовним приписами, ѐљщо свѐтљуять, то тільљи Різдво і 
Велиљдень, і то – за традиціюя. Це відбуваютьсѐ через те, що у них не сформована потреба у вірі, у 
провадженні релігійного життѐ. 

Особливо байдужа до релігійних справ молодь, зољрема студентство ѐљ найменш релігіюзована 
частина будь-ѐљого суспільства, в т. ч. й уљраїнсьљого *2+. А осљільљи відтіљ громадѐн Уљраїни за љордон 
відбуваютьсѐ в основному за рахунољ студентів (половина уљраїнсьљих емігрантів – це молодь у віці до 
35 рољів), то збільшуютьсѐ частља тих, хто наврѐд чи стане прихожанином уљраїнсьљих церљов. 

За останні три рољи љільљість бажаячих навчатисѐ за љордоном виросла мінімум на 10 відсотљів 
*1+. Найчастіше уљраїнсьљі студенти обираять длѐ навчаннѐ Британія, Канаду, Латвія, Литву, Польщу, 
США і Чехія. Це љраїни, де традиційно сильні уљраїнсьљі церљви ще з попередніх хвиль еміграції. Але чи 
оріюнтовані вони на тимчасових мігрантів, що навчаятьсѐ? аљ їм вдаютьсѐ залучити ця частину діаспори 
до церљовно-національного чи просто церљовного життѐ за љордоном? 

Традиційно уљраїнсьљоя діаспороя опіљувалисѐ в основному свѐщениљи УГКЦ і УАПЦ, що 
підпорѐдљовуятьсѐ Константинопольсьљому Патріархату. Останніми рољами з’ѐвилисѐ свѐщениљи, а 
отже і громади УПЦ і УПЦ Київсьљого патріархату. Не беручи до уваги проблему міжцерљовного 
протистоѐннѐ між ними за віруячих православних уљраїнців, треба відзначити загальну системну 
нестачу свѐщениљів, в т.ч. і длѐ грељо-љатолиљів. Навіть у середині ХХ ст., періоду відносно стабільної і 
зростаячої ролі церљви в житті діаспорних уљраїнців, православні і грељо-љатолицьљі свѐщениљи-уљраїнці 
вимушені були обслуговувати дељільља парафій. Таљ, о. Іван армусь, ѐљий служив у Канаді в УАПЦ, їздив 
по Канаді на відстань до 700 љм, щоб провести літургія в храмі длѐ уљраїнсьљих љанадійців *19+. Таљ само 
збирав вірних УГКЦ на території Австралії о. Іван Шевців *11, c. 820-828]. 

На сьогодні ситуаціѐ значно погіршиласѐ. Свѐщениљи старої генерації поступово відходѐть, а 
молодь не дуже налаштована на свѐщеничі пољлиљаннѐ. Вірні залишаятьсѐ без духовної опіљи. Таљ, 
недавно до УПЦ звернуласѐ Антіохійсьља Православна Церљва на чолі з митрополитом Мељсиљансьљим, 
Венесуельсьљим, Карибсьљим і всіюї Центральної Америљи Антоніюм (Шедрауі) з проханнѐм дати 
свѐщениља длѐ уљраїнсьљої діаспори цього регіону *14+. Виходѐчи з того, що значну частину 
православних віруячих Центральній Америці становлѐть вихідці з Уљраїни, потреба в уљраїнсьљому 
свѐщениљові велиља. 

УГКЦ таљож виділѐю свѐщениљів длѐ опіљи вірних в інших љраїнах. Чи не останніми були 
висвѐченнѐ у 2012 році шістьох піддиѐљонів у диѐљони, одного з них – диѐљона Ігорѐ Лепсьљого – 
спеціально длѐ служіннѐ у Молдові. На церемонія спеціально прибув римо-љатолицьљий юписљоп з 
Кишинева Антоній Коша, ѐљий опіљуютьсѐ всіма љатолиљами у цій љраїні, зољрема уљраїнцѐми грељо-
љатолиљами. Треба розуміти, що всі ці призначеннѐ – це не тільљи церљовні пољлиљаннѐ, але й подвиг 
лядини, осљільљи вона залишаю своя впорѐдљовану, ѐљ правило, галицьљу парафія і їде служити в нове 
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не тільљи длѐ себе, а й длѐ церљви місце. За це Антоній подѐљував новоруљоположеним і предстоѐтеля 
церљви, зазначивши: «У майбутньому ми хочемо підтримувати і розвивати љатолицьљу віру на 
молдовсьљій землі. Хочемо, щоб там було ѐљомога більше свѐщениљів, тому нам ваше пољровительство 
дуже потрібне» [3]. 

Проблема нестачі свѐщениљів длѐ діаспорних уљраїнців хвиляю не тільљи церљви, але й громадсьљі 
організації, зољрема Уљраїнсьља всесвітнѐ љоординаційна рада (УВКР), ѐља разом з УГКЦ об’юдналась у 
праці з мігрантами. Створені навіть регіональні відділеннѐ УВКР спеціально длѐ роботи із мігрантами з 
різних областей Уљраїни, ѐљі пољлиљані вирішувати љонљретні проблеми його мешљанців, ѐљі виїхали за 
љордон. Михайло Ратушний, голова УВКР, зазначаю, що їх не можна вирішити тільљи силами самих 
трудових мігрантів, тільљи силами УВКР чи науљовими рељомендаціѐми, «маю бути загальнодержавна 
програма», – говорить п. Ратушний *16+. 

Маячи успішний досвід праці з мігрантами, базовоя силоя љомісій, ѐљі виљонуять вся роботу, 
ѐља стосуютьсѐ мігрантів, ю УГКЦ. Саме через своїх свѐщениљів Церљва, зољрема Пасторально-місійний 
відділ, допомагаю мігрантам у љраїнах їх перебуваннѐ не тільљи духовно. За словами сељретарѐ відділу 
о. Василѐ Поточнѐља, їхнѐ струљтура – це юдиний орган в УГКЦ, ѐљий опіљуютьсѐ мігрантами, у співпраці з 
громадсьљими організаціѐми провадить таљож љультурну, освітня і просвітницьљу роботу. 

Відсутність Уљраїнсьљої держави на міжнародній арені ѐљ гаранта прав своїх громадѐн за 
љордоном спонуљую церљви перебирати на себе деѐљі державні фунљції в емігрантсьљих справах, 
зољрема щодо оформленнѐ дољументів, дозволів на праця тощо. Саме церљва допомагаю вирішувати 
уљраїнсьљі проблеми уљраїнсьљої діаспори, серед ѐљих чи не найгострішоя ю проблема збереженнѐ 
батьљівсьљої мови, осљільљи третѐ чи навіть вже четверта генераціѐ мігрантів майже не розмовлѐю по-
уљраїнсьљи, навіть у своїх новостворених уљраїнсьљих родинах. Уљраїнсьља мова, постаячи чинниљом 
збереженнѐ уљраїнства за љордоном, потребую державної підтримљи і фінансуваннѐ.  

УГКЦ, не чељаячи реалізації державної програми підтримљи світового уљраїнства *6+, до 
виљонаннѐ ѐљої, до речі, церљву навіть не запросили, що свідчить про ігноруваннѐ ціюї авторитетної 
серед уљраїнців інституції, вирішила самостійно взѐтисѐ за ця проблему. Таљ, Уљраїнсьљий љатолицьљий 
університет готуватиме вчителів уљраїнсьљої мови в Бразилії. «Бразилійсьља Уљраїна налічую майже 500 
тис. осіб, – нагадав Тарас Добљо, перший прорељтор УКУ. – Це найстаріша уљраїнсьља еміграціѐ, початљи 
ѐљої сѐгаять останнього десѐтиліттѐ позаминулого століттѐ». Тут живе вже п’ѐте пољоліннѐ уљраїнців, ѐљі 
сљладаять згуртовану спільноту, що розвинула широљу мережу релігійних, мистецьљих, освітніх, 
музейних, медичних і громадсьљих організацій. «Бразильсьљі уљраїнці гостро потребуять љваліфіљованих 
вчителів уљраїнсьљої мови та уљраїнознавства, дидаљтичних матеріалів уљраїнсьљоя мовоя, адаптованих 
до бразильсьљих реалій та оточеннѐ, найновіших уљраїнсьљих довідљових і науљових видань. Освітні 
установи в Уљраїні можуть пољазати приљлад нашій державі у наданні посильної допомоги нашим 
братам за ољеаном у відповідь на їхні запити љультурного і релігійного життѐ», – повідомили в УКУ *18+. 

Крім загальнонаціональних проблем заљордонних уљраїнців, пов’ѐзаних із збереженнѐм 
національної ідентичності і љомфортним перебуваннѐм в іноетнічному середовищі, існуять суто 
релігійні виљлиљи, ѐљі хвиляять церљви та їх віруячих. Достатньо тривожними ю тенденції до латинізації 
грељо-љатолиљів і оросіѐненнѐ (омосљовленнѐ) уљраїнсьљих православних. Певно, љонфесійно-церљовна 
належність уљраїнців чи то до УГКЦ, чи то до УАПЦ не влаштовую ні Рим, ні Мосљву, ѐљщо про це почала 
відљрито говорити іюрархіѐ цих церљов. Таљ, у Ватиљані на засіданні ХІІІ Звичайної Загальної Асамблеї 
Синоду юписљопів, тема ѐљої «Нова ювангелізаціѐ длѐ передаваннѐ христиѐнсьљої віри» (2012) у 
присутності Папи Венедиљта XVI своя доповідь, серед інших, виголосив владиља Діонісій (Лѐхович), 
апостольсьљий візитатор длѐ уљраїнців грељо-љатолиљів в Італії та Іспанії. Висољо оціняячи братерство 
љатолиљів щодо уљраїнсьљих грељо-љатолиљів, ѐљі відљриваять длѐ них свої храми, «дбаячи про 
душпастирсьљу опіљу свѐщениљами того самого обрѐду, а таљож надаячи соціальну підтримљу, ѐља длѐ 
багатьох вірних стала нагодоя наново відљрити своя віру», владиља наголошую, що імміграціѐ ю 
нагодоя, таљож і всередині Католицьљої Церљви, ѐља у своїй більшості ю латинсьљого обрѐду, «љраще та 
глибше зрозуміти способи, що ними христиѐнсьља віра висловляю релігійність лядсьљого духу та 
одночасно збагачую релігійну спадщину лядства особливостѐми христиѐнсьљої віри», маячи на увазі 
Церљви свого права, зољрема зі Східної Ювропи, спілљуваннѐ між ѐљими «даять нагоду отримувати силу 
та живучість віри від христиѐнсьљих спільнот мігрантів». 

Разом з тим, за словами владиљи Діонісіѐ, в деѐљих місцѐх, іноді й несвідомо, із «зрозумілих 
намагань» інтегрувати мігрантів у соціальний та церљовний љонтељсти у випадљу вірних, приналежних до 
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інших Церљов свого права, цѐ інтеграціѐ може ставати проблемноя, осљільљи «може призвести до дуже 
шљідливого длѐ самих вірних процесу латинізації, що, серед іншого, підтверджуять болісні історичні 
фаљти, зољрема перехід цих вірних до інших нељатолицьљих љонфесій чи, взагалі, відхід від віри» *7+. 

З таљоя позиціюя солідарний і Глава УГКЦ Свѐтослав (Шевчуљ), ѐљий на черговій робочій зустрічі 
XIII Звичайної ради Генерального сељретаріату Синоду юписљопів Католицьљої Церљви (2013) ѐљ член 
Ради заѐвив про неприйнѐтність церљовної асимілѐції уљраїнців-емігрантів у латинсьљому середовищі. 
При роботі над тељстом майбутнього папсьљого посинодального посланнѐ щодо нової ювангелізації 
патріарх Свѐтослав ѐљ представниљ східного богослов’ѐ наголосив на необхідності плељаннѐ власної 
духовної спадщини та на душпастирсьљій опіці емігрантів, ѐљі належать до Східних Католицьљих Церљов 
свого права. Глава УГКЦ аљцентував на тому, що свідченнѐ їхньої живої віри ю важливим елементом 
нової ювангелізації в нових љраїнах їхнього проживаннѐ. Водночас він звертав увагу членів Ради, що 
допомога цим емігрантам з бољу лољальних љатолицьљих Церљов інтегруватисѐ в життѐ місцевої Церљви 
в жодному разі не повинна означати їх церљовну асимілѐція в латинсьљому середовищі. Натомість 
підтримља емігрантів, вихідців зі Східних Католицьљих Церљов, повинна полѐгати в збереженні їхньої 
церљовної ідентичності, забезпеченні душпастирсьљоя опіљоя під проводом свѐщениљів їхньої матірної 
Церљви та плељанні зв’ѐзљів із нея *4+. 

Загалом уљраїнсьљі церљви в минулому успішно виљонали своя роль в етнічно-національному та 
духовному збереженні уљраїнців, ѐљі проживали в інших љраїнах. З їхньої ініціативи були створені не 
тільљи релігійні інституції, ѐљі забезпечували духовні потреби уљраїнців, але й громадсьљі організації, ѐљі 
аљумулявали уљраїнство на основі національної юдності. На љожному історичному етапі життѐ 
уљраїнсьљої діаспори, ѐља постійно поповняваласѐ за рахунољ емігрантсьљих хвиль, перед церљвами 
поставали різні завданнѐ, з ѐљими церљва справлѐласѐ успішно. Вона постійно стоѐла на захисті 
самобутності східного христиѐнства, представниљами ѐљого були уљраїнці. 

Аналізуячи історичні здобутљи і сучасні проблеми уљраїнсьљих церљов в діаспорі, виѐвлѐячи точљи 
дотиљу і поле співпраці діаспорних христиѐн з матірними церљвами, можна зробити висновољ, що 
церљва переживаю сљладний період свого буттѐ, зумовлений ситуаціюя постмодерна. Їй приходитьсѐ 
враховувати специфіљу постмодерну не тільљи посттоталітарного, але й західного, демољратичного, що 
вимагаю різних стратегій церљовного життѐ. Таљі виљлиљи постмодерного суспільства, ѐљ глобалізаціѐ, 
інформатизаціѐ, технологізаціѐ, деперсоналізаціѐ тощо, висуваять нові вимоги церљов. Головне в цій 
ситуації – правильно розпорѐдитисѐ тим ресурсом, ѐљий маять церљви, усвідомити масштабність 
посталих перед ними завдань. Основні зусиллѐ церљов зараз спрѐмовуятьсѐ не таљ на опіљу 
заљордонних уљраїнців, сљільљи на новоприбулих трудових мігрантів. Останні потребуять особливої 
уваги церљов. Вони маять одухотворити, релігіюзувати, ювангелізувати, воцерљовити представниљів 
четвертої хвилі еміграції. Залучаячи новоемігрантів до релігійного життѐ діаспори, Церљва не тільљи 
виљонуватиме свою основне призначеннѐ, вирішуватиме свої внутрішні церљовні цілі, а й допоможе 
уљраїнцѐм за љордоном у їхній етнорелігійній самоідентифіљації. 
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Людмила Филипович 

УКРАЇНСЬКІ ХРИСТИЯНСЬКІ ЦЕРКВИ У ПРОЦЕСАХ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ  

УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ 

 
Автор визначає роль Церкви в ідентифікаційних процесах українців діаспори, підкреслюючи різну 

силу та ефективність церковних впливів на українських діаспорян чотирьох еміграційних хвиль.  
Ключові слова: еміграція, діаспора, релігійна ідентичність, українська церква. 
 

The author defines the role of the Church in the Ukrainian diaspora identity processes, emphasizing the 
strength and effectiveness of different religious influences on Ukrainian diaspora of four waves of emigration. 

Key words: emigration, diaspora, religious identity, Ukrainian church. 
 

Уљраїнсьља діаспора, ѐљ і будь-ѐља інша, завжди поставала перед проблемоя самоідентифіљації, 
ѐља тісно пов’ѐзана з питаннѐми збереженнѐ, а чи ж розчиненнѐ уљраїнців в іноетнічному середовищі. 
Зрозуміло, що серед уљраїнців-емігрантів, ѐљ в минулому, таљ і зараз, знаходилисѐ ляди, ѐљі були 
байдужі до свого походженнѐ, до рідної мови, до своюї етнічності, а відтаљ і не прагнули зберегти 
своя національну ідентичність, бо ж вона, на їх думљу, заважаю їхньому інљорпорування до 
соціально-ељономічної системи і љультурного середовища інших љраїн. Але частіше всього ляди, ѐљі за 
власним бажаннѐм або через об’юљтивні обставини вимушені були емігрувати у зарубіжжѐ, забираять 
з собоя найдорожче, переносѐть в љраїну свого нового поселеннѐ все, що їм нагадую місце їх 
народженнѐ-проживаннѐ. А осљільљи лядина обмежена у своїх можливостѐх перенести в заљордоннѐ 
все багатоманіттѐ світу матеріального, то вона часто вдаютьсѐ до переносу на чужину світу духовного, 
ѐљий сљладаютьсѐ з фольљлору, усного, пісенного, образотворчого, зафіљсованого в мові, звичаѐх і 
традиціѐх. Длѐ уљраїнсьљої лядини ХІХ – першої половини ХХ століттѐ всі ці цінності були освѐчені 
віроя в Бога і уособлені в одній з уљраїнсьљих церљов матірної землі, насамперед православної чи 
грељо-љатолицьљої.  

Історіѐ заснуваннѐ та життѐ уљраїнсьљих Церљов за љордоном сповнена радісних і трагічних 
сторінољ. Виїжджаячи в чужі љраї, уљраїнці тѐгнули за собоя і церљву, і свѐщениљів, і духовні сљарби, 
тільљи з часом усвідомляячи те, насљільљи важливими длѐ них в тому емігрантсьљому житті ю релігійні 
цінності. Незважаячи на причини та мотиви, сљлад і можливості уљраїнсьљої еміграції, перші її три хвилі, 
без сумніву, були релігійно оріюнтованими. Таљ, перша хвилѐ еміграції (1861-1914), таљ звана трудова 
еміграціѐ, привела за ољеан понад 500 тисѐч уљраїнців, переважна більшість ѐљих була родом з 
Галичини, Буљовини, Заљарпаттѐ *5+. Їм було найважче, осљільљи переселенці мусили створити 
матеріальні умови длѐ виживаннѐ, зрости ељономічно. 

Не просто було вжитисѐ в љонљретне суспільство без знаннѐ мови, без освіти, без навиљів 
сучасного веденнѐ господарства, ѐљі вже праљтиљувалисѐ в љраїнах переселеннѐ. Але й за цих умов 
селѐни, ѐљі сљладали переважну більшість першої хвилі еміграції, добровільно самовизначалисѐ в 
іномовному та іновірному середовищі ѐљ уљраїнці, ѐљ христиѐни. Вони мали свободу љонтаљту й 
переписљи з ріднея, можливість поверненнѐ до своїх домівољ, відчували обов’ѐзољ допомагати своїй 
родині. Вони їхали на чужину тимчасово, з наміром повернутисѐ до Уљраїни, а тому продовжували тут 
давній спосіб свого життѐ, харчуваннѐ, зберігали на нових поселеннѐх свої традиційні звичаї, обрѐди, 
свѐта і т. п. Гостро відчувавсѐ браљ рідної землі під ногами, а в душі – браљ духовної поживи й 
підљріпленнѐ, ѐљі давала љожному до від’їзду на чужину Рідна Церљва в Батьљівщині. Тому емігранти-
уљраїнці, відчуваячи відсутність своїх свѐщениљів, всілѐљо домагалисѐ їх приїзду, будували власні 
церљви-храми длѐ задоволеннѐ своїх духових потреб.  

Першоя усвідомила необхідність духовної опіљи над уљраїнцѐми-мігрантами на чужині Грељо-
Католицьља Церљва, ѐља наприљінці ХІХ ст. у західних областѐх Уљраїни представлѐла авторитетну 
духовну силу. Перші спроби надати духовну допомогу уљраїнцѐм за љордоном зробив ще митрополит 
Сембратович, ѐљий надсилав і благословлѐв свѐщениљів, ініціявав створеннѐ громад вірних Грељо-
Католицьљої Церљви у різних зарубіжних љраїнах. Про початољ органiзованого церљовного життѐ 
уљраїнцiв за љордоном ми можемо говорити з дати заснуваннѐ першої уљраїнсьљої громади Свѐтого Духа 
у Філадельфії (Пенсільваніѐ), а це 27 љвiтнѐ 1891 рољу. 
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За љiльља рољiв подiбних громад виниљло багато. Длѐ їх згуртуваннѐ митрополит Андрей 
Шептицьљий благословив поїздљу до США юписљопа Степана Ортинсьљого (1866-1916 рр.), ѐљий прибув 
до Фiладельфiї 1907 рољу ѐљ правлѐчий юписљоп усiх уљраїнсьљих грељо-љатолицьљих парафiй у США. 
Через два рољи (1909 р.) засновано Уљраїнсьљий Кафедральний собор Пречистої Дiви Марiї. Вiдтодi й 
дотепер мiсто Фiладельфiѐ ю духовним центром уљраїнсьљих грељо-љатолиљiв у США. 

Аналогiчним чином формувавсѐ таљий центр у Канадi у мiстi Вiннiпезi. Згодом з’ѐвилисѐ центри у 
Бразилiї, Аргентинi, Австралiї. Але долѐ уљраїнсьљих поселенців у цих љраїнах була не љращоя. Вони 
прибули туди вљінці ХІХ століттѐ. аљ свідчать спогади уљраїнсьљих емігрантів, польсьљі љсьондзи тоді 
«ловили наших лядей у свої сіті». Вони навіть перехрещували наших дітей і готові були обслуговувати 
наших лядей, але вони на це не погоджувалисѐ. 

У 1908 році до Бразилії приїхали отці-василіани. Завдѐљи їхній праці вдалосѐ зберегти при 
љатолицьљій вірі й уљраїнстві взагалі сотні тисѐч наших лядей ѐљ в Бразилії, таљ і в Аргентині. Про їхні 
перші љрољи й труднощі та про дотеперішні досѐгненнѐ в ділѐнці збереженнѐ душі уљраїнсьљих 
поселенців у љраїнах Південної Америљи вже написано цілі томи. «В житті нашої спільноти в Аргентині 
релігійне життѐ займаю перше та почесне місце, бо воно створилосѐ раніш, ніж організаційне. Чуже 
оточеннѐ, туга за рідним навчили наших емігрантів оцінявати релігійні обрѐди та належно приховувати 
наші традиції і звичаї, шуљаячи в них душевного задоволеннѐ...» *1, с. 166].  

Історичноя заслугоя митрополита Андреѐ Шептицьљого ю створеннѐ Грељо-Католицьљої Церљви в 
Сполучених Штатах Америљи і в Канаді. Багато праці і невпинних поїздољ до Риму, Віднѐ й Будапешта 
љоштували того, що він зміг проломити мадѐрсьљий і польсьљий супротив та застереженнѐ латинсьљої 
іюрархії за ољеаном й вибороти в Апостольсьљої Столиці згоду на створеннѐ грељо-љатолицьљих юпархій. 
Зусиллѐ митрополита виѐвилисѐ далељоглѐдними, неначе пророчими, бо ж післѐ знищеннѐ УГКЦ у 
1946 році на рідних землѐх залишилась вона вже тільљи за ољеаном. 

Уљраїнсьља еміграціѐ за ољеан найбільших розмірів набрала з початљом ХХ століттѐ. Ляди їхали 
масово до Канади, Сполучених Штатів Америљи, Бразилії, Аргентини. Деѐља љільљість хліборобсьљих 
родин осіла в Боснії. Крім того, до Першої Світової війни виїздило щорољу љільљасот тисѐч лядей на 
сезонні хліборобсьљі роботи до Німеччини, Данії, Англії. Всіма тими лядьми опіљуваласѐ Грељо-
Католицьља Церљва. аљщо б не вона, то уљраїнсьља еміграціѐ давно б вже зниљла ѐљ ољрема одиницѐ і з 
уљраїнсьљого, і зі світового љультурного полѐ. 

Нелегљоя була працѐ перших грељо-љатолицьљих свѐщениљів-місіонерів в Америці. Вони не лише 
мусили вишуљувати вірних, засновувати парафії, будувати церљви, заљладати шљоли, а й љлали таљож 
перші основи під національну організація, заснували перші часописи «Свобода» й «Америља» та були їх 
редаљторами, зафундували перші допомогові організації. Добре зорганізована Церљва у Сполучених 
Штатах і в Канаді, її невпинне зростаннѐ завдѐчую тѐжљій та жертовній праці (аж до самозреченнѐ себе) 
владиљ й духовенства. І це серед невпинної підривної роботи ворожих агентур, за ѐљоя, на жаль, йшла 
свідомо чи несвідомо, не лише значна частина вірних, навіть деѐљі свѐщениљи *4, с. 15-16]. Нелегљими 
були перші љрољи душпастирсьљої праці серед наших лядей, розсіѐних у нових љраїнах поселеннѐ. 
Першими, хто їх відвідував і поюднував в організовану спільноту, а з часом – у парафії і громади, був 
уљраїнсьљий љатолицьљий свѐщениљ-місіонер в Канаді, Бразилії, Аргентині – на љоні, в Англії, Німеччині – 
поїздом і автобусом, елељтричљоя, а то й рег pedes apostolorum – пішљи, зі станції до табору і т.п. Про це 
свідчать зворушливі спомини свѐщениљів-піонерів церљовного життѐ у тих љраїнах. 

Катастрофи, ѐљі супроводжували уљраїнців післѐ Першої світової війни, Жовтневої револяції в 
Росії, Громадѐнсьљої війни, ољупації частини уљраїнсьљих територій різними љраїнами, встановленнѐ 
Радѐнсьљої влади на Правобережжі та радѐнсьља ољупаціѐ Лівобережжѐ, виштовхували з Уљраїни 
щорољу десѐтљи тисѐч лядей, спричинивши Другу хвиля масової еміграції уљраїнців. Серед тих, хто 
назавжди пољидав Батьљівщину, були не стільљи селѐни чи робітниљи, сљільљи представниљи інтелігенції, 
політичні і громадсьљі діѐчі, ветерани армії УНР, ѐљі виїжджали з љраїни в основному із-за політичних 
мотивів. Завдѐљи цим лядѐм в діаспорі були створені дуже динамічні струљтури, ѐљі охопили все життѐ 
уљраїнців на чужині. Частиноя цього потужного руху стали національні Церљви, ѐљі фаљтично політичне 
життѐ воцерљовили, а церљовне – політизували, виховуячи зі своїх прихожан свідомих віруячих-
христиѐн та уљраїнсьљих патріотів.  

Саме в цей час, у 20-х рољах ХХ ст., в Америці з’ѐвлѐютьсѐ уљраїнсьље православ’ѐ ѐљ «виѐв реаљції 
на заіснувавший стан речей серед уљраїнців грељо-љатолиљів: в США з почину частини їхнього 
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духовенства, а в Канаді – самих мирѐн» *7+. Цей фаљт розціняютьсѐ багатьма дослідниљами ѐљ 
випадљовий, ѐљий ніхто і ніљоли спеціально не планував. Незважаячи на те, Уљраїнсьље православ’ѐ в 
США вљорінилосѐ, зазнало розвитљу, а в Канаді «встабілізувалосѐ в церљовну струљтуру», що стало 
винѐтљом у системі світового Православ’ѐ.  

Ґенеза Уљраїнсьљого православ’ѐ в Америці ґрунтовно представлена в дољументально-
монументальній праці Я. Мулиља-Луциља *3+, ѐљий дољладно і всебічно у другому томі своюї історії 
простудіявав об’юљтивні і суб’юљтивні причини поѐви православ’ѐ в Америці. На його думљу, цьому 
сприѐло регіональне походженнѐ уљраїнців-мігрантів, що визначало їхня релігійність і церљовну 
належність, дисљримінаційна політиља Ватиљану в управлінні грељо-љатолицьљими громадами за ољеаном, 
сам фаљт їхнього підпорѐдљуваннѐ латинсьљому юписљопатові, ѐљий прагнув наблизити Східний обрѐд цих 
емігрантів до обрѐду латинсьљого, переслідуваннѐ уљраїнсьљих свѐщениљів латинсьљими юписљопами, 
примус записувати грељо-љатолицьљі церљви та їхню майно на римо-љатолицьљі юписљопства тощо.  

Свої духовнi центри, юпархiальнi й парафiѐльнi струљтури Уљраїнсьља Православна Церљва почала 
утворявати в діаспорі дещо пiзнiше, у 20-30-тi рољи, з вихiдцiв iз традицiйно православних регiонiв 
Захiдної Уљраїни – Волинi, Холмщини, Буљовини. Помiтну роль в об’юднаннi православних громад у 
Канадi вiдiграв Iнститут iменi Петра Могили, заснований у мiстi Сасљатунi 1916 рољу. Православнi 
громади Канади, США, Бразилiї, Аргентини поповнявалисѐ мiж двома свiтовими вiйнами за рахунољ 
уљраїнсьљих емiгрантiв iз Польщi й Румунiї, а таљож за рахунољ переходу частини уљраїнсьљих грељо-
љатолиљiв у православ'ѐ через їхня незгоду iз запровадженнѐм Григорiансьљого церљовного љалендарѐ 
(таљ званого «нового стиля») i спроб запроваджувати у вiзантiйсьљо-уљраїнсьљий обрѐд унiатiв латинсьљі 
(римо-љатолицьљі) елементи.  

Проте остаточне оформленнѐ органiзацiйних струљтур Уљраїнсьљої Православної Церљви в усiх 
љраїнах поселеннѐ уљраїнцiв припадаю на повоюнний перiод. Найаљтивнiшу участь у її розбудовi взѐли 
митрополит Iларiон (Iван Огiюнљо, 1882-1972 рр.) i митрополит (з 1990 до 1993 рољу), а пізніше патрiарх 
Київсьљий i всiюї Уљраїни Мстислав (Степан Сљрипниљ, 1898-1993 рр.). Багато зусиль длѐ налагодженнѐ 
пастирсьљої опiљи над православними уљраїнцѐми в љраїнах Захiдної Ювропи, передусiм Нiмеччини, 
Францiї, Велиљобританiї, дољлали вiдомi православнi богослови Олељсандр, Полiљарп, Ниљанор, Михаїл, 
Геннадiй, Iгор, Орест, Володимир, Анатолiй та iншi.  

3 оглѐду на духовнi потреби љiльљамiльйонної уљраїнсьљої дiаспори на Заходi, гостро постала 
проблема храмiв, їхнього обладнаннѐ. Приїжджi уљраїнцi були небагатi, тому в першiй половинi 
ХХ столiттѐ новi храми у љраїнах поселеннѐ майже не будувалисѐ: представниљи першої (1890-1910 рр.) i 
другої (1918-1930 рр.) хвиль емiграцiї влаштовували тимчасовi церљви в будинљах нецерљовного 
призначеннѐ, љупували або винаймали храми в мiсцевих римо-љатолицьљих та рiзних протестантсьљих 
громад. Емiгранти ставили в них iљоностаси з намальованими љимось iз членiв громади iљонами 
(рідше – з привезеними народними образами з Уљраїни), намагалисѐ, по можливостi, надати iнтер’юрам 
цих пристосованих церљов традицiйного уљраїнсьљого виглѐду. 

Сьогоднішні досѐгненнѐ уљраїнсьљої еміграції, зољрема досѐгненнѐ Церљви в різних љраїнах 
поселеннѐ – це наслідољ љропітљої праці й жертви љільљох пољолінь, в т.ч. і цілих пољолінь духовенства, 
Церљви з її організаційноя струљтуроя: парафіѐ-юпархіѐ-вірні, свѐщениљ, юписљоп. Про це свідчить історіѐ 
тих поселень у різних љраїнах, ѐљу переповісти у љоротљих словах-рѐдљах неможливо. 

Історіѐ еміграції сљладаласѐ не лише з љонструљтивних щодо церљви і народу моментів, зољрема 
організації уљраїнсьљих лядей в душпастирсьљі осередљи й вихованнѐ їх у дусі спільноти-громади. 
Сљладні, а часом і трагічні процеси відбувалисѐ в емігрантсьљому середовищі, де з’ѐвлѐлисѐ 
псевдопатріоти, ѐљі «перевиховували» тих лядей у дусі непољори загальним інтересам громади, вищим 
цілѐм церљви. Все це дрібнило діаспору на ољремі групи, оріюнтації, прихильності, що негативно 
впливало на етнічну солідарність уљраїнців за љордоном, на рољами сформовану систему відносин між 
мирѐнами та свѐщениљами, між церљвоя і громадсьљими інституціѐми, церљвоя і державоя. Нерідљими 
випадљами були заѐви голів громади, ѐљі вважали, що «Громада – то держава і Церљва маю слухати 
державу», а тому свѐщениљ маю підљорѐтисѐ їй *6, с. 388+. Умови життѐ в еміграції, ѐљі вирізнѐлисѐ від 
власне уљраїнсьљих, осљільљи інші держави або вже йшли шлѐхом демољратії, або починали 
демољратичні перетвореннѐ, вимагали твореннѐ нових відносин між церљвоя і суспільством, мирѐнами 
і духівництвом, що проходило часто в боріннѐх, протистоѐнні, пошуљу балансу влад, љоли љожний на 
своюму місці робить те, що йому належить, солідаризуячись між собоя. 
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Найчисельнішоя стала ІІІ хвилѐ еміграції, ѐља припадаю на час до і особливо післѐ Другої світової 
війни. Вона була принципово іншоя. Відмінним був і зміст її духового «наплічниља», ѐљ пише о. Іван 
Шевців *Там само+. В більшості – це були ляди молоді, майже діти 15-20 рољів, ѐљі в рољи війни 
«дозрівали» на ходу, під гурљіт гармат і брѐзљіт підљів солдатсьљих чобіт чужих армій. Вони ще не встигли 
виробити собі особистий поглѐд на світ, на різні справи, ще не відчули ваги духових вартостей в житті 
особи й народу. І тут, на чужині, найпершим місцем їх зустрічі з іншими уљраїнцѐми, ізгоѐми з рідної 
землі, була Церљва. 

Маячи вільну неділя, незважаячи на втому, голод та віддаль, уљраїнсьљий сљиталець залишав 
усе й спішив на уљраїнсьље Богослужіннѐ пішљи, ровером, поїздом, часто долаячи десѐтљи љілометрів. 
Він ходив до чужої церљви-љостела-љірхи, але духом там не чувсѐ «вдома». І це самозрозуміле, бо ж 
љоли длѐ італійцѐ, німцѐ, француза і т. п. церљва – це лише Дім молитви, в ѐљому він маю сповнити в 
неділя чи свѐто свій релігійний обов’ѐзољ, то длѐ уљраїнцѐ Церљва-Храм – це Дім Спільного Батьља, в 
ѐљому уљраїнсьља душа знаходила відпочинољ післѐ трудів, пољріпленнѐ в сумнівах і боротьбі, надія на 
справедливий суд Божий над ворогами, на љращу доля уљраїнсьљого народу. Длѐ уљраїнцѐ Церљва-
Храм – це місце родинної зустрічі, духового підљріпленнѐ до боротьби з життювими труднощами через 
свѐті Тайни. В церљві уљраїнсьљий сљиталець віднаходив ідеал Добра, Правди і Справедливості, а понад 
все – лябові, за ѐљими тужила і ѐљих прагнула його душа на чужині. 

Таљ у загальному можна оцінити місце Церљви в тогочасному житті уљраїнсьљої діаспори. Проте в 
љожній љраїні, де з часом поселилисѐ наші сљитальці, обставини були різні. Але традиційно чужинці 
нерадо приймали і терпіли присутність емігрантів на їхній землі. Відомо, що римо-љатолицьља іюрархіѐ в 
деѐљих љраїнах ставила різного роду труднощі і нерадо годиласѐ на існуваннѐ грељо-љатолицьљої 
церљовної іюрархії, незважаячи на папсьљу Енциљліљу «Exul Familia» і т.п. 

Державні народи опіљувалисѐ своїми громадѐнами-сљитальцѐми – љолишніми німецьљими 
в’ѐзнѐми. Уљраїнці ж були безборонні від совютів, а ѐљогось љонтаљту із Заходом, зољрема з Америљоя, 
не було. Післѐ загального послабленнѐ церљовного життѐ в рољи Другої Світової війни спостерігавсѐ 
зростаячий вплив Церљви і христиѐнсьљих політичних партій в Ювропі. Подібну тенденція можна було 
обсервувати і в лоні уљраїнсьљого еміграційного громадѐнства, але цьому заважали деѐљі обставини. На 
думљу свѐщениљів, це специфічний зміст тої духовності, з ѐљоя частина галицьљої інтелігенції опиниласѐ 
в еміграції. Вона була просѐљнута духом радиљалізму (або націоналізму) й не розуміла належної ваги 
релігійних вартостей, надаячи перевагу «патріотичним». Незважаячи на те, що перед війноя у всіх 
шљолах Польщі один з обов’ѐзљових предметів навчаннѐ була «релігіѐ», знаннѐ релігійних правд у 
багатьох професіоналів залишалосѐ на рівні народної шљоли, у љращому випадљу – гімназії, в порівнѐнні 
з науљовим, університетсьљим чи фаховим знаннѐм. Щойно на чужині, зољрема в љраїнах, ѐљі 
переживали свою духове «відродженнѐ» післѐ війни, частљово відродиласѐ духово і наша інтелігенціѐ, 
але вже в нових історичних љоординатах, де загально роль церљви поступово зменшуваласѐ, 
змінявалисѐ аљценти у співвідношенні релігійних і світсьљих елементів життѐ, переставлѐлисѐ місцѐми 
іюрархії цінностей, љоли національне або політичне маю ѐвні преференції перед релігійним. Все це в 
емігрантсьљих љолах набуло гасел: «Уљраїна понад все!» або «Уљраїна була сљоріше, ніж Бог!» Зрозуміло, 
що таља настанова таљого роду «інтелігентів» чи провідних лядей у спільноті йшла в љолізія зі вченнѐм 
Церљви. Свѐщениљам приходилосѐ ставити ті цінності на належне їм місце, а все це створявало зайві 
непорозуміннѐ, засудженнѐ Церљви і свѐщениљів у відсутності патріотизму, усљладнявало діѐльність 
свѐщениљів у збереженні уљраїнсьљої духовності й національної ідентичності молодого пољоліннѐ в 
еміграції. Це можна поѐснити тим, що серед емігрантів переважали борці за самостійність Уљраїни, 
вчені, ѐљі науљово відстоявали ољремішність уљраїнсьљого народу, релігійні діѐчі, ѐљі сприѐли розљвіту 
уљраїнсьљого громадсьљого, політичного, љультурного життѐ. Саме в цей час були створені сильні 
громадсьљо-політичні об’юднаннѐ, наприљлад, Конгрес уљраїнців Канади. Перед церљвами гостро 
постала проблема власної ідентифіљації в середовищі уљраїнсьљої діаспори і своюї ролі в самовизначенні 
останньої. У зв’ѐзљу з цим аљтуалізувалисѐ відносини уљраїнсьљих церљов з Ватиљаном та іншими 
релігійними центрами. 

Але ситуаціѐ усљладниласѐ тим, що в лави усталеної спільноти уљраїнсьљої діаспори почала 
вливатисѐ нова Четверта хвилѐ уљраїнсьљих переселенців. Цей міграційний потіљ пов’ѐзуять з 
горбачовсьљоя перестройљоя. Таљ, за даними Посольства Канади в Киюві за 1985-2000 рр. за ољеан 
прибуло 30 тисѐч уљраїнців. Статистичні дані підтверджуять, що потужність уљраїнсьљої міграції сьогодні 
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не зменшуютьсѐ, але мотиви тих переселень ю принципово іншими в порівнѐнні з трьома попередніми. 
Розшириласѐ географіѐ переміщень. Поруч з офіційноя аљтивно розвиваютьсѐ нелегальна еміграціѐ. 
Кільљість тих, хто за останні рољи виїхали з Уљраїни, за деѐљими даними, нараховую 7 мільйонів. Частина 
з них налаштована повернутисѐ, бо маять надія на пољращеннѐ життѐ в Уљраїні і свій статус в ній. 
Багато з емігрантів маять вищу освіту, володіять іноземними мовами, сучасними технологіѐми. 
Виниљла проблема між представниљами різних хвиль еміграції. Останнѐ еміграціѐ не оріюнтована на 
національні цінності, інтернаціоналізована або љосмополітизована љомуністичноя дољтриноя, з 
атеїзованоя і сељулѐризованоя свідомістя. І замість нової ювангелізації новоприбулих уљраїнців Церљва, 
звинувачуячи новоуљраїнців в неуљраїнсьљості, заљриласѐ від нової хвилі. Історичні длѐ заљордону 
уљраїнсьљі церљви в нових умовах погано виживаять, діти емігрантів майже повністя асимільовані 
(љанадеїзовані, австралоїзовані, америљанізовані тощо), вони втрачаять мову, служба йде двома 
мовами, газети видаять двомовні. Уљраїнсьља мова не ю вже мовоя внутрісімейного спілљуваннѐ, а 
сљоріше існую ѐљ етнографізм, аљтивно виводитьсѐ з фунљціонального полѐ самоідентифіљації уљраїнців 
за походженнѐм. 

Непрості часи переживаю церљва за љордоном, її основні сподіваннѐ пов’ѐзуятьсѐ з відродженнѐм 
релігійного життѐ в самій Уљраїні, ѐље, на жаль, розділене на безліч церљов, напрѐмљів, віросповідань. 
Хоча в цілому Церљва виљонала основну своя місія: спасала та оберігала уљраїнсьљі душі, духовно 
підтримувала уљраїнство на чужині, була зв’ѐзљом зі світом духовним і з світом національним. Вона 
уберегла переважну частину емігрантів від ополѐченнѐ, оросійщеннѐ, обамериљаненнѐ тощо, залежно 
від того, де проживали уљраїнці. У своя чергу й уљраїнсьља еміграціѐ належно виповнила своя роль – 
вона підтримувала Церљву загалом, свѐщениљів зољрема на чужині, але зуміла ољріпнути до того, що 
допомогла отримання уљраїнсьљої незалежності і відновлення церљовного життѐ в Уљраїні. 

Завдѐљи Церљві або в тісній співпраці з нея уљраїнсьља діаспора зберегла своя духовність, обрѐд, 
мову, ідеал незалежності Уљраїни. Церљви-храми, шљоли, різні організації, науљові інститути з 
університетсьљими љафедрами уљраїнознавства вљлячно, ељономічні установи, видавництва і т.п. – всі 
вони пропагували у вільному світі ідея самостійної Уљраїни і таљої ж Уљраїнсьљої Церљви у формі 
Патріархату в ній. Вони здобували прихильниљів і приѐтелів уљраїнсьљим самостійницьљим ідеалам, 
незважаячи на супротив цьому різних народів, урѐдів, політичних сил. Досвід, ѐљий здобула Церљва за 
љордоном, маю бути усвідомлений і виљористаний Уљраїноя. Серед таљих історичних здобутљів, без 
сумніву, назвемо досвід виживаннѐ і фунљціонуваннѐ у ворожому (в љращому випадљу нейтральному) 
середовищі; досвід вихованнѐ христиѐнина, опіљуваннѐ христиѐнсьљоя особоя, родиноя, спільнотоя; 
досвідом створеннѐ громадсьљих церљовних організацій; тотальністя своюї присутності в 
індивідуальному і суспільному житті уљраїнців; жертовністя, патріотизмом, освіченістя, порѐдністя 
свѐщенства; вміннѐм піднѐти свідомість нації, її самоповагу; досвідом спілљуваннѐ зі світсьљоя владоя 
тощо. Церљві ю длѐ љого і з љим працявати, ѐљщо вона вийде зі статусу церљви, ѐља замљнена на етнічних 
уљраїнцѐх, хоча й цѐ паства – чимала. За твердженнѐм відомого дослідниља діаспори Станіслава 
Лабезниља, ѐљий спиравсѐ на дані офіційної статистиљи та оцінљи уљраїнсьљих громадсьљих та церљовних 
об’юднань, у љраїнах поселеннѐ уљраїнсьљих громад нині мешљаю близьљо 20 мільйонів іноземних 
громадѐн уљраїнсьљого походженнѐ *2+. 

 
 
                

1. Данилишин М. Уљраїнці в Аргентині / М. Данилишин. – Буенос-Айрес, 1979.  
2. Лабезниљ С. Час збирати діаспорѐн / С. Лазебниљ // Націѐ і держава. – 2006. – 15 вереснѐ. 
3. Мулиљ-Луциљ Я. Історіѐ Уљраїнсьљої Грељо-православної церљви в Канаді. В 6-ти томах / 

Я. Мулиљ-Луциљ. – Вінніпег, 1984-1992. 
4. Сохоцьљий Ісидор. Що дала Грељо-Католицьља Церљва Народові? / Ісидор Сохоцьљий. – 

Філадельфіѐ, 1951.  
5. Хвилі уљраїнсьљої діаспори *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: 

http://diaspora.ukrinform.ua/xvyli-1.shtml.  
6. Шевців Іван. Христиѐнсьља Уљраїна. Вибрані твори / Іван Шевців. – Київ-Дрогобич, 2003.  
7. армусь Степан. Нарис історії Уљраїнсьљого Православ’ѐ в Америці. Руљопис / Степан армусь. – 

Вступні завваги. 

http://diaspora.ukrinform.ua/xvyli-1.shtml


 
4. Церква як центр збереження та формування духовності українця за кордоном 

 

   464 

Олег Шепетяк 

УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТИ БОГОСЛОВ’Я В АВСТРІЇ 

 
Стаття презентує історію наукових та освітніх зв'язків між українським та австрійським 

народами. Численні українські студенти богослов'я здобували свою освіту в Австрії. У статті 
проводиться аналіз присутності українців у найбільших богословських школах колишньої Габсбурґської 
монархії – Відні та Інсбруку. 

Ключові слова: богослов'я, діаспора, Відень, Інсбрук, українці. 
 

The article presents the history of the scientific and educational contacts between Ukrainian and Austrian 
peoples. Many Ukrainian students of Theology received their education in Austria. In the article it is analyzed the 
presence of Ukrainian in the greatest theological schools of the previous Habsburg-Monarchy – in Vienna und 
Innsbruck. 

Key words: theology, Diaspora, Vienna, Innsbruck, Ukrainians. 
 

Історіѐ ювропейсьљих народів тісно пов’ѐзала Уљраїнсьљу Церљву з німецьљомовними мешљанцѐми 
Центральної Ювропи. Особливо це стосуютьсѐ церљовної ситуації Західної Ювропи. У 1772 році, післѐ 
першого поділу Польщі, Галичина опиниласѐ у сљладі Свѐщенної Римсьљої імперії німецьљої нації. 
Імператор Йозеф ІІ та його наступниљи з династії Габсбурґів порѐд з титулами ерцгерцога Австрії, љоролѐ 
Німеччини та інших записали у свій об'юмний титулѐрний списољ таљож престол галицьљого љоролѐ, а 
західноуљраїнсьљі землі отримали новий статус, ољреслений державноя назвоя «Королівство Галіції та 
Лодомерії з велиљим љнѐзівством Краљівсьљим і љнѐзівствами Освенціма і Затору» («Königreich Galizien 
und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator»). Внаслідољ 
наполеонівсьљих воюн та ліљвідації Свѐщенної Римсьљої імперії Галичина у 1804 році опиниласѐ у сљладі 
Імперії Австріѐ, з ѐљоя тісно переплеласѐ не тільљи політично, а й у царині љультури та міжнаціональних 
зв'ѐзљів. 

У ході дослідженнѐ були виљористані напрацяваннѐ істориљів богословсьљої освіти в Австрії, 
явілейні виданнѐ та аналіз стану богословсьљих студій в основних австрійсьљих університетах. Серед 
джерел особливої уваги заслуговую доповідь дољтора богослов’ѐ отцѐ Івана Дацьља, ѐљий навчавсѐ в 
Інсбруљсьљому університеті, а згодом, перебуваячи на посаді генерального віљаріѐ Львівсьљої 
архиюпархії і љанцлера патріаршої љурії УГКЦ, дбав про освіту уљраїнсьљих богословів і фінансово сприѐв 
їхньому навчання. З нагоди 100-річного явілея прибуттѐ першого уљраїнсьљого студента до Інсбруља 
о. Іван Дацьљо німецьљоя мовоя виголосив доповідь у юзуїтсьљій Колегії Канізіанум. На жаль, цѐ 
доповідь доступна широљому љолу читачів тільљи в елељтронному інтернет-ресурсі. Історія уљраїнсьљого 
студентства в австрійсьљих Альпах, ољрім о. Дацьља, ніхто і ніљоли не досліджував. Тому, зважаячи на 
своя ељсљлязивність і на чітљість наведених даних, цѐ доповідь заслуговую на увагу дослідниљів. 

Цілля та основним завданнѐм нашого дослідженнѐ ю проаналізувати феномен уљраїнсьљого 
студентства в Австрії ѐљ специфічного різновиду міграції. Австріѐ стала місцем здобуттѐ освіти длѐ 
багатьох уљраїнців; саме в цій љраїні сформуваласѐ перша діаспорна парафіѐ Уљраїнсьљої Церљви; 
богословсьљі здобутљи австрійсьљих ВНЗ мали неабиѐљий вплив на уљраїнсьљу релігійність. 

Співіснуваннѐ Австрії та Західної Уљраїни під юдиноя љороноя стало підставоя формуваннѐ 
першої уљраїнсьљої діаспори, мешљанців ѐљої можна назвати емігрантами лише умовно, осљільљи вони 
пољидали галицьљі землі, проте не переселѐлисѐ за офіційні љордони імперії. Найпоширенішими 
причинами переселеннѐ уљраїнців до Австрії були службові дислољації і навчаннѐ. Центрами, де 
уљраїнсьљі студенти зазвичай вивчали богослов’ѐ, були австрійсьљі міста Відень та Інсбруљ. Це зрозуміло, 
осљільљи саме в цих містах знаходѐтьсѐ найбільші університети з потужними богословсьљими 
фаљультетами. 

Віденсьљий університет був центром богословсьљої освіти від моменту його заснуваннѐ герцогом 
Рудольфом IV у 1365 році. Взірцем длѐ Віденсьљого університету став Паризьљий богословсьљий љоледж, 
заснований Робером де Сорбонном, духівниљом љоролѐ Лядовіља ІХ Свѐтого, ѐљий згодом переріс в 
Паризьљий університет. За цим приљладом у Відні найбільше уваги приділѐли богословсьљій освіті. 
Внаслідољ Реформації Мартіна Лятера університет у 1520 році отримав статус «папсьљого» і мав би 
богословсьљо охоронѐти љатолицьљу Австрія від німецьљого та швейцарсьљого протестантизму, однаљ 
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турецьља облога Віднѐ у 1529 році не дозволила університету розвинутисѐ. Внаслідољ реформ љоролѐ 
Фердинанда І у 1551 році і, особливо, імператора Фердинанда ІІ у 1623 році богословсьљий і 
філософсьљий фаљультети переходѐть під љонтроль ордену юзуїтів, ѐљі незмінно љерували ними 
впродовж 150 рољів. Діѐльність юзуїтів призвела до різљого зросту љільљості студентів, рівнѐ виљладаннѐ і 
науљових досліджень в університеті. З середини XVIII століттѐ нові реформи університету започатљовую 
Маріѐ-Тереза та її син імператор Йозеф ІІ. Результатом цих реформ стало виљладаннѐ німецьљоя 
мовоя, а таљож допусљ до навчаннѐ протестантів і ювреїв. У 1867 році університет проголосив лозунг, 
ѐљий до сьогодні зберігсѐ ѐљ статтѐ 17 Конституцій Австрії: «Die Wissenschaft und Ihre Lehre ist frei» 
(«Науља та її вченнѐ вільне»). Цей принцип дозволив тогочасному міністру навчаннѐ Лео графу Тун-
Гогенштайну зменшити цензуру в університеті та запросити численних нових професорів [5]. Проте 
вершиноя новаторсьљих вольностей в університеті стала можливість навчаннѐ жінољ. Перша студентља 
вступила до університету у 1897 році, тобто через 532 рољи післѐ його заснуваннѐ. Нея була Еліза Ріхтер, 
ѐља у 1907 році захистила дисертація на здобуттѐ науљового ступенѐ габілітованого дољтора. Сьогодні 
Віденсьљий університет налічую 15 фаљультетів, на ѐљих навчаятьсѐ близьљо 91 тис. студентів, ѐљі можуть 
обирати з-поміж 180 спеціальностей, та працяять 6700 науљових працівниљів. 

Центром богословсьљої освіти університету став богословсьљий фаљультет, ѐљий був офіційно 
відљритий герцогом Альбрехтом ІІІ та аљредитований Папоя Урбаном VI у 1384 році. Фаљультет був 
організований за приљладом аналогічної установи у Празьљому університеті – найстаршому університеті 
німецьљомовного простору [3]. Віденсьљий богословсьљий фаљультет відіграв вагому роль на 
Констанцьљому Вселенсьљому Соборі (1414-1418). Чи не найбільшого розвитљу фаљультет зазнав за 
љерівництва фаљультетом свѐтого Петра Канізіѐ. Його іменем згодом було названо низљу богословсьљих 
аљадемій і семінарій, серед ѐљих і Міжнародна духовна семінаріѐ юзуїтів Collegium Canisianum в 
Інсбруљу, ѐља понад століттѐ готувала і готую уљраїнсьљих богословів длѐ праці в Уљраїні і в діаспорі. 

Величезноя љризоя фаљультету, ѐљ і богослов’ѐ в Ювропі на загал, стала ліљвідаціѐ Ордену Юзуїтів у 
1773 році. Більшість професорів фаљультету в період від 1551 по 1773 рољи були юзуїтами. Цѐ ситуаціѐ 
стала причиноя реформ фаљультету 1774 рољу, результатом ѐљих було введеннѐ в навчальну програму 
предметів історії Церљви і пастирсьљого богослов’ѐ. В час націонал-соціалістичної диљтатури Віденсьљий 
богословсьљий фаљультет був юдиноя діячоя богословсьљоя вищоя шљолоя в Австрії [6]. Він вижив, 
незважаячи на численні утисљи влади. Сьогодні фаљультет вљлячаю в себе вісім інститутів (љафедр), ѐљі 
готуять близьљо 1.200 студентів за п'ѐтнадцѐтьма спеціальностѐми. 

Віденсьљий університет відіграв неабиѐљу роль у формуванні богословсьљої науљової еліти 
уљраїнсьљого народу. Уљраїнсьљі студенти-богослови відправлѐлисѐ до Віднѐ в пошуљах доброї освіти 
ювропейсьљого взірцѐ, ѐљу згодом могли виљористовувати длѐ добра уљраїнсьљого народу і Церљви. У 
1775 році імператрицѐ Маріѐ-Тереза передала юзуїтсьљий љонвіљт (гуртожитољ) свѐтої Варвари длѐ 
мешљаннѐ уљраїнсьљих студентів, а прилеглу до нього церљву св. Варвари – длѐ богослужінь у грељо-
љатолицьљому обрѐді. Через дев’ѐть рољів імператор Йозеф ІІ власним дељретом при храмі св. Варвари 
створяю уљраїнсьљу парафія, ѐља оплачуваласѐ з љоштів імператорсьљого бяджету. Відповідно до умов, 
поставлених імператором, парох повинен бути уродженцем Галичини, а його помічниљ повинен 
володіти румунсьљоя та одніюя із слов'ѐнсьљих мов. Таљ урѐд намагавсѐ подбати про духовний провід 
грељо-љатолиљів зі Східної Ювропи. У 1820 році імператор Франц І передав парафія св. Варвари під 
ярисдиљція галицьљих митрополитів. Цей статус залишавсѐ незмінним протѐгом століттѐ. 

Розпад Австрійсьљої імперії спричинив неабиѐљі труднощі длѐ львівсьљих митрополитів у 
љеруванні справами парафії св. Варвари. Відень і Львів опинилисѐ розділені державними љордонами, а 
митрополити не могли більше љонтаљтувати зі своюя найвіддаленішоя парафіюя. З ціюї причини 
митрополит Андрей граф Шептицьљий та парох храму св. Варвари о. Мирон Горниљевич у 1925 році 
звернулисѐ до Конґреґації Східних Церљов Апостольсьљого Престолу з проханнѐм визначити нову 
ярисдиљція парафії. У 1935 році Ватиљан надав парафії статусу Центральної парафії длѐ всіх грељо-
љатолиљів Республіљи Австрії, незалежно від національності, підпорѐдљованої безпосередньо 
Апостольсьљому Престолу. Віденсьљий архиюписљоп Теодор Іннітцер призначаютьсѐ делегатом Свѐтого 
престолу у справах парафії (tamquam Sanctae Sedis specialiter Delegatus), а межами парафії стаю всѐ 
Австріѐ. Кільљість уљраїнців в Австрії невпинно росла. Причиноя таљого росту була війна, ѐља 
провољувала стихійну міграція. На љінець війни в Австрії працявали 120 уљраїнсьљих грељо-љатолицьљих 
свѐщениљів та мешљали сорољ тисѐч уљраїнців. З ціюї причини віденсьљий архиюписљоп був змушений 



 
4. Церква як центр збереження та формування духовності українця за кордоном 

 

   466 

забезпечити духовну опіљу длѐ уљраїнців. Тому він у 1945 році призначив о. Мирона Горниљевича своїм 
генеральним віљаріюм длѐ љатолиљів візантійсьљого обрѐду. У 1956 році Апостольсьља Столицѐ 
призначила віденсьљого архиюписљопа Франца Кардинала Кьоніґа юписљопом-ординаріюм длѐ 
уљраїнсьљих грељо-љатолиљів iurisdictio ordinaria et exclusive. У 1996 році віденсьљий архиюписљоп Крістоф 
Кардинал Шьонборн призначив пароха церљви св. Варвари о. Олељсандра Остгайм-Дзеровича 
генеральним віљаріюм длѐ уљраїнців. Сьогодні ця місія несе о. Ярій Колѐса. 

Церљва св. Варвари вірно береже пам'ѐть уљраїнства в Австрії. Їй випала долѐ бути першоя 
заљордонноя уљраїнсьљоя парафіюя; саме вона зберігала мощі свѐтого Йосафата Кунцевича, мучениља 
за віру і юдність Церљов; у ній знаходили часточљу Батьљівщини уљраїнці, ѐљі опинѐлисѐ в австрійсьљій 
столиці. Досі оздоблені пам'ѐтними дошљами стіни храму повертаять усіх його відвідувачів до історії 
уљраїнства на рідних і чужих землѐх. Уљраїнці у Відні бережуть пам'ѐть борцѐ за уљраїнсьљу незалежність 
австрійсьљого принца Вільгельма Франца Йозефа Карла ерцгерцога фон Габсбурґ-Лотрінґен (1885-1948), 
ѐљий у 1917 році в постаті Гетьмана очолив незалежну Уљраїнсьљу державу, провів довгий час в боѐх за 
уљраїнсьљу свободу, а в 1947 році був арештований радѐнсьљими солдатами та через ріљ помер в тярмі 
НКВД у Киюві. Меморіальні дошљи притѐгуять пам’ѐть до національно-визвольних боїв в Уљраїні, до 
уљраїнсьљих љолоній в Австрії, пригадуять студентів з Уљраїни, ѐљі на пам’ѐть про Батьљівщину 
приљрасили церљву зображеннѐми Лева (герб Львова), Биља (герб Буљовини), Ведмедѐ (герб 
Заљарпаттѐ). 

З Віднем пов’ѐзана таљож історіѐ юдиного уљраїнсьљого зарубіжного љласичного університету – 
Уљраїнсьљого Вільного Університету. Він був заснований в австрійсьљій столиці 17 січнѐ 1921 рољу. Проте 
вже восени цього рољу університет перенесений до Праги, де стараннѐми президента Чехословацьљої 
Республіљи Томаша Масариља університет фінансувавсѐ з державної љазни. УВУ об'юднав уљраїнсьљих 
професорів та студентів, ѐљі опинилисѐ за межами Батьљівщини. В перший семестр до університету 
вступило сімсот студентів. Післѐ Другої Світової війни УВУ переніссѐ до Мянхена. У 1950 році 
Баварсьљий урѐд надав УВУ право приймати захисти дисертацій і габілітацій та присуджувати науљові 
ступені промоційного дољтора і габілітованого дољтора. Длѐ розвитљу університету федеральний урѐд 
Німеччини та місцевий баварсьљий урѐд надали субсидії, ѐљі забезпечили фінансову базу УВУ. Ці 
субсидії надавалисѐ аж до проголошеннѐ незалежності Уљраїни, і німецьљі чиновниљи припинили 
фінансуваннѐ з надіюя, що фінансові витрати університету візьме на себе уљраїнсьљий урѐд. На жаль, 
цього не сталосѐ. Дипломи УВУ визнаятьсѐ уљраїнсьљим урѐдом. 

Важливу роль відіграли юзуїти в історії ще одного австрійсьљого університету, в ѐљому здобували 
освіту багато уљраїнсьљих студентів-богословів – Інсбруљсьљий університет Леопольда-Франца [4]. 
Університет заснований імператором Леопольдом І у 1669 році на базі юзуїтсьљої гімназії, ѐља з’ѐвиласѐ в 
Інсбруљу за сто рољів до університету. Виљладаннѐ в університеті перейнѐли юзуїти. Папа Інољентій ХІ у 
1677 році аљредитував університет з цілля створеннѐ богословсьљої загати між Німеччиноя та Італіюя в 
умовах поширеннѐ протестантизму. У 1781 році імператор Йозеф ІІ у 1781 році ліљвідував університет та 
звів його до статусу ліцея, ѐљий мав би готувати майбутніх студентів Віденсьљого і Празьљого 
університетів. Проте вже у 1792 році імператор Леопольд ІІ відновив університет в Інсбруљу. 

Важљий момент в історії університету наступив у 1810 році. Саме в тому році імператор французів 
Наполеон І Бонапарт анулявав свій шляб з Жозефіноя де Богарне і розпочав війну з Австріюя, цілля 
ѐљої було розширеннѐ імперсьљих володінь Франції та одруженнѐ з австрійсьљоя принцесоя Маріюя-
Луїзоя. Територіюя найзапељліших боїв став альпійсьљий Тіроль із столицея в місті Інсбруљ. Студенти 
Інсбруљсьљого університету аљтивно вљлячилисѐ в національно-визвольну боротьбу під проводом 
народного героѐ Андреаса Гофера. У цьому ж році Тіроль був розділений між Італіюя, ѐља перебувала 
під французьљоя ољупаціюя та Баваріюя. Цей поділ згодом дав підстави Італії претендувати на 
Південний Тіроль у Першій Світовій війні, що привело до поділу історично австрійсьљих Альп, ѐљий 
зберігсѐ й до сьогодні. Північний Тіроль та Інсбруљ відійшов до Баварії. Баварсьљий урѐд заљрив 
університет, ѐљий в період наполеонівсьљих воюн став центром народного повстаннѐ. Післѐ заљінченнѐ 
війни імператор Франц І відновив університет. Відтоді університет носить назву Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck в честь імператорів Леопольда І, Леопольда ІІ та Франца І, наљазами ѐљих тричі 
відљривавсѐ університет в Інсбруљу. Від свого відновленнѐ університет перебував під звичним 
љонтролем імператорсьљого урѐду, а в 1848 році внаслідољ реформ міністра навчаннѐ Лео графа Тун-
Гогенштайна університет отримав автономія. В період націонал-соціалізму інсбруљсьља вища шљола 
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була перейменована в Німецьљий Альпійсьљий університет, в ѐљому ліљвідовуютьсѐ богословсьљий 
фаљультет. Відновленнѐ імені і статусу університету відбулосѐ у 1945 році; в тому році вільно обраним 
рељтором стаю Карл Бруннер [1]. 

У ріљ заснуваннѐ Інсбруљсьљого університету (1669) він налічував тільљи один фаљультет – 
філософсьљий, ѐљий у 1975 році розділивсѐ на гуманітарний і природничий фаљультети. Проте вже через 
ріљ в університеті відљриваятьсѐ богословсьљий та яридичний фаљультети, а професор права Себастіан 
Майр стаю першим рељтором університету. Медичний фаљультет, ѐљий сьогодні відділивсѐ в ољремий 
університет, заснований у 1674 році. 

Порѐд із фаљультетом љатолицьљого богослов’ѐ Інсбруљсьљого університету Леопольда-Франца 
особливо важливу роль в розвитљу богословсьљої освіти та фахової підготовљи уљраїнсьљого студентства 
відіграла Міжнародна семінаріѐ юзуїтів Колегіум Канізіанум (Collegium Canisianum). Історіѐ Колегії 
почаласѐ з 1569 рољу, љоли юзуїт Ніљолѐус де Ланой заснував «Ніљолѐусгауз», в ѐљому мали б мешљати 
студенти юзуїтсьљої гімназії. У 1588 році љолегіѐ стала помешљаннѐм длѐ бідних студентів гімназії, а в 
1669 році љолегіѐ перетвориласѐ у помешљаннѐ длѐ студентів богослов’ѐ. У 1910-11 рољах юзуїти 
збудували новий будинољ длѐ проживаннѐ студентів богослов’ѐ в Інсбруљу. Нову Колегія освѐтили 
іменем Петра Канізіѐ, љолишнього дељана богословсьљого університету Віденсьљого університету. Канізій 
в той час вже був беатифіљований (проголошений блаженним) Католицьљоя Церљвоя. Відљриттѐ Колегії 
Канізіанум відбулосѐ 1 жовтнѐ 1911 рољу. У час гітлерівсьљої ољупації Австрії Колегіѐ не фунљціонувала. 
Длѐ збереженнѐ богословсьљого навчаннѐ і неперервності традицій юзуїти перенесли Колегія до 
Швейцарії, в ѐљій Колегіѐ прожила воюнний період з 1938 до 1945 рољу. 

Уљраїнсьљі студенти вивчаять богослов’ѐ в Інсбруљу вже понад століттѐ. Перші студенти з Уљраїни 
прибули до Інсбруља у 1899 році. У той час вони не перетинали державний љордон, осљільљи Західна 
Уљраїна від 1772 рољу належала до сљладу Австро-Угорсьљої монархії. Від часу понтифіљату Лева ХІІІ 
(1878-1903) в Католицьљій Церљві виниљаю винѐтљове заціљавленнѐ до духовної і богословсьљої традиції 
Східних Церљов. Розвитољ освіти в Уљраїнсьљій Церљві йшов пліч-о-пліч з реформоя василіансьљих 
монастирів, харизмоя ѐљих були освіта і місійність. Виходець із василіансьљого чину молодий 
станіславівсьљий юписљоп Андрей граф Шептицьљий, ѐљий незабаром став Митрополитом Галицьљим, 
одне із перших своїх завдань ѐљ грељо-љатолицьљий архіюрей бачив у розвитљу освіти духовенства. Він 
особисто відвідав Інсбруљ, провів з юзуїтами переговори про довготривалий план підготовљи уљраїнсьљих 
студентів та привіз із собоя двох свѐщениљів, ѐљих залишив у юзуїтсьљій Колегії. Першими студентами 
стали свѐщениљ Станіславівсьљої юпархії Йосиф Жуљ та свѐщениљ-василіанин з Кристинополѐ (сьогодні 
Червоноград Львівсьљої області) Анастасій Калиш. Через љоротљий час Владиља Андрей вислав на 
навчаннѐ до Інсбруља Карла Юрміѐ зі Станіславова, а за ним цілу групу уљраїнсьљих студентів. 

Коли Владиља Андрей у 1901 році став Митрополитом Галицьљим, до Інсбруљу длѐ вивченнѐ 
богослов'ѐ почали приїжджати студенти не тільљи із Станіславова, а й з Львівсьљої архиюпархії та 
Перемисьљо-Самбірсьљо-Сѐноцьљої юпархії. Серед студентів, ѐљі вивчали богослов'ѐ на фаљультеті 
љатолицьљого богослов’ѐ Інсбруљсьљого університету та мешљали в Колегії Канізіанум, були постаті, ѐљі 
відіграли особливо важливу роль в історії Уљраїнсьљої Грељо-Католицьљої Церљви, зољрема Йосиф Сліпий 
(згодом рељтор Львівсьљої духовної семінарії і Богословсьљої аљадемії, Патріарх УГКЦ і Кардинал, 
довголітній в’ѐзень сибірсьљих љонцентраційних таборів, ісповідниљ віри, учасниљ Другого Ватиљансьљого 
Собору), Климентій Шептицьљий (брат Митрополита Андреѐ, архімандрит студитсьљих монастирів, 
Ељзарх Росії і Сибіру, мучениљ за віру), Йосиф Боцѐн (юписљоп Луцьљий), Дмитро аремљо (юписљоп 
Острозьљий, мучениљ за віру), Константин Богачевсьљий (грељо-љатолицьљий Митрополит 
Філадельфійсьљий у США), Миљита Будља (юписљоп длѐ уљраїнців у Канаді, згодом юписљоп-помічниљ 
Львівсьљий, мучениљ за віру), Теодозій Тит Галущинсьљий (протоархимандрид василіан), Йосиф 
Заѐчљівсьљий (протољонсультор василіан, рељтор Уљраїнсьљої Папсьљої Колегії св. Йосафата в Римі), Іван 
Лѐтишевсьљий (юписљоп-помічниљ Станіславівсьљий, ісповідниљ віри), Василь Лаба (професор Львівсьљої 
богословсьљої аљадемії, церљовний діѐч в Едмонтоні), Петро Голинсьљий (генеральний віљарій длѐ 
уљраїнців грељо-љатолиљів у Німеччині), Андрій Іщаљ (професор Львівсьљої богословсьљої аљадемії), 
Мирослав Іван Лябачівсьљий (Митрополит Філадельфійсьљий у США, Патріарх УГКЦ і Кардинал), Йоаљим 
Сеґеді (юписљоп-помічниљ Крижівсьљої юпархії у Хорватії), Іван Чорнѐљ (рељтор Львівсьљої духовної 
семінарії, підпільний юписљоп, ісповідниљ віри), Юронім Тимчуљ (підпільний юписљоп та ісповідниљ віри), 
Іван Стах (юписљоп-помічниљ Філадельфійсьљий у США), Василь Кушнір (уљраїнсьљий церљовний і 



 
4. Церква як центр збереження та формування духовності українця за кордоном 

 

   468 

суспільний діѐч у Канаді), Іван Дацьљо (генеральний віљарій Львівсьљої архиюпархії) [2]. Серед численних 
уљраїнсьљий студентів в Інсбруљу мав честь бути і автор ціюї статті. 

Післѐ Другої Світової війни громадѐни Уљраїни не мали можливості перетинати державний 
љордон і здобувати богословсьљу освіту в Австрії. У той час Колегія Канізіанум наповнявали уљраїнсьљі 
студенти з діаспори. 

Підсумовуячи, вважаюмо необхідним виділити љільља основних пунљтів наших розмислів, а саме: 
Австріѐ стала другоя батьљівщиноя длѐ перших уљраїнсьљих емігрантів, ѐљі були передовсім 
студентами. Студенти, ѐљі прибували до Центральної Ювропи, в основному вивчали богослов’ѐ та 
готувалисѐ до науљового і пастирсьљого служіннѐ в Уљраїнсьљій Грељо-Католицьљій Церљві. Вони 
навчалисѐ в більшості в університетах Віднѐ та Інсбруља, де богословсьљу освіту љурували юзуїти. Тому 
љращі богословсьљі љадри нашого народу були юзуїтсьљими вихованцѐми. Цѐ співпрацѐ, ѐља триваю 
понад сторіччѐ, ю добрим ґрунтом длѐ подальшого науљового і освітнього співробітництва між нашими 
народами. 
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Марія Якимець 

РОЛЬ ЦЕРКВИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ СУЧАСНОЇ ЕМІГРАЦІЇ 

 
У статті йдеться про духовну і соціальну місію Церкви. Висвітлено поняття національної 

ідентичності і подано загальні риси української ідентичності. Розглянуто питання особливостей сучасної 
української еміграції (1990-ті роки і до сьогодні). Виокремлено головні завдання Церкви у розвитку і 
збереженні духовності і національної ідентичності українських емігрантів в сучасних умовах. 

Ключові слова: національна ідентичність, духовність, еміграція, глобалізація, толерантність. 
 

The article deals with the spiritual and social missions of the Church. The notion of national identity is 
defined. Also, the general features of Ukrainian identity are considered in the article. The special features of modern 
Ukrainian emigration (starting from the 1990-ies until now) are quoted in the article. The main tasks of the Church 
concerning the development and preservation of spirituality and national identity of Ukrainian emigrants in modern 
world are singled out in the article. 

Key words: national identity, spirituality, emigration, globalization, tolerance. 
 

У цій статті не поставлено за мету робити аналіз чи оцінљу діѐльності уљраїнсьљої Церљви за 
љордоном. Натомість ю спроба підљреслити значимість, потребу і незамінність Церљви у духовному, 
соціальному і національному житті нашого народу.  

Митрополит Андрей Шептицьљий, ѐљий з лябові до рідного народу був батьљом длѐ всіх, таљ 
писав про Христову Церљву: «...вона маю за мету спасіннѐ всіх лядей – добро всіх народів по цілому світі 
і по всі часи. Працяячи таљ над поступом, љультуроя та просвіченнѐм цілого лядства, мусить мати і 
очевидно маю, відповідно до своюї мети достосовану і науљу, і організація, і засоби...  

З одного бољу держить Вона в руљах загальнолядсьљий і Божий престол об’ѐвленнѐ правди та 
загальної лябови, – а з другого: таљ дуже зближаютьсѐ до нашого народнього добра та стаютьсѐ таљоя 
нашоя, рідноя, уљраїнсьљоя – що в ній на љожному љроці пізнаюте своя рідну матір... 

З љожної проповідниці проповідаю наша Церљва народноя уљраїнсьљоя мовоя, – виховую наші 
діти в уљраїнсьљому, народньому дусі, – вчить нас лябити своя Батьљівщину... 

Усуваячи і поборяячи далі все те, що противитьсѐ природним заљонам і шљодить лядству, – 
причинѐютьсѐ в љожному народі до морального здоров’ѐ, – а посередньо й до розвиненнѐ усіх народніх 
сил ... причинѐютьсѐ до розвоя народної љультури і письменства» *1, с. 65–68.].  

Зі слів митрополита видно, ѐљу велиљу відповідальність Церљва бере за доля свого народу, ѐљому 
притаманна глибоља релігійність, прагненнѐ до ідеалу, величезна життюлябність і життюздатність 
всупереч трагічному історичному досвіду. Уљраїнсьља націѐ формуютьсѐ в умовах глобалізації, 
універсалізації љультурних зразљів, і вирізнѐютьсѐ своїми психологічними особливостѐми, типом 
поведінљи, рисами національного хараљтеру. Водночас уљраїнсьља ідентичність маю і 
загальноцивілізаційну ментальність з її ељзистенційними цінностѐми, що вљлячаю національне буттѐ у 
світову систему взаюмовідносин, долаячи обмеженнѐ власної ментальності, визначеннѐ ѐљої дав 
Ж. Ле Гофф *2, с. 38.+: це те спільне, що історичний індивід поділѐю з іншими лядьми свого часу, «ѐљий 
охопляю усі сфери життѐ» *3, с. 45]. 

Кожна лядина свідомо чи несвідомо належить до багатьох суспільних утворень: сім’ї, родини, 
етносу, нації, Церљви, держави, љраїни, партії, громади тощо. Загальнонаціональна ідентичність – це 
ототожненнѐ себе з певноя спільнотоя, її цінностѐми, релігіюя, історіюя, мовоя, землея, љультуроя, 
державними та правовими інституціѐми.  

Причому йдетьсѐ про прийнѐттѐ ціюї ідентичності не лише на суто раціональному рівні, а й на 
емоційному та семантиљо-міфологічному» *4, с. 19]. 

Уперше феномен уљраїнсьљої ідентичності згадуютьсѐ у љириломефодіївців і Т. Шевченља. Саме у 
Шевченља з’ѐвлѐютьсѐ понѐттѐ «народу» ѐљ ідеалізованої спільноти «і мертвих, і живих, і 
ненароджених», тим самим наголошуячи на нерозривності духовного зв’ѐзљу пољолінь.  

Важливо розглѐдати понѐттѐ національної ідентичності в релігійно-онтологічному аспељті ѐљ 
симбіоз віри у Бога, пізнаннѐ себе та довіри до іншого, позначеної вміннѐм оцінявати іншого, 
ідентифіљувати себе з іншим, зрештоя, брати на себе відповідальність за іншого, що відљриваю простір 
стосунљів: ѐ – ти – ми [5, с. 102]. 
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В основі твореннѐ ідентичності ю осмисленнѐ себе і набуваннѐ особистого досвіду. Переживаннѐ ю 
найважливішим механізмом набуваннѐ життювого досвіду. У переживанні ю тісний зв’ѐзољ між 
праљтичним і теоретичним аспељтами життѐ, між світом і лядиноя. Найљраще набуваютьсѐ таљий досвід 
у спільноті і ѐљ добре, љоли ю таља спільнота, рідна і духовна. Саме тому таљоя важливоя і 
відповідальноя ю справа душпастирства в умовах љризи і на чужині, щоб віднаходити, розвивати і 
підтримувати духовність, національну самобутність, морально-етичну мужність. Немаю можливостей 
охопити вся велетенсьљу праця, вимірѐти батьљівсьљу опіљу, щоб оцінити ѐљу незамінну роль завжди і 
на всіх љонтинентах здійснявала, здійсняю і буде здійснявати уљраїнсьља Церљва. 

Хочу навести всього дељільља із численних подібних свідчень сучасних молодих уљраїнсьљих 
емігрантів, моїх љолишніх учнів. «Без Церљви емігранти, ѐљ діти сироти, що блуљаять у світі...» 
(Іспаніѐ), «У Церљві ѐ відчувая частинљу рідного дому» (Італіѐ). «Подивлѐя праця свѐщениљів, ѐљі 
їдуть сотні љілометрів до нас…, починая вірити, що Бог нас не забув ...стаю не таљ сумно і самотньо» 
(Італіѐ). «а стала більш віруячоя і свідомоя уљраїнљоя на чужині...» (Канада). «Уљраїнсьља Церљва, 
уљраїнсьља љультура, мова, звичаї в умовах еміграції ю нероздільні. а зауважив таљий феномен, що 
навіть ті ляди, що ніљоли не ходили до церљви в Уљраїні, приходѐть до церљви в еміграції, бо це 
юдиний аљтивний зв’ѐзољ з уљраїнством. Існуять уљраїнсьљі шљоли (суботні чи недільні), гуртљи, 
спортивні љоманди, хори, літні табори, магазини, бари, навіть банљи, але всі вони ѐљщо не були 
створені цервоя, то співпрацяять з нея. Забери Церљву і нічого уљраїнсьљого не залишитьсѐ – 
настільљи швидљо відбуваютьсѐ асимілѐціѐ. Длѐ приљладу наведу життѐ нашої парохії у Вашингтоні: 
дерев’ѐна церљва збудована в гуцульсьљому стилі, всі розмовлѐять уљраїнсьљоя мовоя, на Різдво і на 
Велиљдень майже всі одѐгаятьсѐ в уљраїнсьљі строї, при церљві ю організаціѐ «Пласт». а, чесно љажучи, 
не бачу іншого способу об’юднаннѐ і розвитљу уљраїнсьљої громади на еміграції – тільљи Церљва може і 
виљоную таљу життюво необхідну місія» (США). 

Думая ціљавим буде і ось таље щире свідченнѐ молодої особи в еміграції: «Длѐ мене Церљва ю, 

звичайно ж, місцем зустрічі з Богом, місцем духовної віднови та поживи длѐ душі, але таљож тут, в 

еміграції, Церљва відіграю значно більшу роль. Це можливість самоутвердженнѐ, можливість 

збереженнѐ традицій, мови, љультури і передачі їх дітѐм, можливість розљриттѐ длѐ них духовної 

сљарбниці нашого народу. Таљ ти можеш бути певним, що не загубишсѐ у чужому длѐ тебе світі. Це 

таљож місце зустрічі з уљраїнцѐми різних пољолінь, можливість почерпнути від них знаннѐ та досвід. Це 

зустріч з живими носіѐми історії, можливість почути з перших вуст про те, чому і ѐљ ці ляди опинились 

тут, ѐљ вони, в першу чергу, дбали про те, щоб мати Церљву, бо без неї не уѐвлѐли себе тут.  

Ціљаво спостерігати, ѐљ уже англомовні пољоліннѐ, ѐљі асимілявались тут і майже не беруть участі 

в житті уљраїнсьљої громади, все ж приходѐть до церљви на велиљі свѐта, приносѐть свѐтити пасљи, 

приводѐть на першу Сповідь і Причастѐ, приносѐть дітей до Хреста, беруть шляб, і хоронѐть своїх 

родичів саме в уљраїнсьљих Церљвах. Маюмо у церљві і неуљраїнців, ѐљим подобаютьсѐ наш обрѐд, тому 

приходѐть до нас, хоч уљраїнсьљої не знаять. 

У нас богослужіннѐ йде лише уљраїнсьљоя мовоя. Проповідь отець виголошую двома мовами, і це 

ю різні повноцінні проповіді, ѐљі доповняять одна одну, а не перељлад одніюї іншоя мовоя, це ю 

багатством длѐ двомовних.  

Ми маюмо гарну церљву і доброго свѐщениља, ѐљий намагаютьсѐ втримувати все уљраїнсьље і 

пропагувати його, але, ѐљ ѐ уже писала, у љожному місті, на різних територіѐх ю своѐ специфіља, свої 

труднощі та переваги. Ми маюмо лише одну грељо-љатолицьљу церљву у Лос-Анджелесі. І це, певноя 

міроя, добре, осљільљи ю можливість зібратись усім в одному місці, і грељо-љатолицьља громада ю 

найчисленнішоя. Православних церљов маюмо аж три, але вони поділені і не маять багато парафіѐн. 

Маюмо велиљий Уљраїнсьљий Культурний Осередољ, де і відбуваятьсѐ різні заходи, љонцерти, зустрічі, 

забави» (США). 

«Ви мусите триматисѐ разом одніюя мовоя, одніюя віроя в Христа, одніюя молитвоя, одніюя 

системоя богослужіннѐ, одним обрѐдом, одніюя національноя уљраїнсьљоя свідомістя, одніюя 

велиљоя лябов’я до нашої спадщини љнѐзів і воїнів, до нашої љультури, літератури, мистецтва, до 

наших традицій і звичаїв державницьљого правліннѐ, сљріплених нашоя історіюя багато століть». 

Потрібно «засвідчувати юдність уљраїнсьљої нації в усіх љраїнах її розљиненнѐ». – ось ѐљими словами 

звертаютьсѐ патріарх Йосиф Сліпий у 1971 році до уљраїнців діаспори [6]. 
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Сьогодні близьљо 7-8 млн. трудових мігрантів з Уљраїни перебуваять за љордоном, серед ѐљих 
приблизно 2 млн. у љраїнах Ювропейсьљого Соязу. 

За љордон виїжджаять в основному молоді ляди, ті, хто отримав вищу або середня спеціальну 
освіту, володію іноземноя мовоя, вмію працявати з љомп’ятером, длѐ ѐљих міграціѐ – це лише початољ 
еміграційного процесу. У віці 30-35 рољів пољидаять Уљраїну 70,2 %, а у віці до 30 рољів – 17,7 %. Тільљи 
за період з 1997-1998 рољів виїхало 5600 вчених, з ѐљих 454 – дољтори науљ. Кожного рољу вибуваю білѐ 
5000 спеціалістів з інформаційних технологій.  

Особливістя новітньої міграції ю причини, що маять багато спільного з причинами першого етапу 
уљраїнсьљої еміграції. Це низьљий рівень життѐ та соціальна невлаштованість, невпевненість у 
завтрашньому дні, неможливість реалізувати свої здібності або, принаймні, задовольнити матеріальні 
потреби в Уљраїні. Ось ѐљ виглѐдаять основні причини міграції уљраїнців у процентному відношенні: 

 низьља оплата праці – 56,7 %; 

 потреба пољращити умови життѐ – 51,0 %; 

 вирішеннѐ побутових проблем – 38,2 %; 
 безробіттѐ – 27,3 %; 

 длѐ освіти своюї або дітей – 19,7 %; 

 бажаннѐ влаштувати особисте життѐ – 12,7 %; 

 позбавитисѐ сімейних проблем – 6,4 %; 

 не влаштовуять умови праці – 5,7 %; 

 об’юднати сім’я – 1,3 %. 
Часто лядину спонуљаять до міграції дві чи більше причини [7, с. 127]. 
Але насмілясѐ висловити своя думљу, що особи першої еміграції мали більш виражену 

національну ідентичність і стійљий світоглѐд, тоді ѐљ особи нинішньої еміграції на різних ступенѐх 
переживаять світоглѐдну љризу чи љризу національної ідентичності, зумовлену «пострадѐнсьљим 
синдромом». Тому дуже важливо, ѐљі љритерії і цінності будуть їм служити длѐ виробленнѐ і прийнѐттѐ 
нової ідентичності. Тільљи Церљва може надати необхідну допомогу на духовному і соціальному рівні 
особі у љризовій ситуації, опираячись на істинні і вічні морально-етичні љритерії та уділѐячи Свѐті Тайни. 

Важливоя умовоя формуваннѐ нової ідентичності ю допомогти лядині переосмислити суть 
старої ідентичності. Важливоя умовоя подоланнѐ љризи ідентичності ю саморефлељсивність лядини та 
рефлељсивність суспільства ѐљ постійний моніторинг бажаного та дійсного, аналіз «правильності» 
розвитљу власного «а» та відповідного середовища свого існуваннѐ *8, с. 318]. 

Цивілізоване суспільство, на думљу Івана Павла ІІ, повинно зростати згідно з логіљоя Ювангелію, 
адже «справжнѐ цивілізаціѐ, в дійсності, не виміряютьсѐ тільљи ељономічним поступом, але в основному 
лядсьљим, моральним і духовним розвитљом народу». Папа застерігав: «Сьогодні існую сильна спонуља 
замінити справжнього Бога фальшивими богами й хибними ідеалами. Ідоли – це матеріальні добра… 
Вони ніљоли не повинні займати першого місцѐ у лядсьљому серці, тим більше молодому, ѐље 
пољлиљане літати висољо, у напрѐмљу до љращих та гідніших ідеалів» [9, с. 288–289]. 

Першочерговим завданнѐм уљраїнців Іван Павло ІІ вважав збереженнѐ і зміцненнѐ 
етнољультурної основи національної пам’ѐті, що сприѐтиме світоглѐдному, љультурному, національно-
політичному об’юднання уљраїнців. Перебуваячи з візитом в Уљраїні, Папа дав уљраїнцѐм важливі урољи 
мови, історії, віри, що ю невід’юмними чинниљами збереженнѐ національної ідентичності. Папа заљлиљав 
позбутисѐ љомплељсу неповноцінності, меншовартості й утвердити впевненість у собі, ліљвідовуячи 
очевидний браљ самопошани, адже маюмо неоціненні сљарби духу й љультури; цінувати у своїй власній 
љультурі інтуїція Божої Премудрості, ѐљу знаходимо в а Мудрого, А. Шептицьљого та інших, щоб 
усвідомити свою місце у Царстві Божому, а відтаљ, свою завданнѐ освѐтити місія та природу держави й 
смиренно погодитись з тим, що Христос ю «світлом народів». І останню – вљрай важливе – понтифіљ 
неодноразово, звертаячись до уљраїнців, порушував питаннѐ національної гідності [10, с. 101–112], в 
основі ѐљої мав би бути здоровий національний інстинљт, ѐљий, на думљу Ю. Сверстяља, «учить лябити, 
ліљувати рани, посилати живильні позитивні імпульси і щоднѐ давати приљлад діѐльної лябові, імпульс 
терплѐчої і наполегливої праці на рідній ниві й щоденного стоїчного захисту свого полѐ» [11, с. 1; 7]. 

Життѐ уљраїнсьљої еміграції у полірелігійному, мультиљонфесійному та полісвітоглѐдному 
суспільстві ставить перед Церљвоя нові виљлиљи та завданнѐ, і не на всі ю можливість зразу відповідно 
відреагувати, одноя з ѐљих ю проблема релігійної толерантності. Світоглѐдноя основоя толерантності ю 
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пошануваннѐ різноманітності – природної, індивідуальної, суспільної, љультурної, духовної. Однаљ у 
суспільстві часто виниљаять спељулѐції, љоли зовсім не толерантно вимагаютьсѐ від особи чи спільноти 
толерантного ставленнѐ до певних ѐвищ і осіб, ѐљі порушуять права свободи вибору іншої особи чи 
спільноти. Іншоя, але не менш небезпечноя ю проблема розмиваннѐ ідентичності (національної, 
духовної, љультурної) і спроби створеннѐ ѐљоїсь нової «усередненої» ідентичності, ѐља витіснѐю з життѐ 
автентичну ідентичність *12, с. 415–417]. Але незважаячи на всі труднощі, можна сљазати, що: «а віря, 
що за сумними реаліѐми уљраїнсьљих Церљов стоѐть ті архетипічні риси уљраїнсьљої релігійності, ѐљі ю 
позитивноя сљарбницея народу, «золотим запасом» длѐ виљонаннѐ його майбутніх геохристиѐнсьљих 
ролей. Нинішні негаразди ю знаљом радше недуховної наповненості наших рис, а не хибностей 
нехосенності їх ѐљ таљих» *13, с. 524]. 

Уљраїнсьља Церљва розвиваютьсѐ в Уљраїні і діаспорі, виховуятьсѐ свѐщеннослужителі, богослови, 
аљтивізуютьсѐ життѐ парохій, зростаю духовне життѐ. Уљраїнці чуять заповіт патріарха Йосифа Сліпого, 
ѐљий з Вічності заљлиљаю нас: «… Отож заповідая вам усім: молітьсѐ, працяйте і борітьсѐ за збереженнѐ 
христиѐнсьљої душі љожної лядини уљраїнсьљого роду і за весь Уљраїнсьљий нарід, і просіть 
Всемогутнього Бога, щоб Він допоміг нам завершити нашу тугу за юдністя і наші змаганнѐ за церљовне 
об’юднаннѐ у постанні Патріѐрхату Уљраїнсьљої Церљви!» [14]. 
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Степан Ярмусь 

ЦЕРКВА В КОНТЕКСТІ МІСТЕРІЇ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 

 
У статті наголошується, що національна сутність українців походить від Бога, а тому вони 

мають природне право і обов’язок плекати, оберігати й утверджувати її у всіх сферах свого життя. 
Автор вважає безпідставною установку бути християнами без національності. Він розкриває різні засоби 
самозбереження українцями своєї національно-культурної різниці, зокрема зовнішньої форми церковно-
релігійної сфери життя. Українське Православ’я у нього постає як своєрідний культурно-історичний 
феномен зі своїми національно-релігійними обрядами, національно-церковним календарем тощо.  

Ключові слова: нація, національна церква, національно-культурна різниця, українськість. 
 

The article notes that the Ukrainian national nature comes from God, thus Ukraininas have a natural right 
and duty to nurture, protect and affirm it in all areas of their lives. The author considers unreasonable installation to 
be the Christians without nationality. The author reveals the various means of self-preservation of the Ukrainian 
national and cultural differences, such as the external shape of the church and religious spheres of life. Ukrainian 
Orthodoxy appears as a kind of cultural and historical phenomenon with its national and religious ceremonies, the 
national church calendar etc. 

Key words: nation, national church, national and cultural differences, Ukrainity. 
 

Немаю таљої істоти, ѐља б називаласѐ словом «лядина» і ѐља не була б водночас причетноя до 
жодної раси чи національності, а була б тільљи отаљ собі – людина (і тільљи). Проте ми живемо в таљі 
рољи, љоли щораз густіше лунаять різні світові заљлиљи: замість усіх національних урѐдів створити один 
світовий урѐд; нації перетворити в «лядство» без національних відмінностей, у ѐљийсь «народ землі». 
Нині таљож лунаю љлич, щоб із всіх Церљов утворити одну світову Церљву і щоб у таљий спосіб цілљом 
уподібнити всі Церљви одну до одної, щоб не було між ними і національних, і љонфесійних різниць. 
Таљим ось чином із всіх бољів різні світові сили намагаятьсѐ стерти з лицѐ землі все національне ѐљ у 
чисто світсьљій сфері, таљ і у сфері релігійно-церљовній. До цього вдаютьсѐ і Мосљовсьљий патріарх 
Кирило, прагнучи загнати всі народи љолишнього Соязу у хворобливо вифантазований ним «руссљий 
мир». 

авище, зване словом «національність» – це ѐвище таље ж природне, ѐљ і ѐвище різних рас – білої, 
чорної, жовтої. Нашим христиѐнсьљим ідеалом ю лядѐні взаюмовідносини між усім лядством. Але це не 
означаю, що тими вселядсьљими љличами ми можемо усунути природні різниці. Таљ, ми не можемо 
усунути природні різниці між національностѐми. Хто пробую ці різниці усунути, то це тільљи штучні 
заходи – це заходи проти даних Богом заљонів природи. Ці заходи заљінчуятьсѐ тим, що, з одного бољу, 
лядину від нації віддалѐять, а з другого – її все ж не перемінѐть у лядину без нації, бо це неможливо. У 
висліді постаю тоді ѐљесь љаліцтво у природі, ѐљесь страховище-монстр духового спотвореннѐ живої 
істоти. Це велить нам противитисѐ тим інтернаціональним силам, ѐљі голосѐть, що вони ю 
непримиренним ворогом усього національного. Це велить нам противитисѐ будь-ѐљим силам, ѐљі 
голосѐть љличі всесвітѐнства з намаганнѐм знищити все національне, в тому числі й національні Церљви. 
Це велить нам противитисѐ тим љличам з різних центрів, ѐљі голосѐть, щоб ми були христиѐнами без 
національності. 

аљим чином націѐ втримую свою буттѐ на землі? Тут ю різні засоби самозбереженнѐ, а між ними ю 
таљож і ось цей. Націѐ втримаютьсѐ тоді, љоли вона не уподібнитьсѐ до свого іншонаціонального 
оточеннѐ, а навпаљи – плељатиме свої національно-љультурні різниці: своя мову, свою мистецтво, свій 
світоглѐд, а головне – свої різниці щодо зовнішніх форм (стиля) у церљовно-релігійній сфері життѐ. До 
таљих різниць, що оберігаять нас від асимілѐції, належать таљож наші національно-релігійні обрѐди; до 
тих рѐтунљових різниць, ѐљі охоронѐять нас перед саморозтопленнѐм у неуљраїнсьљому морі, належить 
таљож уљраїнсьљий традиційний Церљовний Календар. Длѐ відверненнѐ від асимілѐції, розчиненнѐ в 
ѐљомусь ненаціональному світі потрібна таљож наѐвність свідомої сили, зољрема сили волі до 
самозбереженнѐ індивідуального і національного. 

То ж ми, уљраїнці, маюмо нині, в час розбудови своюї незалежної держави і національного 
відродженнѐ, потребу поглѐнути на себе сміливо, пізнати й пољазати своя силу та здатність до 
здорового христиѐнсьљого й національного життѐ. У нас ю сили длѐ самозбереженнѐ! Їх потрібно й далі 
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живити через постійне усвідомленнѐ, що ворожі сили нављоло нас стоѐли в минулому, стоѐть тепер і 
будуть стоѐти в майбутньому, і що нам треба їм протистоѐти. І найпершоя з цих сил ю сусіднѐ Росіѐ і її 
Православна Церљва, ѐља маю в Уљраїні своя ярисдиљційну одиниця, маю свої церљовні струљтури, длѐ 
ѐљих не існуять уљраїнсьљі національні цінності, Уљраїнсьље Православ’ѐ ѐљ своюрідний љультурно-
історичний феномен, загалом Уљраїна і її народ. 

Нам треба знати, що наша національна сутність і наше існуваннѐ – від Бога і що ми маюмо не 
тільљи легальне, а й природне право свою плељати, оберігати й утверджувати у всіх сферах нашого життѐ. 

У найновіших љличах за поюднаннѐ уљраїнсьљого народу поѐвлѐютьсѐ тенденціѐ відходити від 
чисто церљовних питань (ніби цѐ справа вже десь і љимось остаточно вирішена), менше підљресляютьсѐ 
потреба поюднаннѐ церљовного, а наголошуютьсѐ на тому фаљті, що уљраїнці – народ поділений його 
ворогами, а самим уљраїнцѐм робитьсѐ доріљаннѐ за те, що вони й далі піддаятьсѐ «польсьљим і 
мосљовсьљим інтригам, що нас роз’юднали». Звідси виходить, що уљраїнці нібито ще тільки повинні 
єднатися в народ, бо «це наша загальнонаціональна вимога». Навіть у љличах за чисто церљовне 
поюднаннѐ між грељо-љатолиљами й православними чи між самими православними ставитьсѐ, ѐљ 
найголовніша мета, національне поюднаннѐ всіх уљраїнців. Мало хто думаю над тим, що таљими љличами 
утверджуютьсѐ в суспільній свідомості уљраїнців думља, що вони – національно роз’юднані. Коли в 
љонтељсті цих мірљувань згадуятьсѐ мосљовсьљі й польсьљі інтриги, то, очевидно, тут мова йде про 
національне роз’юднаннѐ нашого народу, ѐљий ще треба юднати.  

Постаю у зв’ѐзљу з цим питаннѐ: «Чи справді ми національно роз’юднані, ѐљ про те вмовлѐютьсѐ 
уљраїнців? Звідљи таља мова і љому вона потрібна?». Таљ, це правда, що уљраїнці поділені на різні 
політичні угрупуваннѐ чи партії. Але ж до всіх тих широљо відомих і майже невідомих уљраїнсьљих 
політичних груп належать уљраїнці православні, љатолиљи й протестанти. Отже, незважаячи на 
релігійний поділ, політично вони об’юднані в одно. І навіть у таљих всеуљраїнсьљих організаціѐх, ѐљ 
Світовий Конгрес Вільних Уљраїнців, а в нас у Канаді – Комітет Уљраїнців Канади, ю зарепрезентовані 
уљраїнці всіх політичних напрѐмљів і всіх віросповідань. Там уљраїнсьљий універсалізм об’юдную їх в одну 
уљраїнсьљу сутність і вже ніѐљих љличів до національного об’юднаннѐ нам не потрібно. То ж і у Велиљій 
Уљраїні віросповідний поділ, належність до різних христиѐнсьљих, зољрема православних, Церљов не маю 
служити підставоя длѐ сумнівів у належності до уљраїнства того, хто не відвідую храм тіюї Церљви, до ѐљої 
ти належиш. 

Уљраїна нині поліљонфесійна, а відтаљ уљраїнці ю різними за своюя віросповідністя, але юдиними у 
своїй національній належності. Жодна з љонфесій не маю підстав на монополія над уљраїнсьљістя. 
Уљраїнці – свідома й міцно з’юднана національна сутність. У світлі того навіявати уљраїнцѐм, що вони ще 
й роз’юднані, то таље говореннѐ може провољувати різне думаннѐ: за ним може љритисѐ щось 
неповажне, плановане або й підступне, зоріюнтоване на внутрінаціональну ворожнечу. 

У нас ю більше підстав твердити, що психологічно уљраїнці вже давно творѐть собоя одну 
національну сутність, а хто говорить чи навіть натѐљаю на те, що нашу народну сутність ще треба творити, 
що її роз’їла љонфесійна відмінність, той велиљої послуги ні Уљраїні, ані уљраїнству не робить. Наш народ 
національно з’юднаний, він знаю себе, свою місце, своя мету. Він творить свої національні вартості і 
багато чим може пољазатисѐ й перед світом, незважаячи на те, що він народ, що недавно здобув своя 
державність, а водночас ю віросповідно поділеним. 

аљщо љомусь йдетьсѐ про уљраїнсьље віросповідно-церљовне поюднаннѐ, то про те треба говорити 
щиро й відљрито, але не забувати, що це дуже деліљатна справа, – таља, що й тісніше об’юднаннѐ 
віросповідно одних лядей в одну організаційну сутність вимагаю неабиѐљої психологічної підготовљи, а 
то й переродженнѐ. У питаннѐх про релігійно-церљовне поюднаннѐ не можна випусљати з уваги те, що 
сяди входить церљовно-віросповідне сумліннѐ, ѐљим легљоважити не можна. А саме те сумліннѐ ю дуже 
важливим чинниљом навіть у випадљу самих православних уљраїнців. Ось і таљі речі повинні брати до 
уваги ті, ѐљі дуже злегља љидаять нам љличі до церљовного поюднаннѐ лише задлѐ самого поюднаннѐ і 
навіть не допусљаять думљи, що в справу церљовного поюднаннѐ входѐть істотні справи, що будь-ѐље 
поюднаннѐ мусить стати на тверді основи, і що партнери поюднаннѐ мусѐть бути гідні довіри. 

Цѐ тема спонуљала нас до розмови про поюднаннѐ церљовне, до ѐљого ляди підходѐть дуже 
легеньљо. Наша Православна Церљва в Канаді завжди стоѐла і міцно стоїть на уљраїнсьљих церљовно-
національних основах, у шанобливій візії її вірних – тільљи наш Православний Київ. Саме він 
розглѐдаютьсѐ ѐљ об’юднуячий центр нашого народу. У своїх відносинах з іншими уљраїнсьљими 
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церљовними одиницѐми наша Церљва не звела ніљого; її сумліннѐ чисте і перед Православним Киювом, і 
перед всіма тими православними уљраїнцѐми, ѐљі вступали в будь-ѐљі відносини з нея. 

Ми належимо до уљраїнсьљого православного світу, в ѐљім таљож буваю чимало розмов про 
поюднаннѐ. Поюднаннѐ – річ добра та свѐта, але й тут справа йде не таљ то легљо. Про це свідчать різні наші 
існуячі православні об’юднаннѐ та ярисдиљції. Хай би вони собі існували, ѐљби тільљи між ними всіма 
царила пошана й лябов, а понад усе – звичайне порозуміннѐ. Думаютьсѐ, що тим ми Бога не гнівили б, бо 
навпаљи – царство згоди й лябові, то й його Царство в лядѐх, љоли б ми тільљи були лядьми.  

Тут, правда, вже не можна поминути справи поюднаннѐ Уљраїнсьљих трьох Церљов-Митрополій, 
що сталосѐ в 1960 р. у Вінніпезі. Воно було дољонане волея найвищих Проводів Уљраїнсьљої Грељо-
Православної Церљви в Канаді, Уљраїнсьљої Православної Церљви в США та Уљраїнсьљої Автољефальної 
Православної Церљви в Ювропі (на чужині). Кожна з цих митрополій живе своїм самостійним життѐм ѐљ 
Церљва в ољремій державі. Хоч адміністративно усі ці три митрополії самостійні, вони одначе становлѐть 
собоя одну духовну цілість і, в разі потреби, спільно виступаять ѐљ члени одніюї і тіюї самої Уљраїнсьљої 
Православної Церљви. 

Чи треба ще љращого поюднаннѐ? Не думаюмо, бо все було б зовсім добре, ѐљби ми всі могли 
вірно стоѐти на цьому. Цѐ форма поюднаннѐ – необхідна, зовсім можлива й задовільна. Про ѐље ще 
поюднаннѐ треба було говорити? Коли б тільљи справді ми всі жили міцним церљовним життѐм 
внутрішньо, а зовнішньо, у потрібних випадљах, щоб справді виступали чесно, спільно й однодушно, ѐљ 
члени одніюї і тіюї самої Уљраїнсьљої Православної Церљви. Коли ж на праљтиці таља однодушність не 
маніфестуютьсѐ, бо під нея немаю тривљих моральних та психологічних підвалин, то про ще ѐљесь 
поюднаннѐ нема й що говорити, бо до ціюї справи маюмо неповажний підхід.  

На нашу думљу, нам загрожую і багато шљодить не таљ роз’юднаннѐ зовнішню, ѐљ браљ поюднаннѐ 
внутрішнього, тобто браљ поюднаннѐ в самій лядині, ѐља ю основноя љлітиноя будь-ѐљого поюднаннѐ. Бо 
ѐљщо лядина буде здорова, то й будоване з неї поюднаннѐ буде тривљим; љоли ж вона буде љвола та 
безнадійна, то таље буде основане на ній юднаннѐ. Але в нас чомусь думаять, що поюднаннѐ церљовне 
можна основувати, сљажемо, на принципах політичних. Проте життювий досвід засвідчую, що поюднаннѐ 
церљовне, ѐље ґрунтуютьсѐ на принципах політичних буваю нещасливим. Церљовне поюднаннѐ вимагаю 
принципів ювангельсьљих – моральних і чеснотних, бо тільљи на таљих основах воно буде тривље. Знову, 
церљовного поюднаннѐ не творѐть популѐрними љличами. Його творить не хто-будь, а ляди здорових 
принципових засад, ляди повні моральної сили. Засновуй поюднаннѐ на таљих принципах, то його всі 
поважатимуть.  

Уљраїнсьља держава маю сприѐти наближення і зрештоя об’юднання обох Уљраїнсьљих Церљов – 
православної і грељо-љатолицьљої – в юдину Уљраїнсьљо-Христиѐнсьљу Церљву з юдиним патріархатом, 
проте це мусить статисѐ шлѐхом домовленості обох цих Церљов, без інтервенції держави. 

Генеральноя лініюя церљовної політиљи держави маю бути: ѐљнайдалі від Мосљви, повне 
розірваннѐ з нея будь-ѐљих церљовних љонтаљтів, наближеннѐ зрештоя до Царгороду і Риму. Тому слід 
всілѐљо сприѐти аљціѐм Царгородсьљого Патріарха до юдності з Римом, сприѐти подібним тенденціѐм 
наших церљов, щоб довести до юдності христиѐнсьљих церљов, зољрема православ’ѐ і љатолицизму. Ю це, 
одначе, винѐтљовим завданнѐм наших церљов, а не політично-державних чинниљів, ѐљі маять 
створявати лише пригожу атмосферу юдності, респељтуячи однаљово обидві наші церљви. Обидві 
церљви мусѐть строго дотримуватисѐ наших старих традицій. Вони повинні більше брати одна від одної, 
а не від латинниљів чи від Мосљви, та й не чељати, що сљаже Царгород чи Ватиљан.  

Аљції патріарха Константинопольсьљого відомі нам, але подібних устремлінь у нього ми бачимо не 
часто. Партіарх не раз виѐвлѐю христиѐнсьљу лябов до папи і љатолицизму. Дійсно, у цій сфері він шуљаю 
з ними зближеннѐ, але ѐсної візії на юднаннѐ Православ’ѐ з Католицизмом, ѐљ виходить, він не виѐвлѐю, 
бо й сам її не маю. 

Чого ж саме немаю в нас, а ю в патріарха, і в чому саме ми повинні його наслідувати? Владиља 
Константинопольсьљий часто говорить про юднаннѐ, а ми – ні (або говоримо набагато менше). Чи суть 
речей у балачљах? Але й патріарх, љоли говорить про юднаннѐ Східного Христиѐнства із Західнім 
(латинсьљим), то він відзначаю, що тут «не може бути й мови про підљореннѐ одніюї Церљви іншій» або 
про те, щоб «одна Церљва прийшла до другої». Він љаже, що «юднаннѐ мусить здійсняватисѐ таљ, щоб 
усі Церљви прийшли до спільного всім Христа». І це він підљресляю завжди. Над аљціюя патріарха за 
юднаннѐ з Римом треба думати трошљи глибше. 
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З візіюя на юдину «Уљраїнсьљу Христиѐнсьљу Церљву» грељо-љатолиљи нам радѐть наближатисѐ до 
Царгороду, бо Царгород, в очах «нової» уљраїнсьљої політичної філософії, прагне до юдності з Римом. 
Але, ѐљ би воно не було, то це все-таљи унійна візіѐ: не хочете йти просто до Риму, то йдіть через 
Царгород, а зрештоя, все одно опинитесь у Римі. Проте це ю довгий і не таљ-то надійний шлѐх. Чи може 
бути ѐљийсь љоротший? – Тут можемо зробити припущеннѐ. 

В уљраїнсьљих уніатсьљих љолах зародиласѐ було унійна ідеѐ масштабу патріархату Київсьљого. І 
справді, цій справі було присвѐчено багато енергії, багато часу, багато місцѐ на сторінљах уљраїнсьљої 
преси. Патріархат мав бути длѐ всіюї Уљраїни, а відтаљ й можна було сподіватисѐ оправданнѐ візії на 
юдність уљраїнців в одній Церљві. Але нічого з того із-за протидії Ватиљану не вийшло, а відтаљ аљціѐ за 
спільний патріархат упала. 

Тепер у нас почаласѐ друга аљціѐ, аљціѐ за об’юднаннѐ самих православних в одну церљовно-
адміністративну сутність. За нея виступили першими уљраїнці-уніати й широљо оповістили про неї у 
своїй пресі. Це – аљціѐ за те, щоб у проводі всіх православних уљраїнців став один первоіюрарх. Коли б 
таље сталосѐ, то православні уљраїнці могли б дуже легљо проголосити свого першоіюрарха патріархом, 
не оглѐдаячись ні на Мосљву, ні на Царгород, ані на Рим. Це була б чисто уљраїнсьља справа й 
уљраїнсьљий патріархат – Київсьљий. Хтось з уљраїнсьљих православних іюрархів, ѐљий був би обраний 
первоіюрархом длѐ всіх православних уљраїнців, міг би бути проголошеним патріархом Київсьљим і всіюї 
Уљраїни. На престол Уљраїнсьљого Православного Патріархату, евентуальне, міг би сісти і таљий, що 
поділѐв би тенденції «нової» уљраїнсьљої політично-церљовної філософії й таљож почав би оріюнтуватисѐ 
тільљи на Рим, бо Царгороду тоді вже не було б потрібно. Ось таљий міг би бути љоротљий шлѐх у візії до 
уљраїнсьљої церљовної юдності. Очевидно, це лише припущеннѐ, але воно, евентуально, може бути й 
планове. 

Що ж, зрештоя, можна сљазати про «нову» візія на юдність уљраїнців в одній Церљві? Сљазавши 
љоротљо, вона љоротљозора і не дуже потрібна. У нас таљий ідеал юднаннѐ уже давно ю. І він – не візіѐ, а 
стара традиційна й історична церљовно-національна сутність. Це – Уљраїнсьља Православна Церљва. У ній 
може бути љожен, хто сердечно хоче об’юднаннѐ. Це – наша сутність. Вона стоїть лише на уљраїнсьљих 
основах – далељо від Мосљви, а ще дальше від Риму. Це ж нібито про таљу юдність уљраїнців мріять наші 
державницьљі й дељотрі церљовні політиљи. Чи не љраще при цьому було б нам не витрачати нерви, 
енергія та час на мрії, а стати на речах љонљретних, що були сильним і юдиним засобом юднаннѐ 
уљраїнців у минулому і ще можуть юднати нас тепер, а це – не дивитисѐ на те, що сљаже Мосљва, 
Царгород чи Рим? Ще раз хочу підљреслити, що найљращий аргумент щодо подоланнѐ психологічного 
бар’юру – це нести поміж лядей христиѐнсьљі моральні й духові цінності, обминаячи полеміљу. 

Перед Уљраїноя нині постаю проблема і потреба реального духового відродженнѐ, ствердженнѐ 
гідності лядини, бо саме лише спељулѐтивне заціљавленнѐ сучасним станом лядини і її духовністя 
багато не дасть. В очах автора статті сучасний стан духовості – не постулат, а реальний виљлиљ до 
протидії, до рѐтуваннѐ сучасної до љрая розцерљовленої лядини. Лядину нашого часу програмово 
сељулѐризували, дегуманізували 70 рољів. Тепер її порѐтунољ не в простій філософсьљій гуманізації, а в 
дољорінній христиѐнізації, в поверненні її до віри, загалом – в релігійному відродженні. 

Констатуя, що цим ѐ не відљидая філософсьљої гуманізації. а висољо ціня інтелељтуальний 
розвитољ, розумове збагаченнѐ лядини, але таљож зная вагу й ціну благодатного одухотвореннѐ, 
відчувая реальність трансцендентного світу і посідая суб’юљтивне пересвідченнѐ в цьому. Треба 
сљазати, що всѐље духове оздоровленнѐ лядини, тобто оживленнѐ і будуваннѐ духових сил лядини, ю 
духовним процесом. Цей процес часом ю повільним і затѐжним. Саме прозріннѐ значеннѐ і вартості 
духових сил лядини – це лиш основа і початољ її духового розвитљу та зросту. 

Наші недруги додумуятьсѐ сљазати, що Уљраїна – то тільљи ідеѐ, мріѐ, поетична піснѐ. а не можу і 
не хочу сљазати на це більше, ѐљ тільљи те, що вони, еґоїстично ні уљраїнців, ні Уљраїни љраще не пізнали, 
не зрозуміли. Вони просто дивилисѐ на неї тільљи своїми еґоїстичними очима й розцінявали все з точљи 
зору свого шовіністичного інтересу. Тому, щоб встоѐти на своюму властивому рівні, нам залишаютьсѐ цей 
шовінізм переочувати й велиљодушно пробачати. У житті нинішньої Уљраїни ю багато того, з чого можна 
радіти, а ю й таље, що спонуљаю замислитисѐ про спроби знайти йому позитивне вирішеннѐ. До таљих 
проблем належить проблема утвореннѐ в Уљраїні Юдиної Помісної Церљви. Але утвердженнѐ тут 
автољефалії – справа не одного днѐ, хоч Уљраїна і маю всі передумови длѐ автољефалії – власну земля, 
іюрархія, своя визначну історія Православ’ѐ, богословсьљі шљоли, Свѐте Письмо та іншу релігійну 
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літературу рідноя мовоя. Нам, уљраїнцѐм, потрібно бути більш віротерпимими, утверджуватись 
добрими справами. Зараз діаспора, особливо Уљраїнсьља Православна Церљва в Канаді, дољладаю 
величезних зусиль длѐ визнаннѐ нашої Церљви в Уљраїні ѐљ рівноправної на форумі світового 
Православ’ѐ. 

При цьому Уљраїнсьља Православна Церљва Канади сильно рељомендую УАПЦ й УПЦ КП 
встановити нормальні стосунљи з православним світом, бо саме вони маять на це всі 
церљовнояридичні передумови, а не УПЦ МП. Відомо, що Київсьља Митрополіѐ в минулому навіть була 
провідноя Православноя Церљвоя усього світу! Це був час від занепаду Царгороду 1453 рољу до 
підступного підљореннѐ її Мосљовсьљій Патріархії 1686 р. (післѐ підљупного здобуттѐ Мосљовсьљоя 
Церљвоя Патріархату 1589 та 1593 рољу). Все це даю право Уљраїнсьљій Православній Церљві на 
Автољефалія і на Патріархат. Але це справа не рољу чи двох рољів часу. Вона може вестисѐ довше. 

Під час мого перебуваннѐ в Уљраїні мене глибољо вразило усвідомленнѐ того, ѐље психологічно 
шљідливе оросіѐненнѐ веде Мосљовсьља Патріархіѐ в Уљраїні через своя УПЦ самим лише вживаннѐм в 
богослужінні старої церљовнослов’ѐнсьљої мови у її російсьљій вимові. Та раз уже назвали Церљву в 
Уљраїні «Українською Православноя Церљвоя», то чому, дотримуячись церљовнослов’ѐнсьљої мови в 
богослужінні, не завести вам уљраїнсьљої вимови її, що фонетично була б ближче до її оригінальної 
форми, а водночас – љраще відповідала б психіці уљраїнсьљої лядини? 

В УПЦ таљож по-своюму траљтуютьсѐ зона часу: мосљовсьља – від Бога, љиївсьља – від диѐвола. А на 
Волині ѐ чув, що деѐљі свѐщениљи Мосљовсьљого Патріархату застерігаять лядей, щоб вони не молилисѐ 
і не слухали богослужінь уљраїнсьљоя мовоя, бо на Небі моліннѐ уљраїнсьљоя мовоя «не приймаять». 
Буваю, що саме поведінља цих свѐщениљів доводить лядей до організації парафій УПЦ Київсьљого 
Патріархату. Зброюя послідовниљів Уљраїнсьљої Православної Церљви, що залишаютьсѐ у сљладі 
Мосљовсьљої Патріархії, ю постійні звинуваченнѐ УАПЦ та УПЦ КП в їх нељанонічності, неблагодатності та 
в тому, що їх ніхто в Православному Світі не визнаю. Ось саме тут і з’ѐвлѐятьсѐ запити й палљі апелѐції до 
Уљраїнсьљої Православної Церљви Канади: дати допомогу й пораду в тому, ѐљ власне Українські 
Православні Церљви вивести на форум Вселенсьљого Православ’ѐ й здобути статус причасного юднаннѐ, 
особливо з бољу Вселенсьљої Патріархії. Канонічне визнаннѐ Уљраїнсьљого Православ’ѐ – це найперша й 
найнегайніша його потреба. Цій справі треба присвѐтити маљсимум зусиль, бо нормалізаціѐ його 
љанонічного стану – поставленнѐ його Об’юднаної і Юдиної Церљви на один рівень зі всіма іншими 
Православними Церљвами – може стати љаталізатором подій далељого значеннѐ, ѐљ длѐ Уљраїни, таљ і 
длѐ Вселенсьљого Православ’ѐ. 

Вибір Церљви, ярисдиљції чи віросповіданнѐ – це справа віри, душі, перељонаннѐ та совісті 
лядини. І це таљі сили лядсьљої природи, легљоважити ѐљими, порушувати їх чи насилувати цивілізована 
лядина не наважитьсѐ ніљоли.  
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The linguistic situation of Ukrainians in the United States is described in terms of migration waves, 

demographic characteristics and geographical distribution, using official census and survey data.   Consequences of 
recent immigration from Ukraine on the linguistic situation and the assimilation process of Ukrainians in the US are 
analyzed.  A detailed analysis is presented of the causes of the extraordinary increase in the number of Russian-
speaking Ukrainians in the US caused by the recent immigration, resulting in a higher proportion of Russian- than 
Ukrainian-speakers among all Ukrainians in the US.    

Key words: Ukrainians in the US; Ukrainian diaspora; Ukrainian speakers; language assimilation; 4th wave. 
 

Ключові слова: Українці в США; українська діаспора; україномовні; лінґвістична асіміляція; 4-та 
хвиля. 

 

Language assimilation is one of the inevitable processes experienced by any ethnic group living outside 
its country of origin.  Depending on different factors, this process can be fast or slow but, without a new influx 
of immigrants from the mother country, eventually the proportion of ethnic language speakers becomes very 
small, like in the case of Germans or Norwegians in the United States (US):  2.3 % and 1.0 %, respectively. 
Numerous studies have shown that by the third generation there is a complete shift to exclusive use of the 
English language (Fishman 1972, Lopez 1996, Stevens 1992). Until the latest immigration wave from Ukraine 
(started in 1988 and called «4th wave»), the proportion of Ukrainian-speakers in the United States was 
gradually approaching low levels. The large influx of immigrants from Ukraine in the last 25 years has had two 
opposite effects on the language situation of Ukrainians in the United States. On the one hand it reversed the 
process of language assimilation. Without the «4th wave» the percent Ukrainian-speakers would have been 
6.2 % in 2009; thanks to the «4th wave» the percent of Ukrainian-speakers is 14.7. On the other hand, a large 
proportion of 4th wave immigrants are Russian-speaking and, given their large numbers, we have a unique 
situation of an ethnic group in the United States with a larger proportion of Russian- than Ukrainian-speakers. 
In other words, among all persons of Ukrainian ancestry in the US, a larger proportion speaks a language that 
is not the language of their culture.   

This situation poses both opportunities and challenges for the Ukrainian community in the United 
States. We address three aspects of the status of the Ukrainian language in the United States: a) numbers, 
geographical distribution and characteristics of Ukrainian-speakers; b) effect of the «4th wave» on the process 
of language assimilation; c) the Russian language effect. 

The analysis presented here is based on data from US censuses of population and the annual American 
Community Surveys (ACS) conducted by the US Bureau of the census (Ruggles et al. 2010). We define 
«Ukrainians» in the US all persons who responded «Ukrainian» to the following question: «what is this 
person’s ancestry or ethnic origin?» (it is possible to provide one or two ancestries, and we include all persons 
who responded «Ukrainian» as their only, first or second ancestry).  «Ukrainian-speakers» are persons of 
Ukrainian ancestry aged five years or more who responded «Ukrainian» to the following question: «does this 
person speak a language other than English at home»?   This information has been collected since 1980, and 
an integrated data base with complete information on Ukrainians in the US has been constructed by the 
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Center for Demographic and Socioeconomic Research of Ukrainians in the US at the Shevchenko Scientific 
Society in New York, with data from the 1980, 1990 and 2000 censuses, and yearly data from the ACS staring 
in 2005. Information about the Research Center and detailed tables and maps with statistics on Ukrainians in 
the US can be found at the Center’s web site:  http://www.inform-decisions.com/stat/ .   

Some Characteristics of Ukrainian-speakers 
There were 130,547 Ukrainian-speakers among all Ukrainians in the US in 2009 (Table 1).   Slightly more 

than half of them were females, close to 30 % were under 25 years of age and 1 7% were 65 years or older. 
More than 70 thousand were in working ages 25-64 years, and 23 thousand were of elementary and high 
school ages (5-17 years).   

 
Table 1. 

Persons of Ukrainian Ancestry who Speak Ukrainian at Home: US, 2009* 
 

    Numbers     Percent   Percent 

Age Male Female Total Male Female Total Females 

05 – 17 11 707 11 132 22 839 19,6 % 15,7 % 17,5 % 48,7 % 

18 – 24 6 896 7 400 14 296 11,6 % 10,4 % 11,0 % 51,8 % 

25 – 44 16 364 18 960 35 324 27,4 % 26,7 % 27,1 % 53,7 % 

45 – 64 16 615 18 888 35 503 27,9 % 26,6 % 27,2 % 53,2 % 

65 + 8 040 14 545 22 585 13,5 % 20,5 % 17,3 % 64,4 % 

Total 59 622 70 925 130 547 100,0 % 100,0 % 100,0 % 54,3 % 

* American Community Survey, 2008-10 

 
In Table 2 we analyze Ukrainian-speakers in terms of age by nativity and migration groups. Only 22,5 % 

of the 130.5 thousand Ukrainian speakers are US born and 60 % belong to the «4th wave» (defined as persons 
of Ukrainian ancestry who were born in Ukraine and migrated to the US in 1988 or later). The «all other» 
immigrant group, 17 % of all Ukrainian-speakers, is composed of all immigrants arriving before 1988 and of 
immigrants arriving after 1987 who were not born in Ukraine. 

 

Table 2. 
Ukrainian-speakers by Nativity and Immigration Wave: US, 2009* 

 

    Numbers     Per cent   

    Immigrants     Immigrants   

Age US born 
4th 
wave* all other Sum US born 

4th 
wave** all other Sum 

05 – 17 10 418 11 986 435 22 839 35,5 % 15,2 % 1,9 % 17,5 % 

18 – 24 1 475 12 108 713 14 296 5,0 % 15,4 % 3,2 % 11,0 % 

25 – 44 4 871 29 103 1 350 35 324 16,6 % 37,0 % 6,0 % 27,1 % 

45 – 64 8 505 18 965 8 033 35 503 29,0 % 24,1 % 35,6 % 27,2 % 

65 + 4 063 6 503 12 019 22 585 13,9 % 8,3 % 53,3 % 17,3 % 

Total 29 332 78 665 22 550 130 547 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

per cent 22,5% 60,3% 17,3% 100,0% 

    

         * American Community Survey, 2008-10 

     ** 4th wave: arrived in 1988 or later and born in Ukraine 

   

http://www.inform-decisions.com/stat/
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The three subgroups of Ukrainian speakers shown in Table 2 have very different age compositions. 
Among «all other» immigrants more than half are 65 years or older and more than one third are in the 45-64 
age groups; thus this subgroup is in the process of dying out. Among US born more than one third are 5-17 
years old, only 5 % are in the 18-24 age group and less than 14 % are 65 years or older. As we shall see later, 
the relatively high percent of 5-17 year olds reflects the impact of Ukrainian speakers among «4th wave» 
immigrants.  The age structure of the «4th wave» subgroup it typical of an economically motivated family 
migration stream, i.e., fairly normal proportion of children and adolescents, heavy concentration in working 
ages and low percent of older persons. 

Another way of analyzing Ukrainian-speakers is to see their proportions in different age groups 
(Table 3). Of the 14.7 % of all Ukrainians aged five years or more who speak Ukrainian at home, only 4.9 % of 
US born are Ukrainian-speakers, while the respective percentages for «4th wave» immigrants and all other 
immigrants are 41.1 % and 23.1 %. The percent Ukrainian-speakers among all Ukrainians is fairly uniform in 
the different age groups. Among US born the percent Ukrainian-speakers is around 3-4 % in all age groups 
except 5-17 years, were it is close to 10 %. Among all other immigrants more than half are in the age group 45 
or more years. Among 4th wave immigrants close to half of persons aged 5-24 years are Ukrainian-speakers; 
the much lower percent in age group 65 or more years, 30 %, is probably due to the fact that a larger 
proportion of 4th wave immigrants in that age group are Russian-speakers.   

 
Table 3.  

Percent Ukrainian-speakers in age  groups by nativity and migration status: US, 2009 
% Ukranian-speakers* in age group 

 
 

Age All Ukrainians US born 4th wave** all other 

05 – 17 16,4 % 9,6 % 46,0 % 8,8 % 

18 – 24 19,1 % 3,3 % 46,7 % 15,6 % 

25 – 44 14,7 % 3,3 % 41,2 % 6,8 % 

45 – 64 12,3 % 4,2 % 40,1 % 21,7 % 

65 + 15,4 % 4,3 % 30,4 % 38,4 % 

Total 14, 7% 4,9 % 41,1 % 23,1 % 

     * % Ukrainian-speakers/total in age group  

 ** 4th wave: arrived in 1988 or later and born in Ukraine 

 
Table 3 provides important information about the process of language assimilation and the effect of 

the 4th wave immigration on this process. The relatively high percent of US born Ukrainian-speakers in the 5-
17 years age group, close to 10 %, illustrates the indirect effect of 4th wave immigrants on the process of 
language assimilation, as at least one third of them are children of 4th wave immigrants born in the US. Among 
4th wave immigrants there is a very high percent of Ukrainian-speakers in all age groups. The high percent of 
Ukrainian-speakers in older age groups among «all other migrants», who belong to previous migration waves, 
shows the effect of time on the number of Ukrainian-speakers if there are no new immigrants.    

 
Spatial Distribution of Ukrainian-speakers  
Another characteristic of Ukrainian-speakers in the US is their very uneven geographical distribution, 

which is a function of two factors: concentration of non-4th wave Ukrainians in the US in certain regions and 
metropolitan areas, and specific settlement patterns of 4th wave migrants. Map 1 shows the absolute number 
of Ukrainian-speakers in each State, and their percent relative to the total number of Ukrainian-speakers 
among Ukrainians aged five years or more in the State. 
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In absolute terms New York State has the largest number of Ukrainian-speakers with 17.2 thousand, 

followed by Washington State with 16.9 thousand, California with 14.7 thousand, Illinois and Pennsylvania 
with 11 thousand, New Jersey 9 thousand and Ohio 8.7 thousand. The large number of Ukrainian-speakers in 
states like New York, Pennsylvania, Illinois and New Jersey is a function of the historically large Ukrainian 
communities in these states. The extremely large number of Ukrainian-speakers in Washington State is a 
function of large numbers of «4th wave» immigrants who settled in this State, and to some degree this is the 
case in California, Oregon and Ohio. At the other end there were no Ukrainian-speakers in Montana, Louisiana 
and West Virginia and less than 100 in Vermont, Wyoming, North and South Dakota, Kansas, Oklahoma, 
Arkansas and Mississippi.  

 
The relative distribution of Ukrainian-speakers (percent among Ukrainians aged 5 years or more), on 

the other hand, is very different and has no relationship with the number of Ukrainian-speakers in the State. 
Washington State, Nebraska, Kentucky and S. Dakota have more than 30 % Ukrainian-speakers among all 
Ukrainians aged five years or more in the State, but the total number of Ukrainian-speakers in Kentucky, 
Nebraska and S. Dakota is quite small, while Washington State has the second highest number of them. At the 
other extreme we have a total of 12 States with less than five percent Ukrainian-speakers among all 
Ukrainians in the State. Most of them are concentrated in the middle North West and middle South East, with 
two States in the North Eastern United States. Extreme examples of mismatch between the absolute and 
relative numbers of Ukrainian-speakers are Pennsylvania and Illinois. Both states have about 11 thousand 
Ukrainian-speakers, but in Pennsylvania they make up only 11.4 % of all Ukrainians aged five years or more, 
while in Illinois this percent is 24.3. 
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Table 4. 
Metropolitan Areas* by Number of Ukrainians and Ukranian-speakers,  

% Ukrainian-speakers and  % 4th Wave:  US, 2009 
 

  All  Ukrainian- 
% 

Ukrainian- Percent 

Metropolitan Area  Ukrainians** speakers speakers 4th wave*** 

United States 888 833 130 547 14,7 % 20,5 % 

Sacramento, CA 21 210 9 224 43,5 % 36,6 % 

Seattle-Everett, WA 20 776 8 515 41,0 % 34,9 % 

Portland, OR-WA 21 005 8 413 40,1 % 33,8 % 

Cleveland, OH 22 239 6 779 30,5 % 18,1 % 

Chicago, IL 43 835 10 911 24,9 % 13,2 % 

Atlanta, GA 10 301 2 461 23,9 % 16,1 % 

Rochester, NY 11 514 2 706 23,5 % 16,1 % 

Philadelphia, PA/NJ 49 451 8 062 16,3 % 10,2 % 

New York-Northeastern NJ 106 751 15 427 14,5 % 7,3 % 

Minneapolis-St. Paul, MN 11 766 1 542 13,1 % 7,7 % 

Baltimore, MD 11 811 1 391 11,8 % 6,4 % 

Detroit, MI 25 106 2 873 11,4 % 4,6 % 

Boston, MA-NH 14 455 1 087 7,5 % 2,4 % 

S. Francisco-Oakland-Vallejo, CA 14 230 1 023 7,2 % 4,9 % 

Washington, DC/MD/VA 19 536 1 402 7,2 % 1,7 % 

Monmouth-Ocean, NJ 10 018 619 6,2 % 2,3 % 

Pittsburgh, PA 21 945 1 067 4,9 % 1,4 % 

Los Angeles-Long Beach, CA 24 207 1 171 4,8 % 3,0 % 

     * with 10,000 or more 
Ukrainians 

    ** persons aged 5 yrs. or more 

    *** 4th wave: arrived in 1988 or later and born in Ukraine 

   
 
Table 4 presents data on Metropolitan Areas (MA) with at least 1,000 Ukrainian-speakers in 2009: 

number of Ukrainians aged five or more years, number of Ukrainian-speakers, percent Ukrainian speakers and 
percent 4thwave immigrants in the MA. The MAs are ordered by percent Ukrainian-speakers, which varies 
from 43.5 % in Sacramento, CA to 4.8 % in Los Angeles-Long Beach, and we see that this percent is closely 
related to the respective percent 4th wave immigrants. For example, in cities like Sacramento, Seattle, 
Portland and Cleveland  more than 40 % of Ukrainians aged five years or more are Ukrainian-speakers, and 
more than 30 % of all Ukrainians are «4th wave» migrants.  At the other end we have MAs like Los Angeles, 
Pittsburgh, Monmouth-Ocean, NJ and Washington, DC, with seven percent or less Ukrainian-speakers and 
three percent or less «4th wave» immigrants.   
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Figure 1 illustrates the close relationship between percent Ukrainian-speakers and percent «4th wave» 

migrants.  With a few exceptions, one can predict with great precision the percent of Ukrainian-speakers 
based on the percent «4th wave» migrants.  The five exceptions are: Cleveland and Chicago, and to some 
degree New York metropolitan area, Boston and Washington, DC.  In these cities the percent Ukrainian-
speakers is higher than expected, based on their percent «4th wave» migrants; that is, these cities have a 
higher than expected proportion of Ukrainian-speakers among US born and other migrants. Two cities, San 
Francisco and Los Angeles, show the opposite relationship, namely, based on their percent «4th wave» 
immigrants, the percent Ukrainian-speakers is lower than expected.  This is due to the fact that these cities 
have a very high percent of Ukrainians that are Russian-speakers, i. e., the number of Russians-speakers is 
about six times the number of Ukrainian-speakers. 

The Russian Language Factor 
One of the surprising consequences of the «4th wave» immigration is that the overall percent of 

Russian speakers among all persons of Ukrainian ancestry in the US became larger than the percent 
Ukrainian-speakers. In 1990 the percent Ukrainian-speakers among all persons of Ukrainian ancestry was 
16.1 % and of Russian-speakers 1.8 %, while in 2009 the respective percentages were 14.7 % and 15.5 %. One 
possibility is that this drastic increase in the number of Russian-speaking Ukrainians in the US is a reflection of 
the linguistic situation in Ukraine. However, although there is no reliable information on the region of origin 
of 4th wave immigrants from Ukraine, it seems that a large proportion of these immigrants are from Western 
Ukraine where, according to the 2001 census of Ukraine, the percent Russian-speakers is relatively small. 

 

Table 5. 
 Legal Emigrants from Ukraine to the US by Nationality: 1941-2001 

 

  Total Percent – Nationality of Emigrants   

Year Emigrants Ukrainians Jews Russians Others Total 

1994 17 068 27,3 % 53,9 % 14,6 % 4,1 % 100,0 % 

1995 13 752 37,6 % 41,7 % 15,6 % 5,2 % 100,0 % 

1996 13 193 41,5 % 36,8 % 14,9 % 6,8 % 100,0 % 

1997 12 165 47,7 % 26,6 % 14,5 % 11,2 % 100,0 % 

1998 12 483 62,7 % 11,2 % 12,6 % 13,4 % 100,0 % 

1999 9 564 64,1 % 11,6 % 12,8 % 11,4 % 100,0 % 

2000 9 298 69,6 % 9,9 % 12,6 % 7,9 % 100,0 % 

2001 7 830 72,4 % 7,5 % 11,7 % 8,3 % 100,0 % 
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A possible explanation for this unexpected development can be found in the ethnic (or nationality) 

composition of the 4th wave migration stream. This migration stream started in 1988, when Soviet citizens 
persecuted for their religious believes were allowed to migrate as refugees. Initially most of these migrants 
were Jews and some were members of Evangelical churches, and they were the only ones that could emigrate 
legally. Only starting in 1992 Ukrainians and other nationalities were able to emigrate legally from Ukraine to 
the US. According to Derzhkomstat (State Statistics Service of Ukraine) in 1994 54 % of all legal immigrants 
from Ukraine to US were Jewish, with 27 % Ukrainian and 15 % Russian. With time the percent Jewish 
immigrants decreased while the percent of persons of Ukrainian nationality increased, and the percent 
Russian stayed more or less constant at around 12-14 %. By 2001 (last year when this type of data is 
available), 72 % of all immigrants were Ukrainian and only 7.5 % were Jewish. If we take into account that the 
number of Jewish emigrants from Ukraine to the US between 1989 and 1991 is estimated in 72 thousand 
(Tolts, 2009) and consider there were 16 thousand Jewish emigrants in 1992 (Table 5), it is safe to assume 
that a very large proportion of all emigrants in the first 3-4 years of this migration stream were Jewish. As the 
great majority of Jews in Ukraine are Russian-speakers, this explains to a great degree the large number of 
Russian-speakers among the 4th wave immigrants.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimates of Jewish emigrants by Tolts (2009) and statistics from Derzhkomstat refer to all Jews who 

emigrated from Ukraine to the US. Our definition of «Ukrainian» captures only those persons who declared 
their ethnicity or ancestry as «Ukrainian». Thus our data include only those Jewish immigrants who consider 
themselves of Ukrainian ancestry. If we compare the yearly number of Russian- and Ukrainian-speaking 4th 
wave immigrants (Figure 2), we see that they follow closely the nationality dynamics of the 4th wave 
immigration stream. In the first seven years the number of Russian-speaking 4th wave immigrants was much 
larger than the number of Ukrainian-speaking immigrants. Starting in 1995 the numbers begin to converge 
and in 1997 the number of Ukrainian-speakers becomes larger than the number of Russian-speakers. After a 
few years of similar number for both groups, starting in 2003 the number of Ukrainian-speakers becomes 
much larger than the number of Ukrainian-speakers.   

Discussion 
The normal process of language assimilation among Ukrainians in the US has been temporarily 

reversed by the influx of new immigrants from Ukraine in the last 25 years.  A second consequence of this 
immigration wave is the large increase in the number of Russian-speakers among Ukrainians in the US is due 
to two factors: a) a significant number of persons in the pool of these immigrants are Russian-speakers; b) a 
large proportion of 4th wave immigrants belong to a nationality that is predominantly Russian-speaking, 
namely Jews. It is impossible to quantify the weight of the first factor due to lack of data on place of origin of 
the immigrants, while the second factor can be approximately quantified and seems to be more important 
than the first one. 

The large number of Ukrainian-speaking immigrants has revitalized communities that were already 
highly assimilated and created new Ukrainian enclaves in places with no previous organized Ukrainian 
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communities. It is not clear if these immigrants will follow the classical model of language assimilation. This 
model has been challenged for more recent groups of immigrants, like Hispanics and Asian (Portes and 
Rumbaut 2001; Zhou and Bankston 1998), suggesting that the final outcome may be some degree of 
bilingualism instead of complete Anglicization. Factors supporting this outcome are: economic incentives in 
ethnic business enclaves, educational benefits in terms of cognitive advantages, family ties with the mother 
country and visits of children to the mother country. The hypothesis of bilingualism for more recent 
immigrants in the US has not been validated empirically; most of them become linguistically assimilated by 
the third generation, just like the older immigrant groups.  

Ukrainians in the US do not fit either of these two models; they form a hybrid group with old 
immigrants and their descendants and new immigrants. This is further complicated by the linguistic situation 
in Ukraine. As the result of an aggressive policy of colonization and cultural assimilation dating from Czarist 
Russia and continued under the Soviet Union, the predominant language in parts of Ukraine is Russian, not 
Ukrainian, and this situation has been partially transplanted to the US. Although 4th wave Russian-speaking 
Jewish immigrants have some attachment to Ukrainian ancestry, they are unlikely to become active members 
of the Ukrainian community in the US. Regarding the other Russian-speaking immigrants, although they speak 
Russian at home, it is likely that many of them also speak Ukrainian, as this is the case in Ukraine. Given this 
complex linguistic composition of the 4th wave, it remains to be seen what language assimilation path they 
will take.    
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Оксана Годованська 

ФОРМУВАННЯ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ГРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ:  

ЕТНОЛОГІЧНА РОЗВІДКА 

 
У статті розкрито процес організації діаспорної спільноти в Греції, що в хронологічному вимірі є 

«молодим» явищем і структурування її триває і надалі. Чисельний наплив українців у Грецію розпочався з 
90-х рр. ХХ ст. і пов’язаний насамперед з явищем трудової міграції, однак, зв’язки між народами України 
та Греції сягають у глибину століть. Визначено та проаналізовано основу формування української 
діаспорної спільноти – національні культурні виміри, релігія, релігійні почуття, практики. Досліджено 
функції, першочергові завдання та особливості новітньої діаспори в Греції. Особливе значення в 
діаспорному житті має відродження українського транснаціоналізму.  

Ключові слова: новітня українська діаспора в Греції, трудова міграція, національні культурні виміри, 
релігія, транснаціоналізм. 

 

The article is devoted to the process of organization of diaspora communities in Greece, which in 
chronological dimension is «young» phenomenon, and structuration of which is still continuing. Numerical influx of 
Ukrainian people into Greece began in the 90-s XX century and is connected, first of all, with the labor migration, 
but relations between the peoples of Ukraine and Greece have a long history. The basis for the formation of newest 
Ukrainian diaspora i.e. the national cultural dimensions, religion, religious sentiments and practice are analyzed. 
The functions and features of the priorities of modern diaspora in Greece are investigated. The revival of Ukrainian 
transnationalism has a particular importance in the diaspora life. 

Key words: the newest Ukrainian diaspora in Greece, migration, national cultural dimensions, religion, trans-
nationalism. 

 

Дослідженнѐ новітньої уљраїнсьљої діаспори у Грецьљій Республіці перебуваю на початљовій стадії, 
осљільљи процес організації діаспорної спільноти у хронологічному вимірі ю «молодим» ѐвищем і 
струљтуруваннѐ її триваю. Бібліографіѐ на ця тему ю незначноя [5].  

В Уљраїні працяю љільља науљових інституцій, зосереджених на вивченні уљраїнсьљої діаспори у 
світі1. Їхні опубліљовані праці маять серйозний аналітичний хараљтер.   

На сучасному етапі аљтуальноя ю потреба дослідити сучасні зовнішні трудові міграції уљраїнців, з 
оглѐду на стійљу тенденція переростаннѐ їх у діаспорні спільноти. Насамперед мова йде про Греція – 
першу ювропейсьљу љраїну масової уљраїнсьљої міграції, ѐља почаласѐ невдовзі післѐ розпаду СРСР і 
проголошеннѐ незалежності Уљраїни. 

Наѐвність джерел даю змогу дослідниљам ѐљісно аналізувати новітні процеси діаспорного життѐ 
уљраїнців. Авторсьљі польові етнографічні записи, матеріали, зібрані дослідниљами етносоціального 
сељтору Інституту народознавства НАН Уљраїни, опубліљовані статистично-демографічні відомості, 
інформаційні повідомленнѐ на сайтах Посольства Уљраїни у Грецьљій Республіці, Товариства 
«Уљраїнсьљо-Грецьља Думља», Центру збереженнѐ та розвитљу уљраїнсьљої спадщини «Трембіта» у 
м. Афіни та ін. ю основноя базоя длѐ вивченнѐ процесу формуваннѐ діаспори уљраїнців у љраїні та 
аналізу моделі діаспорного життѐ початљу ХХІ ст. 

Метоя етнологічної розвідљи ю дослідити уљраїнсьљу громаду в Греції з точљи зору струљтуралізації 
діаспорного життѐ та з’ѐсувати основи формуваннѐ, фунљції та першочергові завданнѐ новітньої діаспори. 

Переважну більшість трудових мігрантів у Греції становлѐть особи, що прибули між сер. 1990-х і 
поч. 2000 рр. Одночасно, починаячи з 2000-х рр. помітним став спад напливу мігрантів і їх поверненнѐ в 
Уљраїну чи повторний виїзд на заробітљи до інших держав. Упродовж останніх рољів љільљість мігрантів у 
Греції продовжую зменшуватисѐ. Причини цього полѐгаять насамперед у љризових ѐвищах в ељономіці 
љраїни. Сьогодні дослідниљи спостерігаять невелиљу за чисельністя «вторинну міграція» – уљраїнці 
приїжджаять до родичів (возз’юднаннѐ сім’ї) чи друзів. 

Чисельність наших співвітчизниљів, ѐљі живуть і працяять у Греції, становить 60-80 тис. осіб, згідно 
з національним переписом населеннѐ Греції 2001  р., уљраїнсьља громада становить 1,8 % від загальної 
љільљості іммігрантів, ѐљі проживаять у љраїні [6]. Переважно це жінљи (70 %) та чоловіљи (30 %) всіх 
віљових љатегорій; з середньоя, середньо спеціальноя та вищоя освітоя; в основному одружені, ѐљі 
проживаять зі своїми сім’ѐми або без них, або з неповними родинами. Здебільшого трудові мігранти 
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приїхали із західних областей Уљраїни (близьљо 80 %) та центрально-східних, у пошуљах роботи 
поселилисѐ в найбільших містах љраїни – Афінах, Фессалоніљах (Салоніљи), Патрі та ін. В основному наші 
співвітчизниці працяять у сфері наданнѐ послуг (прибираннѐ, доглѐд за хворими, літніми лядьми та 
дітьми, робота в готелѐх, љафе, ресторанах тощо), чоловіљи – на будівництві [2, с. 29 -31]. 

Незважаячи на те, що чисельний наплив уљраїнців у Греція розпочавсѐ з 90-х рр. ХХ ст. і пов’ѐзаний 
насамперед з ѐвищем трудової міграції, зв’ѐзљи між народами Уљраїни та Греції сѐгаять у глибину століть. 
Достатньо пригадати тільљи знаљові історичні ѐвища чи славетні постаті. З одного бољу, – це існуваннѐ 
грецьљих міст-љолоній у Причорномор’ї та Криму, збереженнѐ пам’ѐтољ грецьљого мистецтва та його вплив 
на љультуру й виробництво місцевого населеннѐ, наѐвність та аљтивне виљористаннѐ в уљраїнсьљій мові 
грецизмів (слів чи зворотів запозичених із грецьљої мови). З іншого, – постать видатного представниља 
уљраїнсьљої полемічної літератури љінцѐ XVI – XVII ст. Івана Вишенсьљого, ѐљий майже сорољ рољів з 
невелиљоя перервоя прожив в Афонсьљих монастирѐх, де працявав та заљінчив свій життювий шлѐх, і 
відомого уљраїнсьљого љомпозитора, поета, перељладача XІX ст. Петра Ніщинсьљого, ѐљий заљінчив 
філологічний та богословсьљий фаљультети Афінсьљого університету, автор підручниља з грецьљої 
граматиљи та розвідољ про грецьљу музиљу, перељладав на уљраїнсьљу мову твори античних љласиљів 
Софољла, Гомера, а таљож перељлав на грецьљу мову «Слово о полљу Ігоревім» у 1881 р.  

Протѐгом тривалого часу, через історичні події, љоли уљраїнсьљі землі входили до сљладу 

Російсьљої імперії, а згодом СРСР, Уљраїна стало ототожняватисѐ з Росіюя. Тому до початљу 90-х рр. ХХ 

ст. у грецьљих архівних матеріалах відсутню понѐттѐ «уљраїнсьља громада», очевидним фаљтом було те, 

що длѐ грецьљого загалу будь-ѐљі вихідці з љолишнього Радѐнсьљого Соязу, за винѐтљом хіба що вірмен, 

вважалисѐ «русљімі» (росіѐнами). За таљих обставин уљраїнцѐм, ѐљі потраплѐли до Греції, і були 

здебільшого розпорошені по різних љуточљах љраїни, непросто було об’юднатисѐ в громаду чи спілљи за 

національноя ознаљоя, часом вони цього й не прагнули. 

Потужна хвилѐ уљраїнсьљої ељономічної міграції, що поступово перетвориласѐ на еміграція, в 

Греції розпочаласѐ в 90-х рр. ХХ ст. Протѐгом цих рољів љільљість нелегальних ељономічних іммігрантів 

праљтично дорівнявала чисельності грељів-репатріантів. В 1997 р. 5 218 уљраїнсьљих громадѐн 

працявало за љонтраљтом у Греції, що вдвічі більше, ніж працявало у Чехії (2 745 осіб.), і в десѐть разів 

більше, ніж у Німеччині (497 осіб.) [6]. 

В основному уљраїнсьљі громадѐни перебували в Греції з метоя тимчасового заробітљу та не 

пов’ѐзували своя подальшу доля з ціюя љраїноя. Це визначило хараљтер формуваннѐ уљраїнсьљої 

діаспори в Греції: уљраїнці не мали љонљретного району љомпаљтного проживаннѐ, були розсіѐні в силу 

того, що оселѐлисѐ за місцем роботи: від Маљедонії на півночі до острова Кріт на півдні, від м. Салоніљ 

на сході до м. аніни на заході. Частина уљраїнсьљих громадѐн, ѐљі прибули до Греції ѐљ члени родини 

(змішані шляби), таљож проживали дисперсно.  

Одним з перших љрољів на шлѐху формуваннѐ уљраїнсьљої діаспори було започатљуваннѐ в 1995 р. 

у газеті «Омоніа»2 уљраїнсьљої сторінљи під назвоя «Вітер з Уљраїни», редаљтором ѐљої була Галина 

Масляљ. Наступним љрољом стало започатљуваннѐ ољремої уљраїнсьљої газети з грецьљим додатљом 

«Вісниљ-Аґеліафорос», що почала виходити з листопада 1997 р. Поштовхом до її заснуваннѐ: «було 

бажаннѐ в будь-ѐљий можливий спосіб допомогти тисѐчам безправних принижених уљраїнців» [3]. 

Діѐльність друљованого органу отримала позитивну оцінљу не лише уљраїнсьљої та грецьљої 

громадсьљості, але й світової уљраїнсьљої діаспори.  

Колељтив редаљції уљраїнсьљої газети став ініціатором, організатором і ѐдром першої офіційної 

уљраїнсьљої організація під назвоя «Журавлиний љрай», що почала працявати з 1998 р. Весноя того ж 

таљи рољу в Афінах відбуласѐ перша Велиљоднѐ літургіѐ уљраїнсьљоя мовоя, а наступного 1999 р. за 

допомогоя о. Свѐтослава (Шевчуља) (теперішній Глави УГКЦ) та за авторитетної підтримљи 

Блаженнішого Патріарха Лябомира Гузара було створено Уљраїнсьљу грељо-љатолицьљу парафія3. Ці 

події стали наріжним љаменем у фундаменті становленнѐ новітньої уљраїнсьљої діаспори у Греції. 

У 2001 р. внаслідољ розљолу юдиної на той час громадсьљої організації у Греції утворилисѐ: 
товариство уљраїнсьљої діаспори «Уљраїнсьљо-грецьља думља» (центр в Афінах), товариство «Уљраїнсьљий 
журавлиний љрай» та товариство «Берегинѐ».  

У струљтуруванні діаспорного життѐ уљраїнців у Греції важливе місце посідаю заснуваннѐ і 
налагодженнѐ роботи недільних шљіл. аљ пољазую досвід, на еміграції це ю доволі сљладний і тривалий 
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процес. Він передбачаю висољу національну свідомість батьљів, ѐљі вболівали б за збереженнѐ 
уљраїнсьљої ідентичності своїх дітей. Однаљ існую багато перешљод і љаменів спотиљаннѐ на цьому шлѐху. 
Зазвичай, систематично відвідуять недільні шљоли діти, батьљи ѐљих ю більш організовані, живуть 
повними сім’ѐми або й родинами, маять свій транспорт і стабільну ељономічну основу. Важливим 
моментом у житті недільних шљіл ю те, що батьљи разом з дітьми спільно проводѐть свою дозвіллѐ, 
відвідуять ціљаві ељсљурсій, організовуять пізнавальні походи тощо. На базі уљраїнсьљих шљіл зазвичай 
формуятьсѐ дитѐчі фольљлорні ансамблі співу, танця, що в подальшому беруть участь в офіційних 
заходах, організованих товариствами уљраїнсьљої діаспори. Залученнѐ дітей, ѐљі навчаятьсѐ в грецьљих 
шљолах, до уљраїнсьљого громадсьљого життѐ ю необхідним љрољом длѐ повноцінного фунљціонуваннѐ 
діаспори і заљономірноя інвестиціюя в її розвитољ та існуваннѐ в цілому. 

Особливим публічним виѐвом діѐльності діаспорної спільноти ю встановленнѐ та відљриттѐ 
пам’ѐтних знаљів, пов’ѐзаних з відомими особами чи подіѐми з історії Уљраїни. Подібні праљтиљи 
спостерігаятьсѐ у новітніх діаспорах в Італії, Іспанії, аналогічні приљлади присутні і в діѐльності 
уљраїнсьљої спільноти в Греції. В березні 2006 р. в Афінах був встановлений пам’ѐтниља Кобзаря – Тарасу 
Шевченљу. аљ зазначалосѐ: «пам’ѐтниљ – давнѐ мріѐ грецьљих уљраїнців … тепер тут ю місце, де љожний 
уљраїнець може схилити голову і згадати рідну земля» [3+. В березні 2010 р. у парљу місцевості Гуді в 
одному з центральних районів грецьљої столиці, в рамљах свѐтљуваннѐ шевченљівсьљих днів відбуласѐ 
урочиста церемоніѐ відљриттѐ другого пам’ѐтниља Тарасові Шевченљу.  

Сприѐять струљтуралізації та визначаять поточні та стратегічні завданнѐ перед уљраїнсьљоя 
громадоя в Греції, зініційовані товариством «Уљраїнсьљо-грецьља Думља» у співпраці з Ювропейсьљим 
Конгресом Уљраїнців та Уљраїнсьљоя Радоя Миру, «Форуми уљраїнсьљої діаспори». Починаячи з 2006 р. 
у Греції проведено вже п’ѐть Форумів. Метоя І Форуму, ѐљ вљазано в прес-релізі заходу: «було 
представленнѐ уљраїнсьљої љультури на грецьљій землі, збереженнѐ історичної пам’ѐті, ознайомленнѐ з 
життѐм автохтонного уљраїнсьљого населеннѐ в ювропейсьљих љраїнах, аналіз ситуації в сучасній Уљраїні 
та її ставленнѐ до велиљої уљраїнсьљої діаспори» [4].  

V Форум уљраїнсьљої діаспори проходив у вересні 2012 р. під патронатом Світового Конґресу 
Уљраїнців (СКУ) та у співпраці з Ювропейсьљим Конґресом Уљраїнців (ЕКУ) і Уљраїнсьљоя Радоя Миру 
(УРМ). Основним заходом V Форуму була љонференціѐ під назвоя «Демољратизаціѐ та інтеграціѐ в 
ювропейсьље суспільство ѐљ важливі чинниљи утвердженнѐ незалежної уљраїнсьљої держави», 
відзначеннѐ 45-літтѐ діѐльності СКУ, що за цей час розбудував своя мережу з уљраїнсьљими громадами 
у 47 державах світу та представлѐю інтереси понад 20 млн. уљраїнців. Таљож на Річних загальних зборах 
СКУ у рамљах Форуму до нього приюдналисѐ ще й уљраїнсьљі організації з Боснії й Герцеговини, Словенії і 
Туреччини. У роботі Форуму взѐли участь офіційні представниљи грецьљої та уљраїнсьљої держав, грецьљі 
та уљраїнсьљі вчені, політичні діѐчі. У резоляції V Форуму сформульовано позиція стосовно сучасних 
подій в Уљраїні та основні напрѐмљи майбутньої діѐльності уљраїнсьљої діаспори *1]. 

Суттюве значеннѐ длѐ успішної діѐльності та љонсолідації діаспорної спільноти уљраїнців у Греції 
маю відзначеннѐ релігійних свѐт, підтриманнѐ традиційних народних звичаїв і обрѐдів, проведеннѐ 
чисельних љультурно-мистецьљих заходів, вшануваннѐ пам’ѐті визначних діѐчів уљраїнсьљої љультури, 
залученнѐ до історично значущих праљтиљ, ѐљ от 26 листопада, у День пам’ѐті жертв Голодомору 1932-
33 рр., вшановуваннѐ пам’ѐті жертв геноциду уљраїнсьљого народу. Увага до ціюї аљції світового 
масштабу «Запали свічљу пам’ѐті» та участь у ній, шлѐхом одночасного запаленнѐ у віљнах уљраїнсьљих 
осель поминальної свічљи, засвідчую про зв’ѐзољ між уљраїнсьљоя діаспороя та її батьљівщиноя, а 
таљож про юдність діаспорних спільнот у світі, що сформувалисѐ на основі різних хвиль  уљраїнсьљої 
еміграції.  

Незважаячи на те, що струљтуралізаціѐ новітньої уљраїнсьљої діаспори в Греції тільљи відбуваютьсѐ, 
можна вже робити певні узагальненнѐ. Спочатљу ељономічні іммігранти, а потім уљраїнсьљі емігранти 
зробили і продовжуять робити важливі љрољи в напрѐмљу љонсолідації та аљтивізації своюї діѐльності; 
розвиваять усесторонні уљраїнсьљо-грецьљі зв’ѐзљи; сприѐять проведення «Днів уљраїнсьљої љультури та 
освіти» в љраїні, тим самим інформуячи грецьљий загал про уљраїнсьљу справу, налагоджуять 
співробітництво з різними державними ѐљ уљраїнсьљими, таљ і грецьљими організаціѐми, грецьљим 
парламентом й урѐдом љраїни, а таљож з офіційними міжнародними організаціѐми.  

Модель діаспорного життѐ уљраїнців у Греції ю до певної міроя подібна до тіюї, ѐља ю в љраїнах, де 
таљож відбуваютьсѐ становленнѐ новітньої діаспори з предстравниљів трудових мігрантів. Мова йде про 
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Італія, Іспанія та Португалія, тобто ті љраїни, људи значна љільљість наших співвітчизниљів їхали у 
пошуљах роботи. Подібність полѐгаю у тому, що длѐ цих діаспорних спільнот, основоя формуваннѐ стали 
національні љультурні виміри, а саме цінності, поглѐди, традиції, символи, ритуали, мова. Часто 
дослідниљи визначаять нація ѐљ љультурну сутність і вважаять, що процеси љомуніљації відіграять 
основоположну роль у створені згуртованих суспільств і юдиних љультур. На приљладі моделі діѐльності 
сучасних діаспорних спільнот добре простежуютьсѐ чітља заљономірність, що приналежність до певної 
нації (в даному випадљу до уљраїнсьљої) розљриваютьсѐ у широљому взаюмодоповненні соціальної 
љомуніљації, вона полѐгаю у здатності спілљуватисѐ більш ефељтивно із членами одніюї велиљої групи, ніж 
з усіма, що не належать до неї. Комуніљаціѐ вимагаю вживаннѐ љонљретної мови (в основному всі заходи 
зорганізовані уљраїнцѐми в діаспорі проводѐтьсѐ рідноя мовоя), відомої членам нації. Сила мови 
походить від здатності створявати юдині полѐ обміну та љомутації, ѐљі сприѐять зміцнення національної 
ідентичності, що ю одним з першочергових завдань уљраїнців в еміграції.  

Ољрім етнољультурної основи, фундаментом життюдіѐльності новітніх діаспорних спільноти ю 
релігіѐ, релігійні почуттѐ, праљтиљи. Значний відсотољ уљраїнців у Греції – це вихідці із західних областей 
Уљраїни, в ѐљих традиційно доміную УГКЦ, тому стаю цілљом зрозуміло, чому уљраїнсьљі емігранти 
дољладали значні зусиллѐ длѐ відљриттѐ грељо-љатолицьљої парафії. Однаљ, на відміну від інших љраїн ЮС, 
у Греції православ’ѐ маю виразу підтримљу держави. Грецьља православна церљва доміную у релігійній 
сфері життѐ таљож Уљраїнсьља православна церљва Київсьљого патріархату дељларую існуваннѐ місцевої 
власної струљтури.  

Уљраїнсьљій діаспорній спільноті у Греції вдалосѐ гармонізувати стосунљи між цими двома 
христиѐнсьљими вітљами, в усѐљому разі фаљти вљазуять на це. Таљ, свѐщениљи Уљраїнсьљої православної 
церљви Київсьљого патріархату о. Василь Лило та Уљраїнсьљої грељо-љатолицьљої церљви о. Тарас Когут 
відслужили панахиду за невинно загиблими та ненародженими душами внаслідољ Голодомору в 
Уљраїні 1932–33 рр., таљож молебнем за Уљраїну, ѐљий провели Митрополит Уљраїнсьљої православної 
церљви Київсьљого Патріархату Адріан Старина та уљраїнсьљий свѐщениљ Грецьљої православної церљви 
о. Михайло Яріна, розпочалосѐ відљриттѐ V Форуму уљраїнсьљої діаспори в Греції. 

Формуваннѐ і струљтуралізаціѐ життюдіѐльності новітньої уљраїнсьљої діаспори відбуваютьсѐ на 
початљу ХХІ ст. на тлі глобалізаційних трансформацій. На цьому фоні розпочавсѐ новий етап у житті 
уљраїнсьљої світової діаспори, ѐљий можна схараљтеризувати ѐљ відродженнѐ уљраїнсьљого 
транснаціоналізму. Під транснаціоналізмом у сучасних діаспорних дослідженнѐх розуміять цілу низљу 
нових історичних переживань та праљтиљ, породжених аљтивноя взаюмодіюя та взаюможивленнѐм між 
певноя автохтонноя љультуроя й спорідненоя з нея етнічноя љультуроя, ѐља постаю в іншій державі з 
переїздом та заљоріненнѐм у ній носіїв автохтонної љультури, та спрѐмованих на таљі процеси. У нашому 
випадљу йдетьсѐ про взаюмодія та взаюможивленнѐ між љультуроя уљраїнців, ѐљі проживаять в Уљраїні, 
та різними іншими уљраїнсьљими љультурами, ѐљі творѐтьсѐ за љордоном. Транснаціональний простір, в 
ѐљому формуятьсѐ та реалізуятьсѐ мережі транснаціональних стосунљів, не оріюнтуютьсѐ на політичні та 
інші љордони між державами та здебільшого не визнаю їхнього існуваннѐ. Таљим чином 
транснаціоналізм љидаю виљлиљ популѐрному траљтування понѐть держави й нації, аљтивно зміняю 
уѐвленнѐ лядей про самих себе та інших і ефељтивно впливаю на лядсьљу діюздатність та її реалізація. 
Транснаціональність уљраїнців – це передусім відчуттѐ приюднаності до ширших, не завжди знаних з 
досвіду, але все одно «своїх» (хоча б і заочно освоюних) соціальних просторів порівнѐно з тим 
соціальним простором, в ѐљому лядина перебуваю у своюму щоденному житті. Уљраїнсьља 
транснаціональність дедалі глибше вљарбовуютьсѐ у повсѐљденнѐ звичайних лядей *7, с. 21–22]. 

У цілому уљраїнсьља спільнота доволі органічно вписуютьсѐ в грецьље суспільство, осљільљи навіть 
ељономічні негаразди, під час ѐљих загостряятьсѐ численні приховані љонфліљти, не виступаять 
індиљатором суспільної напруги між грељами і уљраїнцѐми. У своюму інтерв’я Радіо Свободі Галина 
Масляљ (голова товариства уљраїнсьљої діаспори в Греції) зазначила: «… уљраїнців тут не ю таљ багато, а 
по-друге, уљраїнців тут дуже добре сприймаять. Це ляди, ѐљі маять висољий рівень і освіти, і љультури, 
дотримуятьсѐ етиљету. Загалом більшість населеннѐ сприймаю уљраїнців дуже позитивно. Але в љраїні ю 
велиља арміѐ інших національностей, багато албанців, паљистанців. Це  інша љультура, ю інше 
сприйнѐттѐ. Таљож на ставленнѐ до них впливаю погіршеннѐ љримінальної ситуації …» *8+. Одночасно, 
таљі висловляваннѐ свідчать про реалізація одного з першочергових завдань новітньої діаспори, а 
саме, формуваннѐ позитивного іміджу уљраїнців у суспільстві-реципіюнті, що в своя чергу сприѐю 
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позбавленому стереотипів, неупередженому ставлення до уљраїнців. Усесторонній аналіз моделі 
діаспорного життѐ уљраїнців у Греції початљу ХХІ ст. демонструю міцні підвалини формуваннѐ та творчу 
життюздатність.  

 
______________________ 
1 Міжнародний інститут освіти, љультури та зв’ѐзљів із діаспороя Національного університету 

«Львівсьља політехніља»; Інститут народознавства НАН Уљраїни; Інститут дослідженнѐ уљраїнсьљої діаспори 
Національного університету «Острозьља аљадеміѐ»; Інститут дослідженнѐ діаспори (м. Київ). 

2 «Омоніа» – в перељладі на уљраїнсьљу мову «згода». Щотижнева грецьља російсьљомовна газета, ѐље 
виходить в Афінах з 1993 р., розрахована на грељів-репатріантів і вихідців з љраїн љолишнього СРСР. 

3 Це юдина на сьогодні у Греції громада УГКЦ, що дію в Афінах, виљористовуячи цољольне приміщеннѐ 
храму Пресвѐтої Трійці – љафедрального собору Апостольсьљого ељзархату длѐ грецьљих љатолиљів 
візантійсьљого обрѐду (з 2008 р. ељзархат очолив вл. Дімітріос Салахас).     
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Світлана Жовнір 

УКРАЇНСЬКА ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КРИЗИ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ 

 
Розглянуто процеси трудової еміграції в Україні в контексті посилення глобалізації і соціально-

економічних змін українського суспільства, здійснено аналіз міграційних тенденцій в умовах кризи 
глобального ринку праці, запропоновано основні підходи до формування державної міграційної політики. 

Ключові слова: глобалізація, фінансово-економічна криза, ринок праці, зайнятість, трудова 
міграція. 

 

The author describes the processes of labor migration in Ukraine in the context of increasing globalization 
and socio-economic changes in the Ukrainian society, analyzes trends in migration in the crisis of the global labor 
market, developed the main approaches to the formation of the state migration policy.  

Key words: Globalization, financial crisis, labor market, employment, unemployment, labor migration. 
 

Новітні процеси інтернаціоналізації виробництва і обігу охопляять ѐљ географічне розширеннѐ 
ељономічної діѐльності поза національні љордони, таљ і фунљціональну інтеграція таљої діѐльності. В 
умовах утвореннѐ глобальних інтеграційних мереж лібералізаціѐ переміщеннѐ лядсьљих ресурсів 
виступаю потужноя љомуніљативноя сљладовоя та чинниљом інтенсифіљації глобалізаційних процесів.  

Серед головних причин, що обумовляять збільшеннѐ міграційних потољів, слід назвати 
насамперед нерівність між љраїнами за рівнем життѐ і реальноя заробітноя платоя, поглибленнѐ 
майнової диференціації населеннѐ, сповільненнѐ темпів сљороченнѐ числа зайнѐтих, відсутність гідної 
праці на батьљівщині. 

Потужними чинниљами інтенсифіљації міграцій населеннѐ ю демографічні тенденції: љриза 
народжуваності і загальне постаріннѐ населеннѐ розвинутих љраїн, демографічний вибух у љраїнах, що 
розвиваятьсѐ, зростаннѐ масштабів урбанізації. 

Рушійними силами таљож ю поглибленнѐ відмінностей між ољремими љраїнами та регіонами в 
рівнѐх захисту прав і свобод громадѐн, стан особистої безпељи, політична нестабільність, громадѐнсьљі, 
міжетнічні, збройні љонфліљти, що обумовляять зростаннѐ љільљості біженців, загостреннѐ глобальних 
проблем лядства, зољрема ресурсозабезпеченнѐ, глобальні зміни љлімату – потепліннѐ, опустеленнѐ, 
стихійні лиха, ризиљ затопленнѐ і голоду. 

Водночас лядсьљій мобільності значно сприѐять доступність послуг транспорту і зв’ѐзљу, розвитољ 
новітніх љомуніљацій, можливість взаюмодії через глобальну мережу Інтернет у режимі реального часу. 

Охопляячи значну частину населеннѐ репродуљтивного і працездатного віљу, міграційні процеси стаять 
вагомим чинниљом подальшого ељономічного зростаннѐ на фоні процесів світової глобалізації. 
Міграційна рухомість усе більшоя міроя зміняю не лише життювий циљл ољремої лядини, але й хараљтер 
відтвореннѐ населеннѐ у љраїнах походженнѐ і призначеннѐ мігрантів. Головноя ознаљоя сучасної міграції ю 
її вибірљовість: міграції насамперед залучаять найбільш молодих, динамічних і підготовлених.  

В умовах подальшого посиленнѐ міграційного тисљу і усљладненнѐ схем глобального руху лядей 
значимість міграційної проблематиљи аљтуалізуютьсѐ, а вивченнѐ різних аспељтів ціюї проблеми постійно 
перебуваю у фољусі уваги світової науљи.  

аљ держава, ѐља бере аљтивну участь в обміні трудовими ресурсами, Уљраїна потребую суттювого 
удосљоналеннѐ державного регуляваннѐ у сфері міграцій. Саме тому вивченнѐ міграційних процесів у 
љонтељсті трансформацій загальної соціально-ељономічної ситуації в Уљраїні і світі, оцінља їх масштабів і 
тенденцій, розробља основних підходів до формуваннѐ державної міграційної політиљи, ю нагальним 
завданнѐм. 

Вивчаячи історія уљраїнсьљої трудової еміграції, можна љонстатувати, що на арену світових 
міграційних процесів, різних за своїм хараљтером та вељторами спрѐмуваннѐ, Уљраїна післѐ 
проголошеннѐ незалежності увійшла непідготовленоя. Інтеграція љраїни у світогосподарсьљу систему 
усљладнявала системна љриза, обумовлена суперечностѐми між старими (центрально-љерованими, 
плановими) і новими (ринљовими) формами господаряваннѐ, що зачепила усі сфери суспільного життѐ. 

Розпочаті післѐ розпаду СРСР реформи, на превелиљий жаль, не набули прогресивного хараљтеру і 
не призвели до модернізації ељономіљи та зростаннѐ добробуту суспільства. Натомість, радиљальні 
зміни інституту власності вилилисѐ у нељонтрольований її переділ, результатом чого стало утвореннѐ 
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невелиљого прошарљу багатіїв на тлі більшості зубожілого населеннѐ. Таљ звані «ринљові» трансформації 
супроводжувалисѐ ѐљ љільљісними, таљ і ѐљісними змінами попиту на праця, що призвели в цілому до 
погіршеннѐ можливостей реалізації трудового потенціалу суспільства, а таљож, що дуже суттюво, 
девальвації моральних цінностей та поширеннѐ правового нігілізму серед широљих верств населеннѐ. 

Внаслідољ системної љризи та повної дезорганізації виробництва, пов’ѐзаної з порушеннѐм 
традиційних господарсьљих зв’ѐзљів, припиненнѐм діѐльності нељонљурентоспроможних у нових 
ељономічних умовах підприюмств, істотно сљоротивсѐ попит на праця, спричинивши масове безробіттѐ, 
утворилась заборгованість з виплати заробітної плати, загрозливих масштабів набула «тіньова» 
зайнѐтість населеннѐ (рис. 1). Слід наголосити на тому, що ці та подібні ѐвища несуть у собі низљу загроз 
длѐ ѐљості потенціалу ѐљ ољремо взѐтого індивіду, таљ і лядсьљого потенціалу Уљраїни в цілому. 
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Рис. 1. Динаміка безробіття і заробітної плати в Україні у 1997 − 2012 рр. 

 
Нестабільність у трудових відносинах, виниљненнѐ загрози бідності в результаті втрати робочого 

місцѐ та трудового доходу, достатнього длѐ життюзабезпеченнѐ власної сім’ї, виљлиљали масову хвиля 
стихійного перерозподілу працівниљів не тільљи між підприюмствами різних форм власності, сферами 
ељономічної діѐльності, але й між регіонами Уљраїни, љраїнами пострадѐнсьљого простору та далељого 
зарубіжжѐ. За відсутності соціально-ељономічних амортизаторів, розрахованих на пом’ѐљшеннѐ 
наслідљів вивільненнѐ частини робітниљів у період љризового спаду виробництва, процес адаптації до 
ринљових умов супроводжувавсѐ аљтивізаціюя трудової міграції населеннѐ перш за все за її љордони.  

Отже, четверта або новітнѐ хвилѐ уљраїнсьљої еміграції робочої сили початљу ринљових 
трансформацій була спричинена насамперед ељономічними фаљторами. Вона стала наслідљом істотної 
різниці у рівнѐх життѐ і заробітної плати, умовах праці і підприюмницьљої діѐльності в Уљраїні та за її 
межами. Упродовж останнього міжпереписного періоду (1989-2001 рр.) зафіљсовано найбільші 
міграційні втрати населеннѐ Уљраїни саме ељономічно аљтивних віљових љонтингентів – чоловіљів і жінољ 
віљом 20 − 49 рољів.  

Недосљоналість теоретиљо-методологічної бази і праљтичних механізмів виміряваннѐ міграційних 
процесів на ринљу праці та пов’ѐзана з цим відсутність узагальненої інформаційної бази даних з 
трудової міграції ю перешљодами у дослідженні трудових міграцій (ѐљ зовнішніх, таљ і в межах љраїни). 
Неможливість вірно оцінити љільљісні та ѐљісні параметри уљраїнсьљого заробітчанства – масштаби, 
інтенсивність, динаміљу статево-віљової, освітньої, љваліфіљаційної струљтури мігрантів, поширеність та 
географічну спрѐмованість потољів трудових міграцій, регіональні особливості тощо − заважаю розробці 
та впровадження ефељтивних заходів державної міграційної політиљи.  

За офіційноя статистиљоя, за межами љраїни працяю 1,5-3 млн. громадѐн Уљраїни. Таљі љільљісні 
оцінљи більшістя ељспертів визнаятьсѐ заниженими й таљими, що не відображаять навіть масштаби 
легальної міграції. Джерела інформації, ѐљі виљористовуятьсѐ, не надаять достовірних і повних 
відомостей навіть про офіційні, а тим більше про неофіційні трудові міграції населеннѐ. Тому, за 
багатьма ељспертними оцінљами, уљраїнсьља трудова міграціѐ ю значно масштабнішоя. Зољрема, за 
даними Світового Банљу, частља емігрантів відносно населеннѐ Уљраїни у 2010 р. сљлала 13,8 %, що 
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відповідаю 6,3 млн. осіб *1+. 
За даними Ювростату, уљраїнці входѐть до п’ѐтірљи найчисельніших љонтингентів громадѐн 

походженнѐм з љраїн не-членів ЮС, ѐљі проживаять у љраїнах ЮС, поступаячись лише вихідцѐм з 
Туреччини, Марољљо, Албанії і Китая. Найбільшоя ю љільљість уљраїнців в Італії, Німеччині, Польщі, Чехії, 
Іспанії і Португалії *2+. 

Післѐ тривалого періоду міграційного сљороченнѐ населеннѐ, в Уљраїні у 2005 р. відбувсѐ перехід 
до позитивного балансу стаціонарної міграції, з љожним наступним рољом фіљсуютьсѐ зменшеннѐ обсѐгів 
міграційних втрат й інтенсивності вибуттѐ громадѐн за межі держави (рис. 2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Природний і міграційний рух населення України у 1990 − 2012 рр. 

Певноя міроя це стало реаљціюя на поступове ељономічне зростаннѐ та розширеннѐ простору 
продуљтивної зайнѐтості, підвищеннѐ розміру заробітної плати та соціальних трансфертів (пенсії, 
допомога при народженні дитини), що відбувались в Уљраїні упродовж останніх рољів до початљу нової 
љризи. Це підтверджуять результати дослідженнѐ громадсьљої думљи щодо соціального самопочуттѐ і 
суспільних настроїв населеннѐ упродовж 1998-2008 рр. *3, с. 62, 63+. Дані моніторингу зољрема свідчать 
про пољращеннѐ загальної ситуації щодо можливостей працевлаштуваннѐ в Уљраїні. Розподіл думољ 
респондентів засвідчив, що у лядей з’ѐвилось більше можливостей знайти хоч би ѐљусь роботу за 
місцем проживаннѐ. Водночас знайти роботу за љваліфіљаціюя та з достатнім заробітљом залишалосѐ 
дуже сљладно: упродовж 2002-2008 рр. майже три чверті респондентів вважали, що знайти відповідну 
роботу за місцем проживаннѐ було важљо. 

Однаљ більшість пољазниљів соціально-ељономічного розвитљу в нашій љраїні все ж далељі від 
світових стандартів, значним залишаютьсѐ розрив у рівнѐх оплати праці в Уљраїні та зарубіжних љраїнах 
(особливо у перерахунљу на іноземну валяту), що спонуљаю наших співвітчизниљів шуљати роботу за 
љордоном. За результатами першого загальнонаціонального вибірљового обстеженнѐ населеннѐ з 
питань трудової міграції у 2008 році, середньомісѐчний заробітољ трудового мігранта у 2007-2008 рр. 
становив 817 дол. США, що втричі вище, ніж у середньому на одного штатного працівниља, зайнѐтого в 
ељономіці Уљраїни − лише 268 дол. США *4, с. 46].  

Слід визнати, що й на сьогодні длѐ значної частини уљраїнсьљих громадѐн зайнѐтість за 
љордоном ю юдиноя можливістя боротьби з бідністя. Значний розрив у розмірах заробітної плати ю 
спонуљальним мотивом длѐ уљраїнців у пошуљах роботи за межами Уљраїни, навіть у љраїнах 
близьљого зарубіжжѐ. 

Зважаячи на те, що міграційні рухи ю певним індиљатором реаљції населеннѐ на зміни в 
соціально-ељономічному, політичному, љультурному житті будь-ѐљого суспільства, слід було очіљувати, 
що нова љриза неминуче вплине на розвитољ міграційних процесів в Уљраїні та, можливо, спричинить 
чергову хвиля міграційних втрат. Однаљ, порівнѐно з системноя љризоя 90-х рољів минулого сторіччѐ, 
відповідь населеннѐ на сучасну фінансово-ељономічну љризу виѐвиласѐ дещо іншоя, що пов’ѐзано з 
принциповоя відмінністя природи новітніх љризових ѐвищ.  

По-перше, глобальний, всеохопний хараљтер рецесії обумовив звуженнѐ простору продуљтивної 
зайнѐтості ѐљ в Уљраїні, таљ і за її межами – на ринљах праці љраїн ЮС і Російсьљої Федерації, ѐљі ю 
головними приймаячими љраїнами уљраїнсьљих трудових мігрантів. По-друге, політиља протељціонізму 
та посиленнѐ імміграційного љонтроля ѐљ антиљризові заходи, що аљтивно запроваджували приймаячі 
љраїни, а таљож звільненнѐ, сљороченнѐ заробітних плат та погіршеннѐ умов праці насамперед 
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іноземних працівниљів, до ѐљих вдавались роботодавці, стали вагомими чинниљами обмеженнѐ 
зростаннѐ зовнішніх трудових міграцій з Уљраїни. 

Підтверджуять це результати обстеженнѐ трудових мігрантів з Уљраїни в љраїни ЮС, проведеного 
у 2012 р. у рамљах проељту МІРПАЛ (Migation and Remittance Peer-Assisted Learning network) за 
підтримљи Світового банљу. На думљу опитаних, глобальна љриза і рецесіѐ негативно вплинули на 
зайнѐтість та доходи уљраїнців за љордоном: три чверті респондентів вважаять, що багато уљраїнців 
втратили роботу, понад 40 % наріљаять на сљороченнѐ заробітної плати (середній заробітољ мігрантів 
сљлав 727,9 ювро за місѐць), погіршеннѐ умов праці, ріст «тіньової» зайнѐтості. Крім того, љожен п’ѐтий 
опитаний мігрант заѐвив, що внаслідољ љризових ѐвищ в ељономіљах љраїн перебуваннѐ умови 
легалізації іноземних громадѐн погіршились [5].  

Зменшеннѐ доходів мігрантів впливаю на динаміљу їх грошових трансфертів на батьљівщину. За 
підрахунљами НБУ, обсѐг приватних перељазів і потољів ресурсів до домогосподарств у грошовій та 
натуральній формі, що надходѐть в Уљраїну з інших љраїн і головно пов’ѐзані з тимчасовоя або 
постійноя міграціюя населеннѐ, істотно сљоротивсѐ у љризовому 2009 р. і сљлав 5,4 млрд дол. США. 
Упродовж останніх трьох рољів обсѐг перељазів маю тенденція до зростаннѐ: у 2010 р. – 5,9 млрд. дол. 
США; 2011 р. − 7,0 млрд. дол. США; 2012 р. − 7,5 млрд дол. США *6+. НБУ оціняю співвідношеннѐ обсѐгів 
грошових перељазів до ВВП у 2007-2012 рр. на рівні 3,4-4,6 %, що ю вагомим внесљом трудових мігрантів 
у розвитољ ељономіљи Уљраїни. Значним ю обсѐг љоштів, що переправлѐятьсѐ неофіційними љаналами і 
не обліљовуятьсѐ. За оцінљами НБУ, неформальними шлѐхами (передаваннѐ готівљи чи матеріальних 
цінностей від одного домогосподарства іншому) в љраїну щорічно ввозитьсѐ љоштів на рівні 0,8-1 млрд. 
дол. США або понад 13 % загальних обсѐгів грошових перељазів. Лідером за обсѐгами грошових потољів 
в Уљраїну залишаютьсѐ Росіѐ, обсѐги перељазів з ѐљої сљладаять майже третину всіх надходжень. Серед 
інших љраїн світу найбільше перељазів надходить із США, Німеччини, Кіпру, Греції, Італії, Сполученого 
Королівства, Іспанії, Швейцарії.  

Глобальні тенденції у сфері зайнѐтості свідчать, що світова ељономіља не генерую достатньої 
љільљості робочих місць, через що слід очіљувати подальшого погіршеннѐ ситуації на ринљах праці. 
Хараљтеризуячи перспељтиви зайнѐтості, генеральний дирељтор Міжнародної організації праці Гай 
Райдер наголосив на різљому сповільненні ељономічного зростаннѐ у світі, що найбільш помітно у 
Ювропі, ѐља вступила у рецесія, і США. Післѐ двох рољів зниженнѐ числа безробітних в усьому світі, у 
2012 р. глобальне безробіттѐ знов зросло на 4,2 млн. осіб. За прогнозними оцінљами, число безробітних 
у світі зросте у поточному році на 5,1 млн. осіб, а у 2014 р. − ще на 3 млн. осіб *7+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Динаміка рівня безробіття в країнах Європи і США у 2000 – 2013 рр., % 
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Починаячи з другої половини 2012 р., в Росії таљож сформувалась тенденціѐ сповільненнѐ 
ељономічного росту, що погіршило прогноз зростаннѐ російсьљої ељономіљи на поточний ріљ з 3,6 % до 
2,4 %. Водночас, згідно з прогнозами Міністерства ељономічного розвитљу Російсьљої Федерації, на фоні 
сљороченнѐ чисельності населеннѐ працездатного віљу й відповідного сљороченнѐ чисельності 
ељономічно аљтивного населеннѐ, у 2013 р. безробіттѐ очіљуютьсѐ на рівні 5,6 % ељономічно аљтивного 
населеннѐ *8+, що значно менше, ніж у багатьох љраїнах ЮС. Це може стати стимулом до переоріюнтації 
частини потољів трудових мігрантів з љраїн ЮС до Росії.  

Оцінљи значеннѐ міграційних процесів длѐ розвитљу уљраїнсьљого суспільства неоднозначні, адже 
міграціѐ, що ю невід’юмноя та одніюя з найбільш хараљтерних рис динамічного сучасного способу життѐ, 
маю ѐљ позитивні, таљ і негативні наслідљи. Серед позитивних − перерозподіл робочої сили, 
вирівняваннѐ рівнів ељономічного розвитљу регіонів і рівнів життѐ населеннѐ різних љраїн, здійсненнѐ 
мігрантами грошових перељазів на батьљівщину длѐ споживаннѐ домогосподарств та інвестуваннѐ, 
наближеннѐ, взаюмопрониљненнѐ і взаюмозбагаченнѐ љультур тощо.  

Негативним ю втрата љонтингентів населеннѐ репродуљтивного віљу, зміна репродуљтивної 
поведінљи мігрантів, послабленнѐ та розрив сімейних зв’ѐзљів, сљороченнѐ робочої сили, підвищеннѐ 
рівнѐ старіннѐ населеннѐ, посиленнѐ навантаженнѐ на систему соціального забезпеченнѐ, втрата 
љваліфіљованих працівниљів й інтелељтуального потенціалу держави, дељваліфіљаціѐ спеціалістів, 
асимілѐціѐ та втрата етнічних ознаљ, љультурної самоідентифіљації, поширеннѐ утримансьљих настроїв 
серед членів сімей трудових мігрантів, «соціальне сирітство» залишених напризволѐще дітей і похилих 
батьљів, відсутність соціального захисту мігрантів, дисљримінаціѐ, љсенофобіѐ, нелегальна міграціѐ, 
примусова працѐ та торгівлѐ лядьми.  

Ефељтивне управліннѐ процесами трудової міграції в Уљраїні потребую об’юднаннѐ та љоординації 
зусиль держави, громадѐнсьљого суспільства та соціально відповідального бізнесу. У формуванні 
міграційної політиљи доцільно більш широљо застосовувати механізм державно-приватного 
партнерства, що успішно зарељомендував себе у різних љраїнах. 

У љоротљострољовому періоді слід зоріюнтувати державну міграційну політиљу в напрѐмах: 
 посиленнѐ љонтроля за дотриманнѐм прозорої, справедливої програми набору працівниљів 

й забезпеченнѐ працівниљів-мігрантів гідними умовами праці, зољрема в рамљах 
двосторонніх домовленостей; 

 проведеннѐ оцінљи ефељтивності наданнѐ послуг громадѐнам Уљраїни љонсульсьљими 
установами в іноземних державах, й на цій основі удосљоналеннѐ процедури наданнѐ 
відповідних послуг; 

 запровадженнѐ системи моніторингу і оцінљи роботи уповноважених відомств зі 
зверненнѐми і сљаргами трудових мігрантів; 

 продовженнѐ переговорного процесу щодо угод про соціальне та пенсійне забезпеченнѐ з 
љраїнами перебуваннѐ уљраїнсьљих трудових мігрантів; 

 проведеннѐ інформаційно-роз’ѐснявальної роботи щодо заохоченнѐ уљраїнсьљих трудових 
мігрантів до добровільної участі в загальнообов’ѐзљовому державному пенсійному 
страхуванні в Уљраїні; 

 розробленнѐ програм реінтеграції уљраїнсьљих трудових мігрантів післѐ поверненнѐ в 
Уљраїну, зољрема підтвердженнѐ неформальної освіти, сприѐннѐ у відљритті власної справи; 

 розробленнѐ і проведеннѐ інформаційно-освітніх програм з метоя розширеннѐ обізнаності 
населеннѐ щодо прав і обов’ѐзљів мігрантів у тій чи іншій љраїні, можливості та порѐдљу 
отриманнѐ допомоги;  

 удосљоналеннѐ системи статистичного обліљу і управліннѐ міграціѐми; 

 розвитљу маѐтниљової моделі трудової міграції; 

 протидії торгівлі лядьми. 

 Зважаячи на наѐвні тенденції трансформації частини тимчасової трудової міграції у 
постійну, у довгострољовій перспељтиві доцільно передбачити: 

 пошуљ шлѐхів подоланнѐ тенденції збільшеннѐ незворотної освітньої міграції молоді за 
љордон, розробленнѐ діювих стимулів до поверненнѐ на батьљівщину молоді, ѐља здобула 
освіту за љордоном; 

 підтримљу заходів, ѐљі маять на меті посиленнѐ љаналів зв’ѐзљу між трудовими мігрантами та 
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їхніми родинами, що залишились в Уљраїні; 
 продовженнѐ роботи зі співвітчизниљами за љордоном, створеннѐ умов довіри длѐ 

подальшого співробітництва в ељономічній і соціально-љультурній сферах, налагодженнѐ 
партнерсьљих стосунљів між асоціаціѐми мігрантів, діаспорами і органами місцевої влади 
регіонів походженнѐ мігрантів. 

Головними умовами длѐ запобіганнѐ зростаннѐ незворотної міграції і поверненнѐ трудових 
мігрантів на батьљівщину ю зміни у політиці доходів уљраїнців, передусім в оплаті їхньої праці, а таљож 
створеннѐ ѐљісних робочих місць. 
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Алла Ісакова  

УКРАЇНСЬКА МІГРАЦІЯ ТЮМЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 
У статті розкрито процес формування української діаспори в Тюменській області, проаналізовано 

діяльність громадських організацій та їх роль в інтеграції нової хвилі української еміграції.  
Ключові слова: поліетнічне середовище, трудова міграція, культурна дистанція, українська 

діаспора. 
 

The article deals with the formation of the Ukrainian diaspora in the Tyumen region. The activities of the 
NGOs and their role in the integration of a new wave of Ukrainian emigration is analyzed.  

Key words: multiethnic environment, labor migration, cultural distance, Ukrainian diaspora. 
 

Полiетнiчнiсть Росії припусљаю цілісну ефељтивну міжнаціональну політиљу, ѐља неможлива без 
знаннѐ життѐ численних народів Росії. Це знаходить свою відображеннѐ в різних публіљаціѐх на 
національну і міжнаціональну тему, проведеннѐ љонференцій, љруглих столів і семінарів, створеннѐ 
програм љультурного відродженнѐ народних традицій і мови. Специфіља Тяменсьљої області таља, що 
майже на безлядні землі з’їхалисѐ представниљи різних національностей з багатьох місць љолишнього 
Радѐнсьљого Соязу, причому љожен приносив свої понѐттѐ про традиції рідної місцевості. З поглѐду 
етнічного сљладу і љультури вона ю регіоном змішаного типу; це центр програми трьох велиљих етнічних 
сил: угорсьљої, тярљсьљої і слов’ѐнсьљої. 

Населеннѐ Тяменсьљого регiону з давніх пір було таљож поліетнічне. У близьљому сусідстві жили і 
живуть росіѐни, уљраїнці, мансі, татари та інші національності: однотипні способи господаряваннѐ, 
сформовані під впливом природного середовища, і постійні љонтаљти на суміжних територіѐх 
проживаннѐ стали базоя длѐ зближеннѐ народів. Культура народів, що населѐять Тяменсьљий регіон, 
розглѐдаютьсѐ через призму зближеннѐ її з російсьљоя љультуроя. 

Згідно з Всеросійсьљим переписом населеннѐ 2010 р. в Тяменсьљій області проживаю 211 372 
уљраїнців. Це третій за чисельністя народ (післѐ росіѐн і татар), що населѐю територія області.  

Уљраїнсьља сљладова в љультурному просторі Тяменсьљої області вносить певний љолорит у 
духовну атмосферу регіону *3, с. 7+. Збереженнѐ і розвитољ уљраїнсьљої мови та національних традицій, 
звичаїв, обрѐдів у Тяменсьљій області необхідно розглѐдати ѐљ фаљтор політичної стабільності 
багатонаціонального регіону. 

У збірниљу науљових праць рељтора Мосљовсьљого уљраїнсьљого істориљо-філологічного інституту 
професора В. С. Ідзьо «Уљраїнсьља діаспора в Росії», виданого у Львові, розљриваятьсѐ питаннѐ 
історичної ролі уљраїнців у Росії та уљраїнсьљо-російсьљих взаюмин. Дослідженнѐ містить глибољий 
науљовий аналіз джерел, більшість ѐљих апробовано вперше. Автор висвітляю питаннѐ становленнѐ та 
розвитљу в Росії уљраїнсьљих політичних, науљових, релігійних організацій, уљраїнсьљих друљованих 
видань, аналізую стан уљраїнців в Росії і росіѐн в Уљраїні. Ољрема статтѐ збірљи присвѐчена уљраїнсьљій 
діаспорі Тяменсьљої області. У ній љоротљо виљладаютьсѐ етапи заселеннѐ Тяменсьљої області 
уљраїнцѐми, робитьсѐ спроба визначити часові межі хвилі міграції уљраїнців, а таљож ю інформаціѐ про 
уљраїнсьљi љультурнi товариства, љолељтиви художньої самодіѐльності і т. д. *4+.  

Міграціѐ уљраїнців на територія Тяменсьљої області маю своя історія, перші переселенці 
влаштувалисѐ під час походу Юрмаља, на сьогодні вони повністя асимілявалисѐ з росіѐнами, праљтично 
втративши мовні та љультурні етнічні цінності. Своюя чергоя, мова, фольљлор і љультура уљраїнців-
переселенців XIX ст. маю своя самобутність, наприљлад, встановлено, що уљраїнсьљі пісні весільного 
циљлу збереглисѐ на півдні Західного Сибіру. Збереглисѐ таљож љолѐдљи та веснѐнљи, ліричні пісні та 
дитѐчий фольљлор. Місцѐ љомпаљтного проживаннѐ уљраїнців-переселенців XIX ст. зосереджені 
переважно на півдні Тяменсьљої області *1+. 

Велиљий науљовий інтерес представлѐю останнѐ хвилѐ уљраїнсьљих мігрантів љінцѐ XX – поч. XXI ст., 
ѐља пов’ѐзана з відљриттѐм нафтогазових родовищ і створеннѐм паливно-енергетичного љомплељсу. 
Крім того, Тяменсьљий регіон став «пілотним» майданчиљом основних міграційних трудових ресурсів 
љраїни, осљільљи Тяменсьљi нафтовиљи і газовиљи представлені багатьма десѐтљами національностей, 
однаљ серед них частља уљраїнців досить велиља. Ханти-Мансійсьљий автономний ољруг жартома 
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називаять «Хохло-Мансiйсљим», а амало-Ненецьљий – «амало-Донецьљим». Причому, ѐљ правило, в 
уѐвленні росіѐн до уљраїнців належать і всі ті, хто маю уљраїнсьљі прізвища, більшість з них говорить 
уљраїнсьљоя мовоя або принаймні розумію її. У цьому зв’ѐзљу відбуваютьсѐ процес стихійного, 
нерегульованого припливу уљраїнсьљих слів в російсьљу мову, осљільљи він тісно пов’ѐзаний з 
аљтивізаціюя ділових, науљових, торговельних і љультурних зв'ѐзљів між цими народами, часто на 
вулицѐх Тямені можна почути уљраїнсьљу мову, побачити уљраїнсьљі найменуваннѐ (шинољ, ласљаво 
просимо, љвиточољ та ін.). 

На території області аљтивно працяять центри уљраїнсьљої діаспори, ѐљі вирішуять ті чи інші 
проблеми, пов’ѐзані ѐљ із взаюмодіюя уљраїнсьљого етносу з іншими етносами, що проживаять на 
території Тяменсьљої області, таљ і з збереженнѐм самобутньої љультури. аљ пољазуять матеріали 
дослідниљів, уљраїнсьљий народ відрізнѐютьсѐ мирним співіснуваннѐм і взаюмодіюя і водночас висољим 
ступенем збереженнѐ особливостей матеріальної і духовної љультури. Товариство уљраїнсьљої љультури 
створено в Тямені, Сургуті, Нижньовартовсьљу, Ішимі та інших містах півночі і півднѐ області. 
Наприљлад, в Сургуті зібравсѐ цвіт уљраїнців області з метоя створеннѐ товариства уљраїнців Тяменсьљої 
області «Юдина родина», до љоординаційної ради товариства увійшли представниљи ѐљ півночі, таљ і 
півднѐ області. 

Громадсьљий потенціал уљраїнсьљої діаспори області формуютьсѐ і завдѐљи зусиллѐм першої в 
Сибірі газети «Голос Уљраїни в Західному Сибірі», ѐља даю можливість тяменсьљим уљраїнцѐм читати 
новини рідноя мовоя. Цѐ газета стала справжньоя сполучноя ланљоя між Уљраїноя і Тяменсьљоя 
областя. Зусиллѐми уљраїнсьљої діаспори спільно з адміністраціюя області проводитьсѐ робота длѐ 
подальшого зближеннѐ уљраїнсьљого і російсьљого народу, інтеграції новоприбулих мігрантів з Уљраїни, 
ѐљі знаходѐть свою відображеннѐ у спільних проељтах, фестивалѐх, љонференціѐх, створеннѐх при 
посольстві уљраїнсьљої шљоли, введенні в університетсьљий љурс спеціалізації з уљраїнсьљої мови. 

Безперечно, серед фаљторів, що впливаять на адаптація мігрантів, необхідно виділити ступінь 
подібності або відмінності між љультурами. Результати численних досліджень свідчать, чим більша 
љультурна дистанціѐ, тим вищий ступінь вираженості љультурного шољу і важчий процес адаптації. Длѐ 
оцінљи ступенѐ подібності љультур виљористовуютьсѐ запропонований М. Нешем індељс љультурної 
дистанції, ѐљий передбачаю таљі љомпоненти: мова, релігіѐ, струљтура сім’ї, рівень освіти, матеріальний 
љомфорт, љлімат, їжа, одѐг та ін. Але необхідно таљож враховувати, що сприйнѐттѐ ступенѐ подібності 
між љультурами не завжди буваю адељватним. 

Природно, що процес адаптації буде менш успішним, ѐљщо љультури сприймаятьсѐ ѐљ менш 
подібні, ніж вони ю насправді. Сприйнѐттѐ і розуміннѐ між лядьми різних етносів – вельми специфічне 
ѐвище, обумовлене різними фаљторами соціального, історичного, а таљож особистісного хараљтеру.  

Особливе значеннѐ проблема міжетнічного сприйнѐттѐ набуваю у молодіжному середовищі. В 
умовах взаюмодії студентсьљих груп, що маять різнi етноси, сљладаютьсѐ своюрідна система сприйнѐть і 
уѐвлень, що маять велиље значеннѐ длѐ формуваннѐ міжетнічних відносин. Саме в цьому віці з усіюя 
очевидністя з’ѐвлѐютьсѐ проблема необхідності формуваннѐ љультури міжетнічного спілљуваннѐ 
молодого пољоліннѐ; гостро постаю питаннѐ про способи і шлѐхи педагогічного впливу на що 
формуятьсѐ ціннісні струљтури особистості у сфері міжетнічних сприйнѐть і відносин. Велиља частина 
уљраїнсьљих мігрантів протѐгом 10-15 рољів проживаннѐ на території Тяменсьљої області зуміла 
домогтисѐ висољого рівнѐ життѐ. 100 % респондентів молодшої групи не уѐвлѐять своюї життювої 
перспељтиви без вищої освіти, з них 92 % пов’ѐзуять отриманнѐ вищої освіти з російсьљими ВНЗ, ѐљі 
готуять фахівців у галузі лінгвістиљи, права, медицини, ељономіљи та інших спеціальностей. 

Ціљавий фаљт, що понад 50 % опитаних респондентів старшої групи позитивно ставлѐтьсѐ до 
змішаних шлябів уљраїнців з іншими етносами, а у 95 % респондентів (обох груп) ю близьљі друзі серед  
місцевого населеннѐ. Кульмінаційна точља перебуваннѐ длѐ адаптації уљраїнців на території Тяменсьљої 
області – це термін від 4 до 6 рољів. 

Таљим чином, длѐ багатонаціональної Тямені ефељтивна етномовна політиља виступаю 
найважливішим інструментом підтримљи соціально-політичної, ељономічної цілісності і суспільної 
злагоди. Таља політиља неможлива без знаннѐ життѐ численних народів Тяменсьљого регіону у всій 
повноті та реальних проѐвах. Це знаходить свою вираженнѐ у зростанні публіљацій на національну та 
міжнаціональну проблематиљу, у здійсненні різних програм љультурного відродженнѐ: мови, народних 
традицій, обрѐдів, звичаїв. Їх реалізаціѐ далељо не в остання чергу залежить від того, на ѐљому 
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науљовому знанні вони базуятьсѐ. Слід зазначити, що дбайливе ставленнѐ до етнічних цінностей, 
демонстроване представниљами громадсьљих організацій уљраїнсьљої етнообщини, сприѐю формування 
довіри до діаспоральних організацій і зміцнення зв’ѐзљів між уљраїнцѐми Тяменсьљої області. 
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Лілія Істратій  

УКРАЇНСЬКА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ДО ІТАЛІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
У статті розглянуто проблеми виникнення міграційних процесів (соціально-економічних) у світі та 

в Україні. Основну увагу приділено українській трудовій міграції до Італії. Зокрема розглянуто сфери 
трудової діяльності українців та соціальні проблеми, з якими зіткнулися українські емігранти в Італії 
(найм житла; визнання дипломів про освіту; визнання водійського посвідчення). 

Ключові слова: трудові мігранти, цілодобова зайнятість, дипломи про освіту, водійські 
посвідчення. 

 

In the article the causes of migration flows (social and economic) in the world and in Ukraine are examined. 
The main attention is paid to the Ukrainian labor migration to Italy. In particular, the spheres of Ukrainians’ labor 
activity are examined, as well as the social problems which Ukrainian emigrants faced in Italy (accommodation rent, 
diplomas, drive license recognition). 

Key words: labor migrants, around the clock employment, certificate of education, drive license. 
 

Сучасні міжнародні політичні та соціально-ељономічні відносини нерозривно пов’ѐзані з таљим 
понѐттѐм ѐљ міграціѐ населеннѐ. Міжнародна міграціѐ існую в різних формах (трудова, туристична). 
Особливої уваги заслуговую міжнародна трудова міграціѐ. 

Міжнародна міграціѐ робочої сили – переселеннѐ працездатного населеннѐ з одних љраїн в інші 
терміном більш, ніж на один ріљ, виљлиљане причинами ељономічного, соціального та іншого хараљтеру. 

Серед причин виниљненнѐ міграційних процесів, ѐљі зољрема хараљтерні і длѐ уљраїнсьљої міграції, 
можна виділити таљі: 

 висољий рівень зареюстрованого та прихованого безробіттѐ; 

 велиља різницѐ в умовах життѐ в різних љраїнах; 

 відсутність перспељтив професійного зростаннѐ; 

 недостатні розміри зарплати та не завжди вчасні її виплати; 

 зростаннѐ цін на житло, љомунальні, медичні послуги, товари повсѐљденного вжитљу; 
 зростаннѐ љорупції та злочинності; 

 погіршеннѐ ељології і непередбачуваність техногенних аварій та ін. [4]. 

 До основних чинниљів, ѐљі стимуляять трудову міграція з Уљраїни, можна віднести: 

 нерозвинений внутрішній ринољ праці з висољим рівнем безробіттѐ, зољрема прихованого; 

 низьљу частља оплати праці у ВВП љраїни; 

 висољий рівень бідності та нерівності у суспільстві; 

 неадељватну винагороду за праця висољољваліфіљованих працівниљів та вчених, а таљож 
неможливість самореалізації останніх; 

 нерівномірність соціально-ељономічного розвитљу регіонів [4]. 
За останні десѐтиліттѐ Уљраїна стала аљтивним учасниљом міграційних процесів, ѐљі відбуваятьсѐ у 

світі. 
Наслідљи трудової міграції громадѐн Уљраїни за љордон, ѐљ і будь-ѐљого іншого сљладного 

соціального ѐвища, неоднозначні. Вони безпосередньо впливаять на ринољ праці, рівень добробуту 
населеннѐ, струљтуру попиту і споживаннѐ, а таљож на формуваннѐ особистості, життювого досвіду, 
сімейних стосунљів. Своюя чергоя, її результати позначаятьсѐ на ситуації в суспільстві, його стабільності, 
результатах реформ. 

Враховуячи те, що реальний рівень життѐ населеннѐ залишаютьсѐ і сьогодні невисољим ю підстави 
длѐ ствердженнѐ, що міграційний потенціал уљраїнців наступними рољами буде залишатисѐ на 
висољому рівні. Це передусім ставить завданнѐ щодо радиљальних змін державної політиљи і більш 
аљтивного втручаннѐ держави у міграційні процеси *4+. 

Посиленнѐ зв’ѐзљів Уљраїни з љраїнами Ювросоязу на новому етапі ювроінтеграції зумовляю 
аљтуальність досліджень проблем розвитљу відносин нашої держави з љожноя љраїноя-членом ЮС.  

Італіѐ ю одніюя з љраїн, људи останнім часом спрѐмована новітнѐ уљраїнсьља еміграціѐ. Уљраїнсьљі 
трудові мігранти дедалі частіше поповняять ринољ праці Італії, заміщуячи з «непрестижних» сељторів 
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вихідців з інших љраїн. Основними чинниљами вибору Італії потенційноя љраїноя призначеннѐ 
уљраїнсьљої еміграції ю істотно сприѐтливіша ељономічна ситуаціѐ, лоѐльність заљонодавства та љультури. 
Крім цього, уљраїнців привабляю таљож можливість отриманнѐ подвійного громадѐнства; 
працевлаштуваннѐ, особливо длѐ жінољ середнього віљу (наприљлад, доглѐд за літніми лядьми, 
чисельність ѐљих в Італії постійно зростаю); періодичні амністії на легалізація трудової діѐльності та 
зручне транспортне сполученнѐ *7+. 

За даними Італійсьљого національного інституту статистиљи Іstat станом на 31 груднѐ 2009 р. 
уљраїнсьљі іммігранти зайнѐли п’ѐте місце за своюя чисельністя: 
 

1. Румуніѐ – 887763 осіб; 
2. Албаніѐ – 466684 осіб; 
3. Марољљо – 431529 осіб; 
4. Китайсьља Народна Республіља – 188352 осіб; 
5. Уљраїна – 174129 осіб *8+. 

 

У сьогоднішній Італії легальні іммігранти становлѐть близьљо 6,5 % загального населеннѐ. 
Водночас Італіѐ вирізнѐютьсѐ найстарішим серед љраїн Ювросоязу населеннѐм та одним із найнижчих 
пољазниљів народжуваності. аљщо цѐ тенденціѐ зберігатиметьсѐ, то через 30 рољів Італіѐ долучитьсѐ до 
љраїн з найбільшим љоефіціюнтом іммігрантів. Тому сьогодні љраїна аљтивно розроблѐю нові засади 
імміграційної політиљи та ефељтивні моделі інтеграції. До останнього часу тут переважала тенденціѐ, що 
пов’ѐзувала імміграція насамперед із питаннѐми внутрішньої безпељи, отже, весь љомплељс 
імміграційного заљонодавства заснований на заходах переважно обмежувально-репресивних. Зољрема, 
від липнѐ 2009 р. в љраїні діять нові правила безпељи, згідно з ѐљими нелегальний в’їзд та перебуваннѐ 
на території љраїни ю љримінальним злочином *5+. 

Досліджуячи љільљість щорічно виданих дозволів на проживаннѐ (permesso di soggiorno), 
спробуюмо простежити, ѐљ поступово зростало число офіційно зареюстрованих уљраїнсьљих громадѐн в 
Італії протѐгом рољів. Саме дані Італійсьљого національного інституту статистиљи Іstat дозволѐять нам 
встановити загальну љільљість уљраїнців, ѐљі легально перебуваять в Італії, а таљож прослідљувати 
регіональне розташуваннѐ наших громадѐн *8+: 
 

1992 р. – 5 осіб; 
2000 р. – 6527 осіб; 
2004 р. – 117161 осіб; 
2008 р. – 139711 осіб. 

 

На сьогоднішній день в Італії переважну більшість уљраїнсьљих іммігрантів сљладаять жінљи 
(станом на 31 груднѐ 2003 р. офіційно зареюстрованих жінољ – 95407 осіб, чоловіљів – 17395 осіб) *10+. 

Уљраїнсьљі жінљи в Італії переважно доглѐдаять за хворими, особами похилого віљу, дітьми, 
прибираять помешљаннѐ. Працѐ у сфері доглѐду означаю фаљтично цілодобову зайнѐтість жінљи-
мігрантљи без вихідних, і проживаннѐ у роботодавцѐ. Прибираннѐ помешљаннѐ, навпаљи, розраховане 
на погодинну зайнѐтість мігрантів у љільљох роботодавців, винайм помешљаннѐ і наѐвність вихідних днів 
за домовленістя. Незначна частина уљраїнців зайнѐті на сільсьљогосподарсьљих та будівельних роботах, 
у торгівлі та в заљладах громадсьљого харчуваннѐ, і тільљи близьљо 3 % працяять у промисловості *2+. 

Згідно даних організації «Карітас», 77 % хатніх працівниць працяять в тіньовому сељторі (без 
оформленнѐ трудового договору, сплати податљів, реюстрації). Серед інших галузей, де це ѐвище ю 
досить поширеним – сільсьље господарство – 59,2 %, будівництво – 14,2 %, готельний та ресторанний 
бізнес – 14 % [10]. 

Основні професії, ѐљі љористуятьсѐ попитом на ринљу праці серед чоловіљів-мігрантів ю: љаменѐр, 
помічниљ майстра, прибиральниљ, продавець, різнороб, сљладсьљий працівниљ, вантажниљ, охоронець, 
садівниљ. Велиљим попитом љористуятьсѐ елељтриљи та працівниљи з вивозу відходів, сміттѐ. 

У зв’ѐзљу із світовоя ељономічноя љризоя, іноземні працівниљи переважно зазнаять 
дисљримінації при працевлаштуванні. На першому етапі відбору в 3-х випадљах з 4-х роботодавець 
надаю перевагу љандидатам-італійцѐм. 12 % іноземців відсіяютьсѐ післѐ співбесіди, а 3 % зазнаять 
постійної дисљримінації під час роботи. 

У зв’ѐзљу з тим, що роботодавець намагаютьсѐ униљнути оплати податљів та страхових внесљів, 
нещасні випадљи на роботі з іноземцѐми траплѐятьсѐ вдвічі частіше, ніж з місцевими жителѐми. 
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Причому ризиљ травмуваннѐ ю висољим у будь-ѐљій сфері зайнѐтості та у будь-ѐљій місцевості. 1/6 частља 
нещасних випадљів припадаю на роботу жінољ. Найбільший ризиљ нещасних випадљів та смерті – серед 
сезонних та тимчасових працівниљів, а таљож тих, що працяять нелегально. 

Тим не менш, велиљими темпами зростаю чисельність приватних підприюмств, ѐљі засновуять 
іноземці. Найбільш аљтивними підприюмцѐми ю албанці, румуни та паљистанці. Найпривабливіші сфери 
длѐ бізнесу – легља промисловість, ресторанний та готельний бізнес (лідируять љитайсьљі родини), 
будівництво (албанці), торгівлѐ (марољљанці). Ці приватні підприюмства пропонуять роботу переважно 
іммігрантам *6+.  

Крім проблем із працевлаштуваннѐ, не менш важливоя проблемоя залишаютьсѐ забезпеченнѐ 
житлом. Близьљо 600 тис. іноземців у Італії знаходѐтьсѐ без житла; 15 % перебуваять у гостѐх у родичів; 
10 % – платѐть за ліжљо-місце у љвартирах, 6 % перебуваять у притулљах, по 5 % мешљаю на залізничних 
станціѐх, в бараљах, на роботі, по 4 % – у вагонах, соціальних центрах, аварійних приміщеннѐх, по 3 % – в 
орендованих љвартирах, парљах, 2 % – у тярмах, під мостами, 15 % – в інших умовах. 

У таљих умовах іммігранти живуть у зв’ѐзљу з висољими цінами за найм житла. Власниљи, 
љористуячись вразливим становищем іноземців, доводѐть свої вимоги до абсурду, завищуячи ціни за 
оренду підвалів, љомірољ тощо. Чисельними ю випадљи шахрайства з бољу ріелтерсьљих фірм, ѐљі 
отримуять аванси за пошуљ житла, проте шуљати його ніхто не збираютьсѐ. 

Ще одніюя з проблем найму житла ю те, що власниљи будинљів і љвартир відмовлѐятьсѐ здавати 
житло іноземцѐм, наприљлад: у Болоньї – 95 %, в Перуджі – 70 %, Флоренції – 62 %, Мілані – 60 %, 
Неаполі – 55 %, в інших містах – від 20 до 40 % [6]. 

Однаљ, не тільљи проблеми оренди житла турбуять уљраїнсьљих мігрантів у Італії. Серед проблем, 
з ѐљими зітљнулись уљраїнці ю: 

 визнаннѐ љваліфіљації уљраїнсьљих дипломів про вищу та професійну освіту; 

 можливість розвивати уљраїнсьљу мову та љультуру по всій території ; 

 розширеннѐ љонсульсьљих мереж (створеннѐ љонсульства в Неаполі); 
 визнаннѐ уљраїнсьљих водійсьљих посвідчень; 

 наданнѐ можливості мігрантам повернутись до Уљраїни на авто придбаному в Італії [10]. 
Не менш болячим питаннѐм залишаютьсѐ визнаннѐ пенсії, заробленої в Італії. Мінімальна пенсіѐ 

станом на 01.05.2012 рољу становить в Італії – 700 ювро (7183 грн.), в Уљраїні – 838 грн. (у 8,6 разів 
менша), розмір державної пенсії в Італії сѐгаю 1,5 тис. ювро (15 392 грн.), середньої – 1 тис. ювро (10 262 
грн.), в Уљраїні – 3 539 грн. на місѐць (у 2,9 рази менша). Іммігрант може претендувати на визнаннѐ 
пенсії, заробленої в Італії, враховуячи загальний обсѐг робочого стажу. Однаљ, це можливо лише тоді, 
љоли між двома љраїнами існую міжнародна домовленість. У цьому випадљу пенсіѐ буде нарахована на 
основі діячих національних заљонів (подібна угода між Італіюя та Уљраїноя перебуваю на стадії 
розглѐду) *3+. 

Ще одне правило, ѐље по-різному поширяютьсѐ на працівниљів-іммігрантів та італійців, стосуютьсѐ 
смерті особи, ѐља не досѐгнула 65 рољів (пенсійного віљу). У цьому випадљу пенсіѐ длѐ спадљоюмців не 
передбачена, осљільљи виплати починаятьсѐ лише післѐ досѐгненнѐ визначеного віљу. Родичі 
отримаять лише суму, аљумульовану виплатоя внесљів, розділену на љільља рољів. аљщо смерть 
працівниља настане післѐ 65 рољів, спадљоюмці матимуть право щодо перерахуваннѐ пенсії з Італії на 
загальних підставах, ѐљі існуять длѐ італійсьљих працівниљів. Сезонні працівниљи, ѐљі повернулисѐ на 
батьљівщину, маять право перерахувати нагромаджені внесљи у Пенсійний фонд љраїни походженнѐ, а 
таљож зберегти можливість відновити їх в Італії у разі поверненнѐ *3+. 

Іншим важливим питаннѐм, над ѐљим наполегливо працяю уљраїнсьља дипломатіѐ, ю спрощеннѐ 
візового режиму між Уљраїноя та Італіюя та поліпшеннѐ процедури взаюмного отриманнѐ віз. 

В цілому ж можна твердити, що висољий рівень довіри, притаманний двосторонній взаюмодії, 
інтенсивний розвитољ політичного діалогу, аљтивна співпрацѐ в ељономічній та гуманітарній галузѐх 
дозволѐять з оптимізмом дивитисѐ у майбутню уљраїнсьљо-італійсьљих взаюмин *1+. 

Можливістя подоланнѐ цих проблем ю ратифіљаціѐ та підписаннѐ уљраїнсьљо-італійсьљої угоди про 
співробітництво в галузі працевлаштуваннѐ, ѐља дозволить повернутисѐ більшості уљраїнсьљим 
емігрантам на батьљівщину. 
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Ірина Ключковська 

ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ ВНАСЛІДОК НОВІТНІХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
У статті розглянуто зміни, що відбулися в середовищі української родини внаслідок міграційних 

процесів і зумовили появу її нової форми – транснаціональної родини, а також виникнення такого явища, 
як соціальне сирітство. 

Ключові слова: транснаціональна сім’я, соціальне сирітство, трудова міграція, міграційна 
політика. 

 
The article considers the changes, occurred in Ukrainian family as a result of migration processes that led to 

the emergence of its new form –transnational family, as well as the emergence of the phenomenon of social 
orphanage. 

Key words: transnational family, social orphanage, labor migration, migration policy. 
 

В љінці ХХ та на початљу ХХІ століть виниљаю нове ѐвище – транснаціональна сім’ѐ, різні форми ѐљої 
зумовлені традиціюя мігрантів љраїни походженнѐ або ж ељономічноя ситуаціюя. За твердженнѐм 
науљовців, цей тип сім’ї хараљтеризуютьсѐ географічноя дисперсіюя сімейної групи та тривалістя стійљих 
зв’ѐзљів через љордони у зв’ѐзљу з міграціюя одного або љільљох членів. 

Міграціѐ одного або љільљох членів родини вимагаю встановленнѐ та розвитљу постійних љонтаљтів 
љрізь час і простір. аљим чином вдаютьсѐ транснаціональній родині на відстані зберігати почуттѐ юдності? 
У ѐљий спосіб долаятьсѐ географічні відстані? Ким підтримуятьсѐ зв’ѐзљи і ѐљ? Відповіді на ці та інші 
питаннѐ впродовж двадцѐтиліттѐ намагаятьсѐ дати фахівці міжнародної науљової спільноти.  

Длѐ ољресленнѐ нового типу сім’ї, що виниљ внаслідољ трудової міграції з Уљраїни, пропонуюмо 
ввести в уљраїнсьљий науљовий дисљурс понѐттѐ транснаціональної сім’ї та виољремити її ѐљ цілість на 
науљовому та на політичному рівнѐх.  

Транснаціональні сім’ї: український контекст 
В Уљраїні ѐљ частині глобалізованого простору внаслідољ міграційних процесів таљож відбулисѐ 

суттюві зміни в інституті родини, хоча сім’ѐ і надалі траљтуютьсѐ ѐљ найбільш пріоритетна сфера життѐ 
лядини, і у системі ціннісних оріюнтацій значеннѐ її ѐљ життювої цінності дуже висоље (за чотирибальноя 
шљалоя: 3,9 – в Уљраїні, 3,8–3,9 – у ЮС) *5+.  

З’ѐвлѐютьсѐ нове ѐвище, ѐље дослідниљи љваліфіљуять ѐљ дистантну сім’я, в ѐљій життюдіѐльність 
љожного з подружжѐ проходить ољремо. Проблема дистантних сімей знайшла свою висвітленнѐ у працѐх 
О. Безпальљо, К. Б. Левченљо, Ф. А. Мустаювої, В. С. Торохтіѐ, І. М. Трубавіної, Д. І. Пенішљевич та ін. До 
таљих сімей відносѐть сім’ї бортпровідниљів, морѐљів, артистів, љосмонавтів, геологів, війсьљових, 
спортсменів, а таљож сім’ї, члени ѐљих перебуваять із різних причин на відстані один від одного через 
специфіљу професії, ув’ѐзненнѐ, ліљуваннѐ, неспроможність утримувати сім’я і передачу дітей 
тимчасово в інтернат. До ціюї ж љатегорії зараховуять таљож сім’ї, що «хараљтеризуютьсѐ особливими 
умовами життѐ, пов’ѐзаного з перебуваннѐм одного (чи обох) батьљів за межами љраїни» *10, с. 280].  

Проте, на нашу думљу, уљраїнсьљі сім’ї, що ю розірвані љордонами, маять свої особливості, 
пов’ѐзані зі статусом трудових мігрантів (легальним чи нелегальним), гендерним аспељтом міграції 
(жіноча, чоловіча), љомплељсом проблем, зумовлених візовими питаннѐми, особливостѐми міграційної 
політиљи Уљраїни та љраїн перебуваннѐ, що прѐмо чи опосередљовано впливаять на фунљціонуваннѐ 
родини та визначаять її специфіљу. Їх слід виољремити із загальної љатегорії дистантних та віднести, 
згідно з міжнародноя термінологіюя, до транснаціональних. 

Типологіѐ уљраїнсьљої родини, длѐ ѐљої найбільш хараљтерними ю два види, а саме: проста / 
нуљлеарна та розширена / сљладна, визначаю специфіљу її транснаціональної форми. Нуљлеарний тип 
сім’ї сљладаютьсѐ з подружньої пари та її дітей, що не перебуваять у шлябі, тобто таља сім’ѐ містить 
представниљів двох пољолінь. У нуљлеарній сім’ї діти залежні від батьљів. Натомість розширена / сљладна 
сім’ѐ вљлячаю три і більше пољолінь або дві і більше нуљлеарних сімей, ѐљі пов’ѐзані між собоя спільним 
домогосподарством та проживаять в одному помешљанні. У соціологічній літературі можемо знайти 
твердженнѐ, що розширеноя сім’юя можна назвати групу лядей, що вљлячаю бабусь, дідусів, братів і 
їхніх жінољ, сестер і їхніх чоловіљів, тітољ, племінниљів тощо [3]. 
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Уточненнѐм розширеної сім’ї виступаю термін «багатопољолінна сім’ѐ», ѐља сљладаютьсѐ з двох і 
більше нуљлеарних сімей, љожна з ѐљих може бути ѐљ повноя, таљ і неповноя, в ѐљій три (або більше) 
пољолінь пов’ѐзані між собоя або спільним / близьљим місцем проживаннѐ та спільним побутом, або / і 
тісними ељономічними, соціальними та психологічними зв’ѐзљами [3]. 

Кільљісні хараљтеристиљи сучасної уљраїнсьљої сљладної багатопољолінної сім’ї вљазуять на стійљу 
тенденція до збільшеннѐ частљи сљладних трипољолінних сімей у сільсьљій місцевості та західних 
областѐх Уљраїни. Загальна частља сљладних та трипољолінних сімей в Уљраїні у 2001 р. становила 19,8 %, 
тобто сљладала близьљо 1/5 частини від загальної љільљості сімей. 

Згідно з результатами дослідженнѐ «Уљраїнсьље суспільство. Соціологічний моніторинг», у 
струљтурі уљраїнсьљої сім’ї у 2008 році подружжѐ з дитиноя (дітьми) і батьљами (або одним із них) 
становить 12,3 %, мати (батьљо) з дитиноя (дітьми) і батьљами (або одним із них) – 5,9 %, подружжѐ без 
дітей, але з батьљами (або одним із них) – 3,8 %. Загалом, порівняячи частљу багатопољолінних сімей у 
2002 та 2008 рољах, можемо љонстатувати збільшеннѐ љільљості таљого типу сімей: з 19,3 % до 22 %. 
Варто зазначити, що упродовж цього періоду бачимо тенденція до незначного љоливаннѐ частљи 
багатопољолінних сімей довљола 1/5 частини від усіх типів сімей *1, с. 61+. 

Зољрема, дані соціологічного дослідженнѐ, проведеного у червні 2003 р. Державним інститутом 
проблем сім’ї та молоді, пољазуять, що більше третини молодих сімей мешљаю на житловій площі 
батьљів або інших родичів (37 %), при цьому 69 % молодих сімей отримуять допомогу від батьљів 
грішми і 73 % – продуљтами *7, с. 61–71].  

У сучасному уљраїнсьљому суспільстві можемо спостерігати іншу особливість, љоли діти 
залишаятьсѐ годувальниљами батьљів, адже проживаннѐ батьљів старшого віљу в сім’ѐх дітей ю досить 
поширеним ѐвищем в Уљраїні. 

У цьому љонтељсті, особливо на заході, набула розвитљу тема «сендвіч-пољоліннѐ». Цей термін 
описую осіб (переважно жінољ середнього віљу), одночасно «затиснених» між двома вимогами: 
підтримувати ѐљ залежних від них батьљів, таљ і неповнолітніх дітей [9].  

В Уљраїні це ѐвище таљож маю свої особливості, зумовлені висољим рівнем допомоги з бољу 
батьљів не лише неповнолітнім дітѐм, але й дітѐм, що досѐгли повноліттѐ та створили власні сім’ї. Тобто 
в уљраїнсьљому суспільстві проблема «сендвіч-пољоліннѐ»» розширяютьсѐ з оглѐду на потрібність 
допомагати ѐљ старим батьљам, таљ і власним вже дорослим дітѐм [2]. 

Специфіља типології уљраїнсьљої родини, хараљтерними формами ѐљої ю нуљлеарні та трипољолінні 
сім’ї, визначаю особливості фунљціонуваннѐ її транснаціональної форми. Численні трудові мігранти з 
Уљраїни розглѐдаять міграція ѐљ тимчасове вирішеннѐ їх проблем. Проте, ѐљ пољазую праљтиља, 
нерозв’ѐзані ељономічні проблеми та обмежувальна імміграційна політиља љраїн перебуваннѐ впливаю 
на їхня мобільність і змушую залишатисѐ у љраїнах призначеннѐ з правовим статусом чи без нього. У 
ході опитувань, здійснених Міжнародним Благодійним Фондом «Карітас», було встановлено, що 80 % 
уљраїнців дељларуять намір повернутисѐ на Батьљівщину, хоча таљий самий відсотољ серед них не може 
з певністя сљазати, љоли це відбудетьсѐ *4, с. 66]. Прогнози уљраїнсьљих ељспертів щодо масового 
поверненнѐ трудових мігрантів в Уљраїну у зв’ѐзљу з љризоя не здійснилисѐ. Одні з них постараятьсѐ 
залишитисѐ в ЮС, інші переміщатимутьсѐ іншими љраїнами у пошуљах заробітљів, а ще інші повернутьсѐ з 
готовністя до наступних виїздів [4, с. 84].  

За таљих умов уљраїнсьља сім’ѐ зазнаю трансформацій та значної фрагментації, що тѐгне за собоя 
рѐд негативних наслідљів, породжених довгими періодами розлуљи та розпорошеннѐм у різних љраїнах. 
Традиційна родинна струљтура та роль статей видозміняятьсѐ, діти, підлітљи та прабатьљи змушені 
брати на себе ризиљи та виљонувати невластиві длѐ них фунљції. Народжуютьсѐ нове ѐвище – соціальні 
сироти, діти, ѐљі зростаять і виховуятьсѐ без прѐмої опіљи батьљів, та залишаятьсѐ самотні батьљи 
похилого віљу. 

У 2008 році Міжнародний інститут освіти, љультури та зв’ѐзљів з діаспороя започатљував проељт 
«Діти емігрантів про себе», результати ѐљого пољазали, що відсутність батьљів і їх неучасть у виховному 
процесі дитини утрудняю формуваннѐ у дитини позитивної моделі уљраїнсьљої родини, подоланнѐ 
стійљого стереотипу неповної сім’ї, ѐљий виробивсѐ в неї за час тривалої відсутності батьљів. Відсутність 
батьљів, ѐља ю прѐмоя загрозоя формуваннѐ девіантної поведінљи дитини, що залишиласѐ без 
належного доглѐду, вимагаю додатљової уваги у до неї в позаурочний час. Адже психологічні травми, 
ѐљих зазнаять діти за умов тривалої розлуљи з батьљами, розриву родинних зв’ѐзљів, часто внаслідољ 
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жорстољого поводженнѐ з ними з бољу родинного, шљільного оточеннѐ призводѐть до негативного 
сприйнѐттѐ реалій і оточеннѐ, пошуљу прихистљу в молодіжних љримінальних середовищах, дитѐчого 
алљоголізму, нарљоманії та проституції. Ољрім того, утворяютьсѐ своюрідний пласт утриманців – молодих 
працездатних лядей, ѐљі живуть за надіслані їм љошти, зароблені їхніми батьљами. Зміняютьсѐ система 
ціннісних оріюнтацій. За свідченнѐм ељспертів, до від’їзду батьљів длѐ дитини була важливоя родинна 
атмосфера, становище батьљів у суспільстві, навчаннѐ у престижній шљолі, успішність та ін. Післѐ від’їзду 
– можливість та вміннѐ «љрасиво» жити: модно одѐгатисѐ, тратити гроші на поїздљи за љордон.  

аљщо в љонтељсті трудової міграції об’юљтом досліджень ще ю діти, що залишилисѐ в љраїні 
проживаннѐ, та діти, що емігрували з батьљами і опинилисѐ перед лицем виљлиљів, зумовлених новим 
середовищем, новоя длѐ них љультуроя, мовоя, недостатністя інформації та доступу до сфери 
соціального обслуговуваннѐ, то питаннѐ залишених самотніх батьљів похилого віљу опинилосѐ навіть не 
на маргінесі таљих досліджень, а поза ними. У Національній доповіді про лядсьљий розвитољ 2011 р. 
запропоновано нову длѐ Уљраїни љонцепція соціального відторгненнѐ, ѐљу визначено ѐљ процес, за 
ѐљого ољремі групи населеннѐ або ољремі ляди не маять можливості повноя міроя брати участь у 
суспільному житті внаслідољ своюї бідності, відсутності базових знань і можливостей або в результаті 
дисљримінації [6]. 

Зољрема зазначено, що більшість населеннѐ (69,6 відсотља) не вірить у здатність наѐвної пенсійної 
системи задовольнити їх потреби. Ще більше (71,8 відсотља) не довірѐю наѐвній державній системі 
соціальної допомоги. Однаљ чи не головним проѐвом соціального відторгненнѐ літніх осіб, зазначено у 
Доповіді, ю їхнѐ ізольованість і неможливість задоволеннѐ потреб у спілљуванні, дозвіллі, участі в житті 
молодших пољолінь і взаюмодії з ними поза межами родини.  

Через низьљу матеріальну забезпеченість пенсіонери обмежені у доступі до ѐљісного харчуваннѐ, 
у љупівлі необхідних ліљів та отриманні належної медичної допомоги, відвідуванні љультурних заходів, 
можливості здійснявати подорожі чи љупувати новий одѐг, побутові прилади тощо. Обмеженість у 
забезпеченні найважливіших потреб у цьому віці може ѐљ виљлиљати відчуттѐ соціальної незахищеності 
та несправедливості, образи на суспільство, що виѐвилось не в змозі опіљуватисѐ на належному рівні 
лядиноя, таљ і спричинити поѐву депресивних та інших психічних розладів, безпосередньо пов’ѐзаних 
із погіршеннѐм самопочуттѐ та розвитљом низљи захворявань. Врешті-решт утворяютьсѐ замљнене љоло, 
відправноя точљоя в ѐљому виступаять низьљі доходи (тобто низьљий рівень пенсійного забезпеченнѐ), 
що породжую соціальне, політичне, љультурне та інші форми відторгненнѐ. За умови міграції членів 
родини самотні літні батьљи не лише позбавлені опіљи з бољу своїх дітей, але й не можуть розраховувати 
на повноцінну опіљу з бољу держави. 

На жаль, сучасний рівень наданнѐ медичної і соціальної допомоги населення літнього віљу в 
Уљраїні не відповідаю його реальним потребам і маю висољу соціально-демографічну вартість – 
зростаннѐ захворяваності і смертності. За словами Валентини Чайљовсьљої, головного позаштатного 
спеціаліста МОЗ Уљраїни з геріатрії в Уљраїні, відсутнѐ юдина сљоординована система геріатричної 
допомоги населення. Проблема допомоги лядѐм літнього віљу визнана на міжнародному рівні *11+.  

Виљонуячи рељомендації Мадридсьљого міжнародного плану дій щодо старіннѐ в рамљах проељту 
Фонду народонаселеннѐ ООН, ѐљі націлені на усвідомленнѐ проблеми урѐдами і стимуляваннѐ в різних 
љраїнах обговореннѐ необхідності гарантувати лядѐм похилого віљу гідну старість, вільну від злиднів, Уљраїна 
починаю роботу в цьому напрѐмі. Але пољи що проблем більше, ніж досѐгнень: дефіцит љваліфіљованих 
љадрів, фінансів, відсутність державної програми медиљо-соціальної допомоги пенсіонерам. 

І пољи вдосљоналеннѐ організаційно-струљтурного забезпеченнѐ геріатричної допомоги 
населення знаходитьсѐ лише на шлѐху до розвитљу і вдосљоналеннѐ, залишаятьсѐ самотні батьљи, ѐљі 
найбільше страждаять від неможливості спілљувати з рідними, ѐљі виїхали на заробітљи. Можемо 
стверджувати, що самотні ляди похилого віљу в Уљраїні – це ті ж соціальні сироти, лише на іншому 
відтинљу життѐ.  

Ніљолетта Д’Алессандро, љоординатор програм опіљи над лядьми похилого віљу Римсьљої мерії 
та љатолицьљої доброчинної організації Comunita di Sant Egidio, розмірљовуячи про етичний љлімат 
суспільства, наводить метафору англійсьљого соціолога Зигмунта Баумана про те, чи може «міст» 
соціальної побудови нашого суспільства дозволити собі розљіш обійтисѐ без найслабших своїх опор? 
«Вантажопідйомність моста, – стверджую Бауман, – виміряютьсѐ силоя її найслабшої опори. Лядсьљі 
риси суспільства маять виміряватисѐ ѐљістя життѐ найслабших його членів» [8]. 
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Реалії пољазуять, насљільљи еміграціѐ інљорпорована в динаміљу і потреби нашого суспільства. Це 
ѐвище впливаю на усіх членів родини, в тому числі й на жінољ, ѐљі залишаятьсѐ самотніми у љраїні 
походженнѐ через еміграція чоловіљів. Жінља в таљій ситуації змушена виљонувати уся повноту 
обов’ѐзљів не лише в питаннѐх вихованнѐ дітей та доглѐду за літніми батьљами, але й у веденні 
домашнього господарства, стаю більш вразливоя до стресів та виљлиљів, перед ѐљими вона опиниласѐ. 

Слід таљож виољремити жіночу трудову еміграція. Статус жінљи з Уљраїни за љордоном, сфери її 
працевлаштуваннѐ, робота у сфері обслуговуваннѐ, наданнѐ домашніх послуг тѐгнуть за собоя таљі 
ризиљи, ѐљ рабство, торгівля лядьми, домашню та сељсуальне насильство. Жінљи-мігрантљи можуть 
піддаватисѐ дисљримінації у множинних формах за ознаљами статі, етнічної приналежності, інвалідності, 
віљу. Транснаціональні матері, незважаячи на відстані і љордони, продовжуять невпинну діѐльність, 
спрѐмовану не лише на своїх дітей, але й інших членів сімей, а таљож тих осіб (caretakers), що 
љомпенсуять їхня відсутність та здійсняять опіљу над їхнми дітьми. В основі їх від’їзду лежить 
прагненнѐ забезпечити добробут длѐ дітей та їхню майбутню. Намагаячись підтримувати зв’ѐзљи та 
надавати допомогу на відстані, турбота про опіљу завжди залишаютьсѐ фундаментальноя, навіть ѐљщо 
вони не можуть її здійснявати в умовах щоденної фізичної присутності. З ціюя метоя родини аљтивно 
розвиваять транснаціональні зв’ѐзљи, реальними перешљодами длѐ ѐљих виступаять статус емігрантів, 
візові питаннѐ та рестриљтивна міграційна політиља љраїн проживаннѐ та походженнѐ. аљими б не були 
оціночні теорії транснаціоналізму, важљо заперечити, що у міљросоціальному плані дислољаціѐ 
родинних одиниць, члени ѐљих живуть у різних љраїнах, і досвід дистантного материнства свідчить про 
значне зростаннѐ частоти й інтенсивності зв’ѐзљів та обмінів через љордони. Завдѐљи новітнім 
љомуніљаційним технологіѐм з’ѐвлѐятьсѐ нові можливості, що полегшуять спілљуваннѐ на відстані між 
членами родини, розділеними через еміграція.  

Величезна роль у підтримці транснаціональної родини належить љаналам зв’ѐзљу: телефонному 
зв’ѐзљу, листування з адресатом і транспортному сполучення, що даю можливість самій лядині људись 
дістатисѐ. Проте 20 відсотљів домогосподарств в Уљраїні досі не маять доступу до телефонного зв’ѐзљу і 
через це позбавлені необхідного спілљуваннѐ. Майже половина проживаю у сільсьљій місцевості. 
Зважаячи на те, що загалом у сільсьљій місцевості проживаю 31 відсотољ населеннѐ љраїни, рівень 
відторгненнѐ від послуг телефонного зв’ѐзљу длѐ сільсьљих мешљанців у 1,5 рази перевищую середній 
рівень всього населеннѐ. Доступ до Інтернету маять 30 відсотљів дорослого населеннѐ Уљраїни (старше 
18 рољів), або 11,4 млн. осіб. Основну групу љористувачів становить молодь віљом 18-29 (46,6 відсотља). 
Старша віљова група (від 50 рољів) хараљтеризуютьсѐ низьљим рівнем љористуваннѐ Інтернетом (8,7 
відсотља). Відповідно, 70 відсотљів населеннѐ Уљраїни обмежено в задоволенні љомуніљативних потреб 
за допомогоя мережі Інтернет [6]. 

Відсутність належної љомуніљації чинить негативний вплив на збереженнѐ юдності родини і часто ю 
причиноя не лише розриву зв’ѐзљів між членами сім’ї, але й призводить до розторгненнѐ шлябів та 
створеннѐ нових.  

Отже, внаслідољ еміграційних процесів, що охопили Уљраїну за останні два десѐтиліттѐ, 
спостерігаютьсѐ поѐва нового ѐвища – транснаціональної сім’ї, ѐља хараљтеризуютьсѐ дисперсіюя її членів 
через љордони та стійљоя тривалістя зв’ѐзљів між ними. Існую рѐд чинниљів, що впливаять на її життѐ та 
фунљціонуваннѐ, а саме рестриљтивна міграційна політиља, статус емігранта, візові проблеми, відсутність 
належних засобів љомуніљації. Міграціѐ впливаю на усіх членів транснаціональної сім’ї, длѐ ѐљих 
найхараљтернішими типологічними видами ю нуљлеарна та трипољолінна. 

Міграційна політика у сфері транснаціональних родин 
Міжнародно-правове регуляваннѐ праці трудових мігрантів здійсняютьсѐ за допомогоя 

міжнародних універсальних угод, прийнѐтих в межах ООН, МОП та інших міжнародних організацій, 
регіональних угод у Ювропі, Америці, Африці, на Близьљому Сході, двосторонніх угод різних держав. 

Прийнѐттѐ 18 груднѐ 1990 р. Генеральноя Асамблеюя ООН Міжнародної љонвенції про захист усіх 
трудѐщих-мігрантів і членів їх сімей – міжнародно-правового аљту, в ѐљому знайшли заљріпленнѐ 
детально розроблена система специфічних прав усіх трудових мігрантів і членів їх сімей, а таљож 
механізми реалізації цих прав, – пољлали початољ новому, більш висољому стану в розвитљу 
міжнародного заљонодавства про трудових мігрантів. Цей етап супроводжуютьсѐ істотними змінами в 
регіональних системах захисту прав трудової міграції і розширеннѐм двостороннього співробітництва 
держав, у ѐљому ю помітноя і роль Уљраїни, що уљлала рѐд двосторонніх угод у цій галузі. Проте в силу 
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різних проблем ељономічного, політичного, љультурного хараљтеру, навіть морально-етичних, існую 
досить велиљий розрив між правовоя теоріюя і праљтиљоя ољремих держав. Безпосереднѐ 
регламентаціѐ прав і свобод лядини, зољрема трудових мігрантів, ѐљ і раніше, залишаютьсѐ 
внутрішньоя справоя љожної держави. Міжнародні норми в цій галузі у переважній більшості випадљів 
не можуть застосовуватисѐ на території будь-ѐљої держави прѐмо, а вимагаять від неї вжиттѐ певних 
заходів длѐ своюї імплементації. 

У параграфі першому статті 23 Міжнародного паљту про громадѐнсьљі і політичні права 
(Міжнародний паљт ратифіљовано Уљазом Президії Верховної Ради Уљраїнсьљої РСР N 2148-VIII ( 2148-08 ) 
від 19.10.73) зазначено: «Сім’ѐ ю природним і основним осередљом суспільства і маю право на захист з 
бољу суспільства і держави». Еволяціѐ родинних струљтур, ѐљу спостерігаюмо впродовж останніх 
десѐтиліть, відбуваютьсѐ поза љордонами. Міграціѐ у світовому масштабі впровадила у багатьох љраїнах-
реципіюнтах нові сімейні форми, ѐљі слід траљтувати згідно з нормами сучасного міжнародного 
заљонодавства з прав лядини. У дољументах двох міжурѐдових організацій, Міжнародна організаціѐ 
Праці та Рада Ювропи, зазначено, що сепараціѐ і тривала ізолѐціѐ ю причинами біди і напруженнѐ ѐљ длѐ 
іммігрантів, таљ і длѐ залишених членів їхніх сімей, що перешљоджаю їхньому нормальному існування. 

Проте на сьогодні міжнародна політиља з питань міграції не реагую належним чином на виљлиљи, 
зумовлені поѐвоя таљого ѐвища, ѐљ транснаціональна родина. Відповідно до визначеннѐ сім’ї (ѐље може 
значно відрізнѐтисѐ відповідно від регіону і љультури) і незалежно від міграційного статусу членів сім’ї 
виниљла потреба у виробленні нової політиљи, спрѐмованої на збереженнѐ юдності сім’ї ѐљ 
фундаментального права лядини. Визначеннѐ «сім’ї» може бути суверенним рішеннѐм љожної 
держави, але необхідно забезпечити рівність у траљтуванні сім’ї. 

Длѐ глибшого розуміннѐ причин та наслідљів міграції деѐљі љраїни-донори та љраїни-реципіюнти 
визнаять важливість проблематиљи сім’ї та рівності статей. Сьогодні можемо љонстатувати значну 
љільљість позитивної міграційної праљтиљи, ѐљу спостерігаюмо у розвинених љраїнах, таљих ѐљ Австріѐ, 
Канада, Іспаніѐ, Греціѐ, Ізраїль, Італіѐ, Португаліѐ, особливо в тому, що стосуютьсѐ підтримљи та 
соціального захисту жінољ та дітей мігрантів, хоча длѐ підтвердженнѐ суттюво не вистачаю оціночних та 
фаљтологічних даних. Праљтиљи, спрѐмовані на підтримљу трудових мігрантів та їх родин, ю успішнішими 
за умови спільної стратегії між љраїнами походженнѐ та љраїнами призначеннѐ, до ѐљих належать 
двосторонні та багатосторонні угоди чи протољоли намірів щодо працевлаштуваннѐ, соціального 
захисту та ін., що маять на меті збереженнѐ юдності родини, сприѐннѐ љомуніљації між мігрантами та їх 
родичами, що залишилисѐ у љраїні походженнѐ. Проте навіть за умови налагодженого партнерства з 
іншими љраїнами, зољрема у сфері допомоги транснаціональним родинам, вони маять односторонній 
хараљтер. 

Фундаментальним пріоритетом міжнародної міграційної політиљи ю праљтиља возз’юднаннѐ сімей, 
що реалізуютьсѐ у багатьох љраїнах призначеннѐ, таљих ѐљ Австраліѐ, Канада, Іспаніѐ, США, Греціѐ, 
Ізраїль, Італіѐ, Велиља Британіѐ. Не менш важливим ю заљонодавче та інституційне забезпеченнѐ 
допомоги транснаціональним сім’ѐм у љраїнах-донорах та љраїнах-реципіюнтах, допомога дітѐм 
мігрантів та їхній захист. На міжнародному рівні аљтивно дисљутуятьсѐ питаннѐ ефељтивності політиљ та 
програм, спрѐмованих на підтримљу транснаціональних родин; партнерства длѐ допомоги дітѐм, що 
залишилисѐ без опіљи у љраїнах походженнѐ, та дітѐм, відлучених від батьљів у љраїнах призначеннѐ; 
підтримљи незареюстрованих дітей, батьљи ѐљих знаходѐтьсѐ на нелегальному становищі; механізми та 
інструментарій захисту мігрантів будь-ѐљого періоду міграційного циљлу у љраїнах походженнѐ, транзиту 
та призначеннѐ. 

Уљраїна прагне забезпечити захист уљраїнсьљих трудових мігрантів за љордоном і цивілізоване 
вирішеннѐ проблем іммігрантів. У 1993 р. Уљраїна дістала статус спостерігача в Міжнародній організації 
міграції. Вона підписала угоди про взаюмне працевлаштуваннѐ громадѐн з рѐдом љраїн, було прийнѐто 
рѐд заљонодавчих аљтів, спрѐмованих на захист трудових мігрантів, та ратифіљовано рѐд угод. Проте 
поза увагоя залишаятьсѐ питаннѐ родини транснаціональних мігрантів, її фунљціонуваннѐ та механізми 
захисту та збереженнѐ. 

Таљим чином, у зв’ѐзљу з потужними міграційними процесами, ѐљих зазнала Уљраїна, та 
міграційними настроѐми населеннѐ, що підтверджуять намір виїхати з љраїни, у поле міграційної 
політиљи необхідно вљлячити питаннѐ транснаціональної сім’ї – нового типу уљраїнсьљої родини, ѐљий 
утвердивсѐ впродовж останніх десѐтиліть; вивчити та імплементувати досвід іноземних љраїн щодо 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2148-08/ed19731019
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позитивних праљтиљ, ѐљі враховуять проблематиљу транснаціональної сім’ї; проаналізувати міграція 
жінољ і дітей та вивчити можливі наслідљи, ѐљих зазнаю родина у љраїні походженнѐ та родина у љраїні 
перебуваннѐ; налагодити механізми обміну інформаціюя щодо вивченнѐ наслідљів міграції длѐ дітей і 
жінољ ѐљ у љраїнах-донорах, таљ і у љраїнах-реципіюнтах; вивчити можливості длѐ уљладаннѐ двосторонніх і 
багатосторонніх угод та протољолів намірів длѐ підтримљи та захисту транснаціональних родин. 
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Ірина Лапшина 

МІГРАЦІЙНИЙ ЕНТУЗІАЗМ, АСПІРАЦІЇ ТА СПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНЦІВ 

 
Стаття присвячена висвітленню результатів соціологічного дослідження міграційних аспірацій, 

яке було проведено у чотирьох регіонах України із різною міграційною ситуацією. Проаналізовано уявлення 
українців про Європу, розглянуто основні мотиви виїзду за кордон та фактори, які впливають на 
прийняття рішення про міжнародну міграцію. Доведено, що респонденти, які є менш задоволеними своїм 
життям, мають більш високі міграційні наміри. 

Ключові слова: міграційний ентузіазм, аспірації, сприйняття, уявлення, задоволеність життям.  
 

The article is devoted to the sociological study of migration aspiration, which was conducted in four regions 
of Ukraine with different migration situation. The author analyzes Ukrainian opinion about Europe, the basic 
motivation of moving abroad and the factors that influence (drive) the decision of international migration. It is 
shown that respondents who are less satisfied with their lives, have higher migration intentions. 

Key words: migration enthusiasm, aspiration, perception, understanding, satisfaction with life. 
 

Враховуячи той фаљт, що вітчизнѐна офіційна статистиља не відображаю дійсних масштабів 
трудової міграції, особливу цінність маять соціологічні љільљісні та ѐљісні дослідженнѐ у цій сфері. 
Аљтуальність статті обумовлена необхідністя більш детального вивченнѐ досліджуваного процесу, а 
саме міграційних аспірацій, мотивацій та уѐвлень потенційних мігрантів. Результати одного із таљих 
досліджень висвітлені у статті. 

Аналіз літератури та інформаційно-аналітичних доповідей міжнародних організацій засвідчив, що 
дослідженнѐ міграційних настроїв стало предметом вивченнѐ широљого полѐ різних науљовців. Таљ, 
згідно із даними соціологічного опитуваннѐ америљансьљого інституту громадсьљої думљи Gallup, 21 % 
уљраїнців, тобто майже 10 млн. осіб, хоче залишити Уљраїну назавжди *1+. Зауважимо, що опитуваннѐ 
проводилось серед лядей віљом від 15 рољів у 12 љраїнах љолишнього СРСР.  

Зазначені вище результати дослідженнѐ відповідаять даним, отриманим нами в результаті 
масштабного трирічного соціологічного дослідженнѐ, здійсненого у межах проељту EUMAGINE у 2010-
2013рр. *2+. EUMAGINE вивчав вплив уѐвлень про права лядини та демољратія на прийнѐттѐ рішеннѐ 
щодо міжнародної міграції1. Особлива увага приділѐласѐ правам лядини і демољратичним уѐвленнѐм 
про Ювропу, љонљретним ювропейсьљим љраїнам, і популѐрності Ювропи в порівнѐнні з США, Росіюя, 
Канадоя та Австраліюя.  

Задлѐ досѐгненнѐ поставленої мети љонсорціум EUMAGINE (ѐљий сљладаютьсѐ із семи партнерів, 
Університету Антверпену (Бельгіѐ, љоординатор), Ољсфордсьљого університету (Велиља Британіѐ), 
Міжнародного інституту досліджень проблем миру в Осло (Норвегіѐ), Університету Коч (Туреччина), 
Університету Мохамеда V (Марољљо), Центру Соціологічних досліджень (Уљраїна) та Університету Шейха 
Анта Діопа де Даљара (Сенегал)) вивчав чотири основні «љраїни походженнѐ» і «транзитні љраїни», а 
саме Уљраїну, Марољљо, Сенегал та Туреччину. Дослідженнѐ в Уљраїні було проведено Центром 
соціологічних досліджень, м. Тернопіль.  

У љожній із љраїн-учасниць було опитано 2000 осіб у визначених чотирьох регіонах (500 
респондентів віљом від 19 до 39 рољів у љожному з регіонів). Післѐ аналізу міграційної ситуації було 
обрано таљі регіони:  

1) Солом’ѐнсьљий район м. Киюва (регіон з імміграційноя історіюя);  
2) Знам’ѐнсьљий район Кіровоградсьљої області (регіон з низьљим рівнем еміграції);  
3) Нововодолазьљий район Харљівсьљої області (регіон з висољим рівнем еміграції  в Росія);  
4) Збаражсьљий район Тернопільсьљої області (регіон з висољим рівнем еміграції на Захід). 
Ољрім цього було проведено 80 глибинних інтерв’я з потенційними мігрантами та низљу інтерв’я 

із представниљами неурѐдових громадсьљих організацій, посольств, агенцій з працевлаштуваннѐ і 
шлябних агенцій.  

Дослідженнѐ пољазало, що рівень міграційних аспірацій серед опитаних респондентів в Уљраїні 
(2000 осіб віљом 19 – 39 рољів) ю достатньо висољим. Майже половина – 49,3 % опитаних зазначили, що 
ѐљщо була би можливість, то вони би поїхали за љордон жити або працявати протѐгом п’ѐти наступних 
рољів, відповідно 50,7 % – залишилисѐ би на Уљраїні (рис. 1). 



 
5. Трудова еміграція як нова українська присутність у світі 

 

   512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.1. Міграційні устремління опитаних в Україні 

Різними ю міграційні прагненнѐ в регіонах дослідженнѐ (Рис. 2.). Найбільша љільљість 
респондентів, ѐљі виѐвили бажаннѐ поїхати за љордон, виѐвлена у Збаражсьљому районі Тернопільсьљої 
області (62,2 %), найменша – у Знам’ѐнсьљому районі Кіровоградсьљої області (39,1 %). Висољі міграційні 
аспірації опитаних Збаражсьљого району підтвердили таљож і результати ѐљісного дослідженнѐ, один з 
респондентів зазначив: «Я думаю, кожна людина мого віку (20 років) виїхала би за кордон, якби була 
така можливість». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Міграційні устремління опитаних в Україні за регіонами дослідження 

Опитуваннѐ проводилосѐ паралельно у чотирьох љраїнах і було виѐвлено, що «еміграційний 
ентузіазм» найбільший в Сенегалі (де майже 80 % опитаних поїхали би за љордон жити або працявати) і 
в Марољљо (58,3 % відповідно), а найменший у Туреччині (44 % респондентів) (Рис. 3). Уљраїна 
знаходитьсѐ на третьому місці між Марољљо і Туреччиноя. 
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Рис. 3. Кількість опитаних – потенційних мігрантів, які виявили бажання поїхати  
жити або працювати за кордон, у % 

 

Ељономічні труднощі, відсутність можливостей, проблема забезпеченнѐ дітей та інші, 
неељономічні причини – основні мотиви виїзду за љордон в Уљраїні. Майже 90 % з тих, хто висловив 
бажаннѐ виїхати, хоче виїхати в љраїни ЮС. Найбажанішоя љраїноя еміграції длѐ опитаних уљраїнців ю 
Німеччина, ѐљ љраїна зразљових соціальних стандартів і стабільності. Загалом Ювропейсьљий Сояз 
здебільшого маю «золотий» імідж і сприймаютьсѐ регіоном мрій і сподівань, з поправљоя на љризу в 
ољремих љраїнах. Підтвердженнѐм цього ю цитата із інтерв’я: «Перше, що мені приходить на думку, 
коли я чую слово «Європа», це економічна стабільність, хороші можливості для освіти, перспективи 
для роботи і все для життя людини. Європейський рівень життя звучить добре!».  

Жителі Харљівсьљої області більшоя міроя оріюнтовані на Росія ѐљ љраїну потенційної трудової 
міграції, серед опитаних у Збаражсьљому регіоні серед центральноювропейсьљих љраїн найбільш 
популѐрноя ю Польща. У глибинних інтерв’я відчуваютьсѐ симпатіѐ до таљих љраїн, ѐљ Італіѐ та Іспаніѐ. 
Підтвердженнѐм того ю цитата з інтерв’я: «… Зараз в Італїі теж криза, але все рівно мені подобається 
Італія». Ще один важливий фаљтор вибору љонљретної љраїни – наѐвність мережі, тобто родичів і 
знайомих в љраїнах, що відзначаятьсѐ. 

Опитуваннѐ пољазало, що більше, ніж 65 % опитаних уљраїнців вважаять, що більшість лядей з 
Уљраїни, ѐљі їдуть жити і працявати в Ювропу, набуваять у результаті цінні навичљи. Тому виїзд за 
љордон можна розцінявати важливим елементом розвитљу лядсьљого љапіталу. 

Зауважимо, що респонденти здебільшого розуміять негативні наслідљи міграції. 52 % опитаних 
погодились із тим, що ляди, ѐљі їдуть працявати чи жити в ЮС, часто втрачаять зв’ѐзљи зі своїми сім’ѐми 
(рис.4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Люди, які їдуть жити чи працювати в Європу, часто втрачають зв’язок зі своїми сім’ями 
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Проте, усвідомляячи ця проблему, наприљлад, у Збаражсьљому районі 62,2 % опитаних все рівно 
виїхали би, ѐљби їм було надано усі необхідні папери. 

Кільљість осіб, ѐљі заохочували інших до еміграції в Ювропу, виѐвиласѐ незначноя, близьљо 10 % 
(найбільше – 15,3 % на Західній Уљраїні, що іляструю певну љультуру міграції; найменше – у Харљівсьљій 
області, 5,7 % опитаних) (Рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Чи Ви коли-небудь заохочували кого-небудь поїхати до Європи? 

У той час ѐљ 46 % лядей в Уљраїні незадоволені своїм фінансовим становищем і політичними 
умовами, більшість з них, тим не менше, задоволені своїм соціальним життѐм. «Чесно кажучи, я 
задоволений моїм життям ... тому що я маю друзів і працюю тут, займаюся спортом…». Загалом 
тільљи 25 % загалом незадоволені своїм життѐм (рис.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Враховуючі всі аспекти Вашого життя, наскільки Ви задоволені своїм життям в цілому зараз? 

Водночас у відповідь на питаннѐ щодо рівнѐ життѐ 44,2 % опитаних сљазали, що він погіршуютьсѐ 
або суттюво погіршуютьсѐ і тільљи 16,5 % відповіли, що рівень життѐ пољращуютьсѐ або суттюво 
пољращуютьсѐ (Рис. 7). 
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Рис. 7. Рівень життя опитаних 

На питаннѐ: «аљ Ви можете оцінити ѐљість життѐ у Вашій місцевості?» опитані здебільшого 
відповідали љритично, часом з певноя апатіюя, частина респондентів з песимізмом дивитьсѐ у 
майбутню. «… Якість життя... Якість життя, звичайно, ми не маємо якості життя. Тому що 
зарплати маленькі. Може бути інакше влітку, але зараз коли опалювальний сезон починається, 
наприклад, моєї зарплати вистачає тільки на оплату газу, опалення, електроенергії, але не 
вистачає оплатити телефон». Інший респондент відзначив: «Ну, в кого як. Є в нас люди, які в міліції 
працюють начальниками, депутати – в них якість життя висока. А так якість життя дуже 
непроста, дуже тяжко жити».  

Водночас частина опитаних зазначаю, що їхній рівень життѐ пољращуютьсѐ завдѐљи міграційному 
љапіталу. Один респондент зауважив: «... можна сказати, що рівень життя покращується, ... але 
покращується він, можливо тому, що люди їдуть закордон, висилають гроші своїм сім’ям; вони 
будують будинки, щось роблять нове».  

Заслуговуять на увагу відповіді на питаннѐ: «Коли Ваші батьљи були таљого ж віљу ѐљ Ви зараз, Ви 
думаюте, рівень їхнього життѐ порівнѐно із Вашим був...». У відповідѐх майже половини опитаних 
виѐвлѐютьсѐ тривожна тенденціѐ: 47 % респондентів вважаять, що рівень життѐ батьљів був љращий або 
набагато љращий; 28,1 % відповіли «приблизно таљий самий» і 24,9 % респондентів відповіли гірший і 
набагато гірший (Рис.8). «За часів СРСР кожен мав роботу, моя мама працювала лікарем. Було важко 
щось купити, але зараз ситуація інакша – не має роботи, але можна багато що купити». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Коли Ваші батьки були такого ж віку, як Ви зараз, Ви думаєте,  
рівень їхнього життя порівняно із Вашим був... 

 

Оцінља лядьми наѐвної ситуації та змін за останній час виступаю фаљтором сприѐннѐ міграційних 
настроїв. Одним із завдань дослідженнѐ було оцінити сприйнѐттѐ стану сфери охорони здоров’ѐ, освіти, 
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безпељи в Уљраїні та Ювропі (Рис. 9). 83,2 % респондентів зазначили, що галузь охорони здоров’ѐ в ЮС ю 
добре розвиненоя і лише 8,2 % сљазали це про вітчизнѐну галузь охорону здоров’ѐ. 33,2 % опитаних 
вважаять, що легљо знайти хорошу роботу в ЮС (частља осіб, ѐљі думаять, що легљо знайти хорошу 
роботу в Уљраїні становить лише 8,1 %) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Порівняння сприйняття України та Європи 

Дослідженнѐ таљож виѐвило те, що респонденти, ѐљі менш задоволеними своїм життѐм, маять 
більш висољі міграційні наміри. Ціљавим таљож ю те, що більш освічені ляди висловляять більш висољі 
міграційні аспірації. Серед мотивуячих фаљторів виїзду за љордон ю ѐљ ељономічні, раціональні, таљі ѐљ 
«підтримља родини», «вирішеннѐ проблем», «пошуљ љращого життѐ», таљ і неељономічні, таљі ѐљ 
незадоволеність життѐм, розчарованість, невіра у позитивні зміни та соціальний песимізм. Більше 
80,3 % опитаних вважаять љорупція величезноя проблемоя в Уљраїні (при цьому лише 13,3 % 
респондентів вважаять, що љорупціѐ маю місце в љраїнах ЮС).  

У багатьох ѐљісних інтерв’я респонденти відзначаять љорупція ѐљ одну із основних проблем 
Уљраїни: «Я не знаю жодної галузі, яка би в нас не була інфікована корупцією…»; «Україна стає 
недемократичною країною… є люди, які їдуть з України, через політичні негаразди … багато людей 
не можуть змиритися із олігархічною системою в Україні, яка гальмує їхній персональний розвиток».  

Таљим чином, підсумовуячи виљладене вище, зазначимо, що «міграційний ентузіазм» в Уљраїні ю 
достатньо висољий, майже половина опитаних респондентів віљом 19-39 рољів виїхала би заљордон, 
ѐљби мала можливість. Зрозуміло, що не всі, хто висловив бажаннѐ виїхати, прийме рішеннѐ про 
міграція, проте, враховуячи реальні та потенційні демографічні загрози в Уљраїні, цей фаљт виљлиљаю 
велиље занепољоюннѐ з точљи зору демографічної та соціальної безпељи љраїни. Загалом, опитані 
уљраїнці позитивно оціняять отримані навичљи та досвід заљордоном і розглѐдаять міжнародну 
міграція ѐљ розвитољ лядсьљого љапіталу, усвідомляячи при цьому, що часто наслідљом може стати 
втрата зв’ѐзљу зі своїми сім’ѐми. Порѐд із раціональноя ељономічноя мотиваціюя аљтуальними і не 
менш важливими стаять таљож інші фаљтори, таљі ѐљ незадоволеність життѐм, політична нестабільність 
та љорупціѐ.  

 
____________________ 
1 З повноя версіюя результатів дослідженнѐ можна ознайомитисѐ тут: www.eumagine.org. 
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Олена Малиновська 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МІГРАНТІВ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА 

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 

 
У статті запропоновано механізми удосконалення соціального захисту українських трудових 

мігрантів на основі проаналізованого міжнародного законодавства, досвіду зарубіжних країн та 
особливостей українських реалій.  

Ключові слова: трудова міграція, соціальні права, двосторонні угоди, соціальне страхування. 
 

The author of the article proposes improvement mechanisms of social protection of Ukrainian migrant 
workers on the basis of analyzed international law, the experience of foreign countries and features of Ukrainian 
realities. 

Key words: labor migration, social rights, bilateral agreements, social insurance.  
 

Соціальне забезпеченнѐ – одне з фундаментальних лядсьљих прав. Відповідно до Загальної 
дељларації з прав лядини на нього може розраховувати љожний член суспiльства (ст. 22), тобто, він маю 
отримати допомогу в разi безробiттѐ, хвороби, iнвалiдностi, вдiвства, старостi чи iншого випадљу втрати 
засобiв до iснуваннѐ через незалежнi вiд нього обставини (ст. 25). Держави, що підписали 
Міжнародний паљт про ељономічні, соціальні та љультурні права, визнали право љожної лядини на 
соціальне забезпеченнѐ, вљлячаячи соціальне страхуваннѐ (ст. 9) *6+. 

Разом із тим на праљтиці мігранти далељо не завжди маять доступ до соціального захисту. 
Найбільш типові перешљоди полѐгаять у тому, що соціальний захист обмежуютьсѐ територіюя тіюї чи 
іншої держави, в деѐљих љраїнах соціальним захистом охопляятьсѐ лише громадѐни. В інших випадљах 
мігранти не можуть набути права на належний соціальний захист, тому що не маять достатнього длѐ 
нарахуваннѐ виплат стажу соціального страхуваннѐ ні в љраїні походженнѐ, ні в љраїні (љраїнах) 
працевлаштуваннѐ. І, зрозуміло, поза системоя соціального захисту залишаятьсѐ мігранти, 
працевлаштовані у неформальній ељономіці. 

Тому врегулявати це питаннѐ світова спільнота намагаютьсѐ шлѐхом прийнѐттѐ спеціальних 
міжнародних домовленостей. Таљ, Конвенціѐ ООН про захист прав всіх трудѐщих-мігрантів та членів 
їхніх сімей 1990 р. *5+ твердить, що працівниљи-мігранти та члени їхніх сімей љористуятьсѐ в державі 
працевлаштуваннѐ правами в сфері соціального забезпеченнѐ нарівні з її громадѐнами, ѐљщо 
відповідаять вимогам, передбаченим заљонодавством. У випадљах, љоли права мігрантів на певні 
виплати не передбачені заљоном, держави розглѐдаять можливість відшљодуваннѐ їм суми сплачених 
страхових внесљів (ст. 27). Безпосередньо збереження прав із соціального страхуваннѐ, набутих 
мігрантами за љордоном, присвѐчено Конвенція МОП № 157 *3+. Ці дољументи, однаљ, знайшли 
підтримљу лише небагатьох љраїн світу. Таљ, Конвенціѐ ООН набула чинності через 13 рољів післѐ 
відљриттѐ длѐ підписаннѐ завдѐљи підтримці лише 23 љраїн світу. До Конвенції МОП № 157 приюдналисѐ 
лише чотири держави (Киргизстан, Філіппіни, Іспаніѐ, Швеціѐ). Попри це, незаперечне значеннѐ 
љонвенцій у тому, що вони встановляять узгоджені на міжнародному рівні принципи соціального 
захисту прав працівниљів-мігрантів, що враховуятьсѐ при формуванні заљонодавства національних 
держав та їхніх об’юднань. 

Основні з них таљі: недисљримінаціѐ, що означаю, що мігранти повинні мати ті ж права в сфері 
соціального захисту, ѐљ і місцеві працівниљи; здійсненнѐ виплат за љордоном, тобто можливість 
љористатисѐ з прав, що витіљаять із соціального страхуваннѐ, набутих в одній љраїні, перебуваячи на 
території іншої; додаваннѐ стажу соціального страхуваннѐ, набутого в різних љраїнах, ѐљщо набуттѐ 
певних прав залежить від тривалості страхового стажу; застосуваннѐ норм і процедур лише одніюї 
љраїни длѐ љожного ољремого проміжљу часу; наданнѐ адміністративної підтримљи в реалізації прав 
мігрантів через співпраця інституцій із соціального забезпеченнѐ різних љраїн.  

Найљращий шлѐх соціального захисту мігрантів – двосторонні та багатосторонні угоди щодо 
соціального та пенсійного забезпеченнѐ. Зољрема, успішний приљлад сљоординованого вирішеннѐ 
відповідних питань демонструю ЮС. Однаљ соціальні гарантії, ѐљими можна сљористатисѐ на всій 
території ЮС, стосуятьсѐ лише громадѐн љраїн-членів та вихідців з третіх љраїн, ѐљі проживаять на 
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території ЮС постійно понад 5 рољів. Щодо інших іноземців, відповідні питаннѐ вирішуятьсѐ в рамљах 
двосторонніх угод, уљладених далељо не всіма љраїнами ЮС і далељо не з усіма третіми љраїнами, 
громадѐни ѐљих працяять на території Ювросоязу. Тому у березні 2012 р. з’ѐвилосѐ Посланнѐ 
Юврољомісії, присвѐчене зовнішньому вељтору љоординації у сфері соціального забезпеченнѐ. У ньому, 
зољрема, запропоновано вљлячати питаннѐ љоординації у сфері соціального захисту в угоди про 
асоціація з третіми љраїнами, підготувати угоди про соціальний захист із стратегічними партнерами ЮС, 
передусім тими, звідљи спостерігаютьсѐ масштабний приплив робочої сили *13+. 

Однаљ пољи таљих љолељтивних угод з ЮС немаю, найбільш поширеноя формоя вирішеннѐ 
проблеми соціального захисту працівниљів-мігрантів залишаятьсѐ двосторонні угоди. На сьогодні у світі 
підписано близьљо 2 тис. таљих угод [11, c. 12+. Здебільшого вони стосуятьсѐ пенсій (за віљом, 
інвалідністя, втратоя годувальниља) і забезпечуять зарахуваннѐ стажу соціального страхуваннѐ, 
набутого в обох љраїнах-підписантах, а таљож реалізація права на пенсія на території будь-ѐљої з них. 

У таљих домовленостѐх заціљавлені і љраїни походженнѐ, і призначеннѐ мігрантів, і самі мігранти. 
Адже, за ељспертними оцінљами, щонайменше 30 % мігрантів з часом повертаятьсѐ на батьљівщину, 
тому длѐ них важливо, щоб соціальні права передавалисѐ від одніюї љраїни до іншої. аљщо таљого 
механізму немаю і соціальні внесљи в љраїні перебуваннѐ втрачаятьсѐ, це може стати перешљодоя длѐ 
поверненнѐ. З іншого бољу, знаячи, що внесљи не повернутьсѐ, мігрант намагаютьсѐ їх униљнути, тобто 
волію працявати без належного оформленнѐ трудових відносин. Отже, забезпеченнѐ передачі љоштів 
може розглѐдатисѐ ѐљ засіб протидії нелегальній міграції та тіньовій ељономіці. 

Разом із тим з різних причин двосторонні угоди існуять не завжди. Навіть, љоли вони 
підписуятьсѐ, то можуть не пољривати всіх видів соціального страхуваннѐ. Наприљлад, угоди, підписані 
Уљраїноя, не містѐть норм щодо медичного страхуваннѐ, осљільљи таље в љраїні відсутню. Крім того, 
угоди поширяятьсѐ лише на легальних мігрантів, працевлаштованих у формальній ељономіці. За 
оцінљами Світового Банљу, під дія двосторонніх угод про соціальне забезпеченнѐ підпадаю близьљо 
п’ѐтої частини мігрантів [11, c. 8].  

аљщо угоди немаю, то соціальний захист надаютьсѐ мігрантам в односторонньому порѐдљу. Але на 
основі національного заљонодавства љраїни перебуваннѐ вся повноту соціальних прав зазвичай 
набуваять лише іноземці, ѐљі проживаять там постійно. Що ж до тимчасових мігрантів, на них 
поширяятьсѐ лише деѐљі види страхуваннѐ, наприљлад, від нещасного випадљу. Крім того, мігранти, ѐљ 
правило, можуть љористуватисѐ виплатами лише перебуваячи в љраїні і втрачаять свої внесљи при 
поверненні на батьљівщину. Тому деѐљі љраїни походженнѐ запроваджуять власні схеми соціального 
страхуваннѐ длѐ мігрантів та повертанців. Охопленнѐ соціальним страхуваннѐм відповідно до 
національного заљонодавства і љраїн походженнѐ, і перебуваннѐ оціняютьсѐ в 55 % від їхньої љільљості. 

аљщо ж мігрант перебуваю в зарубіжній державі нелегально або при легальному перебуванні працяю 
неофіційно, жодних соціальних гарантій він набути не може. Таљих, за оцінљами, серед мігрантів 25 %. 

Механізмом, ѐљий здатен розширити љоло осіб, охоплених соціальним забезпеченнѐм, запобігти 
негативним наслідљам відсутності соціального захисту, ю добровільне соціальне страхуваннѐ, що 
запроваджуютьсѐ низљоя љраїн походженнѐ. Наприљлад, у Філіппінах, де за љордоном працяю 8,2 млн. 
громадѐн, або чверть всіюї робочої сили, а перељази мігрантів на батьљівщину сѐгаять 9% ВВП і майже 
чверті надходжень від ељспорту, 1995 р. було прийнѐто Аљт щодо працівниљів-мігрантів і філіппінців за 
љордоном, ѐљим держава зобов’ѐзаласѐ у повному обсѐзі забезпечувати потреби громадѐн, що 
перебуваять за љордоном, в ељономічних, соціальних та правових послугах.  

Виљонаннѐм заљону займаютьсѐ Філіппінсьља адміністраціѐ з питань зовнішньої зайнѐтості, що 
здійсняю прѐме рељрутуваннѐ робітниљів, а таљож ліцензуваннѐ і љонтроль над приватними љадровими 
агентствами, слідљую, щоб љонтраљти, підписані працівниљами, забезпечували їхні інтереси. Крім того, 
створено Адміністрація із соціального забезпеченнѐ мігрантів, до љомпетенції ѐљої безпосередньо 
належать питаннѐ їх соціального захисту. 

Участь у соціальному страхуванні длѐ мігрантів, ѐљі офіційно, тобто через державні або 
ліцензовані приватні струљтури, працевлаштовуятьсѐ за љордоном, ю обов’ѐзљовоя. Інші, тобто 
працевлаштовані самостійно, у т.ч. неофіційно, можуть брати участь у системі соціального страхуваннѐ 
мігрантів добровільно. Членсьљі внесљи становлѐть 25 дол. США на ріљ. Середні щорічні доходи 
Адміністрації із соціального забезпеченнѐ мігрантів сѐгаять 38 млн. дол. США, а витрати – 17 млн. дол. 
[10, c. 18+. Найбільше љоштів спрѐмовуютьсѐ на репатріація у љритичних ситуаціѐх. Крім того, страхові 
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виплати здійсняятьсѐ у разі смерті чи нещасного випадљу, настаннѐ інвалідності. Адміністраціѐ із 
соціального забезпеченнѐ фінансую таљож освіту та професійне навчаннѐ мігрантів, а в деѐљих випадљах 
надаю їм љредити на підготовљу виїзду, утриманнѐ сім’ї на час, пољи мігрант не почне зароблѐти. 

Медичне страхуваннѐ на батьљівщині таљож ю обов’ѐзљовим длѐ всіх мігрантів, ѐљі 
працевлаштовані офіційно відповідно до љонтраљтів. Воно забезпечую поверненнѐ љоштів, витрачених 
на певні медичні послуги за љордоном, а таљож доступ до стаціонарного ліљуваннѐ у Філіппінах. 

Крім того, працівниљи-мігранти можуть добровільно брати участь у системі звичайного 
страхуваннѐ ѐљ љатегоріѐ самозайнѐтих, що забезпечую пенсії за віљом, у випадљу втрати годувальниља, 
за інвалідністя, допомогу на похованнѐ, оплату ліљарнѐних, оплату дељретних. Внесљи при 
добровільному страхуванні становлѐть 10,4 % заробітної платні. Длѐ того, щоб охопити ним 
щонайбільше мігрантів, при уљладенні угоди підтвердженнѐ правового статусу не вимагаютьсѐ. Юдина 
вимога – щомісѐчна сплата внесљів через банљи-партнери в зарубіжних державах.  

Філіппінсьља система соціального страхуваннѐ, а таљож љорпораціѐ з медичного страхуваннѐ, 
маять свої представництва в 13 державах, де працяю найбільше філіппінсьљих працівниљів. Вони 
зазвичай розміщені у љонсульствах та посольствах љраїни, де приймаять, реюструять, љонсультуять 
мігрантів *4, c. 13+.  

За приљладом Філіппін свої системи добровільного страхуваннѐ мігрантів на батьљівщині 
розробили Шрі-Ланља, Паљистан, інші љраїни походженнѐ. Наприљлад, відповідно до заљону про 
соціальне страхуваннѐ Йорданії, громадѐни, працевлаштовані за љордоном, можуть добровільно брати 
участь у соціальному страхуванні, що даю їм право на пенсія за віљом, пенсія у випадљу втрати 
працездатності. Це вљрай важливо длѐ приблизно 250 тис. йордансьљих працівниљів в љраїнах Персьљої 
затољи, де соціальний захист мігрантів місцевим заљонодавством не передбачений.  

При участі в добровільному соціальному страхуванні мігрант повинен сплачувати соціальний 
внесољ, ѐљий зазвичай ділитьсѐ між працедавцем і працівниљом, і за працедавцѐ, і за себе. Він становить 
14,5 % заробітної платні (де 5,5 % – внесољ працівниља, а 9 % – внесољ працедавцѐ). 

Мігрант сам дељларую розмір зарплатні (проте не менше мінімальної). На початљу љожного рољу 
він може задељларувати її зміни. аљщо раніше він працявав в Йорданії і брав участь у звичайному 
страхуванні, за основу розрахунљів може бути взѐта останнѐ отримана ним заробітна плата, проте не 
менше мінімальної. Соціальний внесољ сплачуютьсѐ не пізніше 15 числа љожного місѐцѐ. Длѐ спрощеннѐ 
оплати запроваджено елељтронні трансаљції через спеціальні љартљи. Затримља љараютьсѐ штрафом, що 
становить 2 % від суми внесљу. аљщо працівниљ не сплачую внесљи впродовж 6 місѐців, договір про 
добровільне соціальне страхуваннѐ вважаютьсѐ недійсним.  

Осљільљи від осіб, ѐљі ніљоли не були застраховані (або перерва у періодах страхуваннѐ 
перевищила 5 рољів), при уљладанні угоди про добровільне страхуваннѐ вимагаютьсѐ медична довідља, 
що длѐ громадѐн, ѐљі перебуваять за љордоном, може виљлиљати труднощі. Йордансьља інституціѐ із 
соціального страхуваннѐ уљлала угоди з низљоя медичних центрів у зарубіжних љраїнах, ѐљих вона 
уповноважила до проведеннѐ медоглѐдів, їхні адреси легљо знайти на сайті інституції. 

Статистиља свідчить, що чисельність добровільно застрахованих мігрантів з Йорданії зростаю. У 
2007 р. вона перевищувала 30 тис. осіб, або 4,5 % усіх застрахованих в љраїні. Збільшення популѐрності 
добровільного страхуваннѐ сприѐять простота та ѐсність заљонів та процедур. Важливо таљож, що 
йордансьља інституціѐ з соціального страхуваннѐ маю представництва за љордоном: у Саудівсьљій Аравії, 
Об’юднаних Арабсьљих еміратах, Кувейті, де працяю більшість йорданців. Вони знаходѐтьсѐ при 
посольстві чи љонсульстві. Длѐ наданнѐ довідољ фунљціоную безплатна телефонна лініѐ. Ведетьсѐ велиља 
інформаційна робота. Видаять спеціальні буљлети з роз’ѐсненнѐм процедур добровільного страхуваннѐ 
можна ознайомитисѐ на сайті інституції з соціального страхуваннѐ. 

Таљим чином, љраїни походженнѐ мігрантів маять в арсеналі свого соціального захисту три 
основні інструменти – уљладеннѐ міжнародних угод про соціальне та пенсійне забезпеченнѐ з љраїнами 
працевлаштуваннѐ своїх громадѐн, залученнѐ мігрантів до національних систем соціального 
страхуваннѐ, створеннѐ механізмів спеціального страхуваннѐ мігрантів. 

У зв’ѐзљу з масовоя трудовоя міграціюя за љордон проблема захисту прав та інтересів громадѐн, 
працевлаштованих в зарубіжних державах, вљрай аљтуальні й длѐ України. Виходѐчи з офіційних 
дољументів стосовно міграційної політиљи держави, основні зусиллѐ в цій сфері спрѐмовані на 
уљладеннѐ міждержавних договорів про соціальне та пенсійне забезпеченнѐ *8+. 
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Уже 1992 р. Уљраїна підписала в рамљах СНД угоду «Про гарантії прав громадѐн в області 
пенсійного забезпеченнѐ», згідно з ѐљоя пенсійне забезпеченнѐ громадѐн љраїн-учасниць та членів їхніх 
сімей здійсняютьсѐ відповідно до заљонодавства тіюї љраїни, на території ѐљої вони проживаять. Усі 
пов’ѐзані з цим витрати несе держава, ѐља надаю забезпеченнѐ. Взаюмні розрахунљи не здійсняятьсѐ, 
ѐљщо інше не передбачено двосторонніми домовленостѐми. Однаљ при встановленні права на пенсії, 
зољрема і на пільгових умовах та за вислугу рољів, враховуютьсѐ трудовий стаж, набутий на території 
будь-ѐљої держави-учасниці. 

Уљраїна ю таљож стороноя угод љраїн СНД щодо пенсійного забезпеченнѐ війсьљовослужбовців та 
членів їхніх родин, працівниљів правоохоронних органів, наданнѐ соціальних гарантій ветеранам 
Велиљої Вітчизнѐної війни, особам, ѐљі постраждали від радіації внаслідољ Чорнобильсьљої љатастрофи, 
членів сімей загиблих в Афганістані тощо. Угода щодо соціальної допомоги сім’ѐм з дітьми (1994) 
передбачаю наданнѐ гарантованої державної соціальної допомоги громадѐнам, у ѐљих ю діти, у порѐдљу, 
встановленому національним заљонодавством, та за рахунољ љраїни, на території ѐљої постійно 
проживаю дитина. Взаюмні розрахунљи не передбачаятьсѐ. 

Таљим чином, у рамљах СНД застосовано територіальний принцип соціальних виплат, відповідно 
до ѐљого вони здійсняятьсѐ љраїноя проживаннѐ особи з урахуваннѐм трудового стажу, набутого на 
території љраїн-підписантів угоди. Винѐтљом з цього правила ю домовленості щодо відшљодуваннѐ 
шљоди здоров’я працівниља, заподіѐної внаслідољ виробничої травми чи професійного захворяваннѐ. 
Згідно з відповідноя угодоя (1994) виплати постраждалому здійсняятьсѐ працедавцем тіюї держави, 
заљонодавство ѐљої поширявалосѐ на працівниља в момент љаліцтва, іншої шљоди здоров’я, смерті.  

Соціальні аспељти трудової міграції були предметом угоди љраїн СНД «Про співробітництво в 
галузі трудової міграції та соціального захисту трудівниљів-мігрантів», уљладеної 15 љвітнѐ 1994 р. 
Зољрема сторони домовилисѐ, що соціальне страхуваннѐ та соціальне забезпеченнѐ працівниљів-
мігрантів здійсняятьсѐ відповідно до заљонодавства љраїни працевлаштуваннѐ. 

Треба згадати й Конвенція про правовий статус трудѐщих мігрантів та членів їхніх сімей держав-
учасниць співдружності СНД від 14 листопада 2008 р. (набула чинності длѐ Уљраїни з 1 березнѐ 2012 р.). 
Відповідно до неї працівниљи-мігранти, зољрема сезонні та приљордонні працівниљи, маять рівні з 
громадѐнами приймаячої сторони основні права, право на належні умови праці, її справедливу 
винагороду тощо. Працівниљи-мігранти љористуятьсѐ на території љраїни працевлаштуваннѐ низљоя 
соціальних прав (љрім права на пенсійне забезпеченнѐ), ѐљі згідно з заљонодавством приймаячої 
сторони надаятьсѐ її громадѐнам. Зољрема вони маять право на соціальне забезпеченнѐ (соціальне 
страхуваннѐ), обов’ѐзљове соціальне страхуваннѐ від нещасних випадљів на виробництві й професійних 
захворявань, відшљодуваннѐ шљоди, заподіѐної життя і здоров’я в результаті таљих обставин, 
отриманнѐ безоплатної швидљої (невідљладної) медичної допомоги та іншої медичної допомоги на 
платній основі. 

Основні положеннѐ багатосторонніх домовленостей љраїн СНД знайшли відображеннѐ у 
двосторонніх угодах, підписаних Уљраїноя. На територіальному принципі базуятьсѐ угоди про 
соціальне забезпеченнѐ з Білорусся, Грузіюя, Азербайджаном, Молдовоя, Казахстаном. Угоди про 
взаюмне працевлаштуваннѐ з Азербайджаном, Білорусся, Вірменіюя, Молдовоя, Російсьљоя 
Федераціюя містѐть положеннѐ про порѐдољ відшљодуваннѐ шљоди, заподіѐної працівниљу внаслідољ 
нещасного випадљу на виробництві та професійного захворяваннѐ, відповідальність за що несе љраїна, 
на території ѐљої ставсѐ страховий випадољ. 

Перелічені угоди успішно вирішуять питаннѐ пенсійного забезпеченнѐ громадѐн Уљраїни, ѐљі за 
радѐнсьљих часів працявали на території љолишнього СРСР або виїздѐть на проживаннѐ у пострадѐнсьљі 
держави вже будучи пенсіонерами. Однаљ, ѐљщо на момент підписаннѐ угод на пострадѐнсьљому 
просторі діѐли праљтично однаљові пенсійні системи, впродовж останнього десѐтиліттѐ ситуаціѐ 
зміниласѐ: в низці љраїн підвищено пенсійний віљ, тривалість необхідного длѐ призначеннѐ пенсії стажу, 
неодноразово змінявавсѐ порѐдољ розрахунљу пенсій. Все це значно усљладняю реалізація 
територіального принципу пенсійного забезпеченнѐ *9+.  

З числа љраїн ЮС двосторонні угоди про соціальне та пенсійне забезпеченнѐ уљладено Уљраїноя з 
Болгаріюя, Естоніюя, Іспаніюя, Латвіюя, Литвоя, Польщея, Португаліюя, Словаччиноя, Чехіюя. 
Переговори щодо підписаннѐ відповідної угоди праљтично завершені з Німеччиноя.  

На відміну від угод з љраїнами СНД, в основу цих домовленостей пољладено принцип 
пропорційності, љоли љожна љраїна несе відповідальність за своя частину страхових зобов’ѐзань. Вони 
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охопляять всі стандартні види обов’ѐзљового соціального страхуваннѐ, тобто, пенсійне страхуваннѐ, 
страхуваннѐ від нещасних випадљів на виробництві та професійних захворявань, смерті з цих причин, 
страхуваннѐ з тимчасової втрати працездатності, а таљож (деѐљі угоди, наприљлад, з Естоніюя, Латвіюя, 
Литвоя, Португаліюя) страхуваннѐ на випадољ безробіттѐ. Ними передбачаютьсѐ, що при визначенні 
тривалості страхового стажу љожна сторона за необхідності враховую стаж, набутий на території іншої 
договірної сторони. Наприљлад, при нарахуванні трудових пенсій љожна сторона виплачую особі частину 
пенсії, зароблену на її території, проте з урахуваннѐм загального стажу пенсійного страхуваннѐ. 

Що стосуютьсѐ пенсій за інвалідністя, а таљож втратоя годувальниља у зв’ѐзљу з нещасним 
випадљом на виробництві або професійним захворяваннѐм, вони виплачуятьсѐ тіюя стороноя, де 
постраждала особа була застрахована на момент страхового випадљу. Тривалість страхового стажу 
значеннѐ не маю. Допомога з тимчасової непрацездатності та з материнства таљож виплачуютьсѐ тіюя 
стороноя, де працівниљ був застрахований на момент настаннѐ відповідних підстав. Допомога по 
безробіття надаютьсѐ тіюя стороноя, де особа проживаю постійно. Однаљ при призначенні цих допомог 
беретьсѐ до уваги страховий стаж, набутий в обох љраїнах. 

Вљрай важливо, що угодами, що будуятьсѐ на пропорційному принципі, в разі переїзду 
реципіюнта до іншої держави передбачено перељаз допомоги та пенсії за љордон. Таљ, за даними 
Пенсійного фонду, в 2011 р. Уљраїна перерахувала до 19 зарубіжних держав 1,3 млн. дол. США та 971,8 
тис. ювро на виплату пенсій 2482 громадѐнам Уљраїни. Водночас в Уљраїну із зарубіжних держав було 
перераховано 2,3 млн. доларів та 342 тис. ювро. Деѐљу частину пенсійних виплат зарубіжні держави 
здійсняять не через Пенсійний фонд, а безпосередньо на рахунљи громадѐн, і, відповідно, в статистиці 
Фонду це не відображаютьсѐ *1+.  

Угоди про соціальне забезпеченнѐ не лише гарантуять громадѐнам соціальний захист, а й 
стимуляять заљонне працевлаштуваннѐ, сприѐять повернення та адаптації мігрантів в Уљраїні. Таљі 
угоди, призначеннѐ пенсій за ними ю одним з небагатьох способів заохотити лядей до поверненнѐ на 
батьљівщину. Адже громадѐни Уљраїни, ѐљі працяять за љордоном легально, підпадаять під дія 
заљонодавства про соціальне забезпеченнѐ љраїн перебуваннѐ, сплачуять страхові внесљи, за певних 
умов можуть сљористатисѐ соціальними виплатами післѐ поверненнѐ додому. Однаљ, ѐљщо 
міждержавні угоди відсутні, в разі поверненнѐ на батьљівщину вони втрачаять ці права, ѐљ і внесљи в 
соціальні фонди зарубіжних љраїн, що спонуљаю деѐљих з них продовжувати свою перебуваннѐ за 
љордоном, визначатисѐ на љористь переселеннѐ длѐ постійного проживаннѐ. 

Значно зросло значеннѐ угод, ѐљі передбачаять взаюмне врахуваннѐ страхового стажу, у зв’ѐзљу з 
проведеннѐм пенсійної реформи в Уљраїні, в ході ѐљої, зољрема, підвищено тривалість страхового стажу, 
необхідну длѐ набуттѐ права на трудову пенсія, з 5 до 15 рољів, а тривалість страхового стажу длѐ 
отриманнѐ повної пенсії – з 20 до 30 рољів длѐ жінољ і з 25 до 35 длѐ чоловіљів. 

Попри уљладеннѐ Уљраїноя низљи міждержавних угод про соціальне та пенсійне забезпеченнѐ, 
охопленнѐ соціальним захистом мігрантів-громадѐн Уљраїни ю вљрай низьљим. За даними обстеженнѐ з 
питань трудової міграції, проведеного держљомстат Уљраїни 2008 р., лише 35,1 % заробітчан мали 
дозволи і на перебуваннѐ, і на роботу. Відповідно, хоча більшість (83,6 %) мігрантів працявали за 
љордоном за наймом, трудовий љонтраљт мала лише третина з них (34,5 %), решта працявали за усноя 
домовленістя. Найменше трудові відносини були оформлені серед тих, хто працявав домашньоя 
прислугоя – 16,1 %, у сфері торгівлі – 31,5 %, на будівництві – 32,7 %. Більшоя міроя були охоплені 
соціальним страхуваннѐм працівниљи в Іспанії, Угорщині, Чехії, найменше захищеними виѐвилисѐ ті, хто 
працявав у Російсьљій Федерації *2+. Справа в тім, що в Росії страхові внесљи, ѐљі забезпечуять 
відповідні права, нараховуять лише на мігрантів, з ѐљими уљладено љонтраљт на термін понад 6 місѐців. 
Внаслідољ цього значна љільљість уљраїнсьљих працівниљів, ѐљі виљористовуять можливість безвізового 
в’їзду в Росія та тримісѐчного легального перебуваннѐ на її території, не охоплені соціальним 
страхуваннѐм. 

Крім висољої частљи працевлаштуваннѐ уљраїнсьљих мігрантів за љордоном без належних дозволів, 
значної чисельності цирљулѐрних мігрантів, ѐљі виїжджаять за љордон на сезонні роботи і соціальним 
страхуваннѐм не охопляятьсѐ, серед основних причин неналежного соціального забезпеченнѐ 
мігрантів ю таљож відсутність міждержавних угод про соціальне та пенсійне забезпеченнѐ з низљоя 
љраїн, де перебуваю значна љільљість працівниљів-мігрантів з Уљраїни, зољрема, з Італіюя, Греціюя, 
Німеччиноя.  
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За таљих умов, љрім аљтивізації переговорного процесу щодо уљладеннѐ міжнародних угод про 
соціальне забезпеченнѐ, вљрай необхідним видаютьсѐ залученнѐ мігрантів до національної системи 
соціального страхуваннѐ. Длѐ врегуляваннѐ цього питаннѐ запроваджено порѐдољ добровільного 
пенсійного страхуваннѐ осіб, ѐљі живуть або працяять за љордоном. Від 2008 р. дію спрощений порѐдољ 
оформленнѐ договорів (можна домовитисѐ про це по телефону, заповнити заѐву через Інтернет або 
надіслати поштоя). Громадѐнин сам визначаю величину внесљу, ѐљий, однаљ, не може бути меншим від 
мінімального (близьљо 400 грн. на місѐць на љінець 2012 р.). За бажаннѐм він може сплачувати не лише 
поточні платежі, а й зробити внесољ за минулий період, не пољритий пенсійним страхуваннѐм (з 
моменту введеннѐ відповідної системи у 2004 р.). Разом з тим, недоліљом механізму добровільної 
участі в системі пенсійного страхуваннѐ ю те, що договір не може бути уљладений з особоя, ѐља вже 
повернуласѐ на територія Уљраїни і влаштуваласѐ на роботу. Тобто мігранти, що повертаятьсѐ, 
позбавлені можливості сплатити внесљи за попередні рољи або повинні зробити це до того, ѐљ 
влаштуятьсѐ на роботу в Уљраїні. 

Проте головна проблема полѐгаю в тому, що на сьогодні лише поодинољі мігранти сљористалисѐ 
таљоя можливістя. За даними Пенсійного фонду Уљраїни, добровільно вирішили взѐти участь у системі 
загальнообов’ѐзљового державного пенсійного страхуваннѐ лише 614 громадѐн, ѐљі працяять за 
љордоном *1+. Основна причина цього – недовіра до фінансових інститутів держави, ѐља в рољи љризи 
посилиласѐ через проблеми з поверненнѐм банљівсьљих вљладів. Мігранти зазвичай не наважуятьсѐ 
вљладати до Пенсійного фонду значні љошти, ѐљі могли б забезпечити їм відносно висољу пенсія, а сенсу 
робити невелиљі внесљи й отримати в результаті мінімальну пенсія немаю. Адже в разі поверненнѐ в 
Уљраїну національне заљонодавство в будь-ѐљому разі гарантую своїм громадѐнам мінімальні пенсійні 
виплати.  

Неохопленнѐ працівниљів-мігрантів соціальним страхуваннѐм, а таљож неможливість багатьох 
навіть застрахованих осіб сљористатисѐ із своїх прав, љрім неналежного їхнього захисту, маю й низљу 
серйозних фінансових наслідљів. По-перше, мігранти втрачаять внесљи, зроблені ними під час роботи за 
љордоном. По-друге, соціальні фонди Уљраїни недоотримуять значні љошти, осљільљи працівниљи-
мігранти сплачуять їх в зарубіжних державах або не сплачуять взагалі. Разом з тим, мігранти, ѐљі 
повертаятьсѐ, та члени їхніх сімей, ѐљі проживаять в Уљраїні, љористуятьсѐ за рахунољ держави 
медичними послугами, отримуять соціальні виплати, наприљлад, у зв’ѐзљу з народженнѐм дитини, 
можуть, хоча й у мінімальному розмірі, отримати допомогу по безробіття, ѐљ і іншим громадѐнам 
Уљраїни, їм нараховуятьсѐ пенсії. Все це лѐгаю додатљовим тѐгарем на фонди соціального страхуваннѐ та 
Державний бяджет Уљраїни. Причому в майбутньому, ѐљщо питаннѐ соціального страхуваннѐ мігрантів 
не буде належним чином врегульовано, цей тѐгар ставатиме все помітнішим – ѐљ внаслідољ збільшеннѐ 
љільљості лядей, ѐљі частину трудового життѐ провели за љордоном, таљ і тому, що все більше мігрантів 
досѐгатимуть пенсійного віљу, повертатимутьсѐ в Уљраїну у зв’ѐзљу із завершеннѐм трудової љар’юри або 
проблемами зі здоров’ѐм. 

Уже сьогодні пенсійна система Уљраїни фунљціоную з велиљим напруженнѐм. До 2004 р. рівень 
пенсійних видатљів становив близьљо 9 % ВВП, в наступні рољи постійно збільшувавсѐ. У 2009 р. цей 
пољазниљ сѐгнув рељордного значеннѐ – понад 18,2 % ВВП, осљільљи пенсійні видатљи продовжували 
зростати, незважаячи на стрімље падіннѐ ВВП в умовах світової фінансово-ељономічної љризи *7, c. 19]. 
Ељономічно необґрунтовані пенсійні зобов’ѐзаннѐ зумовили величезний дефіцит Пенсійного фонду 
Уљраїни, ѐљий пољриваютьсѐ з Державного бяджету. У 2010 р. він сѐгнув 26,7 млрд. грн., у 2011 р. його 
вдалосѐ сљоротити до 17,7 млрд., проте на 2012 р. Урѐд затвердив бяджет Пенсійного фонду з 
дефіцитом 9,7 млрд. грн. Внаслідољ сљладної демографічної ситуації співвідношеннѐ пенсіонерів і 
зайнѐтих несприѐтливе і постійно погіршуютьсѐ. Крім того, рівень бідності пенсіонерів (особливо жінољ 
та осіб у віці 75 рољів і старших) набагато вищий, ніж населеннѐ працездатного віљу, і маю тенденція до 
зростаннѐ. Тому значна частина «молодих пенсіонерів» (55-64 рољів) працяю – за оцінљами, до 40 %, 
значноя ю їхнѐ участь у трудовій міграції за љордон.  

У зв’ѐзљу з цим увага держави до соціального захисту громадѐн, працевлаштованих за љордоном, 
маю бути значно посилена. Зољрема, немаю альтернативи продовження переговорного процесу щодо 
уљладаннѐ угод про соціальне та пенсійне забезпеченнѐ з љраїнами перебуваннѐ численних 
љонтингентів уљраїнсьљих працівниљів-мігрантів. Враховуячи низьљу заціљавленість деѐљих љраїн-
реципіюнтів у подібних угодах, варто порушувати питаннѐ щодо соціального захисту мігрантів у ході 



 
 5. Трудова еміграція як нова українська присутність у світі 

 

523 

переговорів з ЮС у цілому, тим більше, що Посланнѐ Юврољомісії від 30 березнѐ 2012 р. «Зовнішній вимір 
љоординації у сфері соціального забезпеченнѐ ЮС» націляю љраїни-члени на підписаннѐ двосторонніх 
угод щодо соціального забезпеченнѐ з третіми љраїнами, зољрема, љраїнами-сусідами, зољрема 
љеруячись принципами, заљладеними в угодах про асоціація.  

Необхідно оцінити результативність міждержавних угод, уљладених з љраїнами СНД на основі 
принципу територіальності; вивчити доцільність обмеженнѐ дії цього принципу лише щодо осіб, ѐљі 
працявали в період СРСР, а таљож застосуваннѐ принципу пропорційності щодо тих, ѐљі розпочали 
трудову діѐльність уже післѐ розпаду СРСР. Ще одним важливим завданнѐм ю пошуљи шлѐхів вирішеннѐ 
питаннѐ соціального страхуваннѐ тимчасових працівниљів-мігрантів з Уљраїни, ѐљі працяять за 
љонтраљтом тривалістя до 6 місѐців у Російсьљій Федерації. 

Значна увага маю бути приділена реалізації угод, забезпеченні з ціюя метоя належної співпраці 
між соціальними службами љраїн-учасниць. Крім іншого, потрібно наполегливо поширявати серед 
уљраїнсьљих працівниљів, що перебуваять у љраїнах, з ѐљими підписано угоди, інформація про права 
мігрантів, ѐљі з них випливаять. Необхідно нарешті вирішити давно назріле питаннѐ щодо 
запровадженнѐ у дипломатичних установах Уљраїни в державах, де перебуваю значна љільљість 
працівниљів-мігрантів, посади дипломата, до љомпетенції ѐљого було б віднесено вивченнѐ ситуації, в 
ѐљій перебуваять мігранти, наданнѐ їм допомоги. Відрѐджати на ця посаду доцільно працівниљів 
органів влади, спеціально уповноважених з питань трудової міграції та соціального захисту населеннѐ. 

Враховуячи той фаљт, що значна частина уљраїнсьљих заробітчан працяю в љраїнах, з ѐљими угод 
про соціальне та пенсійне страхуваннѐ немаю, серйозна робота маю бути розгорнута із заохоченнѐ 
мігрантів до участі у системі добровільного пенсійного страхуваннѐ, поширеннѐ інформації про її 
можливості та вигоди, ризиљи залишеннѐ поза пенсійним захистом. Длѐ вдосљоналеннѐ системи 
добровільного пенсійного страхуваннѐ мігрантів варто вивчати та виљористовувати набутий у світі 
досвід. Цей досвід може бути љорисним таљож і в розробці схем спеціального страхуваннѐ працівниљів-
мігрантів, ѐљі в Уљраїні на сьогодні відсутні. 
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Віталій Онищук 

ЕТНІЧНІСТЬ ЯК ЧИННИК ІДЕНТИЧНОСТІ В ДІАСПОРІ 

 
Статтю присвячено дослідженню феномену етнічності і його ролі в збереженні ідентичності в 

діаспорі. Показано, як етнічність пов’язана із налагодженням міжкультурного спілкування в місцях 
перебування мігрантів. Наведено результати опитувань в країнах ЄС та в Україні серед мігрантів та їх 
дітей. 

Ключові слова: етнічність, ідентичність, трудові мігранти, діаспора. 
 

The article is devoted to investigation of ethnicity and its role in the process of keeping identity in the 
Diaspora. It is shown the way of connection between ethnic groups and intercultural links in places where migrants 
line. Results of sociological surveys of migrants of migrants from Ukraine and European countries are represented. 

Key words: ethnicity, identity, labor migrants, Diaspora. 
 

В останні десѐтиріччѐ у вітчизнѐній науљовій літературі все частіше зустрічаютьсѐ понѐттѐ «етнічна 
ідентичність» або «етнічність», що запозичені із зарубіжної соціољультурної антропології і політичних 
досліджень. Етнічний ренесанс 60 – 70 рољів ХХ століттѐ виљлиљав велиљий інтерес західних, а потім і 
вітчизнѐних вчених, започатљував гострі дисљусії нављоло етнічної сфери життѐ, процесів,що в ній 
відбуваятьсѐ, зољрема їх змісту, сутності і хараљтеру. Дослідженнѐ етнічності призвані поѐснити сљладну 
природу соціальних і етнічних љонфліљтів, міжљультурної взаюмодії, політичну аљтивність етнічних 
меншин, зовнішня трудову міграція і політичні зміни в постљолоніальному та постсоціалістичному 
світах. 

Етнічні процеси визначили зміну дослідницьљих оріюнтацій в соціальних науљах, одним із 
результатів ѐљої це поѐва новітніх теорій етнічності. Соціально-політична ситуаціѐ визначила 
своюрідність західних підходів до етнічності і ті смислові межі в ѐљих це понѐттѐ існую в рамљах світових 
теорій. Ці межі помітно відрізнѐятьсѐ від тих, в ѐљих понѐттѐ етнічності відображалосѐ у вітчизнѐній 
літературі, а вітчизнѐні смислові границі, в своя чергу задаятьсѐ своюрідністя місцевої традиції та 
соціально-політичної ситуації. 

Длѐ основоположниљів марљсизму, полонених теоріюя љласів і љласової боротьби, етнічність 
дійсно була не більш ѐљ племінноя спільнотоя. Майже таљоя вона залишиласѐ і длѐ В. Леніна, ѐљий 
лише раз сљориставсѐ термінами «етнографіѐ», «етнографічний» та й то длѐ нещадної љритиљи своїх 
опонентів. Таљ вона розумілась і більшістя љолишніх радѐнсьљих дослідниљів, љотрі таврували її ѐљ 
вигадљу буржуазної пропаганди. 

Протѐгом двох десѐтиріч ситуаціѐ в уљраїнсьљій соціологічній науці у цьому плані значно 
поліпшилась. Слід назвати відомих уљраїнсьљих дослідниљів, що маять вагомі результати дослідженнѐ 
цього не простого феномену. Це М. Шульга, В. Ювтух, Т. Лупул, К. Чернова, А. Ручља, О. Малиновсьља та 
ін.; що вивчаять методологічні засади етнічності в уљраїнсьљому соціумі. 

У сучасних політичних суспільствах і на рівні теоретичному, і в площині праљтичної побудови та 
реалізації державної політиљи все більшої важливості набуваю теза про те, що захист держави 
љолељтивних прав національностей поруч з обов’ѐзљовим дотриманнѐм індивідуальних прав лядини ю 
реальноя запоруљоя демољратії, одніюя з љлячових точољ, ѐљі даять змогу діюво вимірявати її рівень. 
Сьогодні, љоли світ глобалізуютьсѐ та уніфіљуютьсѐ, аљтивне усвідомленнѐ з бољу держави значущості 
љолељтивних прав, адељватне розуміннѐ важливості процесу захисту та відтвореннѐ љультур 
національних груп у широљому сенсі цього слова – провідні ознаљи сучасної демољратії, ѐљі сприѐять 
реалізації індивідуальних та љолељтивних прав особистості. 

аљ відомо, уљраїнці живуть не тільљи в Уљраїні, а й у сусідніх љраїнах СНД, в Ювропі, Америці та 
інших регіонах світу. 

Безробіттѐ, мізерні зарплати, сљороченнѐ працівниљів на промислових підприюмствах, затримљи із 
виплатоя заробітної плати у бяджетній сфері примушуять тисѐчі уљраїнців залишати сім’ї і їхати у 
далељі љраї зароблѐти љошти на свою утриманнѐ на нељваліфіљованих роботах. Сьогодні сформуваласѐ 
тенденціѐ виїжджати сім’ѐми, навіть родинами. І не дивно, що в Португалії, Іспанії, Італії поѐвлѐятьсѐ 
љомпаљтні уљраїнсьљі поселеннѐ, в іноетнічному оточенні, ѐљ на початољ ХХ століттѐ в Оренбурзі, 
Зеленому Клині, Тяменсьљій області Росії. Таља спільнота-анљлав маю своя соціальну струљтуру, 
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стратифіљація, інфраструљтуру длѐ забезпеченнѐ власних потреб. При цьому спільність соціољультурних 
љоренів формую спільну ментальність, що ю головним чинниљом підтриманнѐ згуртованості заробітчан-
поселенців. Більшість із них маять уљраїнсьље громадѐнство, становлѐть собоя общинно-групову 
національно-соціальну систему, ѐља сљладаютьсѐ з індивідуумів із хараљтерними особливостѐми і 
визначальними рисами та ментальними, мовними, љультурними ознаљами, ѐљі об’юднуять їх у 
тимчасову спільноту. В основу об’юднаннѐ уљраїнців-заробітчан у љраїнах перебуваннѐ љладетьсѐ 
національна љомпонента, визначальними чинниљами ѐљої ю таљі: психологічна сумісність, юдність 
територіальна та релігійна, національні почуттѐ та інше. 

аљ соціальний організм утворена спільнота виљоную назначену їй суспільством фунљція в режимі 
збереженнѐ. Її ціль полѐгаю в тому, щоб протистоѐти об’юљтивно руйнівним длѐ спільноти впливам 
соціального середовища, зберегти етнољультурну специфіљу [1, с. 53]. 

Основним фаљтором процесу самоідентифіљації виступаю усвідомленнѐ власної цінності у 
взаюмодії із зовнішнім середовищем. 

аљ пољазуять дослідженнѐ серед новітньої уљраїнсьљої діаспори, що проживаю в љраїнах 
Ювросоязу, то мовоя љраїни перебуваннѐ в різній мірі володіять праљтично всі *2, с. 131+. У середньому 
респонденти прожили в љраїні свого нинішнього перебуваннѐ понад 8 р. Понад половини респондентів 
дељларували середній рівень володіннѐ мовоя, а 40 % (із 345 опитаних) вважали, що володіять нея 
вільно. Вільно володіли мовоя љраїни перебуваннѐ понад половина опитаних в Чехії, Греції та Італії, 
понад третина – в Іспанії, третина – в Португалії. Час, проведений в љраїні перебуваннѐ, та висољий 
освітній рівень мігрантів забезпечили набуттѐ ними висољої мовної љомпетенції. Вона ю вищоя у жінољ 
(понад половина володіли мовоя вільно), ніж у чоловіљів (17 % володіли вільно), що очевидно, 
пов’ѐзано з хараљтером роботи жінољ-мігрантољ, ѐљі переважно працяять у домогосподарствах у сфері 
послуг, що вимагаю постійної љомуніљації з місцевим населеннѐм, належного знаннѐ мови. Більшість 
уљраїнців мали з мешљанцѐми љраїни перебуваннѐ дружні та товарисьљі зв’ѐзљи, причому тісні 
љомуніљації хараљтерні длѐ жінољ, 40 % ѐљих заѐвили, що мали друзів серед місцевих мешљанців, тоді ѐљ 
чоловіљи – лише 24 % [2, с. 132]. 

Водночас більшість заробітчан продовжували зберігати тісні зв’ѐзљи з Уљраїноя. Половина 
опитаних відвідуять батьљівщину щонайменше раз на ріљ, третина – раз на 2 – 3, а то й більше рољів, а 
8 % – жодного разу післѐ від’їзду в Уљраїні не були. 

Тільљи 62 % серед опитаних плануять повернутисѐ в Уљраїну. Таљим чином, ю підстави говорити 
про тенденція до перетвореннѐ тимчасової трудової міграції на постійну діаспору. 

Більшість трудових мігрантів у Російсьљій Федерації не розглѐдаять свою перебуваннѐ там ѐљ 
остаточний життювий вибір, вони намагаятьсѐ підтримати стосунљи з родинами, ѐљі лишилисѐ на 
батьљівщині, вљладаять љошти у свою облаштуваннѐ і сподіваятьсѐ повернутисѐ в Уљраїну. 

аљ видно із даних міграційної служби, дітей, що народжуятьсѐ в заробітчан заљордоном, 
називаять, уљраїнсьљими іменами. 

Імена – це марљери љожної нації, це духовні ідентифіљатори. 
Ми звиљли до ідентифіљаційного љоду податљової. Передусім твій ідентифіљаційний номер – ѐљ ти 

називаюшсѐ. Ірина Фаріон, вчений – політиљ, у своїй љандидатсьљій дисертації проаналізувала чотири з 
половиноя тисѐчі прізвищ, і виѐвилосѐ, що 80 відсотљів уљраїнсьљих прізвищ – це љолишні імена, ѐљі 
обросли суфіљсами. Це љлячі, за допомогоя ѐљих можна визначити, де були твої батьљи. 

Уљраїнці через уљраїнсьљу форму імені віднаходѐть свою љоріннѐ і розуміять, що в імені – духовна 
енергіѐ предљів. Імена уљраїнців – це їхнѐ автентичність, або сліди минулого. Це – їх ідентичність. 

Видатний російсьљий філософ Павло Флоренсьљий, ѐљий досліджував процеси залежності між 
назвоя і її зміноя, вважав, що власне ім’ѐ може наповнявати лядину своюя суття залежно від того, 
насљільљи лядина оперую духовними љатегоріѐми. Ім’ѐ зберігаю лядсьљий стержень. І таљим чином 
лядина зберігаю своя ідентичність. 

В 2005 р. фахівцѐми центру зайнѐтості Тернопільсьљої області було проведено дослідженнѐ на 
предмет виѐсненнѐ обсѐгів трудової міграції. Опитано в обласному центрі дві тисѐчі респондентів і 
стільљи ж у містах і селищах двох районів. Респондентами стали учні середніх і старших љласів: віљ їхніх 
батьљів серед заробітчан найаљтивніший – від 30 до 45 рољів. Обсѐг трудової міграції сљлав 9 % 
працездатного населеннѐ, що становить 55 тис. жителів області. 

Майже в 24 % дітей один із батьљів перебуваю за љордоном, а майже в 5 % дітей – за љордоном і 
батьљо і мати. 
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Кільљість заробітчан зростаю присљореними темпами. Адже, аналогічне дослідженнѐ, проведене 
2001 р., там же дало цифру 22 тис., сьогодні ж – 55 %. Політиљи підљресляять, що на заробітљах за 
љордоном перебуваю љожен третій або љожен четвертий мешљанець љрая. Однаљ, реальних масштабів 
трудових виїздів не подаю жодна статистиља. 

Від 8 до 30 %уљраїнців, ѐљі вирушаять працявати за љордон, попадаять в сељсуальне або трудове 
рабство. 

2008 передљризового рољу тільљи через банљівсьљу систему в Тернопільсьљу область від 
заљордонних заробітчан надійшло 246 млн. дол. США, хоча існуять ще й інші љанали передачі грошей. 
Навіть у 2010 р. цѐ цифра становила більше, ніж 170 млн. дол. США, що сљладаю річний бяджет 
Тернопільсьљої області. 

Помітна висоља љупівельна спроможність нерухомості в області. За нагромадженні љошти 
заробітчани та їхні діти отримуять можливість придбати житло, автомобіль, здобути освіту, що, з 
одного бољу, ю позитивним ѐвищем. А з другого, – достатољ, ѐљий забезпечуять батьљи на заљордонних 
заробітљах, дуже часто розвиваю в дітей споживацьљі настрої, небажаннѐ знати ціну цих грошей. 

Відзначимо, що в Уљраїні діѐла «Державна програма співпраці із заљордонними уљраїнцѐми на 
період до 2010 рољу», але вона мало що дала із за відсутності державної інституції чи струљтури, ѐља б 
опіљуваласѐ ціюя справоя. 

аљ справедливо відзначив љолишній голова Уљраїнсьљої всесвітньої љоординації ради Дмитро 
Павличљо на парламентсьљих слуханнѐх з питань співпраці із заљордонними уљраїнцѐми, що у струљтурі 
Кабінету міністрів треба створити інституція, ѐља займаласѐ би виљлячно справами уљраїнсьљої 
діаспори. Це дало би змогу зосередити зусиллѐ держави на виљонанні ціюї програми в одному 
відомстві, підвищило би політичний, фаховий та методичний рівень виљонаннѐ завдань, ѐљі стоѐть 
перед Уљраїноя щодо піднѐттѐ рівнѐ роботи з діаспороя та громадѐнами Уљраїни, що працяять за 
љордоном. 

Уљраїнсьљій державі відомі місцѐ љомпаљтного розселеннѐ уљраїнців в Російсьљій Федерації, 
љраїнах СНД, Ювропі та інших регіонах світу. Однаљ точної інформації про розселеннѐ уљраїнців, 
наприљлад, у Росії немаю. Тому збираннѐ її ю длѐ держави сьогодні найаљтуальнішоя проблемоя. 
Уљраїна могла би надавати освітня підтримљу своїм заљордонним співвітчизниљам. В Уљраїні відсутнѐ 
інформаціѐ про сучасний стан мовної та љультурної самоідентифіљації уљраїнців за љордоном, їхньої 
мовної љомпетенції, про збереженнѐ національно-љультурних традицій, історія проживаннѐ за 
љордоном. Немаю і лінгво-етнічної љарти уљраїнсьљих населених пунљтів, љарти уљраїнсьљих діалељтів 
Росії. Саме встановленнѐ реюстру уљраїнсьљих говорів Росії дасть можливість, по-перше, визначити 
географічні напрѐмљи допомоги Уљраїни своїм діаспорам, а по-друге – поле дослідженнѐ особливостей 
формуваннѐ, існуваннѐ та розвитљу уљраїнсьљих говірољ чи балачољ, уљраїнсьљого етносу в Росії. 

Відсутні у нас і повноцінні љомплељсні лінгвістичні, історичні, етнографічні описи сучасного стану 
заљордонного уљраїнства. 

Варто було би розробити загальнодержавну програму, метоя ѐљої був би опис історії формуваннѐ 
заљордонного уљраїнства, територій його розселеннѐ, особливостей сучасного лінгвістичного, 
љультурного та етнографічного стану. Це сприѐтиме створення в Росії нового освітнього простору длѐ 
уљраїнців у місцѐх їхнього љомпаљтного проживаннѐ. Важливо зупинити маховиљ мовної асимілѐції 
уљраїнців зарубіжжѐ. Кафедри уљраїнсьљої мови можуть розробити методичний паљет, мовний портфель 
длѐ уљраїнсьљої діаспори, људи маять увійти підручниљи, навчальні посібниљи, методичні матеріали, 
аудіо записи, відеофільми. Потрібно сприѐти створення бібліотељ в уљраїнсьљих селах діаспори, 
надходження туди уљраїнсьљої періодиљи, створити можливість бачити уљраїнсьље телебаченнѐ і 
слухати уљраїнсьље радіо. 

Це сприѐтиме формування уљраїнсьљого поглѐду не лише на сьогоденнѐ, а й на історія. У лядей 
виниљне можливість зіставленнѐ різних точољ зору на дуже болячі питаннѐ генезису Уљраїнсьљої 
держави. Слід подбати і про виданнѐ авторитетних уљраїнсьљих періодичних видань у діаспорі, де 
висвітлявалисѐ б її освітні проблеми, друљувалисѐ оголошеннѐ про освітні, науљові та љультурні заходи в 
љраїні її існуваннѐ. Таљі виданнѐ можуть сприѐти розвитљові художньої љультури діаспори. Інтернет може 
представлѐти освітні, просвітницьљі портали длѐ уљраїнсьљої діаспори. 

Розвитољ громадѐнсьљого суспільства в Уљраїні ставить на порѐдољ денний необхідність 
формуваннѐ інтенсивних і тісних відносин нашої держави зі світовоя уљраїнсьљоя діаспороя. Це 
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потребую опрацяваннѐ і застосуваннѐ ѐљісно нових підходів до реалізації љонституційних зобов’ѐзань 
державотвореннѐ – сприѐти љонсодалізації уљраїнсьљої нації та задовольнѐти національно-љультурні 
потреби уљраїнців, ѐљі проживаять за межами Уљраїни і тоді вони будуть вважати Уљраїну своюя 
Батьљівщиноя, сприймати її ѐљ храм національного духу та љультури. 
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Оксана П’ятковська 

ПОТЕНЦІАЛ ДІАСПОРНИХ МЕРЕЖ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ПОХОДЖЕННЯ  

 
У статті розглянуто теоретичний підхід до формування стратегії діаспори та проаналізовано 

світовий досвід залучення діаспорних мереж для сприяння соціально-економічному та інноваційному 
розвитку держави походження.  

Ключові слова: міжнародна міграція, глобалізація, діаспорна мережа, стратегія діаспори, країна 
походження. 

 

The author of the article describes a theoretical approach to Diaspora strategy and analyses world experience 
of engagement Diaspora Networks for social, economic and innovation development of countries of origin.  

Key words: international migration, globalization, Diaspora Network, Diaspora strategy, country of origin.  
 

Світові масштаби міжнародної міграції сьогодні свідчать про те, що вона стаю чинниљом 
формуваннѐ нового глобального порѐдљу. Різље зростаннѐ темпів міграції *25+ відбуваютьсѐ одночасно з 
љонсолідаціюя мігрантів, інституціоналізаціюя їхніх товариств та організацій. Це змушую науљовців 
говорити про таљ звану «діаспоризація світу» ѐљ один з найбільш імовірних сценаріїв розвитљу лядства, 
адже роль діаспор та їхній вплив у світі постійно зростаю.  

Серед науљовців існую певна дисљусіѐ щодо визначеннѐ терміна «діаспора» *1; 3; 5; 8+. У зв’ѐзљу з 
постійними деформаціѐми, що виниљаять у світовій міграційній системі, термін «діаспора» таљож 
зміняютьсѐ. У часовому розрізі можна прослідљувати еволяція поглѐдів науљовців щодо траљтуваннѐ 
понѐттѐ «діаспори» *2+, однаљ, ми не будемо на них детально зупинѐтисѐ і зазначимо, що у цій статті під 
«діаспороя» розуміюмо перебуваннѐ етнічних одиниць за межами території їх походженнѐ, ѐљі 
зберігаять своя національну ідентичність та усвідомляять генетичний чи љультурний зв’ѐзољ з ціюя 
територіюя.  

В умовах аљтивізації глобалізаційних процесів, ѐљі призвели до струљтуризації діаспорних 
осередљів, виниљ термін «діаспорна мережа». Ю. Кузнюцов траљтую діаспорну мережу ѐљ 
«…самоорганізовані групи љолишніх емігрантів» *16, c. viii]. Подібне тлумаченнѐ цього терміна 
знаходимо і в уљраїнсьљих науљовців, зољрема Я. Е. Лагутов визначаю діаспорну мережу ѐљ «…суљупність 
організаційних та інституційних форм діаспорного буттѐ, ѐљі пов’ѐзані між собоя глобально-
љомуніљативними та міжособистісними зв’ѐзљами» *4, c. 5+. Сьогодні цей термін набуваю велиљого 
поширеннѐ особливо серед західних науљовців та дослідниљів *23].  

Під впливом сучасних міграційних процесів трансформуятьсѐ й струљтури діаспори. Длѐ міграцій 
доби початљу глобалізаційного процесу порѐд з традиційним переміщеннѐм длѐ постійного 
проживаннѐ, хараљтерні ще й інші форми міграції, зољрема трудова міграціѐ, ѐља сьогодні здійсняю 
істотний вплив на розвитољ уже сформованої діаспори шлѐхом ѐљісного вдосљоналеннѐ її сљладу та 
географічної диверсифіљації діаспорних мереж.  

За розрахунљами Р. Брубейљера, найчисельнішоя у світі діаспороя ю љитайсьља – 35 млн. осіб 
(хоча дані Р. Танга свідчать про 60 млн. *24+), афро-америљансьља налічую 25 млн. осіб, љурдсьља – 
14 млн. осіб, ірландсьља –10 млн. осіб, індійсьља – 9 млн. осіб, італійсьља – 8 млн. осіб, юврейсьља – 
8 млн. осіб *12, c. 10-11+. Щодо уљраїнсьљої діаспори, то, за даними Світового Конгресу Уљраїнців (СКУ), 
вона налічую більше 20 млн. осіб *7]. Уљраїнсьља діаспорна мережа сформована з низљи уљраїнсьљих 
організацій з понад 30 љраїн світу, об’юднаних в юдину струљтуру – СКУ. Однаљ існуять й інші організації, 
ѐљі знаходѐтьсѐ на етапі становленнѐ та розвитљу, і ще не входѐть до струљтурних підрозділів СКУ. 
Переважна більшість таљих організацій сљонцентрована в љраїнах ЮС і сформована з уљраїнсьљих 
трудових мігрантів.  

Таљим чином, за межами Уљраїни сьогодні проживаю третина усіх уљраїнців. Тому на сучасному 
етапі розвитљу нашої держави важливо ефељтивно виљористати лядсьљий љапітал можливостей 
діаспори, ѐљ це здійсняять в інших љраїнах світу.  

Насамперед розглѐнемо теоретичні підходи до формуваннѐ механізмів виљористаннѐ діаспорних 
мереж. Дослідниљи ірландсьљого інституту NIRSA (National Institute for Regional and Spatial Analyses) 
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розробили таљ зване «Колесо стратегії діаспори» (англ. – Diaspora strategy wheel) та ољреслили 10 
љритеріїв її ефељтивного фунљціонуваннѐ *22+. Стратегіѐ діаспори – точна та систематизована ініціативна 
діѐльність, спрѐмована на розвитољ і управліннѐ відносинами між населеннѐм љраїни походженнѐ та її 
діаспороя. Цѐ ініціатива ю різноплановоя: починаячи із чітљо формалізованих та струљтурованих 
програм, завершуячи проељтами з несљладноя љонцепціюя та ефељтивно спланованоя імплементаціюя 
рішень. «Колесо стратегії діаспори» визначаю основні напрѐмљи стратегічної співпраці з діаспороя *22+. 
Очевидно, на праљтиці деѐљі з цих напрѐмљів перетинаятьсѐ одне з одним. У межах љожного напрѐмљу 
діѐльності визначено набір љлячових інструментів і љонљретних заходів. Розглѐнемо найосновніші з них.  

Формалізаціѐ та групуваннѐ найважливіших соціальних, ељономічних, љультурних, політичних, 
моральних, ељологічних і демографічних проблем, з ѐљими стиљаютьсѐ діаспора. Механізм залученнѐ 
(виљористаннѐ) діаспори повинен враховувати наѐвність соціально-ељономічних, політичних та 
љультурних відмінностей між љраїноя походженнѐ та љраїноя проживаннѐ діаспори. Тому успішна 
стратегіѐ діаспори повинна бути адаптованоя до цих відмінностей.  

1. Чітље розмежуваннѐ љонљретних груп населеннѐ, ѐљих слід відносити до діаспори, осљільљи від 
цього залежить вибір стратегії діаспори. 

2. Розробља загальної філософії стратегії діаспори і пропагуваннѐ ціюї думљи серед заціљавлених 
осіб.  

3. Вибір основних љомпонент державної політиљи щодо діаспори, визначеннѐ пріоритетних 
напрѐмљів і раціональність формуваннѐ нових. 

4. Визначеннѐ інституційних струљтур, програм, технологій, ѐљі необхідні длѐ налагодженнѐ та 
розвитљу відносин з діаспороя *22+.  

Щодо љритеріїв ефељтивного фунљціонуваннѐ ціюї стратегії, то можемо виділити таљі:  
1) висољий рівень централізації, з метоя ефељтивного забезпеченнѐ виљонаннѐ поставлених 

стратегічних завдань;  
2) адељватність у підходах та забезпеченнѐ балансу в різних сферах інтересів (наприљлад, не 

надавати ељономічним інтересам вищий пріоритет за соціальні чи љультурні інтереси); 
3) наѐвність взаюмної вигоди длѐ обох сторін (длѐ љраїни походженнѐ та діаспори в љраїні 

перебуваннѐ); 
4) ефељтивно налагоджений зв’ѐзољ з діаспороя, ѐљий надаю більше можливостей застосовувати її 

знаннѐ та навичљи; 
5) чітље ољресленнѐ понѐттѐ «діаспори», з метоя униљненнѐ расизму в національному, 

соціальному, ељономічному та љультурному проѐвах; 
6) поінформованість діаспори з майбутньоя стратегіюя (бажано, щоб діаспора була співавтором у 

процесі твореннѐ стратегії); 
7) прозорість та чітљий виљлад; 
8) індивідуальність љраїн у підходах до розробљи форми взаюмодії з урахуваннѐм власних 

історичних, соціальних, љультурних, ељономічних та політичних потреб, а таљож історично заљладених 
способів організації діаспори; 

9) поширеність у міжнародній праљтиці та діаспорних інформаційних мережах *22]. 
Значного поширеннѐ сьогодні набуваю теоріѐ «діаспорної мережі знань» (англ. – Diaspora 

Knowledge Network), ѐљу дослідниљи почали виділѐти, аналізуячи міжнародні мережі знань, під ѐљими 
розуміять – систему сљоординованих досліджень, поширеннѐ їхніх результатів, інтелељтуальний обмін 
та фінансуваннѐ через державні љордони *20, с. 14+. Протѐгом останнього десѐтиліттѐ групи 
висољољваліфіљованих мігрантів, ѐљі походили з љраїн, що розвиваятьсѐ, і працявали в љраїнах ОЕСР, 
почали знаходити зв’ѐзљи між собоя та з љраїноя походженнѐ. Ці групи та їх зв’ѐзљи почали формувати 
діаспорні мережі знань, хоча спочатљу науљовці називали їх по-різному: «інтелељтуальні мережі 
діаспори» (М. Браун), «науљова діаспора » (Р. Барре), «технологічна і науљова діаспора» (В. Тернер), 
«науљова, технологічна та ељономічна діаспора» (К. Коннан), «мережі знань за љордоном» (Ю. Кузнюцов) 
[23, c. 4+. Діаспорна мережа знань – суљупність міжнародних мереж знань, ѐљі довгий час існували у 
сфері науљи і техніљи та об’юднані основноя метоя – здійсненнѐ інноваційного внесљу у розвитољ љраїни 
походженнѐ *23, c. 5+. Ці мережі љонцептуально змінили традиційний «відтіљ інтелељту» на «здобутљи 
інтелељту» (англ. – brain gain) шлѐхом перетвореннѐ втрати лядсьљого љапіталу в новітній потенціал. 
Дж. Бхагваті, ѐљий у 70-х рр. пропонував встановити «податољ на розум» (або інші види љомпенсацій) 
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длѐ љраїн-реципіюнтів љваліфіљованих трудових мігрантів з метоя зменшеннѐ негативного впливу 
«витољу інтелељту» з малорозвинених љраїн, уже на початљу 90-х рољів змінив своя точљу зору. На його 
думљу, љраїни, що розвиваятьсѐ, можуть отримувати соціально-ељономічну вигоду від навичољ і знань 
своїх громадѐн за љордоном *17, c.  18].  

Теоретиљо-емпіричні дослідженнѐ виљористаннѐ діаспорних мереж знань, що були здійснені у 
1992 р. Французьљим інститутом дослідженнѐ і розвитљу, підтвердили реальне існуваннѐ істотних 
«офшорних лядсьљих ресурсів», ѐљі можуть бути мобілізовані в љраїну походженнѐ. Зољрема, Дж-Б. 
Мейюр дослідив таљі способи виљористаннѐ діаспорних мереж знань:  

 обмін науљовоя, технічноя, адміністративноя чи політичноя інформаціюя (внесољ видатних 
емігрантів у створеннѐ нової Колумбійсьљої національної системи науљи і техніљи на початљу 
90-х рр.); 

 «науљова чи технологічна дипломатіѐ» або стимуляваннѐ љраїни походженнѐ у НДіДКР та 
іноземних бізнес-проељтах (Південноафриљансьљі медичні дослідженнѐ в Англії, індійсьљі ІТ-
спеціалісти в Силіљоновій долині); 

 спільні проељти, ѐљі формувалисѐ частљово на віртуальній основі; 

 тренінги та допомога длѐ студентів з љраїни-походженнѐ, ѐљі навчаятьсѐ за љордоном 
(здійсняять майже усі діаспорні мережі);  

 створеннѐ підприюмств, зољрема представництва транснаціональних љорпорацій (найбільш 
поширені в Китаї) *18]. 

Багато держав сьогодні ефељтивно залучаять лядсьљий љапітал діаспорних мереж шлѐхом 
створеннѐ відповідних баз даних. Наприљлад, у Нігерії створено Базу даних заљордонних нігерійців-
професіоналів, у Гані – Банљ навиљів, у Беніні – Базу даних співвітчизниљів-професіоналів, ѐљі 
проживаять у Франції, і Базу љомпетентності; Африљансьљий Форум Розвитљу маю Африљансьљу 
ељспертну базу даних діаспори, Колумбіѐ – дослідницьљу мережу «Ред Калдас», та Колумбійсьљу 
мережу заљордонних інженерів та науљовців, у Національному реюстрі науљового і технічного потенціалу 
Індії створено відповідну сељція «заљордонні індійці» *18].  

Мобілізаціѐ ресурсів љолумбійсьљої інтелељтуальної діаспори та її асоціацій у љраїнах проживаннѐ 
– основна мета діаспорної політиљи Колумбії, ѐља здійсняютьсѐ через формальні інституційно 
організовані мережі *18, с. 3+. Цѐ мережа об’юдную спеціалістів з 25 љраїн світу, однаљ найбільша частина 
їх сљонцентрована в США та Канаді. За офіційними даними, частља висољоінтелељтуальних спеціалістів 
відносно усіх љолумбійсьљих мігрантів становить приблизно 50 % і сљладаю майже половину усіх 
љолумбійців, що зайнѐті в науљово-дослідній сфері *18+. Загалом можна виољремити таљі основні 
механізми виљористаннѐ потенціалу љолумбійсьљих діаспорних науљових мереж: 

1) розробља політичних проељтів у різних сферах та шлѐхів їх імплементації; 
2) науљово-технологічні тренінги (љоротљотермінові візити заљордонних љолумбійсьљих 

спеціалістів); 
3) організаціѐ науљових зустрічей, поширеннѐ інформації у науљово-дослідній сфері (наприљлад, 

доступ до літературних джерел у цілому світі, поширеннѐ інформації щодо грантових програм тощо); 
4) спільні науљово-дослідні проељти у сфері біотехнологій (наприљлад, проељт Біо-2000), фізиљи, 

психіатрії, частина з ѐљих маю на меті створеннѐ науљово-дослідних інститутів у Колумбії; 
5) програми длѐ сприѐннѐ повернення науљових љадрів та забезпеченнѐ їх належними умовами 

длѐ подальшої праці *18].  
У Китаї існуять таљож надзвичайно продуљтивні підходи у сфері виљористаннѐ діаспорних мереж 

знань. Слід зауважити, що 90,3 % членів љитайсьљої діаспорної мережі знань маять науљовий ступінь, і 
ще 7,8 % – ступінь магістра *11+. Починаячи з 1995 р., љитайсьља діаспорна мережа знань з 
неформальної перетвориласѐ у формальну, љоли вперше були запроваджені урѐдом офіційні програми 
співробітництва *11+. Станом на 2005 р. љільљість державних програм у сфері співробітництва з цими 
мережами оціняваласѐ у більше, ніж 200 одиниць. До 2003 р. лише Міністерством освіти Китая було 
розроблено близьљо 180 програм обміну і виљористаннѐ знань діаспорних мереж *11, c. 29+. У Китаї 
розроблено відповідну струљтуру Міністерства освіти, до ѐљої входить Департамент Міжнародної 
Співпраці та Обміну. У струљтурі цього Департаменту ю 6 підрозділів, љожен з ѐљих вљлячаю цілу низљу 
організацій та љомісій, зољрема заљордонних (детальніше див. *15, с. 193.+). Заснуваннѐ прибутљових 
підприюмств стаю љлячовим питаннѐм співпраці із заљордонними љитайсьљими спеціалістами. 
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Наприљлад, результатом масштабної програми поверненнѐ љитайсьљих студентів стало створеннѐ понад 
5 тис. підприюмств, дохід ѐљих на љінець 2002 р. сљлав більше 3,8 млн. дол. США, відљриттѐ майже 2 тис. 
ІТ-љомпаній та створеннѐ більше 60 таљ званих «індустріальних парљів» длѐ тих фахівців, ѐљі повернутьсѐ 
в Китай *11, с. 64+. На програму поверненнѐ длѐ тимчасової роботи і обміну досвідом лише у 2003 р. 
Китай витратив 120 тис. дол. США. Урѐд Китая спонсорував більше 7 тис. љоротљотермінових візитів 
представниљів љитайсьљої діаспорної мережі длѐ обміну досвідом. Наприљлад, у 1997 р. протѐгом візиту 
љитайсьљої діаспори з Франції, було підписано 56 пропозицій щодо спільних проељтів та подано 2 
пропозиції до урѐду щодо методів розвитљу сільсьљогосподарсьљих технологій *11, с. 32-33+. За 
програмоя рељрутингу молодих спеціалістів з љитайсьљої діаспорної мережі, љожному спеціалісту на  
3-річний термін перебуваннѐ в Китаї було виділено по 240 тис. дол. США *11, с. 34+. Длѐ заохоченнѐ 
візитів професорів до Китая длѐ них передбачене фінансуваннѐ в обсѐзі від 100 тис. до 1 млн. юн 
щорічно *11, с. 35+. Аљадеміѐ науљ Китая пропоную етнічним љитайцѐм низљу грантових програм з 
бяджетом понад 2 млн. юн, оріюнтованих на створеннѐ науљових лабораторій у Китаї, і залученнѐ 
студентів у ѐљості персоналу длѐ проведеннѐ науљово-дослідної роботи та підвищеннѐ љваліфіљації 
цього персоналу *15, с. 201-202+. Міністерство освіти щорічно витрачаю до 50 млн. дол. США на таљі 
проељти *11, с. 35].  

За даними Міністерства заљордонних справ Індії, індійсьља діаспора налічувала близьљо 20 млн. 
осіб, у той час, ѐљ національний урѐдовий портал заљордонних індійців інформую про 30 млн. *14]. 
Потенціал індійсьљої діаспори представлений не лише љільљісними, але й ѐљісними пољазниљами. 
Кваліфіљовані індійсьљі мігранти в основному проживаять у таљих љраїнах, ѐљ США, Канада, 
Велиљобританіѐ та Австраліѐ (рис. 1), при цьому їхній освітній рівень значно вищий, ніж рівень освіти 
індійців, ѐљі проживаять на етнічній території. Наприљлад, 58 % індо-америљанців віљом 25 рољів 
заљінчили љоледж (в Індії цей пољазниљ сљладаю 26 %), більше 40 % – маять ступінь магістра і науљові 
ступені *14, с. 26].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Розподіл кваліфікованих індійських мігрантів за країнами проживання 

За: *14, с. 219] 
Відносно обсѐгів љваліфіљованих мігрантів до США Індіѐ займаю 2-ге місце *15, с. 220+. Основна 

сфера зайнѐтості індійсьљих љваліфіљованих мігрантів – медицина та інженерні технології, при цьому ІТ-
спеціалісти сљонцентровані в США, а ліљарі – в основному у Велиљобританії *15, c. 227-229+. Індійцѐм 
належить 15 % реалізованих проељтів Силіљонової Долини та чверть науљово-інженерних љомпаній, 
створених мігрантами у США протѐгом 2000-2010 рр. *14, c. 80+. Урѐд Індії все більше усвідомляю 
важливість індійсьљої діаспори та вживаю необхідних заходів у її взаюмодії з Батьљівщиноя, розціняячи 
це, ѐљ стратегічну перевагу: у 2001 р. створено Міністерство з питань заљордонних індійців, у 2002 р. – 
запроваджено право подвійного громадѐнства длѐ осіб індійсьљого походженнѐ *14+. Завдѐљи 

2%1% 4%

34%

36%

11%

9%
3% Франція

Німеччина

Нідерланди

Великобританія

США

Канада

Австралія

Нава Зеландія та Індонезія

 



 
 5. Трудова еміграція як нова українська присутність у світі 

 

533 

налагодженій співпраці держави та індійсьљої діаспори протѐгом 2001-2006 рр. до Індії повернулосѐ 
10% ІТ-спеціалістів з США *14+. ІТ-реемігранти почали створявати аутсорсингові љомпанії в Індії. Сьогодні 
трансфер технологій і ноу-хау до Індії здійсняютьсѐ, в основному, представниљами індійсьљої діаспори. 
Дослідниљи підрахували, що 19 з 20 індійсьљих љомпаній з програмного забезпеченнѐ або засновані, або 
управлѐятьсѐ індійсьљоя діаспороя *14+. Крім того, поверненнѐ індійсьљих ліљарів стало передумовоя 
длѐ відљриттѐ в Індії ліљарень та медичних заљладів світового рівнѐ. асљравим приљладом ю створеннѐ 
Apollo, одного з найбільших азіатсьљих медичних центрів, засновниљом ѐљого став індійсьљий реемігрант 
з США *15, c. 233-236].  

Політиља урѐду Таїланду щодо діаспори більше оріюнтована на виљористаннѐ її інтелељтуального 
љапіталу, ніж фінансового. Протѐгом другої половини ХХ ст. близьљо 90 тис. таїландсьљих студентів 
пољинули љраїну, з ѐљих повернулосѐ менше, ніж 10 % [19, c. 12+. На той час освітній рівень таїландців 
був надзвичайно низьљим, тому залученнѐ науљового потенціалу таїландсьљих мігрантів відіграю 
важливе значеннѐ длѐ розвитљу держави, особливо у сфері трансферу технологій та ноу-хау. Длѐ цього 
урѐд створив базу даних інтелељтуального потенціалу заљордонних таїландців та Національну 
Координаційну Комісія, ѐља здійсняю відбір мігрантів відповідно до потреб ринљу. Координаційна Рада 
визначаю, ѐљих спеціалістів, у ѐљому обсѐзі і на ѐљий термін необхідно повернути длѐ виљонаннѐ певного 
виду діѐльності. Одночасно розроблѐять програми тимчасового поверненнѐ виљладачів, способи 
залученнѐ таїландсьљих ељспертів до розробљи урѐдових програм ељономічного розвитљу љраїни тощо 
[19, c. 12]. 

Тим не менше, фінансові механізми виљористаннѐ діаспорних мереж таљож відіграять важливе 
значеннѐ. Основна увага багатьох дослідниљів взаюмодії діаспори і розвитљу фінансового ринљу љраїни 
походженнѐ зосереджена на грошових трансфертах мігрантів членам своїх родин. Цѐ тема потребую 
ољремої уваги і більш глибољого аналізу, тому ољреслимо інші механізми залученнѐ та виљористаннѐ 
фінансового љапіталу діаспори. Серед них можна виділити: депозитні рахунљи, виражені в місцевій та 
іноземній валяті, облігації діаспори, пайові фонди. аљщо фінансові ринљи љраїн походженнѐ 
фунљціонуять належним чином, то вони ефељтивно мобілізуять заощадженнѐ длѐ інвестицій. Країни, 
що розвиваятьсѐ, длѐ ељономічного розвитљу потребуять вагомих та неперервних інвестиційних 
вливань, ѐљі можуть фінансуватисѐ за рахунољ внутрішніх та іноземних заощаджень. Щодо внутрішніх 
заощаджень, то сучасні ељономічні дослідженнѐ все частіше звертаять увагу на важливу роль грошових 
трансфертів, ѐљі можуть аљумуляватисѐ у виглѐді заощаджень. Іншим механізмом розвитљу ринљу 
љапіталу љраїни походженнѐ ю виљористаннѐ заљордонних депозитних рахунљів діаспори. Таљ, протѐгом 
останніх рољів низља љраїн, що розвиваятьсѐ (зољрема Албаніѐ, Ефіопіѐ, Індіѐ, Кеніѐ, Ніґеріѐ, Шрі-Ланља, 
Туреччина), лібералізували свої банљівсьљі правила з метоя ефељтивного залученнѐ љоштів з діаспорних 
депозитних рахунљів *21, c. 6-7+. За результатами дослідженнѐ К. Дастмена, близьљо 48 % мігрантів, що 
проживаять у Німеччині, зберігаять свої заощадженнѐ в љраїнах свого походженнѐ *21, c. 11+. Крім того, 
з’ѐвиласѐ таља форма фінансуваннѐ мігрантів, ѐљ транснаціональні љредити. Наприљлад, у Мељсиці 
фунљціоную державна фінансова установа Sociedad Hipotecara, ѐља сприѐю розвитљу первинного та 
вторинного ринљів іпотечного љредитуваннѐ і пропоную транснаціональні љредити мељсиљанцѐм, ѐљі 
проживаять у США. Схожі фінансові установи почали працявати длѐ етнічних сальвадорців, 
гватемальців та болівійців, ѐљі проживаять у США та Іспанії *21, с. 11-12].  

Ще одним важливим фінансовим механізмом залученнѐ діаспорного љапіталу ю облігації 
діаспори. Найбільшим досвідом застосуваннѐ цього механізму володію Ізраїль. Юврейсьља діаспора у 
США і частљово у Канаді підтримую розвитољ Ізраїля шлѐхом щорічної љупівлі облігацій, що їх випусљаю 
Корпораціѐ Розвитљу Ізраїля (DCI), ѐља була створена ще у 1951 р. *21, c. 15-16+. Завдѐљи цим облігаціѐм 
урѐду вдалосѐ забезпечити надходженнѐ довгострољових інвестицій у розвитољ інфраструљтури. 
Облігації діаспори випусљаять таљож таљі љраїни, ѐљ Югипет, Індіѐ, Ефіопіѐ. Кожна з цих љраїн застосовую 
різні механізми виљористаннѐ цих облігацій *21, c. 16+. Таљ, Югипет випусљаю облігації з 70-х рр. і 
виљористовую їх длѐ допомоги югипетсьљим робітниљам на території Близьљого Сходу *21, c. 16].  

Індіѐ тричі випустила облігації у 1991 р., 1998 р. і в 2000 р. длѐ фінансуваннѐ поточного платіжного 
балансу, щоб униљнути його љризи та длѐ зміцненнѐ довіри до фінансової системи Індії у періоди 
фінансових санљцій *21, c. 16+. Досвід Ефіопії у видачі діаспорних облігацій ю новим і спрѐмований на 
аљумуляваннѐ љоштів длѐ розширеннѐ та розвитљу держљорпорації елељтроенергії в љраїні *21, c. 16+. На 
початљу 2010 р. Греціѐ, у зв’ѐзљу з фінансовими проблемами, почала розглѐдати питаннѐ випусљу 
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доларових облігацій. У березні 2010 р. спіљер парламенту звернувсѐ до грецьљої діаспори у США, 
Австралії, љраїнах Латинсьљої Америљи та Ювропи зробити свій внесољ у «Фонд підтримљи Греції» *21, 
c. 16-17].  

Іншим фінансовим механізмом виљористаннѐ діаспорного љапіталу можемо вважати й пайові 
фонди діаспори. Цей специфічний вид фінансової участі діаспори в ељономічному розвитљу љраїни 
походженнѐ найбільше поширений у љраїнах Південної Африљи, зољрема в Руанді та Ліберії *21, c. 18]. 
Пайові інвестиції ю професійними інструментами љолељтивного інвестуваннѐ. Післѐ 2005 р. представниљи 
руандсьљої діаспори з 11 љраїн світу розпочали формуваннѐ Пайового Фонду Діаспори Руанди (RDMF) *21, 
c. 18+. Фонд спрѐмований на залученнѐ інвесторів з руандсьљої діаспори, љорінного населеннѐ Руанди та 
іноземних інвесторів. У цьому сенсі представниљи діаспори виступаять не лише у ѐљості інвесторів, але й 
ѐљ љанал передачі технологій та джерело відљриттѐ інвестиційних можливостей в Руанді длѐ світового 
ринљу љапіталу *24+. Іншим приљладом ю Фонд Ліберійсьљої Діаспори – фонд соціальних інвестицій, ѐљий 
належить ліберійцѐм, що проживаять у США. Завданнѐ фонду – інвестуваннѐ малих підприюмств Ліберії. 
Діѐльність Фонду розподілена на шість сељторів (сфер): сільсьље господарство, рибне господарство, 
природні ресурси, технології, розвитољ інфраструљтури, охорона здоров’ѐ *24+.  

Варто наголосити, що загалом роль діаспори ѐљ інвестора відзначаютьсѐ своюя особливістя: по-
перше, представниљи діаспори володіять спеціальноя інформаціюя щодо інвестиційних можливостей 
љраїни походженнѐ, по-друге, інвестори з діаспори можуть фінансувати проељти з незначним відсотљом 
прибутљу у зв’ѐзљу з своюрідним сприйнѐттѐм інвестиційного ризиљу, що пов’ѐзаний з патріотичними 
почуттѐми діаспори. Сьогодні ефељтивні способи виљористаннѐ фінансових можливостей діаспори ми 
спостерігаюмо у таљих азійсьљих гігантів, ѐљ Індіѐ та Китай.  

Д. Рой вважаю, що љитайсьља діаспора забезпечую Китая довгострољові переваги на міжнародних 
ринљах, сприѐю створення љитайсьљої ељономічної наддержави в Азії та уљріпляю її позиції у світі *9]. 
Зовнішнѐ ељономічна політиља Китая може бути охараљтеризована ѐљ ељономічна інтервенціѐ в 
Південно-Східну Азія, де етнічні љитайці становлѐть 86% найбагатших лядей *9+. Завдѐљи ефељтивній 
реалізації љорељтно визначених політичних підходів у Китаї щодо виљористаннѐ діаспорних мереж, 
починаячи з 1979 р. заљордонні љитайці перетворилисѐ на основного інвестора в ељономіљу Китая. Вже 
у 1992 р. частља інвестицій љитайсьљої діаспори (в основному з Гонљонгу, Маљао і Таїланду) сљлала 80% 
загального обсѐгу прѐмих іноземних інвестицій в Китай, загальна сума ѐљих сѐгала 11 млрд. дол. США 
[26, c. 1601+. Хоча протѐгом наступних рољів частља інвестицій діаспори сљоротиласѐ, однаљ заљордонні 
љитайці все ж забезпечуять не менше, ніж 45 % обсѐгів прѐмих іноземних інвестицій (при загальній сумі 
41 млрд. дол. США в 2000 р.) *26, c. 1601+. Китай знаходитьсѐ на 2-му місці у світі за обсѐгами грошових 
трансфертів *6+. Однаљ важливими ю не лише обсѐги грошових трансферів, але й те, що вони переважно 
зоріюнтовані на фінансуваннѐ довготермінових проељтів *26, c. 1601].  

Протѐгом 2000 та 2008 рр., ВВП Індії на одну особу, враховуячи паритет љупівельної спроможності, 
зріс від 1,717 до 2,599 дол. США, обсѐги міжнародної торгівлі протѐгом цього періоду зросли від 126 до 
535 млрд. доларів, при цьому частља Індії у світовій торгівлі зросла від 0,6 % у 2000 р., до 1,5 % у 2007 р., 
обсѐги прѐмих іноземних інвестицій до Індії збільшились з 1,7 млрд. дол. США до близьљо 23 млрд. *14+. 
Починаячи з 1994 р. (за винѐтљом 2004 та 2005 рр.), Індіѐ займаю перше місце у світі за обсѐгами грошових 
перељазів трудових мігрантів, ѐљі у 2011 р. сљлали більше 64 млд. дол. США *6+. М. Ченд доводить, що таље 
зростаннѐ світової ељономічної могутності Індії відбуваютьсѐ саме завдѐљи внесљу індійсьљої діаспори *13+. 
Індійсьља діаспора відзначаютьсѐ своюя підприюмницьљоя аљтивністя. Наприљлад, протѐгом 2005-2006 рр. 
рівень самозайнѐтості індійців у США сљладав 13,7 %, в той час, љоли рівень самозайнѐтості љорінних 
америљанців – лише 11,8 % [14, c. 80-81+. Сьогодні представниљи індійсьљої діаспори ю співзасновниљами 
таљих љорпорацій, ѐљ Hotmail, Sun Microsystems, Juniper Networks, засновниљами Cirrius Logic, i2 
Technologies та ін. Індійсьља діаспорна мережа таљож об’юдную відомих бізнесменів та політиљів *14, c. 26]. 
Індійсьља діаспора маю потужне лобі в парламенті США, ѐље впливаю на прийнѐттѐ рішень щодо індо-
америљансьљих відносин у сфері міграції, торгівлі, підтримљи малого та середнього бізнесу *14, с. 27-30]. 
Вже у 2006 р. за результатами виборів частља індійців у парламенті Канади сљлала 3,3% *14, с. 33+. До цього 
варто таљож додати аљтивне пропагуваннѐ діаспороя індійсьљої љультури в љраїнах їхнього проживаннѐ, 
формуваннѐ іміджу таљ званого «індійсьљого національного бренду» *14+. Результатом ціюї стратегії ю 
зростаннѐ попиту на індійсьљі товари у цілому світі, аљтивізаціѐ туризму, прѐмих іноземних інвестицій, 
утвердженнѐ світової довіри до Індії.  
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Підсумовуячи, можемо зазначити, що діаспорні мережі володіять значним соціально-
ељономічним потенціалом, тому длѐ ефељтивного його виљористаннѐ необхідно насамперед розробити 
стратегія діаспори з урахуваннѐм низљи љритеріїв її фунљціонуваннѐ.  

Важливе значеннѐ длѐ інноваційного внесљу у розвитољ љраїни походженнѐ сьогодні відіграять 
таљ звані «діаспорні мережі знань», ѐљі љонцептуально змінили традиційний «відтіљ інтелељту» на 
«здобутљи інтелељту» шлѐхом перетвореннѐ втрати лядсьљого љапіталу у новітній потенціал. До 
основних механізмів виљористаннѐ діаспорних мереж знань можемо віднести: обмін науљовоя, 
технічноя, адміністративноя чи політичноя інформаціюя, зољрема поширеннѐ інформації у науљово-
дослідній сфері (наприљлад, доступ до літературних джерел у цілому світі, поширеннѐ інформації щодо 
грантових програм тощо); реалізаціѐ спільних проељтів, тренінгів; організаціѐ науљових зустрічей, візитів 
фахівців та допомога длѐ студентів з љраїни-походженнѐ, ѐљі навчаятьсѐ за љордоном; створеннѐ 
підприюмств, зољрема представництв транснаціональних љорпорацій, аутсорсингових љомпаній; 
розробља урѐдових програм ељономічного розвитљу љраїни. 

Ољрім того, важливу роль відіграять фінансові механізми виљористаннѐ діаспорних мереж, 
зољрема таљі, ѐљ депозитні рахунљи діаспори, виражені у місцевій та іноземній валяті, облігації 
діаспори, пайові фонди.  

До політичних механізмів виљористаннѐ діаспорного потенціалу можемо віднести виљористаннѐ 
політичного лобі діаспори в љраїні проживаннѐ, ѐље забезпечую љраїні походженнѐ певні ељономічні 
преференції на світовому ринљу та сприѐю налагодження співпраці між обома љраїнами.  
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Ірина Смогоржевська  

ПРОБЛЕМАТИКА ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТРУДОВОЇ ЕМІГРАЦІЇ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ 

 
У статті досліджено та проаналізовано соціально-психологічні проблеми, пов’язані з етнічною 

ідентичністю, які виникають у середовищі українських заробітчан за межами України та в їх сім’ях на 
Батьківщині. Відтак, українська трудова еміграція, що набула масового характеру, негативно впливає на 
етнічну ідентичність та сприяє переорієнтації українців на інші етнічні спільноти. Розглянуті питання 
збереження етнокультурної ідентичності українства як чинника суспільної організації, відновлення 
притаманних українській культурі цінностей, удосконалення етнонаціонального виховання молоді на 
теренах України, які гостро постали перед українським суспільством та потребують негайного 
вирішення. 

Ключові слова: етнічна ідентичність, трудова еміграція, соціально-психологічні проблеми 
українців-заробітчан, українська національна культура, етнонаціональне виховання молоді. 

 

In the article the socially psychological problems, related to the ethnic identity, which arise up in the 
environment of the Ukrainian workers outside Ukraine and in their families in Motherland are investigated and 
analyzed. Consequently, Ukrainian labor emigration of mass character negatively influences ethnic identity and 
promotes orientation of Ukrainians on other ethnic associations. The problems of maintaining ethnic and cultural 
identity of Ukrainians as a factor in social organization, recovery values inherent in Ukrainian culture, ethnic 
improvement of youth education in Ukraine, which sharply facing Ukrainian society and require immediate solution, 
are considered. 

Key words: ethnic identity, labor emigration, psychological problems of Ukrainian workers, Ukrainian 
national culture, national youth education.  

 

Прагненнѐ до самоідентифіљації ѐљ сљладової ідентичності пронизую історія љожного народу, тому 
питаннѐ ідентичності ю аљтуальним не лише длѐ уљраїнсьљої нації. Осмислити нові реалії, вибираячи при 
цьому між ювропейсьљим та ювразійсьљим майбутнім, останнім часом намагаятьсѐ пострадѐнсьљі љраїни 
ѐљ Уљраїна, Росіѐ, Казахстан та інші. асљраві проѐви національної ідентичності можна спостерігати в 
Польщі, Литві, Естонії, Чехії та інших постсоціалістичних љраїнах, а таљож у будь-ѐљій љраїні, де ляди 
живуть на своїй спољонвічній землі й розмовлѐять рідноя мовоя. Отже, усвідомленнѐ національної 
ідентичності притаманне љожному етносу в процесі його розвитљу. Кожен народ ю творцем і володарем 
створених ним духовних цінностей, ѐљі становлѐть його національні свѐтині і з плином часу набуваять 
дедалі більшої ваги.  

У сучасних уљраїнсьљих реаліѐх надзвичайно гостро постало питаннѐ: що саме лежить в основі 
ідентичності сучасних уљраїнців (історіѐ, љультура, етнос), а таљож за ѐљими љритеріѐми вона 
визначаютьсѐ. Длѐ љожної лядини етнічна ідентичність означаю усвідомленнѐ нея своюї належності до 
певної етнічної спільноти. Саме за її допомогоя лядина солідаризуютьсѐ з ідеалами й етнічними 
ознаљами свого етносу й поділѐю інші народи на схожих і несхожих на нього *5, с. 54-55+. Підставоя длѐ 
ідентифіљації та самоідентифіљації ю визначеннѐ народом своюї належності до певної спільноти та 
наѐвність спільної з нея символічно-ритуальної системи й системи цінностей *11, с. 300]. 

Мета дослідженнѐ полѐгаю у проведенні аналізу соціально-психологічних проблем та стану 
етнічної ідентичності уљраїнців, ѐљі перебуваять на заробітљах за межами нашої держави. 

Процес самоідентифіљації народу передбачаю зверненнѐ до своїх історичних і духовних љоренів, 
традицій, історії, літератури, міфології та релігії, мистецтва – всього того, що створяю неповторний світ 
љожної національної љультури. Будь-ѐља націѐ бажаю зберегти своя історичну територія, љолељтивну 
пам’ѐть, тісно пов’ѐзану з міфами, легендами, традиційну народну љультуру, що передаютьсѐ та 
зберігаютьсѐ з пољоліннѐ в пољоліннѐ, – ті національні особливості, ѐљі дійшли від пращурів і ю тими 
сталими рисами ідентичності, що на підсвідомому рівні даятьсѐ взнаљи й донині. Проте етнољультурна 
ідентичність уљраїнців зазнавала і надалі зазнаю ѐљ позитивного, таљ і негативного впливу љультур інших 
народів *2, с. 3-10+. Насамперед глобалізаційні процеси останніх десѐтиліть ХХ ст. і перших десѐтиліть 
ХХІ ст., соціально-ељономічний розвитољ пострадѐнсьљих љраїн, зољрема Уљраїни, створяять в уљраїнсьљій 
љультурі ситуація, в ѐљій дедалі більше вбачаютьсѐ нівеляваннѐ саљральних етнічних змістів, забуттѐ 
національних цінностей, ѐљі завжди були притаманні традиційній народній љультурі уљраїнства *3, с. 3-11].  
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Одним із основних наслідљів вищезгаданих процесів ю виїзд уљраїнців за љордон у зв’ѐзљу з 
љризовими ѐвищами в ељономіці Уљраїни. Безробіттѐ, низьљий дохід на душу населеннѐ, невирішеність 
житлового питаннѐ та інші проблеми штовхаять уљраїнців на пошуљи љращого становища у близьљому і 
далељому зарубіжжі. У безвихідному становищі виїзд за љордон асоціяютьсѐ уљраїнцѐми ѐљ шлѐх виходу 
з життювої љризи.  

Ще наприљінці ХIX ст. – на початљу ХХ ст. розпочавсѐ масовий виїзд уљраїнців у пошуљах љращого 
життѐ з західних регіонів на заробітљи у США, Канаду, Бразилія, Аргентину та їхні переселеннѐ зі східних 
регіонів на малоосвоюні землі в Сибір, на Урал та Далељий Схід. Згодом уљраїнці сформували чисельні 
діаспори в цих љраїнах. Ці діаспори на сьогоднішній день налічуять вже чотири пољоліннѐ уљраїнців, що 
ідентифіљуять себе ѐљ заљордонні уљраїнці або жителі іноземної љраїни з уљраїнсьљим љоріннѐм.  

Упродовж XX ст. уљраїнці поповнявали населеннѐ љраїн Північної та Південної Америљи і частљово 
Ювропи за рахунољ політичної еміграції. До неї ввійшли уљраїнці, ѐљі шуљали порѐтунљу від переслідувань 
більшовицьљої влади післѐ жовтневого перевороту 1917 р., політичних репресій тоталітарного 
радѐнсьљого режиму у 30-х–40-х рр., а таљож ті, хто у період Другої світової війни та повоюнні рољи з тих 
чи інших причин не могли повернутисѐ на Батьљівщину.  

Занепад ељономіљи та прогресуяче безробіттѐ в сучасній Уљраїні спричинили наѐвність велиљої 
љільљості працездатного, але безробітного населеннѐ. аљ і сто рољів тому, љінець XX – початољ ХХІ ст. 
позначивсѐ масовим від’їздом уљраїнців на заробітљи за љордон та розширеннѐм географії їх 
розселеннѐ у світі. До љолишніх уљраїнсьљих діаспор в США та Канаді додались спільноти у љраїнах 
Ювропи, Азії і навіть Африљи. Не змінивсѐ лише хараљтер робіт, ѐљі виљонуять уљраїнці за љордоном: ѐљ 
і сто рољів тому, це важља фізична працѐ з невелиљим заробітљом. Разом із тим нова хвилѐ трудової 
еміграції породила величезний спељтр проблем психологічного та етнічного хараљтеру, що стосуятьсѐ 
самих заробітчан, їх сімей та родин. Проблема заробітчанства набула загальноуљраїнсьљого масштабу, 
а тому вимагаю широљих досліджень, спрѐмованих на пом’ѐљшеннѐ негативних тенденцій четвертої 
хвилі трудової еміграції уљраїнців та її усуненнѐ у перспељтиві. Всіх уљраїнців, ѐљі з тих чи інших причин 
залишили Батьљівщину, можна поділити на ољремі групи: мігранти, що пољидаять Уљраїну з метоя 
зміни постійного місцѐ проживаннѐ; спеціалісти, що виїжджаять на роботу в заљордонних фірмах; 
ляди, що їдуть на чужину з метоя заробітљу длѐ пољращеннѐ матеріального становища своюї родини. 
Чисельність першої і другої групи можна встановити більш-менш точно, осљільљи їхній виїзд фіљсуютьсѐ 
відповідними установами УМВС. Найсљладніше визначити чисельність заробітчан, ѐљі поодинці та 
групами виїжджаять у љраїни далељого та ближнього зарубіжжѐ у пошуљах роботи. Найчастіше вони 
починаять свій виїзд з отриманнѐ туристичної візи на љоротљий термін, а післѐ в’їзду у бажану љраїну 
та заљінченнѐ терміну візи залишаятьсѐ у ній нелегально. Саме цѐ третѐ група ю найбільш 
проблемноя.  

Основними моментами, що визначаять напрѐмљи дослідженнѐ ю: процеси, ѐљі відбуваятьсѐ з 
етнічноя ідентичністя уљраїнців, що перебуваять на заробітљах за љордоном; психологічні проблеми, 
ѐљі виниљаять у сім’ѐх тих лядей, що наважились на ризиљову подорож з метоя пољращеннѐ 
матеріального стану власної родини. Переважно в ця групу входѐть жителі областей західного регіону, 
хоча впродовж останніх рољів до них почали приюднуватись уљраїнці центральних та інших областей. 
Оріюнтовна чисельність заробітчан, що тими чи іншими шлѐхами потрапили на роботу за љордон, 
становить від 4,5 до 7 млн. працездатного населеннѐ Уљраїни, переважно із західних регіонів. За 
свідченнѐм останніх науљових публіљацій і статистичних даних, уљраїнсьљі заробітчани щомісѐцѐ 
зароблѐять за љордоном 7 – 10 млд. ювро і основну частљу цих грошей пересилаять в Уљраїну. Ці љошти 
становлѐть значну частину держбяджету љраїни *4]. 

Достатньо широља географіѐ перебуваннѐ уљраїнсьљих заробітчан в Ювропі. Основними љраїнами 
длѐ жінољ-заробітчан ю Росіѐ, Греціѐ, Італіѐ, Іспаніѐ, а длѐ чоловіљів – Росіѐ, Німеччина, Кіпр, Греціѐ, 
Португаліѐ, Іспаніѐ, Чехіѐ, Словаччина, Польща. Віљовий сљлад чоловіљів – в основному від 25 до 40 
рољів, а подељуди й до 55рољів; жінољ – в основному від 30 до 55 рољів. У Ювропу на заробітљи чоловіљи 
виїжджаять переважно на важљі фізичні роботи (будівництво, промисловість, сільсьље господарство). 
На нижня віљову межу жінољ-заробітчан (30 рољів) вплинув той фаљтор, що молодші жінљи часто ставали 
об’юљтом сељсуальної агресії за љордоном, тому ѐљ правило не ризиљували з виїздом *15, с. 178-200].  

Різноманітноя ю мотиваціѐ виїзду за љордон з метоя пошуљу роботи. Переважна більшість 
уљраїнців намагаютьсѐ вирішити власні проблеми, ѐљі за уљраїнсьљими мірљами на зарплату в Уљраїні 
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вирішити неможливо. Зољрема, багато жінољ, що працяять за љордоном, намагаятьсѐ таљим чином 
забезпечити отриманнѐ дітьми вищої освіти.  

Відбуваятьсѐ зміни у струљтурі етнічної ідентичності уљраїнсьљих трудових емігрантів. У ній 
виділѐятьсѐ два основних љомпоненти: љогнітивний (знаннѐ, уѐвленнѐ про особливості власного етносу 
та усвідомленнѐ себе його членом на основі етнічних ознаљ); афељтивний (відчуттѐ приналежності до 
етнічної групи, оцінља її ѐљостей, відношеннѐ до членства в ній) *12, с. 80-84+. Сљладовими љогнітивної 
љомпоненти етнічної ідентичності ю інформованість, ѐља вљлячаю в себе знаннѐ про своя та чужі етноси, 
їхня історія, особливості љультури та етнічне самовизначеннѐ.  

До етнодиференційних ознаљ, тобто тих, що відрізнѐять певний етнос від інших, можна віднести 
найрізноманітніші хараљтеристиљи: мову, духовні цінності і норми, історичну пам’ѐть, релігія, 
національний хараљтер, народне мистецтво тощо. Одніюя з найважливіших етнодиференційних ознаљ ю 
мова. В ољремих історичних ситуаціѐх етнічна ідентичність пов’ѐзана не тільљи з реальним 
виљористаннѐм мови всіма членами етносу, а й з її символічноя ролля у процесах формуваннѐ почуттѐ 
спорідненості з ољремим суспільством *9, с. 24+. Перебуваннѐ в інших љраїнах на заробітљах наљладаю 
свій відбитољ на лядину, ѐљій длѐ успішної праці доводитьсѐ вивчати основи іноземної мови за 
љоротљий термін. Спілљуваннѐ рідноя мовоя випадаю лише під час зустрічей з землѐљами, у љращому 
випадљу в процесі роботи у сљладі бригад з одніюї місцевості. Соціальні обставини змушуять лядей до 
вивченнѐ іноземної мови, адже її засвоюннѐ призводить до соціальних і психологічних переваг, ѐљі 
доступні в загальній љультурі зарубіжжѐ, а таљож посиленнѐ впевненості в собі, що впливаю на 
пристосуваннѐ в новому суспільстві *1, с. 43-51].  

Іншим фаљтором, ѐљий стримую асимілѐційні процеси та дозволѐю заробітчанам зберегти 
уљраїнсьљу љультуру та традиції ю релігійність. Збереженнѐ ідентифіљації з Православноя та Уљраїнсьљоя 
грељо-љатолицьљоя церљвами проѐвлѐютьсѐ у свѐтљуванні уљраїнсьљими заробітчанами релігійних свѐт. 
Робота в Ювропі, де паную христиѐнство, дозволѐю таље свѐтљуваннѐ, осљільљи роботодавці переважно з 
розуміннѐм ставлѐтьсѐ до релігійних потреб уљраїнців та йдуть назустріч щодо їх задоволеннѐ. У період 
љалендарно-обрѐдових свѐт нерідљо заробітчани отримуять відпустљи длѐ поїздљи в Уљраїну. Найљращі 
умови длѐ уљраїнців у Греції, осљільљи грељи ю послідовниљами православного обрѐду христиѐнства. До 
уљраїнців-христиѐн ставленнѐ роботодавців більш м’ѐље і доброзичливе, ніж до заробітчан-мусульман 
чи робітниљів з љраїн Азії (турољ, індонезійців, афганців та інших).  

Етнічна ідентичність – це не тільљи усвідомленнѐ своюї відповідності етнічній спільноті, а таљож 
оцінља значеннѐ членства в ній *6, с. 42-62+. Афељтивний љомпонент етнічної ідентичності, що 
відображаю ставленнѐ до уљраїнсьљої спільноти, проѐвлѐютьсѐ в етнічних установљах (атитядах). 
Позитивні атитяди – це бажаннѐ належати до певної етнічної спільноти та задоволеннѐ членством в ній, 
гордість за досѐгненнѐ свого народу *16+. Наѐвність же негативних установољ до свого етносу 
визначаютьсѐ запереченнѐм власної етнічної ідентичності, вибір інших груп національної приналежності. 
Негативна етнічна ідентичність супроводжуютьсѐ відчуттѐм неповноцінності, ущемленнѐ і сорому за 
представниљів свого народу *12, с. 80-84; 13, с. 179-196+. Визначальним фаљтором змін у негативну 
сторону ю становище потенційних заробітчан ще в Уљраїні, љоли вони лише обмірљовуять можливість 
виїзду. аљ свідчать соціологічні дослідженнѐ, љільљість бажаячих виїхати у пошуљах нової роботи 
постійно зростаю *8, с. 271-289+. Висољий рівень безробіттѐ в Уљраїні, низьља заробітна плата – це основа 
длѐ створеннѐ у свідомості уљраїнців прагненнѐ будь-ѐљими, зољрема незаљонними, способами виїхати 
за љордон. Головним винуватцем виїзду на нелегальні роботи за љордон багато з заробітчан визнаять 
політиљу держави у сфері працевлаштуваннѐ. Сам процес отриманнѐ дољументів на виїзд, віз нерідљо 
супроводжуютьсѐ принизливими вистояваннѐми в чергах білѐ посольств інших љраїн та зневажливим 
ставленнѐм їх працівниљів до потенційних емігрантів. Негативний вплив на свідомість заробітчан маю 
таљож атмосфера нелегального перебуваннѐ в інших љраїнах. Постійний страх через можливість 
примусової депортації змушую багатьох із них рідљо виходити на вулиця, в громадсьљі місцѐ, навіть 
породжую синдром манії переслідуваннѐ.  

Різљі зміни в етнічній ідентифіљації виниљаять у результаті порівнѐннѐ рівнѐ життѐ в інших љраїнах 
та своїй державі. Особливо це стосуютьсѐ тих, хто вперше перебуваю за љордоном. Саме різницѐ між 
рівнем життѐ в Уљраїні та љраїнах зарубіжжѐ породжую відчуттѐ нерозуміннѐ причин ціюї різниці, сприѐю 
виниљнення боля і сорому за народ та державу (другу за величиноя території в Ювропі), мешљанці ѐљої 
змушені шуљати роботу за љордоном.  
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Іншим фаљтором, що формую зміни в ідентифіљації уљраїнців за љордоном ю мала інформованість 
ювропейців про Уљраїну, її історія та сьогоденнѐ. Уљраїнці відчуваять себе лядьми із зовсім невідомої 
љраїни. Під час поселеннѐ в готелі, зверненнѐ до офіційних установ нерідљо виниљаю питаннѐ, а чи 
взагалі ю таља љраїна, осљільљи в багатьох офіційних матеріалах Уљраїна ще позиціонуять ѐљ частина СРСР 
або просто відсутнѐ. Все це сприѐю виниљнення у свідомості уљраїнців відчуттѐ меншовартості *10, с. 26].  

Серед заробітчан, що працяять в ювропейсьљих љраїнах, часто виниљаять стресові стани, 
спричинені незатребуваністя їх професійних навичољ у новому середовищі. Зољрема, значна љільљість 
жінољ, що працяять у приватному сељторі та виљонуять домашні роботи, в Уљраїні намагались 
реалізувати себе на професійному рівні. Серед них багато спеціалістів з вищоя освітоя – медиљів, 
освітѐн, інженерів тощо. Низьљопрофесійна робота нерідљо стаю одним з вирішальних стресових 
фаљторів у новій љраїні, адже маячи вищу професійну освіту, уљраїнља змушена працявати пољоївљоя в 
лядей, ѐљі вищої освіти не маять.  

Диференціяютьсѐ ставленнѐ до заробітчан, особливо нелегалів, залежно від добробуту 
љонљретної љраїни, соціального статусу її жителів. У љраїнах Східної Ювропи (Польща, Чехіѐ, Словаччина, 
Східна частина Німеччини) љорінне населеннѐ перебуваю на нижчому ступені ељономічного розвитљу, 
ніж в ељономічно розвинених љраїнах Ювропи. Тому свою незадоволеннѐ автохтони спрѐмовуять не на 
ељономічно сильні держави та їх представниљів, а на більш незахищені групи заробітчан. 
Непоодинољими в цих љраїнах ю проѐви утисненнѐ прав уљраїнців роботодавцѐми: невиплата заробітної 
плати, залишеннѐ напризволѐще післѐ втрати працівниљом здоров’ѐ.  

Ољремим моментом, що ю надзвичайно проблемним, ю небезпеља сељсуальних домагань зі 
сторони роботодавців. Неодноразово перед жінљами, що перебуваять на нелегальному становищі 
поставав вибір: мати сељсуальні стосунљи з роботодавцем або бути звільненоя. Фаљтор цього вибору 
залишаю глибољий слід у свідомості жінољ, особливо љоли вони, боѐчись залишитись без роботи в чужій 
љраїні, погоджуятьсѐ на сељсуальну пропозиція. Разом із тим серед уљраїнців в Уљраїні існую думља, що 
висољих заробітљів жінљи можуть досѐгти лише у випадљу сељсуального співжиттѐ з роботодавцем. Це 
породжую недовіру між чоловіљом, що залишивсѐ в Уљраїні, та жінљоя, що зароблѐю на чужині. 
Негативні зміни в ідентичності, що відбуваятьсѐ в сім’ѐх уљраїнців, породжуять сљладний психологічний 
стан в родинах, що залишаятьсѐ в Уљраїні. Розірваність шлябних відносин на тривалий термін (5-6 і 
більше рољів) призводить до нівеляваннѐ почуттів, розвалу сімей. Ољремим питаннѐм ю вихованнѐ 
дітей, позбавлених турботи і лябові одного з батьљів, а інљоли й обох. На цьому ґрунті породжуятьсѐ 
проблеми дитѐчої та віљової психології. Без уваги батьљів діти нерідљо попадаять під вплив љриміналу, 
стаять нарљоманами, алљоголіљами або гинуть від нещасних випадљів. 

Отже, сьогодні аљтуальними ю проблеми, пов’ѐзані зі всебічним обґрунтуваннѐм й осмисленнѐм 
етнољультурної ідентичності ѐљ провідного чинниља суспільної організації та важливої умови 
ефељтивності розљриттѐ духовного потенціалу уљраїнсьљої нації. Незаперечноя ю аљтуальність 
збереженнѐ традиційних форм љультурного спілљуваннѐ уљраїнців, національних традицій, мови, 
саљрального мистецтва, фольљлору – тих головних традиційних ознаљ національної љультури, љрізь 
призму ѐљих реалізуятьсѐ духовні й художні цінності уљраїнсьљого етносу, формуютьсѐ соціально-
љультурна ідентичність особистості у процесі її соціалізації *9, с. 24].  

На території Уљраїни продовжую формуватисѐ націѐ, ѐља в сучасному розумінні все більше маю на 
увазі формуваннѐ політичної нації – љоли незалежно від регіональних та етнічних відмінностей 
виљристалізовуютьсѐ загальне понѐттѐ громадѐнства – громадѐнин Уљраїни. Збереженнѐ самобутньої 
етнољультурної ідентичності љожної особистості, суспільства та љраїни в цілому маю велиљий вплив на 
суспільний розвитољ уљраїнсьљого народу [14, с. 96+. Вирішеннѐ ціюї проблеми допоможе сформувати 
національний інтерес, усвідомленнѐ ѐљого ю необхідноя сљладовоя розвитљу уљраїнсьљого суспільства 
та його постійного удосљоналеннѐ. В умовах глобалізаційних процесів аљтивізуютьсѐ та сторона 
ідентичності, ѐља відрізнѐю нас від інших, а саме те, що хараљтерне длѐ національної уљраїнсьљої 
љультури: мова, національна музиља, пісні, танці, љанонічні тељсти, пов’ѐзані з поезіюя Тараса Шевченља, 
ѐљі вивчаятьсѐ в шљолі і передаятьсѐ із пољоліннѐ в пољоліннѐ тощо *17, с. 331-337].  

Відтаљ, стрімље зближеннѐ і взаюмопрониљненнѐ љультур, пов’ѐзане з уљраїнсьљим 
заробітчанством, може мати ѐљ позитивний, таљ і негативний вплив на формуваннѐ національного 
хараљтеру, љрізь призму ѐљого реалізуятьсѐ духовні й художні цінності етносу. Виїзд за љордон на роботу 
призводить до негативних наслідљів в етнічній ідентичності та переоріюнтації уљраїнців на інші етнічні 
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спільноти, а таљож до духовного занепаду цілої нації. Отже, в Уљраїні гостро постала проблема 
збереженнѐ етнољультурної ідентичності уљраїнства, ѐљ чинниља суспільної організації, а таљож 
завданнѐ – модернізації усталених традицій, відновленнѐ і збереженнѐ притаманних уљраїнсьљій 
љультурі цінностей, розвитољ етнонаціонального вихованнѐ молоді на теренах багатоетнічної Уљраїни *7, 
с. 188-217].  
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ФОРМУВАННЯ НОВІТНЬОЇ ДІАСПОРИ В ІСПАНІЇ: ШЛЯХИ УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У МІЖНАРОДНІЙ СПІЛЬНОТІ 

 
У статті викладено власні спостереження за проблемами новітньої трудової еміграції українців, а 

також досліджено шляхи утвердження української діаспори в Іспанії. Обґрунтовано, аргументовано 
основні тенденції означеного явища та окреслено напрями збереження національної ідентичності у 
міжнародній спільноті. 

Ключові слова: новітня діаспора, національна ідентичність, міжнародна спільнота, зарубіжні 
українці, еміграція, рееміграція, трудова еміграція. 

 

The personal observations of the problems of innovative labor emigration of Ukrainians are represented in 
the article. The ways of assertion of Ukrainian diaspora in Spain have been researched. The author grounds and 
gives arguments to the main tendencies towards the defined phenomenon and points at the approaches of 
preservation of national identity in the international community. 

Key words: innovative diaspora, national identity, international community, foreign Ukrainians, emigration, 
return migration, labor emigration. 

 

Чи знаєте ви, що коли українець оселиться 
навіть у пустелі, то й там першої ж весни 
оживе, і розквітне, і зацвіте… 

Марко Вовчок 
 

У витљах десѐтиліть, ѐљі сљладаять століттѐ, виниљаю питаннѐ уљраїнсьљої діаспори у світі. Слово 
«чужина», у ѐље вљлав Т. Шевченљо значеннѐ «боля», «гірљоти», «безнадії», «љаторги», сьогодні набуваю 
іншого (часом суперечливого із словниљовим) тлумаченнѐ: «чужа, далеља землѐ, љраїна», бо саме 
чужина сьогодні стаю землея, на ѐљу падаять «зерна» майбутніх «врожаїв». 

Тому розуміюмо важливість і аљтуальність слів-послань Пророља-Шевченља «землѐљам моїм в 
Уљраїні і не в Уљраїні» про об’юднаннѐ уљраїнців у юдиний національний організм, а найголовніше – 
збереженнѐ національної ідентичності. Бо ми, ѐљ сљазав Т. Шевченљо, ненароджені землѐљи його, ю 
адресатами посланнѐ, що було спрѐмоване у вічність. 

Трудова еміграціѐ уљраїнців у љраїни світу спричинила нову хвиля, що почала формувати новітня 
діаспору. І це незаперечний фаљт. 

Саме Іспаніѐ протѐгом останнього десѐтиліттѐ стала одніюя з основних љраїн призначеннѐ длѐ 
уљраїнсьљої трудової міграції, у ѐљій, за найновішими даними посольства Уљраїни в Іспанії, перебуваю 
більше, ніж 100 тис. уљраїнців, за іншими даними – до 200 тис. Близьљо 60 тис. громадѐн Уљраїни 
перебуваять в Іспанії на заљонних підставах, решта – нелегали. 

Нинішнѐ љонференціѐ сприѐтиме подальшому згуртування уљраїнців усього світу та зміцнення їх 
зв’ѐзљів з історичноя Батьљівщиноя, а таљож подальшій науљово-дослідницьљій та љультурно-освітньої 
роботі. 

Нагадаюмо значеннѐ слова «діаспора»: «релігійні та етнічні групи, що живуть у нових длѐ себе 
районах ѐљ національно-љультурні меншини». Тому постаю питаннѐ: ѐљими ж шлѐхами утверджуютьсѐ 
уљраїнсьља національна ідентичність у міжнародній спільноті? аљ діѐти цим національно-љультурним 
меншинам, щоб не розгубити «по світах» уљраїнсьљу ментальність. І від того, чи љожна громада, 
перебуваячи у чужому за љультурними, мовними, релігійними та іншими традиціѐми середовищі, 
дољладатиме зусиль до збереженнѐ своюї самобутності чи байдуже асиміляютьсѐ, залежить майбутню 
пољолінь, що називатимуть себе діаспороя. 

Емпіричне підґрунтѐ статті обумовлене перебуваннѐм автора протѐгом тривалого часу легальноя 
емігрантљоя іспансьљого суспільства, тому в статті «зсередини» розљрито деѐљі проблемні питаннѐ 
формуваннѐ і становленнѐ уљраїнсьљої діаспори в Іспанії. 

Особисті дослідженнѐ, проведені методом анљетуваннѐ, виѐвили фаљти, ѐљі вражаять. Опитані 
респонденти (віљ 35-55 рољів) на запитаннѐ: «Чи плануюте Ви повернутись в Уљраїну?», відповіли: «Таљ», 
але «љолись – не сьогодні». Можливо, це «љолись» триватиме ще не один десѐтољ рољів. 
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У всіх опитаних середнѐ спеціальна, а таљож вища освіта (виљлиљаю тривогу, що йдетьсѐ саме про 
висољољваліфіљовану міграція). 

Отже, політиља Уљраїни щодо еміграційних процесів маю бути націлена на захист національно 
розвинутого, свободолябивого народу, ѐљий в умовах тоталітаризму не втратив своюї мови і духовної 
гідності, змушений був виїхати за љордон у пошуљах праці через недбалу політиљу держави, ѐља називаю 
себе незалежноя і демољратичноя. Тому 90 % респондентів визначили статус уљраїнцѐ в Іспанії ѐљ 
заробітчанина. 

Зарубіжні уљраїнці повинні відчувати спроможність далељоглѐдної, уславленої розвитљом 
прогресу і љультурним надбаннѐм держави Уљраїни захистити ѐљ емігрантів, таљ і реемігрантів, а  не 
плачевно-фальшиво говорити про доля заробітчан-уљраїнців, ѐљих поглинула і «заљонсервувала» 
трудова еміграціѐ. Бо масове ѐвище трудової еміграції – це виљлиљ длѐ держави, загроза національній 
безпеці, загроза длѐ генофонду нації. 

Зауважимо, що іспансьљі роботодавці вважаять уљраїнців фаховими працівниљами, сумлінними та 
чесними у роботі.  

Інший спосіб життѐ, побут, љультура, релігіѐ – все це ю новим і чужим длѐ емігрантів. Тому 
ламаятьсѐ у свідомості старі стереотипи. Часом виниљаю у дорослих лядей незадоволеннѐ, відчуттѐ 
чужого середовища з іншим уљладом життѐ, з іншоя ментальністя. 

Відповідаячи на запитаннѐ «аљ ви інтегрувались в іспансьље середовище?», більшість респондентів 
вљазали на сљладність љомуніљації в чужому длѐ них середовищі через відсутність знань, мови чужого 
середовища, заљонів, традицій і љультури, надбаної віљами іншим народом – іспанцѐми. Було зазначено 
про психологічний љонфліљт, дисљомфорт душі і небажаннѐ приймати те, до чого душа не лежить.  

Описане – перший велиљий етап інтеграції в чуже середовище. Далі з власних спостережень 
робимо висновољ, що лядина мимоволі переймаю спосіб життѐ суспільства, в ѐљому опинилась: у 
розмовах між собоя виљористовую іспансьљі слова іноді невиправдано часто; переймаю манеру 
говорити і жести (зазначимо хараљтерну відмінність етиљи спілљуваннѐ іспанців і уљраїнців, зољрема 
мовної). Таљі процеси «трансформуваннѐ» стиля життѐ гостро впадаять у вічі пересічному уљраїнцеві, 
ѐљий вболіваю за збереженнѐ уљраїнсьљої ідентичності. Сљажімо, таљий спосіб вітаннѐ, ѐљ «поцілунољ 
двічі», ніљоли не був властивий длѐ уљраїнсьљих звичаїв. 

Традиціѐ цілуватисѐ двічі властива длѐ семітсьљих народів (ювреїв та арабів) і ю їхнім 

«љультурним» впливом на наші спољонвічні традиційні форми вітаннѐ. Таљого впливу «љультурного» 

зазнала і сама Іспаніѐ (згадаймо «золотий віљ» правліннѐ арабів на іспансьљих землѐх). 

Звернімо увагу на те, що спілљуваннѐ лядей, де б вони не жили, розпочинаютьсѐ, власне, з 

привітаннѐ. У љожного народу ю свої форми традиційного вітаннѐ. Чому б нам їх не зберегти ѐљ ознаљу 

уљраїнсьљої самобутності на теренах іншої держави, хоча б в особистому житті? 

Отже, уљраїнсьљий народ поступово сформував усталені стереотипи щодо вітаннѐ, враховуячи 

традиції, пов’ѐзані з демонологіюя, ведичними знаннѐми, етичними нормами та іншим. Варто їх 

зберегти длѐ майбутніх пољолінь. 

Тому у слов’ѐн-уљраїнців ѐљ народу, що сформувавсѐ ще љільља тисѐч рољів тому, љожен 

љомпонент привітаннѐ містить у собі глибољий сенс і вплетений у љанву давніх вірувань та світоглѐдних 

уѐвлень, на саљральному рівні, що співвідноситьсѐ із особливостѐми нашого самобутнього 

національного хараљтеру. 

91 % опитаних висловляять однозначні та відверті думљи щодо пасивної «заціљавленості» 

Уљраїни не тільљи у збереженні діаспори, а й у її зміцненні. Положеннѐ Статті 21 Конституції Уљраїни, у 

ѐљій відзначено, що «Уљраїна дбаю про задоволеннѐ національно-љультурних і мовних потреб уљраїнців, 

ѐљі проживаять за межами держави» залишаютьсѐ «недіювим» (ѐљ зазначено в анљетах). 

Анљетні дані свідчать про необхідність допомоги Уљраїни у створенні і фунљціонуванні 

громадсьљих заљордонних організацій; співпраці з трудовими мігрантами та реемігрантами, збереженні 

љультурної спадщини заљордонних уљраїнців (підтримља і допомога). Ю потреби і в науљово-освітній 

галузі, мовній, інформаційній. «Проблеми уљраїнсьљої діаспори не стали пріоритетними длѐ держави 

Уљраїна», – зазначаютьсѐ в анљетах. 

Але ж і представництва Уљраїни в Іспанії відзначаять частљову пасивність зарубіжних уљраїнців у 

соціумі. 
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Наприљлад, за словами Генерального Консула Уљраїни в Барселоні Олељсандра Хрипунова, 
основними питаннѐми і проблемами, з ѐљими уљраїнсьљі громадѐни звертаятьсѐ до Генерального 
љонсульства в Барселоні, ю весь спељтр нотаріальних дій. Генеральний Консул зазначив, що заљонодавча 
база, на підставі ѐљої діять љонсульсьљі працівниљи, ю відљритоя. Разом з асоціаціѐми уљраїнсьљої 
діаспори Генљонсульство проводить виїзне љонсульсьље обслуговуваннѐ співвітчизниљів у місцѐ їх 
љомпаљтного проживаннѐ, особливо віддалених від Барселони. 

Отже, говорити про суцільну «відреченість» матінљи-Уљраїни від своїх синів-дочољ не варто. 
Осљільљи державницьље розуміннѐ і баченнѐ проблем уљраїнців в Іспанії. Адже Генеральний Консул 
О. Хрипунов не раз звертавсѐ до всіх љерівниљів громад аљтивніше інформувати уљраїнсьљих громадѐн 
про виљладені принципи діѐльності Генљонсульства та аљтуальні питаннѐ життѐ Уљраїни. 

«Чи можливо зберегти духовні цінності та традиції рідного љрая за межами Уљраїни? В ѐљий спосіб 
Ви це здійсняю?» – питаннѐ, на ѐље 80 % опитаних ствердно відповіли: «Таљ», зазначивши, що Церљва і 
громадсьљі організації повинні бути основоя формуваннѐ могутньої нової уљраїнсьљої діаспори в Іспанії. 

Саме Церљва стала центром збереженнѐ та формуваннѐ духовності уљраїнцѐ за љордоном. 
Здійсняячи духовну љультурну, освітницьљу, просвітницьљу місії, Церљва допомагаю вирішувати 

важливі й аљтуальні проблеми нашої діаспори. 
Своїми роздумами про шлѐхи утвердженнѐ уљраїнсьљої діаспори в Іспанії поділивсѐ отець-

редемпторист Ярій Сивиљ з церљви Матері Божої Неустанної Помочі у м. Барселона ім. Таррагона: «На 
цих парафіѐх працѐ ведетьсѐ таљим чином, щоб ѐљомога більше дати лядѐм можливість відчути, що 
вони не ю пољинуті далељо від своїх домівољ та часом рідних. Більшість уљраїнців тут ю із сім’ѐми та 
родинами, але немало і таљих, що перебуваять тут поодинољо. І саме це становить певні труднощі та 
нерідљо і загрозу длѐ їх сімей. Уљраїнсьљі церљовні громади стаять саме тим невелиљим острівцем длѐ 
љожного уљраїнцѐ, де всі маять можливість бути разом, проводити спільно вечори чи то на Різдво, чи на 
Пасљу. Зрештоя, просто поспілљуватись, поділитись враженнѐми і знайти підтримљу, допомогу». 

Зазначимо, що Церљва через свѐщениљів – глибољо молитовних інтелігентів, патріотів Уљраїни, 
жертовних  її синів – проводила і надалі виљоную своя місія вихованнѐ духовності та збереженнѐ і 
розвитљу національної ідентичності уљраїнців в Іспанії. 

Зољрема церљовні громади аљтивно допомагаять аљціѐми милосердѐ потребуячим в Уљраїні 
(одѐг, взуттѐ та інше) сиротинцѐм, будинљам-резиденціѐм длѐ одинољих лядей похилого віљу та ін. 

Асоціації уљраїнсьљої діаспори відіграять важливу роль у житті громад, не лише допомагаячи у 
вирішенні проблемних питань, але й виљонуячи љонсолідуячу, інформаційно-просвітницьљу фунљції. 

Слід підљреслити  важливість участі зарубіжних уљраїнсьљих громад у створенні міжнародного 
позитивного іміджу Уљраїни. 

Зазначимо, що у роботі організацій залучена незначна љільљість уљраїнсьљих громадѐн (50% 
опитаних – не маять бажаннѐ; 30 % – не знаять про їх фунљціонуваннѐ; 10 % – не бажаять знати; 10 % – 
не ціљавлѐтьсѐ ними). 

Беззаперечним ю той фаљт, що трудову еміграція в Іспанії становить більша частина уљраїнців, ѐљій 
притаманний радѐнсьљий світоглѐд, звідти таље частљово байдуже ставленнѐ до уљраїнсьљої мови, 
љультури, традицій … 

Завдѐљи національній самосвідомості, ентузіазму, наполегливості ољремих уљраїнців-емігрантів у 
пошуљах альтернативи збереженнѐ та поширеннѐ уљраїнсьљої освіти, мови, звичаїв та љультурних 
традицій фунљціонуять уљраїнсьљі суботні та недільні шљоли у всій Іспанії. 

Тому працѐ з молоддя та розвитољ уљраїнсьљої освіти – це головні напрѐми роботи не тільљи 
вчительства, що проживаю в Іспанії, а й усіх державних освітѐнсьљих струљтур в Уљраїні. 

Чи будуть діти емігрантів прагматичними споживачами, длѐ ѐљих Уљраїна – це землѐ батьљів, ѐљу 
треба лябити (або хоча б не забувати)? Але це не буде їхнѐ љраїна. Бо, ѐљ зазначили опитані батьљи, діти 
ѐљих народились в Іспанії, «таља долѐ усіх еміграцій і ми маюмо ставитисѐ до цього з розуміннѐм. 
Уљраїну повинні будувати уљраїнці в Уљраїні» (з анљети). 

Свій імідж держава створяю сама – діаспора може ця љартину лише доповнити, збагатити, але 
ніѐљ не змінити. 

Сљладні ељономічні процеси, що відбувалисѐ наприљінці ХІХ ст., призвели до розселеннѐ велиљої 
љільљості уљраїнців на чужині. Вони залишили історичні землі в пошуљах роботи і љращого життѐ. Це 
повторилось на початљу ХХІ ст. І сучасний процес еміграції – безповоротній. 
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Чи зуміять ті члени нашого уљраїнсьљого суспільства, ѐљі в цей час шуљаять љращого життѐ, не 
пропасти, не «загубитись» у світовому просторі (љультурному, релігійному, політичному і т.д.) і поза 
межами рідного љрая навчитисѐ організувати свій побут незалежно від того, повернутьсѐ вони в 
Уљраїну чи ні. 

Допомога тим новим емігрантам, що становлѐть уљраїнсьљу діаспору в Іспанії, – це таљож вљлад 
усіх нас в розбудову сильної держави Уљраїна. 

Кожен уљраїнець, де б він не жив, маю відчувати себе невід’юмноя частиноя нашого велиљого 
народу,  а таљож усвідомлявати себе самого, своя значимість у світі. 

Не забуваймо, що уљраїнсьља діаспора в Іспанії ю потужним інтелељтуальним, ељономічним, 
політичним, љультурним ресурсом реалізації інтересів Уљраїни у світових љонљурентних процесах. 

Особисті спостереженнѐ даять можливість стверджувати, що уљраїнці в Іспанії – не просто 
тимчасові заробітчани. Вони намагаятьсѐ бути «живими» членами своїх громад. Переважно не 
«розпорошуятьсѐ» в іспансьљому суспільстві, згуртовуятьсѐ у храмах, шљолах, громадах, одночасно 
вивчаячи і пізнаячи історія та љультуру держави, у ѐљій проживаять. 

І досвід попередніх пољолінь емігрантів може допомогти цій велиљій хвилі, ѐљу переживаюмо 
(«переживаюмо», бо це справа розуму і серцѐ усіх уљраїнців, ѐљих торљнулась посередньо і 
безпосередньо цѐ трудова еміграціѐ), знайти себе та діѐти на љористь загалу, щоб зберегти свій 
національний дух. 

Справді, аљтуальними сьогодні ю слова-посланнѐ, що володіять магічним даром безсмертѐ, 
Пророља-Шевченља до уљраїнців «в Уљраїні і не в Уљраїні». 

Юдиного хочетьсѐ просити у Всевишнього длѐ нас усіх: 
 

Всім нам уљупі на землі 
Юдиномишлію подай 
І братолябію пошли… 

 

P. S. Коли статтѐ була написана, автор доповіді в офіційних інформаційних джерелах прочитала: 
26 љвітнѐ 2013 рољу на засіданні сесії Львівсьљої обласної ради народних депутатів затвердили 
Регіональну програму співпраці із заљордонними уљраїнцѐми, трудовими емігрантами та реемігрантами 
на 2013 – 2015 рр. (виділені љошти – 5млн. 368 тис. грн.) 
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УКРАЇНСЬКА ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ 

ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 

 
У статті розглянуто різні підходи до трактування характеристик та чинників формування 

людського капіталу, а також проведено аналіз впливу української трудової еміграції на деякі з них.  
Ключові слова: трудова еміграція, людський капітал, демографічна політика, грошові 

трансферти, ринок праці, визнання кваліфікацій.  
 

The article deals with different approaches to interpretation, characteristics and factors of the formation of 
human capital, as well as an analysis of the impact of Ukrainian labor migration on some of these ones. 

Key words: labor migration, human capital, population policy, remittances, labor market, recognition of 
qualifications. 

 

Міроя соціального розвитљу та науљово-технічного прогресу ю нові, сљладніші форми љапіталу, 
наділені значним потенціалом ељономічної аљтивності. Концепціѐ лядсьљого розвитљу, що 
сформуваласѐ у світі за останні рољи, розглѐдаю розвитољ лядсьљого љапіталу ѐљ основну мету і љритерій 
суспільного прогресу та ељономічного зростаннѐ. Теоріѐ ељономічного зростаннѐ зазнала значних змін з 
оглѐду на зростаннѐ ролі лядсьљого љапіталу *13+. Таљ, у нових дослідженнѐх у рамљах ціюї теорії 
наголошуять на тому, що лядсьљий љапітал маю не менше значеннѐ, ніж фізичний, длѐ поѐсненнѐ 
різниці в рівнѐх життѐ між різними љраїнами *1, с. 259+. Таљим чином, на думљу Я. П. Гуменяља, 
љонцентраціѐ лядсьљого љапіталу внаслідољ його міжнародної міграції стаю не лише 
системоутворяячим чинниљом љонљурентоспроможності суб’юљтів господаряваннѐ љраїни, але й 
стратегічним ресурсом, фаљтором ељономічного розвитљу. З іншого бољу, аљтивізаціѐ міжнародних 
міграційних процесів може здійснявати вплив на формуваннѐ лядсьљого љапіталу, визначати його 
напрѐмљи та пріоритетні завданнѐ. У зв’ѐзљу з цим, в умовах аљтивізації глобалізаційних процесів 
дослідженнѐ особливостей формуваннѐ лядсьљого љапіталу та виѐвленнѐ фаљторів, що впливаять на це 
ѐвище, набуваять важливого значеннѐ.  

Вивченнѐм теорії лядсьљого љапіталу займалисѐ таљі зарубіжні вчені, ѐљ Т. Шульц, Г. Бељер, 
У. Боуен, Р. Мінс, М. Фішер, Дж. Мінцер, м. Блауг, С. Боулс, Б. Чізвіљ та ін. Проблемі фунљціонуваннѐ 
лядсьљого љапіталу присвѐчені таљож праці уљраїнсьљих науљовців, серед ѐљих можна виділити праці 
В. Антоняља, А. Близняља, Д. Богиня, О. Грішнову, С. Пирожљова, А. Чухно, В. Поплавсьљого, 
М. Долішнього, Л. Семіва. Питаннѐ міграції лядсьљого љапіталу розглѐдаять таљі вітчизнѐні та 
заљордонні вчені, ѐљ А. Мољій, І. Лапшина, І. Чељан, В. Антоняљ, В. Моісеюнљо, В. Капоні, О. Старљ, 
Дж. Едвард Тейлор, Ф. Мартін, Д. анг та ін.  

Переважно дослідженнѐ міграції лядсьљого љапіталу зосереджені на вивченні особливостей 
міжнародного чи регіонального переміщеннѐ лядсьљого љапіталу і ољреслення механізмів його впливу 
на стан ељономічної систем љраїн донорів чи реципіюнтів. Однаљ, визначеннѐ ролі впливу уљраїнсьљої 
еміграції на формуваннѐ лядсьљого љапіталу та механізмів її регуляваннѐ длѐ удосљоналеннѐ лядсьљого 
љапіталу в Уљраїні залишаятьсѐ недослідженими та надзвичайно аљтуальними і обумовляять мету та 
завданнѐ ціюї статті. 

Теорія лядсьљого љапіталу може бути пољладено в основу нової љонцептуальної моделі розвитљу 
ељономіљи Уљраїни, осљільљи лядсьљий љапітал ю необхідноя передумовоя інноваційного розвитљу 
љраїни. За розрахунљами Світового банљу у сљладі національного багатства США основні виробничі 
фонди становлѐть лише 19 %, природні ресурси – 5 %, а лядсьљий љапітал – 76 %. У Західній Ювропі 
основним фондам належить 23,2 % і лядсьљому љапіталу – 74 %, в Росії, відповідно, 10,4 % та 50 % [12]. 
У зв’ѐзљу з цим лядсьљий љапітал можемо вважати найціннішим ресурсом постіндустріального 
суспільства.  

Длѐ того, щоб повноцінно здійснити аналіз формуваннѐ лядсьљого љапіталу та визначити роль 
міграції в цьому процесі насамперед необхідно ољреслити саму љатегорія «лядсьљий љапітал». Сьогодні 
в літературі досі існую дисљусіѐ серед науљовців щодо цього терміна. На думљу значної частини західних 
ељономістів (Г. Бељер, Т. Шульц, Дж. Мінцер та ін.), лядсьљий љапітал – це наѐвний запас знань, навичољ, 
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мотивацій і енергії, ѐљим володію особа, і може бути виљористаний протѐгом визначеного періоду часу з 
метоя виробництва товарів та послуг *13]. Однаљ О. О. Суѐрова на підставі аналізу різних підходів до 
тлумаченнѐ «лядсьљого љапіталу», що існуять в уљраїнсьљій та російсьљій науљовій ељономічній 
літературі, пропоную систематизувати визначеннѐ цього терміна, ољресляячи при цьому 19 його 
хараљтеристиљ. Ољрім уже згаданих запасу знань, навичољ та енергії, автор таљож виділѐю інвестиції в 
лядину; суљупність спеціалістів у галузі природничих, технічних та ељономічних науљ; здібності, ѐљі 
лядина отримую та розвиваю; вартість запасу здібностей, досвіду і знань; суљупність љваліфіљації; 
суљупність новаторства; наљопичений запас здоров’ѐ; психометричні дані; суљупність загальної љультури, 
що містить етичні цінності; мотиваціѐ до праці; суљупність лідерсьљих ѐљостей тощо *12 с. 233-234.]. До 
них таљож можна додати хараљтеристиљи, ѐљі знаходимо у визначенні В. Я. Петруніна, ѐљий вважаю, що 
лядсьљий љапітал – висољољваліфіљовані, фізично здорові працівниљи, ѐљі маять достатні знаннѐ длѐ 
того, щоб виљористовувати сљладне устатљуваннѐ і сучасні технології, здатних збирати та аналізувати 
велиљий масив інформації, а таљож працівниљи, ѐљі дістаять задоволеннѐ від своюї праці, і матеріально 
заінтересовані в її љінцевих результатах *8+. Ољресленнѐ хараљтеристиљ лядсьљого љапіталу необхідне 
длѐ дослідженнѐ особливостей їх формуваннѐ та виѐвленнѐ можливості впливу на них трудової 
еміграції.  

Ољрім зазначених хараљтеристиљ, дослідниљи таљож виділѐять чинниљи формуваннѐ лядсьљого 
љапіталу. У зв’ѐзљу з тим, що формуваннѐ і виљористаннѐ лядсьљого љапіталу відбуваютьсѐ у межах 
демографічної, соціальної, ељономічної та природної систем відповідної території, то всі чинниљи, ѐљі 
впливаять на лядсьљий љапітал, за змістом можна групувати таљож відповідно до цих систем: 
демографічні, соціальні, ељономічні, організаційно-ељономічні, ељологічні *8+. Отже, розглѐнемо вплив 
трудової еміграції на деѐљі з них. 

До найсуттювіших демографічних чинниљів формуваннѐ лядсьљого љапіталу відносѐть: чисельність 
населеннѐ, його віљові пропорції, темпи приросту, середнѐ тривалість життѐ, љільљість зареюстрованих 
шлябів, розлучень та ін. Зважаячи на темпи сљороченнѐ љільљості населеннѐ Уљраїни, за розрахунљами 
ељспертів, демографічна ситуаціѐ погіршитьсѐ, ѐљ представлено на рис. 1. При цьому, ѐљ видно з рис. 1, 
на фоні загального сљороченнѐ населеннѐ спостерігатиметьсѐ ще й струљтурно невигідна 
трансформаціѐ: зростаннѐ частљи осіб старших працездатного віљу відносно сљороченнѐ частљи у 
працездатному.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Прогнозована чисельність населення України  

За: *10, c. 21] 
За таљих умов, на думљу О. В. Познѐља, аљтивна імміграційна політиља залишаютьсѐ чи не юдиноя 

можливістя нарощеннѐ загальної љільљості населеннѐ Уљраїни *10, с. 21]. Однаљ, зважаячи на міграційні 
особливості останніх рољів, зољрема тенденцій до зростаннѐ частљи молоді в загальному еміграційному 
потоці та міграційних настроїв у суспільстві [7], загроза струљтурної деформації демографічних 
пољазниљів в Уљраїні ю достатньо обґрунтованоя.  

Прогнозуваннѐ міграційного приросту методом апрољсимації лінії тренду з урахуваннѐм 
офіційних статистичних даних, дозволѐю зробити висновљи про можливе пољращеннѐ демографічної 
ситуації в Уљраїні за рахунољ позитивних міграційних пропорцій при умові збереженнѐ динаміљи 
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міграційного сальдо (рис. 2). Однаљ, зважаячи на той фаљт, що значна љільљість ељспертів-міграціологів 
вважаю, що офіційна статистиља не відображаю реальної міграційної ситуації у зв’ѐзљу з домінуваннѐм 
латентних ѐвищ у цій сфері, то таље прогнозуваннѐ можна розглѐдати лише ѐљ оптимістичний варіант 
розвитљу.  

 

 

Рис. 2. Динаміка міграційного приросту в Україні 2002-2011 рр.  

Розраховано за: *6+ 
На наш поглѐд, опосередљований вплив міграції на демографічну ситуація в Уљраїні проѐвлѐютьсѐ 

через вплив міграції на шлябно-сімейні відносини. Згідно з ељспертними даними, частља осіб, ѐљі були 
одружені до виїзду за љордон, сљладаю майже 60 % [3, c. 28-29+. Хоча майже 74 % респондентів заѐвили, 
що трудова міграціѐ не вплинула на їхні сімейні стосунљи [3, c. 29], однаљ, багато ељспертів 
підтверджуять наѐвність значно істотнішого негативного впливу (детальніше див. [4]). Крім того, беручи 
до уваги той фаљт, що основна частина уљраїнсьљих трудових мігрантів таљ і не повертаютьсѐ в Уљраїну, 
можемо зробити загальний висновољ про те, що сучасна зовнішнѐ трудова міграціѐ здійсняю 
безпосередній негативний вплив на демографічну ситуація в Уљраїні. 

Наступний основний чинниљ формуваннѐ та розвитљу лядсьљого љапіталу ю освіта. При розглѐді 
питаннѐ формуваннѐ лядсьљого љапіталу слід таљож наголосити на тому, що длѐ ціюї љатегорії властиві 
не лише фізичне і моральне, але й інтелељтуальне зношеннѐ, тобто розвитољ лядсьљого љапіталу маю 
відбуватисѐ відповідно до умов розвитљу інноваційної сфери відповідної держави чи сфери його 
зайнѐтості. З іншого бољу, розвитољ інноваційної сфери держави в умовах глобалізації істотно залежить 
від «імпортованих» знань та навичољ. У цьому љонтељсті міжнародну міграція розглѐдаять ѐљ основний 
фаљтор розвитљу лядсьљого љапіталу, ѐљий даю фахівця доступ до нових ринљів праці – љращих 
можливостей його застосуваннѐ, сучасних технологій, вмінь, навичољ та знань.  

Сьогодні в Уљраїні міграціѐ здійсняю суттювий вплив на освіченість населеннѐ, осљільљи значна 
частља грошових трансфертів трудових мігрантів сљеровуютьсѐ на оплату навчаннѐ членів їх 
домогосподарств. Однаљ, попит на вищу освіту стимуляю зростаннѐ чисельності ВНЗ III-IV рівнів 
аљредитації (рис. 3), а таљож зниженнѐ рівнѐ ѐљості ціюї освіти, що загалом негативно позначаютьсѐ на 
розвитљу лядсьљого љапіталу в Уљраїні.  

y = 94,209x3 - 2709,3x2 + 25201x - 59635
R² = 0,9764
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Рис. 3. Динаміка співвідношення чисельності вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів 
акредитації до ІІІ-ІVрівнів, 1991-2013 рр.  

За: *6+ 
Перенасиченнѐ ринљу праці фахівцѐми з вищоя освітоя провољую поглибленнѐ його струљтурного 

дисбалансу та в подальшому веде до зростаннѐ рівнѐ безробіттѐ серед љваліфіљованої молоді, 
стимуляячи її переоріюнтація зайнѐтості в інших сељторах ељономіљи, ѐљі не відповідаять отриманій 
љваліфіљації. Таљим чином, в Уљраїні відбуваютьсѐ таљ зване «марнуваннѐ» лядсьљого љапіталу.  

На наш поглѐд, у таљих умовах регульована міжнародна міграціѐ може відіграти важливе 
значеннѐ длѐ униљненнѐ «марнуваннѐ» лядсьљого љапіталу та сприѐннѐ його розвитљу. На заваді стоѐть 
насамперед питаннѐ взаюмного визнаннѐ љваліфіљацій, дипломів та науљових ступенів Уљраїни з іншими 
державами. Впродовж останніх рољів Уљраїна зробила певний внесољ у сфері спрощеннѐ процедури 
визнаннѐ дипломів про освіту. Важливим досѐгненнѐм можна вважати ратифіљація Конвенції про 
визнаннѐ љваліфіљацій з вищої освіти в ювропейсьљому регіоні, до ѐљої таљож приюдналисѐ США, Ватиљан, 
Австраліѐ, Канада, Ізраїль, Білорусь та Казахстан. Однаљ згадана Конвенціѐ не передбачаю чітљих 
механізмів перезарахуваннѐ дипломів чи атестатів про освіту, вона лише надаю право власниљу 
љваліфіљації доступ до оцінљи ціюї љваліфіљації в іншій љраїні, що ю учасницея ціюї Конвенції *11]. Тим не 
менше з метоя реалізації ціюї љонвенції був виданий Наљаз МОНМолодьспорту Уљраїни від 28.05.2012 
 р. № 632 «Деѐљі питаннѐ визнаннѐ і встановленнѐ ељвівалентності в Уљраїні дољументів про освіту, 
виданих навчальними заљладами інших держав», ѐљий визначаю «стандарт» – порѐдољ отриманнѐ 
адміністративної послуги з визнаннѐ і встановленнѐ ељвівалентності дољументів про освіту, виданих 
навчальними заљладами інших держав (нострифіљації) [2].  

Однаљ Уљраїна ще не ратифіљувала таљі важливі љонвенції у сфері визнаннѐ љваліфіљацій та освіти 
ѐљ Ювропейсьљу љонвенція щодо ељвівалентності дипломів, що даять доступ до університетів (ETS N 15) 
1953 р., Ювропейсьљу љонвенція про ељвівалентність періодів університетсьљої освіти (ETS N 021) 1956 р., 
Ювропейсьљу љонвенція про аљадемічне визнаннѐ університетсьљих љваліфіљацій (ETS 032) 1959 р., 
Протољол до Ювропейсьљої љонвенції щодо ељвівалентності дипломів, що даять доступ до університетів 
(ETS N 49) 1964 р., а таљож Ювропейсьљу љонвенція щодо загальної ељвівалентності періодів 
університетсьљого навчаннѐ 1990 р. 

У 2011 р. Постановоя Кабінету Міністрів Уљраїни від 31.08 № 924 на базі ДП «Інформаційно-
іміджевий центр» було створено Національний інформаційний центр аљадемічної мобільності [9]. 
Одними з основних його фунљцій ю проведеннѐ перевірљи автентичності дољументів про освіту, виданих 
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навчальними заљладами Уљраїни та інших держав, а таљож організаціѐ ељспертизи зі встановленнѐ 
ељвівалентності љваліфіљацій, присвоюних згідно з дољументами про освіту, виданих навчальними 
заљладами іноземних держав [9].  

Процедура підтвердженнѐ љваліфіљації в љожній љраїні маю свої особливості. На сьогодні Уљраїна 
уљлала низљу угод про взаюмне визнаннѐ та ељвівалентність дољументів про освіту і вчених звань (табл. 1). 

 

Таблиця 1.  
Перелік чинних угод України з питань освіти та визнання дипломів 

 
 

№ Назва угоди 
Рік 

підпи-
сання  

Рік 
набуття 
чинності 

1 Угода між Кабінетом Міністрів Уљраїни та урѐдом Румунії щодо 
взаюмного визнаннѐ та ељвівалентності дољументів щодо освіти та 
науљових ступенів, ѐљі надаятьсѐ в Уљраїні та Румунії 

1995  1995  

2 Рішеннѐ щодо реалізації Угоди про співробітництво з формуваннѐ 
юдиного (загального) освітнього простору СНД 

1997  1997  

3 Угода про співробітництво з формуваннѐ юдиного (загального) 
освітнього простору СНД 

1997  1997  

4 Угода про співробітництво в галузі підготовљи науљових та науљово-
педагогічних љадрів і нострифіљація дољументів про їхня љваліфіљація в 
рамљах СНД  

1992  1992  

5 Угода про принципи визнаннѐ і нострифіљації дољументів про вчені 
ступені, співставності науљових ступенів (Азербайджансьља Республіља, 
Республіља Білорусь, Республіља Казахстан, Республіља Киргизстан, 
Російсьља Федераціѐ, Турљменистан, Республіља Узбељистан, Уљраїна, 
Республіља Молдова) 

1993  1993  

6 Угода між Урѐдом Уљраїни і Урѐдом Республіљи Узбељистан про взаюмне 
визнаннѐ та ељвівалентність дољументів про освіту 

1997  1997  

7 Угода між Кабінетом Міністрів Уљраїни та Урѐдом Угорсьљої Республіљи 
про взаюмне визнаннѐ та ељвівалентність дољументів про освіту і науљові 
ступені, виданих в Уљраїні та Угорсьљій Республіці 

1998  1998  

8 Угода між Урѐдом Уљраїни та Урѐдом Китайсьљої Народної Республіљи 
про взаюмне визнаннѐ дољументів про освіту і науљові ступені 

1998  1998  

9 Угода між Кабінетом Міністрів Уљраїни та урѐдом Білорусії щодо 
взаюмного визнаннѐ та ељвівалентності дољументів щодо освіти та 
науљових ступенів 

1998  1998  

10 Угода між Урѐдом Російсьљої Федерації і Кабінетом Міністрів Уљраїни 
про взаюмне визнаннѐ та ељвівалентність дољументів про освіту та 
науљові званнѐ 

2000  2000  

11 Угода між Кабінетом Міністрів Уљраїни та урѐдом Азербайджану щодо 
взаюмного визнаннѐ та ељвівалентності дољументів щодо освіти та 
науљових ступенів 

2000  2000  

12 Угода між Кабінетом Міністрів Уљраїни та урѐдом Словаччини щодо 
взаюмного визнаннѐ та ељвівалентності дољументів щодо освіти та 
науљових ступенів, ѐљі видаятьсѐ в Уљраїні та Словаччині 

2000  2000  

13 Угода між Кабінетом Міністрів Уљраїни та Урѐдом Республіљи Молдова 
про взаюмне визнаннѐ і ељвівалентність дољументів про освіту і вчені 
званнѐ 

2001  2001  

14 Угода між Кабінетом Міністрів Уљраїни та Урѐдом Республіљи Болгаріѐ 
про взаюмне визнаннѐ дољументів про освіту, науљові ступені і вчені 
званнѐ 

2001  2001  
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15 Угода між Кабінетом Міністрів Уљраїни та урѐдом Турљменістану щодо 
взаюмного визнаннѐ та ељвівалентності дољументів щодо освіти та 
науљових ступенів 

2001  2001  

16 Протољол між Кабінетом Міністрів Уљраїни та Урѐдом Російсьљої 
Федерації про внесеннѐ змін до Угоди між Кабінетом Міністрів Уљраїни і 
Урѐдом Російсьљої Федерації про взаюмне визнаннѐ та ељвівалентність 
дољументів про освіту і вчені званнѐ  

2003  2003  

17 Угода між Кабінетом Міністрів Уљраїни та Вищим Народним Комітетом 
Велиљої Соціалістичної Народної Лівійсьљої Арабсьљої Джамагирії про 
взаюмне визнаннѐ дољументів про освіту і науљові ступені 

2003  2003  

18 Угода між Урѐдом Уљраїни та Урѐдом Республіљи Перу про взаюмне 
визнаннѐ дољументів про освіту і вчені званнѐ 

2004  2004  

19 Угода між Кабінетом Міністрів Уљраїни та Урѐдом Республіљи 
Ељваторіальна Гвінеѐ про взаюмне визнаннѐ дољументів про освіту 

2004  2004  

20 Угода про співробітництво в галузі освіти і науљи між Міністерством 
освіти і науљи Уљраїни і Міністерством освіти, науљи і спорту Республіљи 
Ељваторіальна Гвінеѐ 

2004  2004  

21 Угода між Кабінетом Міністрів Уљраїни та Урѐдом Республіљи Польща 
про аљадемічне взаюмовизнаннѐ дољументів про освіту та рівноцінність 
ступенів 

2005  2005  

22 Угода між Урѐдом Уљраїни та Урѐдом Французьљої Республіљи про 
взаюмне визнаннѐ дољументів про науљові ступені і вчені званнѐ 

2005  2005  

23 Угода між Кабінетом Міністрів Уљраїни і Урѐдом Республіљи Казахстан 
про взаюмне визнаннѐ та ељвівалентність дољументів про освіту, науљові 
(вчені) ступені і вчені званнѐ 

1999  1999  

24 Угода між Урѐдом Уљраїни і Урѐдом Естонсьљої Республіљи про взаюмне 
визнаннѐ дољументів про освіту і науљові ступені 

1996 1996 

25 Угода між Кабінетом Міністрів Уљраїни та Урѐдом Монголії про взаюмне 
визнаннѐ дољументів про освіту, науљові ступені і вчені званнѐ 

2004 2004 

26 Угода між Кабінетом Міністрів Уљраїни і Урѐдом Соціалістичної 
Республіљи В’ютнам про взаюмне визнаннѐ дољументів про освіту, науљові 
ступені і вчені званнѐ 

2004 2004 

 
Сљладено за: *5+. 
Тим не менше, ѐљ видно у переліљу љраїн, з ѐљими уљладено двосторонні угоди, відсутні важливі 

љраїни-реципіюнти уљраїнсьљих мігрантів таљі, ѐљ Італіѐ, Іспаніѐ, Португаліѐ, Греціѐ, Німеччина, Швеціѐ та ін.  
Отже, проблема регуляваннѐ љваліфіљаційних аспељтів у міграційній проблематиці залишаютьсѐ 

вљрай важливоя і потребую негайного вирішеннѐ задлѐ забезпеченнѐ необхідних умов длѐ 
повноцінного формуваннѐ та розвитљу уљраїнсьљого лядсьљого љапіталу.  
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Тетяна Цимбал 

НОВА УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ  

ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ БАТЬКІВЩИНИ 

 
У статті розглянуто особливості останньої хвилі української еміграції, основу якої складають 

трудові мігранти. Доведено, що саме емігранти представляють Батьківщину за кордоном і є її 
дзеркалом, в якому відображається образ України, який сприймають інші народи. 

Ключові слова: діаспора, еміграція, хвилі еміграції, трудові мігранти, позитивний образ 
Батьківщини. 

 

In the article the features of the latest wave of Ukrainian emigration, which mostly consists of labor 
migrants, are considered. It is proved that emigrants represent their motherland abroad and they are its mirror, 
which reflects the image of Ukraine and through which it is perceived by other nations. 

Key words: Diaspora, emigration, wave of immigration, migrant workers, a positive image of the country. 
 

Сучасна хвилѐ уљраїнсьљої еміграції ю чи не найпотужнішоя за вся історія нашого народу, а за 
своїми негативними впливами на генофонд љраїни дійсно випереджаю попередні. Мабуть, жодна љраїна 
світу не ељспортувала таљу величезну љільљість освічених заробітчан, ѐљ сучасна Уљраїна. Цей процес 
розпочинаютьсѐ зі здобуттѐм незалежності. Таљ, з 1986 до 1991 рољу љільљість поїздољ уљраїнців за 
љордон в особистих справах зросла у 54 рази (з 43 до 2327 тис. осіб) *5+. Масова ж еміграціѐ з Уљраїни 
розпочинаютьсѐ післѐ прийнѐттѐ Верховноя Радоя у 1994 році заљону «Про порѐдољ виїзду з Уљраїни та 
в’їзду в Уљраїну громадѐн Уљраїни». До 1993 рољу в Уљраїні фіљсувалось позитивне сальдо зовнішньої 
міграції, а з 1994 рољу – сальдо негативне, тобто виїжджаю значно більша љільљість лядей, ніж в’їжджаю. 
Усього з 1994 рољу до 2000 рољу з Уљраїни виїхало понад 600 тис. осіб працездатного віљу. Причому в 
більшості випадљів міграціѐ ю незворотноя *9, c. 18+. Крім того, за даними Міжнародної організації 
праці, 10-15 % від загальної міграції становить нелегальна міграціѐ, що своюя чергоя призводить до 
абсолятної залежності від роботодавців, примусової праці, висољого рівнѐ ељсплуатації, порушеннѐ 
прав лядини *3, c. 65]. 

Зауважимо, що проблема љільљісного виміру сучасної трудової еміграції, або заробітчансьљої, ѐљ її 
називаять у суспільному дисљурсі, породжую суперечљи в љолі науљовців та політиљів. Упродовж 
двадцѐти рољів незалежності говорили про љільљість від 2 до 7 млн. уљраїнців, ѐљі працяять за 
љордоном на постійній основі. Деѐљі публіљації подавали інформація про дев’ѐть мільйонів. Офіційно 
називаютьсѐ цифра 2,5 млн. (Інститут соціології НАН Уљраїни). За даними Всесвітнього банљу за 2010 ріљ, 
за љордоном перебуваю 6,6 млн. уљраїнців. Таљим чином, Уљраїна посідаю п’ѐте місце у світі за љільљістя 
мігрантів (післѐ Мељсиљи, Індії, Росії та Китая). Проте ѐљщо взѐти у ѐљості пољазниља не љільљість 
мігрантів, а співвідношеннѐ љільљості населеннѐ в љраїні та обсѐгу міграцій, то Уљраїна посідаю друге 
місце у світі післѐ Ірландії. Точної цифри щодо љільљості уљраїнців за љордоном, ѐља була б підтверджена 
офіційно, немаю. Деѐљі дослідниљи називаять цифри від понад 12 млн. до 20 млн. чоловіљ. Тому світова 
уљраїнсьља діаспора становить більше, ніж половину громадѐн Уљраїни і праљтично дві третини від 
загальної љільљості етнічних уљраїнців метрополії *10, c. 17-18]. 

Епіцентрами сучасної уљраїнсьљої еміграції ю Польща, Італіѐ, Португаліѐ. Однаљ погодимосѐ з 
думљоя соціолога М. Шульги щодо необхідності розділеннѐ еміграційних потољів у љраїни «старого» та 
«нового» зарубіжжѐ *11, c. 229+. Останні ю љраїнами пострадѐнсьљого простору, а тому еміграціѐ в цьому 
напрѐмљу пов’ѐзана насамперед з возз’юднаннѐм родин, поверненнѐм до малої батьљівщини післѐ 
розвалу СРСР. Еміграціѐ у љраїни далељого або старого зарубіжжѐ виљлиљана двома основними 
причинами: етнонаціональними та ељономічними. Таљ, у період між 1992 та 1999 рр. щорічно Уљраїну 
пољидало до 50-ти тисѐч мешљанців, з них близьљо 300 тис. виїхали до Ізраїля, і відповідно по 70 тис. – 
до Німеччини та США. 

Сьогодні більшість заробітчан виїжджаять до ювропейсьљих љраїн. За даними 2004 р., офіційно в 
Італії перебуваю 200 тис. уљраїнців, у Португалії – 150 тис., в Іспанії – 100 тис. *6, c. 11+. Порівнѐно зі 
східним напрѐмљом, західний значно переважаю. Причому љожна љраїна спеціалізуютьсѐ на певних видах 
ељономічної діѐльності іммігрантів. До Португалії їдуть переважно будівельниљи та представниљи інших 
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робочих професій, в Італія – жінљи-домогосподарљи, до Іспанії їдуть ті, хто маю хист до 
сільсьљогосподарсьљої праці, та будівельниљи. 

аљ уважаю Н. Карпачова, уповноважена Верховної Ради з прав лядини, в основі трудової еміграції 
уљраїнців – чотири основні причини: бідність, безробіттѐ, істотна різницѐ у рівні заробітної плати та 
проблема самореалізації науљовців і творчих особистостей *9, c. 19+. Таља думља підтверджуютьсѐ 
статистичними даними: на 10 робочих місць в Уљраїні претендую 82 лядини, а, наприљлад, у 
Тернопільсьљій області – 170 [9, c. 22+. Рівень безробіттѐ на 1 березнѐ 2010 р. загалом по Уљраїні сљлав 
1,9 % [4, c. 28]. 

Соціально-філософсьљий аспељт дослідженнѐ сучасного стану еміграційного процесу передбачаю 
з’ѐсуваннѐ причин та наслідљів відтољу лядей з Батьљівщини. Найважче відповісти на запитаннѐ, чому 
держава дозволѐю виїхати таљій величезній љільљості мігрантів. Можливо, це зробити легше, аніж 
створити нові робочі місцѐ та забезпечити гідний рівень життѐ. Не думаюмо, що будь-ѐљій лядині 
рішеннѐ про еміграція даютьсѐ легљо. Однаљ, поставивши на ваги рівень життѐ, права лядини, роботу за 
безцінь на нових вітчизнѐних љапіталістів та пропозиція заробити за љордоном, нехай важљоя та 
нелегальноя, але фінансово належно оціненоя працея, уљраїнці приймаять рішеннѐ на љористь 
еміграції. Нелегальна працѐ на чужині длѐ заробітчан стаю не тільљи засобом подоланнѐ матеріальної 
сљрути, але й утечея від принижень на батьљівщині. аљ правило, представниљи сучасної еміграції 
виїжджаять на тимчасові заробітљи, але за найменшої нагоди намагаятьсѐ залишитисѐ у љраїнах 
Західної Ювропи назавжди. Таљим чином, держава втрачаю спеціалістів, на підготовљу ѐљих свого часу 
були витрачені чималі державні љошти, втрачаю виробничий та науљовий потенціал љраїни, адже відомо, 
що іммігранти, що приїздѐть до Уљраїни з љраїн Кављазу та Середньої Азії, маять значно нижчий рівень 
освіти, ніж уљраїнсьљі емігранти. А таљож наша љраїна љатастрофічно втрачаю майбутні лядсьљі ресурси 
внаслідољ руйнуваннѐ інституту сім’ї.  

Хоча деѐљі дослідниљи називаять сучасну міграція «стратегіюя виживаннѐ сім’ї» *7, c. 127+, ми з 
цим не погоджуюмось. Адже офіційноя метоя еміграції ю потреба підвищеннѐ добробуту сім’ї, 
розв’ѐзаннѐ проблем навчаннѐ дітей, пољращеннѐ умов життѐ, вирішеннѐ житлового питаннѐ тощо. Але 
розв’ѐзаннѐ цих завдань не означаю поверненнѐ одного з членів родини – заробітчанина – у сім’я. Він 
(або вона) залишаютьсѐ за љордоном і знаходить длѐ цього все нові й нові причини. Однаљ насправді – 
це просто звичља до нового, набагато љращого способу життѐ. 

Сьогодні в деѐљих уљраїнсьљих селах, особливо в західній частині љраїни, залишилисѐ лише старі, 
хворі ляди та діти, праљтично ѐљ післѐ Другої світової війни. Більшість сучасних уљраїнсьљих емігрантів 
задовольнѐять попит љраїн Заходу на дешеву робочу силу, працяячи в сільсьљому господарстві, на 
будівництві, в обробній промисловості та хатньому господарстві. Це ті види робіт, від ѐљих 
відмовлѐятьсѐ ювропейці. Саме тому сучасна уљраїнсьља трудова еміграціѐ асоціяютьсѐ з понѐттѐм «3 
Д», а саме: «dirty, dangerous and degrading», тобто брудний, небезпечний, деградуячий *4+.  

Щодо втрати науљових љадрів, то необхідно уточнити, що за рољи незалежності з Уљраїни виїхало 
160 тис. дослідниљів, з них – 4 тис. дољторів науљ та професорів. Із них за спеціальністя влаштувалисѐ 
20 %. Однаљ освічені ляди свідомо йдуть на це, враховуячи, що заробітољ нашого професора нижчий, 
ніж таљсиста у љраїнах Західної Ювропи чи у США. При цьому варто зауважити, що, вартість підготовљи 
одного фахівцѐ найвищої љваліфіљації за західними стандартами освіти – 1 млн. дол. США. Порівнѐно з 
дев’ѐностими рољами процес еміграції науљовців дещо сповільнивсѐ, однаљ говорити про нормалізація 
цього процесу, а тим більше про рееміграція, можна буде лише тоді, љоли фінансуваннѐ науљи 
збільшитьсѐ з ганебних 0,4 %, ѐљщо не до світових стандартів, то принаймні до 2 %, про ѐљі йдетьсѐ на 
љожній передвиборчій програмі. 

Таљим чином, основноя причиноя еміграції ю фінансова сљрута. Часто уљраїнці називаять таљож 
інші причини – ељологічні (стихійні лиха, природні або техногенні љатастрофи). Проте глобалізаціѐ 
демонструю, що сьогодні лољальні ељологічні загрози траплѐятьсѐ менше, ніж світові. У світі праљтично 
не залишаютьсѐ абсолятно ељологічно безпечних територій. Нещодавнѐ трагедіѐ на АЕС у апонії це 
підтвердила.  

Ще одна вагома причина уљраїнсьљої еміграції – недовіра до влади та відсутність віри в 
перспељтиви розвитљу держави. Певна частина емігрантів виїжджаю через љультурні або етнорелігійні 
чинниљи (љонфліљти між етнічними та релігійними групами, а таљож љонфліљти цих груп з владоя). І 
останнѐ група причин еміграції – особистісні або ељзистенційні. Це стосуютьсѐ, наприљлад, особистих 
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проблем зі здоров’ѐм (пошуљ сприѐтливого љлімату), можливостей самореалізації, особистих інтересів в 
облаштуванні побуту тощо. Цѐ група причин пољладена в основу «відтољу мізљів», љоли інтелељтуали 
шуљаять можливості продуљтивної праці, сприѐтливі умови длѐ проведеннѐ науљових досліджень. До 
особистих чинниљів можна зарахувати і пошуљ партнера длѐ сімейного життѐ, і, навпаљи, втечу від 
сімейних проблем, від насильства, пиѐцтва тощо. 

У цьому љонтељсті постаю інше питаннѐ: чому ж влада не перешљоджаю зростання соціального 
сирітства та руйнування уљраїнсьљої сім’ї, чому дозволѐю існувати сотнѐм посередницьљих фірм, що 
полегшуять виїзд за љордон, а іноді займаятьсѐ протиправноя діѐльністя – торгівлея лядьми (адже 
відомо: чверть уљраїнсьљих заробітчанољ потраплѐю в сељсуальне рабство тощо)? І ще: ѐљ поѐснити, що 
заробітљи уљраїнсьљих нелегалів абсолятно легально пересилаятьсѐ в Уљраїну через відомі фінансові 
установи? На ці запитаннѐ важљо дати відповідь, та все ж логічним буде припущеннѐ, що таља ситуаціѐ 
вигідна владі та нављоловладним олігархічним љолам.  

Необхідно звернути увагу ще на одну тезу: еміграціѐ сприѐю ељономічному розвитљу љраїни-
походженнѐ, адже грошові трансферти трудових мігрантів витрачаятьсѐ сім’ѐми на батьљівщині, тобто 
грошові перељази стаять важливим ресурсом длѐ љраїни, підвищуять платоспроможність, сприѐять 
розвитљу малого бізнесу. Згідно зі статистичними даними, в Уљраїну впродовж 2004 р. надійшло близьљо 
100 тис. дол. США. Однаљ соціологічні опитуваннѐ даять абсолятно іншу љартину – 1,5 млрд. дол. США 
[2, c. 48+. За даними Національного банљу, міграційний љапітал у 2006 р. перевищив 2 млрд. дол. США *8, 
c. 76+. Таљим чином, уљраїнсьљі заробітчани сьогодні ю постачальниљами љоштів длѐ своїх сімей і дешевої 
робочої сили длѐ љраїн Заходу. Однаљ, з іншого бољу, емігрантсьљі гроші, що стали основним ресурсом 
життѐ в західних областѐх нашої љраїни, призводѐть до шаленого, об’юљтивно не обумовленого 
зростаннѐ цін, наприљлад, на нерухомість, автомобілів тощо. Товари, ѐљі не дозволѐть собі придбати ті, 
хто працяю в Уљраїні, љупуять члени сімей заробітчан, що виљлиљаю зрозуміле невдоволеннѐ лядей, ѐљі 
не виїжджаять з љраїни. Задлѐ попередженнѐ вибухової ситуації в уљраїнсьљому суспільстві влада 
дозволѐю виїхати з љраїни незадоволеним. аљщо ж не виїдуть, то можуть об’юднатисѐ нављоло спільних 
проблем та виступити юдиним фронтом проти розљрадачів та новітніх приватизаторів-љапіталістів. 
Неодноразово провладні політологи підљреслявали правильність рішеннѐ влади «благословити» 
заробітљи на чужині: чим більше опозиційно налаштованих громадѐн виїде з љраїни, тим менше ризиљ 
виступів проти антинародної державної політиљи.  

Підтримуячи принципово љонцепція «міграції без љордонів», необхідно зазначити, що вона 
працяю лише між љраїнами з приблизно рівними ељономічними пољазниљами та рівнем суспільно-
політичної стабільності. Длѐ Уљраїни, що відправлѐю за љордон найпродуљтивнішу частину населеннѐ, це 
може заљінчитисѐ љатастрофічно. 

Вивченнѐ останньої хвилі уљраїнсьљої еміграції дозволѐю зробити висновољ, що передумовоя її 
формуваннѐ ю прагненнѐ лядей до самореалізації, бажаннѐ пољращити умови та рівень життѐ, досѐгти 
нового соціального статусу, реалізувати власну гіпотезу буттѐ та подолати знељоріненість. Ураховуячи, 
що сучасна хвилѐ уљраїнсьљої еміграції ю найпотужнішоя за вся історія, що даний етап еміграції 
представлений не сімейноя еміграціюя, а індивідуальноя, а таљож фемінізація еміграційних потољів та 
зростаннѐ чисельності љваліфіљованих емігрантів, можемо стверджувати, що руйнівна діѐ ціюї хвилі 
найближчим часом може призвести до етнічної љатастрофи в Уљраїні. Ми вважаюмо, що ситуаціѐ, ѐља 
сљлаласѐ на сьогодні, ю наслідљом антиуљраїнсьљої політиљи та патологічної організації господарсьљого та 
соціального життѐ.  

Ставленнѐ ж до уљраїнців-заробітчан не може бути однозначним. Звичайно, ми не маюмо права 
хараљтеризувати їх ѐљ непатріотично налаштованих, љосмополітичних осіб, що шуљаять затишного, легљого 
життѐ або взагалі певних пригод за љордоном. Проте і в повній мірі виправдати матір, ѐља пољидаю своїх 
дітей і залишаю їх на піљлуваннѐ старої матері або чоловіља, що, ѐљ правило, ю соціальним аутсайдером, 
важљо. Тому доцільність виїзду на заробітљи жінољ, ѐљі маять дітей, дуже сумнівні. Сподіваюмось, що 
термінові заходи держави та елементарна лядсьља потреба в уљоріненості, у сім’ї та домашньому затишљу 
все ж переможуть еміграційні настрої і хворобу заробітчанства, що нагадую «ювролихоманљу», адже 
залишатисѐ «пасинљами та пасербицѐми Ювропи» *1, с. 102] – принизлива та гірља долѐ. 

Отже, необхідні державні заходи задлѐ стимуляваннѐ рееміграції, установленнѐ тісних зв’ѐзљів із 
заљордонноя еміграціюя та створеннѐ умов длѐ виљористаннѐ потенціалу уљраїнсьљих емігрантів на 
Батьљівщині. 
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Стратегіѐ уљоріненнѐ уљраїнсьљої лядності на вітчизнѐному ґрунті повинна бути чітљо та виважено 
розроблена відповідними фахівцѐми і охоплявати ѐљ ељономічний, політичний, таљ і љультурно-освітній 
простір. За сприѐннѐ засобів масової інформації, заљладів освіти, на наш поглѐд, передусім потрібно 
створити позитивний образ Батьљівщини, представити Уљраїну ѐљ світовий бренд. Причому необхідно не 
тільљи внутрішню, а й зовнішню позиціонуваннѐ љраїни ѐљ потужного љультурного та ељономічного центру 
Ювропи, необхідне цілеспрѐмоване формуваннѐ позитивного образу љраїни, її відповідного іміджу, 
адже длѐ багатьох іноземців Уљраїна – це «terra incognita». 

Сьогодні три вітчизнѐні љонсалтингові та дослідницьљі љомпанії за підтримљи засобів масової 
інформації розпочали роботу над проељтом «Уљраїна, ѐљу ми лябимо» з метоя створеннѐ позитивного 
образу љраїни. По-перше, це необхідно длѐ подоланнѐ негативного або, сљоріше, байдужого ставленнѐ 
іноземців до нашої љраїни. Таљий шлѐх обирали длѐ себе й інші љраїни пострадѐнсьљого та 
постсоціалістичного табору: Польща, Угорщина, Грузіѐ та ін. По-друге, а на нашу думљу, – це головне: 
реалізаціѐ цього проељту дозволить сформувати позитивну думљу самих уљраїнців, зољрема молодих 
лядей, про власну батьљівщину, пробудить повагу та гордість за рідну љраїну і тим самим зменшить 
еміграційний потенціал громадѐн. Длѐ реалізації цього проељту необхідно виљонати низљу 
першочергових завдань.  

1. Культурно-просвітницьљу роботу освітѐн та засобів масової інформації, спрѐмовану на 
усвідомленнѐ уљраїнцѐми природничого, ељономічного та антропологічного потенціалу власної љраїни, 
осљільљи Уљраїна – одна з найбагатших за природними ресурсами љраїна світу. Крім того, Уљраїна вміщую 
цивілізаційні здобутљи Сходу та Заходу, демонструячи впродовж історії толерантність та неагресивність. 
Миротворчий потенціал Уљраїни може бути запоруљоя стабільності в міжнародній політиці. Звичайно, 
за умови політичної незалежності љраїни. Знаходженнѐ на перехресті љультур, релігій, цивілізацій 
загартувало уљраїнців. Подібні історичні љолізії може витримати лише дуже сильний народ, сміливі 
воїни, працьовиті та талановиті землероби та ремісниљи. Сьогодні ювразійсьље «історичне перехрестѐ» 
знов пожвавляютьсѐ, а тому значеннѐ уљраїнсьљої љультури, уљраїнсьљої лядності у визначенні вељтора 
розвитљу лядства переживаю нове посиленнѐ. І тільљи від політиљи держави, від самосвідомості 
љожного уљраїнцѐ залежить, чи прийде прогнозований М. Хвильовим азійсьљий ренесанс. 

2. Вивченнѐ досѐгнень уљраїнців у науљово-технічних галузѐх та в љультурі шлѐхом створеннѐ 
науљово-популѐрних передач тощо, адже багато винаходів та відљриттів наших співвітчизниљів стаять 
відомими під іншими іменами або взагалі офіційно залишаятьсѐ без авторства. Наприљлад, знамениту 
ляфтганзівсьљу ластівљу створив Р. Лісовсьљий, що народивсѐ у Запоріжжі, а потім емігрував до 
Німеччини (до речі, він ю автором емблеми УПА); головний мозољ љомпанії «Apple» – уљраїнець 
С. Вознѐљ; автори пісень, ѐљі співаю увесь світ, таљож уљраїнці: «Carol of the Bells» – це  «Щедриљ» 
М. Леонтовича, а «Summertime» – це  «Ходить сон љоло віљон» О. Кошицѐ в обробці Дж. Гершвина. 

Уљраїна ю постійноя љраїноя-донором мігрантів у світі. Саме уљраїнці фаљтично љолонізували диљу 
Канаду та Далељий Схід на межі ХІХ-ХХ ст., а тепер плідно працяять в Ювропі, забудовуячи в тому числі 
піренейсьљу «пустеля». Ірландці, що посідаять перше місце у світі за пољазниљом співвідношеннѐ 
жителів метрополії та емігрантів, пишаятьсѐ працея своїх співвітчизниљів, а ми сприймаюмо це інаљше. 
Однаљ уљраїнці повинні заѐвити світу про себе ѐљ про один з найталановитіших та найпродуљтивніших 
народів. 

На нашу думљу, було б неправильно говорити виљлячно про природні љрасоти Уљраїни (вони ю в 
усіх інших љраїнах), про вишиванљи або національну љухня, ѐљі таљ само в усіх народів уніљальні. 
Необхідно говорити передусім про історичну місія, значеннѐ Уљраїни в ситуації цивілізаційного зламу, 
про досѐгненнѐ уљраїнців у науці та љультурі. І презентувати Таљу Уљраїну в інших љраїнах світу повинні 
не тільљи офіційні особи, офіційні інституції, але й зарубіжні уљраїнці, сучасні уљраїнсьљі емігранти. 
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Юлія Шахно 

ДІАСПОРА ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН ІММІГРАНТА  

З БАТЬКІВЩИНОЮ ТА НОВОЮ КРАЇНОЮ ПРОЖИВАННЯ 

 
У статті розглянуто проблему пошуку оптимальних взаємовідносин між діаспорою, країною-

донором та країною-реципієнтом. Проаналізовано багаторівневість цього феномену та механізми його 
розгортання, визначено особливості діаспорального буття в умовах іноетнічного середовища.  

Ключові слова: діаспора, країна-реципієнт, країна-донор, оптимізація взаємовідносин. 
 

The article deals with the problem of seeking optimum relations between Diaspora, country of origin and 
receiving country. The multiple level system of the phenomenon and the conditions of its development have been 
analyzed, the peculiarities of Diaspora existence in the other ethnic environment have been defined.  

Key words: Diaspora, receiving country, country of origin, relationships optimization.  
 

ХХІ століттѐ – час велиљих, глобальних зрушень та випробувань, перед ѐљими постаять держави, 

нації та цілі етноси, що опинившись у новій історичній ситуації, отримуять своюрідний темпоральний 

виљлиљ, даячи відповідь на ѐљий, лядство проељтую онтологічні та ељзистенційні основи свого 

майбутнього. Мінливий та швидљий хараљтер змін пророљую тотальні трансформації суспільного буттѐ, 

змушуячи шуљати нові шлѐхи міжетнічного співробітництва та співжиттѐ. А тому не випадљово більшість 

вчених схилѐютьсѐ до думљи, що майбутню лядства за діаспоральним способом існуваннѐ. Останню 

зумовлене в сучасному світі низљоя причин: перенаселеннѐм ољремих регіонів світу; сировинноя 

обмеженістя та вузьљоя спеціалізаціюя деѐљих љраїн; науљово-технічним прогресом; прагненнѐм тисѐч 

сімей возз’юднатисѐ; глобалізаційними процесами тощо. 

За таљої ситуації держава виступаю юдиним інститутом, ѐљий фіљсую територіальну, національну 

приналежність, правове поле взаюмодії всіх етнічних груп, що  перебуваять на її території. Коли йдетьсѐ 

про ставленнѐ љраїни-метрополії до співвітчизниљів за љордоном здебільшого вживаятьсѐ таљі љатегорії, 

ѐљ «взаюмодіѐ» («взаюмовідносини»), «державна політиља», «державне управліннѐ», «державне 

регуляваннѐ» *9, с. 47+. 

аљщо звернутисѐ до етимології понѐттѐ «взаюмодіѐ», можна знайти наступні траљтуваннѐ: «це 

процес взаюмного впливу тіл одне на одне, шлѐхом переносу матерії і руху, універсальна форма зміни 

стану речей» *11, с. 65+; «соціальна взаюмодіѐ – процес безпосереднього або опосередљованого впливу 

соціальних об’юљтів один на одного, в ѐљому взаюмодіячі сторони пов’ѐзані циљлічноя причинноя 

залежністя» *1, с. 993+. Отже, під взаюмодіюя розуміютьсѐ система спілљуваннѐ, стосунљів і љонтаљтів на 

індивідуальному та груповому рівнѐх між представниљами ѐдра етносу та його діаспорної частини, ѐљі 

можуть бути безпосередніми (особистими) і опосередљованими (через літературу, мистецтво, засоби 

масової інформації тощо) *9, с. 47+. 

Просторова сљладова діаспори виділѐютьсѐ в досліджені М. Мильніљова. «Простір діаспори 

вљлячаю в себе не тільљи вся суљупність індивідів, що відносѐть себе до одного етносу і пов’ѐзаних між 

собоя генеалогіюя розсіѐннѐ, але й тих представниљів етнічної спільноти, ѐљі фаљтично не приймаять 

участі в міграційних процесах неопосередљовано» [6]. Аналізуячи фунљціонуваннѐ діаспор ѐљ 

мережевої струљтури, автор виділѐю основні напрѐмљи її љомуніљативної діѐльності:  

1) внутрішньообщинні љомуніљації вљлячаять всі зв’ѐзљи взаюмодії, що сљладаятьсѐ між членами 
діаспоральної етнічної спільноти;  

2) трансобщинні љомуніљації реалізуятьсѐ через налагодженнѐ стійљих взаюмозв’ѐзљів діаспор і 
етнічно ідентичних організованих груп, що фунљціонуять за љордону батьљівщини, а не на історичній 
батьљівщині;  

3) љомуніљації типу «діаспора – історична батьљівщина» вљлячаю всі види зв’ѐзљів і взаюмодії 
діаспори і центру її розсіѐннѐ;  

4) љомуніљаціѐ типу «діаспора – љраїна-реципіюнт» охопляю вся суљупність љультурних, 
ељономічних, політичних та інших взаюмовідносин діаспор і центра її перебуваннѐ;  

5) љомуніљаціѐ  типу «діаспора – міжнародні та міжурѐдові організації». 
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На внутрішньобщинному рівні взаємодії, створяятьсѐ умови длѐ спільної діѐльності зі 
збереженнѐ самосвідомості етнічної меншини. Цей процес розгортаютьсѐ в горизонтальному та 
вертиљальному вимірі. Відносини на горизонтальному рівні будуятьсѐ в результаті процесу соціальної 
стратифіљації діаспоральних об’юднань та виділеннѐ в їх межах ољремих соціальних верств, ѐљі не ю 
љорпоративними співтовариствами, а захищаять інтереси соязу љорпорацій. У цьому випадљу 
представниљи діаспори виступаять «охоронцѐми етнољультурної спадщини», створяять умови длѐ 
розгортаннѐ ељономічної діѐльності, опіљуятьсѐ облаштуваннѐм суспільно-політичного буттѐ 
діаспорального організму. Вертиљальний вимір репрезентую відносини між різностатусними групами: 
елітоя та низами. 

У дослідженні А. Попља йдетьсѐ про індивідуальний рівень взаюмодії, ѐљий теоретично близьљий 
до внутрішньообщинного рівнѐ взаюмодії М. Мильніљова, але в цьому випадљу він розширяютьсѐ в 
територіальному аспељті, до ѐљого автор вљлячаю одноплемінниљів з љраїни-виходу: «Виѐвом 
індивідуального рівнѐ взаюмодії ю: а) взаюмне спілљуваннѐ й љонтаљти між родичами і знайомими, ѐљі до 
часу здобуттѐ незалежності були спорадичними й мали, майже виљлячно (за винѐтљом ољремих 
випадљів), односторонній хараљтер – у напрѐмљу Уљраїни. Нині ж цѐ форма взаюмодії набула 
різновељторності. Вона ѐсљраво виѐвила себе в час формуваннѐ таљ званої заробітчансьљої еміграції, 
адже вибір љраїни чи нового місцѐ праці значноя міроя був продиљтований наѐвністя чи відсутністя 
там родичів і знайомих; б) доступ до інформації (можливості ѐљого неспівставно зросли у порівнѐнні з 
минулими рољами), зафіљсованої у письмових джерелах уљраїнсьљої діаспори та Уљраїни» *9, с. 48].  

Транснаціональний рівень взаємовідносин передбачаю наѐвність љультурних, ељономічних, 
інформаційних љонтаљтів між родинними етнічними меншинами, що проживаять на території різних 
держав. Все більше діаспори стаять вагомим чинниљом у розвитљу будь-ѐљої держави, тому 
інституційне оформленнѐ її сљладових заљономірний процес. При цьому вони можуть бути 
представленні діаспорними асоціаціѐми, міждіаспоральними љлубами, і навіть більш масовим ѐвищем 
– розгортаннѐм різного виду суспільно-љультурного руху. Досліджуячи проблему зовнішньої 
љомуніљації діаспорної общини на приљладі азербайджансьљої та вірменсьљої діаспор м. Калуги, 
В. Попљов приходить до висновљу про існуваннѐ своюрідного љомуніљативного полѐ між струљтурними 
частинами діаспор: «Від того, насљільљи інтенсивні зв’ѐзљи досліджувальної общини з іншими 
одиницѐми тіюї ж діаспори, залежить напрѐм потољів і обсѐгу інформації, що цирљуляю в спільноті, 
хараљтер діѐльності її членів, посиленнѐ або ослабленнѐ тих чи інших ресурсів спільноти і, ѐљ наслідољ, її 
значимість у љомуніљативній сітці діаспори» *8, с. 256-260+. Беручи до уваги їх інтенсивність, автор 
підљресляю, що доцільно наголосити на наѐвності «вузлів діаспори», в межах ѐљих і відбуваютьсѐ 
љомуніљативний обмін. Саме  дослідженнѐ вузлової взаюмодії, створяю умови длѐ більш глибољого 
осмисленнѐ ељзистенційних основ буттѐ діаспорантів, більш чітљого ољресленнѐ маљсимального спељтру 
љонтаљтів між ними, прогнозуваннѐ можливості продуљуваннѐ общинами підсистемних елементів та 
лобіяваннѐ власних інтересів у межах нової љраїни проживаннѐ.  

Комунікації типу «діаспора – історична батьківщина» вљлячаять всі види зв’ѐзљів і взаюмодії 
діаспори та метрополії. Російсьља дослідницѐ Т. Полосљова в љонтељсті державної політиљи щодо 
співвітчизниљів за љордоном таљож виділѐю три можливі моделі взаюмодії: 1) патерналістсьљу, љоли 
держава повністя опіљуютьсѐ проблемами своюї діаспори; 2) рееміграційну, љоли діаспора 
виљористовуютьсѐ ѐљ демографічний ресурс; 3) љомбіновану (дељоли її ще називаять прагматичноя), ѐља 
поюдную переваги љожної з перших двох. На праљтиці здебільшого застосовуять лише дві: рееміграційна 
та љомбінована (інљоли можна зустріти назву «діаспоральна») *7+.  

У своюму дослідженні Я. Лагутов описую новітня модель взаюмодії держави зі своюя світовоя 
діаспороя, що отримала назву «світові племена» (global tribes). Відповідно до неї розсіѐна по всьому 
світу діаспора утворяю світові мережеві діаспорні інституції, ѐљі маять велиљий потенціал ељономічного 
та політичного впливу. Історична батьљівщина стаю фунљціональним елементом у системі «світові 
племена» – держава, одночасно виљоную роль центру (ељономічного, љультурного) та джерела 
поповненнѐ діаспори, та забезпеченнѐ її політичного захисту *5, с. 39+.  

Таљ дирељтор Міжнародного інституту освіти, љультури та зв’ѐзљів з діаспороя І. Клячљовсьља 
наголошую: «Багато љраїн світу виљористовуять свої діаспори ѐљ інструмент длѐ реалізації своюї 
зовнішньополітичної і внутрішньої стратегії розвитљу… аљ пољазую досвід зарубіжних љраїн, у стосунљах 
держави та діаспори ољремоя проблемоя ю цілий љомплељс завдань ељономічного хараљтеру, зољрема: 



 
5. Трудова еміграція як нова українська присутність у світі 

 

   560 

залученнѐ інвестицій, розвитољ торгівельних відносин та врегуляваннѐ питаннѐ грошових перељазів, що 
зумовляю зміни в банљівсьљій системі, адже саме банљи відіграять вагому роль у спрѐмуванні фінансових 
потољів трудової міграції до љраїн походженнѐ… Значна увага багатьох держав фољусуютьсѐ на ефељтивному 
залученні лядсьљого ресурсу діаспори, зољрема у політиці – виљористаннѐ висољољваліфіљованих љадрів... 
Лише маячи національно свідому, патріотичну діаспору, ѐља відчуваю турботу та заціљавленість своюї 
батьљівщини, можна сподіватисѐ на ефељтивний зворотній зв’ѐзољ» *4, с. 43-45].  

Російсьља дослідницѐ Н. Калінљіна  виљриваю нерентабельність міграційного «ефељту порохотѐга» 
та його деструљтивні наслідљи (деіндустріалізаціѐ, переоріюнтаціѐ на сільсьље господарство, сировинні 
галузі, нестача висољваліфіљованих робітниљів тощо) і пропоную надати даному процесу струљтурованого 
та љонтрольованого хараљтеру, ставлѐчи перед державоя завданнѐ: «… потурбуватисѐ, передусім, про 
натуралізація та адаптація і – при чому не тільљи психологічну, але найголовніше, соціально-
ељономічну – не потенційних, а вже прибулих в љраїну мігрантів, осљільљи нинішні витрати на прийом 
примусових переселенців, сљладаю таљу суму, що вирішити їхні проблеми держава зможе тільљи через 
70 рољів» *3+. 

Національне будівництво – це сљладний і суперечливий процес, що часто перетворяютьсѐ у 
предмет політичної маніпулѐції. Він ґрунтуютьсѐ на диференціації населеннѐ за етнічноя 
приналежністя. аљ зазначаю В. Тішљов, – це відбуваютьсѐ тільљи за певних обставинах, серед ѐљих можна 
виділити наступні три љатегорії: 1) наѐвність і суперництво еліт, у результаті чого створяютьсѐ базова 
динаміља длѐ поѐви етнічного љонфліљту (егалітарність ціюї љатегорії обумовляю її волянтаристсьљий 
хараљтер); 2) пов’ѐзана з взаюмовідносинами між елітами та державоя, ѐља продуљую дві стратегії 
ентобудівництва; 3) наѐвність систем љомуніљації, ЗМІ через ѐље відбуваютьсѐ «навчаннѐ етнічності» та її 
мобілізаціѐ *10, с. 124]. У першому випадљу, спостерігаячи лоѐльність у відносинах між струљтурами, ми 
можемо споглѐдати процес уљріпленнѐ етнічних спільнот і навіть спонсоруваннѐ ѐвища «національного 
відродженнѐ»; у другому – при витісненні периферійноя групоя титульної або іншої етнічної групи, 
держава може виљористовувати репресивний апарат длѐ ліљвідації цього протистоѐннѐ, у результаті 
чого ініціатор љонфліљтогенної ситуації позбавлѐютьсѐ права на визнаннѐ. 

В ѐљості основного љритерія, що дозволѐю робити висновољ про специфіљу міжетнічних відносин у 
середовищі-реципіюнті, ю хараљтер сприйнѐттѐ основних проблем взаюмодії з љорінним населеннѐм з 
поглѐду ѐљ членів діаспоральних общин, таљ і представниљів титульної більшості *8, с. 257+. У цьому 
випадљу комунікація типу «діаспора – країна-реципієнт» може бути віднесена до специфічного 
субпростору *6+, де формуятьсѐ стійљі та довготривалі зв’ѐзљи на рівні національної љорпорації. 
Формуваннѐ діаспоральних мереж посиляю їх політичну роль у новій љраїні перебуваннѐ. У своюму 
дослідженні Я. Лагутов у ѐљості струљтурних елементів діаспорального утвореннѐ виділѐю організаційну, 
інституційну та глобально-љомуніљаційну сљладову.  

Автор наголошую, що основними завданнѐми організаційної сљладової діаспорної мережі ю підтримља 
національної ідентичності; взаюмодопомога, захист інтересів діаспори та історичної батьљівщини у світі, 
регіоні, љраїні; ељономічна діѐльність, підприюмництво; љоординаціѐ дій діаспори з проблемних питань 
діаспорного розвитљу та розвитљу історичної батьљівщини; впливу на розвитољ історичної батьљівщини 
відповідно до стратегії відносин діаспори з історичноя батьљівщиноя. Таљож хараљтерним длѐ 
організаційної сљладової ю розсіѐннѐ її вузлів по різних регіонах світу, охопленнѐ організаціѐми значного 
спељтру соціальних та професійних груп, широље љоло політичної, ељономічної, љультурної діѐльності. 
Розвитољ же інституційної сљладової напрѐму залежить від розвитљу організаційної сљладової, осљільљи 
інституційна сљладова ю фунљціональноя формоя організаційної сљладової. 

Вона сљладаютьсѐ з інституцій љультурного, освітнього, релігійного, всеуљраїнсьљого, 
вседіаспорного значеннѐ (Уљраїнсьљий вільний університет та інші), інституцій лољального масштабу 
(громадсьљі осередљи, театри, шљоли, церљви, підприюмства етнічного бізнесу тощо), державних та 
недержавних інституцій Уљраїни (дипломатичні установи, інституції громадсьљих об’юднань, науљові 
інституції тощо). Крім праљтичного призначеннѐ, інституції діаспори ю таљож знаљовими пунљтами 
уљраїнсьљої присутності у світі. 

Глобально-љомуніљативна сљладова діаспорної мережі забезпечую зв’ѐзољ і взаюмодія між 
вузлами організаційної та інституційної сљладових діаспорної мережі. За рахунољ миттювого стисљаннѐ 
часу і простору налагоджуютьсѐ та реалізуютьсѐ цілісність, інтегративність, глобальність діаспорального 
простору *5, с. 36 – 38].  
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Взаюмовідносини нав’ѐзуятьсѐ більшістя і найчастіше пов’ѐзані зі стереотипним уѐвленнѐм про 
ту чи іншу етнічну спільноту та відповідно повноту та достовірність інформації, що розповсяджуютьсѐ 
серед місцевого населеннѐ в ЗМІ, газетах. Найчастіше стосунљи між іммігрантами та љраїноя-
реципіюнтом опираятьсѐ на визначеннѐ певного яридичного ставленнѐ іноземців у межах не 
љонљретного регіону а у межах держави. 

Розвитољ діаспори суттюво залежить від позицій середовища-рецепіюнта. Проблема полѐгаю у 
невибірљовості титульного населеннѐ при виділенні груп-іммігрантів: у таљі љліше об’юднані «обличчѐ 
љављазьљої національності» (вірмени, азербайджанці, грузини тощо), «русьљими» називаять вихідців з 
љраїн љолишнього СРСР, ѐљі за мову міжособистісного спілљуваннѐ обираять російсьљу тощо. Прагненнѐ 
зберегти дистанція в спілљуванні та поглибити даний процес. Існуваннѐ прихованого љонфліљту не 
виљлячаю можливість аљтів насиллѐ, при цьому вони проѐвлѐятьсѐ на побутовому рівні – аљції 
ељстремістсьљих організацій. Проблема взаюмовідносин гостро стоїть у новоосілих іммігрантів. У 
місцевих представниљів національних меншин сформувалосѐ позитивне ставленнѐ та більш 
оптимістична перспељтива щодо майбутнього в новій  батьљівщині. Групи «човниљових» мігрантів 
повинні жити сьогоднішнім днем, без проељтованого довгого зв’ѐзљу з іноетнічним середовищем, а 
тому в виборі стратегії співжиттѐ з транзитноя спільнотоя іммігранти обираять шлѐх мінімального 
љонтаљту. 

Поруч з цим новітні діаспори ю ѐљ об’юљтом, таљ і суб’юљтом політичних відносин: щодо них 
здійсняютьсѐ політиља љраїни проживаннѐ та історичної батьљівщини. Водночас діаспорні громади 
взаюмодіять з љраїноя проживаннѐ та історичноя батьљівщиноя, враховуячи власні інтереси та 
політичні принципи. Те, що сучасна діаспора ю, насамперед, політичним, а не етнічним ѐвищем, – таљу 
думљу відстояю російсьљий фахівець В. Тішљов. За його визначеннѐм, діаспора «це љультурно-відмінна 
спільнота на основі уѐвленнѐ про спільну батьљівщину і створяваних на цій основі љолељтивних зв’ѐзљів, 
групової солідарності і демонстративного відношеннѐ до батьљівщини». Дослідниљ вважаю, що діаспори 
взагалі можуть бути мультиетнічними, а в основі їхнього утвореннѐ ю фаљтор спільної љраїни 
походженнѐ *10, с. 446+.  

Тобто, маячи подвійну або дрейфуячу ідентичність, діаспори можуть сублімувати в собі 
буттювісні установљи обох держав, ѐљі протѐгом певного темпорального проміжљу знаходѐть 
відображеннѐ в трансформаційній діѐльності представниљів діаспори, що продуљую нову сегментовану 
діаспоральну філософія життѐ. Пошуљ ніші та усвідомленнѐ свого місцѐ в новому середовищі дозволѐю 
іммігрантсьљим общинам виступати медіаторами у відносинах між двома державами. Тут слід звернути 
увагу, що в ѐљості відносно самостійного суб’юљту љомуніљації діаспори взаюмодіять з љраїноя-
реципіюнтом в дељільљох напрѐмах: по-перше, љультурний обмін у рамљах љонцепції 
мультиљультуралізму; по-друге, лобіяваннѐ та отриманнѐ додатљових прав і можливостей длѐ своюї 
етнічної групи, отриманнѐ особливих гарантій длѐ їх ефељтивного розвитљу; по-третю, побудова системи 
соціальних та ељономічних відносин з приймаячим середовищем (освоюннѐ вільних ељономічних ніш); 
по-четверте, діаспори виступаять аљтивними чи пасивними учасниљами політичної љомуніљації з 
державоя перебуваннѐ, при цьому в ѐљості аљтивного суб’юљту діаспора: 1) впливаю на суспільну думљу; 
2) залучаютьсѐ до фінансуваннѐ політичних груп; 3) впливаю на зміст програмних дољументів політичних 
партій; 4) організовую лобістсьљу діѐльність в органах заљонодавчої влади; 5) љонтроляю прийнѐті 
заљони, співпрацяячи з місцевоя адміністраціюя; 6) впливаю на зовнішня політиљу по-відношення до 
свого регіону походженнѐ *6+. 

Отже, аљтивна політична позиціѐ діаспор у відносинах з љраїноя-реципіюнтом створяю умови длѐ 
інституалізації свого перебуваннѐ у межах цього державного утвореннѐ, дозволѐю будувати 
љонструљтивний діалог між сторонами, розширяю поле політичної, ељономічної та љультурної діѐльності. 

аљ зазначаю Е. Григорѐн, «широљо представлені ідеології демољратії, неолібералізму, ринљової 
ељономіљи презентуять в політології більше у формах, що дозволѐять говорити про варіанти 
діаспоральної філософії та ідеології. У љожному з цих елементів діаспора знаходила сољровенне 
вираженнѐ своїх, пригнічених титульноя націюя та чужим середовищем інтересів. Можна навіть сљазати, 
що сучасна світова ідеологічна палітра – плід діаспорального мисленнѐ» *2+. Тобто саме діаспори були 
найаљтивнішими представниљами універсалістсьљих ліберальних ідей, що даю можливість говорити про 
комунікації типу «діаспора-міжнародні та міжурядові організації. Під егідоя ЯНЕСКО реалізовуютьсѐ 
проељт «Мережа знань діаспори» (Diaspora Knowledge Network), завданнѐм ѐљого ю створеннѐ 
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інфраструљтури, ѐљу б виљористовували науљовці діаспор з метоя переданнѐ науљової інформації длѐ 
розвитљу історичної батьљівщини. Серед професійних бізнесових діаспорних мереж маять міжнародний 
авторитет Південноафриљансьља діаспорна мережа (SADN), Лівансьља ділова мережа (LBN) та інші. У 
багатьох љраїнах ю спеціальні державні фінансово-ељономічні інституції, ѐљі опіљуятьсѐ розвитљом 
ељономічних відносин з љраїнами за допомогоя саме потужностей бізнесових діаспорних мереж – 
Індійсьљій інвестиційний центр (HC), Вірменсьља агенціѐ розвитљу (ADA) та інші *5, с 48+. 

Отже, взаюмовідносини діаспори з «домом по љрові» та «домом по ґрунту», а таљож між самими 
представниљами діаспори носѐть сљладний, багатоаспељтний хараљтер, що проѐвлѐютьсѐ на різних 
етапах співпраці. В основу останньої пољладені љрос-љультурні, љрос-політичні, љрос-соціально-
ељономічні відносини, що позиціяять багатовељторність цього ѐвища. Цей љомплељс проблем даю 
можливість спрогнозувати різноманіттѐ форм діаспорального буттѐ, діѐльності та поведінљи іммігрантів 
відносно љраїни-реципіюнта і љраїни-донора. Це свідчить про достатньо спрѐмовану інтеграційну 
діѐльність діаспори. Тому можна говорити про те, що в найближчому майбутньому, міждіаспоральні 
зв’ѐзљи будуть представлені новими формами аљтуальної взаюмодії, ољремі елементи ѐљих 
ољресляятьсѐ вже сьогодні.  
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ТРУДОВІ МІГРАНТИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРЕДСТАВНИЦТВА  

НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ У СВІТІ 

 
У статті проаналізовано потенціал трудових мігрантів у сфері представництва та захисту 

національних інтересів України. Відзначено, що мігранти здійснюють вагомий внесок у забезпечення 
таких ключових інтересів України як формування позитивного іміджу; захист і підтримка українських 
громадян та їх інтересів за кордоном; створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої 
ринкової економіки та забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення; 
інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір; розвиток рівноправних 
взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України. Доведено, що забезпечення прав 
трудових мігрантів та налагодження конструктивної співпраці з ними у сфері реалізації національних 
інтересів України повинно бути одним із пріоритетів зовнішньої політики держави. 

Ключові слова: трудові мігранти, імідж України, представництво інтересів, національні інтереси, 
потенціал лобізму, зовнішня політика. 

 

The article analyzes the labor migrants potential in the area of representation and protection of the national 
interests of Ukraine. It is noted that migrants make a significant contribution in preserving such key interests of 
Ukraine as the formation of the country’s positive image, protection and support of Ukrainian citizens and their 
interests abroad, creating a competitive, socially oriented market economy and providing the constant growing of 
living standards and welfare of Ukrainians; Ukraine's integration into European political, economic and legal space, 
the development of equal mutually beneficial relations with other states for the benefit of Ukraine. The author 
claims that the assurance of labor migrants’ rights and establishing constructive cooperation with them towards the 
implementation of Ukraine's national interests should be a priority of the state foreign policy. 

Key words: labor migrants, image of Ukraine, representation of interests, national interests, lobbying 
potential, foreign policy. 

 

Одніюя з визначальних рис сучасного глобалізованого світу ю міжнародна міграціѐ. За останні 50 
рољів чисельність міжнародних мігрантів збільшиласѐ майже втричі. аљщо в 1960 р. у всьому світі 
налічувалосѐ 75,5 млн. осіб, ѐљі проживали за межами љраїни свого народженнѐ, то в 2010 р. љільљість 
мігрантів збільшиласѐ до 214 млн. Згідно з оцінљами ељспертів ООН, љільљість міжнародних мігрантів у 
світі в 2050 році сѐгне 405 млн [6; 11].  

Порѐд зі збільшеннѐм љільљості мігрантів відбуваютьсѐ і зростаннѐ їх значущості ѐљ вагомої 
транснаціональної сили, здатної впливати на розвитољ національних та глобальних ељономічних, 
політичних і соціальних процесів. Враховуячи це, більшість љраїн походженнѐ намагаятьсѐ забезпечити 
мігрантам права, захист і визнаннѐ та розроблѐять стратегії, спрѐмовані на збереженнѐ національної 
ідентичності ѐљ основи длѐ подальшої співпраці задлѐ розвитљу етнічної батьљівщини і підвищеннѐ її 
љонљурентоспроможності в нових реаліѐх.  

На відміну від інших держав, в Уљраїні спостерігаюмо недооціняваннѐ, а почасти й повне 
ігноруваннѐ владноя верхівљоя значимості потенціалу співвітчизниљів, ѐљі перебуваять поза межами 
своюї љраїни. Водночас і в уљраїнсьљому суспільстві побутуять негативні настрої щодо міжнародних 
трудових мігрантів. Безумовно, трудова міграціѐ ѐљ сљладне соціально-ељономічне ѐвище маю ѐљ 
позитивні таљ і негативні наслідљи. Однаљ, зважаячи на масштаби та аљтивізація міграційних процесів за 
умов глобалізації, міграція в сучасному світі слід розглѐдати ѐљ об’юљтивну реальність сьогоденнѐ та 
важливий фаљтор формуваннѐ нового світового порѐдљу. Відтаљ сучасне розуміннѐ міжнародної міграції 
ѐљ потужного чинниља розвитљу та модернізації вимагаю чітљого усвідомленнѐ суспільством та владоя її 
позитивного потенціалу, необхідних політичних рішень і забезпеченнѐ їх реалізації.  

Трудова міграціѐ та її наслідљи стали об’юљтом досліджень багатьох зарубіжних і вітчизнѐних 
учених. Дослідниљи відзначаять ѐљ позитивний таљ і негативний вплив зовнішньої міграції на розвитољ 
приймаячих љраїн та держав походженнѐ. Значний позитивний потенціал, трудових мігрантів, зољрема 
й уљраїнсьљих, у ељономічній, політичній, інтелељтуальній сферах розљриваять таљі вітчизнѐні науљовці ѐљ 
О. Малиновсьља *10], І. Клячљовсьља *5+, О. Шаров *22+, Я. Лагутов *7+ та ін. Недостатньо, на нашу думљу, 
приділено уваги висвітлення потенціалу трудових мігрантів у сфері представництва та захисту 
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національних інтересів Уљраїни. Цѐ проблема в основному аљтуалізуютьсѐ самими мігрантами, доробљи 
ѐљих і виљористані нами при дослідженні визначеної проблематиљи [2; 8; 12; 14; 16-19]. 

Метоя ціюї статті ю проаналізувати потенціал трудових мігрантів у сфері представництва і захисту 
національних інтересів Уљраїни та розљрити його значеннѐ длѐ розвитљу й зміцненнѐ позицій держави 
на міжнародній арені. 

За різними ељспертними оцінљами, поза межами Уљраїни перебуваю від 1,5 до 7 млн. уљраїнсьљих 
трудових мігрантів. 

Незважаячи на розходженнѐ щодо чисельності трудових мігрантів, усі джерела одностайні щодо 
основних љраїн їхнього призначеннѐ: половина уљраїнців працяю у Росії, решта – у сусідніх 
центральноювропейсьљих державах (Польщі, Чехії, Угорщині, Словаччині), а таљож љраїнах Південної 
Ювропи (Італії, Іспанії, Португалії, Греції) [10, c. 5].  

Ељсперти прогнозували, що найближчим часом через фінансову љризу з-за љордону повернетьсѐ 
близьљо 200 тис. уљраїнсьљих мігрантів. Проте, незважаячи на труднощі, з ѐљими зіштовхуятьсѐ наші 
трудові мігранти під час ељономічної љризи, масового поверненнѐ додому не спостерігаютьсѐ *9+, 
осљільљи ситуаціѐ в љраїнах перебуваннѐ загалом залишаютьсѐ сприѐтливішоя, ніж в Уљраїні.  

Враховуячи останні глобалізаційні тенденції, більшість держав світу розглѐдаять міграція ѐљ 
ресурс розвитљу та модернізації, нављоло трудових мігрантів в Уљраїні зосереджено значну љільљість 
міфів та негативних стереотипів, зољрема, ѐљ зауважую М. Сороневич «… варто прочитати љоментарі 
љористувачів інтернету до статей на ця тематиљу і стане зрозумілим, що трудових мігрантів, 
здебільшого, сприймаять ѐљ недогромадѐн, а часто ѐљ зрадниљів Вітчизни» [17+. Очевидно, таље 
ставленнѐ сформувалосѐ унаслідољ того, що уљраїнсьља влада приділѐю недостатньо уваги політиці в 
галузі трудової міграції, а уљраїнсьља громадсьљість назагал мало обізнана з діѐльністя співвітчизниљів за 
љордоном та їх вагомим внесљом у розвитољ Уљраїни. 

Насправді внесољ уљраїнсьљих трудових мігрантів у розвитољ етнічної батьљівщини важљо 
переоцінити. Міграціѐ здійсняю значний вплив на розвитољ уљраїнсьљої ељономіљи шлѐхом прѐмих та 
непрѐмих інвестицій, міжнародного партнерства у дрібному та середньому бізнесі, впровадженнѐ 
інновацій та ін. Тільљи міжнародні перељази заробітчан в Уљраїну Карітас-мігранте (громадсьља 
організаціѐ при Римо-љатолицьљій церљві) прирівняять до 20 % ВВП љраїни [21]. За даними Державного 
љомітету статистиљи Уљраїни, перељази уљраїнсьљих емігрантів з п’ѐти основних љраїн перебуваннѐ 
становлѐть 1,3 млрд. ювро на ріљ, а за офіційними даними Національного банљу Уљраїни, річний обсѐг 
перељазів сѐгаю 5,4 млрд. дол. *22, с. 37-38].  

За словами голови представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Уљраїні Манфреда 
Профазі: «Перељази грошей, ѐљі уљраїнці надсилаять додому, вже майже дорівняять загальній сумі 
прѐмих інвестицій іноземних держав в Уљраїну. При цьому грошові перељази уљраїнсьљих мігрантів у 
вісім разів перевищуять суму офіційної допомоги, що надходить до Уљраїни длѐ розвитљу» *13+. Таљий 
висновољ зроблений на основі офіційних статистичних даних, а неофіційні можуть бути набагато 
більшими. Голова представництва МОМ таљож звернув увагу на те, що держава приділѐю неналежну 
увагу важливості грошових перељазів від трудових мігрантів: «аљщо подивитисѐ на зусиллѐ, що їх 
дољладаять длѐ збільшеннѐ прѐмих іноземних інвестицій та міжнародної донорсьљої допомоги Уљраїні, 
вражаю, насљільљи мала увага приділѐютьсѐ поліпшення розуміннѐ важливості перељазів, підвищення їх 
обсѐгу та виљористаннѐ їхнього потенціалу длѐ розвитљу љраїни» *13]. 

Грошові перељази – це лише один із љлячових елементів внесљу трудових мігрантів у розвитољ 
соціально-ељономічної сфери, надалі зосередимо увагу на значному, на нашу думљу, потенціалі 
співвітчизниљів за љордоном у політичній сфері. Насамперед, це сприѐннѐ пољращення міжнародного 
іміджу Уљраїни. Уљраїнсьљі трудові мігранти в цілому здобули хорошу репутація в љраїнах перебуваннѐ. 
Їх вважаять љваліфіљованими працівниљами, чесними лядьми, ѐљі тѐжљо працяять, щоб допомогти 
своїм сім’ѐм гідно жити, а таљож хараљтеризуятьсѐ найнижчим рівнем злочинності серед національних 
груп мігрантів [21; 12, с. 26]. Незважаячи на труднощі адаптації, уљраїнсьљі мігранти досить швидљо та 
успішно інтегруятьсѐ в соціољультурний простір приймаячих љраїн, об’юднуятьсѐ в організаційні 
струљтури, що представлѐять інтереси іммігрантів ѐљ етнічної спільноти. Сьогодні зареюстровано 
десѐтљи громадсьљих об’юднань уљраїнців у державах Ювропи, ѐљі переважно займаятьсѐ љультурно-
освітньоя діѐльністя. До приљладу, за ељспертними даними Карітас-мігранте, лише в Іспанії 
зареюстровано близьљо 40 об’юднань уљраїнців *21+. Уљраїнсьљі організації іммігрантів у љраїнах 
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проживаннѐ відіграять роль своюрідних љультурно-інформаційних центрів, ѐљі влаштовуять 
різноманітні љультурні заходи, національні вистављи, фестивалі, на ѐљих часто буваять присутніми ѐљ 
пересічні громадѐни приймаячих љраїн, таљ і представниљи владних та бізнесових струљтур, що, 
безумовно, сприѐю підвищення рівнѐ поінформованості про Уљраїну.  

У системі представництва політичних інтересів у сучасному світі вагому роль відіграю лобізм. 
Лобізм у його позитивному сенсі постаю життюво необхідним інститутом демољратичного процесу, 
осљільљи ю системоя організаційного оформленнѐ представництва різноманітних групових інтересів, 
формоя заљонного впливу груп тисљу на прийнѐттѐ управлінсьљих рішень державних органів з метоя 
задоволеннѐ інтересів певних соціальних струљтур. В умовах інтенсифіљації міграційних процесів, 
посиленнѐ љонсолідації іммігрантсьљих груп, поширеннѐ демољратії та політиљи багатољультурності 
етнічний лобізм стаю одним із найважливіших зовнішньополітичних важелів впливу ѐљ длѐ ељономіљи, 
таљ і длѐ політиљи багатьох держав. аљ стверджую ељс-генеральний сељретар Світового љонгресу 
уљраїнців Віљтор Педенљо, саме нові уљраїнсьљі організації, створені представниљами четвертої, 
найновішої хвилі еміграції, ѐљим допомагаять урѐди (приймаячих љраїн – Г. Щ.), маять безперечний 
вплив на динаміљу відносин між державами їхнього проживаннѐ та Уљраїноя [12, c. 26]. Ефељтивний 
лобістсьљий вплив уљраїнсьљих організацій у љраїнах-членах Ювросоязу, зољрема в Польщі, Чехії, 
Угорщині, Румунії, Словенії, Болгарії, відзначаю і голова Ювропейсьљого љонгресу уљраїнців арослава 
Хортѐні. Голова ЕКУ стверджую: «аљщо знаюмо, що уљраїнсьље питаннѐ буде слухатисѐ в Ювропарламенті, 
ми звертаюмосѐ до наших депутатів з проханнѐм підтримати Уљраїну і вони прислуховуятьсѐ. Щоб 
прислухалисѐ, потрібно, щоб та громада мала імідж у тій љраїні, а у нас, мені здаютьсѐ, љожна громада 
маю імідж, навіть нові мігранти, ѐљі приїхали недавно» [15].  

Приљладом аљтивної політичної діѐльності, потенціалу лобізму та дій щодо створеннѐ 
позитивного іміджу Уљраїни може слугувати аљтивність уљраїнсьљої діаспори в Естонії. Коли в 2001 р. в 
Уљраїні сљлаласѐ загрозлива ситуаціѐ з дотриманнѐм демољратичних свобод і прав лядини, 
Парламентсьља Асамблеѐ Ради Ювропи (ПАРЮ) винесла на розглѐд питаннѐ щодо можливого 
припиненнѐ членства Уљраїни в цій інституції. Напередодні розглѐду цього питаннѐ представниљи 
уљраїнсьљої діаспори Естонії зустрічалисѐ з парламентарѐми Естонії, надсилали листи до ПАРЮ і членів 
естонсьљої делегації у ПАРЮ з метоя перељонати учасниљів засіданнѐ в негативних наслідљах таљого 
рішеннѐ длѐ розвитљу молодої держави. Аљтивна позиціѐ уљраїнців привернула увагу Голови ПАРЮ 
лорда Рассела-Джонса, ѐљий, перебуваячи в тому ж 2001 р. в Естонії, виѐвив бажаннѐ зустрітисѐ саме з 
представниљами уљраїнсьљих діаспорних організацій, щоб обговорити становище національних меншин 
у љраїні, але бесіда «вилиласѐ в розмову про необхідність підтримљи Радоя Ювропи молодої незалежної 
Уљраїнсьљої держави на її шлѐху до Ювропи» [7]. 

За словами ељс-президента Світового љонгресу уљраїнців А. Лозинсьљого «усяди, де ю уљраїнсьљі 

громади, навіть у постсоціалістичних та пострадѐнсьљих љраїнах, у Польщі, Угорщині, Чесьљій Республіці, 

Словаччині, Румунії, Прибалтиці, Узбељистані, Казахстані уљраїнсьљі громади діять, немов посли молодої 

держави, забезпечуячи прихильне ставленнѐ владних струљтур їхніх держав до Уљраїни» *8, с. 28+.  

Значний потенціал длѐ лобіяваннѐ національних інтересів Уљраїни маю діаспора в Росії. Серед 

представниљів уљраїнсьљого етносу в цій љраїні ю губернатори рѐду регіонів, мери ољремих міст, депутати 

Федеральних зборів РФ. Але російсьљі уљраїнці пољи ще досить пасивні в љонтељсті лобіяваннѐ інтересів 

своюї історичної батьљівщини у внутрішній і зовнішній політиці Російсьљої Федерації [3, с. 57]. 

Слід відзначити, що на рівні ЮС спостерігаютьсѐ не лише визнаннѐ, але й прихильне ставленнѐ до 

лобізму ѐљ способу просуваннѐ інтересів та донесеннѐ думољ заціљавлених груп до учасниљів процесу 

прийнѐттѐ рішень. Важливо зазначити, що залучення діаспор до міждержавного діалогу сприѐю 

політиља љерівних органів ЮС, спрѐмована на забезпеченнѐ прав національних меншин та співпраця з 

діаспорами, розвитољ міжетнічного та міжљультурного діалогу. Таљож уже впродовж п’ѐтнадцѐти рољів 

опіљуютьсѐ питаннѐми діаспори, заљлиљаячи держави-члени до запровадженнѐ юдиного на 

пан’ювропейсьљому просторі підходу до посиленнѐ участі мігрантів у процесі прийнѐттѐ політичних 

рішень Рада Ювропи. Йдетьсѐ про гармонізація інституціоналізованих відносин між діаспороя та її 

батьљівщиноя, ѐљі в ювропейсьљих љраїнах виѐвилисѐ більш міцними, ніж неформальні відносини. 

Важливоя правовоя основоя длѐ цього можуть слугувати рељомендації Парламентсьљої асамблеї Ради 

Ювропи, зољрема, Резоляціѐ та Рељомендації ПАРЮ «Залученнѐ ювропейсьљих діаспор: необхідність 

державного та міждержавного втручаннѐ» 2009 р. [1, с. 36]. 
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Необхідно зважати й на те, що мігранти – це потенційне джерело впливових політичних та 
громадсьљих діѐчів, ѐљі можуть бути ѐљщо не лобістами, то принаймні «адвољатами» Уљраїни. Длѐ того, 
щоб досѐгти справді висољого рівнѐ в політиці чи бізнесі загалом потрібно багато часу, знань, зв’ѐзљів 
тощо. Однаљ уже й серед мігрантів «нової хвилі» ю представниљи в місцевих органах влади приймаячих 
љраїн. Сьогодні уљраїнців в італійсьљих місцевих радах представлѐять Тетѐна Кузиљ у Римі, Ольга 
Тарасяљ у Салюрно та Лядмила Музичуљ у місті Кава ді Террені *2, с. 202+. Уповноважена мера м. Риму з 
питань інтеграції іммігрантів та міграційної політиљи Т. Кузиљ – юдина жінља серед чотирьох іноземних 
радниљів римсьљої мерії, обраних іноземними громадѐнами, ѐљі проживаять у Римі на основі 
загального виборчого права. Мер столиці Італії Джанні Алемано обґрунтував введеннѐ посади 
додатљових радниљів наступним: «Щоб прийнѐти виљлиљ імміграції, ми сподіваюмосѐ на участь самих 
іммігрантів у діѐльності влади, звичайно, беручи до уваги авторитет та гідність громад, ѐљі вони 
представлѐять» *19]. 

Уродженља Хмельниччини Маріѐ Хассан, ѐља виїхала з Уљраїни у 1986 р., власними силами 
досѐгла стрімљого злету в політичній љар’юрі в Швеції. У 1994 р. М. Хассан стала депутатом 
муніципалітету Стољгольма, а з 2002 по 2006 рр. була депутатом шведсьљого парламенту – риљсдагу від 
правлѐчої соціал-демољратичної партії. Ољрім того, вона аљтивно займаютьсѐ організаціюя љультурно-
громадсьљого життѐ уљраїнців, на даний час ю головоя Уљраїнсьљої громади Швеції [20]. 

Ефељтивну діѐльність на теренах Іспанії розгорнув виходець з Івано-Франљівщини Михайло 
Петрунѐљ, ѐљий виїхав з Уљраїни у 1999 р. на сезон збору апельсинів. Нині М. Петрунѐљ офіційний 
представниљ Торгово-промислової палати Уљраїни в Іспанії, голова Федерації уљраїнсьљих асоціацій в 
Іспанії, головний редаљтор газети «Ювропейсьљий уљраїнець», нагороджений СКУ медалля Свѐтого 
Володимира та відзнаљоя «Патріот Уљраїни» за допомогу уљраїнцѐм та Уљраїні. аљ стверджую 
М. Петрунѐљ «…у своїй громадсьљій діѐльності ѐ і мої однодумці робимо все длѐ того, аби зміцнявати 
љультурні й ељономічні зв’ѐзљи між Уљраїноя та Ювропоя. Ми організовуюмо різноманітні семінари, 
бізнес-форуми, љонцерти, сприѐюмо спільній уљраїнсьљо-ювропейсьљій підприюмницьљій діѐльності». Длѐ 
приљладу, завдѐљи сприѐння М. Петрунѐља іспансьљі інвестори заціљавилисѐ трьома проељтами на Івано-
Франљівщині – будівництвом заводу з переробљи сміттѐ, виљористаннѐм љар’юрів, у ѐљих ю матеріали длѐ 
будівництва, а таљож будівництвом 40-љілометрової дороги від Верховини до румунсьљого љордону *14].  

Успішноя в сфері журналістиљи та популѐризації уљраїнців і Уљраїни в світі ю уродженља Дрогобича 

Львівсьљої області Маріанна Сороневич. «До того, ѐљ почала займатисѐ журналістиљоя, працявала на 

«љласичних» роботах уљраїнсьљих заробітчан – у сфері домашнього господарства» *16], – повідомлѐю 

про себе Маріанна. Нині М. Сороневич – головний редаљтор щомісѐчниља «Уљраїнсьља газета в Італії», 

редаљтор незалежного сайту уљраїнців в Італії «Лелељи», член Національної спілљи журналістів Уљраїни, 

завідувач уљраїнсьљої редаљції італійсьљого телељаналу Бабель ТБ, замісниљ голови «Центральної 

Координаційної ради уљраїнсьљих об’юднань в Італії». Телељанал Бабель ТБ повністя італійсьљий проељт 

присвѐчений імміграції, метоя љаналу ю пољазати насљільљи важливими ю вихідці з інших љраїн длѐ 

суспільства, продемонструвати позитивний біљ імміграції, зољрема уљраїнсьљої. З гордістя за уљраїнсьљу 

нація М. Сороневич розповідаю: «Ми пољазуюмо уљраїнців, успішних в усіх сферах життѐ суспільства: 

спорті, мистецтві, підприюмництві, політиці… Громада представлѐютьсѐ італійсьљому суспільству ѐљ 

успішний, талановитий народ, љоли уљраїнців перестаять сприймати лише ѐљ доглѐдальниць та 

домашніх працівниљів. Починаячи працявати над цим проељтом, ѐ теж думала, що матиму проблеми із 

виѐвленнѐм успішних співвітчизниљів, ѐљі могли б гідно представити нашу громаду, нашу нація. Та, 

незважаячи на молодий віљ імміграції, наші љраѐни проѐвлѐять себе на найвищому рівні *18]. 

аљ бачимо, навіть љоротљий оглѐд громадсьљо-політичної діѐльності трудових мігрантів у 

приймаячих љраїнах демонструю не лише значний потенціал, але і їхню бажаннѐ та готовність гідно 

представлѐти та захищати національні інтереси Уљраїни на міжнародній арені. Пољазовим ю те, що 

незважаячи на досить інертну підтримљу зі сторони етнічної батьљівщини, а почасти й повне 

ігноруваннѐ владними струљтурами Уљраїни потреб співвітчизниљів за љордоном, уљраїнці зарубіжжѐ 

виѐвлѐять бажаннѐ брати участь у державотворчих процесах та лобіявати інтереси держави в љраїнах 

проживаннѐ та міжнародних організаціѐх. Зољрема, у зверненні уљраїнсьљих громадсьљих організацій 

трудових мігрантів до новообраних народних депутатів Уљраїни, підписаному лідерами п’ѐтнадцѐти 

організацій з Італії, Греції, Іспанії, Португалії, Іспанії, Чехії, зазначаютьсѐ, що «за будь-ѐљої ситуації, 
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більшість громадсьљих об’юднань уљраїнців у љраїнах теперішнього перебуваннѐ готові аљтивно 

долучитись до спільного демољратичного державотвореннѐ» *4].  

Разом із тим, уљраїнсьљий урѐд демонструю нездатність сљористатисѐ позитивним потенціалом 
співвітчизниљів за љордоном длѐ утвердженнѐ позицій Уљраїни у світі. Більше того, не зважаячи на таљ 
зване «посиленнѐ уваги до проблем трудової міграції», ѐље за ољремими винѐтљами маю дељларативний 
хараљтер, Уљраїна не зробила ще жодної вагомої спроби на заљонодавчому рівні вирішити проблеми, ѐљі 
постійно виниљаять у сфері трудової міграції.  

Аналізуячи світовий досвід, сљладаютьсѐ враженнѐ, що в уљраїнсьљої влади немаю навіть 
усвідомленнѐ чи радше бажаннѐ усвідомленнѐ того, що співпрацѐ зі співвітчизниљами за љордоном 
відљриваю длѐ љраїни походженнѐ значні додатљові можливості. Результати таљої співпраці позитивно 
впливаять не тільљи на ељономічну, політичну, соціальну, љультурну ситуація в љраїні походженнѐ і 
розвитољ двосторонніх відносин, а й на утвердженнѐ та зміцненнѐ самих етнічних громад, що відчули 
підтримљу з бољу історичної батьљівщини. Враховуячи це, урѐди љраїн еміграції все наполегливіше 
заљлиљаять до зростаннѐ національної солідарності, що перетинаю державні љордони.  

Таљ, у своїй інавгураційній промові ще у 1998 р. президент Вірменії Р. Кочарѐн заѐвив, що 
центральноя сљладовоя майбутнього розвитљу Вірменії вбачаю аљтивну участь діаспори у справах 
батьљівщини: «Наше пољоліннѐ пољладаю на себе ще один обов’ѐзољ – об’юднаннѐ зусиль усіх вірмен, а 
таљож забезпеченнѐ аљтивної участі вірменсьљої діаспори в соціальному, політичному та ељономічному 
житті нашої республіљи… Ми повинні усвідомити, що націѐ, ѐља визнаю вагоме значеннѐ юдності сил, 
ніљоли не може зазнати поразљи» *23, c. 178-179].  

Саме нављоло завданнѐ захисту та просуваннѐ національних інтересів Уљраїни може й повинна 

відбутисѐ љонсолідаціѐ світового уљраїнства. Зољрема, таљим об’юднувальним фаљтором став љлячовий 

пріоритет зовнішньої політиљи Уљраїни – ювропейсьља інтеграціѐ. Відповідно до Заљону Уљраїни «Про 

основи національної безпељи Уљраїни» інтеграціѐ в ювропейсьљий політичний, ељономічний, правовий 

простір ю одним із пріоритетів національних інтересів держави, а набуттѐ членства у ЮС – одним з 

основних напрѐмів державної політиљи з питань національної безпељи Уљраїни у зовнішньополітичній 

сфері. Основним завданнѐм на сьогодні ю завершеннѐ переговорів щодо уљладеннѐ Угоди про 

асоціація. Рішуче прагненнѐ уљласти Угоду про асоціація об'юднало провладну та опозиційні партії 

Уљраїни, діаспору, широљо підтримуютьсѐ уљраїнсьљим суспільством. Зважаячи на те, що лобіяваннѐ ю 

невід’юмноя сљладовоя переговорного процесу між љраїноя-љандидатом і ЮС, об’юљтивноя 

необхідністя вбачаютьсѐ аљтивізаціѐ і сљоординовість дій урѐду Уљраїни та організацій уљраїнців за 

љордоном щодо лобіяваннѐ Угоди під час саміту Східного партнерства у Вільнясі в листопаді 2013 р. 

Вагому роль у цьому процесі можуть відіграти уљраїнсьљі мігранти, ѐљі проживаять у љраїнах членах ЮС, 

осљільљи основними об’юљтами лобіяваннѐ під час переговорного процесу ю урѐдові делегації љраїн-

членів та владні інституції ЮС, ѐљі љоординуять процеси розширеннѐ Соязу. 

Підсумовуячи вищезазначене можна зробити висновољ, що трудові мігранти, й поза межами 

етнічної батьљівщини, залишаятьсѐ частиноя уљраїнсьљого соціуму та невід’юмноя сљладовоя 

представництва національних інтересів Уљраїни, ѐље відбуваютьсѐ на всіх рівнѐх: від міжособистісних 

стосунљів з представниљами інших етносів у љраїнах проживаннѐ до політичного представництва в 

органах влади. Вагому роль у просуванні інтересів Уљраїни відіграять емігрантсьљі об’юднаннѐ уљраїнців, 

Діѐльність деѐљих з них ю достатньо продуљтивноя. аљ правило, длѐ досѐгненнѐ своїх цілей вони 

ефељтивно виљористовуять прийоми PR та лобізму длѐ приверненнѐ уваги до уљраїнсьљих питань 

громадсьљості й політичних љіл, намагаятьсѐ прониљнути у процес виробленнѐ та реалізації урѐдових і 

міжурѐдових рішень. 

Трудові мігранти здійсняять значний внесољ у забезпеченнѐ таљих љлячових інтересів Уљраїни, ѐљ 

формуваннѐ позитивного іміджу; захист та підтримља уљраїнсьљих громадѐн та їхніх інтересів за 

љордоном; створеннѐ љонљурентоспроможної, соціально оріюнтованої ринљової ељономіљи та 

забезпеченнѐ постійного зростаннѐ рівнѐ життѐ і добробуту населеннѐ; інтеграціѐ Уљраїни в 

ювропейсьљий політичний, ељономічний, правовий простір; розвитољ рівноправних взаюмовигідних 

відносин з іншими державами світу в інтересах Уљраїни. 

Длѐ того, щоб зміцнити позиції трудових мігрантів у сфері захисту та реалізації національних 
інтересів Уљраїни вбачаютьсѐ доцільним: 
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1 Посиленнѐ соціального та правового захисту трудових мігрантів шлѐхом аљтивізації 
міжнародного співробітництва, уљладеннѐ двосторонніх міжнародних угод про правову допомогу, 
ухваленнѐ Заљону Уљраїни «Про зовнішня трудову міграція» з урахуваннѐм пропозицій самих трудових 
мігрантів та забезпеченнѐ реалізації положень дољумента. 

2. Державна підтримља, спрѐмована на забезпеченнѐ мовно-љультурних потреб уљраїнців за љордоном, 
зољрема, фінансуваннѐ уљраїнсьљих шљіл, бібліотељ, засобів масової інформації та љультурних центрів.  

3. Всебічне стимуляваннѐ організації та аљтивності місцевих уљраїнсьљих громад, їх готовності до 
відстояваннѐ власних інтересів та забезпеченнѐ їх належноя матеріально-технічноя підтримљоя з бољу 
державних та приватних струљтур. 

4. При розробці Державної цільової програми формуваннѐ позитивного міжнародного іміджу 
Уљраїни врахувати потенціал уљраїнсьљих громад зарубіжжѐ щодо позиціонуваннѐ Уљраїни за љордоном 
та залучити їх до реалізації заходів з виљонаннѐ програми. Слід зауважити, що неабиѐљий подив 
виљлиљаю те, що в Концепції Державної цільової програми формуваннѐ позитивного міжнародного 
іміджу Уљраїни на 2013-2015 рр. залученнѐ до її виљонаннѐ уљраїнсьљої діаспори не передбачаютьсѐ.  

5. Налагодженнѐ љонструљтивної співпраці Уљраїни та громадсьљих об’юднань уљраїнсьљих 
мігрантів у сфері лобіяваннѐ національних інтересів держави на міжнародній арені й љонљретно в 
љожній приймаячій љраїні. Залученнѐ представниљів громадсьљо-політичних об’юднань мігрантів до 
розробљи та здійсненнѐ державної політиљи Уљраїни у зазначеній сфері. При розробці заљонів про 
лобістсьљу діѐльність розцінявати ољремих представниљів та громадсьљо-політичні організації 
уљраїнсьљих мігрантів ѐљ вагомих суб’юљтів міжнародного лобіяваннѐ, ѐљі, виљористовуячи свій 
потенціал в љраїнах проживаннѐ, здатні чинити певний тисљ на їх урѐди та міжнародні організації, 
регуляячи в таљий спосіб зовнішньополітичний љурс щодо Уљраїни. 

Таљим чином, забезпеченнѐ прав трудових мігрантів та налагодженнѐ љонструљтивної співпраці з 
ними у сфері реалізації національних інтересів Уљраїни маю бути одним із пріоритетів зовнішньої 
політиљи держави, ѐља повинна формуватисѐ в рамљах довгострољової стратегії розвитљу љраїни, мати 
љомплељсний і системний хараљтер. За таљих умов мова не йтиме про втрату потенціалу трудових 
мігрантів, а про його набуттѐ. 
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СВІТОВА ЛЕМКІВСЬКА СПІЛЬНОТА. ПОГЛЯД НА ДЕПОРТАЦІЮ З ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ 

 
У статті висвітлено трагічну долю лемків у Польщі – насильницьке виселення з етнічних земель у 

1944 – 1947 рр. 
Ключові слова: Лемківщина, переселення до УРСР, операція «Вісла» 
 

The article is about tragic fate of Lemkos in Poland – the forcible eviction from ethnic lands in 1944 – 1947. 
Key words: Lemkivshchyna, migration to USSR, operation «Vistula». 
 

Лемљівщина – етнографічна назва західно-љарпатсьљого љрая, що розташований між річљами 
Боржавоя і Сѐном на сході та Попрадом і Дунайцем на заході, займаю гірсьљу частину південно-східної 
Польщі та гірсьљу смугу північно-східної Словаччини *1+. 

Північна Лемљівщина тѐгнуласѐ горами від відносно низинного Сѐноцьљого повіту на сході на 
захід північніше від Карпатсьљого хребта приблизно на 100 љм завдовжљи аж до річљи Дунайцѐ й 
завширшљи 20–30 љм. Адміністративно – це південні частини Горлицьљого, Грибовсьљого, асловсьљого, 
Кросненсьљого, Ново-Сончівсьљого та Ланьцутсьљого повітів. 

За даними «Етнічного довідниља», що вийшов у світ у Киюві в 1996 р., усіх лемљів-уљраїнців у світі ю 
білѐ 1 млн. осіб. Серед них: заљарпатсьљих лемљів – близьљо 200 тис.; лемљів-виселенців із Польщі у 
Львівсьљій, Тернопільсьљій, Івано-Франљівсьљій, Донецьљій, Дніпропетровсьљій, Одесьљій, Харљівсьљій, 
Київсьљій та інших областѐх – 230-250 тисѐч; у Польщі – 100 тис., у Словаччині – 120 тис., у республіљах 
љолишньої Ягославії – 60 тис. До того ж, у США і Канаді – 200 тис., в Аргентині і љраїнах Західної 
Ювропи – 40 тис. осіб *2+. 

Трагічноя виѐвиласѐ долѐ лемљів у Польщі післѐ 1944 рољу. Під диљтат Мосљви 9 вереснѐ 1944 р. 
Польсьљий љомітет національного визволеннѐ і урѐд УРСР підписали угоду про обмін населеннѐм. 
Стосуваласѐ вона полѐљів і ювреїв – љолишніх польсьљих громадѐн, ѐљі перебували в Уљраїні, і уљраїнців у 
Польщі. Згідно з угодоя, обмін населеннѐм мусив мати добровільний хараљтер, однаљ на праљтиці 
обидві сторони прагнули позбутисѐ зі своюї території небажаної лядності. 

За термінологіюя того воюнного часу переселеннѐ в дољументі називалосѐ еваљуаціюя. Таљий 
обмін населеннѐм відповідав політичним прагненнѐм урѐдів двох держав – Польщі та УРСР. У ще 
більшій мірі він відповідав політичним цілѐм љерівництва СРСР – держави, до ѐљої радѐнсьља Уљраїна 
входила і від ѐљої безпосередньо залежав тогочасний љерівний орган Польщі – Польсьљий љомітет 
національного визволеннѐ. 

Польсьљо-уљраїнсьљі взаюмини, що історично сљладались непросто, а часом і драматично, у рољи 
Другої світової війни загострились з цілого рѐду причин. Серед них і вљляченнѐ до сљладу СРСР Західної 
Уљраїни в умовах, љоли нацистсьља Німеччина здійснявала захопленнѐ Польщі, і розпаляваннѐ 
міжнаціональної ворожнечі німецьљими ољупантами з метоя послабленнѐ руху опору, і прагненнѐ 
політичних організацій обох народів вљлячити пограничні території до сљладу власних держав, і 
љонфронтаціѐ підпільних збройних угруповань обох народів, і політичні плани польсьљого ољупаційного 
урѐду в Лондоні, љотрий прагнув відновити польсьљу державу в љордонах до вереснѐ 1939 рољу тощо. 

За своїм задумом угода цілљом відповідала праљтиці розв’ѐзаннѐ національних проблем 
тоталітарними режимами – усуненнѐ учасниљів љонфліљту. Реалізаціѐ угоди стала насильством і щодо 
уљраїнсьљого, і щодо польсьљого населеннѐ. Переважна більшість переселених була насильно 
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позбавлена своюї батьљівщини: житла, майна, звичного місцѐ проживаннѐ, етнічного середовища – 
тобто зазнала депортації. Трагізм уљраїнців Польщі полѐгаю не лише в тому, що вони були насильно, 
часто з допомогоя війсьља, вигнані з рідних домівољ, але й у тому, що шлѐх в Уљраїну виѐвивсѐ довгим, 
важљим, а длѐ багатьох й останнім. На новому місці на них чељали невлаштованість, неможливість 
займатисѐ звичним господарством, залученнѐ до праці в љолгоспах, мізерна оплата, заборона 
змінявати місце проживаннѐ. 

Переселеннѐ уљраїнців з Лемљівщини, Надсѐннѐ і Холмщини почалосѐ 15 жовтнѐ 1944 р., тобто ще 
до заљінченнѐ війни. Передбачалосѐ завершити еваљуація до 1 лятого 1945 р. Восени і взимљу 1944 р. 
до УРСР частина уљраїнців виїхала за бажаннѐм. Це, насамперед, мешљанці знищених воюнними діѐми 
сіл, а таљож ті, що відчували страх з оглѐду на дії підпільних польсьљих формувань *3+. До 1 січнѐ 1945 р. 
переселилосѐ до УРСР 10449 родин або 39864 особи *4+. Однаљ більшість уљраїнців не бажали залишати 
домівљи, справедливо вважаячи Лемљівщину, Надсѐннѐ і Холмщину своюя спољонвічноя землея. 
Натомість польсьља влада почала обстоявати засади примусу, щоб спонуљати уљраїнців залишити 
Польщу. Спочатљу прољомуністична польсьља влада вдаласѐ до адміністративного тисљу. З ціюя метоя 
уљраїнців, у тому числі лемљів, позбавлено права на отриманнѐ землі внаслідољ аграрної реформи, що 
стало проѐвом ељономічної дисљримінації. Розпорѐдженнѐми польсьљих органів влади від 14 листопада 
і 1 груднѐ 1944 р. уљраїнці, ѐљі підписали заѐви з проханнѐм про переселеннѐ, були звільнені від сплати 
натуральних сільсьљогосподарсьљих податљів, а від тих, ѐљі відмовлѐлисѐ підписати таљі заѐви, податљи 
стѐгували з усіюя суворістя. Хто у визначений термін не здав љонтингенту, в того забирали љоней, 
худобу, птиця, збіжжѐ *5+. 

Переселеннѐ населеннѐ відбувалосѐ в умовах протиборства польсьљого і уљраїнсьљого збройного 
підпіллѐ в регіоні, жертвами ѐљого, значноя міроя, було цивільне населеннѐ. Обидві сторони не раз 
нападали на села тільљи тому, що їхні мешљанці були уљраїнцѐми або полѐљами. Таљ, у березні 1945 р. 
підрозділ љолишніх воѐљів Армії Крайової під љомандуваннѐм полљовниља Язефа Бісса «Вацлава» разом 
з мешљанцѐми із сусідніх сіл напав на село Павлољому Перемисьљого повіту, де було вбито 365 лядей, у 
тому числі жінљи і діти. У љвітні того ж рољу об’юднані загони «Національної війсьљової організації» 
замордували 358 мешљанців села Писљорович арославсьљого повіту. У відповідь загоном УПА було 
спалено село Боровиця ѐљ відплату за участь його мешљанців у нападі на Павлољому. Вбито 
щонайменше 27 осіб. У травні 1945 р. підрозділи УПА вчинили напади на інші польсьљі села *6+. Взаюмні 
напади виљлиљали посиленнѐ настроїв ворожості до іншої національності та прагненнѐ відплати, помсти 
за љривди. 

Не слід таљож забувати про звичайних бандитів, длѐ ѐљих застосуваннѐ љритерія національності 
мало приховати їхня справжня мету – грабуваннѐ майна або порахунљи із сусідами. Саме на початљу 
1945 р. на Лемљівщині зафіљсовано велиљу љільљість поодинољих, групових і масових вбивств 
уљраїнсьљого цивільного населеннѐ. Таљ, 7 березнѐ 1945 р. бандитсьље угрупуваннѐ на підводах вчинило 
збройний напад на уљраїнсьље село Лубно Сѐноцьљого повіту. Награбованим майном завантажили 
підводи, забрали худобу і љоней [7]. 11 љвітнѐ 1945 р. о 4 годині ранљу, свідчить Іван Синечљо, на село 
Березља Кросненсьљого повіту напали бандити, почали стрілѐти та палити хати. Не чіпали тільљи полѐљів, 
на дверѐх будинљів ѐљих написана літера «П». Але там, де була родина мішана, уљраїнців вбивали. «Під 
час тої масаљри моѐ мама опиниласѐ в хаті Трусихи. Бандити підпалили хату і мама Анна Вінерчиљ разом 
з сусідљоя згоріли живими» *8+. Село Босьљо Сѐноцьљого повіту, Миљола Цуљ: «В перші місѐці 1945 р. 
польсьљі банди почали відбирати худобу і љоней. Господарі, ѐљих гміна висилала на форшпан (державну 
повинність) поверталисѐ без љоней і возів, а то навіть привозили їх замордованими, ѐљ Андрій Масниљ з 
Волі. У травні замордовані білѐ села три музиљанти М. Кортило, М. Вітиљ і Ф. Сљубель, ѐљі грали на 
весіллі хутора Лази і під ранољ поверталисѐ додому» *9+. Село Синѐва того ж повіту, свідчить 
Олељсандра Киричуљ та Степан Нищан: «25 червнѐ 1945 р. на село напала польсьља банда. За одну ніч 
пішло з життѐ љільља десѐтљів лядей, серед ѐљих були переважно діти» *10+. 

У середині 1945 р. ставала очевидноя невдача переселенсьљої аљції. До 1 липнѐ 1945 р. було 
переселено тільљи 38 % уљраїнців, зареюстрованих до виїзду. В таљих умовах польсьља влада прийнѐла 
рішеннѐ депортувати уљраїнців, осљільљи тільљи це давало реальну можливість позбутисѐ уљраїнсьљого 
населеннѐ. 

У вересні 1945 р. на Лемљівщину, Надсѐннѐ і Холмщину направлено три дивізії піхоти Війсьља 
Польсьљого. Головним завданнѐм війсьљових було виселеннѐ уљраїнців. Війсьљо виселѐло цілі села, 
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даячи їхнім мешљанцѐм близьљо двох годин на підготовљу до виїзду. Нелегљо було лядѐм залишати свої 
оселі, майно, прощатисѐ з рідним љраюм. У спогадах виселенці незмінно згадуять плач і љриљи, з ѐљими 
ляди пољидали свої села. Але війсьљові на це не звертали уваги, а часто діѐли жорстољо і брутально, 
палили села, вбивали лядей. 

24 січнѐ 1946 р. відділи 34-го піхотного полљу Війсьља Польсьљого вчинили розправу в селі Завадља 
Морохівсьља Сѐноцьљого повіту, вбивши 70 уљраїнців, у тому числі дітей, жінољ і старших лядей. Потім 
ще двічі чинили напади і вбивства у цьому селі, пољи у љвітні зламали опір його мешљанців 
переселенсьљій аљції *11+. 

До нас у хату, згадую Анна Нестор із села Ославицѐ Сѐноцьљого повіту, зайшли польсьљі війсьљові і 
наљазали, щоб ми все спаљували, бо завтра, 9 љвітнѐ 1946 р., нас усіх будуть вивозити. Куди – ніхто не 
сљазав. Повідомили лише перший пунљт призначеннѐ – залізнична станціѐ Загір’ѐ (а це від нас до 50 љм). 
аљ тільљи ми вийшли з села, то полѐљи зразу його запалили, таљ що не лишалосѐ ні одної хати *12+. 

Частина жителів ољремих сіл рѐтувалисѐ тим, що переходили љордон на сторону Словаччини і там 
переховувалисѐ. Польсьљі власті дали вљазівљу приљордонним війсьљам, љотрі охоронѐли польсьљо-
чехословацьљий љордон, відселити від љордону уљраїнсьље населеннѐ. У двох приљордонних селах – 
Висоља і Блехнарљи – польсьљі війсьљовиљи заарештували 200 уљраїнців, ѐљих, навіть не надавши 
можливості забрати домашні речі (а худобу в них просто відібрали), відправили на залізничну станція 
Горлицѐ длѐ виселеннѐ в УРСР *13+. 

Ось ѐљ згадую ці події Халанич Андрій із села Кальницѐ: «а, Халанич Андрій Васильович, 1914 рољу 
народженнѐ. Пољи ѐ живий, хочу написати ця істину історія, љотра відбуласѐ на моїх очах на 
Лемљівщині. У 1945 р. польсьља арміѐ спалила наше село Кальниця. Моя маму розстрілѐли і багатьох 
лядей. Таљ ми жили на цьому згарищі, хто ѐљу будљу збив і таљ жив, а хто подавсѐ на друге село. Голод, 
холод і таље інше. Частину села спалили (Суљувати) і частину села Середнѐ. Таљ ляди жили аж до травнѐ 
1946 р. Потім таљ звана љарна ељспедиціѐ, љотра не рахуваласѐ з лядьми, збивала їх дољупи і гнала ѐљ 
останніх собаљ на станція. Тут сиділи під голим небом, під дощем по два-три тижні, а то й місѐці. Далі 
вантажили ѐљ худобу в товарні вагони і везли без води, без гарѐчої їжі. Ляди по дорозі мліли, вмирали… 
аљщо був совісний машиніст, то ставав, де можна було набрати води» *14+. 

Наведені приљлади не вичерпуять всіх форм дій війсьља щодо уљраїнсьљого населеннѐ. 
24 березнѐ 1946 р. начальниљ штабу війсьљової ољруги № 5, генерал бригади А. Дашљювич наљазував, 
«щоб війсьљо вважало всіх чоловіљів-уљраїнців бандитами, заарештовувало їх і частину з них 
розстрілявало» *15+. Зрозуміло, що це робилосѐ длѐ залѐљуваннѐ і повної пољори. Ољрім того частими 
були випадљи, љоли війсьљові вчинѐли пограбуваннѐ, рељвізиції, забираннѐ грошей тощо [16]. 

15 червнѐ 1946 р. заљінчувавсѐ љінцевий термін виселеннѐ уљраїнців. З метоя пришвидшеннѐ 
депортацій у љвітні 1946 р. створено оперативну групу «Жешів» під љомандуваннѐм генерала бригади 
а. Родљевича, завданнѐм ѐљої було повне виселеннѐ уљраїнців. Командування 8-ї та 9-ї дивізій піхоти 
наљазано збільшити љільљість виселяваних родин із 100 до щонайменше 500 на день длѐ љожної дивізії 
*17+. Керуячись цим наљазом, 34 полљ піхоти за перші два тижні червнѐ виселив з Лісьљого повіту 
1848 родин, ѐљі нараховували 10578 осіб. З них 1722 родини (9617 осіб) із сіл, що межували з УРСР, 
перегнали на інший біљ љордону, не даячи змоги забрати будь-що і, на додатољ, без переселенсьљих 
дољументів *18+. 

За підрахунљами львівсьљого істориља-архівіста В. Кислого, у 1944–1946 рр. із 104 населених 
пунљтів Сѐноцьљого повіту було переселено 42 тис. лемљів (9510 сімей). Із 23 населених пунљтів 
Кросненсьљого повіту депортовано 12359 осіб (3402 сім’ї). П’ѐтсот і більше лядей виселено з 11 сіл, а з 
Ванівљи – 1860, з Місцевої – 1042, з Мшаної – 816 осіб. Депортації з цього повіту відбулисѐ у 1945 р. 
Перед виселеннѐм багато сіл повіту – Герово, Терстѐна, Полѐни, Місцева, Ольховець, Мшана, Телѐва 
були спалені польсьљими війсьљовими формуваннѐми. Із 137 населених пунљтів Лісьљого повіту 
виселено до УРСР 39288 осіб (8704 сімей). Наймасовіші депортації у повіті відбувалисѐ у 1946 р. [19]. 

Завдѐљи війсьљовим загонам польсьљій владі вдалосѐ виселити з Лемљівщини, Надсѐннѐ і Холмщини 
260 тис. осіб, що в загальному давало білѐ 500 тис. уљраїнців, вивезених у 1944–1946 рр. до УРСР. 

У підсумљовій доповідній записці заступниљ головного уповноваженого по еваљуації уљраїнсьљого 
населеннѐ урѐду УРСР полљовниља державної безпељи В. Коноваленља, ѐљу в серпні 1946 р. відправлено 
до Киюва, зафіљсовано втрати серед уљраїнців під час переселень з Польщі у 1944–1946 рр.: вбито – 
4670 осіб; повішено і втоплено – 47 осіб; пограбовано – 2268 родин; спалено на 80 і 100 відсотљів – 
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304 села *20+. Наведені дані не ю повним переліљом, адже не всі вбивства і пограбуваннѐ, спаленнѐ 
будівель і цілих сіл тоді фіљсувалисѐ. 

Однаљ виѐвилосѐ, що навіть залученнѐ війсьља до переселенсьљої аљції не забезпечило повної 
депортації всіх уљраїнців. У љінці 1946 р. на території Лемљівщини, Надсѐннѐ і Холмщини ще проживало 
близьљо 200 тис. осіб уљраїнсьљої національності. Длѐ тодішньої польсьљої влади це означало, що 
уљраїнсьља проблема не була остаточно вирішена. У даній ситуації польсьља сторона хотіла продовжити 
виселеннѐ в УРСР, але радѐнсьља сторона на це не погодиласѐ. Тоді польсьље партійно-державне 
љерівництво вирішило депортувати уљраїнців на західні й північні землі Польщі. Оперативна група 
«Вісла» в љільљості 20 тис. солдатів, співробітниљів урѐду безпељи та міліції 28 љвітнѐ 1947 р. розпочала 
нову депортація уљраїнців. На світанљу війсьљо оточувало село і наљазувало мешљанцѐм готуватисѐ в 
дорогу, даячи близьљо двох годин, щоб спаљуватисѐ, зібрати найнеобхідніші речі та інвентар. Лядей 
спрѐмовували до збірних пунљтів, тоді до станцій завантаженнѐ, де мешљанців одного села розподілѐли 
і вивозили поїздами до різних місцевостей західних і північних земель. Переповненнѐ вагонів лядьми і 
худобоя, довготривала подорож під наглѐдом війсьљових у надзвичайно важљих санітарних умовах, а 
таљож стресова ситуаціѐ спричинилисѐ до того, що під час подорожі померло щонайменше 27 осіб *21+. 

«Мені було тоді заледве 8 рољів. То була трагедіѐ, – розповідав свѐщениљ Пирчаљ, один із 
чотирьох грељо-љатолицьљих свѐщениљів у Кашолінсьљому воюводстві. – Пам’ѐтая, збіжжѐ вже 
љолосилосѐ, а нављоло велиљий розпач. Ляди рвали на собі волоссѐ з голови, цілували пороги, віљна, 
двері. Мали дві години на залишеннѐ своїх домівољ. Дозволено їм було забрати тільљи те, що містили на 
віз. Залишили засіѐні полѐ. Ми їхали понад тиждень телѐчими вагонами разом з љоровами, свинѐми. 
Нам невідомо було, људи нас везуть. На щастѐ було літо… 

Одержали найгірші будинљи, ті љращі були зайнѐті полѐљами, ѐљі приїхали два рољи раніше – в 
1945 році. Будинољ, ѐљий ми одержали не мав віљон, дверей, був љритий соломоя. Дві родини там 
замешљали. А земля, пагорб ми дістали за три љілометри від дому. Сіѐти було вже пізно, то ж батьљо 
ходив до праці до полѐљів, а вони думали, що ми ю бандити. Таљ їм влада говорила» *22+. 

У ході аљції «Вісла» жорстољими методами війсьљо депортувало близьљо 150 тис. уљраїнців. У 
љвітні 1947 р. у авожно створено љонцтабір длѐ уљраїнсьљого населеннѐ. В таборі тримали лядей, ѐљих 
запідозрявали у співпраці з уљраїнсьљим підпіллѐм. Потраплѐли туди таљож особи, ѐљі післѐ виселеннѐ 
поверталисѐ на свою давню місце проживаннѐ, інтелігенціѐ, уљраїнсьље духовенство. Загалом у авожно 
утримувалосѐ майже 4 тис. осіб, у тому числі жінљи і діти. Втратили життѐ щонайменше 162 особи. Ті, 
љому доведено співпраця з УПА, передавалисѐ в розпорѐдженнѐ війсьљового суду, ѐљий на смертну 
љару засудив 173 особи, а 137 – на довічне або довголітню ув’ѐзненнѐ *23+. 

аљ ствердив Збігнев Марцін Ковалевсьљий, за польсьљими даними, з липнѐ 1944 р. і до љінцѐ 
операції «Вісла» на цілому Заљерзонні уљраїнсьље підпіллѐ вбило 599 цивільних польсьљих осіб. Натомість 
немаю менш-більш точних смертних жертв серед уљраїнсьљого цивільного населеннѐ, спричинених 
польсьљоя стороноя – державоя, цивільним населеннѐм і підпільниљами. Вже на перший поглѐд, пише 
автор, можна визнати, що їх було в десѐтеро більше, ніж жертв серед польсьљого населеннѐ, спричинених 
уљраїнсьљим підпіллѐм *24+. За підрахунљами польсьљих істориљів Г. Мотиљи і Т. Ольшансьљого, загинуло з 
польсьљих руљ близьљо 6–7 тис. осіб, переважно цивільного уљраїнсьљого населеннѐ *25+. 

Відзначимо однаљ, що не всіх полѐљів і уљраїнців тоді охопила ненависть. У своїй масі польсьљий 
народ у 1947 р. осуджував аљція «Вісла». Оперативні донесеннѐ виљонавців аљції часто сповнені сљарг на 
польсьље місцеве населеннѐ, ѐље допомагало уљраїнцѐм в оформленні фальшивих дољументів, 
переховувало тих, хто ухилѐвсѐ від виселеннѐ не лише уљраїнсьљих сімей, але й усіх без винѐтљу мішаних 
родин. В одному з листів на ім’ѐ першого сељретарѐ ЦК ППР Владислава Гомулљи група полѐљів із Кросно 
заљлиљали його припинити аљція: «Лемљівщина робить пригнобляяче враженнѐ величезного цвинтарѐ…, 
– писалосѐ в листі. – Терор і варварство, з ѐљими виљинуто наших братів з відвічних і бідних, але ж ними 
уљоханих садиб за те, що не записалисѐ на виїзд, залишаютьсѐ в історії чорноя плѐмоя» *26+. 

Анна Дзіндзьо, депортована з села Красна Кросненсьљого повіту на Тернопільщину пише: «По 
сусідству з нами жила польсьља сім’ѐ Горчица: мати, дві дочљи і син. Мій батьљо їм запропонував, щоб 
перейшли жити до нашої хати, бо ми збудували собі нову, під блѐхоя. Вони були дуже вдѐчні, дотепер 
пам’ѐтаять. Приїздили до нас в Уљраїну (а ми до них), маять нас за родину» *27+. 

А ось думља Ольги Крупи із села Острів Лябачівсьљого повіту, ѐља у љвітні 1945 р. втратила батьља, 
матір і двох братів: «Пишучи свій спогад ѐ не мая на меті виљлиљати почуттѐ помсти і ворожнечі 
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уљраїнців до лядей польсьљої національності. Хочу лише, щоб і цѐ лядсьља драма знайшла свою місце 
на сљрижалѐх трагічної історії нашого народу» *28+. Символічноя з цього приводу ю думља виселенцѐ 
Олега Дорожовцѐ (село Німстів Лябачівсьљого повіту): «Пам’ѐтаячи про љривди, ѐљі були завдані 
уљраїнцѐм, ми не звинувачуюмо жоден народ, не маюмо зла на будь-љого. Прощаюмо…Ми хочемо 
засипати рів незгоди і непорозуміннѐ, хочемо жити з усіма сусідами, з усіма народами по-
христиѐнсьљи» *29+. 

Чи вдалосѐ польсьљому урѐдові реалізувати наміри організаторів аљції «Вісла», досѐгти при її 
допомозі та засобом розсіяваннѐ уљраїнців їхньої повної асимілѐції, полонізації? 

Відповідь очевидна. Уљраїнці в Польщі зберегли себе і не розпрощалисѐ з надіюя на свою 
існуваннѐ та розвитољ уљраїнсьљого національного життѐ в Польщі і в майбутньому. Думаюмо, що це 
таљож в інтересах Польсьљої держави. 

Разом з усіма уљраїнцѐми зберегла себе й лемљівсьља етнічна група. Найжорстољіше 
випробуваннѐ, застосоване проти неї – розсіѐннѐ, не вбило усвідомленнѐ спільності батьљівщини 
походженнѐ, усвідомленнѐ приналежності до велиљого уљраїнсьљого љоренѐ і його љультури, не 
зруйнувало неповторності лемљівсьљого менталітету, не згубило мови народу. 
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Степан Криницький 

ПРИЧИНИ ДЕПОРТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ З ПОЛЬЩІ У 1945-46-Х РОКАХ,  

АКЦІЇ «ВІСЛА» ТА ЇХ НАСЛІДКИ 

 
Депортація українців з Польщі у 1945-46 роках і акція «Вісла» була ініційована польськими 

політиками і урядовими структурами з метою знищення українства в Польщі і розбудови 
«однонаціональної держави». Внаслідок угоди про евакуацію споконвічні українські землі Лемківщина, 
Холмщина, Надсяння відійшли до складу Польщі. Ці репресивні акції зруйнували матеріальні основи, 
релігійні і соціальні традиції, сімейні та родинні зв’язки людей і позбавили цілий народ звичних 
географічних умов для життя і розвитку, поставили цілу етнографічну групу українського народу на грані 
зникнення, що розглядається як геноцид. Злочин був вчинений з порушенням усіх міжнародних норм і прав 
людини у воєнний час і не має терміну давності. Сьогодні потрібна добра воля з обох сторін, щоб визнати 
свою вину, встановити істину, щоб слова «прощаємо і просимо пробачення» стали дійсністю.  

Ключові слова: Депортація, акція «Вісла», геноцид, справедливість, примирення. 
 

The deportation of Ukrainians from Poland in 1945-46s and the action «Vistula» was initiated by Polish 
politicians and governmental structures with the aim to destroy Ukrainians in Poland and to build up a «one nation 
state». Some primordial Ukrainian lands such as Lemkivshchyna, Kholmshchyna, Nadsiannia were withdrawn to 
Poland owing to the agreement of evacuation. As a result, these repressive actions ruined the material base of 
Ukrainians, their religious and social traditions, ties of blood and deprived the whole nation of their customary 
geographical conditions for a good life and development, they made the whole ethnographic group of Ukrainians 
critically endangered, and this is considered as genocide. 

This crime was committed with the violation of all international norms and human rights standards in the 
time of war and that is why it doesn't have any limitation. This day the goodwill of both sides is needed to admit 
their guilt, establish the truth and to make the words «We forgive you and we want to apologize» became a reality. 

Key words: Deportation, action «Vistula», genocide, justice, reconciliation 
 

Історіѐ уљраїнсьљого народу постійно була пов’ѐзана з історіюя Польщі, але маю радиљальні 
відмінності. У різні періоди уљраїнсьљі землі входили до сљладу то Велиљого љнѐзівства Литовсьљого, то 
Речі Посполитої, то Австро-Угорщини. Століттѐ бездержавного життѐ виховали особливий тип вільної 
лядини, ѐља з плугом чи љосоя в одній руці і мечем у другій постійно відстоявала своя свободу, 
захищала родину і бороласѐ з утисљами, панщиноя і љоролівсьљими порѐдљами. Століттѐми відносини 
між полѐљами та уљраїнцѐми сљладалисѐ по різному. Іноді були дуже сприѐтливими, іноді напруженими 
та навіть ворожими.  

Творами Г. Сенљевича, Ю. Пруса та іншими творцѐми однонаціональної Польщі у свідомості 
полѐљів формувались уљраїнофобсьљі стереотипи, планувались заходи по розв’ѐзання «уљраїнсьљого 
питаннѐ». У 30-40 pp. в Східній Галичині проводилась пацифіљаціѐ, а на Лемљівщині – «дезінфељціѐ від 
уљраїнсьљих бацил». Заљривались уљраїнсьљі шљоли і читальні «Просвіти», уљраїнсьљим вчителѐм не давали 
працявати на Лемљівщині, обмежувалась љультурна і просвітницьља діѐльність серед русинів-уљраїнців.  

Ідеѐ радиљального розв’ѐзаннѐ уљраїнсьљого питаннѐ в Польщі почала перетворяватись у 
реальність у воюнні рољи. Польсьљі політиљи, пов’ѐзані з еміграційним урѐдом в Лондоні, не мислили 
собі «велиљої» повоюнної Польщі без «східних љресів». Плани розбудови Польщі «від морѐ до морѐ» чітљо 
сформулявав член політичної ради в Лондоні Тадеуш Бюльсљий: «…Польща, це визначено Богом, мусить 
бути велиља від Балтійсьљого до Чорного морѐ – інаљше загине між Німеччиноя і Росіюя». Що стосуютьсѐ 
східних љордонів, то необхідно думати про маљсимальний план – від Двіни на Схід аж поза Смоленсьљ, 
далі верхньоя течіюя Дніпра, ріљоя Тетерів (залишаячи Київ при Уљраїні російсьљій), нарешті Бугом до 
Чорного морѐ (порти Наддністров’ѐ і Одеси) мусѐть належати нам, ѐљ вихід на південь…». Далі 
п. Тадеуш розмірљовую про доля Східної Прусії, Литви, Карпатсьљої Русі і Білорусії і приходить до 
висновљу, що відступати від цих мрій – не можна. Ставиласѐ мета перетвореннѐ Польсьљої республіљи в 
однонаціональну державу, де длѐ уљраїнців не було місцѐ – або депортаціѐ, або асимілѐціѐ. 

 Згідно з цими планами почалась підготовља до відтвореннѐ границь хоч би в межах 1939 рољу. Не 
дивлѐчись на те, що за Сѐном, на Східних љресах, більшість населеннѐ сљладали русини-уљраїнці, 
планово готувалась операціѐ «Бурѐ». На Волині формувались загони АК, створявались підпільні 
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«ґміни», ѐљі післѐ вигнаннѐ фашистів мали встановити польсьљу владу. Польсьљі осадниљи вважали себе 
господарѐми на цій землі, а АК виступала ѐљ нові ољупанти. У відповідь розвивалась визвольна 
боротьба, ѐљу в польсьљій пресі названо терором і «різаниноя».  

У 1944 році М. Хрущов писав Й. Сталіну, що на території Бесљидів проживаю велиља љільљість уљраїнців і 
доцільно створити Дрогобицьљу і Холмсьљу область. Заљінчуваласѐ війна, «Бурѐ» не вдаласѐ, і нависла 
загроза перељрояваннѐ границь «по-новому» згідно домовленостей «велиљої трійљи». Це дуже 
стривожило Комітет національного визволеннѐ Польщі (КНВП), і в польсьљих політичних љолах відразу оживаю 
ідеѐ «добровільної» депортації усіх схизматів. 

9 вереснѐ 1944 рољу була терміново сфабриљована «Угода про еваљуація уљраїнсьљого населеннѐ 
з території Польщі і польсьљих громадѐн з території УРСР». Хоч тељст угоди не був офіційно 
опубліљований, еваљуаціѐ повинна була розпочатисѐ 15 жовтнѐ 1944 рољу і тривати до 1 лятого 1945 
рољу. Тільљи через дев’ѐть місѐців післѐ підписаннѐ угоди і початљу депортації була опубліљована угода 
«Про право виходу із радѐнсьљого громадѐнства осіб польсьљої національності, що проживаять в СРСР і 
про право виходу із польсьљого громадѐнства осіб російсьљої, уљраїнсьљої, білорусьљої та литовсьљої 
національностей, љотрі проживаять на території Польщі». Отже, все робилось під час війни, поспіхом, 
без дотриманнѐ жодних правових норм. В протољолі № 1 до Женевсьљої љонвенції про права лядини 
(статті 1, 3), в «Загальній дељларації прав лядини» (статті 1-17) говоритьсѐ, що «љожен маю право на 
громадѐнство», «ніхто не може бути свавільно позбавлений свого майна», «переселення і обмін 
населенням не може бути законним», ѐљщо це порушую права лядини або міжнародні стандарти і 
«ніхто не може змусити лядину залишити місце проживаннѐ силоя». 

Внаслідољ угоди спољонвічні землі Київсьљої Русі – Лемљівщина, Холмщина і Надсѐннѐ опинились 
у межах Польщі. У той час, љоли увесь світ почав мирно жити і загоявати рани, на Лемљівщині почалась 
масова депортаціѐ уљраїнців. Менше ѐљ за ріљ, в умовах післѐвоюнної розрухи в Радѐнсьљий Сояз було 
вивезено півмільйона лядей тільљи за релігійноя та національноя ознаљоя. В Бесљидах вони залишили 
будинљи, господарсьљі будівлі, љультові споруди і сотні тисѐч гељтарів лісу, пасовисьљ і орної ріллі. Це 
майно вони отримували у спадољ або љупували за гроші, ѐљі зароблѐли за ољеаном.  

Ці втрати і жертви до цього днѐ ніхто не підраховував і не відшљодував. Згідно з домовленостѐми, 
відшљодовуваннѐ матеріальних втрат депортованим, мали провести приймаячі сторони. Польсьља 
сторона виплатила љомпенсація своїм громадѐнам. В Радѐнсьљому Соязі љомпенсаціѐ була символічна: 
земля, худобу і сільсьљогосподарсьљий реманент знову відібрали і передали у љолгоспи. Таљим чином 
депортований народ був знову пограбований.  

Длѐ рештољ русинів-уљраїнців, ѐљі залишилисѐ післѐ депортації 1945 рољу в Польщі, наступили часи 
геноциду. Працівниљи польсьљої служби безпељи, ідеологічні «авторитети» типу Е. Пруса та «љресовѐљи» 
створявали відповідну психологічну атмосферу, нагнітали страх, уљраїнців зображали тільљи 
бандерівцѐми, «різунами», лядьми з «чарним поднюбюнюм», лѐљали волинсьљими подіѐми, ѐљі самі і 
сотворили. Длѐ нищеннѐ народу методично продовжувалась політиља поділу русинів на лемљів, 
уљраїнофілів та мосљвофілів.  

Не дивлѐчись на це, «бацили» ще жили, в горах жеврів уљраїнсьљий дух, лунала лемљівсља љолѐда 
і потрібно було доводити справу денаціоналізації до љінцѐ. Через два рољи післѐ љривавої війни, в 
середині ХХ століттѐ, в центрі Ювропи христиѐнсьља держава вчинила геноцид. Не Мосљва, не польсьље 
населеннѐ, а відповідні польсьљі струљтури та політиљи організували у 1947 p. аљція «Вісла». Під час аљції 
солдати, поліціѐ виљонували репресивну дія проти власних громадѐн. Про те, ѐљ вона проводилась, ѐљі 
її наслідљи ю багато офіційних дољументів, рапортів і ще живих свідљів. Однаљ у польсьљій пресі масова 
депортаціѐ та аљціѐ «Вісла» оціняютьсѐ ѐљ благочинний аљт. Аљціѐ «Вісла» подаютьсѐ ѐљ засіб боротьби з 
«бандами» УПА, підрив їх ељономічної бази. Усі домаганнѐ жертв депортації і аљції «Вісла» добитись 
справедливості, відшљодуваннѐ моральних і матеріальних љривд залишаятьсѐ поза увагоя, зустрічаять 
супротив від антиуљраїнсьљих елементів. 

Аљціѐ «Вісла» триваю досі. Ляди живуть на вигнанні, без права і змоги повернутись у свої домівљи, 
на свої полѐ і ниви. Щоб відвідати цвинтар, пољласти свічљу на могилі предљів їм необхідно подолати сотні 
љілометрів. В багатьох випадљах вже немаю жодних слідів поховань та навіть цвинтарів. Про трагедія 
автохтонів, ѐљі століттѐми жили і працявали на своїй землі, про доля Лемљівщини образно написав Семан 
Мадзелѐн: «аљой диљости треба било, жеби по нашим вигнаня нищити і бесчестити наши цвинтарі, 
церљовці, замінѐти їх в стайні, світлиці, магазини або розберати і деревом палити в пецу».  
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Аљція Вісла слід розглѐдати ѐљ злочин, ѐљий продовжуютьсѐ і сьогодні і не маю терміну давності. 
Це геноцид. У статті №2 «Конвенції про запобіганнѐ злочинові геноциду і пољараннѐ за нього» 
говоритьсѐ: «під геноцидом слід розуміти таљі дії, що чинѐтьсѐ з намірами знищити цілљом, або 
частљово, ѐљу-небудь національну, етнічну, расову або релігійну групу ѐљ таљу…» не тільљи шлѐхом 
прѐмого вбивства і љатуваннѐ, а «створенням умов при яких народ чи група народу не може 
розвиватись». 

Почалось нове тисѐчоліттѐ, засуджені воюнні злочини та терористичні аљти, формуятьсѐ нові 
геополітичні та ељономічні відносини між державами і љонтинентами. Та ніхто з державних діѐчів чи 
політиљів зі сторони Польщі, Росії, Уљраїни, а таљож з бољу Америљи чи Англії, держав, ѐљі були 
організаторами, учасниљами і свідљами цих подій, не дали політичної чи правової оцінљи трагедії, ѐља 
поставила цей народ на межі виживаннѐ.  

Відомий польсьљий дисидент і політичний діѐч ацељ Куронь свою ставленнѐ до польсьљо-
уљраїнсьљих протистоѐнь виразив у статті «а розумія уљраїнців». Однаљ він був одинољий, і йому 
забраљло часу длѐ того, щоб ідеї Гедройцѐ та спроби встановленнѐ історичної правди стали життюво 
необхідними длѐ взаюмного прощеннѐ і примиреннѐ, длѐ взаюморозуміннѐ і співпраці длѐ майбутнього. 

У 1997 році Президент Уљраїни Леонід Кучма та Президент Польщі Олељсандр Кваснювсьљий 
офіційно підписали спільну заѐву «До порозуміннѐ і поюднаннѐ» і подали один одному руљи у знаљ 
примиреннѐ.  

Не дивлѐчись на це, у польсьљій пресі множатьсѐ публіљації з описами страхітливих сцен вбивства 
уљраїнцѐми невинних полѐљів, передусім љсьондзів, жінољ, дітей, стариљів на Волині, у љостьолах 
регулѐрно правлѐтьсѐ богослужіннѐ за упољій жертв уљраїнсьљого терору, ѐљі супроводжуятьсѐ 
відповідними проповідѐми. У польсьљому суспільстві створяютьсѐ враженнѐ, що в рољи II світової війни 
уљраїнці масово і безљарно вбивали полѐљів, самі ж не понесли ніѐљих жертв. У польсьљому Сеймі створена 
парламентсьља група «у справах Кресів», у планах ѐљої ю «захист спадщини східних земель љолишньої 
Речі Посполитої». Відомо, що таљ зване Товариство збереженнѐ пам’ѐті жертв злочинів уљраїнсьљих 
націоналістів готую зверненнѐ до Міжнародного трибуналу з вимогоя визнати уљраїнсьљі націоналістичні 
організації винними в злочині геноциду проти польсьљого народу і притѐгнути до судової відповідальності 
всіх учасниљів цього «злочину» без строљу давності. При всьому цьому ані словом не згадуютьсѐ про терор 
проти уљраїнсьљого населеннѐ, про сотні спалених уљраїнсьљих сіл і десѐтљи тисѐч заљатованих уљраїнців, 
про злочин депортації і аљція «Вісла».  

 В післѐмові до поеми «Гайдамаљи» Т. Шевченљо писав: «Серце болить, а оповідати треба, хай 
сини і внуљи бачать, що їхні батьљи помилѐлисѐ, хай знову братаятьсѐ зі своїми ворогами…». Це воланнѐ 
з љривавої минувшини, позбавлено ненависті і звучить ѐљ заљлиљ Всевишнього до нових пољолінь наших 
народів. Ці слова несуть в собі жагу оновленнѐ взаюмин між уљраїнцѐми і полѐљами на засадах злагоди, 
довір’ѐ, моральної чистоти і справедливості. І сьогодні мова йде не про есљалація уљраїнсьљо-польсьљих 
антагонізмів, про переглѐд љордонів, а навпаљи – про припиненнѐ цих антагонізмів шлѐхом 
спростуваннѐ однобічних і необ’юљтивних звинувачень уљраїнців з бољу польсьљих шовіністів у злочині 
геноциду. 

Потрібна добра волѐ усіх, щоб слова «прощаюмо і просимо пробаченнѐ» стали дійсністя. 
Відмініть дељрети 1947-49 рољів, пољайтесь і ви. Нехай хоч жертви аљції «Вісла» і їх нащадљи стануть 
повноправними громадѐнами Польщі. І тоді задзвонѐть дзвони радості, дзвони примиреннѐ і надії. 
Надії на те, що між уљраїнсьљим і польсьљим народом запаную мир і злагода!  
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Василь Мулеса  

СПАЛЕНА НАДІЯ 

Село Волосатий – лемківське село, українське село! 

І 

По кому виють вовки… 

Повний місѐць всі чељали, чељаять й будуть чељати, пољи лядина, створіннѐ Всевишнього, буде 
дивитисѐ на небо й чељати милостині від Спасителѐ й милості від природи. В час нового місѐцѐ всього 
повно: і добра, і зла, і надії, і сподівань… Та чомусь тої ночі, заграбавшись до велиљої љупи, на горі 
Тростѐницѐ, вовљи вили  на небесне світило, вили таљ, ніби хотіли його роздерти… А воно, не зважало на 
це виттѐ, «гріло» все довљола та таљ, хоч збирай маљ. Вовљи вили на повний місѐць, а в хаті сільсьљого 
старости села Волосатий К… зібраласѐ й збиласѐ велиља љупа химер – полѐљів вперемішљу з 
радѐнсьљими енљаведистами. Чомусь всі при зброї. Автомати не за плечима, а перед грудьми. Всі ніби 
чељали чогось незвичайного, готові хоч зараз љинутисѐ до боя. Дивилисѐ у чорні сљельцѐ віљонцѐ 
наїжені на завіљонний світ нетверезими очима. А потім розділилисѐ. Полѐљи сіли собі, а мосљалі ніби не 
помічаячи їх, щось обговорявали за сусіднім столом. Враз обидві љупи замовчали. Мовчав і староста, 
мовчали навіть стіни, що могли багато що розљазати, що бачили багато на своюму віљу ще з часів 
Велиљого Лева. Заніміла й маленьља річља Волосатља. Загадили її басљі љоні, вода не встигала пересилити 
љінсьљий непотріб, що бруднив й бруднив її синя ленту з того часу, ѐљ совіти вигнали з Волосатого 
німців. 

– Всіх гнати з села, виселѐти, хто буде противитисѐ – стрілѐти на місці. Не питати, ѐљого роду-
племені, – гульљнуло з польсьљої љупи. 

– А що, ѐљ стрільнуть у нас, а що, љоли ляди вже озброїлисѐ й чељаять тільљи на провољація, а що, 
љоли постріли почуять бандерівці, що тоді робитимете, наші соязниљи, – озваласѐ світсьља љупа 
енљаведистів. – А не мож стрілѐти, на місці стрілѐти – можна виљлиљати спротив цілого села, ми не 
втримаюмо село. Батальйону нашого не вистачить, проллютьсѐ й наша љров, – перебив полѐља чолов’ѐга, 
оперезаний шљірѐноя портупеюя, з ѐљої звисала важља љабура. 

– Операціѐ «Вісла» маю розпочатисѐ вчасно, вчасно вона повинна завершитисѐ. Іншого поѐсненнѐ 
від нас ніхто не прийме, – сљазав староста села. Староста уљраїнсьљого села. 

Велиље уљраїнсьље лемљівсьље село Волосатий. Більше тисѐчі ста дворів, в ѐљих майже по десѐть 
ротів чељаять, що сљаже староста села. (Документи сьогодні не свідчать, скільки насправді жителів 
проживало в с. Волосатий на початок операції «Вісла». Десь в польських архівах вони є, але мені не 
далося їх роздобути. Поляки вміють ховати свої злочини.) 

А за селом гарна грељо-љатолицьља церљва, а трохи далі починаятьсѐ висољі Бесљиди. А ось і 
руљоя подати до маленьљої Лубні. Бідна Лубнѐ – багате село Волосатий. Кожна дівља мала тоді за щастѐ-
доля, ѐљщо стала невістоя села Волосатого, љоли вдалосѐ їй з Лубні вирвати своя, часто вже посивілу, 
љосу. 

Гарне село Волосатий. Чепурненьљі уљраїнсьљі хатљи, хрещені діти, повні стайні худоби, љраму, 
велиља й мала худоба та її й не злічити. Кожен вважав за честь мати бодай дві-три љорови, љонѐ, 
ґаздувати таљ, аби не соромно було перед сусідом. Затишно в сільсьљих хатах. Чистеньљо вибілені стіни, 
припараджені вишиваними рушниљами, висѐть на чистеньљих полотнах образи Спасителѐ й Пресвѐтої 
Богородиці, порѐд Свѐтий Миљолай, а за Миљолаюм, чи не на найвиднішому місці, вусатий нахмурений 
Шевченљо. Горить лампадља, на столі свічљи, а на глинѐній долівці, встеленій благеньљими рѐднинами, 
звели до Бога руљи челѐдниљи – божі ляди, сім’ѐ Михайла Сворінѐља. Жінља Ганна, дідо, баба й семеро 
діточољ. Дві молодиці – Яла й Борља до оддаванѐ, два хлопці – Михайло й Іван – жонаті і трою діточољ, 
ще зовсім малі-малі, а одне замотане у білу хустљу ще спить у љолисці. Та всі молѐтьсѐ. Навіть љолисља, й 
та молитьсѐ до Бога. 

А на Тростѐниці виять вовљи. Та таљ виять, що навіть молитисѐ стаю страшно.  
– Дай, Боже, най виять на своя біду, а чи на наше горе, жоно, – озвавсѐ Михайло до дружини.  
– аљ Бог дасть, таљ і буде, – відповіла тихеньљо Ганна… – Мусиме, Михайле, все лишати, йти у 

невість, йти туди, де нас нихто не чељаю, лишати свѐту церљву, нѐньљови й мамчині гроби й гробиљи 
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наших передчасно померлих діточољ, лишати ѐблуньљи і йти десь у невість, йти гет із свого села. Чув ісь, 
чоловіче, ѐљ не пуйдеме, вшитљіх перестрілѐять. Про то мосљалі говорѐть з сорољ четвертого рољу, а 
полѐљи їм підтаљуять ще з 39-го. 

– Ой ні, жоно. Таљ лем не буде. а ліпше до бандерівців пуйду, а љомусь з тих полѐљів чи мосљалів 
та запну у груди глогового љолиља. а обистѐ свого сѐ не лишу. Де дінеме чотири љорови, трою телѐт, два 
љоні, шерег гусей, љурей, љози, вуці, плуги, љросна, борони, жоно? Куди подінемо те, що нам гобріли твої 
й мої нѐньљо й мамља? Кому лишиме те, що ми гобріли длѐ своїх уже дітей? а їм того не віддам. а то 
запаля, а їм не дам.  

Михайло хотів сљриљнути, та жінља затулила йому рота велиљоя руљоя. Він ніжно поцілував руљу, 
пригорнув жінљу до грудей й гірљо заплаљав. Схлипував. Плаљала надривно й Ганна. Плаљали діти. 
Плаљала чорна хата Михайла Сворінѐља, що мала розлучитисѐ наступного днѐ з тим, на що мала надія 
на довгі рољи прожитљу. Надривно плаљали діти, схлипували. Мамља обтирала маленьљі оченѐта 
чистеньљим рушниљом, тулила діточољ до грудей й не могла зарадити дитѐчому плачу. Не могла 
зарадити чоловіљовій безпорадності. Здавалосѐ, що плаљали й стіни, по ѐљих бігали силуети-химери, 
бігали тіні, що не могли дати собі ради. 

Ганѐ то відпусљала, то знову згортала діточољ до љабата, виводила до задньої хижі, до знову 
заводила до світлиці, ніби божевільна, вона не розуміла, чого хоче. Старші сини й дочљи не могли 
перечити мамі. Вони заспољоявали батьља, а хлопці тихеньљо збирали нехитру утварь по љутљах й 
зносили на середину хати. Ганна повљладала дітей спати на теплому пецу. 

– Тихо, тихо, мої золотеньљі, дасть Бог, та все минетьсѐ, біда обійде нашою село, згорить на 
тростѐниці той диѐвольсьљий дух, що хоче вигнати нас з села. А до тих, хто приніс нам тоту біду, вдарить 
велиљий грум з ѐсного неба, а бесљидсьљі вовљи розтѐгнуть тоту љуршу здохлого масљальсьљого й 
польсьљого оленѐ. 

– Мамљо, мамљо, най нѐньљо не йойљать, та й мы не будеме… 
На Волосатий лѐгла чорна љвітнева ніч 1947 рољу. Та ще чорнішим був травень 1945 рољу, љоли 

љривава цируза љата уљраїнсьљого народу Йосифа Джугашвілі (Сталіна) відтѐла від материнсьљого тіла 
Велиљої Уљраїни уљраїнсьљі села, в тому числі й село Волосате, ѐље припало до Польщі. Відтѐла вона його 
від Заљарпаттѐ, ѐљ й десѐтљи сіл Снинщини (Словацьља Республіља) від Бенѐтина аж до Новоселиці. (Не 
путати з теперішнім селом Новоселиця Перечинського р-ну Закарпатської області, Україна.) 

А штучний польсьљий љлин, заљутина, що вперласѐ в село Ужољ, стала тоя заљутиноя Уљраїни, де 
сьогодні знаходитьсѐ «Сто двадцѐть сьомий» таљ званий демарљаційний приљордонний стовп. Йдуть 
сьогодні до нього лубнѐни, добрі жителі села, що љолись женилисѐ на волосатівцѐх. Благо, що вже 
љолячого дроту нема, що знѐли сьогодні залізну завісу. Ляди тихеньљо собі ходѐть, таљ подейљуять, але 
траплѐютьсѐ, що потраплѐять приљордонниљам в руљи, але ніхто ні на љого не сердитьсѐ. Це сьогодні, а 
тоді, в 1947-му, вони були родичі. Ще до сьогодні залишилисѐ живі свідљи, ті, хто пам’ѐтаю часи, љоли 
волосатівці ходили до лубнѐн љолѐдувати, сватати, гоститисѐ, ходили хрестити дітей, ставали љумами, 
слухали, чи не дзвонить по љомусь дзвін, чи не треба йти на похорони – вправу. Лядсьља пам'ѐть жива. 
Ще сьогодні жива. Жива вона, ѐљ ніљоли, бо живить її љров однољровних братів. 

Квітень 1947-го. У хаті Михайла Сворінѐља дорослі не сплѐть. Діти вљлалисѐ, а батьљо 
перехрестивсѐ, витѐг з стріхи пушљу і вийшов поза саљаст-обгороду слухати, ѐљ виять вовљи. Вовљи вже 
не вили. Повний місѐць сховавсѐ, село заніміло. В хаті сільсьљого старости світили всі віљна. Михайло 
тихо, ѐљ на оленѐ, тримаячи рушниця за цівљу, љравсѐ до ста ростового обійстѐ. Вулицѐ зрадливо 
мовчала. Навіть собаљи, й ті људись поділисѐ, пощезали, перелѐљані вовчим виттѐм. Пораз хилѐв 
холодний північний попівнічний вітер, гойдав чорні љонарі старих дерев, що зрадливо посљрипували на 
љожний подих вітру. 

Лем би нѐ не трафили на путьові масљалі, лем би не завели пси, лем би не червені ѐструбљи, що 
гасаять по селу з червоними пантелиљами. А ще чого доброго, обим сѐ не стрів з бандерівцѐми. Они 
тоже десь туй мали би бути. а їм отљазав, не пушовим з ними до ліса, а љіть нѐ їмлѐть, а ще уночі – годна 
быти біда. Годни застрілити, а годни сљалічити, а ѐљби то ще насмерть, а то зроблѐть з мене љаліча боже, 
хто вигодую дітей, – љралисѐ чорні думљи. Михайло ще намагавсѐ йти далі, а думља тѐгла назад. 
Сільсьљий урѐд може бути оточений ѐструбљами чи полѐљами, тоді застрілѐть на місці. Михайло 
злѐљавсѐ, ще дужче стиснув за цівљу рушниця й повернувсѐ назад до свого дому. 
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ІІ 

Чорний ранок 

Обійстѐ не спало. Повставали й діти. Всі журилисѐ, људи подівсѐ отець. Темні облаљи хати не 
виділи ночі. Чорна мара все ще тримала будинољ в своїх обіймах. 

– Ви де, ляди? Чому сѐ темно, – здригнув хижу Михайло, переступив поріг й зайшов у сіни. 
Веснѐний трунољ увірвавсѐ у передня хату. Запахло свіжим сіном, свіжоя соломоя, набитоя у чисті 
стружлѐљи висољої постелі, ѐљу Ганна наспіх розстелила, чељаячи на чоловіља. 

– А що, а світло нашо, Михайле, – мовила дружина. – Пой гев, будь тихо й не шерегуйсѐ, љади тѐ 
біда носить? Діти сплѐть, пой до мене, лѐж собі, нагрій мі ще раз у нашій хижі мої ноги, мої груди, 
розплети ще раз моя заплітљу, Михайле. 

Ганна притулиласѐ до чоловіља. Притулиласѐ всім юством матері, що вже виплељала восьмеро 
діточољ. Гострі груди, що чељали ласљи, вп’ѐлисѐ  у ніжне обличчѐ Михайла, – задушиш мене, та чељай, 
не спіши, Ганно, Ганно, не спіши. 

Сљрипнула постіль, обірваласѐ її нота десь горі, під самоя лампоя, згоріла ісљорљоя щирого 
љоханнѐ. Михайло безтѐми вп’ѐвсѐ гарѐчими вустами в ніжне тіло дружини й довго-довго цілував його, 
аж пољи не зомлів від щастѐ, на ѐље не чељав уже, мабуть, ніљоли. Михайло чељав новий день. І він 
настав. 

За віљном спішив љвітень 1947-го рољу. Квітень спішив, бо мав настати теплий травень, а в травні 
вже Волосатівці садили љартопля. Того љінцевого љвітнѐ вони не впрѐгали љоней у плуги. Того љвітнѐ у 
Волосатому розпочаласѐ операціѐ «Вісла». (Проходила вона в три етапи. 16 квітня 1947 року, як 
зазначають документи, був підписаний так званий «проект організації спеціальної акції «Схід», який 
мав вирішити питання українців в Польщі. Саме це, так зване питання, отримало назву Акція 
«Вісла», яку очолив генерал-лейтенант С. Массора. Питання розглядало основні проблеми, що 
нависли над Польщею у зв’язку з українським етносом. Поляки розуміли, що їм доведеться боротися з 
українцями на землях, які український народ вважає своїми, боротися з підпільниками УПА, людьми, 
готовими віддати життя задля національної ідеї. Поляки, уряд народовий, підтримувався й 
польськими націоналістами з так званої Армії Крайової. Поляки знали, що УПА знищить НКВС, Сталін 
й комуністична ідея, знищить терор, що розгулявся по всьому СРСР. А чому б і нам, полякам, так 
само не розправитися з українцями тут, як Сталін це робить там? Тим більше, що він не має зовсім 
нічого проти знищення оцих клятих націоналістів, куркулів, зажиточників, що не вірять в ідеї 
комунізму, а вірять у свою землю, корівчину й сало, вірять у свою вишиванку, пісню, вірять в свою 
химерну державу, яку я ніби погоджуся їм дати. Поляки вирішили стріляти українців на їхній землі 
так, як Сталін це робить десь там, далеко над Дніпром, над Доном, в Сибіру, як він це робить по 
всьому світу. Що робити з тими українцями, яким Сталін ні до чого, які опинилися поза зоною його 
впливу, які опинилися вже на «території Польщі»? їх можна тільки стріляти й виселяти, хай Сталін 
там з ними розбирається. А ми тут уже з ними справимось.) 

Центральний љомітет Польсьљої Робітничої Партії, маріонетља КПРС, прийнѐв рішеннѐ, за 
погодженнѐм з Йосифом Джугашвілі, виселити всіх польсьљих уљраїнців з уљраїнсьљої землі до Велиљої 
Уљраїни. Джугашвілі погодивсѐ з пељельними планами полѐљів, пељельна машина запустиласѐ й почала 
набирати повні оберти. У жорна, зуби диѐволу почали попадати десѐтљи, сотні, тисѐчі сіл, десѐтљи тисѐч 
ні в чому неповинних лядей. Ніхто не міг збагнути, чому љінець світу прийшов передчасно. Саме на 
першому етапі аљції «Вісла», ѐљий тривав у љвітні-травні 1947-го рољу, відбулосѐ виселеннѐ уљраїнців у 
повіті Сѐнољ, до ѐљого й належало Заљарпатсьље село Волосатий. Про те, що воно належало до 
Заљарпаттѐ, свідчить дољумент, ѐљий отримав поручниљ чехословацьљої армії Іван Кедялич «Чубчиљ», 
помічниљ генерала Шухевича «Чупринљи». Саме Іван Кедялич, випусљниљ Торгівельної аљадемії в м. 
Муљачевому, працявав вчителем у селі Волосатий. Туди його направила чесьља влада, а звісно, що її 
повноваженнѐ не розповсяджувалисѐ на терени Польщі, значить Волосате належало до Заљарпаттѐ, до 
Карпатсьљої Уљраїни. Полѐљи, чехи й словаљи, ољуповані СРСР, почали блољувати љордони від Брести до 
Нового Сончу. Операціѐ «Вісла» набирала обертів. 28 љвітнѐ 1947-го рољу о 04.00, ляблѐть ця годину 
супостати, війсьљові розпочали аљція виселеннѐ силоя несљореного Волосатого. Лядѐм дали годину на 
збір. Війсьља оточили село. Лядей виљидали з хат разом з пожитљами. Хто мав ѐљусь фіру, підводу, той 
їхав, хто не мав нічого – хапав зайдину й те, що ставало йому в руљи й на плечі, мусили тіљати селом на 
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вигін або бути розстрілѐними на місці. Волосатівцѐм не дозволили селитисѐ у селах, що потрапили до 
СРСР. Зољрема Ужољ, Лубня, тобто села нинішніх Велиљо-Березнѐнсьљого і Перечинсьљого районів, не 
дозволили селитисѐ і в Турљівсьљому, Старосамбірсьљому й Самбірсьљому районах, лядей гнали на Схід, 
везли у товарних вагонах, гнали пішљи, хто не міг йти – добивали, ѐљ љолись німці, «на місці». Ляди 
вмирали по дорозі від голоду, холоду, хвороб. Особливо важљо було дітѐм, маленьљим дітѐм, ѐљим 
ніхто не міг зарадити. Мова не йшла навіть про елементарні  умови ліљуваннѐ чи санітарії. Уљраїнсьља 
лемљівщина гинула в дорозі, чељаячи тільљи милостині від Всевишнього Бога. 

 

ІІІ 

Ніч, за якою не наступив ранок 

– Чуюш, Михайле, ляди вигоном йдуть за село.  
Ганна в довгій сорочці з не пољритоя головоя й босоніж вийшла з хати. Потѐгсѐ за нея й чоловіљ. 
– Що, що сталосѐ, жоно? 
– А ти що, досі не розуміюш, мосљалі й полѐљи не жартуять. Село виселѐять. Ми мусимо 

сљоритисѐ, Михайле. Не сљоримосѐ, ѐ тобі вже љазала, нас, тебе й мене, дітей тут повбиваять. 
– Таљ тому-то ти й сљлала все у зайди і хлопці тебе слухаять, а ѐ вам дав на це свою добро, хто 

газда в хижы, – љриљнув газда Михайло Сворінѐљ. Втѐгнув голову у широљі плечі, охопив ључері 
величезними руљами й не мав більше що сљазати жінці. 

– Йдуть, љажеш, – врешті пронімів. – Та най ідуть, а ѐ тобі љазав, ѐ не йду, ѐ не пуйду із свої 
дідувсьљої хижі. 

– Пуйдеш, Михайле, пуйдеш. а не хочу, оби нас туй побили. А ти того хочеш? Збирай манатљи, а 
пушљу заверзь далељо й не згадуй про неї. 

Михайло нічого не сљазав. Тихо витѐг з-під ліжља рушниця, повтирав у пољрівець цівљу, глипнув у 
чорне ољо ствола. 

– … Чиста, ѐљ вољо чиста, а сљоро буде чорна. Буде чорна, жоно, ѐ тобі љажу.  а буду стрілѐти. 
Каждого, хто пудийде до нашої хижі. Ви, хлопці, ти, жоно, ви йдіть, йдіть, људи хочете, а ѐ не йду з вами, 
ѐ йду до лісу. а найду бандерівців, ѐ їм поможу, ѐ їм росљажу, хто виселѐв нашою село. а ще живий, 
ляде, ѐ ще живий. 

Хата знову заплаљала дитѐчими очима. Дзеньљнуло десь відро. Дитина розлила воду. Впало десь 
горнѐтљо. Дочасний веснѐний ранољ вступав до ґаздівсьљої хати. 

– Михайлиљу, Іванљу, – ољриљнула Ганна хлопців, що стоѐли посеред двору. – Збирайтесѐ, 
сљладайте все, що видите, до воза, сљоро рушаюме, вже рушаюме з села, рушаюме, пољи не пузно. 

– Іљони, мамљо, іљони! Образ Пресвѐтої Боргодиці, Спасителѐ! Іљони не забудьте. Верх воза 
пољладіть, може вони нас схоронѐть у дорозі. Тѐжљої љладіть на спуд, там, оби не потрощило нам 
довжанљи. Рушниљи, рушниљи беріть, рушниљи із стін знімайте. Колисљу длѐ нашої маленьљої Марьљи не 
забудьте, в чому ї будемо там љолисати, ѐљ десь пристанеме до лядей? 

Хата опустіла. Чорноя стала світлицѐ без свѐтих образів. Маленьље віљно, љолись припараджене 
вишитоя фірганљоя, плаљало… Холодна роса вљрила сљельце, а маленьља сльозинља побігла по більму й 
розчиниласѐ у чорній дерев’ѐній рамці, за нея друга, третѐ, четверта… Бігли сльози. Здавалосѐ., що 
плаљала всѐ родина, ѐља вже не плаљала. Хата плаљала за своїми осельцѐми. На вулиці чувсѐ лемінт, 
хтось на љогось сваривсѐ, хтось щось љричав, ніхто ніљого не чув. Ляди гурьбоя йшли до вигону, йшли за 
село. Два озброюні польсьљі воѐљи з љарабінами на поготові слідљували за велиљоя љолоноя. Їх було 
тільљи двою, та в лісі, љожен знав, що в лісі стоѐв цілий батальйон мацљальсьљих й польсьљих душителів, 
що були страшніші в той ранољ за ССівців, що теж љолись правили в селі свій бал. 

Сворінѐљи останніми пољидали село. Два файні љоні легљо тѐгли ґаздівсьљий віз. Дивно, що ні 
полѐљи, ні енљаведисти не причепилисѐ до љоней Сворінѐља. А могли й забрати. Могли випрѐгнути з 
воза і заставити молодих здорових хлопців самим тѐгнути фіру, таљ, ѐљ робили з іншими газдами. За 
село йшли ті, хто, здавалосѐ, вчора ще навіть уѐвити собі не міг, навіть під загрозоя смерті, що він 
залишить љолись те, що нажив за довгі рољи. Ляди сљорилисѐ біло-червоній диѐвольсьљій владі, 
сљорилисѐ білому орлу, що видзьобував з Волосатого уљраїнсьљого тризуба. Ляди сљорилисѐ, бо хотіли 
жити. Ляди мусили пољидати село. А Михайло Сворінѐљ втіљ у ліс. Бандерівсьља љриївља заховала його у 
сљалах Тростѐниці, прийнѐла вона ще двох волосатівсьљих газдів. Рішеннѐ про те, що село Волосатий 
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буде спалене, приймалосѐ у Варшаві й Мосљві. Вже ніхто не міг його відмінити. Під Бесљидами 
панљували червоно-білі вовљи. Цілий день й цілу ніч вони вили по ґаздівсьљих маютљах шуљаячи собі 
бодай ѐљусь поживу. Вили, снували по хатах, гризли забиті наспіх двері, рилисѐ по шухлѐдах й печах, 
љлунѐх й горищах, льохах й љоняшнѐх – вовљи шуљали свіжої љрові. Та знаходили у впустілих дворах хіба 
що голодних љурей, гусей, блуљаячих љіз, недоюних голодних ревучих љорів, що не розуміли, чим вони 
загрішили перед своїми господарѐми, що ті не йдуть їх доїти й напувати. 

Минула тепла љвітнева днина. З Бесљидів на Волосатий сунула перша пуста чорна-пречорна ніч. 
Ніч сунула на мертве село. Сунула з чотирьох бољів головами червоночолих песиголовців з червоними 
звіздами й білими орлами на чорних шапљах. А љоли з-за гори пољазавсѐ червоний заљривавлений, не 
таљий, ѐљ тої ночі, љоли вили вовљи, місѐць, Волосатий спалахнув величезним смолосљипом. Село 
загорілосѐ миттюво. Майже до љожної другої хати було приставлено паліѐ… 

Михайло Сворінѐљ сидів на горищі свого добротного будинљу. Полѐљ зі смолосљипом підійшов до 
вхідних дверей, підніс паљля до шингли. Дошља не хотіла зразу горіти, полѐљ вернувсѐ, вирвав жмут 
соломи, запалив його й љинув у сіни. Полѐљ не встиг заљрити за собоя двері на сінѐх, горище гримнуло 
тихеньљим пострілом з чистеньљої рушниці. У тому лементі того пострілу ніхто не почув. Другий полѐљ, 
не розуміячи, що трапилосѐ, знову намагавсѐ підпалити стріху хати. Але вона ніѐљ не хотіла загоратисѐ. 
Другий полѐљ увійшов у сіни і впав, зражений другоя љулея Михайла Сворінѐља… Хата не горіла. 
Волосатий вже палав, а чорна плѐма неподаліљ церљви ще стоѐла й не хотіла розвиднѐтисѐ ѐзиљами 
полум’ѐ. Сільсьљий староста відразу зрозумів, чому не горить сворінѐљове обійстѐ. 

– аструбљи, ѐструбљи, до мене! Зброюя до мене! 
Ніхто не розумів, чому љричить староста, чому він біжить селом, ніби за ним несетьсѐ полум’ѐ 

щойно підпаленої љлуні. Добіг до хати, відљрив двері, за порогом на придушеному смолосљипі лежав 
польсьљий солдат. Неподаліљ під діжљоя майже в самому љутљу сљоцяблено љонав другий. Ніхто не міг 
збагнути, ѐља Божа љара постигла їх у тій хаті. Це зрозумів тільљи староста. Він знав, що Михайло маю 
зброя, але він не думав, що той ще повернетьсѐ, аби взѐти плату за своя хату. 

– Хто це міг зробити, пане старосто, – запитав енљаведист. 
– а не зная, ваша вельможносте, але, думая, що це тільљи той, љому належало це обійстѐ. 
–  А ти знаюш ту лядину? 
– Звичайно, зная, зная… 
– А де він може бути, він пішов з усіма чи ми його десь вчасно не виѐвили, не знищили до часу? 

Чому ти нам не сљазав, що в селі ю таљі ляди, що будуть стрілѐти полѐљів, що будуть стрілѐти всіх, хто 
зазіхне на їхню майно?.. 

Староста не на жарт злѐљавсѐ. Солдат, що був за старшого, потѐгнувсѐ до љабури. Староста 
застовпів, впав на љоліна й почав благати про помилуваннѐ. Милості не було. Полѐљ тричі вистрілив 
йому в тім’ѐ, розніс голову й почав бити ногами мертве тіло. Хата Михайла Сворінѐља вже горіла. Вовљи 
панљували на ґаздівсьљому дворі, безсило намагаячись восљресити тих, љому уже було байдуже все, що 
відбувалосѐ на цілому білому світі.  

Село Волосатий горіло. Ніхто за ним не плаљав. Ніде не було чути жодного звуљу, тільљи над 
Бесљидами десь далељо майже під самими хмарами розступилосѐ небо й на село зглѐнулисѐ срібні 
зірљи срібної лемљівсьљої спаленої ночі. Ночі, за ѐљоя не наступив ранољ. 

 
Перечин, 2013 
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Тарас Радь 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ В ОЦІНЦІ ДЕПОРТАЦІЙ УКРАЇНЦІВ ІЗ ЗАКЕРЗОННЯ 

 
У статті оглядово розглянуто радянсько-польські договори, які стосуються депортації 

українського населення Закерзоння 1944-1946 та 1951 років, в результаті яких до УРСР та на понімецькі 
землі Польщі було депортовано близько 700 тис. осіб. А також розглянуто міжнародні та українські 
нормативно-правові акти стосовно засудження депортацій, визнання статусу депортованих та 
компенсації за втрати. 

Ключові слова: депортація, евакуація українського населення, Закерзоння, операція «Вісла», правові 
акти, радянсько-польські договори, український парламент 

 

This article describes the Soviet-Polish agreement about deportation of Ukrainian population of Zakerzonia in 
1944-1946 and 1951, which resulted in the deportation of near 700 thousand Ukrainian in the USSR and the former 
German lands to the west and north of Poland. The article also deals with international and Ukrainian legal acts 
that condemn the crime deportation, recognise the status of deported and compensation for losses. 

Key words: deportation, evacuation of the Ukrainians, Zakerzonia, operation Vistula, regulatios, Soviet-Polish 
treaty, Ukrainian parliament 

 

Минаю 69 рољів від початљу депортації уљраїнців з љрайніх західних етнічних уљраїнсьљих 
територій – Підлѐшшѐ, Холмщини, Надсѐннѐ, Лемљівщини та Західної Бойљівщини. У минулому 45 рољів 
замовчуваннѐ злочинів польсьљого народного та радѐнсьљого режимів проти цивільного уљраїнсьљого 
населеннѐ, перш ніж вони стали надбаннѐм широљого загалу завдѐљи науљовій та освітній роботі 
[1, 2, 3+, проведеній протѐгом останнього чверть століттѐ. 

Між 1940-1951 рољами уљраїнсьље населеннѐ Заљерзоннѐ піддано љільљом хвилѐм депортацій, ѐљі 
стали результатом радѐнсьљо-польсьљих договорів: 

1. Ляблінсьља угода між Урѐдом Уљраїнсьљої Радѐнсьљої Соціалістичної Республіљи і Польсьљим 
Комітетом Національного визволеннѐ «Про еваљуація уљраїнсьљого населеннѐ з території Польщі і 
польсьљих громадѐн з території УРСР» від 9 вереснѐ 1944 р. 

2. Договір між Соязом Радѐнсьљих Соціалістичних Республіљ і Польсьљоя Республіљоя «Про 
радѐнсьљо-польсьљий державний љордон» від 16 серпнѐ 1945 р. 

3. Постанова Політбяро ЦК Польсьљої Робітничої Партії (29 березнѐ 1947) та Державної љомісії з 
безпељи (12 љвітнѐ 1947) про цілљовиту депортація уљраїнсьљого населеннѐ у новостворені на љолишніх 
німецьљих землѐх воюводства. 

Договір між Соязом Радѐнсьљих Соціалістичних Республіљ і Польсьљоя Народноя Республіљоя 
«Про обмін ділѐнљами державних територій» від 15 лятого 1951 р. 

Першоя хвилея були депортації, пов’ѐзані зі встановленнѐм нових љордонів. Нові ољупанти 
уљраїнсьљих земель виселили з приљордонних смуг вздовж Сѐну і Бугу та Карпат до љільљадесѐти тисѐч 
заљерзонців у Галичину, Бессарабія, Поділлѐ та Одещину. До ціюї хвилі слід віднести таљож переселеннѐ 
у 1939 році лемљів, ѐље мало, щоправда, добровільний хараљтер, але насправді було пастљоя, љоли 
радѐнсьља влада сљористалисѐ малоя свідомістя місцевого населеннѐ і русофільсьљими тенденціѐми 
серед ѐљоїсь частини лемљів, щоб заманити їх до СССР. *5+ 

Черговими депортаціѐми із Заљерзоннѐ були депортації остаточні, безповоротні. Найбільша таља 
депортаціѐ відбуласѐ в 1944-1946 рољах, љоли в результаті угоди про обмін населеннѐм до УССР 
переселено близьљо 500 тис. уљраїнців із Заљерзоннѐ *8+. Ляблінсьљоя угодоя про обмін населеннѐм 
було передбачено переселеннѐ на територія УРСР всіх уљраїнців, ѐљі проживали в Ляблінсьљому, 
Рѐшівсьљому та Краљівсьљому воюводствах або Холмсьљому, Грубешівсьљому, Томашівсьљому, 
Лябачівсьљому, арославсьљому, Перемисьљому, Лісьљому, Замостівсьљому, Красноставсьљому, 
Білгорайсьљому, Володавсьљому, Більсьљому повітах. Тільљи мала частина з них пољинула свій љрай 
добровільно. Основну масу виселенців становили ляди, ѐљих змусив пољинути рідні землі терор 
польсьљого підпіллѐ, а потім регулѐрної польсьљої армії. 

Депортаціѐ до УРСР відбувалась у чотири етапи: а) майже добровільний виїзд (жовтень 1944 – 
березень 1945), б) перељонати уљраїнців виїхати (березень – серпень 1945), в) забути про добровільне 
переселеннѐ (серпень 1945 – лятий 1946) та г) «підчистља» обміну населеннѐ (березень – серпень 1946). [2] 

http://holm.kiev.ua/?cath=27&page=27&lang=1
http://holm.kiev.ua/?cath=27&page=27&lang=1
http://holm.kiev.ua/?cath=27&page=27&lang=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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На відміну від Угоди між урѐдом Чехословаччини та СССР 1946 про добровільний обмін 
населеннѐм (оптація) (чес. Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé 1946) [10] 
виселеннѐ, організоване урѐдом Уљраїнсьљої РСР та Польсьљим љомітетом національного визволеннѐ у 
воюнні і повоюнні рољи, длѐ більшості етнічних уљраїнців Польщі не було добровільним, а в Уљраїні їм не 
були повернуті забрані у Польщі обсѐги землі та відповідне житло. Еваљуаціѐ та добровільне 
переселеннѐ, ѐљі згадуятьсѐ в офіційних дољументах тих часів, ю нічим іншим, ѐљ евфемізмами, ѐљими 
приљривалисѐ організатори депортацій уљраїнсьљого цивільного населеннѐ. 

27 березнѐ 1947 рољу на засіданні Державної љомісії з безпељи було вирішено подати на 
затвердженнѐ Центрального љомітету Польсьљої робітничої партії љонцепція генерала Війсьља 
Польсьљого Стефана Моссора щодо остаточного розв’ѐзаннѐ уљраїнсьљого питаннѐ. На спеціально 
сљлиљаному 29 березнѐ бяро ЦК ППР за участя Владислава Гомулљи, Болеслава Берута, Романа 
Замбровсьљого, аљоба Бермана, Хілѐри Мінца, Станіслава Радљевича, Мар’ѐна Спихальсьљого і 
Олељсандра Завадсьљого було прийнѐто постанову, в ѐљій поставлено завданнѐ безпосереднім 
виљонавцѐм «уљраїнсьљої аљції». 11 љвітнѐ на засіданні Політбяро ЦК ППР зобов’ѐзало віце-міністра 
громадсьљої адміністрації Владислава Вольсьљого представити план переселеннѐ уљраїнців. Одночасно 
створено штаб длѐ опрацяваннѐ плану «Спеціальної аљції «Схід», згодом перейменованої на аљція 
«Вісла», до ѐљого увійшли генерал С. Моссор (ВП), полљовниљ Г. Корчинсьљий (МГБ), підполљовниљ 
Я. Гябнер (МВС) та підполљовниљ Б. Сідзінсьљий. *2+ 

28 љвітнѐ 1947 рољу розпочаласѐ операціѐ «Вісла» з метоя цілљовитої депортації уљраїнсьљого 
населеннѐ Заљерзоннѐ у новостворені на љолишніх німецьљих землѐх (таљ звані «зюмю одзисљане») 
воюводства – Вроцлавсьље, Ґдансьље, Зеленогірсьље, Кошалінсьље, Ольштинсьље, Познансьље і 
Щецінсьље. 

Депортаціѐ уљраїнсьљого населеннѐ до УРСР, љрім 1944 – 1946 рољів, таљож відбуваласѐ у 1948 та 
1951 рољах. Згідно з договором між СРСР і ПНР «Про обмін ділѐнљами державних територій» від 15 
лятого 195 рољу *9+ Польщі було передано Нижньо-Устрицьљий район й ољремі села Хирівсьљого та 
Стрілљівсьљого районів тодішньої Дрогобицьљої області. *3+ Цей договір 26 травнѐ 1951 р. було 
ратифіљовано Сеймом Республіљи Польща, 28 травнѐ 1951 р. – Президентом Польщі, а 31 травнѐ 
1951 р. – Верховноя Радоя СРСР. Внаслідољ реалізації положень цього Договору було здійснено 
депортація близьљо 32 тис. уљраїнсьљого населеннѐ з території, ѐља формально вже належала Польщі, 
на територія СРСР. 

За офіційними даними під час еваљуації («добровільного обміну») населеннѐ у 1944 – 1946 рољах 
було переселено до УРСР 482,8 тисѐч уљраїнців. З 1946 по 1951 ріљ було переселено майже 50 тисѐч 
осіб. Під час операції «Вісла» 28 љвітнѐ – 26 липнѐ 1947 рољу близьљо 150 тисѐч осіб було переселено у 
південні та західні землі Польщі. У сумі із Заљерзоннѐ до УРСР та понімецьљі землі Польщі було 
депортовано близьљо 700 тис. автохтонного уљраїнсьљого населеннѐ. 

Конституційний Трибунал Польсьљої Республіљи від 19 груднѐ 2002 визнав, а Ювропейсьљий суд з 
прав лядини за 22 червнѐ 2004 рољу підтвердив, що угода від 9 вереснѐ 1944 рољу «Про еваљуація 
уљраїнсьљого населеннѐ з території Польщі і польсьљих громадѐн з території УРСР» не мала жодних 
правових підстав длѐ її підписаннѐ, а дії, пов’ѐзані з виљонаннѐм її умов з примусової еваљуації, ю 
незаљонними. І лише Уљраїна не визначила своюї позиції щодо незаљонності угоди від 9 вереснѐ 1944 
рољу «Про еваљуація уљраїнсьљого населеннѐ з території Польщі і польсьљих громадѐн з території УРСР. 

З часу проголошеннѐ незалежності в Уљраїні неодноразово здійснявались спроби надати правову 
та політичну оцінљу депортаціѐм 1944-1951 рољів, а таљож врегуляваннѐ питаннѐ статусу депортованих 
уљраїнців, проте на разі без особливого успіху. Свого часу в уљраїнсьљому парламенті було 
зареюстровано дељільља заљонодавчих ініціатив длѐ врегуляваннѐ цього питаннѐ, проте длѐ цього 
щоразу браљувало політичної волі љерівництва держави. 

Переліљ заљонопроељтів, ѐљі були зареюстровані у Верховній Раді Уљраїни: 
1. Проељт Заљону Уљраїни «Про визнаннѐ депортованими уљраїнців, насильно переселених в 40-х 

рољах з території Польщі в Уљраїну», підготовлений Комісіюя з держнацміграції і розглѐнутий 4 липнѐ 
2001 рољу Міжвідомчоя робочоя групоя. 

2. Проељт Заљону Уљраїни №2395 від 12 листопада 2002 рољу «Про визначеннѐ статусу уљраїнців, 
примусово переселених у 1944-46 рр. з території Польщі в Уљраїну» та постанова Верховної Ради «Про 
проведеннѐ парламентсьљих слухань з проблем заљонодавчого врегуляваннѐ та реалізації державної 
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політиљи щодо наданнѐ політиљо-правової оцінљи насильницьљому виселення уљраїнців за Угодоя від 9 
вереснѐ 1944 рољу між Урѐдом УРСР та Польсьљим Комітетом Національного визволеннѐ з їхніх етнічних 
земель (Лемљівщини, Надсѐннѐ, Підлѐшшѐ, Холмщини)», підготовлений народними депутатами 
Я. Тимошенљо, О. Турчиновим, О. Білорусом та В. Тереном. 9 липнѐ і 11 вереснѐ 2003 рољу даний 
заљонопроељт не набрав необхідної љільљості голосів і парламентсьљі слуханнѐ були перенесені на 
невизначений термін. 

3. Проељт Заљону Уљраїни № 6013 від 29 липнѐ 2004 р. та  № 1398 від 22 січнѐ 2008р. «Про 
визнаннѐ депортованим і відновленнѐ прав уљраїнсьљого населеннѐ, примусово переселеного у 1944–
1951 рр.». 

4. Проељт Заљону Уљраїни «Про визначеннѐ статусу етнічних уљраїнців, виселених з території 
Польщі у 1944-1946, 1948 та 1951 рољах» *11+. 11 вереснѐ 2006 заљонопроељт виносивсѐ Міністерством 
ястиції Уљраїни на громадсьље обговореннѐ, проте подальшого руху не отримав. 

5. Проељт Заљону Уљраїни «Про визнаннѐ депортованими громадѐн Уљраїни, ѐљі у 1944-1951 рољах 
були примусово переселені з території Польсьљої Народної Республіљи на територія Соязу Радѐнсьљих 
Соціалістичних Республіљ», авторами ѐљого свого часу були народні депутати М. Косів, Ю. Кирильчуљ і 
К. Ващуљ *12+. Заљонопроељт неодноразово реюструвавсѐ у парламенті – у 2008, 2009, 2010 та 2011. 
Вперше 22 січнѐ 2008 р. під №1398. Заљонопроељт № 4783 від 8 липнѐ 2009 р Комітет з питань прав 
лядини, національних меншин і міжнаціональних відносин рељомендував парламенту прийнѐти його 
за основу. Ще раз проељт реюструвавсѐ під №7152 від 21 вереснѐ 2010 р. 16 червнѐ 2011 рољу №8692 
проељт був вчетверте внесений народним депутатом Михайлом Косівим, проте жодного разу не 
отримав потрібної љільљості голосів. 

6. Проељт Заљону «Про визнаннѐ депортованими уљраїнців, примусово виселених з території 
Польщі» підготовлений Київсьљим ветерансьљим правозахисним товариством депортованих уљраїнців 
«Холмщина» імені Михайла Грушевсьљого ю альтернативним до зареюстрованих у парламенті 
заљонопроељтів, ѐљий не був офіційно зареюстрований у ВРУ. *13+ 

У загальному заљонопроељти пољлиљані визнати депортованими уљраїнців, надати їм статусу 
депортованих осіб, засуджуять дії тоталітарних режимів на підставі порушеннѐ прав лядини та 
основних свобод, встановленнѐ відшљодуваннѐ за втрачене майно та моральні втрати, а таљож 
здійсненнѐ міжнародного співробітництва з Республіљоя Польща у питаннѐх розв'ѐзаннѐ проблем 
депортованих осіб. 

Згідно підрахунљів авторів заљонопроељтів, враховуячи віљ переселених, умови життѐ у 
депортації, час, що минув, міграція населеннѐ у період розвалу СРСР, середній віљ життѐ в Уљраїні, 
право на отриманнѐ статусу депортованих та матеріальної љомпенсації отримаю від 25 до 30 тисѐч 
живих сьогодні осіб з поміж більш ѐљ 500 тис. депортованих з території Заљерзоннѐ. 

Фаљтично таљим же шлѐхом за рољи незалежності рухаютьсѐ љримсьљотатарсьља меншина Уљраїни. 
І таљож на разі без особливого успіху. У парламенті неодноразово реюструвавсѐ заљонопроељт «Про 
відновленнѐ прав осіб, депортованих за національноя ознаљоя» М. Джемілюва, Р. Чубарова та 
В. Тарана-Терена, востанню 13 січнѐ 2010 під №5515 *14+, ѐљому не вистачило голосів у другому читанні. 
Проте в цьому заљонопроељті не враховано інтересів уљраїнців, депортованих із Заљерзоннѐ, таљ само ѐљ 
у вище зазначених не згадуятьсѐ љримсьљі татари. Кожна із спільнот добиваютьсѐ одного і того ж 
самотужљи. 

У силу відсутності помітних зрушень залишаютьсѐ згадати лише незначні досѐгненнѐ. Згідно 
прийнѐтого Заљону Уљраїни №1219-IV (1219-15) від 2 вереснѐ 2003р. особи, ѐљі післѐ 9 вереснѐ 1944 рољу 
були переселені на територія Уљраїни з території інших љраїн, з 1 січнѐ 2004 рољу отримали статус 
учасниља війни та отримали певну матеріальну љомпенсація. 

17-18 лятого 2005 рољу у Львові на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань прав 
лядини, національних менших і міжнаціональних відносин була розглѐнута політиљо-правова оцінља 
заљонодавчого врегуляваннѐ проблем уљраїнців, депортованих з їхніх етнічних земель у Польщі на 
територія УРСР у 1944-1946 та 1951 рољах. 

Згідно Уљазу президента Уљраїни № 1330/2005 від 23 вереснѐ 2005 р. «Про заходи у зв’ѐзљу з 60-я 
річницея примусового виселеннѐ етнічних уљраїнців з території Польщі» Кабінету Міністрів було 
доручено проаналізувати стан виљонаннѐ нормативно-правових аљтів, прийнѐтих з метоя розв’ѐзаннѐ 
проблем примусово виселених з території Польщі етнічних уљраїнців та їхніх нащадљів, підготувати та 
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подати на розглѐд Верховної Ради Уљраїни проељт Заљону щодо наданнѐ відповідного статусу примусово 
виселеним з території Польщі етнічним уљраїнцѐм, гарантій соціального захисту їх та їхніх нащадљів, 
ініціявати проведеннѐ до љінцѐ 2005 рољу парламентсьљих слухань з цього питаннѐ. На жаль, жоден із 
зазначених в Уљазі президента заходів Кабінетом Міністрів не був виљонаний. *4+ 

31 березнѐ 2007 рољу в італійсьљому місті Тріюсті відбувсѐ I Конгрес вигнаних ювропейців, 
переселених зі своїх земель внаслідољ Другої світової війни, за підсумљами ѐљого була прийнѐта 
Тріюстсьља дељлараціѐ *15+. Її організатор – Ювропейсьљий сояз вигнаних і виселених народів (EUEEP), 
членами ѐљого ю 30 ювропейсьљих організацій. У жовтні Генеральна асамблеѐ, ѐља відбуласѐ у Брясселі, 
ухвалила поданнѐ Генеральної ради, згідно з ѐљим Київсьље товариство «Холмщина» з 1 січнѐ 2009 рољу 
стало повноправним членом EUEEP і репрезентую в ньому всі уљраїнсьљі товариства (згідно з рішеннѐм 
всеуљраїнсьљих зборів љерівниљів уљраїнсьљих громадсьљих організацій, ѐљі об’юднуять депортованих 
уљраїнців, ѐљі відбулисѐ в березні 2008). Підписаннѐ оригінального тељсту Тріюстсьљої дељларації та 
протољолу зборів дозволило уљраїнсьљій стороні стати повноцінними членом ювропейсьљої спільноти 
депортованих народів, ѐља вимагаю «визнати, що вигнаннѐ, засланнѐ, насильне та масове переселеннѐ 
народу, у тому числі в межах національної території, а таљож дії, ѐљі примушуять лядей ставати 
біженцѐми, ю незаљонними, забезпечуячи право на поверненнѐ», а таљож «затвердити принципи та 
створити умови на підставі Міжнародного права та Прав лядини, ѐљі захищаять, оберігаять, гарантуять 
та поновляять маљсимальний захист інтересів і прав вигнанців, засланців, насильно переселених, 
переміщених в межах національної території та біженців». 

аљщо узагальнити, за рољи незалежності Уљраїни не вдалосѐ досѐгнути ѐљогось знаљового 
результату в напрѐмљу засудженнѐ або наданнѐ правової та політичної оцінљи радѐнсьљо-польсьљим 
договорам у 1940-1951 рољах щодо депортації (еваљуації, переселеннѐ) уљраїнсьљого населеннѐ з 
території Лемљівщини, Надсѐннѐ, Холмщини, Підлѐшшѐ та Західної Бойљівщини. Не вдалосѐ таљож 
заљонодавчо визнати статус депортованих та љомпенсації длѐ осіб, ѐљі зазнали значних моральних та 
матеріальних втрат в результаті вимушеної зміни місцѐ проживаннѐ. Праљтиља доводить, що длѐ 
прийнѐттѐ цих рішень браљую љонсолідації політичних сил та політичної волі љерівництва держави. Саме 
тому основна частина досѐгнень та зрушень у напрѐмљу відновленнѐ історичної справедливості та 
збереженнѐ історичної пам’ѐті уљраїнців Заљерзоннѐ ю результатом роботи суспільно-љультурних 
товариств. Проте без підтримљи держави та державної гуманітарної політиљи громадсьља ініціатива 
приречена на маргінальне становище, у ѐљому сьогодні перебуваять знаннѐ про доля депортованих 
уљраїнців у свідомості уљраїнців. 
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Ольга Фабрика-Процька  

ЛЕМКІВСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР У НАУКОВИХ СТУДІЯХ УКРАЇНИ І ДІАСПОРИ ХХ-ХХІ СТ. 

 
У статті висвітлено основні етапи історії збирання та вивчення пісенного фольклору лемків та 

визначено внесок окремих вчених, дослідників і збирачів народної творчості України та діаспори ХХ-ХХІ ст. 
Ключові слова: лемки, фольклор, пісенність, музична спадщина, етнографія, культура, мистецтво. 
 

The article presents the main periods of history of collection and learning the song folklore of Lemkos and 
figures out the contribution of some scientists, researchers and collectors of ethnic culture of Ukraine and Ukrainian 
diaspora in XX-XXI. 

Key words: Lemkos, folklore, singing, musical heritage, ethnography, culture and art. 
 

Протѐгом тривалого часу вивченнѐ лемљівсьљої љультурної спадщини відбулосѐ в різних 
обставинах, зі змінами в політичному, суспільному і громадсьљому житті, љультурному середовищі. 
Беручи за основу істориљо-хронологічний аспељт, ми можемо виділити в цьому процесі таљі два етапи: 
1) вивченнѐ лемљівсьљої пісенно-музичної спадщини у ХІХ ст.; 2) лемљівсьљий фольљлор у науљових 
студіѐх ХХ ст. та поч. ХХІ ст.  

Таљий поділ, звичайно, умовний, однаљ він пов’ѐзаний передусім із суспільно-політичними 
чинниљами. З ціюя метоя створяятьсѐ науљові осередљи за участя етнографів, фольљлористів, 
філософів та ін. Цей етап хараљтерний таљож тим, що розпочинаютьсѐ аљтивне збираннѐ різножанрових 
тељстів, народних пісень, з’ѐвлѐятьсѐ перші збірљи, ѐљі, до речі, љрім іншого матеріалу, містѐть таљож 
лемљівсьљий; спочатљу він з’ѐвлѐютьсѐ у загальних фольљлорних збірниљах, у пісенниљах, а далі – в 
ољремих невелиљих розвідљах, присвѐчених лемљівсьљим звичаѐм і обрѐдам. Серед перших збирачів та 
популѐризаторів лемљівсьљої пісенної творчості необхідно назвати: І. Ж. Паулі, а. Головацьљого, 
О. Кольберга, В. Хилѐља,  В. Гнатяља, І. Верхратсьљого та ін. 

До особливостей другого етапу вивченнѐ лемљівсьљої пісенно-музичної спадщини зараховуюмо 
таљі: 1) цілеспрѐмоване збираннѐ лемљівсьљого пісенного фольљлору (наприљлад, створеннѐ архівів 
фонографічних записів у Відні (1903), Львові (1908) та ін.; спеціальні ељспедиції на Лемљівщину; велиље 
заохоченнѐ збирачів-ентузіастів до записуваннѐ фольљлору та ін.); 2) зростаннѐ љільљості науљово-
популѐрних видань, ѐљі, попри тематичне розмаїттѐ, висвітляять ољремі аспељти љульторологічного 
простору Лемљівщини; 3) з’ѐвлѐятьсѐ друљом збірниљи лемљівсьљих пісень із нотами, ѐљі одразу стаять 
помітним ѐвищем не лише серед лемљівсьљої громади, але й у широљому љультурному середовищі. Цей 
етап пов’ѐзаний із діѐльністя таљих аљтивних збирачів та популѐризаторів лемљівсьљих љультурних 
сљарбів, ѐљ Ф. Колесса, Ф. Кољовсьљий, І. Бугера, Р. Рейнфусс, С. Лядљевич, М. Соболевсьљий, О. Гижа, 
Б. Дрималиљ, М. Колесса, а. Полѐнсьљий, А. Кос-Анатольсьљий, І. Майчиљ, М. Мушинља та ін. 

Вивченнѐ лемљівсьљого фольљлору ХХ ст. можна розділити на 3 напрями:  
1. Фольклористичний (вивченнѐ обрѐдів, публіљації лемљівсьљих пісень, аналіз регіональних 

особливостей їх пісень тощо). 
Початљом слід вважати збірљу І.Франља «Галицьљо-русьљі народні приповідљи» (1901). Учений 

заохочував своїх читачів до того, щоб зберегти і розвивати народні традиції лемљів, а таљож заљлиљав 
уљраїнсьљих учителів східної Галичини досліджувати і пропагувати безцінні сљарби лемљівсьљої љультури, 
з власної волі їхати на педагогічну роботу в гірсьљі лемљівсьљі села. До речі, в 1907 р. в журналі 
«Літературно-науљовий вісниљ» Іван Франљо надруљував лемљівсьљим діалељтом оповіданнѐ 
Г. Григоровича (Г. Ганулѐља) «а сѐ не боя».  

Музичні записи лемљівсьљих пісень подаятьсѐ таљож у виданні «Русљо-народні галицьљі мелодії» 
(1905-1912) љомпозитора, фольљлориста та музиљознавцѐ Порфиріѐ Бажансьљого (1836-1920). Дещо 
пізніше виходѐть друљом записи, зроблені фольљлористом, педагогом і перељладачем Осипом 
Роздольсьљим (1872-1945) під назвоя «Галицьљо-русьљі народні мелодії» (1906-1907), відредаговані 
С. Лядљевичем. 

Одне з провідних місць у галузі дослідженнѐ фольљлору належить видатному уљраїнсьљому 
етнографові, фольљлористові та громадсьљому діѐчеві Володимирові Гнатяљу (1871-1926). Його праці за 
змістом, точністя запису та науљовим рівнем маять світове значеннѐ. Велиљу цінність серед досліджень  
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лемљівсьљого фольљлору сљладаю його розвідља «Весіллѐ в Керестурі» (1908). Першу љнигу шеститомниља 
«Етнографічні матеріали з Угорсьљої Русі» вчений видав у 1897 р. У цілому матеріали, що охопляять 
понад 1700 сторінољ, містѐть 485 зразљів прозового фольљлору (легенди, новели, љазљи, байљи, оповіданнѐ, 
анељдоти) та 583 пісні. До речі, відомоя і популѐрноя серед фольљлористів ю перевидана 1971 р. збірља 
«Уљраїнсьљі народні пісні в записах Володимира Гнатяља», ѐља охопляю усі його пісенні записи з Галичини, 
що дійшли до наших днів, серед ѐљих варто виділити љоломийљи галицьљого походженнѐ, записані в 
північно-східних районах Заљарпаттѐ. Зібрані матеріали відзначаятьсѐ точністя запису і маять велиље 
значеннѐ длѐ подальшого вивченнѐ љультури і побуту лемљів. Підвалини длѐ вивченнѐ музичного 
фольљлору уљраїнсьљого населеннѐ Карпат заљлав у своїх працѐх видатний уљраїнсьљий љомпозитор, 
музиљознавець і фольљлорист Філарет Колесса (1871-1947), ѐљий стверджую, що лемљівсьљий музичний 
діалељт, далељо відсунутий від уљраїнсьљого осередљу, незважаячи на близьљість західноювропейсьљих 
впливів, виѐвлѐю велиљу љонсервативність та зберігаю чимало архаїчних елементів, що љорінѐтьсѐ в 
глибољій давнині. Учений постійно ціљавивсѐ Лемљівщиноя. Записуячи пісні від селѐн Заљарпаттѐ та 
галицьљої частини Лемљівщини, він видаю 1923 рољу збірљу «Народні пісні з південного Приљарпаттѐ», а 
1929 рољу – вагому праця під назвоя «Народні пісні з Галицьљої Лемљівщини». Цѐ љнига підсумувала 
багаторічні дослідженнѐ љомпозитора в галузі уљраїнсьљого фольљлору. У ній подаятьсѐ різні жанри 
фольљлору љарпатсьљих уљраїнців: від љалендарно-обрѐдових до пісень про еміграція. Лољальні риси 
фольљлору лемљів ѐсљраво відображені в баладних, дівочих, парубоцьљих піснѐх. У вступній статті 
Ф. Колесса висловив цінні спостереженнѐ про інтонаційно-ладову та ритмічну струљтуру лемљівсьљих 
пісень. Своюя ґрунтовноя працея учений довів, що, незважаячи на довговіљову відірваність љарпатсьљих 
уљраїнців від основної частини уљраїнсьљого народу, їх пісенна творчість ю юдиноя за стилем із 
загальноуљраїнсьљим фольљлором, зољрема у своїх найдавніших нашаруваннѐх, і відбігаю від неї тільљи в 
пізніших верствах, ѐљі маять на собі ознаљи впливу західних та південних сусідів. 

Перша світова війна перешљодила подальшим љультурологічним дослідженнѐм у 
західнољарпатсьљому љраї, і науљові пошуљи були призупиненi. Невдовзі розпочавсѐ новий етап у 
вивченні музичного мистецтва лемљів.  

Серед перших дослідниљів лемљівсьљого весіллѐ були О. Торонсьљий, В. Хилѐљ та Г. Бесљид. У 
міжвоюнний період весільному фольљлору лемљів присвѐчено рѐд невелиљих збірољ та журнальних 
статей, серед ѐљих записи Д. Качора, І. Бугери, Я. Тарновича.  

арослав Баранецьљий зібрав ціљавий музичний матеріал і видав під назвоя «Лемљівсьљі пісні на 
мішані хори» (Краљів, 1941).  

Помітний внесољ у розвитољ љультури лемљів зробив Василь Хомиљ (1933-2002), поет і 
фольљлорист із с. Мисцови білѐ Дуљлі. Він опубліљував на «Лемљівсьљій сторінці» тижневиља «Наше 
слово» і в його додатљу «Наша љультура» низљу статей: «Лемљівсьљі народні пісні про жіночу недоля» 
(1959), «Багата піснѐми Лемљівщина» (1960), «Лемљівсьљі народні загадљи» (1961), «Народні легенди і 
перељази лемљів» (1961), «Весна на Лемљівщині» (1962), «Колѐдљи і щедрівљи. Свѐтий вечір на 
Лемљівщині» (1962), «Ліричні пісні Лемљівщини» (1962), «Народні ігри на Лемљівщині» (1962), «Обжинљи 
на Лемљівщині» (1962), «Щедрий вечір на Лемљівщині» (1962), «Звичаї та обрѐди лемљів» (1963), 
«Лемљівсьљі вечірљи» (1963) та ін. У його творчому доробљу ю вірші длѐ дошљільнѐт, збірља легенд 
«Чародійны гушлі»(1992), збірљи поезій «Лемљівсьља молитва» (Львів, видавн. «Наш љрай», 1993), збірљи 
поезій длѐ дітей «Уљраїна – љрай наш рідний» (Львів, видавн. «Наш љрай», 1997). Вагомим збірниљом 
длѐ фольљлористів, етнографів та љультурологів під назвоя «Квіти Бесљидів» ю љоротља антологіѐ усної 
народнопоетичної та авторсьљої поезії уљраїнсьљих поетів, вихідців із Лемљівщини, розселених у Польщі, 
Словаччині, Ягославії та переселених на Уљраїну, упорѐдниљом ѐљої ю В. Хомиљ. Антологіѐ сљладена із 
власних фольљлорних записів упорѐдниља та друљованих і руљописних творів різних авторів.  

Згодом, у 50-90-х рољах ХХ ст., записи багатьох фольљлористів-аматорів (а. Бодаља, С. Верхолѐља, 
М. Дзіндзѐ, П. Феціци, В. Хомиља та ін.) північно-лемљівсьљого весіллѐ друљувалисѐ на сторінљах газети 
«Наше слово» (Варшава). Вагоме місце в історії дослідженнѐ лемљівсьљого весільного обрѐду займаю 
антологіѐ уљраїнсьљого фольљлору Східної Словаччини «З глибини віљів» (1967), автором ѐљої ю дослідниљ 
народної љультури лемљів південних схилів Карпат, дољтор філології Миљола Мушинља.  

Серед зарубіжних видань щодо тематиљи різдвѐної обрѐдовості Лемљівщини ю працѐ етнографа і 
фольљлориста Михайла Шмайди «А іші вам вінчуя. Кадендарна обрѐдовість русинів-уљраїнців Чехо-
Словаччини», ѐља сљладена з двох частин. 
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Таљож слід згадати праці відомих уљраїнців зі Словаччини учених Миљоли Сивицьљого та Миљоли 
Мушинљи, зољрема «Лемљівщина. Землѐ – ляди – історіѐ – љультура» (1988) у двох томах. 

Прагненнѐ зафіљсувати лемљівсьље весіллѐ в наш час не згасаять, про що свідчить нещодавно 
виданий збірниљ І. Мадзіља і В. Маљсимовича «Лемљівсьље весіллѐ» (2002). Та досі не було ољремого 
дослідженнѐ, ѐље б уповні висвітлявало лемљівсьље весіллѐ. Ця прогалину спробувала заповнити 
вчитель з м. Тернополѐ Тетѐна Саварин-Цимбал, написавши љандидатсьљу дисертація на тему 
«Лемљівсьљі весільні обрѐдові пісні в міжетнічному љонтељсті» (2003). Хараљтерноя і водночас 
позитивноя рисоя дослідженнѐ ю те, що в ньому вперше розглѐнуто весіллѐ лемљів Польщі, Словаччини 
та Уљраїни ѐљ одне ціле; на љонљретних взірцѐх доведено, що лемљівсьља весільна обрѐдовість, 
незважаячи на впливи польсьљого та словацьљого фольљлору, зберегла давня уљраїнсьљу основу. Крім 
того, авторља доводить, що ці впливи не були однобічними, але взаюмними. Це означаю, що сусідні 
народи (зољрема полѐљи та словаљи) запозичили чимало ѐвищ саме із лемљівсьљого весіллѐ. 

Аљтивним збирачем фольљлору був лемљо за походженнѐм Михайло Соболевсьљий (1886-1969), 
ѐљий післѐ переселеннѐ 1945 р. на Тернопільщину, зібравши і записавши пісенний фольљлор лемљів, 
опубліљував його у 1967 р. під назвоя «Лемљівсьљі співанљи». Збірља містить лемљівсьљі народні пісні, 
згруповані за жанрами; їх тематиља різноманітна. Деѐљі музиљознавці висловляять сумнів щодо 
точності фіљсації тут перемінного розміру, вживаннѐ затаљту, відсутності підголосљів у мелодіѐх та ін. 
Позитивними моментами ю зіставленнѐ в љінці збірљи особливостей лемљівсьљого діалељту з уљраїнсьљоя 
літературноя мовоя, а таљож невеличљий словничољ діалељтних слів і висловів лемљів. 

Вичерпні відомості про особливості духовної та матеріальної љультури горѐн-лемљів містить 
п’ѐтитомна «Историѐ Лемљовины» І. Ф. Лемљина. Автор аналізую господарство лемљів, їжу, одѐг, мову, 
релігія, віруваннѐ, звичаї на родинних торжествах тощо. У љінці праці І. Лемљин опубліљував списољ 
уљраїнсьљих, російсьљих, польсьљих, чесьљих та угорсьљих джерел, в ѐљих ідетьсѐ про лемљів і 
Лемљівщину. Матеріал виданий лемљівсьљоя говірљоя. Автор висвітляю доля етнографічної групи «од 
найдавнійшых часов аж до гнешнього днѐ» (70-ті рољи ХХ ст.) 

Аналізуячи популѐризаторсьљу діѐльність збирачів лемљівсьљого фольљлору в історичному 
аспељті, варто згадати і лемља із с. Висови, збирача і популѐризатора пісенної творчості, ліљарѐ за фахом 
Ореста Гижу (1913-1990). Його збірниљ «Уљраїнсьљі народні пісні з Лемљівщини» (1972) містить 300 
пісень. У 2002 р. цей збірниљ було перевидано Об’юднаннѐм лемљів Польщі в Горлицѐх.  

Теоретичному осмислення етнорегіональної специфіљи народної творчості љарпатсьљих груп, 
зољрема лемљів, присвѐчені статті й розвідљи С. Грици, в ѐљих дослідницѐ сама записала не один десѐтољ 
пісень. Фольљлорні зв’ѐзљи в зоні істориљо-етнографічного сусідства уљраїнців з інонаціональними 
етносами, насамперед з полѐљами, словаљами, чехами, угорцѐми, румунами розглѐнуто в її статтѐх: 
«Спільність мелодичних типів у слов’ѐнсьљій пісенності Карпат» (1966), «Фунљції словесної та музичної 
мови в ситуації міжетнічних љонтаљтів» (1988), «Міграції фольљлору» (1991), «Фольљлор уљраїнців у між- і 
внутрішньољонтинентальній міграції» (1993) та ін. Серед досліджень С. Грици – робота, присвѐчена 
емігрантсьљій пісенності «Будь здрава, землице. Уљраїнсьљі народні пісні про еміграція».  

2002 рољу вийшла друљом уніљальна длѐ љультурологів, фольљлористів та етнографів працѐ 
дослідниља етнографії та фольљлору Уљраїни Р. Кирчіва «Із фольљлорних регіонів Уљраїни», що охопляю 
циљл нарисів і статей про усну народну словесність низљи етнографічних районів Уљраїни й 
етнографічних груп уљраїнсьљого народу (гуцулів, бойљів, лемљів, поліщуљів, холмщаљів, підлѐшан), 
містить дослідницьљі мірљуваннѐ і спостереженнѐ про визначальні приљмети загальнонаціональної 
спільності і цілісності уљраїнсьљого фольљлору та його регіональні, лољальні риси, особливості 
міжетнічних взаюмозв’ѐзљів і взаюмовпливів. У передмові автор зазначаю, що розділ, присвѐчений 
фольљлорній традиції лемљів, мало опертий на власні польові спостереженнѐ, але, за словами Р.Кирчіва, 
«*…+ це не ѐљась љомпілѐціѐ з уже зробленого попередньо, а власна спроба науљово-фольљлористичного 
осмисленнѐ предмета з наголошеннѐм ољремих менш освітлених до того аспељтів, питань, з 
притѐганнѐм додатљових фаљтичних матеріалів і своїми методологічними підходами». *1, с. 4] 

Ціљавий фольљлорно-етнографічний збірниљ «Різдво на Лемљівщині», упорѐдниљом ѐљого ю 
дослідницѐ М. Горбаль, вийшов у світ у 2004 р. У ньому вперше на основі здебільшого польових 
досліджень автора, періодиљи 30-х рр. ХХ ст. та заљордонних видань зібрано матеріал про Різдво на 
Лемљівщині: традиційне його провадженнѐ, повір’ѐ та ворожіннѐ, љолѐди, вертепи. У виданні ољремим 
розділом подано різдвѐну поезія, ѐљу успішно можна виљористати в шљолах при підготовці свѐтљових 
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різдвѐних вечорів. У 2011 році світ побачила монографіѐ Марії Горбаль під назвоя «Різдвѐна 
обрѐдовість Лемљівщини» . 

Протѐгом останніх рољів народна артистља Уљраїни Маріѐ Байљо, ѐља ю видатноя виљонавицея, що 
п’ѐтдесѐт рољів пропагую лемљівсьљу пісня зі сцени, збирала матеріал длѐ «Антології лемљівсьљої пісні». 
У 2006 році це уніљальне виданнѐ побачило світ. У п’ѐти розділах вміщено близьљо тисѐчі пісень, ѐљі 
автор розмістила за жанровими різновидами: љалендарно-обрѐдові (љолѐдљи, щедрівљи, віншуваннѐ, 
веснѐнљи, жниварсьљі, собітљові); родинно-обрѐдові (весільні, хрестинні); ліричні (балади, жартівливі, 
пісні про љоханнѐ); родинно-побутові (дівочі, парубочі, побутові, пастуші, љолисљові, љосарсьљі, 
жовнірсьљі, емігрантсьљі). Зразљи народнопісенної творчості, подані в антології, вирізнѐятьсѐ широтоя 
жанрової палітри. 

Ціљавоя ю љнига Богдана Горбалѐ та Владеља Маљсимовича під назвоя «Лемљівсља Народна 
Музыља на Восљовых Циліндрах (1901-1913) і Америљаньсљых Рељордах (1928-1930), видана у Львові в 
2008 році. Важливо, що автори до љниги помістили дисљ з музичними записами тих рољів.  

Серед молодих науљовців у сфері лемљівсьљого фольљлору слід згадати љандидатсьљу дисертація 
Ольги Фабриљи-Процьљої «Пісенна љультура лемљів ХХ-ХХІ ст.: збереженнѐ традицій та новотворчість» 
(Львів, 2008) та «Трансформаціѐ пісенного фольљлору лемљівсьљих переселенців у Західній Уљраїні» 
(повоюнний період) Катерини Чаплиљ (Київ, 2010). 

У 2011 році в Киюві вийшла друљом працѐ збирача лемљівсьљого фольљлору арослава Бодаља 
«Лемљівщино моѐ мила ... Пісні Анни Драган з Галицьљой Лемљівщини» тощо.  

2. Етнологічний (монографії, нариси, збірниљи науљових праць, статті фольљлористів-етнографів). 
На початљу ХХ ст. питаннѐми народної љультури Лемљівщини ціљавились ѐљ польсьљі, таљ і 

уљраїнсьљі етнографи. 
Переважна більшість польсьљих дослідниљів вважали лемљівсьљу љультуру на початљу ХХ ст. 

сљладовоя частиноя польсьљого народу, заперечуячи юдність љультури лемљів з љультуроя 
загальноуљраїнсьљоя. Таљі поглѐди підтримував у 30-х рољах ХХ ст. таљож польсьљий етнограф, 
дослідниљ лемљівсьљої љультури Роман Рейнфус (1910-1998). Мандруячи лемљівсьљими селами, він 
дбайливо збирав різнорідні матеріали, ѐљі стали джерельноя базоя длѐ таљих праць довоюнного 
часу: «Cerkiewki drewniane na Łemkowszczyznie» (Krakow, 1933), «Лемљи – група етнографічна» 
(1948), «Народне мистецтво Лемљівщини» (1962). У 1998 р. в Сѐнољу (Польща) світ побачила љнига 
Романа Рейнфуса «Лемљи ѐљ група етнографічна», а в 1990 р. у Варшаві вийшла друљом його збірља 
«Слідами лемљів». Його науљові дослідженнѐ маять важливе значеннѐ передусім длѐ вивченнѐ 
етнографічних особливостей лемљів. Учений даю висољу оцiнљу лемљівсьљого церљовного та 
житлового будiвництва, народного мистецтва. Подiбні поглѐди на тогочасну љультуру лемљів 
знаходимо в монографії «Ziemia Łemkowska pzed półwieczem» (1934) етнографа та музеюзнавцѐ 
Северина Удзелі (1857-1937). 

У 1938 р. з’ѐвилисѐ дві праці польсьљого дослідниља К. Добровольсьљого, у ѐљих зроблено аналіз 
духовної љультури лемљiв: «Dwa studia nad powstaniem kultury ludowej w Karpatach Zachodnich» (Kraków, 
1938) і «Elementy rumuosko-bałkaoskie w kulturze ludowej Karpat polskich» (Warszawa, 1938). У своїх 
дослідженнѐх К. Добровольсьљий, ѐљ і його попередниљи, заперечую зв’ѐзољ љультури лемљів з љультуроя 
загальноуљраїнсьљоя, аљтивно підтримую основні положеннѐ теорії «волосьљої љолонізації Карпат» у ХVI-
ХVII ст., значно перебільшую чужі впливи (польсьљий, румунсьљий) на љультуру уљраїнсьљих лемљів. 

Варті уваги думљи щодо народної љультури лемљів висловляю церљовний діѐч Іван Бугера у 
розвідљах: «Уљраїнсьље весіллѐ на Лемљівщині» (Львів, 1936), «Звичаї і віруваннѐ Лемљівщини» (Львів, 
1939), «Ціљаві лемљівсьљі слова» (Львів, 1933). 

На честь відљриттѐ Карпаторусьљого америљансьљого центру в Америці та Канаді лемљами 
діаспори було видано Пам’ѐтну љнигу( 1929 – 1939).  

Відомими ю америљансьљі виданнѐ «Календар Лемљо-Сояза», ѐљі виходили з 1921 р. по 1991 р., а 
таљож газета «Лемљовина», автором ѐљої був Стефан Кычура і Теодор Дољлѐ. 

Цінний матеріал лемљівсьљих пісень та відомостей про лемљівсьљу етнографічну групу зберігаютьсѐ 
у фондах архіву ІМФЕ ім. М. Т. Рильсьљого. Зољрема, руљопис «Пісні від переселенців з Польщі», записані 
М. Плісецьљим у вересні 1945 р. під час відрѐдженнѐ в Одесьљу область.  

Із проголошеннѐм незалежності Уљраїни аљтивізувалосѐ вивченнѐ духовної љультури лемљівсьљого 
љрая.  
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Етнографічна розвідља љанадсьљого уљраїнцѐ І. Оленича під назвоя «Долѐ Лемљівщини» (1992) 
розповідаю на дољументальній основі історія одного села, в ѐљій немов сфољусована долѐ всіюї 
Лемљівщини. У ній таљож подано рідљісні відомості про господарсьљі традиції лемљів, їх обрѐди, зољрема 
весільний, записаний у повному варіанті. Ще одніюя љнигоя, ѐља розповідаю про відродженнѐ 
самобутньої љультури лемљів, збереженнѐ традицій і звичаїв ціюї етнографічної гілљи уљраїнсьљого 
народу, проблеми життѐ і депортації у 1944-1947 рр., ю «Лемљівщина – у серці моїм» поета, публіциста, 
нащадља лемљівсьљої родини В.Барни.  

1995 р. дослідниљ І. Красовсьљий написав брошуру до 110 річниці з днѐ народженнѐ свого 
землѐља митцѐ-різьбѐра під назвоя  «Михайло Орисиљ – визначний лемљівсьљий різь’бѐр першої 
половини ХХ ст.», в ѐљій детально розповів про творчість засновниља «тематичної шљоли» лемљівсьљої 
різьби. Важливим внесљом у лемљівсьљу етнографії ю монографіѐ «Різьбѐрство Лемљівщини» (1998) 
Романа Одрехівсьљого. Різьбѐрство Лемљівщини дослідниљ розглѐдаю в љонтељсті розвитљу історії 
уљраїнсьљого мистецтва, а таљож подаю маловивчену різьбу по дереву та љаменя. Ољремо висвітлено 
оглѐд лемљівсьљої різьби в сучасних осередљах на Уљраїні. 

Особливоя подіюя 1999 рољу стала поѐва завдѐљи стараннѐм працівниљів Інституту 
народознавства НАН Уљраїни та редаљційної љолегії на чолі з відповідальним редаљтором Яріюм Гошљом 
та науљовим љерівниљом проељту, дољтором історичних науљ, професором Степаном Павляљом 
аљадемічного виданнѐ «Лемљівщина. Матеріальна љультура» (Т. 1). У ньому детально висвітлено 
питаннѐ історії, основних та допоміжних занѐть населеннѐ, його боротьби проти денаціоналізації, 
насильної депортації північних лемљів з їх прабатьљівщини, багатогранна матеріальна љультура, одѐг, 
житлове та монументальне будівництво. Невдовзі,  2002 рољу, побачив світ і другий том цього 
уніљального істориљо-етнографічного дослідженнѐ – «Лемљівщина. Духовна љультура» (Т. 2), в ѐљому 
розглѐдаятьсѐ питаннѐ громадсьљого побуту та звичаювого права, љалендарної та сімейної обрѐдовості, 
релігійного життѐ, фольљлорної традиції та народного мистецтва цього субетносу. 

Про життѐ лемљів на Бойљівщині, їх історія, сучасні традиції, обрѐди і звичаї розповідаю 
літературно-художню виданнѐ «Обереги Бесљидів» К. Русин.  

Оригінальні зразљи фольљлору подані у виданні В. Денисяљ та О. Кровицьљої «Лемљівщино рідна, 
заљолишу в љрасі твоїй» (2002), де вдало зібрані народні перлини, що публіљувалисѐ протѐгом 1934-1939 
рр. в газеті «Наш лемљо». Слід згадати «Відлуннѐ лемљівсьљих љультурних традицій» (2002) 
О. Кровицьљої, де подано матеріали про фестивалі лемљівсьљої љультури і зразљи лемљівсьљої народної 
творчості із збірљи о. І. Бірецьљого. 

3. Історико-публіцистичний (спогади, мемуари, довідниљи, нариси, фотоальбоми, журнали). 
Ољремi розвідљи, що висвітляять проблеми љультури та мистецтва Лемљівщини, належать перу 

галицьљого правниља, журналіста, письменниља та етнографа Франца Кољовсьљого (1885-1940). Низља 
публіљацій – «Пам’ѐтљи старовини на Лемљівщині» (1933), «Писанљи на Лемљівщині» (1934), «Стара 
лемљівсьља љолѐдља» (1934), «Східними межами Лемљівщини» (1937) та інші – збагатили дослідницьљу 
палітру тогочасних науљових та науљово-популѐрних праць, ознайомили читачів із багатогранними 
традиціѐми. Їхнѐ поѐва мала неабиѐље значеннѐ длѐ національного відродженнѐ лемљів у 30-х рољах ХХ ст. 
Матеріали про мистецтво і љультуру лемљів часто з’ѐвлѐлисѐ у  львівсьљому двотижневиљу «Наш лемљо» 
(1934-1939), ѐљий був юдиним уљраїнсьљим часописом міжвоюнного двадцѐтиліттѐ, адресованим 
читачеві на Лемљівщині. Збірља містить вибрані тељсти публіцистичного хараљтеру, дописи, нељрологи 
відомих діѐчів освітнього, љультурного та політичного життѐ Лемљівщини. Це виданнѐ перевидано 
Об’юднаннѐм лемљів у Польщі (Горлиці, 2004). Редаљтор цього періодичного виданнѐ – істориљ, 
публіцист, громадсьљо-освітній діѐч, лемљо за походженнѐм Яліан Тарнович (1903-1977), ѐљий 
опубліљував низљу праць, присвѐчених найрізноманітнішим питаннѐм лемљівсьљої духовної спадщини. 
Одніюя з найвагоміших його праць ю історичний нарис «Ілястрована історіѐ Лемљівщини» (1936), ѐљий 
љористувавсѐ популѐрністя в Галичині та еміграції на початљу ХХ ст. У наш час љнига стала 
бібліографічноя рідљістя. У зв’ѐзљу з цим Інститут народознавства НАН Уљраїни перевидав її 1998 р. У 
новому виданні ю рѐд незначних орфографічних та синтаљсичних змін. У доробљу Я. Тарновича ю: 
«Списољ місцевостей на Лемљівщині» (1937), «Дещо з лемљівсьљих весільних звичаїв» (1937), «Історичні 
пам’ѐтљи в західних Карпатах» (1937), «Мова століть. Лемљівщина в перељазах» (1938) та інші. Йому 
належать таљож праці «20 рољів неволі Лемљівщини під польсьљим ѐрмом» (1940), «Матеріальна 
љультура Лемљівщини» (1941), «На згарищах Заљерзоннѐ» (1954) та ін. Уљраїнсьљий читач, ѐљий проживаю 
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в Польщі та Уљраїні, знайде в тељстах моменти дотичності зі своїм історичним досвідом – сімейним і 
особистим. Праці Я. Тарновича були написані з велиљоя лябов’я до рідного љрая і його мешљанців. 
Його доробољ відіграю важливу роль у формуванні національного світоглѐду. 

Серед найбільш знаних і популѐрних в Уљраїні та за її межами ю невтомний дослідниљ історії та 
љультури лемљів ХХ ст. Іван Красовсьљий. Його творчий доробољ становлѐть понад 1000 статей 
лемљівсьљої тематиљи, ѐљі були надруљовані в тижневиљу «Наше слово» і «Уљраїнсьљому љалендарі» 
(Варшава), журналі «Дуљлѐ», «Дружно вперед» (Словаччина), «Нова думља» (Ягославіѐ), «Народна 
творчість та етнографіѐ» (Київ), «Дзвін» (Львів), «Лемљівщина» (Нья-Йорљ) та ін. Він ю автором історичної 
љіноповісті «Андрій Савља» (1984), велиљої праці «Матеріальна љультура Лемљівщини» у двох томах 
(1988-2002), монографії «Прізвища галицьљих лемљів XVIII ст.» (1993), у ѐљій подано метриљи всіх сіл 
північних схилів західних Карпат і на їх основі створено словниљ. Вивченнѐ та дослідженнѐ цих джерел 
ще раз підтвердило належність лемљів до уљраїнсьљого народу, дало можливість заперечити теорія 
«волосьљої љолонізації» Карпат. Ољремими љнигами вийшли розвідљи «Хто ми, лемљи?» (у співавторстві 
з Дмитром Солинљом, 1991), в ѐљій на основі історичного матеріалу спростовано теорія ољремих 
польсьљих учених щодо походженнѐ лемљів тощо; «Тільљи з рідним народом…» (1992), зміст ѐљої – 
ситуаціѐ в середовищі љарпатсьљих русинів, де автор доводить, що подальший розвитољ і розљвіт 
уљраїнців Карпат можливий лише в суверенній Уљраїні; збірља «До землѐљів – за ољеан» (1993) 
розповідаю про подорож автора до Канади і США та думљи і враженнѐ від спілљуваннѐ з діѐчами 
лемљівсьљого руху; збірниљ «Лемљівсьља церљва свѐтих Володимира і Ольги у Львові» (1997), а згодом 
брошура «Сіѐч зерен правди Христової» (2002) та рѐд ін. 

Щорољу, починаячи з 1994 р., Фундаціѐ дослідженнѐ Лемљівщини у Львові разом із 
І. Красовсьљим публіљую «Лемљівсьљий љалендар» та рѐд інших видань. 

У 1994 р. вийшов у світ істориљо-мемуарний збірниљ, присвѐчений одній з найтрагічніших подій у 
житті уљраїнсьљого народу – депортації жителів Надсѐннѐ, Лемљівщини, Холмщини і Підлѐшшѐ в 1944-
1947 рр., упорѐдниљом ѐљої ю О. Гречух. У ньому вміщено рѐд статей Г. Керниці, В. Бородача, 
С. Заброварного, М. Хом’ѐља, А. Кігічаља та ін.  

Історична повість Я. Олійниља «У лемљівсьљій тихій стороні» (1995) висвітляю події сивої давнини 
Руси-Уљраїни під Польщея та Литвоя, період насильницьљого ополѐченнѐ уљраїнсьљого народу, 
пригнобленнѐ його національного духу і, разом з тим, цілљовите обмеженнѐ прав селѐнства порівнѐно з 
феодалами. 

1997 р. дослідниљ Лемљівщини І. Чулиљ видав брошуру під назвоя «Трагедіѐ Лемљівщини у 
ХХ ст.», що розповідаю про трагічну доля депортованого уљраїнсьљого населеннѐ із Лемљівщини, 
Надсѐннѐ, Холмщини і Підлѐшшѐ. 

Книга в стилі модерної мемуаристиљи «Один із шістдесѐти» (2001) відомого лемљівсьљого поета, 
љомпозитора і художниља, громадсьљого і політичного діѐча Миљоли Горбалѐ – це щоденниљ одного 
рољу життѐ автора, розповідь про важљі життюві випробовуваннѐ, що випали на його доля. 

Ціљавоя љнигоя длѐ нащадљів лемљівсьљих родин ю «Спогади з молодих літ» (2003) І. Оленича. У 
ній зібрано мемуари і дољументи, що розповідаять про його життѐ поза Батьљівщиноя, зустрічі, поїздљи, 
листи тощо.  

З нагоди 60-річчѐ репатріації та депортації лемљів з прабатьљівсьљих земель Польщі та 35-річчѐ 
Народної хорової љапели «Лемљовина» у 2003 році вийшла друљом під таљоя ж назвоя спільна науљово-
популѐрна розвідља І. Сеньља та О. Фабриљи, в ѐљій вперше детально подано творчу біографія љолељтиву 
від початљу створеннѐ і до сьогоденнѐ, їх пісенний репертуар, ѐљий систематизовано за жанровим 
принципом, а таљож хронологічну довідљу важливих дат і љонцертів «Лемљовини». 

Нариси про лемљівсьљі села Свѐтљову Велиљу, Свѐтљову Малу (Свѐтљівљу), Свіржову Русьљу, Котань і 
Крампну зібрали й опубліљували у 2004 р. під назвоя «Лемљівщина у верхів’ї ріљи Вислољи» 
І. Красовсьљий та А. Тавпаш. Цѐ љнига – своюрідний життюпис дељільљох лемљівсьљих сіл, написаний 
ґрунтовно, із вдало продуманоя љомпозиціюя та оригінально підібраними фаљтами. У додатљах 
опубліљовано важливий ілястративний матеріал з історії сіл. 

У 2005 р. лемљівсьља бібліотеља поповнилась ціљавим образотворчим виданнѐм. На Приљарпатті 
вийшов фотоальбом «Лемљи Уљраїни: рољи і долі» заслуженого журналіста Романа Фабриљи, ѐљий 
мовоя љольорових світлин знайомить з уљраїнцѐми-лемљами, розповідаю про їхню походженнѐ, побут, 
свѐта тощо. 
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Про життѐ та діѐльність лемљів, їх депортація і примусову љолељтивізація на Тернопільщині 
розповідаю видана в 2006 р. љнига лемља за походженнѐм С. Чури під назвоя «Лемљівщино, в серці тебе 
ѐ тримая». У 2004-2005 рр. автором було видано дві љниги під назвоя «Змарноване життѐ». 

Науљово-інформаційне виданнѐ під назвоя «Народна аматорсьља лемљівсьља хорова љапела 
«Бесљид» – творча біографіѐ љолељтиву (до 20-річчѐ явілея љапели), авторами ѐљого ю Ольга Фабриља-
Процьља та Петро Чоловсьљий, вийшло друљом в Івано-Франљівсьљу в 2011 р.  

У 2013 році побачила світ монографіѐ «Пісенна љультура лемљів Уљраїни ХХ-ХХІ ст.» дослідниці 
лемљівсьљого фольљлору Ольги Фабриљи-Процьљої. Представлене виданнѐ – перша науљова спроба 
сучасних методологічних підходів до розробљи љультурологічних досліджень щодо пісенної љультури 
лемљів Уљраїни ХХ-ХХІ ст. Працѐ базуютьсѐ на матеріалах польових досліджень, здійснених автором у 
2000-2012 рољах, та їх љомпаративістиљи з друљованими джерелами ХХ-ХХІ ст. й містить широљий 
ељсљлязивний фольљлорний матеріал.  

Серед вітчизнѐної та зарубіжної періодиљи ХХ ст. поч. ХХІ ст., ѐља висвітляю історія та љультуру 
лемљів ю, зољрема, газети «Наш Лемљо» (Львів), «Дзвони Лемљівщини» (Монастирисьља), «Наше слово» 
(Варшава); журнали «Дуљлѐ» (Прѐшів), «Лемљівщина» (Нья-Йорљ), «Наша љультура» (Вінніпег) та інші.  

Таким чином, лемљівсьљий фольљлор привертав увагу дослідниљів упродовж ХІХ-ХХ ст. Водночас 
багатогранність виѐвів лемљівсьљої љультури, вирізненнѐ у ній нових тенденцій і напрѐмљів зумовляю 
зростаяче заціљавленнѐ нея серед фольљлористів, етнографів, музиљознавців, љультурологів Уљраїни та 
інших держав і в період сьогоденнѐ. 
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Софія Федина 

ПРОБЛЕМАТИКА ДЕПОРТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ З ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ У ПОЛЬЩІ  

В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ 

 
У статті автор порушує питання ролі депортацій українських автохтонів з теренів сучасної 

Польщі 1947 р. у перебігу сучасних українсько-польських відносин, з огляду на спроби засудити Акцію Вісла 
на рівні Сейму Польщі та хвилю супротиву з боку політичних та громадських організацій Польщі 

Ключові слова: депортація, акція «Вісла», геноцид, справедливість, примирення. 
 

In this article the author poses a problem of the role of deportations of Ukrainian natives from the territory of 
modern Poland in 1947 in the modern Ukraine-Poland relations, taking into cosideration the recent attempts to 
condemn action Wisla at the Polish Sejm level and at the same time the wave of protests of political and Polish 
NGOs. 

Key words: deportation, action «Vistula», genocide, justice, reconciliation. 
 

69 рољів тому ще під час Другої світової війни розпочалисѐ депортації уљраїнців з їх етнічних 
земель у Польщі згідно з двостороннім договором про обмін народами [18]. Апогеюм насильства і 
завершальноя стадіюя депортацій стала аљціѐ «Вісла» 1947 р., під час ѐљої з уљраїнсьљих етнічних 
земель у Польщі було депортовано понад 140 000 осіб, љільља тисѐч з ѐљих було ув’ѐзнено у таборі праці 
в авожно. Комуністична Польща таљим чином «вирішувала» уљраїнсьље питаннѐ, формуячи 
мононаціональну польсьљу державу. Уљраїнсьље виљорінявалосѐ на всіх рівнѐх. В результаті слово 
«уљраїнець» в офіційній номенљлатурі замінило понѐттѐ «переселенець з аљції «В», зворот цей 
виљористовували принаймні до січнѐ 1950 р. Від осені 1947 до весни 1952 р. дії державних властей 
щодо уљраїнців були продовженнѐм напрѐмљів дефінійованих длѐ аљції «Вісла» *15+. 

Цѐ трагедіѐ досі ю проблемноя «зоноя» в сучасних уљраїнсьљо-польсьљих відносинах, осљільљи ані 
в Польщі, ані в Уљраїні на найвищому рівні депортаціѐ уљраїнсьљих автохтонів засуджена не була. 
Проблема особливого загостреннѐ набуваю не стільљи на рівні державному, сљільљи на рівні звичайних 
уљраїнців, долі ѐљих були пољалічені депортаціюя, а тепер і далі љалічатьсѐ невизнаннѐм ціюї 
антилядсьљої дії љомуністичної Польщі.  

9 листопада 2012 рољу љомісіѐ у справах національних та етнічних меншин підготувала до 
розглѐду у польсьљому Сеймі проељт ухвали про засудженнѐ аљції Вісла у зв’ѐзљу з 65 річницея трагічної 
події, а 6 груднѐ 2012 рољу його підтримала Комісіѐ Сейму у справах національних та етнічних меншин.

 

аљ зазначаютьсѐ в ухвалі: «…Сейм Речі Посполитої визнає, що акція «Вісла» була порушенням основних 
прав людини. Під час цієї акції було застосовано властиву для тоталітарних систем політику 
спільної відповідальності, яка ніколи не може бути основою політики демократичної держави.»

 
[14]. 

Уљраїнці по всьому світі одразу позитивно зреагували на таљий проељт ухвали, надсилаячи 
маршалљу Сейму Еві Копач листи з проханнѐм підтримати таљу ухвалу. Зољрема, ѐљ наголошую голова 
Уљраїнсьљого товариства (об’юдную уљраїнців, що проживаять в Лябліні та регіоні) Григорій Купріѐнович, 
«Акція Вісла – це була спецоперація, проведена тоталітарною комуністичною державою щодо своїй 
власних громадян української національності. Держава розпочала репресії, опираючись на критерій 
етнічності, що не вкладається в норми правової і демократичної держави» *8+. Члени уљраїнсьљого 
товариства в спеціальній ухвалі підљреслили, що засудженнѐ Сеймом аљції Вісла буде визнаннѐм љривди 
нанесеної уљраїнсьљій спільноті, а таљож свідченнѐм забезпеченнѐ прав національних меншин. 
Уљраїнсьља спільнота мала надія, що найвищий заљонодавчий орган Польщі займе відповідну позиція 
щодо Аљції Вісла. 

Цьому проељту ухвали передували досить вагомі љрољи ѐљ з бољу Сенату Польщі, таљ зі сторони 
президентів Польщі та Уљраїни. 

Сенат Польщі засудив аљція «Вісла» ухвалоя від 3 березнѐ 1990 рољу, зазначивши, що «(...) 
протягом трьох місяців з рідних теренів було виселено понад 150 000 осіб, позбавивши їх статків, 
садиб і святинь. Багато років їм унеможливлювали, а пізніше утруднювали можливість повернення 
додому. Сенат Республіки Польщі засуджує акцію «Вісла», під час якої було застосовано характерну 
для тоталітарних систем політику спільної відповідальності» [3]. 
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У 2007 році президент Польщі Лех Качинсьљий та президент Уљраїни Віљтор Ященљо у спільній 
заѐві засудили аљція «Вісла» і ствердили, що вона порушувала основні права лядини. «Акція Вісла була 
в історії сучасної Польщі прикладом несправедливості, яка стала наслідком дій тоталітарної 
комуністичної влади [16]. 

Проте спроби засудити дії тоталітарного режиму часів љомуністичної Польщі на рівні 
найвпливовішого заљонодавчого органу Польщі – Сейму в ріљ 65-ої річниці аљції «Вісла» зіштовхнулисѐ з 
аљтивноя протидіюя ѐљ політичних, таљ громадсьљих љіл. Подібна ситуаціѐ вже була зафіљсована 30 груднѐ 
2006 рољу, љоли найвагоміша і найвпливовіша уљраїнсьља організаціѐ у світі – Світовий Конгрес Уљраїнців 
звернувсѐ до Ради Ювропи, ОБСЮ, ЮС, ООН і Президента Уљраїни сприѐти тому, щоб польсьља влада:  

1) засудила аљція «Вісла»;  
2) перепросили за неї;  
3) виплатила љомпенсації депортованим *10+.  
Тоді таље зверненнѐ СКУ виљлиљало таљож різљу реаљція ѐљ зі сторони політиљів, таљ і громадсьљих 

організацій. 
аљ тільљи з’ѐвивсѐ проељт ухвали, певні польсьљі організації, ѐљ наприљлад Товариство вшануваннѐ 

пам’ѐті жертв убивств здійснених уљраїнсьљими націоналістами у Вроцлаві (Stowarzyszeniu 
Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraioskich Nacjonalistów we Wrocławiu), почали писати листи протесту, у 
ѐљих зољрема зазначалосѐ, що «… попри кінець війни і встановлення кордонів поміж Польщею та 
Радянським Союзом упівські злочинці на деяких теренах і надалі мордували безборонних людей. Щоб 
покінчити з проливанням крові та щоб забезпечити єдність країни, було прийнято рішення 
переселити громадян української національності на західно-північні землі в рамках операції «Вісла»» 
[7]. В листі до голови польсьљого парламенту таљож наголошуютьсѐ, що засудженнѐ аљції «Вісла» буде 
означати повну реабілітація ОУН-УПА, а отже, будуть зневажені жертви з-посеред полѐљів, передусім 
під час Волинсьљої трагедії. 

На офіційному рівні проти ухваленнѐ резоляції виступили парламентсьљі фраљції опозиційної 
партії «Право і Справедливість» (PiS) та Польсьљої народної партії (PSL), ѐља входить до урѐдової љоаліції. 
Ціљаво, що арослав Качинсьљий, брат пољійного президента Польщі Леха Качинсьљого, ю лідером 
опозиційної партії «Право і справедливість», ѐља виступила проти засудженнѐ операції «Вісла» і 
вибаченнѐ перед депортованими. 

Водночас в польсьљому суспільстві існую група лядей, ѐљі агресивно не хочуть засудженнѐ Аљції 
«Вісла». Це передусім молоді ляди, що репрезентуять љрайні радиљальні настрої, та об’юднаннѐ т.зв. 
«љресовѐљів». Зољрема, постаять навіть цілі сайти, ѐљ наприљлад «http://nie-potepieniuoperacjiwisla.pl», 
на ѐљих описуять, ѐљ «огидний уљраїнсьљий націоналізм заливаю Уљраїну», ѐљ «партіѐ Громадѐнсьља 
Платформа намагаютьсѐ пропхати сљандальну ухвалу щодо Аљції «Вісла»», ѐљ «БЕЗКРОВНО проводиласѐ 
депортаціѐ», що «Аљціѐ «Вісла» була псевдо-трагедіюя длѐ уљраїнців», і що польсьља держава не може, 
а тим більше не повинна вибачатисѐ за дії, що мали на меті захист польсьљого населеннѐ та польсьљої 
території. 

Іншим ідеологом нівеляваннѐ уљраїнсьљої трагедії ю польсьљий свѐщениљ, істориљ та аљтивіст 
љресових організацій Тадеуш Ісаљович-Залевсьљий, ѐљий вважаю проељт постанови таљим, що не 
відповідаю історії. «Постанова є безглуздою, оскільки видирає з контексту фрагмент історії. 
Операція «Вісла» не взялася з нічого. Насамперед слід усвідомити, чим була злочинна система, 
створена на основі ідеології Степана Бандери, і що робила УПА», – передаю тижневиљ Wprost *12+. 

«Неординарноя» на цьому фоні ю думља, що операціѐ «Вісла» вберегла сучасну Польщу від долі 
другої Ягославії *2+, бо ѐљби уљраїнців не депортували, то вони б на сучасному етапі прагнули б 
від’юднатисѐ від Польщі і цим самим загрожували б її територіальній цілісності. 

Перед засіданнѐм љомісії 3 січнѐ група, настроюна проти прийнѐттѐ ухвали щодо засудженнѐ аљції 
«Вісла», розповсяджувала листівљи, в ѐљих зазначалосѐ, що аљція «Вісла» і таљ вже три рази засудили, і 
цього досить; що аљціѐ була логічними і потрібними діѐми у відповідь на події Волинсьљої трагедії; що 
це була протидіѐ намаганнѐм УПА і ОУН відірвати частину територій від Польщі; що тільљи депортаціѐ 
давала змогу виљорінити опір уљраїнців і повстансьљу боротьбу; що УПА тероризувала представниљів 
інших народів на теренах, що підпали під депортація; що засудженнѐ аљції «Вісла» потѐгне за собоя 
величезні ељономічні збитљи через љомпенсації постраждалим; що це загрожую територіальній цілісності 
сучасної Польщі *9+. 

http://nie-potepieniuoperacjiwisla.pl/
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Спір у цій справі навіть розділив правлѐчу љоаліція в Польсьљому Сеймі. Політиљи з PSL та 
опозиційної PiS вважаять, що перед таљоя ухвалоя уљраїнці маять вибачитисѐ за масові вбивства 
десѐтљів тисѐч полѐљів на Волині та Поділлі.  

3 січнѐ Проељт ухвали було знѐто з розглѐду польсьљим Сеймом. 
Проте на цьому справа аљції «Вісла» не заљінчиласѐ. У липні 2013 рољу полѐљи відзначаять 70-

річчѐ Волинсьљої трагедії, чи таљ, ѐљ вони останнім часом висловляятьсѐ, «геноциду полѐљів на Волині». 
Ціљаво, що аљціѐ «Вісла» стала, згідно з певними висловляваннѐми, заслуженоя відповіддя на події на 
Волині. Багато-хто наголошую, що без вирішеннѐ через польсьљий парламент справи «лядобуйства» 
(геноциду), ѐља мала місце на Волині, важљо буде шуљати властивої симетрії, бо тут її немаю. Немаю 
симетрії між аљціюя «Вісла» та геноцидом, ѐљий було здійснено» *4+. 66 рољів опіслѐ трагедії депортації 
уљраїнців, цей злочин не тільљи не засуджуютьсѐ, але й аљтивно виправдовуютьсѐ державоя, ѐља 
проголошую гасла ювропейсьљості і демољратичності, а що головне, представлѐю себе основним 
соязниљом Уљраїни у її ювроінтеграційних прагненнѐх. 

На даному етапі можна дійти висновљу, що всі попередні зусиллѐ президентів Польщі та Уљраїни в 
напрѐмљу примиреннѐ і прощеннѐ пішли на марне, осљільљи в Польщі на сучасному етапі аљтивно 
ведетьсѐ політиља «розмиреннѐ». У љонтељсті ухвали про засудженнѐ Аљції «Вісла» член парламенту 
Польщі Дорота Арцішевсља-Мюлювчиљ (PiS) заѐвила, що полѐљи і таљ постійно змушені перепрошувати за 
одне, чи за друге, а навіть у Варшаві немаю пам’ѐтниља жертвам геноциду на Волині, а в Уљраїні 
вшановуять пам'ѐть вбивць із УПА ѐљ героїв. На думљу Г. Купріѐновича, таља позиціѐ – це парадољс, 
осљільљи ці заѐви виголошуятьсѐ із середовища, що засуджую тоталітарну систему. З одним юдиним 
винѐтљом – аљції тоталітаризму щодо уљраїнсьљої громади *6+. 

Тому, основні причини протестів проти ухвали, що засуджую Аљція «Вісла», можна звести до 
љільљох суджень: 

1) значна частина полѐљів вважаю, що це була логічна відповідь за події на Волині; 
2) длѐ полѐљів ОУН-УПА – злочинці; 
3) голова љомісії у справах національних та етнічних меншин Мирон Сич – син бандерівцѐ, він 

намагаютьсѐ відбілити свого батьља і тому пропоную засудити аљція «Вісла»; 
4 Польща захищала інтереси своїх громадѐн; 
5) засуджувати аљція «Вісла» не можна, бо будуть тоді вимагати љомпенсацій; 
6) польсьља сторона не може і не хоче визнати, що уљраїнці в часі Другої світової війни таљож мали 

право боротисѐ на своя державу, і що Уљраїнсьља повстансьља арміѐ у боротьбі за своя державу була 
часто успішнішоя, ѐљ польсьља. 

Таљі агресивні та аљтивні протести свідчать про одне: Польща досі не позбуласѐ спадљу 
тоталітаризму та љомунізму і не може досі зрозуміти, що проѐви велиљодержавного шовінізму та 
демољратичні ювропейсьљі цінності, захисниљом ѐљих вона себе постуляю, взаюмовиљлячні. 

Проте, ѐљщо розглѐнути це питаннѐ в дещо ширшому міжнародному љонтељсті, стаю зрозуміло, що  
1 – певні польсьљі політиљи та громадсьљі організації аљтивно нагнітаять атмосферу ненависті до 

уљраїнців;  
2 – це загрожую добросусідсьљим відносинам обох держав;  
3 – таља атмосфера і погіршеннѐ відносин між Польщея та Уљраїноя, вигідні, зољрема, Росії;  
4 – Польща маю розуміти, що втрата Уљраїни ѐљ стратегічного партнера і доброго сусіда загрожую 

сусідством з Росіюя, що безповоротно вплине на міжнародне становище Польщі і загрожуватиме їй 
поверненнѐм до часів Польщі љомуністичної. 

Інаљшим виміром проблеми пов’ѐзаної ѐљ з депортаціѐми, таљ і з подіѐми на Волині ю те, що з 
уљраїнсьљої сторони спостерігаюмо досить незначне занепољоюннѐ громадсьљості та відсутність офіційної 
позиції від уљраїнсьљої влади. Президент ануљович наголошую, що він маю польсьље љоріннѐ і що аљціѐ 
«Вісла» не ю перешљодоя в уљраїнсьљо-польсьљих відносинах. Уљраїнсьљий істориљ арослав Грицаљ 
зазначаю, що про те, що діѐлосѐ понад 65 рољів тому знаять дуже мало уљраїнців. А ті, що знаять, то 
переважно мешљанці Західної Уљраїни, молодь та інтелігенціѐ. На сході Уљраїни навіть, ѐљщо щось і чули 
про Аљція «Вісла», то не вірѐть, що таљ було насправді *1+. 

Лише поодинољі депутати Верховної ради та небайдужі ляди з громадсьљих організацій, що 
об’юднуять депортованих, аљтивно реагуять на агресивні випади Польщі щодо Уљраїни і намагаятьсѐ 
захистити свої права. 
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Зољрема, напередодні 66 річниці Аљції «Вісла» було оприляднено заѐву народного депутата 
Уљраїни Олега Паньљевича про те, що аљція «Вісла» треба визнати етноцидом уљраїнців: «…Саме 
українці в польській державі стали єдиними у Європі 40-х років минулого століття жертвами 
тотальної депортації. За це відповідальний не тільки польський комуністичний уряд, це стало 
продовженням окупаційної політики, яку впродовж кількох століть Польща провадила щодо 
українців. У зв'язку з депортацією жодних протестів з боку польської громадськості не було. Не було 
навіть співчуття від римо-католицької церкви. Усе це, а також те, що відбувається в Польщі у 
зв'язку з відзначенням 70-ї річниці Волинської трагедії – заперечення права окупованої нації на 
боротьбу за свою незалежність – має ознаки ксенофобії та шовінізму, які продовжують впливати 
на польське суспільство» *13+. 

Дійсно «ціљавоя» була і ю позиціѐ польсьљої љатолицьљої церљви. За словами професора Анджеѐ 
Сови, љатолицьља церљва не протидіѐла таљій політиці љомуністичної влади та неофіційно її 
підтримувала. Неофіційно, осљільљи з христиѐнсьљої точљи зору інаљше було неприйнѐтним *12+. На 
сучасному етапі церљва і далі загалом тримаютьсѐ осторонь питаннѐ аљції «Вісла», хоча деѐљі 
представниљи дозволѐять собі досить-таљи антихристиѐнсьљі заѐви та висловляваннѐ. Проте дуже 
неоднозначним ю фаљт, що љатолицьља церљва відмовиласѐ від спільної заѐви з УГКЦ щодо примиреннѐ і 
прощеннѐ в љонтељсті трагедії на Волині, ѐља, за словами багатьох полѐљів, і була причиноя аљції 
«Вісла». У цьому зверненні зољрема синод юписљопів УГКЦ висловляю побояваннѐ, «що політично 
зумовлене маніпулювання обставинами цієї трагедії і затята непримиренність людських сердець 
поодиноких осіб або груп можуть лише роздмухати пригаслий вогонь міжнаціональної ворожнечі»

 

[11]. 
Проте, на думљу львівсьљого митрополита Римо-љатолицьљої церљви в Уљраїні Мечислава 

Мољшицьљого, заљлиљ авторів проељту листа *грељо-љатолиљів+ про христиѐнсьљу оцінљу подій ю чистоя 
риториљоя, осљільљи там немаю жодної згадљи про причину трагедії – ідеологія націоналізму. «Ця 
ідеологія була заснована на неоязичницькій етиці, що заперечує ідеї християнства» *17+. 

Водночас, в деѐљих медіа звучить думља, що уљраїнсьљий націоналізм не ю предметом інтересу ані 
уљраїнсьљої, ані польсьљої преси, ані уљраїнсьљої влади чи всіх громадѐн Уљраїни. Що немаю і ніљоли не 
було проблеми уљраїнсьљо-польсьљої. Ю тільљи проблема ОУН *15+. І в цьому љонтељсті замовчуять, що 
саме завдѐљи ідеології уљраїнсьљого націоналізму постала уљраїнсьља держава, що саме УПА була 
юдиноя арміюя, ѐља боролась за Уљраїну, ѐља захищала права уљраїнців в часі ољупації уљраїнсьљої землі 
різними тоталітарними силами. У љонтељсті боротьби і протистоѐннѐ чомусь виѐвлѐютьсѐ, що тільљи 
польсьља сторона мала право на державу, хоч збудувати вони її хотіли на уљраїнсьљій землі і за рахунољ 
уљраїнців, а уљраїнці сьогодні ще й винні за те, що боронили свої землі і родини і прагнули жити в своїй 
державі. 

За ріљ матимемо чергову љруглу сумну дату – 70 рољів від початљу масових депортацій уљраїнців 
1944 рољу згідно з угодоя між Комуністичноя Польщея та СРСР. І багато хто буде говорити, що не варто 
оглѐдатисѐ на минуле, що треба забути і будувати сучасну уљраїнсьљу державу. Проте достеменно 
відомо, що не пізнавши свого минулого, уљраїнці не зможуть стати повноцінними громадѐнами, 
осљільљи тими, хто не знаю, чи охоче забуваю, легше љерувати і маніпулявати. Саме наше незнаннѐ і 
мовчаннѐ призводить до агресивних випадів зі сторони Польщі на наші державотворчі сили, на 
провідниљів уљраїнсьљої нації. Сучасні заѐви і ухвали з польсьљої сторони про те, що ОУН-УПА треба 
визнати злочинцѐми, з одного бољу, ставить під загрозу майбутню уљраїнсьљого народу і дестабілізую 
ситуація в уљраїнсьљій державі, осљільљи тисѐчі уљраїнців будуть нащадљами «злочинців», а з іншого 
бољу – таљими заѐвами деѐљі представниљи Польщі привселядно стверджуять свою невизнаннѐ і 
зневагу до незалежності Уљраїни і взагалі до уљраїнсьљого народу, провољуячи міжнародний љонфліљт у 
центрі Ювропи. 

Уљраїнсьљі громадсьљі організації по всьому світу не стоѐть осторонь подій і, апеляячи до 
демољратичних цінностей, основ прав лядини та елементарного здорового глузду, вимагаять 
правового розглѐду трагедій уљраїнсьљого народу, проте основна робота маю бути зроблена в Уљраїні. 
Тільљи тверда державна позиціѐ змусить наших сусідів рахуватисѐ з правом уљраїнсьљої держави на 
своя історія і своя правду. 

 
 



 
 6.  Світова лемківська спільнота. Погляд на депортацію українців з етнічних земель  

 

601 

                
1. Akcja «Wisła» nie może byd przeszkodą w naszych stosunkach. [Елељтронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/594935,Akcja-Wisla-nie-moze-byc-przeszkoda-w-
naszych-stosunkach. 

2. Awantura o akcję «Wisła». *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: http://65-lat-
temu.salon24.pl/469859, awantura-o-akcje-wisla.  

3. Szlanta Wacław, Hładyk Stefan. Deportacyjna akcja «Wisła». Istota i skala problemu. Gorlice, 2007. 
*Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: 
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/41dbefb1739cf039c12572d600486dcd/$FILE/Deportacyjna%2
0akcja%20Wisła.pdf. 

4. Marcin Austyn. Potępienie akcji «Wisła» odłożone. Nasz dziennik. Piątek, 4 stycznia 2013, Nr 3 (4542). 
*Елељтронний ресурс+: – Режим доступу: http://www.naszdziennik.pl/wp/19910,potepienie-akcji-
wisla-odlozone.html. 

5. Operacja Wisła – fakty historyczne i polityka. Wiktor Poliszczuk w wydaniu 17-18/2007. [Елељтронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/operacja-wisla-fakty-
historyczne-polityka. 

6. PiS nie chce potępid akcji «Wisła». [Елељтронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://wyborcza.pl/2029020,75478,13121110.html. 

7. Protest przeciwko potępieniu operacja «Wisła» przez Sejm RP. [Елељтронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.stowarzyszenieuozun.wroclaw.pl/protest_-_operacja_wisla.htm. 

8. Ukraiocy oczekują uchwały Sejmu potępiającej akcję «Wisła». [Елељтронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/752664,Ukraincy-oczekuja-uchwaly-Sejmu-
potepiajacej-akcje-Wisla. 

9. Uchwała ws. Akcji Wisła zdjęta z porządku obrad Sejmu. Rodziny pomordowanych przez UPA odniosły 
znaczący sukces. [Елељтронний ресурс]. – Режим доступу: http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-ks-
isakowicza-zaleskiego/44142-uchwala-ws-akcji-wisla-zdjeta-z-porzadku-obrad-sejmu-rodziny-
pomordowanych-przez-upa-odniosly-znaczacy-sukces. 

10. Заѐва Світового Конгресу Уљраїнців у зв’ѐзљу з 60-тоя річницея аљції «Вісла». – [Елељтронний 
ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrainianworldcongress.net/news.php/news/118/lang/ua 

11. Зверненнѐ Синоду Юписљопів Киюво-Галицьљого Верховного Архиюписљопства Уљраїнсьљої Грељо-
Католицьљої Церљви до вірних та всіх лядей доброї волі з приводу 70-х рољовин Волинсьљої 
трагедії. [Елељтронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ugcc.org.ua/2687.0.html. 

12. Куспись П. Операціѐ «Вісла» розділила полѐљів. [Елељтронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2012/12/121207_visla_poland_discussion_rl.shtml. 

13. Паньљевич Олег. «Польща повинна визнати аљція «Вісла» етноцидом уљраїнців». – 
[Елељтронний ресурс]. Режим доступу: http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/038724/. 

14. Проељт Ухвали Сейму Польщі у справі Аљції Вісла. [Елељтронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://sejmometr.pl/sejm_druki/2202117. 

15. Сирниљ а. Аљціѐ «Вісла» ѐљ елемент побудови полѐљами «мононаціональної держави» // Вісниљ 
Лябачівщини. – № 15, Львів – 2007. – 96 с. [Елељтронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.vox-
populi.com.ua/rubriki/istoria/lubacivsin/akciavislaakelementpobudovipolakamimononacionalnoieder
zaviavtorcirnikaroslav. 

16. Спільна заѐва Президента Уљраїни та Президента РП з приводу 60-х рољовин аљції «Вісла». 
[Елељтронний ресурс]. – Режим доступу : http://nadbuhom.pl/art_0048.html. 

17. Спільної заѐви грељо- і римо-љатолиљів про Волинсьљу трагедія не буде. [Елељтронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/short/2013/03/6/116206/. 

18. Угода між Урѐдом Уљраїнсьљої Радѐнсьљої Соціалістичної Республіљи і Польсьљим Комітетом 
Національного визволеннѐ про еваљуація уљраїнсьљого населеннѐ з території Польщі і польсьљих 
громадѐн з території УРСР. [Елељтронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_065. 

 

http://65-lat-temu.salon24.pl/469859,%20awantura-o-akcje-wisla
http://65-lat-temu.salon24.pl/469859,%20awantura-o-akcje-wisla


 
6.  Світова лемківська спільнота. Погляд на депортацію українців з етнічних земель 

 

   602 

Галина Щерба  

ДЕПОРТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ З ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ – ЛЕМКІВЩИНИ, НАДСЯННЯ, ХОЛМЩИНИ  

В 1944-46-Х РОКАХ У СПОГАДАХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

 
У статті висвітлено питання депортації українців з їхніх етнічних територій – Лемківщини, 

Надсяння, Холмщини в 1944–1946 роках в Радянську Україну. Аналізуються результати соціологічних 
досліджень автора з цієї проблеми та спогади, які вдалося зібрати автору від виселенців. У зібраних 
матеріалах, спогадах людей подаються докладні описи подій у селах українських етнічних земель 
Закерзоння, джерела трагедії жорстокої депортації українців з їх споконвічних етнічних земель. 
Заслуговують на особливу увагу спогади депортованих українців про ці страшні звірства, що допускалися 
над українцями під час депортації. 

Ключові слова: депортації, соціологічний аналіз, Лемківщина, Надсяння, Холмщина, українсько-
польські стосунки. 

 

In article the questions of the deportation of Ukrainians from their ethnic territories – Lemkivshchyna, 
Nadsyannya, Kholmshchyna – in 1944–1946 in Soviet Ukraine are highlighted. The results of the author’s 
sociological research on this problem and the memories of those resettled, which the author managed to collect 
from the expelled, are analyzed. Provided in the assembled materials and memories of the people are detailed 
descriptions of events in the villages of the Ukrainian ethnic grounds of Zakerzonnya, the sources of tragedy of the 
severe deportation of Ukrainians from their native ethnic lands. A special attention deserve the memories of the 
deported Ukrainians about the terrible atrocities which were suffered by Ukrainians during deportation.  

Key words: deportations, sociological analysis, Lemkivshchyna, Nadsyannya, Kholmshchyna, Ukrainian-Polish 
relations. 

 

Переселенсьљі та депортаційні процеси 1944-1946 рр. на Лемљівщині, Надсѐнні, Холмщині, 
Підлѐшші – одні з найтрагічніших у новітній історії. Дане питаннѐ частљово висвітлене у працѐх 
вітчизнѐних та зарубіжних істориљів. Основоя їхніх досліджень стали спогади безпосередніх учасниљів 
тих подій, організаційно-розпорѐдчі дољументи љерівних органів радѐнсьљої влади, узагальнені 
статистичні дані про љільљість примусово переселених. 

Депортації в 1944-1946 рољах уљраїнців з Лемљівщини, Надсѐннѐ, Холмщини розглѐдаятьсѐ в 
љонтељсті усіх депортацій і виселень, всіх аљцій, спрѐмованих на позбавленнѐ лядей права на 
батьљівщину, ѐљі проводилисѐ на багатостраждальній землі Уљраїни, починаячи від вереснѐ 1939 рољу і 
протѐгом наступних љільљох десѐтиріч. Вони здійснявалисѐ злочинними режимами більшовицьљої Росії, 
гітлерівсьљої Німеччини, польсьљої сателітарної љомуністичної влади і тих прислужниљів цих режимів, 
ѐљих, на жаль, вдавалосѐ знаходити в середовищі народів, що стали жертвами антигуманних держав. 
Події 11 травнѐ 1947 рољу, љоли розпочаласѐ аљціѐ «Вісла», стали одним із елементів того ланцяга 
злочинів, ѐљий був започатљований набагато раніше, – це і ті більшовицьљі вивози, ѐљі розпочалисѐ в 
Галичині в 1940-1941 pp.. Ми називаюмо їх західним словом «депортації», ѐље не передаю всіюї 
жорстољості знущань щодо лядей, дітей, хворих, що гинули в дорозі і в місцѐх виселеннѐ, з ѐљих 
знущалисѐ попихачі влади *1, с. 3]. 

Вчені істориљи намагаятьсѐ глибољо сѐгнути витољів тих подій і дати їм оцінљу *2–11].  
Починаячи з 1990 рољу автором проведено соціологічні дослідженнѐ серед учасниљів подій 

уљраїнсьљо-польсьљих переселень у 1944-1946 рољах. Результати соціологічних досліджень та спогади 
лемљів опубліљовані в пресі *13, с. 13; 14, с. 12; 15, с. 11; 16, с. 248; 17, с. 63; 18, с. 105; 19, с. 93+. Автор 
виступала на міжнародних науљових љонференціѐх з проблем уљраїнсьљо-польсьљих переселень 1944-
1947 рр. в Уљраїнсьљому вільному університеті в Мянхені (1992, 1994), в університеті м. Франљфурт-на-
Одері (1998), Німеччина; в університетах міст Варшави (2009), Вроцлава (2007), Краљова (2008), 
Білостоља (2009-2012), Лябліна (2010-2012), Рѐшева (2008-2012), Перемишлѐ (2000-2012), Лігниці (2002), 
Польща; в університетах Софії, Созополѐ (1995), Болгаріѐ; Мосљви (2008), Росіѐ; в університетах Киюва, 
Харљова, Одеси, Львова, Дрогобича, Тернополѐ, Івано-Франљівсьља, Чернівців, Кам’ѐнцѐ-Подільсьљого, 
Луцьља та ін., Уљраїна. 

Опитано 785 переселенців з Лемљівщини, Надсѐннѐ, Холмщини методом пресового опитуваннѐ 
*12+. Крім анљет надійшли ще й листи-спогади. 
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Від переселенців з Лемљівщини ми одержали 235 анљет, з Надсѐннѐ –385, з Холмщини – 165. 

Опитані – ляди в основному середнього і старшого віљу: від 40 рољів і поза 60. Але найбільш аљтивними 

виѐвилисѐ шістдесѐти-сімдесѐтирічні – їх 51,2 % (табл. 1). 

Найвищого апогея насильницьљі виселеннѐ досѐгли в 1945 році (про це вљазали в анљетах 

44,5 відсотљів опитаних переселенців) і в 1946-му – 30 відсотљів. аљ пољазуять результати соціологічного 

дослідженнѐ, лише 4,8 відсотља з числа переселенців, љотрі надіслали нам листи з анљетами, 

«добровільно» переселилисѐ. З них 7,1 відсотља – добровільно переселені з Лемљівщини. 

Нелегљо було лядѐм залишати свої прадідівсьљі оселі, майно, прощатисѐ з своїм рідним љраюм. І 

досі вони чуять плач і љриљи, з ѐљим пољидали ляди свої села. Деѐљих жінољ чоловіљи виносили на руљах 

на дорогу, насильно відриваячи їх від рідних порогів, – пишуть у своїх спогадах переселенці… І 

перевозили переселенців з рідних місць в антисанітарних умовах. Про це підтверджуять 96 відсотљів 

опитаних. 

Про подібні фаљти переїзду пишуть майже всі переселенці. Вивантажували лядей в степу на 

тупиљових станціѐх, ѐљ правило, під вечір. Ніхто не поспішав до них підходити. Потім розселѐли їх по 

селах. Страшно було дивитись на љолись заможних селѐн, ѐљі раптом були перетворені в рабів. 

Підселѐли лядей до місцевих жителів, ѐљі післѐ війни самі жили у сљрутних умовах. 

У східних областѐх Уљраїни веліли працявати в љолгоспах, за праця нічого не платили, до лядей 

ставились з підозроя, називали їх полѐљами. В західних областѐх Уљраїни ще љолгоспів не було. Ляди 

наймались до господарів, ѐљі не дуже мали чим розплачуватись за роботу, і в результаті доводилось їм 

навіть голодувати. За даними соціологічного дослідженнѐ, це підтверджуять 68 процентів 

переселенців. 

 
Таблиця 1. 

Результати пресового опитування «Переселення очима переселенців – з відстані півстоліття»  
(у відсотках до кількості опитаних) 

 
 

Питання анкети 
Лемківщина 

Холм-
щина 

Над-
сяння 

Всього 

N=235 N=165 N=385 N=785 

Ріљ переселеннѐ 1944 6,5 18,3 3,7 7,6 

1945 44,1 43,7 45,1 44,5 

1946 41,8 35,2 21,0 30,0 

1947-1952 7,6 2,8 30,2 17,9 

Віљ респондентів 31-50 рољів 13,6 9,1 19,7 15,7 

51-60 рољів 23,9 43,0 34,0 33,1 

старші 61 рољу 62,5 47,9 46,3 51,2 

Чи мінѐли місце 
проживаннѐ післѐ 
переселеннѐ? 

таљ 76,1 83,8 62,3 70,9 

ні 23,9 16,2 37,7 29,1 

Чи Ваше переселеннѐ було 
длѐ Вас добровільним? 

таљ 7,1 6,3 2,8 4,8 

ні 92,9 93,7 972 95,2 

Чи були забезпечені 
нормальні санітарно-
гігіюнічні умови під час 
переселеннѐ? 

таљ 5,4 1,4 4,3 4,0 

ні 94,6 98,6 95,7 96,0 
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Чи мали Ви відповідні 
житлові умови на новому 
місці поселеннѐ? 

таљ 17,4 19,7 13,3 15,8 

ні 82,6 80,3 86,7 84,2 

Чи були Ви забезпечені 
місцем праці за бажаннѐм і 
професіюя? 

таљ 20,7 28,2 29,6 26,8 

ні 79,3 71,8 70,4 73,2 

Чи доводилось Вам 
голодувати на новому місці 
поселеннѐ? 

таљ 72,8 68,3 65,1 68,0 

ні 27,2 31,7 34,9 32,0 

Чи зазнали Ви 
переслідувань на місці 
поселеннѐ? 

таљ 47,3 40,8 44,8 44,6 

ні 52,7 59,2 55,2 55,4 

3 часу Вашого переселеннѐ 
минуло близьљо 50 рољів. 
Чи зниљла у Вас туга за 
рідним домом? 

таљ 24,5 23,9 29,3 26,8 

ні 75,5 76,1 70,7 73,2 

Чи хотіли б Ви повернутись 
назад додому, ѐљщо б Вам 
була надана таља 

можливість? 

таљ 44,6 53,5 63,0 55,7 

ні 55,4 46,5 37,0 44,3 

 
На новому місці поселеннѐ усі зрозуміли брехня сталінсьљих чиновниљів, ѐљі перељонували при 

виїзді, ніби на переселенців давно вже чељаять порожні хати. Ляди сприймали нові місцѐ поселеннѐ ѐљ 
сон – туга за рідним љраюм не давала спољоя. 

І знову почались митарства в 1946 році, році засухи у східних областѐх Уљраїни, і знову на захід, 
додому. Тут переслідуваннѐ, затримљи в дорозі, пошуљи житла й праці, що доповнявалось ще й 
голодом. Старші ляди не витримували, вмирали. По љільља разів змінявали місце проживаннѐ у 
пошуљах житла і праці, пољи не витратили все свою майно і змушені були осісти будь-де. 

Про відсутність відповідних умов життѐ на новому місці поселеннѐ вљазую 84,2 відсотља опитаних 
переселенців. І лише 26,8 з числа опитаних переселенців змогли влаштуватисѐ на роботу за фахом. 

Серед переселенців були й таљі, ѐљі зазнали переслідувань на новому місці поселеннѐ – 
44,6 відсотљів за результатами нашого дослідженнѐ. І тут їх не минули сталінсьљі репресії, 
переслідуваннѐ. Були таљож фальшиві свідченнѐ односельчан. 

…З того часу минуло півстоліттѐ. Загоїлисѐ рани в душі і в серці багатьох, љотрі залишилисѐ 
живими із переселенців. А сљільљи ж їх загинуло, тих, невинних лядей? 

Результати соціологічного дослідженнѐ пољазуять, що досі не зниљла туга за рідним домом. Це 
стверджуять 73,2 відсотљів опитаних переселенців. Туга за рідним љраюм перелилась в поезія і пісні. 

Ось ѐљ згадую ці події Халанич Андрій із села Кальницѐ: 
«а, Халанич Андрій Васильович, 1914 рољу народженнѐ. Пољи ѐ живий, хочу написати ця істинну 

історія, љотра відбулась на моїх очах на Лемљівщині. У 1945 році польсьља регулѐрна арміѐ спалила 
наше село Кальниця. Моя маму розстрілѐли і багатьох лядей. Таљ ми жили на цьому згарищі, хто ѐљу 
будљу збив і таљ жив, а хто подавсѐ на друге село. Голод, холод і таље інше. 

Спалили частину села Суљувати і частину села Середнѐ. Таљ ляди жили аж до травнѐ 1946 рољу. 
Потім таљ звана љарна ељспедиціѐ, љотра не рахуваласѐ з лядьми, збивала їх і гнала, ѐљ останніх собаљ на 
станція. Тут сиділи під голим небом, під дощем по два-три тижні, а то й місѐці. Далі вантажили, ѐљ 
худобу в товарні вагони і везли без води, без гарѐчої їжі. Ляди по дорозі мліли, вмирали… аљщо був 
совісний машиніст, то ставав, де можна було набрати води, але не було в що набрати, бо ляди не були 
пристосовані. В дорозі стоѐли по три доби, а то й більше. А привезли на станція, – а там знову 
стражданнѐ, ляди розбігалисѐ селом, ходили просити шмат хліба. В хату одну заселѐли навіть по три-
чотири сім’ї. Хати були без віљон, без дверей. Цього всього описати неможливо, ѐљ знущаласѐ над 
лядьми польсьљо-сталінсьља машина». 
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Спогад Черешнівсьљого Антона з села Стежницѐ: «а, Черешнівсьљий Антон Костѐнтинович, 
народивсѐ 24 березнѐ 1915 рољу в селі Стежницѐ, ѐље неподаліљ міста Балигород, в ѐљому проживав і 
працявав. У 1944 році післѐ фронту ѐ переїхав жити до села Стежниці. Через певний час приїхало до 
Балигорода польсьље війсьљо, і стало життѐ нестерпним. Потім ляди, љоли сподівалисѐ, що в їх село маю 
прийти арміѐ (а часто давали сељретно знати польсьљі «аљівці»), то ще звечора забирали деѐљі речі, 
одежу, постіль, худобу і перебиралисѐ в ліси. Таљ зробили і ми. Наступного днѐ в село прибуло війсьљо, і 
љоли не застали лядей, погналисѐ в ліс. Вони швидљо наздогнали лядей і почали багнетами 
розпорявати перини, бити».  

аљ відбувалосѐ переселеннѐ, що сталосѐ в 1945 році? Розповідаю Миљун Володимир Степанович з 
села Туринсьљо: «За допомогоя танљів, љулеметів й автоматів польсьље війсьљо створявало 
«добровільне переселеннѐ». Палали хати, падали жертвами ні в чому не винні ляди. В нашому селі 
було спалено 5 хат, вбито 2 лядей. В селі Кальницѐ вбито 20 чоловіљ, в селі Завадља –32. Села Кальницѐ і 
Завадља були повністя при переселенні спалені. З тих сіл, ѐљі були спалені під час аљції переселеннѐ, 
польсьља влада не давала лядѐм майнових дољументів, ѐљим, ѐљ відомо, в УРСР не було љомпенсації. 
Післѐ переселеннѐ вище названі села були спалені і стерті з лицѐ землі». 

А ось ще один лист-спогад Майљовича Михайла Степановича: «Протѐгом 1945-1946 рољів нас 
переслідували польсьљі власті за допомогоя війсьља. Наше село Чистогорб Сѐноцьљого повіту межую з 
чехословацьљим љордоном. Коли набігали на села війсьља, то ми переходили на сторону Словаччини і 
там переховувались». 

У своїх спогадах Ференц Іван Михайлович, переселений зі села Прилуљи Сѐноцьљого повіту, 
згадую: «… Ляди не хотіли љоритисѐ примусовому виїзду, оборонѐлисѐ на рідному порозі, на рідній 
землі, прийнѐвши љатуваннѐ і смерть. Що війноя в 1944 році не була зруйнована, спалена моѐ 
батьљівщина Лемљівщина, то в 1945 і в 1946 рољах це зробили розлячені польсьљі воѐљи. Палали багаттѐ, 
лиласѐ љров, падали вбиті, не сотні, а тисѐчі, дељотрих і не було љому схоронити». 

Читаюмо ще один лист-спогад Барни Анни Іванівни: «Мене везли (моїх родичів, батьљів) цілий 
місѐць до Дніпропетровсьља. Пережили љоросту, голод, все було. Втіљали ми, запрѐгли љорову, але по 
дорозі її вљрали. Ми у вантажному вагоні поїздом приїхали в Красне Львівсьљої області, а потім нам 
сљазали, що далі љордон. 

Таљ ми і зосталисѐ в Красному. Ми працявали і чељали, љоли поїдемо додому. Мама з жаля того 
померла, тужила за своїми. Брати таљож повмирали молодими з туги. А ѐ все хворія. а по жебрах 
ходила по селах. На одинадцѐтьох љвартирах сиділа, набідуваласѐ тѐжљо. Невже ж ми не таљі ляди і без 
серцѐ, ѐљ усі на планеті? Не питайте, чи хочемо їхати, а дайте наљаз, хоч би вмерти на своїй землі. Бо мої 
батьљи хотіли на љолінах іти на свою. Дайте мені там житло і всім, то всі поїдуть лемљи. Пустіть мене хоч 
поцілувати мою обійстѐ…». 

Читаюмо ще один лист-спогад Жили Марії Василівни, переселенљи з села аселљо Сѐноцьљого 
повіту на Лемљівщині: «Мої батьљи проживали в селі аселљо Сѐноцьљого повіту. Назву село одержало 
від річљи, ѐља протіљала тут і впадала в Сѐн. Батьљо мій ще живе, а мати померла, таљ і не діждавшись 
часу, щоб хоч раз побувати в рідних місцѐх. Переселили моїх батьљів в 1945  році. Ніљоли не забуду тих 
хвилин, љоли мама зі сльозами на очах і з надзвичайноя тугоя розповідала нам, дітѐм, а нас було 
четверо, про своя Батьљівщину. «аљби могла, то б на љрилах полетіла туди», – повторявала завжди 
мама. Переселеннѐ проводилось без попередженнѐ. Серед ночі вдирались у хату і виводили лядей 
на вулиця, хто в чому був одѐгнутий. Часу на те, щоб зібрати хоч ѐљі-небудь речі, не дали. 
«Щасливим» був той, хто звечора не випрѐг љоней з воза, тому міг їхати љіньми. А решту лядей гнали 
пішљи.  

Моїх батьљів поселили в селі Новосілља љолишнього Сљалатсьљого району на Тернопільщині. В 
стареньљій хатині з одніюя љімнатоя, що водночас була і љухнея, поселили дві сім’ї: моїх батьљів з двома 
дітьми і батьљом (по татові) та батьљів моюї матері з чотирма дітьми. Умови проживаннѐ були 
надзвичайно важљі. Через ріљ з надіюя на поверненнѐ на батьљівщину мої батьљи переїхали на 
Самбірщину, у село Ралівљу. Тут їм виділили стару хату, господарів ѐљої вивезли в Польщу. Хатина була 
стара – љімната, ѐља не опалявалась, і љухнѐ. Таљ і тулиласѐ у цій хатині наша сім’ѐ аж до 1964 рољу, пољи 
батьљи побудували іншу хату, правда, теж із старої дерев’ѐної, љупленої в горах. Все свою життѐ батьљи 
ледве зводили љінці з љінцѐми. Виростили 6 дочољ. Все свою життѐ мати працявала в љолгоспі, а батьљо 
спочатљу на цуљровому заводі, а потім на меблевій фабриці… Побували деѐљі землѐљи моїх батьљів у 
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рідних місцѐх і зі сльозами на очах розповідали, що села всі зразу ж були спалені, полѐљи 
порозвалявали церљви, все поросло лісом. І навіть річља пересохла з туги за лядьми, що пољинули 
рідний љрай»…  

У лемљів насильно відібрали рідні гори, рідні землі, домівљи під час переселеннѐ за наљазом 
Сталіна, љотрий переганѐв цілі народи, ніби отари овець – безжалісно і жорстољо. Таљ трагічно 
заљінчивсѐ другий етап виселеннѐ уљраїнців з Лемљівщини, а таљож із Надсѐннѐ та Холмщини і 
Підлѐшшѐ.  

З метоя з’ѐсуваннѐ деѐљих аспељтів уљраїнсьљо-польсьљих стосунљів і перспељтив подальшого 
співробітництва між Уљраїноя і Польщея автором було проведено пресове соціологічне дослідженнѐ 
«Образ љраїн-сусідів в Уљраїні і Польщі» за допомогоя анљети, опубліљованої в газеті «Молода 
Галичина» від 15 травнѐ 1992 рољу: *20+ надійшло 1200 анљет від читачів газети, різних за віљом, стаття 
та професіюя, освітоя, національністя, уљраїнців – 93 % (табл. 2). 

Половина опитаних вважаю, що співробітництво між Уљраїноя та Польщея могло бути більш 
тісним, 16 % – думаять, що воно розвиваютьсѐ нормально, 24 %  вважаять, що немаю необхідності 
поглиблявати його, воно і таљ занадто інтенсивне. Отже, більшість уљраїнців бажаять, щоб 
взаюмовідносини між Уљраїноя і Польщея надалі сљладались добре. 

 
Таблиця 2. 

Відповіді респондентів на питання, чи бажають вони брати участь  
у збереженні культурних цінностей на Україні та в Польщі (в %) 

 

Культурні ініціативні заходи 
Хотів  

би 
Не хотів би 

Важко 
відповісти 

Збереженнѐ і реставраціѐ пам’ѐтољ уљраїнсьљої 
љультури на території Польщі 

74 6 20 

Збереженнѐ уљраїнсьљих звичаїв, традицій, мови на 
території Польщі 

76 7 17 

Передача уљраїнсьљих љультурних цінностей з 
Польщі на територія Уљраїни 

73 9 18 

Збереженнѐ і реставраціѐ пам’ѐтољ польсьљої 
љультури на території Уљраїни 

60 16 24 

Збереженнѐ польсьљих звичаїв, традицій, мови на 
території Уљраїни 

52 25 23 

Передача польсьљих љультурних цінностей з Уљраїни 
на територія Польщі 

46 29 25 

 
Щодо можливого поверненнѐ уљраїнсьљих репатріантів 1940-50-х рољів знову на Лемљівщину, 

Надсѐннѐ, Холмщину, Підлѐшшѐ, то 71 % жителів Галичини вважаять, що потрібно надати їм таљу 
можливість, ѐљщо вони захочуть цього, 18% не бачать потреби повертатисѐ їм назад, і 11 % – не 
задумувались над цим ніљоли (табл. 3). Результати соціологічних досліджень опубліљовані в пресі *21, 
с. 122; 22, с. 51; 23, с. 27; 29, с. 79]. 

В 1993, 1995, 1996, 2000, 2002, 2004, 2007, 2009, 2011 рољах проводились соціологічні 
дослідженнѐ представниљів суспільно-љультурних товариств «Лемљівщина», «Холмщина», «Надсѐннѐ» з 
метоя вивченнѐ етнічної самосвідомості уљраїнців, можливостей поверненнѐ їх на батьљівщину та 
перспељтиви співробітництва Уљраїни та Польщі *24, с. 51; 25, с. 317; 26, с. 161; 27, с. 294; 28, с. 82]. 

За результатами ељспертного соціологічного дослідженнѐ, проведеного автором у травні 2007 р., 
опитано 245 ељспертів в м. Львові та Львівсьљий, Тернопільсьљий та Івано-Франљівсьљий областѐх. 
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Таблиця 3. 

Відповіді респондентів на питання, як вони ставляться до можливого повернення переселенців  
знову на Лемківщину 

 

 В % до числа всіх опитаних 

Потрібно надати їм можливість поверненнѐ на батьљівщину, 
ѐљщо вони захочуть 

71 

Не бачу потреби повертатисѐ їм назад 18 

Не зная, не думав про це 11 
 

Більшість опитаних ељспертів – 66,7 % – підтримуять виплату љомпенсацій депортованим 
уљраїнцѐм в 1944–1946 рољах з Лемљівщини, Холмщини, Надсѐннѐ, не підтримуять – 15,6 %, і важљо 
відповісти – 17,7 %. 

Можна сљазати, що проѐвлѐютьсѐ толерантність і пошана до вшануваннѐ пам’ѐті жертв 
уљраїнсьљо-польсьљих љонфліљтів, розуміннѐ того, що обидві сторони були жертвами обставин – таљ 
вважаять 95,6 % і 4,4 % не відповіли на це запитаннѐ. 

На думљу опитаних ељспертів, 55,6 % вважаять, що відбулись останнім часом позитивні зміни у 
суспільній свідомості жителів Польщі та Уљраїни щодо ставленнѐ до поховань уљраїнців, ѐљі загинули під 
час бойових дій, а таљож жертв уљраїнсьљо-польсьљих љонфліљтів, 33,3 % вважаять, що не відбулось 
позитивних змін, і 11,1 % було важљо відповісти на запитаннѐ. 

Часова дистанціѐ, а таљож дољументи, ѐљими ми зараз володіюмо, даять підстави більш точно і 
об’юљтивно визначити причини цих депортаційних аљцій і з’ѐсувати, чи була можливість униљнути 
уљраїнсьљому народові цих трагічних подій. Глибољий аналіз дољументів, зовнішньої і внутрішньої 
ситуації, в ѐљій опинились уљраїнсьљі лемљівсьљі землі наприљінці 1930-х і в 1940-х рољах, даять підстави 
зробити невтішні висновљи: за тих обставин униљнути цих трагічних подій, внаслідољ ѐљих у західних 
регіонах Уљраїни було репресовано, депортовано або знищено понад 3 млн. чоловіљ, праљтично не було 
можливості. Тому що Уљраїна була поневоленоя і розчленованоя, а ті держави, ѐљі вирішували її доля, 
вели справу до подальшого її розчленуваннѐ.  

Ми вдѐчні всім дослідниљам, ѐљі працяять над ціюя важљоя, неоднозначноя темоя. Вчені 
нарешті повинні сљазати правду про наші відносини. Ідеѐ юднаннѐ нам дасть набагато більше, ніж ідеѐ 
љонфронтації *30, с. 8+. Але ще далељо не всі сприѐять цьому неминучому процесові уљраїнсьљо-
польсьљого порозуміннѐ та поюднаннѐ. Тільљи взаюмоповага, взаюморозуміннѐ і взаюмна толерантність 
дадуть нам змогу вийти на широљий шлѐх уљраїнсьљо-польсьљого співробітництва.  
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Роксолана Яремкевич, Олеся Садловська  

ЕТНІЧНІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КОНТЕКСТІ  

ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРІВ-ВИХІДЦІВ З ЛЕМКІВЩИНИ 

 
У статті розглянуто діяльність медичних працівників – вихідців з Лемківщини, які проявили себе 

фахівцями високої кваліфікації і беруть активну участь у збереженні та відродженні лемківської 
самобутньої культури. 

Ключові слова: Лемківщина, лікарі, медицина, лемківська культура. 
 

The article deals with the activities of medical professionals – people originated from Lemkivshchyna, which 
proved themselves as qualified professionals and actively participate in the preservation and revival of Lemko 
original culture.  

Key words: Lemkivshchyna, doctors, medicine, Lemko culture. 
 

Лемљівщина – љрай безмежної гірсьљої љраси і працьовитих лядей, ѐљий розљинувсѐ на 10 тис. 
љвадратних љілометрів від ріљ Ослави і Сѐну на сході до Попраду й Дунайцѐ на заході. Дала світові 
чимало видатних лядей, таљих ѐљ Д. Бортнѐнсьљий, С. Сембратович (љардинал), І. Могильницьљий, 
Й. Коциловсьљий, М. Вербицьљий, Б. І. Антонич, В. Кубійович, І. Зілинсьљий і багато інших. Належне місце 
займаять вихідці з Лемљівщини в медицині. Серед них:  

Василь Антонів (1936 р. н., с. Ославицѐ, Сѐніцьљий повіт, Польща) – дољтор медичних науљ, 
професор, завідувач љафедри отоларингології Мосљовсьљого державного університету імені 
М. В. Ломоносова, дирељтор Науљово-љлінічного центру отоларингології Російсьљої Федерації, 
заслужений діѐч РФ, дійсний член Міжнародної аљадемії отоларингології та хірургії голови і шиї, дійсний 
член Міжнародної аљадемії інформації при ООН. Під його љерівництвом виљонані і захищені 9 
дољторсьљих і 42 љандидатсьљі дисертації.  

В. Антонів – велиљий патріот Уљраїни. Бере аљтивну участь у діѐльності уљраїнсьљих організацій у 
РФ, голова Ради товариства уљраїнсьљої љультури «Славутич» (Мосљва), головний редаљтор газети 
«Уљраїнсьљий љур’юр», љолишній член Уљраїнсьљої Всесвітньої Координаційної Ради, член Світової 
федерації уљраїнсьљих ліљарсьљих товариств. Він обраний дійсним членом Уљраїнсьљої аљадемії 
національного прогресу, нагороджений Верховноя Радоя Уљраїни. У своїх публіцистичних працѐх у 
засобах масової інформації Уљраїни і Росії та інших держав світу В. Антонів піднімаю сљладні соціальні 
питаннѐ сучасності, відстояячи інтереси Уљраїни та Лемљівщини. 

Анатолій Гнатишак (1917–1997 рр., с. Бахів, Польща) – дољтор медичних науљ, професор 
Львівсьљого медичного університету імені Данила Галицьљого, завідувач љафедри загальної хірургії. У 
1966 р. організував першу в межах љолишнього СРСР љафедру онљології длѐ студентів у Львові, автор 
понад 160 науљових праць з медицини, підготував 30 љандидатів і 10 дољторів медичних науљ, виљонав 
тисѐчі сљладних операцій. Нагороджений дипломом почесного члена Товариства онљологів љолишнього 
СРСР, учасниљ і організатор дељільљох з’їздів онљологів. 

Професор А. Гнатишаљ був аљтивним громадсьљим діѐчем на љультурній ниві лемљів, одним із 
перших засновниљів Лемљівсьљого товариства у Львові. 

Іван Королівський (1934 р. н., с. Ліщини, Горлицьљий повіт, Польща) – дољтор медичних науљ, 
професор љлініљи ортопедії Поморсьљої медичної аљадемії (Щецін, Польща), учасниљ десѐтљів науљових 
семінарів і міжнародних љонференцій, організатор Товариства уљраїнсьљих ліљарів у Польщі, ѐље за його 
аљтивноя участя співпрацяю з діячими Уљраїнсьљими ліљарсьљими товариствами, згуртованими в Світовій 
федерації уљраїнсьљих ліљарсьљих товариств. Брав аљтивну участь у ІІІ Світовому љонгресі Світової організації 
уљраїнсьљих ліљарсьљих товариств у Киюві-Львові, презентуячи свій науљовий доробољ у гроні представниљів 
медичної науљи з усіх љонтинентів світу. Його прізвище відоме в низці науљових симпозіумів, світових 
уљраїнсьљих медичних форумів. Водночас прізвище Королівсьљого з’ѐвлѐютьсѐ на сторінљах десѐтљів науљових 
медичних видань світу. Професор І. Королівсьљий аљтивний діѐч Об’юднаннѐ Лемљів у Польщі. З його 
ініціативи на першій Лемљівсьљий ватрі в Ждині створений Клуб лемљівсьљої інтелігенції в Польщі, ѐљий 
допомагаю Об’юднання лемљів Польщі організовувати різні љультурні заходи длѐ збереженнѐ та 
відродженнѐ лемљівсьљої самобутньої љультури, ѐља зазнала љривд під час та післѐ Другої світової війни. 
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Володимир Масляк (1925–2004 рр., с. Кінсьље, Березівсьљий повіт, Польща) – професор 
Львівсьљого медичного університету імені Данила Галицьљого, хірург-прољтолог. Перший в Уљраїні 
створив відділ прољтології у Львівсьљий обласній љлінічній ліљарні, першого медичного заљладу таљого 
типу в Уљраїні, і став завідувачем названого відділу та першим в Уљраїні почав читати љурс прољтології 
длѐ студентів медуніверситету. Успішно здійснив серія незрівнѐнно сљладних операцій, видав понад 70 
науљових праць. За сумлінну висољољваліфіљовану праця хірурга-прољтолога йому присвоюно званнѐ 
заслуженого ліљарѐ Уљраїни. 

Професор В. Маслѐљ аљтивний діѐч на ниві лемљівсьљої љультури, один із перших організаторів 
товариства «Лемљівщина» у Львові, аљтивний учасниљ імпрез товариства «Лемљівщина» та Фундації 
дослідженнѐ Лемљівщини у Львові *1, с. 140]. 

Петро Серняк (1930 р. н., с. Перегримља, асельсьљий повіт, Польща) – дољтор медичних науљ, 
хірург-уролог, професор Донецьљого медичного університету, завідувач љафедри урології згаданого 
університету, перший спеціаліст таљої висољої љваліфіљації на Донбасі, автор багатьох науљових праць з 
урології, учасниљ науљових симпозіумів та љонференцій, велиљий патріот Уљраїни і Лемљівщини, часто 
відвідую свою рідне село на Лемљівщині – Перегримљу. У 2003 р. був учасниљом Третього з’їзду Світової 
федерації уљраїнсьљих лемљівсьљих об’юднань в м. Киюві. 

Степан Криницький (1936 р. н., с. Криницѐ, Новосанчівсьљий повіт, Польща) – љандидат медичних 
науљ, доцент і завідувач љафедри љурсу спортивної медицини Івано-Франљівсьљого медичного 
університету, аљтивний громадсьљий діѐч лемљів на Івано-Франљівщині, голова Івано-Франљівсьљої 
організації Всеуљраїнсьљого товариства «Лемљівщина». Часто виступаю на радіо, телебаченні, маю багато 
публіљацій на загально медичну та лемљівсьљу тематиљу, автор пісні «Лемљо ѐ си лемљо…». Аљтивний 
учасниљ і організатор хорової љапели «Бесљид», лемљівсьљих свѐт і фестивалів у Ждині (Польща) і в 
Уљраїні. Член президії Світової федерації уљраїнсьљих лемљівсьљих об’юднань. 

Володимир Зубенко (1921 р. н., с. Долина, Сѐніцьљий повіт, Польща) – љандидат медичних науљ, 
ліљар-фармацевт, доцент Львівсьљого медичного університету імені Данила Галицьљого. Автор понад 70 
науљових праць і чотирьох авторсьљих свідоцтв на винаходи. Велиљий патріот Лемљівщини і Уљраїни, 
часто відвідую рідне село Долину Сѐніцьљого повіту на Лемљівщини, аљтивний громадсьљий діѐч на ниві 
лемљівсьљої љультури, член товариства «Лемљівщина» у Львові. 

Олексій Мицієвський (1937 р. н., с. Висова, Горлицьљий повіт, Польща) – љандидат медичних науљ, 
хірург-уролог п’ѐтої місьљої љлінічної ліљарні м. Львова, бере участь у найсљладніших операціѐх, 
сердечно ставитьсѐ до своїх паціюнтів, передаячи їм уся теплоту своюї душі. Ю аљтивним учасниљом 
різних љультурних заходів, організованих товариством «Лемљівщина» та Фундаціюя дослідженнѐ 
Лемљівщини у Львові. 

Михайло Секепа (1942 р. н., с. Жупинсьље, Лісьљий повіт, Польща) – ліљар-пульманолог, завідувач 
тораљальним відділеннѐм Львівсьљого регіонального фтизіопульманологічного центру, відомий серед 
ліљарів пульманологів, учасниљ науљових љонференцій в Уљраїні й за љордоном, очоляю Асоціація 
тораљальних хірургів Уљраїни. Аљтивний громадсьљий діѐч на ниві лемљівсьљої љультури, голова 
Львівсьљої місьљої організації Всеуљраїнсьљого товариства «Лемљівщина», член правліннѐ Львівсьљої 
обласної організації Всеуљраїнсьљого товариства «Лемљівщина», бере аљтивну участь у фольљлорному 
свѐті лемљівсьљої пісні «Ватра» в Ждині, часто відвідую свою рідне село, турбуютьсѐ про відродженнѐ та 
збереженнѐ і розвитољ лемљівсьљої самобутньої љультури. 

Лідія Євусяк–Колянчук (с. Лосю, Горлицьљий повіт, Польща) – відомий ліљар-офтальмолог у 
Республіці Польщі, член Товариства уљраїнсьљих ліљарів у Польщі, учасниљ љонференцій ліљарів-
офтальмологів у Польщі та в Уљраїні, аљтивний член Об’юднаннѐ лемљів у Польщі, велиља патріотља 
Лемљівщини і Уљраїни, постійна дописувачља до лемљівсьљого журналу «Ватра» та лемљівсьљої сторінљи 
часопису «Наше слово». Часто відвідую рідне село Лосю, безмежно лябить Лемљівщину і Уљраїну. 

Михайло Маркович (1940 р. н., с. Устѐ Русьље, Горлицьљий повіт, Польща) – ліљар-ортопед 
в місті Дірен поблизу Дяссельдорфа (Німеччина), відомий на вся ољолиця ѐљ велиљий спеціаліст з 
ортопедії, љористуютьсѐ велиљоя пошаноя серед паціюнтів та громадсьљості ољруги, аљтивний учасниљ 
різних љультурних заходів уљраїнсьљої діаспори в Німеччині, не забув рідного села й Лемљівщини, часто 
приїжджаю на фольљлорні свѐта лемљівсьљої пісні до Ждині. Велиљий патріот Лемљівщини і Уљраїни. За 
свої фінансові заощадженнѐ оплатив спорудженнѐ пам’ѐтниљів відомому уљраїнсьљому художниљу Івану 
Трушу та неповторному лемљівсьљому художниљу Ниљифору Дровнѐљу у Львові, брав аљтивну участь у 
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відзначенні столітнього явілея славного й відомого всьому світові лемљівсьљого уљраїнсьљого поета 
Б. І. Антонича у Львові, маю професійні зв’ѐзљи з ліљарѐми Німеччини, Польщі, Уљраїни та інших љраїн 
світу. 

Степан Кітик (1927 р. н., с. Мисцова, Короснѐнсьљий повіт, Польща) – ліљар-хірург Велиљо-
Бірљівсьљої районної ліљарні на Тернопільщині, завідувач хірургічним відділеннѐм, здійснив численні 
операції паціюнтам, ѐљі зверталисѐ за допомогоя до нього. За висољий професіоналізм та сумлінне 
ставленнѐ до своїх обов’ѐзљів йому присвоюно званнѐ «Відмінниљ охорони здоров’ѐ Уљраїни». Аљтивний 
член Тернопільсьљого Всеуљраїнсьљого товариства «Лемљівщина». 

Антін Турок (1924–1986 рр., с. Криницѐ, Новосанчівсьљий повіт, Польща) – ліљар невропатолог 
Самбірсьљої районної ліљарні Львівсьљої області, «Відмінниљ охорони здоров’ѐ Уљраїни», нагороджений 
љільљома медалѐми, один із перших організаторів осередљу товариства «Лемљівщина» в м. Самборі, 
постійний читач журналу «Ватра» та часопису «Наше Слово», зољрема його Лемљівсьљої сторінљи, 
шанувальниљ лемљівсьљої пісні та мистецьљих виробів із дерева на лемљівсьљу тематиљу. 

Ю ще цілий рѐд вихідців з Лемљівщини, що присвѐтили себе медицині, таљих ѐљ Яліѐ Копистѐнсьља 
(1928 р. н., с. Солотвино, Новосанчівсьљий повіт, Польща) – фармацевт арослава Рибаљ (1926 р. н., 
с. Матіюва) – фармацевт, Лідіѐ Марљович (1928 р. н., с. Монастирець) – ліљар-педіатр та ін. *2, с. 49].  

Доречно згадати і про тих, ѐљі народилисѐ в Уљраїні в родинах, лемљів, депортованих з 
Лемљівщини в Уљраїну в 1945-1946 рр.  

Роксолана Яремкевич – магістр медицини, љандидат медичних науљ, Львівсьљий медичний 
університет імені Данила Галицьљого, Олеся Садловська–Яремкевич – ліљар-педіатр Львівсьљої дитѐчої 
љлінічної ліљарні, Ярослав Амбіцький – стоматолог, Оксана Ардан – завідувач першої поліљлініљи 
м. Львова, Христина Ардан – терапевт, Костянтин Біганич – нейрохірург, Іван Бережний – љардіолог, 
Оксана Гасинська – невропатолог, Володимир Гриньох – стоматолог, Андрій Зубенко – хірург, Олег 
Зубенко – хірург, Марія Кобеляк – терапевт, Оксана Коляда – фармацевт, Олег Мандрига – стоматолог, 
Роксолана Мандрига – стоматолог, Данило Масляк – терапевт, Ореста Масляк – отоларинголог, 
Христина Масляк – фізіотерапевт, Світлана Саленко – сімейний ліљар, Іван Сидоряк – стоматолог, 
Тарас Сидоряк – стоматолог, Сергій Федоренко – головний ліљар Львівсьљої обласної інфељційної ліљарні, 
Наталя  Шевчик – гінељолог та багато інших. Вони, ѐљ і їх батьљи, ляблѐть Лемљівщину, беруть аљтивну 
участь у різних љультурних заходах, організованих товариством «Лемљівщина», відвідуять рідні місцѐ 
народженнѐ своїх батьљів на Лемљівщині, сумлінно виљонуять свої професійні обов’ѐзљи. Користуятьсѐ 
популѐрністя й пошаноя серед громадсьљості та паціюнтів м. Львова. 
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директор Інституту національних проблем 
освіти, перший заступник голови Московської 
регіональної громадської організації 
«Об’єднання українців «Провісник»», к. і. н.  

Морозова Ольга 
(Україна, Київ) 

докторант Інституту української археографії 
та джерелознавства НАН України, к. і. н., доц. 

Мулеса Василь  
(Україна, Перичин) 

голова Закарпатської обласної організації 
Всеукраїнського товариства «Лемківщина» 

Нагірний Микола 
(Україна, Нововолинськ) 

доцент кафедри загальноекономічних і 
гуманітарних дисциплін Нововолинського 
факультету Тернопільського національного 
економічного університету, к. і. н., доц.  

Найденко Людмила 
(Російська Федерація, Татарстан, 
Нижнєкамськ) 

заступник голови Нижнєкамської міської 
національно-культурної автономії «Українське 
товариство «Вербиченька»», керівник 
об’єднання з вивчання історії та культури 
українського народу «Лелеки» 

Недавня Ольга 
(Україна, Київ) 

старший науковий співробітник відділу історії 
релігії і практичного релігієзнавства 
Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН 
України, к. філос. н. 

Недзельський Костянтин 
(Україна, Херсон) 

доцент Херсонського державного 
університету, к. філос. н. 

Німилович Олександра 
(Україна, Львівська обл., 
Дрогобич) 

доцент кафедри музикознавства та 
фортепіано Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. І. Франка, доц. 

Обух Людмила 
(Україна, Івано-Франківськ) 

провідний концертмейстер кафедри хорового 
диригування ім. В. Їжака Інституту мистецтв 
Прикарпатського національного університету 
ім. В. Стефаника» 

Огірко Ігор 
(Україна, Львів) 

професор кафедри електронних видань 
Української академії друкарства, д. ф.-м. н.  

Оксьом Павло  
(Україна, Суми) 

доцент кафедри теорії і методики фізичної 
культури Сумського державного педагогічного 
університету ім. А. Макаренка 

Онищук Віталій 
(Україна, Одеса) 

завідувач кафедри соціології Одеського 
національного університету ім. І. Мечникова, 
д. соц. н., проф.  
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П’ятковська Оксана 
(Україна, Львів) 

науковий співробітник Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка», к. е. н. 

Павук Володимир 
(Російська 
Федерація, Новосибірськ) 

голова Національно-культурної автономії 
українців м. Новосибірська  

Палінська Олеся 
(Україна, Львів) 

старший науковий співробітник Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка», к. філол. н. 

Присухін Сергій 
(Україна, Київ) 

доцент кафедри філософії Київського 
національного економічного університету 
ім. В. Гетьмана», к. філос. н., доц. 

Процик Ірина 
(Україна, Львів) 

доцент кафедри українського прикладного 
мовознавства Львівського національного 
університету ім. І. Франка, к. філол. н., доц. 

Пташник Ольга 
(Україна, Львів) 

молодший науковий співробітник Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою НУ «Львівська політехніка» 

Радь Тарас  
(Україна, Львів) 

член Львівської обласної організації 
Всеукраїнського товариства «Лемківщина», 
магістр політичних наук 

Решетченко Дмитро 
(Україна, Київ) 

головний науковий співробітник Центрального 
державного архіву зарубіжної україніки, к. і. н. 

Рибачок Ірина 
(Україна, Острог) 

фахівець з наукової роботи Інституту 
досліджень української діаспори, старший 
викладач кафедри історії 
ім. проф. М. Ковальського Національного 
університету «Острозька академія», к. і. н. 

Романчак Світлана 
(Україна, Львів) 

вчитель історії Львівської правничої гімназії, 
член Львівської обласної організації «Товариство 
українок ім. О. Басараб»  

Романюк Світлана 
(Україна, Чернівці) 

доцент Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича, к. пед. н., доц. 

Садловська Олеся  
(Україна, Львів) 

лікар-педіатр кафедри педіатрії Комунальної 
міської дитячої клінічної лікарні м. Львова 

Самотос-Баєрлє Наталія 
(Німеччина, Гайдельберґ) 

музикознавець, вчитель в українській суботній 
школі, науковий працівник музею сакрального 
мистецтва в м. Гайдельберґ, член комісії з 
питань культури Ради іноземців і мігрантів 
м. Гайдельберґ 

Середницький Ярослав 
(Україна, Львів) 

завідувач лабораторії ДП Інженерний центр 
«Техно-Ресурс» НАН України, к. х. н. 

Сиванич Богдан 
(Україна, Львів) 

молодший науковий співробітник Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка» 
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Сидорчук Таїса 
(Україна, Київ) 

старший науковий співробітник Науково-
дослідного центру орієнталістики 
ім. О. Пріцака, завідувач наукового архіву 
Національного університету «Києво-
Могилянська академія», к. і. н. 

Ситник Наталія 
(Україна, Чернівці) 

здобувач кафедри педагогіки та методики 
початкової освіти Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича 

Сініцина Алла 
(Україна, Івано-Франківськ) 

доцент кафедри українознавства Івано-
Франківського національного медичного 
університету, к. філос. н.  

Сіренко Юлія 
(Російська Федерація, 
Башкортостан, Уфа) 

завідувач кафедрою психолого-педагогічної та 
гуманітарної освіти Уфимської філії 
Московського державного гуманітарного 
університету ім. М. Шолохова, к. пед. н. 

Сіромський Руслан 
(Україна, Львів) 

доцент кафедри нової та новітньої історії 
зарубіжних країн Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, к. і. н., доц. 

Скрипка Христина 
(Україна, Івано-Франківськ) 

аспірант Прикарпатського національного 
університету ім. В. Стефаника  

Смогоржевська Ірина 
(Україна, Львів) 

доцент Академії сухопутних військ ім. гетьмана 
П. Сагайдачного, к. і. н. 

Снєжкова Ірина 
(Російська Федерація, Москва) 

старший науковий співробітник Інституту 
етнології і антропології ім. М. Миклухо-Маклая 
Російської АН, к. і. н. 

Сополига Мирослав 
(Словаччина, Свидник) 

директор Музею української культури в 
Свиднику, д. і. н., доктор філософії    

Соротюк Віторіо  
(Бразилія, Парана, Куритиба) 

президент Українсько-Бразилійської 
Центральної Репрезентації 

Старощук Марина 
(Україна, Львів) 

завідувач Львівської міської бібліотеки № 10, 
член Львівської обласної організації «Товариство 
українок ім. О. Басараб»  

Сулима Олеся 
(Україна, Київ) 

старший викладач кафедри української мови 
Національного педагогічного університету 
ім. М. Драгоманова 

Телішевська Зеновія 
(Україна, Львів) 

старший лаборант кафедри гістології 
Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій 
ім. С. Гжицького, член Львівської обласної 
організації «Товариство українок ім. О. Басараб»  

Темник Галина 
(Україна, Львів) 

молодший науковий співробітник Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою НУ «Львівська політехніка» 

Тріль Галина 
(Україна, Львів) 

викладач української мови та літератури 
Львівського техніко-економічного коледжу 
Національного університету «Львівська 
політехніка» 
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Туркевич Оксана 
(Україна, Львів) 

науковий співробітник Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка», к. філол. н. 

Antonio Edison Urban 
(Бразилія, Парана) 

професор Федерального університету Парани, 
магістр інформатики 

Фабрика-Процька Ольга  
(Україна, Івано-Франківськ) 

доцент кафедри народних інструментів і 
музичного фольклору Інституту мистецтв 
Прикарпатського національного університету 
ім. В. Стефаника, кандидат 
мистецтвознавства 

Федина Софія  
(Україна, Львів) 

голова Світової федерації українських 
лемківських об’єднань, к. політ. н. 

Филипович Георгій 
(Україна, Київ) 

аспірант Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка 

Филипович Людмила 
(Україна, Київ) 

завідувач відділу історії релігії і практичного 
релігієзнавства Інституту філософії 
ім. Г. Сковороди НАН України, д. філос. н., проф. 

Фіглевський Мечислав 
(Україна, Івано-Франківськ) 

доцент кафедри релігієзнавства, теології і 
культурології Прикарпатського національного 
університету ім. В. Стефаника, к. філос. н. 

Флейчук Марія  
(Україна, Львів) 

професор кафедри міжнародних економічних 
відносин Львівської комерційної академії, д. е. н., 
доц.  

Цимбал Тетяна 
(Україна, Дніпропетровська обл., 
Кривий Ріг) 

професор кафедри філософії і соціальних наук 
Криворізького національного університету, 
д. філос. н., доц. 

Чернієнко Денис 
(Російська Федерація, 
Башкортостан, Уфа) 

керівник Центру слов’янських культур та мов 
Уфимської філії Московського державного 
гуманітарного університету ім. М. Шолохова, 
к. і. н., доц. 

Чигер Олег 
(Україна, Івано-Франківськ) 

аспірант, асистент кафедри естрадного співу 
та академічного вокалу Інституту мистецтв 
Прикарпатського національного університету 
ім. В. Стефаника  

Чорнобай Мирослава 
(Україна, Рівне) 

викладач музичного училища Рівненського 
державного гуманітарного університету  

Чорномаз В’ячеслав 
(Російська Федерація, 
Владивосток) 

заступник голови Центру української культури 
«Горлиця», к. і. н. 

Чуба Галина 
(Польща, Краків) 

викладач кафедри україністики Ягеллонського 
університету, к. філол. н. 

Шахно Юлія 
(Україна, Дніпропетровська обл., 
Кривий Ріг) 

здобувач Національного педагогічного 
університету ім. Драгоманова 
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Швед Марія  
(Україна, Львів) 

доцент кафедри загальної та соціальної 
педагогіки Львівського національного 
університету ім. І. Франка, к. пед. н., доктор 
філософії PhD, доц. 

Шепетяк о. Олег 
(Україна, Київ) 

викладач кафедри філософії Українського 
Католицького Університету, к. філос. н., 
докторант Інституту філософії 
ім. Г. Сковороди НАН України, священик УГКЦ 

Шульга Ігор 
(Російська Федерація, Саратов) 

доцент кафедри Історії Вітчизни та культури 
Саратовського державного технічного 
університету ім. Ю. Гагаріна, к. і. н. 

Щерба Галина  
(Україна Львів) 

доцент кафедри аналітичної економії та 
міжнародної економіки економічного 
факультету Львівського національного 
університету ім. І. Франка, к. філос. н., доц. 

Щигельська Галина 
(Україна, Тернопіль) 

доцент кафедри українознавства і філософії 
Тернопільського національного технічного 
університету ім. І. Пулюя, к. і. н. 

Явір Романія 
(Вірменія, Єреван) 

голова Федерації українців Вірменії «Україна»  

Яворський Михайло 
(Україна, Львів) 

директор Львівського центру науки, інновацій 
та інформатизації, к. т. н. 

Якимець Марія 
(Україна, Львів) 

практичний психолог НВК «Школа-садок «Софія» 

Яковлева Ірина 
(Україна, Львів) 

здобувач Української академії друкарства   

Яремкевич Роксолана  
(Україна, Львів) 

асистент кафедри загальної хірургії Львівського 
національного медичного університету 
ім. Д. Галицького, к. мед. н. 

Ярмусь Степан 
(Канада, Манітоба, Вінніпег) 

отець-емерит Української Греко-Православної 
Церкви Канади, доктор богослов’я, проф.  

Яців Андрій 
(Україна, Львів) 

молодший науковий співробітник Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою НУ «Львівська політехніка» 
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