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СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ 
ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА І ВИКЛИК ЧАСУ 

 
О.П. Реєнт 

 
Серед наукових проблем, які активно розробляються вітчизняними 

істориками, соборність України посідає одне з чільних місць. Пропонований 
науково-методологічний проект покликаний ще більше інтенсифікувати 
дослідницькі зусилля і привернути до обговорення їх результатів широкі кола 
громадськості, політикуму, представників державних органів. 

Аналіз подій останнього року доводить, що дана проблематика вийшла за 
межі суто академічної і набула виразних практичних обрисів, потребуючи уваги 
не лише істориків та політологів, а й правознавців, соціологів, демографів, 
економістів, культурологів тощо. 

Реальний хід подій унаочнив донедавна віртуальні, вірогідні сценарії 
подальшого державного розвитку, що безпосередньо становлять загрозу 
інтересам національної безпеки України. Все це актуалізує напрацювання 
фундаментальної науки та водночас ставить її перед необхідністю моделювати і 
прогнозувати суспільні процеси, а також генерувати рекомендації щодо 
управління й регулювання ними. 

Звичайно, в одному рефераті складно окреслити коло питань, так чи інакше 
дотичних до проблеми єдності етнічних українських земель. Тому детальніше 
зупинимося, принаймні, на тих, які ще не стали віддаленою ретроспективою і, 
так би мовити, ще не втратили емоційного заряду і вольової напруги. 

Справжнім викликом часу стали події, які супроводжували вибори 
президента України. Передвиборна компанія обох кандидатів будувалася таким 
чином, що каталізувала демаркацію електорату за етнічними, регіональними, 
мовними, конфесійними та іншими ознаками. 

Те, що за В. Ющенка голосували і греко-католики, і православні (як 
українці, так і росіяни, причому всіх конфесій) ущент розносить тезу про 
антиросійські настрої цієї частини електорату. В Росії, нарешті, повинні 
зрозуміти, що це були президентські вибори, а не референдум з одним 
запитанням: “Який курс Ви вибираєте: західний (американський) чи східний 
(російський)?” 

Взагалі така примітивізація інтересів українських громадян змушує 
зауважити: пересічний українець такий же далекий від сповідування 
“американської мрії” (що про неї знають мільйони пенсіонерів, які віддали 
голоси лідерові опозиції?), як і пересічний росіянин. Будь-яка мисляча людина 
розуміє, що економічні, соціокультурні, конфесійні зв’язки, які історично 
пов’язують Україну і Росію, є чимось більшим, ніж елементом перевиборної 
кампанії, чи “гральна карта”, без якої сьогодні можна обійтися, а завтра 
“підібрати” з колоди. Водночас, сьогодні існує усвідомлення необхідності 
наповнення реальним змістом проголошеної у 90-ті роки “багатовекторної 
політики”. 
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Деяким російським політикам не вдається подолати обмеженість власних 
стереотипів. Вони міркують в тому ключі, що коли Україна вийде з-під впливу 
Росії, то обов’язково потрапить під контроль США, Євросоюзу, Польщі (кого 
там ще?). Теза про курс нового президента й уряду на те, щоб перетворити 
Україну на справді самодостатнього, рівноправного гравця, навіть не 
дискутується на вищому рівні. Симптоматично, чи не так? Очевидно, ця теза 
буде і надалі експлуатуватися, оскільки навіть двосторонні (не кажучи вже про 
багатосторонні) угоди, поряд з певними здобутками, вимагають обмеження 
суверенітету до заздалегідь обумовлених меж і Україна не може бути 
виключенням з цих правил. 

Вибори президента України на довгі місяці стали однією з центральних тем 
російських ЗМІ. Часом траплялися в них матеріали, автори яких намагалися 
прискіпливо розібратися в тому, що відбувається, й неупереджено подати цю 
інформацію. Однак не вони визначали загальну тональність, яку характеризували 
дефініції у спектрі від “хохлы шалят” до “националистическо-фашистский 
шабаш”. Емоційно-образну палітру доповнювали рідкісна зневага до 
національних почуттів українців та інших неросіян, принизливий сарказм, 
ставлення до процесів українського державотворення як чогось неповноцінного, 
квазінаціонального. Більшість росіян щиро вважає українців братами рідними, 
добре до них ставиться і кидає провину за розкол Союзу, в якому вони жили 
“єдиною сім’єю”, на М.Горбачова, того ж Л.Кравчука та інші сили. До розуміння 
того, що незалежна Україна стала втіленням багатовікової мрії багатьох поколінь 
українства, далеко не лише пересічним громадянам сусідньої держави, але й її 
культурній і науковій еліті. Політичні ж кола мислять іншими категоріями і для 
них навіть віртуальне перебування України у примарній “зоні впливу” Росії 
важливіше за будь-які реалії. Імперський синдром, як виявилося, вразив росіян 
набагато глибше, ніж це могли собі уявити навіть самі росіяни. 

За словами головного редактора журналу “Политический класс” 
В. Третьякова, “Росія не знає, що вона хоче отримати від України. Крім 
збереження статус-кво - щоб залишились “нормальні економічні й політичні 
стосунки”. Що це таке, я не розумію”. Зате він розуміє інше. 

Аналізуючи альтернативи російської політики щодо України, В. Третьяков 
у якості можливого сценарію пропонує використати бажання подолати розкол 
російської нації (25 млн. росіян живуть поза межами Росії): “Якщо повне 
возз’єднання з Україною неможливе, але є бажання возз’єднати російських 
людей в одну державу, то слід розглядати можливість возз’єднання з частиною 
України. ...Слід виходити з імперативного пріоритету – возз’єднання російської 
нації. У першу чергу з Україною, там живе найбільше “закордонних” росіян. 
Отже, потрібно було підтримувати того кандидата у президенти, який 
забезпечить просування цим шляхом, який хоче возз’єднання з Росією повністю 
чи кандидата, який, навпаки, налаштований націоналістично і своєю політикою 
спричинить автоматично розкол України”. 

Взагалі, попри розмаїття лексичних форм і образного ряду, наскрізні ідеї в 
“антипомаранчевих” публікаціях і передачах російських ЗМІ легко зводяться до 
кількох положень: по-перше, події в Україні носили, перш за все, антиросійську 
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спрямованість (а коли б переміг Янукович, то про волевиявлення 13 млн. 
громадян України у 2-му турі можна було б забути?); по-друге, сценарій 
перемоги Ющенка писався в Америці; по-третє, все, що будуть робити новий 
президент і уряд, - буде на шкоду Росії і на користь її ворогам. Імперативом 
більшості публікацій стало гасло про те, що прихід до влади опозиції в Україні 
не лише посилює дотеперішні, але й створює нові загрози для Росії. 

Під час виборів колишній президент України Л.Кравчук “повідомив”, що в 
Україні немає політичної нації. Або досвідчений політик несвідомо підмінює 
поняття (що маловірогідно), або лукавить (що він робить частіше). Л.Кравчук ще 
з доперебудовних часів переконаний у тому, що влада є не лише носієм 
делегованих їй управлінських функцій, а самодостатнім організмом. Народу при 
цьому щось там перепадає з панського столу. Все вирішує воля “еліт”, а воля мас 
“каналізується” (правда ж, точне слово!) у потрібному владі напрямі. Напевно, в 
розумінні колишнього глави держави політична нація асоціюється з однорідним 
натовпом, який слухняно виконує розпорядження своїх проводирів. А вже вони 
знають, куди вести! Розкол електорату за політичними симпатіями та інтересами 
він прийняв за відсутність політичної нації. 

Насправді ж політична нація - це не все доросле і дитяче населення, яке 
ходить у шарфиках однакового кольору і розуміється на політичних термінах. Це 
- критична маса (не десятки мільйонів) суспільства, яка уособлює розуміння 
основних корінних інтересів нації, є носієм її ідеалів і рушієм історичного 
поступу і здатна не лише відстоювати їх всіма політичними засобами, а й готова 
до тривалої, напруженої праці для їх втілення в життя. 

Іманентною властивістю політичної нації є воля до прогресу, відчуття 
перспективи, свідомого усунення бар’єрів, які перешкоджають реалізації її 
потенціалу. Політична нація нічого спільного не має з охлократією, бо формує у 
своєму середовищі політичну еліту, спроможну провести в життя волю нації. 

Коли розуміти поняття “політична нація” так, а не як це трактує Л.Кравчук, 
та самі по собі відпадають звинувачування опозиції в тому, що вона використала 
“натовп”, сліпу стихію, “вічно” невдоволену владою. 

Подвійні стандарти засвідчили й інші політичні сили. Так, фракція “Регіони 
України” 22 січня 2004 року оприлюднила заяву з приводу 85-річчя Акта Злуки. 
У ньому, зокрема, зазначалося: “Єдина Україна - це той головний і незаперечний 
факт, який є символом і узагальненням наших досягнень... Єдність України - 
наше найбільше багатство перед лицем нових глобалізаційних викликів і 
непростих реалій сучасного міжнародного життя. З багатовікового досвіду 
боротьби випливають кілька уроків, які маємо засвоїти, щоб не повторювати 
минулих помилок”. Серед цих уроків привертають увагу такі: “Українці не раз 
губили орієнтири і витрачали реальні шанси на здобуття державності, коли 
піддавалися настроям конфронтаційності, зведення рахунків, коли не вміли 
домовлятися і вибирати союзників. Не кажу вже про нестримне прагнення до 
“гетьманування”, про втрату моральних орієнтирів у політичній боротьбі. 

Сьогодні єдність для нас - не просто політичне число, а єдино можливий 
фундамент реалістичної політики. Різновекторність допустима у пошуках 
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союзників у зовнішній політиці, але вона перетворюється у тяжке гальмо на 
шляху внутрішньої консолідації. 

Другий урок автори пов’язують з умінням “впливати на складний перебіг 
доцентрових і відцентрових тенденцій у суспільному розвитку”. У житті 
кожного народу є свій економічний, соціокультурний, духовний центр. В 
українців таким центром завжди був і є Київ. Усвідомлення його величезного 
значення в українській історії має йти паралельно з виробленням механізмів 
передачі частини владних функцій на місця, в регіони. Адже не можна забувати, 
що намагання сконцентрувати всю владу у центрі і невиважена регіональна 
політика відіграли далеко не останню роль у розпаді Радянського Союзу. 

Взагалі проблеми соборності й регіоналізму якнайтісніше пов’язані, 
фактично це дві грані політичного моделювання та прогнозування. І коли 
політики воліють ніби “не помічати” регіональні відмінності й потреби, 
регіоналізм існує у пригніченій, пасивній формі і може призводити до 
“небезпечних деформацій”. 

Ці слова варто прокоментувати. 
Як тільки з’ясувалося, що результати виборів серйозно загрожують 

клановим інтересам регіональних промислово-фінансових груп, підконтрольні їм 
політичні сили вдалися до активної експлуатації регіональних гасел, ідею зміни 
балансу у стосунках центру з периферією. Все було б зрозумілим, коли б не 
спосіб, у який це робилося. Шантаж за формою, змістом - цей демарш став 
реальною пробою сил сепаратистських промосковських кіл, для яких вищим 
понад усе - державу, націю, віру - залишаються їх власні економічні інтереси. 
Якщо називати речі своїми іменами, то обстоювання прав регіонів і 
федералізацій України є легітимною формою, зовнішньою оболонкою жорстокої 
боротьби за впливи, економічну монополію, консервування найбільш вульгарних 
засобів первісного нагромадження капіталу і творення своєрідних “вотчин” 
місцевих мультимільйонерів та обслуговуючих їх структур. Мафіозно-
корумповані системи витворювали собі “вільні економічні зони”, різними 
методами виводили свої капітали з-під оподаткування за допомогою офшорних 
зон і “нарощували м’язи” для вирішального “штурму” столиці. Коли б він 
закінчився, напевно, не те що сепаратистських форумів, а бодай розмов про 
перерозподіл повноважень центру і регіонів ми б не почули. 

Сценарій розкольників не спрацював, але Україна не застрахована від спроб 
його розігрування у якомусь відредагованому вигляді. Тому правоохоронні 
органи мають дати кваліфіковану оцінку діям, які були спрямовані проти 
територіальної цілісності держави і становили загрозу інтересам національної 
безпеки нашої країни. 

Сьогодні продовжують дебатуватися перспективи федералізації України, 
передачі більш вагомих владних повноважень регіональним органам. Тим, хто 
розглядає дану проблематику в суто теоретичному ключі, можна порадити більш 
ґрунтовно оцінювати реалії. 

По-перше, не слід серйозно сприймати перестороги на кшталт тих, які 
прозвучали в цитованому вище документі: мовляв, надмірна централізація 
сприяє накопиченню потенціалу глухого спротиву периферії, тож треба ділитися 
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владою. На це може бути така відповідь: влади, як і грошей, ніколи не буває 
багато. В умовах ембріональної стадії розвитку громадянського суспільства і 
демократії посилення регіональних груп за рахунок делегування їм додаткових 
важелів управління відкине нас на 10 років назад. Країна перебуває у 
перманентній кризі і постійно вимагає “ручного” втручання, ударного, 
концентрованого вирішення надскладних соціально-економічних проблем. 
Відсутність загальнодержавного підходу, замкненість на своїх інтересах, 
небажання працювати на всю країну, всі регіони не дозволить місцевій владі 
синхронізувати свої дії з центром. Алгоритм співіснування Києва і Кримської 
автономії зайвий раз переконує у тому, що очікувати симфонії у стосунках 
центральної та місцевої влади за нинішніх умов – утопія. 

По-друге, ще слід гарно поміркувати над тим, які перебудови існують для 
федерації України: етнологічні, соціальні, економічні, політичні, правові та ін. 
Одним з аргументів є твердження про поліетнічний склад населення України. 
Так, у підручнику “Громадянська освіта” йдеться про ПО національностей 
(С.121). На Луганщині мешкають представники 104 етноси. Однак не слід 
забувати, що домінуючим етнічним масивом у більшості областей України є 
українці. На території тієї ж Луганщини українці становлять 58%, росіяни 39% 
населення. Ці найбільші національні групи проживають у спільних ареалах і 
саме тому етнічні ознаки не можуть бути основою для федерації. 

Коли говорити про соціально-економічні чинники, слід погодитися з тим, 
що розподіл фінансових потоків має відповідати не лише одному критерію – 
прем’єр-міністр і президент піклуються перш за все про “свої” регіони. Однак 
сподіватися на те, що за сучасного стану економіки суб’єкти федерації зможуть, 
з одного боку, вирішити власні проблеми, а з іншого, в масштабах держави 
будуть нівелювати диспропорції та деформації - марно. Швидше буде навпаки. А 
от колізій, суперечок з центром різних підходів до розв’язання проблем у 
соціокультурній сфері побільшає. 

По-третє, на те, що федералізм гарантує реалізацію потенціалу місцевого 
самоврядування також базуються радше на припущеннях, аніж на чітких 
розрахунках. Так, С.Онуфрів стверджує, що федералізм як різновид 
децентралізації вирізняється тим, що громадяни виступають у ролі нормотворців 
на місцях у регіонах і вони ж їх виконують. Рівень правової культури наших 
громадян, їх правовий нігілізм і скептицизм у ставленні до власних можливостей 
впливу на державні справи мінімізують ці шанси до того неблизького часу, коли 
обриси громадянського суспільства набудуть у нас більш рельєфних форм. 

По-четверте, дану проблему можна розглядати під кутом зору регіональних 
еліт. Якщо мати на увазі класичне змістовне наповнення цього терміну, то нині 
можна вести мову лише про сформовану бізнес-еліту. Але без структурованої 
культурної, інтелектуальної еліти, до того ж ще й інтегрованої в політичне життя 
і самоуправління ідея федералізму приречена обслуговувати вузькі корпоративні 
інтереси купки банкірів та промисловців. 

Як бачимо, переконливих аргументів для реформування адміністративно-
територіального устрою України шляхом федералізації бракує. Тому, як би ми до 
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цього не ставилися, у ближній перспективі найбільш ефективною уявляються 
сильна центральна влада в унітарній державі для федералізації. 

Немає сумніву, що Україна відкриває нову сторінку своєї історії. Сильна 
влада завжди декларує і демонструє свої пріоритети. Нова влада повинна 
сформувати й оприлюднити національну ідею (політичної, а не етнічної нації) 
національну мету, національні інтереси, а також засоби їх реалізації (національну 
стратегію). Лише за цих умов можлива реальна політика сильної, впевненої у 
своїх силах, підтриманої власним народом влади. 

Якщо відкинути романтику і дотримуватися класичної технології, то 
національна ідея і пов’язана з нею стратегія формулюються на стикові загроз і 
викликів, які стоять перед Україною, і позитивного ідеалу, до якого ми прагнемо. 
Мати чітку національну ідею і стратегію, обрамлені адекватними політичними 
засобами, - це право сильної держави. “Чи хочемо ми такою бути?”- питання 
риторичне. 

 
 

СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ - ЗАВДАННЯ НА ВСІ ЧАСИ 
 

М.І. Лахижа 
 
22 січня 2005 року відзначається 86-річчя проголошення Акту Злуки 

Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. 
Ця подія тривалий час замовчувалася. Лише в роки незалежності їй надається 
належна увага, а з 1999 року Указом Президента України "Про День соборності 
України" започатковано відзначення цієї дати на державному рівні. Цим 
засвідчено актуальність роботи щодо розвитку України як соборної, 
консолідованої держави. 

Аналізуючи Акт Злуки 1919 року, відзначаючи його велике значення в 
історії українського народу та віддаючи належну шану тодішнім керівникам 
двох українських держав, які зуміли перебороти зовнішні перешкоди та власні 
амбіції і прийняти важливе для суспільства рішення про об'єднання територій та 
зусиль у боротьбі за незалежність України, ми повинні одночасно пам’ятати і 
про те, що соборність завжди була і залишається сьогодні актуальним завданням. 

У цьому контексті важливо всебічно осмислити суть поняття соборності та 
визначитися щодо спрямованості зусиль суспільства для її досягнення. 

Термін “соборність” (кафолічність) здавна вживається для визначення однієї 
з основних ознак християнської церкви, що фіксує її саморозуміння як загальної, 
універсальної. Розглядаючи соборність як специфіку особливої православної 
традиції, російський релігійний філософ першої половини Х1Х століття Олексій 
Хом’яков вважав її загальним принципом буття, що характеризує 
багатоманітність, зібрану силою любові у “вільну і органічну єдність”. Це 
“золота середина”, котра суттєво відрізняється як від єдності через централізм 
католицизму, так і від якомога більшої свободи особистості, що проповідує 
протестантизм. 
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Сучасні тлумачні словники трактують слово “соборно” як “об’єднано, 
разом, спільно”. Традиційно українцями це слово завжди сприймалося позитивно 
з духовним підтекстом, а релігійна основа завжди була відчутною. Не випадково, 
церковна споруда - собор - була символом духовної єдності територіальної 
громади. Саме так розумів це наш земляк, геній слова і думки Олесь Гончар. 
Його роман „Собор” - сповідь про соборність духу народу і соборність держави, 
величальний хорал народному генію. Письменник після виходу роману в світ 
стояв, як і його герой Микола Баглай, в обороні собору душі і, хоч важко велося 
в борні, не зронив ні слова відречення. 

І нам заповідав Майстер: „Собори душ своїх бережіть!” У повісті „Далекі 
вогнища" Олесь Гончар залишив набір духовних заповідей, спрямованих на 
утвердження національної ментальності:  

- берегти національні святині;  
- берегти національну еліту;  
- берегти національну мораль;  
- берегти гармонію душі і природи;  
- берегти національну історичну пам'ять;  
- берегти національний оптимізм. 
Очевидно, що саме таким - широким та всеохоплюючим - і повинно бути у 

наші дні трактування соборності. 
Традиційно соборність сприймалася насамперед як об'єднання всіх 

національних земель. На жаль, після розпаду Київської Русі українські землі 
надовго були розірвані, змушені були тривалий час залишатися у складі інших 
держав. 

Прорив до національної держави було зроблено під час національно-
визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття. Оцінюючи 
сьогодні діяльність гетьмана Богдана Хмельницького, ми повинні пам’ятати і 
про його прагнення домогтися соборності українських територій. Дослідження 
свідчать, що він міг би порівняно легко добитися автономії кількох староств, але 
поставив перед собою набагато важче завдання – об’єднати всі заселені 
українцями землі. Очевидно, що саме це призвело до необхідності шукати 
допомоги ззовні та робити нелегкий вибір 1654 року. 

З цим пов’язане також прагнення Богдана Хмельницького зміцнити власну 
державу, домогтися передачі її спадкоємцю. Очевидно, що встановлення 
монархії на той час було б для України позитивним кроком, який би забезпечив 
стабільність та міжнародне визнання. Проте добитися цього не вдалося. Серед 
інших причин далися взнаки і традиційна недовіра українців до влади та 
демократичні орієнтири населення, яке не бажало поступатися власними 
соціальними і національними правами. Цей феномен ще потрібно всебічно 
осмислювати. Очевидно, що пріоритет особистості над державними інтересами, 
який сьогодні став звичним для Заходу, здавна характерний для нас. Але умови 
ХVII століття, коли йшло становлення національних держав, вимагали іншого. 

Критичним моментом революції стала зміна влади у зв’язку зі смертю 
Хмельницького. Йому не вистачило часу забезпечити перехід до монархії та 
консолідувати національну еліту. Не вдалося Богдану і підібрати собі 
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наступника. Син Юрась був молодим і неавторитетним, а більш відомий Іван 
Виговський спробував здійснити різкий поворот на Захід, підписавши Гадяцьку 
угоду 1658 року, що було підтримано лише частиною старшини та населення. 
Спалахнула громадянська війна, яка розколювала державу.  

“Відцентрові тенденції набули організаційно-державного оформлення, тому 
Українська держава як єдиний суспільно-політичний організм перестала 
існувати. На її терені формувалися два державних утворення з окремими 
урядами, військами, фінансами, політикою, причому обидва перебували у стані 
війни. Українська державність вступила в період тяжкого випробування”.  

Ці слова процитовано із одного з кращих навчальних посібників з історії 
України, авторами якого є нинішній Голова Верховної Ради України Володимир 
Литвин та відомі історики В.Мордвінцев і А. Слюсаренко. (Історія України.-К., 
2002.-672 с.). Відносяться вони до події другої половини ХVII століття, коли 
Україна від національного піднесення часів визвольної війни під проводом 
Богдана Хмельницького скотилася до розбрату і розколу, який зрештою дістав 
промовисту назву “Руїна”. 

Сепаратистські потуги сторін були використані і підтримані їх 
закордонними “доброзичливцями”. Так, російська держава підтримала кошового 
Івана Брюховецького, який відверто висловлював проросійські настрої та 
солідаризувався зі знедоленими масами, що виступали проти феодалізації 
старшини. За такої допомоги у 1663 році Іван Брюховецький став гетьманом на 
Лівобережжі, а Павло Тетеря, підтриманий татарами, – на Правобережжі. Своїх 
ставлеників мала і Польща. 

Далі була запекла боротьба за владу. А тим часом у 1667 році між Росією і 
Польщею було підписано угоду про перемир”я, за якою українські території 
розділили між цими державами. Вказана та наступні угоди приймалися вже без 
української участі. Поступово було втрачено не лише державність, а й соціальні 
завоювання визвольної війни. 

Трагічною виявилась і спроба Івана Мазепи за допомогою іноземної армії 
добитися незалежності. Зокрема, у Полтавській битві українські козаки воювали 
в обох арміях, а українська старшина служила різним правителям.  

Сотні років українські землі були поглинуті Річчю Посполитою, а пізніше - 
Російською і Австро-Угорською імперіями. Втрата державності знову 
перетворила соборність України на невтілену мрію, одвічне бажання, ідеал, для 
досягнення якого найкращі представники нації докладали зусиль протягом 
століть. 

Оцінюючи події минулого, ми з гордістю відзначаємо значний вклад наших 
земляків у становлення української національної ідеї, проголошення соборності 
України як необхідної умови її державності, організаційне, політичне та 
культурницьке сприяння цьому процесу. 

Саме в цьому напрямі працювали знамениті літописці Самійло Величко та 
Григорій Граб'янка, учасники руху козацької старшини, члени Кирило-
Мефодіївського товариства та численних гуртків кінця XIX століття. Саме ці ідеї 
постали у творчості Івана Котляревського, Михайла Драгоманова, Лесі Українки. 
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Залежність від рішень, які приймалися в імперських столицях, тяжко 
позначалася на долі українців. Вона стала особливо нестерпною під час Першої 
світової війни, яка точилася на українських територіях. Примусово мобілізовані 
до армій метрополій, мільйони українців, а серед них і мешканці Полтавщини, 
були змушені воювати один проти одного. 

Подолати політичну, соціальну та територіальну розпорошеність 
національних сил взялася Центральна Рада - широкопредставницький 
громадський орган. Після приходу до влади в Росії більшовиків, намагаючись 
перешкодити анархії та розгортанню громадянської війни, Центральна Рада 
проголосила Українську Народну Республіку. 

І знову таки потрібно відзначити, що Центральна Рада вважала 
пріоритетною ідею соборності українських земель. Вона вела боротьбу за 
автономію восьми з половиною губерній, тоді як Тимчасовий уряд (а пізніше – 
Раднарком) погоджувалися на автономію 5 губерній, що різко загострювало 
відносини. Зміна позиції Раднаркому була троянським конем, покликаним 
використати потенціал революційних рад Слобожанщини та Новоросії для 
створення більшовицької держави на українських територіях. 

Поразку визвольних змагань спричинила також деструктуризованість 
українського суспільства, слабість соціальної бази УНР. Українська революція 
спиралася переважно на селянство і нечисленну інтелігенцію. Пролетаріат міст і 
сіл здебільшого виражав пробільшовицькі настрої, а великі землевласники і 
промисловці були переважно білогвардійської орієнтації. Соціальні орієнтири 
виявилися на той час сильнішими за національні. 

 Яскраво проявилися і регіональні відмінності. Доцільно згадати слова 
відомого політичного діяча, філософа і публіциста В’ячеслава Липинського, 
який зазначав: “Справу української державності завжди губила відсутність 
єдності між українцями. Регіоналізм теоретично не шкідливий, але практично 
вносить ще більший хаос у життя нашої землі, тому його треба поборювати”. 

 Крім того, негативним фактором стало і бажання багатьох українських 
політичних діячів шукати правду та допомогу за кордоном, залучення до 
вирішення власних українських справ іноземців. 

Підписання Акту Злуки УНР та ЗУНР означало досягнення самостійності та 
соборності українських земель. На жаль, українська державність не змогла 
протистояти зовнішній агресії. Західні землі України були поглинуті Польщею, а 
східні - радянською Росією. На довгий час її територія була знову роз'єднаною. 
Українські землі у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини перетворювалися 
на другосортні території. Завершення возз’єднання українських земель у 
середині XX століття стало видатною подією, хоча і супроводжувалося 
"радянізацією", за спротив якій тисячі українців були піддані репресіям. 

Згадуючи сьогодні передачу у 1954 році Криму Україні, ми повинні 
пам’ятати і те, що в період 20-х років українське керівництво безуспішно 
намагалося добитися передачі Україні населених козаками кубанських земель, а 
у 1925 році ЦВК СРСР передав у підпорядкування Північно-Кавказькому краю 
Російської Федерації українські Шахтинський та Таганрозький округи. 
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Завершення збирання в межах СРСР основних етнічних українських земель 
та входження до Української РСР Криму були закріплені Гельсінськими угодами 
1975 року і сьогодні не можуть заперечуватися. 

На час розпаду Радянського Союзу Україна вже існувала як республіка в 
основному в межах своїх етнічних кордонів, не претендуючи на заселені 
етнічними українцями території, що входять до інших держав. Це значно 
полегшило становлення України як незалежної держави. Водночас потрібно 
пам’ятати про наявність регіональних відмінностей, які у перші роки 
посилювалися значними соціально-економічними та політичними 
особливостями регіонів. За роки незалежності ці відмінності стали значно 
меншими, але остаточно поки що не подолані як у соціально-економічному, так і 
у політичному відношеннях. 

За свідченнями соціологів, за роки незалежності у всіх регіонах України 
зросло розуміння української ідентичності і належності саме до цієї держави. 
Люди вже звикають оцінювати важливі суспільні проблеми через аспект їх 
корисності для України. Важкий досвід спільної економічної та політичної 
роботи засвідчує її потрібність не лише для держави, а й для кожного її 
громадянина. На соборність працює усвідомлення необхідності розвитку 
внутрішнього ринку, поглиблення міжрегіональної кооперації, розвиток малого 
бізнесу, туризму та культури. Цьому ж сприяють відродження українських 
національних традицій та утвердження української мови. Важливо відзначити, 
що нині подолано загрозу зведення питання єдності нації до етнічної єдності. 
Прийшло розуміння широти проблеми. 

Помітно зросла і роль Києва як столиці держави, центру її економічного, 
культурного і наукового розвитку. Це об’єднуючий, консолідуючий центр. 

Не менше значення, ніж територіальне об'єднання, має і духовна єдність. 
Слід відзначити, що вона є важливою складовою становлення нації, сприяючи 
територіальній єдності та допомагаючи вирішувати проблеми, що виникають 
перед суспільством. У соціальному відношенні потрібно відмітити значну роль у 
соборному укладі українського життя козацтва, котре творилося з представників 
усіх регіонів розселення нашого народу. Козацький демократичний дух, 
готовність віддати життя заради захисту національних святинь залишалися 
протягом століть еталоном служіння Вітчизні. Народні маси - козаки та селяни 
зуміли зберегти і розвинути культуру, звичаї, мову. Все те, що становить 
народну душу. Соборність України виписувалася у програмах національних 
партій, створювалася пошуками вітчизняних науковців, полум’яним словом 
поетів. Але її основою залишалася українська мова, народні звичаї та культура, а 
носієм соборності завжди був і залишається народ.  

Не можна забути і єдність українців усього світу, їх значний вклад у 
становлення незалежної національної держави. Вимушено розкидані по всьому 
світу - від Далекого Сходу до Австралії, Америки та Канади - етнічні українці 
виконують свою важливу місію щодо розвитку українства. Отже, можемо 
говорити і про процес об'єднання українців світу. 

На наш погляд, соборність сьогодні значною мірою залежить і від вирішення 
соціально-економічних проблем. У цьому напрямі наша держава і Полтавщина, 
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зокрема, досягли певних здобутків. Динаміка економічного розвитку України в 
останні роки перевищує найоптимістичніші прогнози. Починаючи з 2000 року 
ВВП зростав у середньому майже на 9 відсотків щорічно, а у 2004 році зростання 
становило понад 12 відсотків. Значно вищими були темпи зростання 
промисловості. Головне ж, що відбуваються позитивні зміни у її структурі. 
Найвищий приріст одержано у машинобудуванні та переробній галузі. Є підстави 
говорити про певну гармонізацію структури економіки, яка відбувається на основі 
синхронізації темпів економічного зростання у її базових галузях, зміцнення 
міжгалузевих зв’язків, збільшення питомої ваги видів діяльності, пов’язаних із 
задоволенням потреб внутрішнього ринку, активізації інвестиційних процесів. 
Повністю було використано і переваги сприятливої міжнародної кон’юнктури для 
зростання українського експорту. 

Головне ж, що прискорення економічного зростання обумовило підвищення 
життєвого рівня громадян України. Зріс рівень заробітної плати та пенсій, 
зроблено подальші важливі кроки для ліквідації заборгованості з виплати 
заробітної плати, до найнижчого за останні роки рівня скоротилося безробіття. 

Є позитивні здобутки і на Полтавщині, незважаючи на складні погодні 
умови та інші об’єктивні труднощі. В області склалася ділова взаємодія органів 
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів. Це 
допомагає краще розуміти і враховувати специфіку їх діяльності та інтереси, 
уникати протистояння, знаходити простіші шляхи вирішення існуючих в області 
проблем, а отже, ефективніше виконувати свою основну місію - служити людям. 

Аналіз свідчить, що економічні успіхи є результатом структурних змін, 
модернізації виробництва, оновлення існуючих потужностей та створення нових 
на основі передових технологій. Поряд із відновленням роботи великих 
підприємств значна увага приділяється розвитку дрібного та середнього 
підприємництва. Збільшилася кількість діючих малих підприємств, на яких 
працює 70 тисяч мешканців області. Зросла до 57 тисяч кількість фізичних осіб – 
суб’єктів підприємницької діяльності. Але тут зробити ще належить багато. 
Адже розвиток малого та дрібного бізнесу - це і поліпшення структури 
виробництва, і зростання зайнятості та доходів населення. Зрештою, це одна із 
умов створення середнього класу як основи стабільності суспільства. 

Хороші перспективи відкриває розумна інвестиційна та виставкова 
політика. Суттєво зросли в області обсяги будівельних робіт. Забезпечено 
ритмічну роботу транспорту. 

Аналіз свідчить, що сьогодні слід концентрувати зусилля не стільки на 
досягненні зростання кількісних показників виробництва, а дбати передусім про 
його фінансову результативність, рентабельність, зростання продуктивності 
праці. 

Усе повинно спрямовуватися на вирішення соціальних питань, забезпечення 
можливості повної реалізації прав та свобод громадян. 

Водночас ще не можна констатувати відсутність ризиків для збереження 
соборності. Це яскраво засвідчили події останнього часу. Під час виборів 
Президента України чітко проявилося незадоволення більшості громадян 
власним економічним та соціальним становищем, їх недовіра до влади та 
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держави. Було б наївно також очікувати, щоб вихована століттями різна 
ментальність населення Сходу та Заходу держави була знівельована за порівняно 
короткий період. Наприклад, в Італії і досі є суттєві розбіжності між Півднем і 
Північчю. Ці ж проблеми регіональних протиріч є і у Бельгії, Німеччині, США та 
багатьох інших державах. 

Добре відомо, що історичні аналогії досить умовні. Але сьогодні, як і 350 
років тому, Україна знаходиться на роздоріжжі між Сходом і Заходом, знову є 
протилежні підходи і пропозиції, які ведуть до політичних баталій. Сьогодні 
помітно, що, відірвавшись від одного берега, ми не пристали до іншого. 
Водночас очевидно, що процес глобалізації не дозволяє Україні лишитися 
осторонь. Ізоляціонізм може бути корисним лише на короткому етапі розвитку. 
Серед можливих варіантів інтеграції України найчастіше називаються вступ в 
ЄЕП чи в ЄС. Європейський вибір нашої держави, трактований як рух до 
стандартів реальної демократії, інформаційного суспільства, соціальне 
орієнтованого ринкового господарства, базованого на засадах верховенства 
права й забезпечення прав і свобод людини і громадянина, спрямований на 
розвиток суспільства і держави. Отже, він не означає простого входження до 
певної організації, а повинен розумітися широко. Кожне рішення з цього питання 
мусить прийматися виключно в національних інтересах, враховуючи в першу 
чергу, соціально-економічний аспект будь-якого інтеграційного проекту. 

 Отже, слід не комплексувати через наявність проблем, а думати над 
можливостями їх вирішення.  

По-перше, потрібно врахувати, що наші предки неодноразово губили 
державницькі орієнтири, коли вдавалися до конфронтаційності та зведення 
рахунків, не прислухалися до опонентів, втрачали моральні орієнтири у боротьбі 
за владу. У другій половині ХVII століття державницькі потуги Б.Хмельницького, 
І.Виговського та П.Дорошенка були знівельовані однобокою політикою 
І.Брюховецького, М.Хоменка, Ю.Хмельницького, Д.Многогрішного, П.Тетері та 
інших гетьманів. Акт Злуки 1919 року значною мірою залишився декларацією і 
через амбіції, що стали на заваді співпраці В.Винниченка, С.Петлюри, Б.Мартоса, 
Є. Петрушевича, хоча всі вони по-своєму палко любили Україну. 

По-друге, необхідне осмислення взаємозв’язку проблем соборності і 
регіоналізму. Очевидно, що питання відокремлення не повинно стояти в будь-
якому випадку. Соціологічні дані свідчать, що саме такою є думка переважної 
більшості українців. Важливо також усвідомити, що регіоналізм в Україні 
складався протягом тривалого часу і його подолання теж не може бути 
завданням одного дня. Потрібні законодавчі, економічні та культурні важелі. І в 
цьому напрямі важливим буде прийняття запланованих змін до Конституції 
України, зокрема, щодо зростання ролі місцевого самоврядування та 
удосконалення відносин між центром і регіонами. 

Уважно вивчаючи з метою застосування досвід передових держав світу з 
метою застосування, важливо врахувати аспекти управління територіями, 
залучення громадськості до політичного життя. Тому особливого значення 
набуває розвиток місцевого самоврядування та створення умов для динамічного, 
збалансованого розвитку територій, усунення основних регіональних 
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диспропорцій. Адже реалізація стратегічних та тактичних завдань здійснюється 
не лише через дію центральних органів влади, а й на місцях, переломлюючись 
через дію конкретних осіб. Тому особливого значення набуває прискорення 
адміністративно-територіальної реформи, створення умов для більшої 
економічної самостійності регіонів та врахування думки територіальної громади 
при виробленні та прийнятті рішень. 

По-третє, не варто виясняти відносини, пояснюючи особливу роль того чи 
іншого регіону в житті держави та його унікальність. Держава - це надзвичайно 
складний механізм, і кожна з його частин має своє значення. Економічна 
перевага сьогодні може виявитися недоліком завтра через зміну пріоритетів. 
Україна повинна розвиватися у напрямі до інформаційного суспільства, тому 
неминуче зростатиме значення високих технологій, машинобудування тощо. Так 
само недоцільно пробувати монополізувати і політичну пріоритетність. Важливо 
розвивати зв’язки між регіонами, містами та людьми, сприяючи їх зближенню. 

 По-четверте, потребують подальшого удосконалення відносини суспільства 
та держави у напрямі зростання ролі громадських інституцій та збільшення 
довіри населення до влади та її органів. Необхідно зробити все щоб подолати 
традиційного для пересічного українця недовірливого ставлення до влади, 
добитися, аби люди бачили у державі не загрозу своїм благам, а їх захист і 
гарантію. Навряд чи варто закріплювати у сучасному стані політичний розкол 
держави через спробу негайного створення великих політичних блоків. Потрібні 
час, і зваженість, хоча б при підготовці та проведенні наступних виборів до 
Верховної Ради та органів місцевого самоврядування. 

По-п’яте, потрібна низка заходів щодо значного зменшення соціальних 
протиріч у державі, створення широкого середнього класу населення, як основи 
стабільності. Світова практика і українські реалії переконливо свідчать, що 
соціально розколоте суспільство не може стати єдиним стабільним організмом. 

Нарешті, важливо пам’ятати, що соборність – це не лише територіальне 
поняття, а й економічне, соціальне, політичне та культурне. Отже, його 
утвердження потрібно осмислювати широко, враховуючи різні аспекти та 
підходи. 

Важливо, щоб у наших громадян не було комплексу меншовартості. Адже в 
історії нашого народу були високі досягнення, а наявний потенціал дозволяє 
сподіватися на гідне місце в світі. Соборність суспільства і держави повинні не 
лише усвідомлюватися як визначальні цінності, а й служити їх розвитку. 

Відзначаючи День соборності України, ми повинні ще і ще раз врахувати 
уроки минулого, які переконливо засвідчують необхідність єдності, відмови від 
внутрішніх конфліктів задля забезпечення територіальної, економічної, 
політичної та духовної цілісності України. 

Ми всі повинні усвідомити, що розколоте суспільство не може бути 
творчим. Ідеї соборності, єдності батьківських земель, незалежності й 
державного суверенітету зміцнюють нашу непохитну віру у свою спроможність 
бути господарями долі, здатність забезпечити процвітання держави і достойне 
життя кожного громадянина України. 



 16

СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ВИХОВНИЙ 
АСПЕКТ 

 
Т.В.Нагорна 

 
 У наш час, коли помічається певне зміцнення духовних аспектів розвитку 

суспільства та деградації моральних якостей деякої частини людей, особливу 
увагу слід звернути на альтернативні шляхи вирішення актуальних для країни 
проблем. Який би складний час не переживала наша держава, але в будь-якому 
суспільстві залишається місце для духовності, всебічного аналізу помилок і 
прикростей минувшини, намагання уникнути їх в сьогоденні. Для реалізації 
останнього принципу важливу роль відіграє наука історія, виконуючи свою 
прогностичну функцію, хоча події минулого століття, сучасна політична криза, 
ігнорування думки науковців у державотворчих процесах свідчать про 
зворотне. 

Досвід високорозвинених країн переконує, що найвищого рівня розвитку 
досягли ті країни, які мають висококваліфіковані кадри працівників у 
відповідній сфері діяльності і в яких на найвищому рівні знаходиться освіта, 
наука і культура. Мова йде про інтелектуальний творчий потенціал нації, що 
повинен постійно поповнюватися молоддю. А таке високе і відповідальне 
покликання здійснюється вчителями та викладачами середньої і вищої школи 
відповідно. Адже освічена людина, на звання якої претендують учні і студенти, 
переступивши поріг навчального закладу, повинна знати основні віхи розвитку 
власної країни, а тим більше, найзначущі з них. 

Важливою проблемою педагогічної професії є пошук найбільш 
оптимальних методів навчання, постійний процес вдосконалення майстерності, 
що важливо для кожної людини, але особливо — для вчителя. 

У статті робиться спроба розкрити особливості методики викладання 
проблем новітнього періоду вітчизняної історії та простеження розв’язання 
питань соборності в історичній ретроспективі в середній і вищій школі при 
роботі з учнями та студентами. 

Конкретних досліджень, присвячених розгляду зазначеної тематики, не 
знаходимо. Окремі аспекти проблем методики викладання історії загалом 
розкривають праці Т.Гончарової та Н.Дайрі. Теоретичні питання 
висвітлювалися в підручниках, виданих у радянський період. Практичне 
втілення методичних вимог при вивченні новітньої історії прослідковуємо в 
розробках уроків вчителів середньої школи. 

Тому на порядку денному сьогодні, в першу чергу, постають питання 
вдосконалення методичних аспектів викладання новітньої історії України, 
проблем соборності країни, пристосування обраних методів роботи з дітьми до 
вимог сучасності та передбачених видів робіт, які обов’язкові до виконання 
учнями. 

При цьому обов’язково повинні враховуватися наступні чинники: 
- вікові особливості учнів (специфіка викладання історії у вищій та 

середній школі); 
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- підготовленість класу до заняття; 
- кількість учнів чи студентів; 
- досвід вчителя у застосуванні різних методик при вивченні попередніх 

тем з певною групою учнів. 
Це чинники по-різному можуть вплинути на результативність роботи учнів 

чи студентів при вивченні історії. 
Глибокими і до кінця невирішеними є питання оптимізації навчального 

процесу, вибір методології навчання, за допомогою якої має здійснюватися 
найбільш ефективна реалізація поставлених завдань. Це особливо стосується 
з’ясування окремих етапів вітчизняної історії, пов’язаних з проблемами 
соборності українських земель. 

За загальною класифікацією методів Лернера і Скаткіна, на увагу 
заслуговують як перші запропоновані ними — репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний, так і наступні — творчо-пошуковий, дослідницький. Їх 
варіативність дозволяє досягти певних успіхів при вивченні курсу вітчизняної 
історії. 

Останнім часом поширеним критерієм класифікації методів став рівень 
активності учнів під час занять. В залежності від цього говорять про пасивні, 
активні та інтерактивні (чи про останні як різновид попередніх). 

Під час вивчення зазначеної проблематики доцільно застосовувати 
методології кожної з цих груп. Проте слід уникати нищівної критики т.зв. 
пасивних методів, до яких відносять лекцію, демонстрацію, читання тощо. 
Оскільки кожному методу навчання, який використовується вчителем, повинен 
відповідати певний вид діяльності учнів, то рівень активності останніх значно 
підвищується. А якщо «освіжити» роботу певними прийомами постановки 
проблемних завдань чи бесіди чи хоча б мінімального зіткнення суперечливих 
поглядів, то, зрозуміло, цей метод не буде вважатися пасивним у чистому 
вигляді, але його ефективність буде значно підвищена. 

Для обговорення учнів під час вивчення теми, пов’язаної з Актом 
Соборності 1919 року, доцільно запропонувати різнопланові проблемні 
завдання заздалегідь або ж підготувати відповідні матеріали для їх роботи 
відразу на заняття. 

Якщо фактичний матеріал навряд чи викличе труднощі в учнів, то 
теоретичні питання, розгляд яких передбачається, повинні бути детально 
розглянуті. До таких аспектів можна віднести: 

- зовнішній чинник, що спонукав галичан до об’єднання; 
- внутрішні переконання щодо об’єднання цих частин України; 
- співвідношення цих чинників; 
- роль особи в ході цих подій, зокрема, таких відомих історичних постатей 

як Осип Назарук і Михайло Шухевич, Лев Бачинський і Степан 
Витвицький, Семен Вітик та ін.; 

- вибір західними українцями співпраці з Директорією, а не Гетьманатом; 
- наслідки возз’єднання українських земель; офіційний статус ЗУНР тощо. 
Ці питання можуть викликати жваве обговорення і можливість полярних 

точок зору. А вже враховуючи це, на власний вибір вчитель і може проводити 
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прес-конференцію чи зустріч на вищому рівні, застосовувати метод ПРЕС чи 
«Займи позицію», влаштовувати дискусію чи готувати умовний відеорепортаж 
до ТСН та ін. 

 Зазначимо про необхідність проведення зв’язків із сучасністю та 
міжпредметних зв’язків при вивченні даної теми: 

- в територіальному плані — з географією (особливо одночасне 
використання карти сучасної України з картою відповідного періоду з 
метою простеження змін території до сьогодення); 

- важливими виступають зв’язки з правознавством та іншими юридичними 
дисциплінами (історією держави і права чи галузевим правом для 
студентів); 

- політологією, політекономією тощо. 
Зв’язки з правознавством повинні простежуватися при вивченні статусу 

ЗУНР після об’єднання з УНР, розгляд формального закріплення її статусу і 
фактичного стану речей, важливість територіальної ознаки держави серед 
інших її ознак, правомірність прийнятого універсалу з точки зору 
правознавства. Для реалізації даної групи міжпредметних зв’язків доцільно 
навіть створити групу експертів-правознавців, які вже на основі вивченого в 
курсі правознавства та доопрацювавши, можуть кваліфіковано наводити 
аргументи з юридичної точки зору. 

Порушивши проблему можливості професійної спрямованості учнів на 
занятті, зазначимо про важливість запроваджувати спеціалізацію всередині 
істориків, поділяючи їх на джерелознавців, які будуть працювати з текстом 
проголошеного універсалу 1919 року, спеціалістів з всесвітньої історії (які 
допоможуть у складанні синхроністичної таблиці, що є важливим, достатньо 
подивитися на події у світі 1918 — 1919 років, а в Україні— простежуючи 
етапи зближення ЗУНР та УНР), академічних вчених, які повідомлять 
беззаперечні істини, оприлюднивши відомий матеріал, що не викликає сумніву. 

Окремим аспектом, але невіддільно як і від цієї теми, так і від проблем 
викладання історії, загалом є питання запровадження основ наукових 
досліджень хоча б у найбільш пристосованому до вікової категорії учнів 
вигляді. Обов’язковими складовими повинні стати уявлення про найбільш 
загальні методи як об’єктивність та історизм, поняття історіографії, спроби 
узагальнення, аналізу, порівняння. Це дасть змогу розширити спектр 
різноманітних видів робіт на заняттях та підвищить науковий рівень робіт 
учасників МАН, суттєво вплине на ефективність реалізації розвиваючої мети на 
заняттях. Повертаючись до зазначеної теми, об’єктивності у поглядах можна 
вчитися залучаючи до використання праці дослідників радянського періоду і 
сучасності (запропонувати, наприклад, декільком учням познайомитися з 
монографіями І.Нагаєвського та В.Солдатенко, сучасними підручниками тощо). 

Вивчаючи дану тему, особливу увагу слід звертати на виховну мету занять. 
Адже такі теми значно сприяють її реалізації, оскільки виховують патріотизм, 
усвідомлення важливості соборності, єдності територій країни, спільного 
розвитку українців як нації, а не лише народу у значенні населення країни. Це, 
у свою чергу, певною мірою сприятиме підвищенню рівня національної 



 19

свідомості, розуміння своєрідності національного етосу, національної історії, 
культури. 

Тобто в черговий раз переконуємося в необхідності детального вивчення 
таких тем і у середній, і у вищій школі, що дає змогу найбільш ефективно 
реалізувати триєдину мету — формування не просто освіченої і вихованої 
людини, але яка володіє якостями людяності, рисами громадянина країни, 
члена суспільства. Нелегка справа покладається на плечі педагогів з погляду на 
сучасного учня і студента, коло зацікавлень яких настільки широке, що 
достукатися до його душі, а тим більше зацікавити та спонукати до вивчення 
буває важко, але не неможливо.  

Підводячи підсумок, хотілося б акцентувати увагу на ключових 
методичних аспектах викладання проблем соборності України, новітньої 
вітчизняної історії загалом: 

- відхід від ідеалізації окремих подій і явищ минулого країни, спроба разом 
з учнями чи студентами об’єктивно його розглядати, зважуючи всі «за» і 
«проти»; 

- ґрунтовна мотивація необхідності вивчення історії загалом і конкретної 
теми зокрема; 

- уникнення академічного стилю викладу матеріалу, але занадто не 
спрощуючи його; 

- запровадження елементів наукових досліджень, що необхідно середній і 
вищій школі (поняття «методології», «історіографії» тощо); 

- зв’язок матеріалу з попереднім та наступними етапами розвитку країни, де 
актуальними знову стануть проблеми соборності; 

- показ основних етапів українського державотворення; 
- простеження синхронності історичного процесу, розуміння єдності 

всесвітньої історії загалом і вітчизняної історії як структурного її 
елементу; 

- практична реалізація міжпредметних зв’язків, особливо в межах 
суспільних наук, а тим більше з юридичними дисциплінами; 

- зв’язок з сучасним станом розвитку українського суспільства, політичних 
проблем всередині країни, важливість геополітичного фактору тощо. 
Це дасть змогу здійснювати реалізацію виховної мети, прагнучи, як 

завжди, до виховного ідеалу сучасної педагогіки. А здійснення цього можливо 
лише за умов сильної особистості вчителя, що займається постійним 
вдосконаленням своєї майстерності і перебуває в постійному русі — пошуку 
шляхів найтонших доторкань до учнівських та студентських сердець. 
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АКТ ЗЛУКИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ 
 

О.П. Єрмак 
 

Витоки ідеї єдності всіх українських земель у рамках однієї держави слід 
шукати ще з часів “Повісті минулих літ”. У ході Національно-визвольної війни 
українського народу під проводом Б.Хмельницького йшла наполеглива боротьба 
за розширення території козацької держави - Війська Запорозького – “по Львів, 
Холм і Галич”. У XIX - на початку XX століття ідею соборності обґрунтовували 
видатні діячі українського відродження, починаючи від кирило-мефодіївців і 
закінчуючи М.Міхновським, Ю.Бачинським і М.Грушевським. Після Акту Злуки 
1919 року постулат соборності став загальнонаціональною мрією всіх 
українських визвольних політичних програм наступного періоду. Однак після 
поразки Української національно-демократичної революції тема Універсалу 
соборності 22 січня 1919 року, згідно з яким дві існуючі тоді незалежні держави - 
Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка 
об'єдналися в єдину суверенну Українську Народу Республіку, розроблялася 
тільки українськими політиками та істориками в діаспорі. 

У радянській історіографії з проблем революції 1917-1920 років Акт Злуки в 
крайньому випадку згадувався як антинародний договір в інтересах західно-та 
східноукраїнської національної буржуазії. Звичайно, в умовах тоталітарного 
режиму в УРСР про вивчення подій, пов'язаних з проголошенням Акту 
Соборності, у середній та вищій школі, а тим більше відзначення їх широкою 
громадськістю, не могло бути й мови. Вперше про сам історичний факт 
укладання договору між УНР і ЗУНР мільйони громадян довідалися 21 січня 
1990 року, коли була проведена така політична акція, як “живий ланцюг”, коли 
на трасу Львів-Київ вийшли десятки тисяч людей, котрі у визначений момент 
взялися за руки на знак єднання Східної і Західної України. Інтерес до цієї акції 
привернув увагу громадськості і до постійно замовчуваного в радянській 
історіографії факту спроби возз'єднання українських земель на принципу Акту 
Злуки. Приблизно в той же час у нашому науковому й політичному лексиконі 
з'явилось саме поняття “соборність”, на яке в радянській Україні була до кінця 
80-х років минулого століття накладена заборона. 

Однією з перших публікацій про Акт Злуки стала невелика стаття, 
надрукована в 1990 році у виданій товариством “Знання” брошурі “Історія 
України в запитаннях та відповідях”. Вона мала назву “Яке з двох возз'єднань 
українських земель є законним - 22 січня 1919 року чи 17 вересня 1939 року?” В 
ній кандидат історичних наук В.Коваль писав: “22 січня 1919 року своєю 
власною волею об'єдналися дві незалежні держави - Українська Народна 
Республіка та Західно-Українська Народна Республіка 3 погляду міжнародного 
права Акт про з'єднання від 22 січня 1919 року був абсолютно законним та 
незаперечним”. 

Акт Злуки вже на початку 90-х років знайшов висвітлення у підручниковій 
літературі. Науково виважено охарактеризовано цей документ у колективній 
праці “Історія України: нове бачення” (К, 1996): “Це помітна і довгоочікувана 
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подія в історії України не мала бажаних наслідків. Соборність лише 
продекларували... Хоч Західно-Українська Народна Республіка перетворилася на 
Західноукраїнську область УНР, на її території продовжувала функціонувати 
своя система влади. Ці дві влади, що діяли в українських землях, у найскрутніші 
моменти не могли порозумітися, поступившись соборницькими інтересами 
перед власними... Незважаючи на заяви про злуку, розбіжності у стратегії і 
тенденціях керманичів, які діяли по різні боки Збруча, зростали, охоплюючи 
соціально-економічні аспекти та зовнішньо-політичні орієнтації. Цим серйозно 
підважувалось реальне значення Акта 22 січня 1919 року і все ж він залишався 
символом споконвічних прагнень українського народу до возз'єднання”. Однак 
така оцінка, мабуть, потребує деякого уточнення. Адже добре відомо, що 
соборність була тоді не лише продекларована, але й певною мірою втілена в 
життя. Акт Злуки залишався не просто символом споконвічних прагнень нашого 
народу об'єднання, а й був, майже протягом року, реально діючим. 

У 1997 році виходить з друку стаття старшого наукового співробітника 
Інституту національних відносин і політології НАН України І.Гошуляка 
“Проблема соборності України (Ідейні засади, спроби реалізації) (Пам'ять 
століть. - 1997. - № 5). Окрім з'ясування інших питань, пов'язаних із прийняттям 
Акту Злуки, автор статті спиняється на питанні причин, які не дозволили 
реалізувати цей акт в 1919-1920 роках. Варто звернути увагу на такий важливий 
урок, котрий зводиться до того, що Україна зможе вистояти, як соборна 
самостійна держава лише тоді, коли українці будуть спроможні мирно 
вирішувати свої внутрішні суперечності; досягти загальнонаціональної єдності й 
згоди. Адже саме громадянська війна, в яку вони дали себе втягнути, 
розпорошення державницького потенціалу нації між різними політичними 
платформами стали головною причиною поразки визвольних змагань 1917-1920 
рр. Конфлікт між УНР і гетьманською Українською державою, а потім між 
Директорією і стихійною силою сотень повстанських загонів — це по суті 
конфлікт не різних територіальних утворень, а різних систем, устроїв та 
ідеологій, що боролися між собою за оволодіння однією й тією ж територією. 

Цілий ряд праць по вказаній проблемі з'явився в 1999 році, коли 
відзначалось 80-річчя Акту Злуки. До цієї ювілейної дати був опублікований ряд 
праць, серед яких варто відзначити книгу професора В.Сергійчука “Українська 
соборність. Відродження українства в 1917-1920 роках”. Книга є збірником 
архівних матеріалів, які раніше переховувалися в спецфондах, із вступною 
статтею автора “Цілісність землі рідної і народу — одвічно в серці та помислах”. 
Сергійчук твердить, що про соборність Русі-України свідчив перед світом вже 
Нестор-літописець. Але з особливою силою прагнення до творення Самостійної 
Соборної Держави виявилось з 1917 року, коли українство взялося творити свою 
власну долю на своїй етнічній території. Тоді у визвольні змагання включилися 
не тільки на Великій Україні — скрізь, де вже розселився наш етнос”. 

Тоді ж, у 1999 році, опубліковано ряд науково-популярних статей, 
переважно розрахованих на вчителів, студентів, учнів. Одну з них, 22 січня - 
день української соборності (до 80-річчя злуки УНР і ЗУНР)” опублікував у 
газеті “Історія України” доктор історичних наук С.Кульчицький. Окрім 
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загальних матеріалів, пов'язаних із історією прийняття Акту Злуки, Кульчицький 
звертає увагу на те, що в першій половині 1919 року були здійснені певні заходи 
для реалізації злуки. Зокрема, уряд Директорії виділив 5 млн. грн. на перешивку 
вузькоколійних рейкових шляхів Галичини. Було відкрито кредит у 40 млн. грн. 
для продовольчих операцій в Галичині, Буковині та Холмщині. Українським 
громадянам, які закінчили Львівський, Віденський або Чернівецький 
університети, підтверджувалися права дипломів УНР, Перелік подібних 
урядових розпоряджень може бути продовжений. 

Міжнародні аспекти Акту Злуки розглянув у навчальному посібнику 
“Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року)” (К, 1999) І.О. Овсій. 
Він вважає, що і після злуки обидві держави проводили самостійну політику й 
кожна слала свою місію за кордон. Причиною тут була не якась там інертність чи 
інші чинники. Річ у тім, що в січні 1919 року УНР і ЗУНР відправили спільну 
делегацію на Паризьку мирну конференцію. Проте на цьому міжнародному 
форумові справи всіх чотирьох частин України — Наддніпрянщини, Східної 
Галичини, Південної Буковини, Закарпаття - розглядалися окремо. Керувалися в 
цьому міжнародним: правом. Найвигіднішим було становище Галичини, бо всі  
народи, які входили до складу Австро-Угорщини, після її розпаду одержали 
право на створення власних держав. Та задеклароване не завжди виконується, і 
хоча уряд ЗУНР завчасно просив президента США Вільсона захистити Галичину 
від намагань Польщі анексувати цей край, Сполучені Штати цього не зробили. 

Окремо потрібно сказати про аналітичну статтю Голови Верховної Ради 
України, професора Володимира Литвина. “Державотворчий потенціал 
української соборності”, опубліковану в газеті “Голос України” (2003. - 22 січня. 
— С.4). У статті проводяться історичні паралелі Акту Злуки з сучасними подіями 
в незалежній Україні. 

“Консолідуючим фактором соборності в незалежній Україні, - пише 
В. Литвин, - виступають міжнаціональна злагода і мир, толерантне співжиття 
титульної нації, корінних народів, національних меншин... Зберегти одне з 
найсутніших надбань новітньої суверенної України - міжнаціональну злагоду – є 
не тільки веліннями часу й запорукою соборного існування суверенної держави”. 

Враховуючи ту обставину, що роль і місце Акту Злуки в історії українського 
народу залишається визначними, завданням сучасних науковців є подальше 
вивчення цього питання. На думку І.Гошуляка (Велика подія в історії України 
(до 80-річчя Універсалу Соборності) // Пам’ять століть. - 1999. - № 1. - С. 16-17), 
одним із перспективних напрямків у цьому вивченні може бути висвітлення і 
зіставлення поглядів та оцінок, висловлених очевидцями й активними 
учасниками Української революції 1917-1920 рр., - І.Мазепи, М.Стахіва, 
Л.Цегельського, М Шаповала, О.Шульгина та ряду інших. Потребує також 
поглибленого аналізу комплекс об’єктивних і суб'єктивних причин 
нереалізованості Акту Злуки, уроків цієї події для сучасної розбудови незалежної 
України. 
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ІДЕЯ СОБОРНОСТІ В ДЕРЖАВНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
С.ПЕТЛЮРИ 

 
Л.І. Шаповал 

 
В історії України золотими літерами записано дати 22 січня 1918 і 1919 

років. Це – переломні дати у вітчизняній історії українського народу та його 
політичного зростання. Дня 22-го січня 1918 року Українська Центральна Рада 
в Києві Четвертим універсалом проголосила суверенність Української Держави 
у формі Української Народної Республіки (УНР), а дня 22-го січня 1919 року 
Трудовий Конгрес і Українська національна Рада Західної Української 
Народної Республіки (ЗУНР) на Софіївській площі у Києві проголосили Акт 
злуки українських земель в одну УНР.  

Напередодні відкриття Трудового конгресу сталося урочисте 
проголошення об’єднання західних і східних українських земель в соборній 
державі. При всій історіографічній суперечливості у висвітленні 
розглядуваного нами періоду серед істориків немає будь-якої двозначності в 
загальній оцінці об’єднання УНР і ЗУНР, котре розглядається як подія великої 
історичної ваги. Проголошення 1848 року Головною Руською Радою гасло 
соборності українських земель стало однією з підвалин модерного українського 
руху. З вибухом революції гасла соборності активно використовувались 
українськими політичними силами. Українська соціал-демократична партія 
висувала програмну заяву, висловлену Миколою Ганкевичем на з’їзді “мужів 
довір’я” 19 жовтня 1918 року. В ній говорилося: “У великій історичній хвилі, де 
валяться основи старого світу і на його руїнах зростає нове життя вільних 
самостійних народів, що самі рішають про свою долю й майбутність, 
Національні збори українців австро-угорської монархії проголошують 
торжественно перед цілим світом, що домаганням і метою всіх українців є 
з’єднання всіх українських земель… в одну державу, що метою наших 
національних змагань є соборна, вільна, самостійна Українська держава”. Ці 
гуманні мотиви чітко перегукуються з подібними заявами Центральної ради в 
Києві, кінцевим виявом яких став Закон про національно-персональну 
автономію 22 січня 1918 року. В середині жовтня Український національний 
Союз оприлюднив “Заяву про внутрішнє і зовнішнє становище України”, в якій 
назвав цілком природним і необхідним “злучення в один державний 
український організм всіх заселених українських земель, які до цього часу через 
історичні та міжнародні обставини не ввійшли в склад української держави, 
тобто Східної Галичини, Буковини, Угорської України, Холмщини, Підляшшя, 
частини Бессарабії з українським населенням Донщини, Чорноморії і Кубані”. 

Після проголошення ЗУНР в кінці жовтня 1918 року склалася принципово 
нова сприятлива до об’єднання ситуація. Об’єднавчий рух ініціювався з обох 
сторін. Гасло соборності ніколи не згорталося наддніпрянцями. Підставою є 
цитата із програми Революційної української партії (РУП) “Самостійна 
Україна”: “Одна єдина нероздільна, вільна, самостійна Україна від гір 
Карпатських аж по Кавказькі”. 
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Успішне повстання під проводом Директорії та відновлення УНР, з одного 
боку, а також українсько-польська війна на західноукраїнських теренах, з 
іншого, прискорили об’єднання двох республік. Воно справедливо 
розглядалося як втілення в життя віковічного прагнення народу до державної 
єдності, як засіб його згуртування проти польської експансії на українські 
землі. 24 листопада 1918 року Державний Секретаріат ЗУНР ухвалив розпочати 
переговори з Директорією у справі злуки. Першим реальним кроком до 
об’єднання стало підписання у Фастові 1 грудня 1918 року Передвступного 
договору, який засвідчив намір обох сторін “злучить в одно державне тіло”. 3 
січня 1919 року в Станіславі на засіданні Української Національної Ради була 
затверджена ухвала про злуку ЗУНР і УНР. Акт злуки українських земель було 
урочисто довершено 22 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві. З цієї 
нагоди Директорія видала універсал, в якому говорилося: “Віднині воєдино 
зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України, ЗУНР 
(Галичина, Буковина й Угорська Русь) і Надніпрянська Велика Україна… 
Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України…” 

Отже, ідея соборності українських земель, яка була важливою складовою 
політичної програми українських самостійників початку ХХ століття, стала 
дійсністю. Цю ідею виношував у своїх подумках майбутній голова Директорії 
(9 травня 1919 року) Симон Петлюра: “Я вірю і певний, що Україна як держава 
буде. Може не зразу такою великою, як нам хотілось би, але буде. Думаю я, що 
шлях для Української державності стелиться через Київ, а не через Львів. 
Тільки тоді, коли Українська Державність закріпиться на горах Дніпра і біля 
Чорного моря, тільки тоді можна думати, як про реальну річ, про збирання 
українських земель, захоплених сусідами”. “Інша політика – це мрії, нереальні 
комбінації, що призведуть до того, що ніякої України не буде. Вся цілокупність 
обставин, як внутрішніх так і зовнішніх (міжнародних) мені доводить, що 
іншого шляху до здійснення наших ідеалів немає: в першу чергу – Чорне море – 
Дніпро, як дорога і зв’язок із Кавказом, а потім уже, після того як збудуємо свої 
заводи зброї і організуємось, - ширша програма національного будівництва і 
заокруглення кордонів. В цьому напрямку я й працюю, не звертаючи ні на що”, 
- пише Симон Петлюра в листі до Ю. Гуменка. 

Голова Директорії УНР та її уряд вірили, що український народ ніколи не 
погодиться з тим, щоб повернути коло історії назад і відмовити йому в праві 
бути господарем у своїй незалежній державі. Ця непохитна віра Симона 
Петлюри в український народ була найкраще передана його словами: “Після 
ганебної віковічної неволі, після страшного божевільного лихоліття, Ти 
переможеш, Народе – Лицарю, і в державі своїй незалежній установиш волю 
святу для всіх народів, що живуть на розкішних землях твоїх. Вірний високим 
засадам волі і рівності, що ласкав Ти з часів стародавніх, Ти явиш усім народам 
світлий образ правової держави демократичної із забезпеченням вольностей 
громадянських». 

Ідея соборності наскрізно проходить через державницькі заходи видатного 
політичного лідера. В своїх роздумах до генерала-хорунжого Миколи 
Удовиченка Симон Васильович подає такі думки: “В справах територіально-
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державних я керувався і керуюсь принципами соборності України. Основою 
державності повинна бути Центральна Україна – Наддніпрянська, а не 
передгір’я, частина її. Коли об’єктивні обставини складаються так, що сьогодні 
соборності, етнографічно-територіального принципу нації не можна здійснити, 
було би божевільством в угоду максималізму територіального одмовлятись од 
державної самостійності на тих землях, де цю самостійність можна 
зреалізувати. Якби таким шляхом, яким хотів іти Грушевський в цій справі, 
йшла Італія, Румунія, Югославія, то вони ніколи б не створили своєї 
державності. Державні мужі цих країн рахувались з реальними силами нації, з 
тим, що вони можуть зробити, у нас хотіли або все, або нічого, хотіли волю 
політиків Галичини (3,5 млн.) накинути цілому українському народові. Я був і є 
прихильником реальної політики – можливих осягнень, а не фантастичних 
інтенцій. Це не значить, що я одмовляюсь від ідеалу нації. Він буде здійснений, 
не може бути здійснений, але реальну підставу для цієї журавлиної 
національної праці, розрахованої на кілька десятиліть, повинні дати не 
політичні діти, до яких я причисляю деяких сивих професорів, а люди діла і 
реальних осягнень… Очевидна річ, що я маю досить в собі опорної сили не 
зважати на брехні і інсцинуації і йти далі дорогою випробуваного реалізму і 
наддніпрянського централізму, який врешті-решт раніше чи пізніше приведе до 
об’єднання українських земель, себто до фактичної соборності”. 

Будучи на державній посаді, С.Петлюра звертається до населення всієї 
Соборної України: “Селяни, робітники і весь народе України! Важкий шлях, 
народе України, до твого щастя. Тернями встеляють його твої вороги і, як дикі 
звірі, вичікують хвилі, коли б кинутися на тебе і своїми забрудненими пазурями 
впитися в твоє молоде тіло і ссати з нього твою святу кров. А ти зневірений і 
втомлений, блукаєш серед цього бруду, чуток, провокацій, підлесливих 
обіцянок, котрі тільки розпорошують твої сили й розбивають дух твій. 
Зневір’ю, розчаруванню не може бути місця в час, коли на довгі літа 
вирішуються твоя доля, твоє щастя і твій добробут. Тільки міць, єдність та 
тверде непохитне стремління до повної незалежності й свободи може бути 
нашим побратимом”. 

Найтяжча хвиля боротьби не зупинила праці Уряду УНР та його голови на 
користь і добробут Батьківщини. “Військо українське, обороняючи інтереси 
народу, мусить провадити і далі визвольну боротьбу. Разом з ним боряться і 
наші брати, галицькі українці (а не австріяки, - як кличуть дурні люди); 
боряться, щоб спільними силами здобути кращу долю для всіх нас, синів 
Соборної Єдиної України”, - так вважає С.Петлюра.  

Досягнута в наш час державна незалежність України силами всіх 
Українців – заслужений коронний вінок для славних будівників української 
нації, об’єднаних всенаціональною ідеєю державної незалежності та 
соборності. 
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УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ 
У 1917 РОЦІ НА ПОЛТАВЩИНІ 

 
С.О. Зогаль 

 
Історичні та краєзнавчі дослідження останніх років, звільнившись від 

умовностей офіційної радянської ідеології, відкрили чимало замовчуваних раніше 
імен та фактів, що дають можливість більш глибоко пізнати і зрозуміти 
недостатньо вивчений період вітчизняної історії - період Української революції – 
і, зокрема, прослідкувати особливості розвитку національно-визвольного руху, 
творення національної культури. 

Лютнева революція дала колосальний поштовх розвиткові українського 
життя. Придушене в російській „тюрьмі народів”, воно відтоді нестримно 
вирувало, било ключем. Один із активних учасників тих подій, Дмитро Соловей 
згадує ті часи:”...Дійсно, така велична і неповторна була доба воскресіння 
української нації, що тим, хто сам її не пережив, навряд чи й можливо вповні 
зрозуміти, що діялося на Полтавщині, як і по всій Україні. Громадське життя 
буяло, клекотіло, прибирало різноманітних форм”. 

Сподіваннями на відродження України були просякнуті настрої не лише 
деяких патріотів, але й масова свідомість. Слова М.Грушевського, який твердив, 
що „велика хвиля визволення поставила перед українським народом великі 
завдання. Треба було забезпечити волю Україні, відновити її старе народовладдя, 
право народу самому правити всіма своїми справами. Діло велике, час такий, 
якого не було від часів Хмельниччини - упустити його не можна було”, падали на 
родючий ґрунт. У нашому краї теж виявилося чимало людей, які поділяли погляди 
голови УЦР. 

В губернії взагалі та в Полтаві зокрема існували давні усталені національні 
традиції. Фактично, вже з 50-х років ХІХ століття, із виникненням „Громад” 
українською інтелігенцією велася просвітницька діяльність, спрямована на 
відродження культурних традицій рідного народу. Після 1905 року ці традиції 
продовжували товариства „Просвіти”, що працювали не лише в губернському 
центрі, але й у містечках і селах. Звичайно, не можна говорити про створення на 
той час міцного, структурованого українського суспільства, але деякі здобутки на 
цьому шляху були. І тому цілком логічним бачиться піднесення національного 
руху після повалення самодержавства, активізація його на всіх рівнях від місцевих 
органів самоврядування до Центральної Ради у Києві. 

В перші ж тиждні після падіння самодержавства легалізували свою діяльність 
українські організації Полтави. Так, 8 березня у Полтаві на урочистих зборах 
українців було створено Український комітет, який мав інформувати громадскість 
про розвиток революційних подій. Окрім цього, організації українських партій 
створили спільну Раду поступових українських партій міста Полтави. 

З другої половини березня до Центральної Ради почали масово надходити 
вітальні телеграми, котрі свідчили про те, що в містах і селах стихійно 
зароджуються осередки українського руху, відновлюється робота „Просвіт”, а 
соціальні проблеми, особливо на селі, тісно пов’язані з вирішенням національного 
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питання. Отже, початок квітня 1917 року - вибух української політичної 
активності. Всюди відбувалися численні мітинги, з’їзди. Так, 4 квітня в містечку 
Воронкове відбувся загальнонародний мітинг, на якому було вирішено ввести 
навчання в усіх школах України рідною мовою, а також було засновано 
товариство „Просвіта”. 23 квітня в містечку Мачухи Полтавського повіту 
відбулася українська маніфестація з національними флагами та гаслами. 1 травня 
в містечку Сорочинцях було влаштовано мітинг. У ньому участь понад 5 тисяч 
чоловік, співали національний гімн. І таких прикладів можна наводити безліч. 

Найстарішим осередком українського національного руху в губернії була 
Полтавська громада ТУПу (Товариства українських поступовців). Вона 
репрезентувала на місцях „Громади”, які організовували і утримували на місцях 
українські інституції: „Просвіти”, читальні, клуби, книгарні тощо. Полтавська 
Громада нараховувала у своєму складі близько 20 чоловік. Після Лютневої 
революції вона стала центром українського політичного життя на Полтавщині, 
налагодила випуск агітаційних листівок, відозв, тобто, провадила в першу чергу 
роботу освідомлюючу. Вона провела вибори до національного конгресу, який 
узаконив існування Центральної Ради, визначив її статус та поповнив склад. 
Згідно з нормами територіального представництва від Полтавщини до 
Центральної Ради обрали М.Ковалевського, М.Токаревського, П.Чижевського та 
В.Шемета. Полтавська Громада була також організатором Всеукраїнського з’їзду 
на Полтавщині. За її ініціативи було створено міжпартійний комітет, в який 
входили представники від усіх українських партій та організацій: кооперативів, 
Українського клубу, „Бояна” і новонародженої „Селянської спілки”. Засідання 
комітету проходили в помешканні Українського клубу, в якому тоді кипіло 
українське життя. 21 травня розпочався з’їзд. Він продемонстрував значний 
потенціал українства в губернії. В.Андрієвський згадує події того дня: „Скрізь по 
вулицях видно було жваві веселі постаті в українському національному вбранні. В 
центрі міста в Корпусному саді грала музика. Співав український хор, був 
уряджений український ярмарок - словом, місто виявляло святковий український 
вигляд і настрій. Будинок музичного училища на Пушкінський вулиці, де мав 
відбутися з’їзд, прикрашено двома прапорами: жовто-блакитним і червоним - за 
бажанням соціалістів. В залі засідань естрада прикрашена жовто-блакитними 
прапорами, з правого боку великий бюст Т.Шевченка прибрано рушниками та 
плахтами. Довкола стола президії портрети славних українських мужів з 
Полтавщини: Котляревського, Сковороди, Лисенка, Драгоманова. Старицького. 
Делегатів з’їхалося понад 600 чоловік...” Головою з’їзду було обрано соціал-
демократа Б.Мартоса, товарищем голови - В.Андрієвського, писарем - інженера 
П.Макаренка. За з’їздом стежила ціла Полтавщина, його слова чекала Україна, а 
резолюції мали бути надіслані до Центральної Ради і Тимчасового уряду. На з’їзді 
було обрано представників до Центральної Ради. Ними виявилися П.Мшанецький, 
К.Пиляй, Р.Матяш та Л.Бочковський. 

Протягом 16-17 квітня у Полтаві проходив Український селянський з’їзд, 
організований Селянською спілкою. На нього з’їхалося понад півтори тисячі селян 
- уповноважених від волостей з усієї губернії. Головою з’їзду було обрано 
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М.Ковалевського, товарищами голови - Ю.Соколовського, Я.Стеньку, писарями - 
М.Токаревського і П.Макаренка. 

Після закінчення своєї роботи з’їзд ухвалив стратегію щодо політичного 
ладу. Поміж головних знаходимо досить сміливі на той час пункти. 

На завершення коаліційним комітетом представників різних організацій було 
влаштовано святкування Шевченківської річниці. Святкування почалося на 
Соборній площі, де в присутності багатьох тисяч людей (військових, учнів 
середніх учбових закладів, селян, представників земства, громадських організацій) 
було відслужено панахиду. З Соборної площі маніфестація у супроводі 
десятитисячного натовпу рушила далі. Біля будинку губернського земства вона 
зупинилася і там відбувся мітинг. Біля пам’ятника І.Котляревському український 
хор виконав гімн „Ще не вмерла Україна” та українські народні пісні. Шестя 
тривало понад чотири години. 

Реакція в губернії на І-й Універсал Центральної Ради не змусила себе довго 
чекати. Його підтримали Полтавська міська дума, Полтавське губернське земство, 
численні повітові селянські з’їзди, визнаючи необхідність національно-
територіальної автономії України. Це були люди різні за віком, освітою, 
вихованням, але їх об’єднувала спільна віра у воскресіння України. Отже, 
українське національне життя в губернії розвивалося активно і орієнтувалося на 
Центральну Раду. 

Після Лютневої революції на Полтавщині з’являються і осередки українських 
партій. Щоправда, вони були в той час ще нерозвиненими і слабкими. Найстаріша 
за віком УСДРП мала свої організації переважно по великих містах, вела роботу 
серед робітництва і значною популярністю серед інтелігенції не користувалась. В 
УСДРП активно працювали М.Криворотченко (Т.Воля), М.Токаревський, 
С.Косенко, П. Височанський. Але і УСДРП, порівнюючи з російськими партіями, 
була нечисельною, слабою, мало розгалудженою організацією. 

Найбільш впливовою політичною силою стала партія українських 
соціалістів-революціонерів, яка зародилася незадовго перед революцією. 
Фактично після неї почалося її справжнє формування. Активними діячами УПСР 
були М.Ковалевський, Л.Ковалів, М.Литвиненко, А.Заливчий. Їй були підвладні 
Селянські спілки - професійно-класові організації українського селянства. Всі 
вибори, в яких брала участь „Спілка”, давали їй завжди більшість на селі. Для 
українських селян „Спілка” відіграла велику роль. На Полтавщині сили УПСР 
хоча й були невеликими, але вона користувалася значним впливом на селі. 

Українських соціалістів-федералістів очолювали Кость Товкач та 
Є.Сіяльський. У Полтаві їх партійний осередок налічував лише 5 членів. 
Помірковані гасла соціалістів-федералістів, зокрема, викупу землі, не отримали 
достатньої підтримки в масах. 

Влітку на Полтавщині йшла розбудова нової політичної партії - Української 
демократичної хліборобської партії (УХДП0. Ініціаторами її створення були 
земські діячі Лубенського повіту В. і С.Шемети, голова повітової земської управи 
М.Боярський та ін. Остаточна редакція партійної програми була складена 
В.Липинським і опублікована у жовтні 1917 року. 
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Полтавщина стала також і осередком формування партії соціалістів-
самостійників. 6 грудня в Полтаві відбувся її губернський з”їзд, делегати якого 
обрали керівні органи партії та її голову - інженера П.Макаренка. Партія ставила 
собі за мету здобути незалежність України. Щоправда вона не мала широкого 
опертя в масах. 

Союз хліборобів-власників - це була найправіша організація за тих часів - 
організація поміщицька. Головою і душею Союзу був поміщик 
Костянтиноградського повіту М. Коваленко, людина дуже здібна і енергійна. До 
революції був депутатом Державної думи, губернським гласним і серед 
українського громадства заробив собі популярність тим, що на одному з 
губернських земських зібрань виступив в оборону української мови в народних 
школах України. На той час це було неабиякою сміливістю, коли навіть саме 
слово „український” було нелегальним. Установчий з’їзд Союзу хліборобів-
власників відбувся 30 квітня у Костянтинограді. Хлібороби-власники категорично 
виступали проти принципів соціалізації і націоналізації землі, за непорушність 
принципу приватної власності. Щодо політичної програми, вони поставили за 
мету досягнення незалежності України. 

Отож, у той час, як російські партії відразу після падіння царату розвивають 
інтенсивну організаційну працю в масах, маючи для цього засоби і достатньо 
великі кадри, українські партії лише формуються, поповнюючи кадровий склад за 
відсутністю старих людей з інтелігенції молоддю. У Полтаві, наприклад, 
резервуаром для поповнення кадрів УСДРП та УПСР були в першу чергу члени 
Юнацької спілки. 

Для 1917 року головним критерієм популярності політичних сил були 
результати виборчих кампаній до органів місцевого самоврядування (весна-літо), 
Всеросійських Установчих зборів (осінь) та Українських Установчих зборів  
(осінь-зима). Ці великі виборчі кампанії проводилися на широкій демократичній 
основі. Тому результати їх мають максимально можливий на той час об’єктивний 
характер. За ними можна відстежити динаміку змін суспільних настроїв. Вибори 
до Полтавської міської думи відбулися в липні 1917 року, після проголошення І-го 
Універсалу. В цей час український рух швидко прогресував, а партії, що його 
представляли, надолужували відставання від російських у розбудові мережі 
місцевих організацій. Вони, з огляду на специфіку губернії - переважання 
орієнтації на Росію - мали шукати союзників: або застосовувати тактику єдиного 
національного блоку, або йти у спілку з близькими за ідеологією російськими 
партіями. Зрештою було створено об’єднаний соціалістичний блок, куди увійшли 
УСДРП, УПСР, партія соціалістів-революціонерів, Об’єднана єврейська 
соціалістична робітнича партія (С.С. і Є.С.) та Єврейська соціал-демократична 
робітнича партія „Поалей-Ціон”. Саме цей блок партій отримав перемогу на 
виборах. Український блок очолив В. Андрієвський. За нього проголосувало 12% 
виборців. Вцілому на Полтавщині українські партії отримали 32,5% голосів- 
нйбільше з усих губерній України. Але єдиний загальноукраїнський національний 
міжпартійний блок все ж таки не було створено. Як зазначив у своїх споминах 
В.Андрієвський, „...Українські соціалісти були забагато соціалісти і замало 
українці. Вони поставили собі за мету поділити після Марксового катехізму 
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українську націю на класи. Одно тільки вони забули, що на великій Україні тоді 
ще не було української нації. Українські ж несоціалісти хотіли навпаки - створити 
націю. Вони були надто делікатними. В результаті скористався третій”. 

Під час виборів до Всеросійських Установчих Зборів (листопад 1917 р.) 
перемогу отримала УПСР. Цілком природнім є те, що в аграрному регіоні 
найбільшу кількість голосів зібрала партія, що відстоювала інтереси селян і 
Селянська спілка. Але симптоматично, що голоси віддали не російським есерам, а 
УПСР. Без перебільшення можна твердити, що спрацював національний фактор: 
для хліборобів полтавських повітів більш близькими і зрозумілими були 
українські есери. „Міські” партії не мали такої великої підтримки, бо губернія не 
могла похвалитися значною кількістю міського робітництва. Перемогу на виборах 
до Всеукраїнських Установчих Зборів також отримали українські есери та 
Селянська спілка, на другому місті - більшовики, на третьому - хлібороби-
власники. 

Згідно з результатами цих трьох виборчих кампаній, фіксується зростання 
домінуючої ролі українських партій соціалістичного напрямку (УПСР, УСДРП), 
зменшення прибічників російських соціалістів та збільшення кількості виборців, 
що віддали свої голоси більшовикам. Отже, в цілому на Полтавщині українські 
списки святкували перемогу. 

Якщо події Лютневої революції відзначалися в краї як свято, викликали масу 
очікувань на краще, то прихід до влади в Петрограді більшовиків був сприйнятий 
як щось скороминуще і випадкове. Органи місцевого самоврядування різко 
засуджували повстання більшовиків. За таких обставин на Полтавщині дізналися 
про проголошення ІІІ-го Універсалу УЦР. В цілому в Полтаві досить урочисто 
відзначили встановлення нової влади. Приблизно за таким же сценарієм 
проходило проголошення УНР і в повітах. Отже, УНР користувалася значною 
підтримкою в Полтавській губернії, причому як з боку громади, так і органів 
місцевого самоврядування. В Полтаві текст ІІІ-го Універсалу одержали увечері 8 
листопада, а 10-го оприлюднили на мітингу. Полтавська міська дума, заслухавши 
11 листопада ІІІ-й Універсал, ухвалила вітати перший уряд УНР, уживати всіх 
заходів, щоб надати йому допомогу і провести в життя основи Універсалу. 

Отже, українське життя на Полтавщині розвивалося активно й орієнтувалося 
на Центральну Раду в Києві. До середини грудня УЦР мала стабільну підтримку 
українських мас. Щоправда, Центральна Рада не утворила загальноукраїнський 
координаційний центр, котрий міг би направляти діяльність українських осередків 
в єдине річище. В цілому 1917-й рік виявив великий потенціал українського руху 
в губернії. Йому поталанило на лідерів. З часом вплив української ідеї на 
Полтавщині мав стійку тенденцію до посилення. З іншого боку, події 1917 року 
створили низку унікальних шансів для українського народу, які повною мірою 
реалізувати так і не вдалося. Проте історія досягнень і невдач національно-
визвольного руху, проголошення УНР на Полтавщині, формування місцевих 
органів влади ця проблема не втратила своєї актуальності і тепер: знання 
досягнень наших попередників може стати своєрідним фундаментом у процесі 
розбудови української державності у центрі і на місцях, а критичний аналіз її 
прорахунків і помилок буде слугувати далеко не зайвим застереженням. 
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ВІЙСЬКОВИЙ МІНІСТР ЗУНР ДМИТРО ВІТОВСЬКИЙ 
 

П.В. Киридон 
 

Акт соборності, проголошений 1919 року в Києві, став можливим лише 
завдяки успішному розвиткові Української революції протягом майже двох 
попередніх років. Одним із її активних провідників на західноукраїнських землях 
був Дмитро Вітовський. 

 Саме в західних регіонах України на початку осені 1918 року галицькі 
українці, усвідомлюючи неминучість падіння Австро-Угорської імперії, почали 
готуватися до взяття влади в свої руки. Створений з цією метою Військовий 
комітет очолив сотник Українських січових стрільців Дмитро Вітовський. 

 18 жовтня 1918 року у Львові під керівництвом Євгена Петрушевича 
відбулися збори, на яких представники різних організацій Галичини і Буковини 
вирішили утворити Українську Національну Раду – представницький орган 
українців в Австро-Угорській імперії. Рада незабаром проголосила створення 
Української держави на землях Галичини, Північної Буковини і Закарпаття. Коли 
ж австрійський уряд відмовився передати владу українцям, у ніч на 1 листопада 
1918 року Д.Вітовський, котрий мав під командою близько 1200 вояків, зайняв у 
Львові урядові установи, роззброїв солдат-неукраїнців і підняв на міській ратуші 
жовто-синій прапор. Подібним чином було встановлено українську владу і в 
повітових містах. Так постала Західно-Українська Народна Республіка. 

 Що ж нам нині відомо про життя Д.Вітовського? Народився він поблизу 
Галича, в селі Медуха (нині Івано-Франківщина) 8 листопада 1887 року в 
селянській сім’ї. Ще гімназистом у Станіславові входив до таємного гуртка. 
Ставши студентом юридичного факультету Львівського університету, не раз 
організовував антиурядові молодіжні демонстрації, вимагаючи, зокрема, 
створення українського університету, вступив до Української радикальної партії. 
У ті ж роки Дмитро починає друкувати перші власні твори під псевдонімом Гнат 
Буряк, виступає як один з організаторів читалень „Просвіти”.  

 Проте особливий резонанс мало започаткування діяльності товариства 
„Січ”. Активними фундаторами "Січі" стали відомі громадські діячі, публіцисти, 
письменники, майбутні військовики Західно-Української Народної Республіки 
А.Чайковський, С.Ставничий, Л.Лепкий, Р.Дашкевич, С.Рiпецький, М.Угрин-
Безгрішний, А.Лотоцький та багато інших. Жвава діяльність організаторів, серед 
яких помітне місце належало й Вітовському, популярні серед сільського 
населення Галичини ідеї Радикальної партії дали помітні результати – напередодні 
Першої світової вiйни кількість залучених до "Січі" становила понад 80 тисяч 
осіб.  

 У листопаді 1911 року Вітовський вдало спланував втечу зі станіславської 
тюрми Мирослава Січинського, який три роки перед тим убив австрійського 
намісника в Галичині графа Потоцького. 24-річний діяч стає помітною постаттю в 
когорті патріотично налаштованих галицьких українців. 

 З розв’язанням Першої світової війни в 1914 році, коли розпочалося 
формування легіону Українських січових стрільців (УСС) у складі австро-
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угорського війська, ім’я Вітовського зустрічається серед 16 українських старшин, 
яких цісарське командування відібрало для проведення мобілізаційних заходів. 
Незабаром він очолив перший створений курінь УСС у Львові.  

 Командуючи сотнею, куренем, Вітовський пройшов основні бої з участю 
січовиків у Першій світовій війні, у тому числі на горі Маківці, над Стрипою. За 
бої в Карпатах він був двічі нагороджений.  

 Влітку 1915 року його призначили військовим комендантом Галича. Тоді ж 
Вітовський засновує у Львові разом з січовими стрільцями журнал „Шляхи” 
(видавався до 1918 року), Стрілецький фонд. Він справедливо набуває визнання як 
ідеолог і організатор стрілецького руху.  

 Після створення 1916 року міського комісаріату УСС у Ковелі Вітовського 
призначили його керівником. На цій посаді Дмитро Вітовський розгорнув велику 
просвітницьку роботу. Він планував відкрити 1 травня 1916 року українську 
приватну школу і підібрав для неї вчителів. Але цей намір не було здійснено через 
наступ російських військ під командуванням генерала О.Брусилова.  

 Потім Вітовський активно займався проблемами розселення біженців, але 
не полишав ідею відкриття українських шкіл. Йому вдалося досягти бажаного. 
Згідно зі звітом, складеним самим Вітовським, на Ковельщині тоді відкрилися й 
успішно діяли 17 двокласних українських шкіл, учителями в яких були українські 
січові стрільці. 

 Перебуваючи на Волині, Д.Вітовський разом із товаришами описував 
народну архітектуру, пам'ятки старовини, збирав фольклор, легенди, пісні, вів 
щоденник. Він мав навіть намір видавати „ Волинський альманах”, щоб розвивати 
літературний рух у краї, але невдовзі був відкликаний у Галичину. У червні 1917 
року Вітовського направили до Львова у Вишкіл для навчання та формування 
новобранців. 

 Відомо, що в період Української Держави Павла Скоропадського Дмитро 
деякий час був військовим комендантом Жмеринки, доклавши зусиль до 
формування національних адміністративних структур. 

 Між тим наростання революційної ситуації в Галичині покликало 
Вітовського туди. Очоливши Український Військовий Генеральний секретаріат у 
Львові, він опинився серед вождів національного руху. Проте Українська 
Національна Рада все ще прагнула до розв’язання питання про владу на її користь 
без насильства. У ній переважали помірковані елементи, які виношували надії на 
конституційні перетворення в Австро-Угорщині, сподіваючись поступово 
вибороти право на створення в межах імперії українського автономного краю.  

 Не сподіваючись на зовнішню підтримку з боку Наддніпрянщини, де 
політична ситуація була непевною через хитке становище гетьмана 
Скоропадського, не маючи жодних сподівань на увагу Антанти, котра вже майже 
здолала знесилену Австро-Угорщину, лідери Української Національної Ради 
фактично не сприймали ідею створення в найближчому часі самостійного 
державного організму в Західній Україні. Вони віддавали перевагу очікуванню на 
краще і дипломатичним заходам, шукаючи підтримки, перш за все, з боку 
імператорського двору Відня. 
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 Ситуація, проте, вимагала рішучих дій. У ніч на 30 жовтня 1918 року 
українка-телеграфістка випадково перехопила наказ польської Ліквідаційної 
комісії про захоплення влади у Галичині. Цілком реальна загроза з боку поляків і 
підштовхнула сотника Вітовського на „Листопадовий зрив”. Усупереч упертим 
легітимістським маренням Української Національної Ради він наполіг на взятті 
влади у Львові 1 листопада 1918 року і керував переворотом.  

 Звичайно, об’єктивний розпад Австро-Угорської монархії давав змогу 
західним українцям почати на її руїнах будівництво власної держави. Але, попри 
всі сприятливі обставини, якби не було того революційного запалу, що його 
продемонстрував Дмитро Вітовський, рішуче і сміливо роззброївши львівський 
гарнізон окупантів, узявши під варту австрійського намісника Галичини К.Гуйна 
та військового коменданта, зайнявши всі найважливіші урядові установи в місті, 
не утворилася б ЗУНР, яка поєднала відданість європейським демократичним 
вартостям і вміння діяти в інтересах державотворення. 

 13 листопада 1918 року було затверджено Конституцію: „Тимчасовий 
основний закон про державну самостійність українських земель колишньої 
Австро-Угорської монархії“, згідно з яким вона отримала назву Західно-
Українська Народна Республіка. Закон визначав територію ЗУНР, котра 
охоплювала українські етнічні землі: Галичину, Буковину і Закарпаття, становила 
70 тисяч квадратних кілометрів і нараховувала близько 6 млн. населення. Були 
затверджені герб держави: золотий лев на синьому тлі та синьо-жовтий прапор.  

 Національним меншинам на території ЗУНР було гарантовано рівні права з 
українським населенням. Наслідком активної зовнішньополітичної діяльності 
ЗУНР невдовзі стало відкриття посольств в Австрії, Угорщині, Німеччині та 
дипломатичних представництв у Чехо-Словаччині, Канаді, США, Бразилії, Італії. 

 Вітовський одразу передав усю повноту влади Українській Національній 
Раді. Невдовзі, 9 листопада його було призначено державним секретарем 
військових справ ЗУНР. Активно включившись у формування республіканського 
війська, Вітовський став першим командувачем Української Галицької Армії 
(УГА). Керовані ним збройні бригади, за нерівних умов, вели кровопролитну 
війну проти польського війська, яке користувалося активною підтримкою з боку 
Франції. Попри несприятливі умови Вітовський тривалий час чинив гідний опір 
агресорам. 

 У січні 1919 року він у складі офіційної делегації ЗУНР брав участь в 
урочистому проголошенні Акта Злуки та торжествах у Києві. Він був одним із 
найпослідовніших прихильників ідеї соборності всіх українських земель, 
розуміючи історичну важливість позитивного розв’язання цього принципового 
питання вже на першому етапі революції.  

 Навесні 1919 року, коли становище ЗУНР стало вкрай тяжким через 
посилення агресії з боку Польщі, яку активно підтримувала Антанта, 
Д.Вітовський відбув на мирні переговори до Парижа у складі офіційної делегації 
ЗУНР, до якої, крім нього, входили міністри Сидоренко, Панейко, Лозинський. 
Метою переговорів було досягнення згоди європейських країн на проголошення 
самостійної української держави. Проте Антанта робила ставку на створення 
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сильної буферної держави Польщі, котра мала стати ніби санітарним кордоном 
між Заходом і більшовицькою Росією.  

 Відомо, що дипломатична місія не досягла бажаного. Однак збереглося 
багато свідчень про активну позицію саме Вітовського. Він неодноразово 
зустрічався з американським президентом В.Вiлсоном, дуже наполегливо 
спілкувався з британським прем'єр-міністром Ллойдом Джорджем, котрий дорікав 
на світовій конференції з проблем України полякам: «Вони висувають свої 
претензії до трьох з половиною мільйонів галичан, забуваючи, що при відновленні 
держави не повинні хапати для Польщі непольське населення, яке ніколи не стане 
польським». Проте, зрештою, переважили антиукраїнські міркування, і зусилля 
українських дипломатів не принесли бажаного результату. 

 Повертався Вітовський додому 4 серпня 1919 року на німецькому 
п’ятимоторному транспортному літаку, що перевозив для української Директорії 
віддруковані гроші. З нез’ясованих причин літак вибухнув у повітрі над Сілезією, 
всі його пасажири та екіпаж загинули.  

 Лише восени 2002 року на Личаківському цвинтарі у Львові було 
перепоховано прах керівників ЗУНР – президента Є.Петрушевича, військового 
міністра Д.Вітовського та його ад’ютанта Ю.Чучмана. Їх тіла кремували в Берліні, 
де вони покоїлися на кладовищі Святої Ядвіги. 

 Сьогодні іменем Дмитра Вітовського названі вулиці в містах Західної 
України, на його вшанування проведено декілька науково-практичних 
конференцій, ім’я цього діяча посідає почесне місце в переліку героїв української 
історії. Коротке життя, що не вмістилося і в 32 роки, стало яскравим горінням на 
користь Батьківщини. 
 

 
ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ: 

РЕТРОСПЕКТИВА З ЧАСІВ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ 
ЗМАГАНЬ (1917 – 1920 РОКИ) 

 
І.Г. Передерій 

 
Сьогодні, коли ми згадуємо таку важливу подію в історії України, як Акт 

Соборності, варто звернутися до всього періоду національно-визвольних змагань, 
до окремих його етапів і визначити духовне підґрунтя об’єднання Західної та 
Наддніпрянської України в єдину незалежну Українську Народну Республіку. 

Не останнім чинником духовного єднання українців у ті часи виявився 
процес відродження національної освіти, що провадився українськими 
національно-демократичними урядами у 1917 – 1919 роках. Центральна Рада, 
гетьманський уряд, Директорія УНР, уряд ЗУНР вважали відродження української 
культури, й зокрема освіти, одним з головних елементів державотворення. 

Дореволюційна система освіти в Україні страждала цілим рядом хиб, 
притаманних усій Російській імперії. Однак серед них виділявся найбільш 
негативний чинник – повна відсутність рідної освіти для українського народу. 
Таке становище призводило до двох катастрофічних наслідків – ще більшого 
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зниження й без того низького рівня грамотності та гальмування національного 
самоусвідомлення народу. Проблема національної освіти гостро стояла також і 
для Західної України, де більшість навчальних закладів мали польську чи 
німецьку мови викладання. 

З вибухом революції в Україні спостерігається піднесення народно-
громадського освітнього руху, що був однією зі складових національно-
визвольного руху українського народу. Основним його гаслом стало гасло школи 
рідною мовою для всіх народів України. 

Ініціатором та рушійною силою руху за національну освіту виявилися 
народно-громадські організації й установи (зокрема Товариство шкільної освіти, 
Всеукраїнська учительська спілка, численні місцеві культурно-освітні товариства, 
фонди, кооперативи, “просвіти”), а також органи місцевого самоврядування 
(здебільшого земства чи народні управи). На чолі цього руху стала Центральна 
Рада, яка протягом всього періоду свого існування, пройшовши складний шлях 
власного трансформування, відстоювала необхідність відродження національної 
освіти, спочатку шляхом проголошення й декларування освітніх вимог, а потім – 
державного керування національними освітніми перетвореннями. 

Спрямованість освітньої політики Центральної Ради та її виконавчого 
органу – Генерального Секретаріату України, а потім Ради Народних Міністрів 
України, була тісно пов’зана з державотворчими процесами (спочатку з 
боротьбою за автономію, а потім – зі становленням незалежної Української 
держави) і ґрунтувалася на національних засадах. В її основі лежали два 
визначальні принципи – обов’язковості вивчення українознавства для всіх народів 
України та “розмежування шкіл між національностями”. Обидва принципи мали 
забезпечити всі народи України необхідною кількістю шкіл з рідною мовою 
навчання й одночасно створити таку систему освіти, яка б формувала у молоді 
незалежно від її національності особистісні риси громадян, виховувала патріотів 
Української держави, її майбутніх співтворців. 

За короткий період – 14 місяців – українському народові та його державній 
владі спільними зусиллями вдалося здійснити широку українізацію нижчої 
початкової школи – у 1-2-х класах відбувся перехід на рідну мову навчання, а у 3-
4-х класах були запроваджені українознавчі предмети. Повністю українізовано 
було 25% нижчих початкових шкіл. 

Відбулося закладення підвалин національної вищої початкової школи. За 
період діяльності Центральної Ради виникло не менше, ніж 276 нових шкіл цього 
типу, більшість з яких були з українською викладовою мовою. До речі, четверта 
частина цих новоутворених навчальних закладів з’явилася на Полтавщині. 
Мережа старих вищих початкових шкіл була також значною мірою реформована – 
262 школи, згідно з архівними джерелами, “українізувалися” шляхом 
запровадження викладання українознавчих дисциплін. 

Становлення національних основ середньої школи відбувалося значно 
складніше і повільніше, здебільшого шляхом закладання цілком нових навчальних 
закладів. Всього у період з березня 1917 до травня 1918 року українським народом 
було створено досить солідну для такого короткого відтинку часу мережу 
українських середніх шкіл, яка налічувала 55 освітніх закладів, у тому числі 47 
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гімназій, 6 учительських семінарій та 2 реальні школи (найбільше таких шкіл 
виникло на Полтавщині та Київщині – по 18, найменше – у Катеринославській та 
Харківський губерніях – по 2. 

До травня 1918 року були підготовлені урядові матеріали про відкриття ще 
96 українських середніх шкіл. Більшість створених українських середніх 
навчальниїх закладів виникла у селах та невеличких містах. 

Разом з тим ступінь українізації старої мережі середніх шкіл в Україні 
виявився низьким, що пояснювалося, по-перше, сильним опором з боку ворогів 
української освіти, а, по-друге – млявим характером державних обіжників і 
розпоряджень тієї доби, що замість суворих приписів і наказів містили лише 
побажання і рекомендації щодо виконання урядових постанов. 

З метою забезпечення нової школи відповідними педагогічними кадрами 
влітку 1917 року громадськими установами та органами місцевого 
самоврядування були влаштовані перепідготовчі курси для вчителів, які діяли у 62 
% усіх повітових міст України. Значення курсів полягало не стільки у тому, що 
вони давали певну суму знань з українознавства, скільки у тому, що 
пробуджували у педагогів національну свідомість і бажання працювати 
самостійно. 

Вирішувалася і проблема нестачі підручників для всіх типів шкіл. У 
результаті спільної діяльності громадських і культурних товариств, частини 
органів місцевого самоврядування, приватних видавництв, кооперативів, силами 
письменників і педагогів протягом 1917 – перших місяців 1918 року було видано 
не менше 160 назв підручників для українських навчальних закладів. Вчителі 
отримали з друку близько 30 назв педагогічної та методичної літератури. 

Центральна Рада за допомогою народно-громадських інституцій заклала 
підвалини й української вищої освіти, заснувавши низку українських народних 
університетів, що мали виконати роль своєрідної перехідної ланки до закладання 
національних державних вищих навчальних закладів. Було відкрито Українську 
педагогічну академію та Українську академію мистецтв, кілька нових вищих 
навчальних закладів різного профілю, а також розпочата українізація старої 
мережі класичних університетів та інститутів шляхом утворення кафедр 
українознавчих дисциплін. 

Значних успіхів у освітній галузі вдалося досягти й гетьманському уряду 
П.Скоропадського. У цей час спільними зусиллями уряду та органів місцевого 
самоврядування було відкрито та відновили роботу 12 000 нижчих початкових 
шкіл. У школах, що засновувалися на державні кошти, викладання велося 
виключно українською мовою. Заснувалося також 50 українських середніх шкіл, у 
тому числі 40 гімназії і 10 реальних шкіл. Міністерство освіти Української 
Держави з метою підготовки учителів до переходу на українську мову навчання, 
активно проводило дерусифікацію педагогічних навчальних закладів, 
організувало 2 інститути та 12 нових учительських семінарій, влаштувало курси 
українознавства для викладачів у більш як 50-ти населених пунктах України. 

Гетьманський уряд мав значні здобутки у розвитку української вищої 
освіти. Він організував українські державні університети в Києві і Кам’янці-
Подільському, а в російськомовних вищих навчальних закладах відкрив кафедри 
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української мови і літератури, історії України та західно-руського (українського) 
права. Міністерство освіти сприяло відкриттю приватних навчальних закладів. 
Почали працювати Катеринославський університет, Полтавський український 
історико-філологічний факультет, Економічно-адміністративний і Консульський 
інститути в Києві та ін. 

Рада Міністрів асигнувала на видання шкільної літератури 2 млн. 
карбованців, завдяки чому було видано понад 130 назв шкільно-педагогічних 
книжок тиражем понад 2 млн. примірників. 

За гетьманату було значно поліпшено фінансування освіти, виділено кошти 
на господарські потреби навчальних закладів, повернуто борги вчителям і 
викладачам за 1917-1918 навчальніий рік. 

Освітня політика Директорії УНР ґрунтувалася на тих же засадах, що й у 
попередніх українських національно-демократичних урядів. 

Після проголошення у листопаді 1918 року на українських землях 
колишньої Австро-Угорської імперії Західно-Української Народної республіки тут 
теж одразу почали проводити національну освітню політику. Було затверджено 
державність української мови, обов’язковість її вживання у державних установах 
та організаціях. 

У законі про основи шкільництва публічні школи оголошувалися 
державними, а вчителі – державними службовцями. За рішенням освітніх органів 
дозволялось засновувати приватні школи. Українська мова стала основною в усіх 
державних школах; за національними меншинами – поляками та євреями – 
визнавалось “право на школу в рідній мові”. Спеціальним законом було 
націоналізовано українські приватні гімназії й учительські жіночі семінарії. 
Реорганізовувалась і розширювалась мережа спеціальних і фахових шкіл. При 
цьому особлива увага приділялась вивченню української мови, математики, 
історії, географії України та інших слов’янських земель. За бажанням учнів 
викладалась також польська, німецька та інші мови. Педагоги державних шкіл 
зобов’язані були скласти професійну присягу на вірність ЗУНР. 

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що процес становлення й розбудови 
національної системи освіти в Україні проходив складно й суперечливо, 
неоднаково у різних регіонах. Найкращі результати спостерігалися у Полтавській 
та Київській губерніях, а також у частині повітів Поділля й Чернігівщини. 
Найменших успіхів вдалося досягти на сході та півдні України, зокрема у 
Катеринославській, Херсонській, Таврійській губерніях через значний відсоток 
там неукраїнського та зросійщеного населення. 

Українізація шкільництва, особливо середньої та вищої його ланок, зустріла 
шалений опір антиукраїнського табору, який з найбільшою силою виявив себе у 
містах – осередках зденаціоналізованих елементів. 

Плідній роботі у галузі розбудови національної школи заважав брак 
свідомих людей на місцях, що було наслідком тривалого попереднього 
недержавного періоду в історії України. Через це провідники національно-
демократичних урядів не зуміли повністю опанувати провінцію і здійснити там 
свою політику. 
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Важливою перешкодою у справі відродження української освіти була також 
відсутність попереднього досвіду та спеціальних знань у галузі державного 
будівництва. Через це багато заходів здійснювалося неорганізовано, безсистемно, 
інколи запізно. 

Перешкоджали процесу становлення національної освіти в Україні також 
наслідки світової та громадянської воєн, що зруйнували економіку і призвели 
Україну до кризового матеріального становища. 

Не переоцінюючи успіхів у запровадженні національної системи освіти 
України в добу національно-визвольних змагань, все ж можна стверджувати, що 
українському народу та його владі вдалося досягти помітних зрушень у цій справі 
і закласти міцне підґрунтя нової школи, яка давала усім народім України 
можливість здобуття широкої освіти та вивчення рідної мови безпосередньо у 
системі навчальних закладів. 

Незважаючи на зазначені перешкоди та прорахунки діячів українських 
урядів тієї доби, останніми були визначені основні завдання освіти і вироблено 
стратегію їх вирішення на найближчий час. Було розроблено основну законодавчу 
базу освітньої реформи. 

Створення основ національної системи освіти України за часів визвольних 
змагань 1917–1920 років об’єктивно сприяло формуванню національної 
свідомості, прискорювало процес переростання українського етносу в повноцінну 
націю, здатну створити єдину незалежну Українську державу, що й знайшло свій 
безпосередній вияв у проголошенні Акту Злуки. 
 
 
 

СТАНОВЛЕННЯ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА 
ПОЛТАВЩИНІ (ДОБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ) 

 
В.Я. Ревегук, Н.К. Кочерга 

 
До Лютневої революції 1917 року в українських губерніях Росії не було 

жодної української школи. Будь-які спроби домогтися навчання дітей рідною 
мовою зустрічали запеклий опір з боку царського самодержавства. Тому відразу ж 
після його повалення, не чекаючи згоди офіційних властей, з ініціативи батьків та 
„Просвіти” почався стихійний процес українізації школи, насамперед початкової, 
де навчалися переважно діти селян і робітників, а вчителями були такі ж вихідці із 
народу, як і учні. 

Протягом 6-8 квітня 1917 року в Полтаві проходив губернський з”їзд 
вчителів, провідною ідеєю якого була необхідність українізації школи. На захист 
викладання в школах рідною мовою на з”їзді виступив видатний російський 
письменник-гуманіст В.Г.Короленко, промова якого була зустрінута бурхливими 
оплесками. В рішеннях з”їзду підкреслювалося, що в Україні має бути 
національна українська школа, але серед інших предметів в ній повинна вивчатися 
і російська мова та історія. В цьому питанні делегати з’їзду солідаризувалися з 
позицією Центральної Ради стосовно автономного статусу України в складі 
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Російської держави. Делегати з’їзду висловилися за поповнення українськими 
вчителями педагогічного бюро Полтавського губернського земства, яке 
зобов’зувалося приступити до видання підручників і посібників для українських 
шкіл. З’їзд поставив перед органами місцевого самоврядування вимогу 
ліквідувати інститут шкільних інспекторів і організувати замість них 
демократичні шкільні ради, встановити мінімальну заробітну плату для вчителів 
розміром 60 карбованців та організувати професійну спілку працівників освіти. 
Вчителі також делегували своїх представників до складу губернської Ради 
робітничих і солдатських депутатів. 

Становлення основ національної освіти особливо пожвавилося і ввійшло в 
організаційне русло після проголошення першим Універсалом Центральної Ради 
автономії України та введення посад губернських і повітових комісарів народної 
освіти. Полтавським губернським комісаром у справах народної освіти став 
відомий український громадський і земський діяч, публіцист і педагог Віктор 
Андріївський. 

Перехід на українську мову навчання успішно здійснювався в Полтавському, 
Гадяцькому, Миргородському та інших повітах губернії. Золотоніський повітовий 
комісар писав, що „серед народу прокинулась велика охота і бажання вчити дітей. 
Школи повнісінькі. Є багато шкіл, що раніше (ще торік) були не дуже повні, зараз 
же там учаться у дві зміни”. 

Створення системи української освіти проходило у двох напрямках: 
відбувалася повна або часткова (шляхом запровадження українознавчих 
предметів) українізація існуючих шкіл та відкривалися нові школи з українською 
мовою навчання. Вирішувалося це завдання в складних умовах: не було 
підручників і посібників, навчальних програм і унаочнень, не вистачало 
національно свідомих або хоч би тих, хто вільно володів українською мовою 
вчителів. Шкільні приміщення страждали від революційного безладдя: 
перетворювалися в зали для мітингів, політичної агітації, пропаганди. 

І все ж українізація давала свої наслідки. В Полтаві і повіті були українізовані 
всі 12 вищих початкових шкіл, а в Гадяцькому – усі 4. Характеризуючи стан 
народної освіти В.Андрієвський у листі до І.С.Стешенка від 30 листопада 1917 
року писав, що українізація шкіл у губернії перебуває „в гіршому стані, ніж могла 
би бути”, хоча загалом був задоволений її проведенням. Всі повітові земства (крім 
переяславського) активно підтримували цей процес. На весну 1918 року майже всі 
початкові школи Полтавщини повністю або частково (шляхом запровадження 
українознавчих предметів) були українізовані. 

Значну допомогу у становленні національної української школи на 
Полтавщині подали вчителі-галичани, які під час відступу російських військ у 
1915 році почасти добровільно, а переважно примусово були вивезені з рідних 
країв, а також військовополонені-українці, що воювали у складі австрійської армії. 

Потяг народу, особливо селянства, до знань, був таким великим, що органи 
місцевого самоврядування за браком коштів не могли задовольнити всі прохання 
про розширення існуючої шкільної мережі. Протягом 1917 року до Полтавського 
губернського земства надійшло понад 40 вимог про відкриття українських 
гімназій в селах, причому сільські сходи надавали землю під забудову і брали на 
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себе їх утримання. До Миргородського повітового земства надійшло 9 заяв 
сільських сходів про відкриття нових вищих початкових шкіл та училищ, але до 
початку навчального року їх вдалося відкрити лише чотири (у Шишаках, Великих 
Сорочинцах, Багачці і Попівці). Восени 1917 року в Зінківському повіті відразу 
було відкрито 6 однокласних (наступного року вони стали двокласними) вищих 
початкових шкіл: у Бірках, Груні, Великих Будищах, Ковалівці, Комишах і 
Кузьмині. Сільські громади виділили для них 1-2 десятини землі. Всього ж 
протягом березня 1917 – квітня 1918 року на Полтавщині відкрито 69 вищих 
початкових шкіл, більшість із яких - українські. 

Першу українську гімназію в Полтаві очолив уродженець міста Яворіва на 
Галичині Іван Прийма, який під час першої світової війни потрапив до 
російського полону. За бажанням дітей та їх батьків гімназії було надано ім’я 
основоположника нової української літератури видатного полтавця Івана 
Петровича Котляревського.  

Вирішальну роль у розвитку шкільної мережі відіграли товариства 
„Просвіти”. Саме вони в більшості випадків виступали ініціаторами відкриття 
українських шкіл і гімназій. Так, 22 серпня збори Павленківської „Просвіти”, яка 
була однією з найчисельніших у Полтаві, прийняли рішення відкрити в цьому 
передмісті українську гімназію і звернулися з відповідним клопотанням до 
Полтавського губернського і повітових земств, які й асигнували для цього по 10 
тисяч карбованців. Подальше фінансування гімназії здійснювалося на кошти цієї 
„Просвіти”, добровільних пожертвувань жителів і невеликої плати за навчання 
учнів. До гімназії записалося 78 дітей, які були поділені на три класи, включаючи 
два підготовчих. У гімназії працювали досвідчені педагоги, зокрема Григорій 
Ващенко, випускники університетів та Вищих жіночих курсів. Велика увага в ній 
надавалася естетичному вихованню учнів, нерідко влаштовувалися мистецькі 
ранки і вечори.  

Процес національного відродження, який із початком Лютневої революції 
1917 року охопив усі верстви українського суспільства, викликав потяг учнівської 
молоді до пізнання своїх національних коренів. У Гадячі серед учнівської молоді 
виник „Гурток українознавства”, який об’єднував декілька десятків юнаків і 
дівчат. Раду гуртка в складі дев’яти осіб очолював В.Якименко. Члени гуртка 
займалися самоосвітою, вивчали українську культуру і літературу, історію, 
влаштовували диспути, готували й обговорювали виступи та реферати на 
українознавчі теми. Влітку 1917 року вони поставили питання про українізацію 
чоловічої та жіночої гімназій і знайшли в цьому підтримку серед учителів. 21 
липня педагогічний колектив чоловічої гімназії ухвалив рішення розпочати з 
нового навчального року перехід до викладання навчальних предметів 
українською мовою. 

Започатковане Українською революцією національне відродження викликало 
величезний інтерес у населення до рідної мови, історії, культури. 

Вже весною 1917 року при Полтавській центральній „Просвіті” виникли 
курси українознавства, на яких слухачі в числі інших предметів вивчали і ділову 
українську мову. Після закінчення курсів слухачі виявили бажання продовжити 
навчання. Таке ж бажання висловила і частина слухачів загальноміського 
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Народного університету. Так виникла ідея створення окремого Українського 
народного університету. Заняття в ньому розпочалося 7 квітня 1918 року 
Університет мав два факультети: економіко-правничий та історико-філологічний, 
плата на яких становила відповідно 25-35 карбованців на місяць, а одноразове 
відвідання лекцій – 30 копійок. Проте зібрана за навчання плата покривала лише 
частину витрат університету. Основним же його фундатором виступала 
Полтавська спілка споживчих товариств. 

Ректором Українського народного університету був Вадим Щербаківський – 
завідуючий археологічним відділенням музею Полтавського земства, а членами 
правління – Володимир Щепотьєв, Михайло Рудинський, Наталя Мірза-Авакьянц 
(Дворянська) та ін. На економіко-правничому факультеті лекції читали 
І.Ващинський, В.Чуйко, П.Височанський, а на історико-філологічному – 
Г.Ващенко, В.Щепотьєв, В.Щербаківський, О.Денисенко та ін. Для бажаючих 
досконаліше вивчити українську мову при університеті були влаштовані 
спеціальні тримісячні курси. 

Національна школа потребувала і нових навчальних посібників. Їх підготовку 
та видання забезпечувало педагогічне бюро Полтавської губернської земської 
управи, яке з липня 1917 року очолював Михайло Рудинський. Уже напередодні 
1917-1918 навчального року були видані українські букварі, задачники і 
граматики для початкових шкіл губернії. Крім того, була надрукована серія 
хрестоматій під назвою „Вінок”. Книжки для читання в класі”, укладені 
М.Рудинським. До кінця 1917 року їх вийшло 7, на початку 1918 року – ще 8. 

Значну видавничу роботу проводила і Полтавська спілка споживчих 
товариств (ПССТ), яку очолював відомий український патріот і організатор 
кооперативного будівництва, народний учитель за фахом Дмитро Шульга. ПССТ 
утворила одне з найбільших в Україні кооперативне видавництво та 
книготоргівельне підприємство і першу в Полтаві українську бібліотеку. Лише 
протягом 1917 року ПССТ видала понад десять назв українських книг, включаючи 
„Українську граматику”, укладену Оленою Курило, тиражем у 200 тисяч 
примірників. Увесь її тираж закупило Секретарство освіти Центральної Ради для 
українських шкіл, але його виявилося замало. Другий наклад (50 тисяч 
примірників) за браком паперу видрукувати не змогли. Друкарню і видавництво 
ПССТ очолював член Центральної Ради і виконкому Полтавської губернської 
Ради Левко Ковалів. 

Навчальні посібники для українських шкіл видавали й окремі повітові 
земства. Так, видавництво „Досвід”, що існувало при Гадяцькому повітовому 
земстві, у грудні 1917 року видрукувало „Російсько-український словник термінів 
по фізиці, хімії”, укладений М.Вікулом. 

Для надання методичної допомоги вчителям педагогічне бюро налагодило 
видання двотижневика „Книжковий бюлетень”, який містив інструктивні 
документи Генерального Секретарства освіти, огляди літератури з різних галузей 
знань та її критичний аналіз. На початку 1918 року педагогічне бюро почало 
видавати журнал „Нова школа”, на сторінках якого друкувалися методичні 
матеріали з питань організації української національної школи.  
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ІДЕЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ СОБОРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
В ПОЛІТИЧНІЙ СПАДЩИНІ ГЕТЬМАНА П.Д.ДОРОШЕНКА 

 
І.І. Діптан 

 
Визначальною складовою політичної діяльності керманича Української 

революції середини ХVІІ століття була боротьба за незалежну соборну державу. 
По смерті Богдана Хмельницького спадкоємці гетьманської булави не змогли 
запобігти Руїні України, хоча більшість із них прагнули ствердити її державність 
чи-то на підґрунті дієвості „березневих статей" 1654 року, тобто 
конфедеративного союзу з Московією, чи в складі останньої на засадах широкої 
політико-територіальної автономії, або ж у федерації рівноправних Польщі, Литви 
й України; як один із варіантів - сприйняття протекції Туреччини. 

Серед володарів булави за доби Руїни найяскравішою й, водночас, 
найтрагічнішою є постать Петра Дорофійовича Дорошенка. Попри мінливість 
тактики незмінною залишалася стратегія його діяльності - боротьба за об'єднання 
всіх етноукраїнських земель у рамках незалежної Української держави. 

Державна діяльність П.Дорошенка започатковувалася в дуже 
несприятливих внутрішньо та зовнішньополітичних умовах: по-перше, козацька 
Україна розчленована на два гетьманства зі своїми урядами; по-друге, виснажена, 
знекровлена, спустошена воєнним лихоліттям, епідеміями, голодом (втрати 
людності на Правобережжі сягали 65-70 %); по-третє, існувала реальна небезпека 
поділу Української держави між Московією та Річчю Посполитою; по-четверте, 
самостійну політичну роль прагнуло відігравати і Запоріжжя. 

П.Дорошенко вважав за першочергове завдання зміцнитися на 
Правобережжі, щоби згодом, за сприяння польського уряду, домогтися 
возз'єднання Гетьманщини. Та вже восени 1666 року він усвідомлює, що, з одного 
боку, об’єднання України під зверхністю Корони не підтримується більшістю 
населення, а з іншого – Річ Посполита не дасть дієвої допомоги в цьому. 

На початку 1667 року суттєво зміцнюється міжнародне становище 
Української держави: укладається Андрусівський договір, який засвідчив 
досягнення компромісу між Річчю Посполитою та Московією за рахунок України. 
Складалися по суті нездоланні перешкоди на шляху до збереження витвореної 
козацької державності й возз'єднання в її межах усіх етноукраїнських земель. 

Відтоді в діяльності П. Дорошенка визначальними стають два напрямки. 
По-перше, щоб уникнути кровопролитних усобиць, він запропонував скликати 
чорну раду на Росаві задля обрання єдиного гетьмана. Та І.Брюховецький і 
більшість лівобережної старшини відмовилися з'явитися на раду, й ця спроба 
Дорошенка провалилася. По-друге, він розпочав активну підготовку до 
визвольного походу в західноукраїнський регіон, щоби прилучити його до складу 
держави. Вже в жовтні 1667 року гетьман зумів оточити військо польного 
гетьмана Я.Собеського під Підгайцями. Проте до калги-султана Крим-Гірея 
(союзника П.Дорошенка) надійшло повідомлення про вторгнення козаків, 
очолюваних харківським полковником І.Сірком і кошовим І.Рогом у Крим, і він 
пішов на сепаратну угоду з Польщею. Потрапивши в скрутне становище, 
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П.Дорошенко змушений був 19 жовтня укласти договір, який передбачав 
уходження Правобережного гетьманства до складу Речі Посполитої. 

За таких обставин П.Дорошенко погоджується на переговори з царськими 
посланцями. Перетрактації засвідчили його прагнення позбутися присутності 
московських воєвод на терені козацької України, включити до її складу всі 
західноукраїнські міста, у тому числі Перемишль, Ярославль, Львів, Галич і 
Володимир. Водночас гетьман активізує зносини з Кримом і Туреччиною. На 
початку 1668 року Чигиринська старшинська рада висловилася за об'єднання 
Лівобережної й Правобережної України в єдину державу під протекцією 
Османської імперії. Жвавішають переговори з Брюховецьким, котрий також 
скликає раду, що приймає подібне рішення. Зауважимо, що упродовж 1665-1668 
років у лівобережного гетьмана відбулася зміна політичних орієнтирів: із 
москвофіла став москвофобом, усвідомив згубність для „України-вітчизни нашої 
милої" міжусобиць, необхідність її возз'єднання. Під його керівництвом на початку 
лютого 1668 року спалахує антимосковське повстання, й до середини березня 
більшість території Лівобережної України звільняється з-під влади воєвод. 

Після вбивства 18 червня 1668 року повсталими козаками І.Брюховецького 
скликана козацька рада обрала П.Дорошенка гетьманом возз'єднаної України. 
Здавалося, що здійснюються його мрії. Та розвиток подій пішов іншим шляхом. 
Передусім, Московія, Польща й Крим протидіяли об'єднавчим зусиллям Дорошенка, 
старшинські угруповання, спираючись на допомогу ззовні, розпочали боротьбу за 
владу; значна частина мешканців Лівобережжя продовжувала орієнтуватися на 
Московію. Довідавшись про вторгнення польських корогв у Брацлавщину, гетьман 
18 липня залишив Лівобережжя й повернувся у Правобережжя. Тим часом на булаву 
заявив претензії запорозький писар Петро Суховій, підтримуваний Січчю й Кримом. 
А в Лівобережній Україні внаслідок наступу московського війська наказний гетьман 
Дем'ян Многогрішний зі старшинським загалом присягають Московії. Останній 
стверджується гетьманом Лівобережжя. 

Зважаючи на козацький розбрат у Правобережжі й небезпеку втрати 
контролю над Лівобережжям П.Дорошенко в серпні 1668 року направив 
посольство до Туреччини, щоби засвідчити згоду на її протекцію. З проекту угоди 
дізнаємося, що гетьман домагався возз'єднання у кордонах національної держави 
всіх етноукраїнських земель від р.Вісли та міст Перемишля й Самбора на заході 
до Севська і Путивля на сході, бо мешканці їх всі суть козаки. В березні 1669 року 
Дорошенко скликає в Корсуні генеральну старшинську раду, що підтвердила 
довічний характер гетьманства П.Дорошенка, схвалила прийняття турецької 
протекції, відхиливши можливість московської, проте відмовила у принесенні 
присяги султану („піддалися на словах, а не на письмі"). 

Суттєво, що П.Дорошенко намагався порозумітися з Д.Многогрішним, 
схиляючи його до проведення спільної козацької ради для розв'язання питання, 
кому має належати булава; переконував не проголошувати у Лівобережжі 
окремого гетьманства. Та Д. Многогрішний не сприйняв пропозицію. 

Не відкидаючи ймовірності порозуміння з Короною, П.Дорошенко 
погодився на зустріч відповідних комісій в Острозі задля вироблення статей 
майбутнього українсько-польського договору. Українська сторона розробила 
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наказ делегатам, пункти якого передбачали встановлення конфедеративного 
зв'язку Української держави з Річчю Посполитою, а також розширення її 
території, за рахунок Подільського воєводства, Волині й Полісся (кордон мав 
проходити по річці Горинь). Оскільки Варшава не хотіла визнавати існування 
Української держави, а Дорошенко проявляв твердість, то поляки зробили ставку 
на значно поступливішого М.Ханенка. На початку вересня 1670 року в Острозі з 
представниками останнього укладається угода, в якій навіть натяку не було на 
українську автономію. 

Польський уряд непокоїв курс гетьмана на виборювання незалежності для 
держави в етнічних межах України. У 1672 році коронний гетьман Я.Собеський у 
листі до сейму підкреслював його прагнення (визначити) краю Руському кордони 
по Люблін і Краків, в цілому там, куди лише заходять імена та церкви руські. 
Саме з цих міркувань П.Дорошенко не визнавав за польським королем права на 
користування титулом князя Руського. 

Упродовж першої половини 1671 року гетьман намагався посилити 
міжнародне становище козацької України, зокрема, встановити дипломатичні 
відносини з бранденбурзьким курфюрстом Фрідріхом Вільгельмом і поліпшити 
взаємини з Росією. Він продовжував підтримувати контакти з Д.Многогрішним, 
пропонуючи йому встановити відносини братерської приязні. Після його 
зміцнення в березні 1672 року зробив спробу порозумітися з обраним у червні 
новим гетьманом Лівобережжя Іваном Самойловичем. 

Стурбований зміцненням Правобережного гетьманства уряд Речі Посполитої 
розпочав воєнні дії. До кінця жовтня 1671 року Корона відновила своє панування на 
Брацлавщині. Тоді ж скликана коронним гетьманом козацька рада проголосила 
М.Ханенка гетьманом. Та на підтримку П.Дорошенка на початку червня 1672 року 
рушила 120-тисячна турецька армія, очолювана султаном Мухамедом IV. 
Союзники змусили короля М.Вишневецького розпочати переговори у Бучачі. 
Посольство гетьмана добивалося від турецької делегації спонукали королівську 
сторону до встановлення українсько-польського кордону по річці Горинь, ліквідації 
унії, визнання митрополитом Й.Тукальського. Однак досягти цього не вдалося, що 
послужило першим тривожним сигналом про ненадійність турецького союзника. За 
укладеним 18 жовтня 1672 року договором Подільське воєводство відходило до 
Туреччини; передбачалося визнання Польщею „Української держави" у „давніх 
кордонах". З її території мали бути виведені польські залоги. 

Підписання Бучацького миру змінило міжнародну ситуацію в Східній 
Європі: польський уряд відмовився від претензій на козацьку Вкраїну; Московія ж 
відновила боротьбу за Правобережжя. Тим часом П.Дорошенко, невдоволений і 
розчарований українською політикою Туреччини, уряд якої проігнорував умови 
1669 року, погоджується на переговори з Московією. Умови перетрактацій І 
переконливо засвідчували патріотизм П.Дорошенка: возз'єднання українських 
земель під булавою єдиного гетьмана; збереження усіх прав і вольностей Війська 
Запорізького, на чому цар мав присягнути; встановлення кордону між Річчю 
Посполитою й Україною; виведення з Києва залоги; надіслання на допомогу 
українцям для боротьби з турками сильної армії. Оскільки, Москва відхилила 
зазначені пропозиції, переговори припинилися. А вже 27 березня 1674 року в 
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Переяславі І.Самойлович проголошується гетьманом „обох сторін Дніпра". 
Населення Правобережжя відцуралося свого керманича, з надією приймало 
підданство Московії, сподіваючись, що вона захистить його від спустошливих 
нападів татар, турків і поляків. Але марними були ці сподівання: як тільки в липні 
турецько-татарські війська вторглися в козацьку Україну, командувач московської 
армії Г.Ромодановський та І.Самойлович поспішно втекли на Лівобережжя, 
кинувши напризволяще мешканців Правобережжя. Лише в середині вересня 
султан відступився, попередньо забравши ясир, вирізавши тих козаків, міщан і 
селян, які чинили опір. П.Дорошенко виявився неспроможним запобігти жахливій 
катастрофі Правобережної України: вцілілі жителі краю, проклинаючи його, 
почали масово переселятися у Лівобережне гетьманство. 

Скориставшись сприятливою ситуацією новообраний посольський король 
Я.Собеський до середини листопада 1674 року оволодів Брацлавщиною. 
Наприкінці грудня він звернувся до П.Дорошенка, обіцяючи визнати права 
Війська Запорозького. Хід переговорів показав, що П.Дорошенко продовжував 
боротися за національні інтереси українців, добиваючись для козацької України у 
складі Речі Посполитої статусу суб'єкта федерації. Від „усього народу руського" 
висунув вимоги її обов'язкового виокремлення в удільну державно-політичну 
одиницю; взаємної військової допомоги України й Польщі супроти ворогів; 
підтвердження всіх прав і вільностей Війську Запорозькому; заборони державцям 
і старостам прибувати до міст; ліквідації унії; відновлення прав православної 
церкви на всій території, де „перебуває руський народ та (поширена його) мова"; 
допуску православних до участі у роботі магістратів; відновлення вживання 
української мови на теренах Польщі й Литви та ін. Оскільки король відмовився 
схвалити найголовніші з цих вимог, переговори зазнали фіаско. 

Влітку 1675 року становище П.Дорошенка стає критичним: його почали 
залишати раніше вірні йому військові підрозділи, родичі, соратники; зріс потік 
біженців у Лівобережжя; помер близький друг і порадник митрополит 
Й.Тукальський. Щоправда, відбувається запізніле порозуміння з кошовим 
І.Сірком, їм удалося домовитися про скликання весною 1676 року козацької ради 
для обрання гетьмана України (ймовірно - І.Сірка), бо запорожці не брали участі в 
елекції І.Самойловича. Та ця спроба закінчилася невдачею. Московський уряд 
відмовився визнати законність акту його зречення турецької протекції й присяги 
цареві, що відбувся 20 жовтня 1675 року в Чигирині перед І.Сірком як 
представником Запорожжя. Врешті-решт, П.Дорошенко змушений був 
капітулювати: наприкінці вересня 1676 року він склав гетьманські клейноди перед 
І.Самойловичем і присягнув Московії. 

На цьому скінчилася подвижницька діяльність Петра Дорошенка. Йому 
довелося пережити й найбільший тріумф, повагу та визнання з боку народу, й 
водночас - повний крах результатів усієї політичної діяльності; пройти через 
приниження капітуляції й почесного ув'язнення; прилучитися до життя  
бюрократичної верхівки Московії, побути російським поміщиком і померти 
далеко від щиро любимої Вітчизни. Та його боротьба за втілення ідеалу 
суверенної соборності України, за влучною характеристикою Д.І.Дорошенка, 
стала „неписаним заповітом для грядущих поколінь". 
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УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: 
ШЛЯХ ДО ЛІКВІДАЦІЇ 

 
Л.Л. Бабенко 

 
Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) становила суттєву 

загрозу для більшовицької влади, зважаючи на помітне поширення 
автокефального руху та його кількісне зростання на середину 1920-х років, що 
йшло врозріз із антирелігійною стратегією держави. З іншого боку, вона була 
національною інституцією, навколо якої групувалися патріотичні сили – 
прихильники ідеї вільної соборної України. Ці імперативи спонукали 
більшовицькі органи влади до вжиття заходів щодо ліквідації даного суб’єкту 
релігійного життя в республіці. Пріоритетна роль у цьому відводилася карально-
репресивним органам спеціального призначення. 

 Державне політичне управління УСРР (ДПУ) було наділене широкими 
повноваженнями аж до самостійного визначення об’єктів своєї діяльності. У 
контексті посилення боротьби з „буржуазно-націоналістичними тенденціями” в 
Україні Секретно-політичний відділ ДПУ УСРР розробив циркулярні листи „Про 
українську громадськість” від 30 березня 1926 року та „Про український 
сепаратизм” від 4 вересня цього ж року, які орієнтували місцеві органи влади у 
питаннях про „сутність, історію і тактику українського сепаратизму”, а також 
висували конкретні завдання, що їх мали розв’язувати органи ДПУ. Документи 
наголошували, що новий національний курс після ХІІ з’їзду ВКП(б) зробив 
неможливим продовження збройного опору більшовицькій владі, тому українські 
націоналісти перенесли вістря своїх зусиль на „культурний і релігійний фронти”. 
Одним з найбільш небезпечних ідеологічних противників на теренах останнього 
розглядалася УАПЦ. 

Органи ДПУ в центрі і на місцях сконцентрували головну увагу на 
ослабленні керівного центру УАПЦ – Всеукраїнської православної церковної ради 
(ВПЦР) та ієрархії в цілому, слушно вважаючи, що це завдасть удару по їх 
авторитету в автокефальних парафіях і викличе відхід віруючих від церкви. В полі 
зору чекістів опинилися найавторитетніші діячі УАПЦ. У науковій літературі 
більш повно висвітлений такий спосіб позбавлення їх впливу на вірян, як репресії 
у формі арештів та ув’язнення. Однак це був заключний акорд таємної заплутаної 
гри ДПУ. Головним їх завданням було продемонструвати суспільству, що держава 
дотримується декрету про відокремлення церкви від держави, а УАПЦ зникає як 
закономірний результат дії внутрішніх чинників, її нежиттєздатності в умовах 
соціалізму. 

Відкриття для дослідників значного масиву архівних документів спецслужб 
розкриває, у який спосіб руйнувалися підвалини УАПЦ, переконує у штучному 
характері внутрішніх конфліктів, цілеспрямованому розпалюванні 
міжособистісної ворожнечі в середовищі церковної еліти. 

Період найскладніших випробувань для УАПЦ, який можна кваліфікувати 
як власне шлях до ліквідації, бере початок з 1926 року. Саме цього року відбулися 
арешти провідних керівників, серед них митрополита В.Липківського, 
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архієпископів О.Ярещенка і К.Малюшкевича, єпископа І.Павловського, голови 
ВПЦР В.Потієнка, як спосіб відвертого залякування. Водночас була розгорнута 
потужна пропагандистська кампанія, що мала на меті обґрунтувати доцільність 
арештів в очах громадськості. Передусім ієрархам УАПЦ висувалися 
звинувачення у її заполітизованості та „засміченості петлюрівськими і 
антирадянськими елементами”, а також ставилася умова негайного очищення від 
них, припинення „політиканства” В.Липківського. „Почесна” місія реалізації 
останнього покладалася на новий склад ВПЦР на чолі з єпископом 
П.Ромодановим, обраний на Великих Покровських зборах ВПЦР (25 – 30 жовтня 
1930 року). В одному з інформаційних зведень Секретного відділу ДПУ за травень 
1927 року зазначалося: „Завдання Ромоданова вичистити з УАПЦ отаманів, 
білогвардійців, архібандитів і архіотаманів, до лику яких він (Ромоданов – Л.Б.) 
зараховував і Липківського”. Чимало фактів указує на заангажованість 
спецслужбами осіб, котрі увійшли до керівного органу УАПЦ. 

Чекісти побудували свою роботу по розкладу УАПЦ у напрямку посилення 
протиріч між київською та харківською групами автокефалістів, при цьому 
намагаючись завербувати якомога більшу кількість освідомлювачів з обох боків. І 
це їм небезуспішно вдавалося випробуваними методами шантажу, підкупу, 
брутального залякування або ж граючи на нездорових владних амбіціях окремих 
представників церковної еліти. Наприклад, одним з „надзвичайно цінних сексотів” 
називають харківського єпископа І.Павловського, „аліментну” історію якого з 
позашлюбною дитиною „до цього часу... при нашому (ДПУ – Л.Б.) сприянні 
вдавалося приховувати від маси віруючих”, змушуючи „відпрацьовувати” 
збереження особистої таємниці. 

Якщо реальне таємне співробітництво ретельно маскувалося і чекісти дбали 
про те, щоб їх джерела агентурної інформації не розшифровувалися, то з метою 
дискредитації політично небезпечних ієрархів застосовувалися підступні й брудні 
методи. Так, після арешту екс-голови ВПЦР В.Потієнка у Харківський губвідділ 
ДПУ була подана заява (припускаємо, що під тиском слідчих), у якій він, зокрема, 
пише: „...Засудження церквою складу президії ВПЦР природне, зрозуміле і 
логічне внаслідок констатації Покровським собором нелояльності, нетактовності і 
антирадянського змісту роботи президії ВПЦР. Персональне засудження мене, 
митрополита Липківського, архієпископа Ярещенка приймаю як природне в 
результаті засудження ВПЦР, фактичними керівниками роботи якої були вказані 
особи”. Відповідне резюме не потребує зайвих коментарів: „У зв’язку з цим 
Потієнка ми передбачаємо звільнити під підписку про невиїзд з Харкова, 
використавши заяву для його компрометації”. 

Відвертий шантаж був використаний і проти В.Чехівського. Приводом 
послужив арешт його брата Миколи, охарактеризованого в документі як 
„запеклого опозиціонера проти нового складу ВПЦР, який у минулому брав 
активну участь у петлюрівському русі”. В.Чехівський звернувся з клопотанням 
про звільнення брата до голови ДПУ В.Балицького. У відповідь йому 
запропонували написати „статтю-декларацію про його ставлення до останніх 
подій, тобто до англо-радянського розриву і терактів проти представників 
Радвлади”. Чехівський погодився, на що невдовзі не забарилася негативна реакція 
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релігійного активу УАПЦ. Так, чекістами були зафіксовані чутки і розмови у 
Харкові про те, що його „вважають сексотом ДПУ, який обслуговує спеціально 
Липківського”. 

Якщо гіпотетично такі факти і мали місце, вони не врятували колишнього 
прем’єр-міністра від арештів. Вперше у січні 1921 року його заарештував 
Подільський губвідділ ЧК, переправивши для продовження слідства спочатку до 
Києва, а згодом до Харкова. Однак гучну справу сфабрикувати не вдалося. 
Завполітгрупою Цупнадкому Б.Рижин змушений визнати, що „...конкретних 
звинувачень Чехівському Київська губЧК пред’явити не змогла, і арештований він 
був як колишній прем’єр-міністр”, а в УКП, в рядах якої перебував, „виступав з 
умовою, що не згоден по релігійному питанню програми, так як він не вважає 
атеїзм обов’язковим для комуністів”, та звільнити з-під варти „під поручительство 
ЦК УКП без права виїзду з Харкова”. Притягнутий до кримінальної 
відповідальності вдруге у справі СВУ в липні 1929 року, Чехівський 
небезпідставно вважав причиною свого арешту участь у розбудові УАПЦ: „Коли 
б я з 1921 року залишився лише на громадській роботі і не пішов у церкву 
боротись там проти самодержавної в церкві спадщини, думаю, моє ім’я не 
зв’язувалось би з ворожістю до Радвлади”.  

Чекістам вдалося посіяти недовіру і щодо лубенського єпископа Й.Оксіюка. 
У травневому інформзведенні 1927 року йшлося про результати вдалої комбінації 
по його компрометації. Для цього єпископа викликали до Харкова з метою зняття 
підписки про невиїзд, оскільки „це піднімало йому до деякої міри авторитет”. 
Харківський актив УАПЦ, зокрема В,Потієнко, вважали, що, йдучи на поступки, 
„влада обробляє Оксіюка, так як, можливо, його можуть обрати замість 
Липківського митрополитом”. Зняття ж з Оксіюка підписки про невиїзд 
розцінювалося „як результат обробки його ДПУ”, про що Потієнко висловив 
припущення в розмові з митрополитом. 

Співробітники ДПУ зробили все можливе, щоб спровокувати ворожі 
стосунки між В.Липківським і Й.Оксіюком. Для них не було таємницею, що 
останній не схвалював нового складу ВПЦР, а П.Ромоданова вважав 
„ставлеником радянської влади” і „вів лінію на дискредитацію Ромоданова”. 
Небезпідставно оцінюючи позицію авторитетного єпископа як небезпечну для 
ліквідації УАПЦ, чекісти поставили перед Ромодановим завдання „що б там не 
було, створити суперечності” між ієрархами. Далі вони констатують, що „намічені 
плани вдалося повністю реалізувати” у ході підготовчих заходів та роботи 
Микільського Собору УАПЦ (11 – 14 травня 1927 року). Зокрема єпископу 
Оксіюку доручили очолити комісію з остаточної редакції резолюції Собору, яка 
цілком схвалювала діяльність ВПЦР та її лояльність до радянської влади: „Цей 
маневр був створений свідомо, щоб посварити Оксіюка з Липківським”. 

Другим гострим моментом, використаним противниками митрополита на 
Соборі, стала його схвальна позиція в питанні про висвячення в сан єпископа 
Бачинського зі Львова місцевим католицьким єпископом через неможливість 
приїзду до Києва. Як стало відомо чекістам з перлюстрованого листування, 
Липківський прохання Бачинського санкціонував, що, однак, викликало 
невдоволення в церковних колах і побоювання, що віряни можуть витлумачити 
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цей крок як унію, що скомпрометує УАПЦ. Тому ДПУ спрямувало зусилля на 
якнайшвидше з'ясування, чи така згода була формально погоджена з ВПЦР, чи 
залишилася на персональному рівні. У випадку підтвердження останнього чекісти 
зазначали, що цим „нам вдасться Липківського серйозно скомпрометувати”, 
акцентуючи на порушенні принципу соборноправності. ВПЦР, поцікавившись 
думкою Оксіюка з приводу даної колізії, отримала від нього письмову відповідь, 
де він протестував проти хіротонії Бачинського, вказуючи, що такий крок може 
серйозно зашкодити авторитету церкви. У виступі на одному з засідань Собору 
Ромоданов уміло використав зміст записки для провокування інциденту між 
двома ієрархами. Мета була досягнута, оскільки митрополит відразу попросив 
слова і, не приховуючи образи, називав опонента „тихонівцем, консерватором, 
противником церковних реформ і взагалі чужою для автокефальної церкви 
людиною”, що викликало обструкцію оратора з боку симпатиків Оксіюка. 

Про повну керованість внутріцерковних процесів свідчать і інші матеріали, 
які, зокрема, стосуються підготовки Другого церковного Собору УАПЦ 17 – 27 
жовтня 1927 року. У доповідях голові ДПУ УСРР Балицькому та начальнику 
секретного відділу ОДПУ в Москві Дерибасу харківські чекісти вказують: 
„Поставлені перед Собором завдання: 1)затвердження постанов Вересневої 
наради і Покровського Собору про осуд ВПЦР, митрополита Липківського, 
архієпископа Ярещенка і Потієнка; 2)повалення митрополита Липківського; 
3)вибори нового митрополита і ВПЦР, нами повністю виконані. Собор пройшов 
під повним нашим керівництвом. Митрополит повалений більшістю в 137 голосів 
при 45 проти і 10, що утрималися (на момент голосування були присутніми 192 
особи). Резолюції з осудом Липківського, Ярещенка і Потієнка затверджені 
одноголосно при одному, що утримався. Новим митрополитом обраний єпископ 
Микола Борецький, який перебуває під повним нашим керівництвом. ...В 
подальшому через новообрані керівні органи УАПЦ і осіб, що входять до них, 
буде поведена боротьба з колишнім митрополитом Липківським і його 
прибічниками”. 

ДПУ не шкодувало не лише зусиль, але й асигнувань на моральне розтління 
священнослужителів, вербуючи агентів з їх середовища. Це підтверджує 
кошторис витрат „на утримання секретних співробітників по релігійних і 
сектантських угрупованнях” у першому півріччі 1926 року, який становив 81540 
карбованців. Серед автокефалістів налічувалося 66 оплачуваних секретних 
співробітників (по 3 на кожний округ), Діяльно-христової церкви (ДХЦ) – 24, 
оплата яких становила в середньому 20 карбованців на місяць. Документ з 
„особливої папки” політбюро ЦК КП(б)У, не називаючи кількість освідомлювачів 
у керівних структурах, вказує загальну суму їх грошового утримання: ВПЦР- 
липківці – 250 крб., ВПЦР – ДХЦ – 300 крб. 

Отже, розглядаючи УАПЦ як важливий чинник релігійного життя 1920-х 
років в Україні, слід констатувати, що більшовицьке керівництво з метою 
уникнення ескалації антирадянських настроїв не наважилося на відкриту заборону 
діяльності УАПЦ. В свідомості віруючих її ліквідація мала набути характеру 
„самоліквідації”. Тому спецслужби задіяли значний арсенал оперативно-технічних 
негласних засобів для провокування і поглиблення протиріч, деморалізації лідерів 
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церкви та їх схиляння до беззастережних компромісів з владою в обмін на 
існування церковних інституцій. Нерідко у дослідника або читача виникає 
непереборна спокуса зайняти позицію принципового обвинувача стосовно 
угодовської поведінки значної частини церковної ієрархії та рядового 
духовенства. Однак, зваженої відповіді потребує питання, наскільки реалістичною 
виглядала в умовах 20-х років перспектива спротиву атеїстичній політиці 
тоталітарної держави та всесильним органам ДПУ – НКВС, діяльність котрих не 
регулювалася правовим полем? Останні рапортували про свої „успіхи” на 
антирелігійному фронті: „...наші органи добивалися такого становища, щоб 
жодний захід церковників, який має скільки-небудь принципове політичне 
значення, не проходив без нашого негласного керівництва. Ці головні установки 
по церковниках супроводжувалися цілим рядом наших чекістських комбінованих 
заходів, у результаті яких церковники проводили у бажаному нам напрямку свої 
з’їзди, писали декларації, видавали послання і т.д.”. Знищення УАПЦ є 
закономірним наслідком антирелігійної політики радянської держави. 

 
 

ПРОБЛЕМА ЄДНОСТІ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ 
ВИБОРЧОЇ КОМПАНІЇ 2004 РОКУ 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ “УКРАЇНА МОЛОДА”) 
 

М.С. Пашко, Л.Ф. Пашко 
 

Під час президентської виборчої кампанії 2004 року деякі політичні сили 
на Сході й Півдні України, відчуваючи, що вони її програють, зробили спробу 
зіграти на автономістських настроях частини східного електорату, збурити 
сепаратистські тенденції в державі. 28 листопада у Сіверськодонецьку відбувся 
з’їзд уповноважених представників регіонів, де було озвучено ініціативу щодо 
створення Південно-Східної української автономної республіки. 

Концепція цього заходу, яку готували заздалегідь, передбачала 
проведення зібрань голів обласних рад та облдержадміністрацій, сесій облрад з 
порядком денним „Оцінка громадсько-політичної ситуації в країні” і прийняття 
відповідних резолюцій. Планувалося обговорити невідкладні заходи щодо 
реструктуризації системи управління: перетворення держадміністрацій у 
виконкоми з фінансуванням із обласних бюджетів; припинення перерахувань 
до держбюджету, включно із соціальними фондами, перехід до муніципального 
підпорядкування управлінь МВС,СБУ, податкової адміністрації, прокуратури і 
міліції. Пропонувалося провести місцеві референдуми й обрати надзвичайних 
уповноважених представників на міжрегіональний з’їзд. Документ містив 
також поради щодо проведення масових мітингів із обов’язковим 
затвердженням усіх прийнятих облрадами рішень і надавав інші рекомендації 
організаційного та агітаційно-пропагандистського ґатунку. (Україна молода. – 
2004. - 4 грудня). 

Генеральна прокуратура України негайно порушила кримінальні справи 
стосовно антиконституційних дій, які містять у собі загрозу сепаратизму. 
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Один із організаторів і учасників сепаратистської акції в 
Сіверськодонецьку – голова Харківської обласної державної адміністрації 
Євген Кушнарьов зініціював проведення в Харкові 4 грудня 2004 року так 
званого Всеукраїнського з’їзду рад. На це зібрання з кількох областей прибули 
майже виключно прихильники кандидата в президенти Віктора Януковича. У 
день його відкриття театр, де мав відбутися „з’їзд”, взяли в облогу учасники 
одразу двох мітингів – 10-тисячного зібрання прихильників Віктора Ющенка й 
удвічі меншого – Віктора Януковича. Швидко збагнувши особливості ситуації, 
організатори акцій змінили тактику. Облишивши сіверськодонецьку ідею про 
створення Південно-Східної автономії, делегати другого з’їзду об’єдналися під 
новим гаслом. Цього разу йшлося про Міжрегіональний союз органів місцевого 
самоврядування. На форумі було обрано Координаційну раду Союзу і навіть 
визначено дату її проведення. Після цього, нарешті, стало зрозуміло, чому 
Сіверськодонецьк отримав своє продовження так швидко і чому саме в Харкові. 
Головою вищезгаданої ради делегати обрали ідейного лідера обох з’їздів 
Євгена Кушнарьова.  

Газета „Україна молода” 7 грудня 2004 року писала: „Той факт, що 
українським регіонам уже давно приїлося повне безправ’я в межах жорсткої 
вертикалі, ні для кого, власне, не секрет. Але оскільки „губернатори” всерйоз 
заговорили про децентралізацію влади і виборність керівників областей лише 
після того, як похитнулися їхні власні посадові крісла, - до їхньої турботи про 
державу виникає багато запитань. Складається враження, що вони готові 
любити й приймати лише ту Україну, в якій знайдеться керівне місце для них 
самих. Віктор Ющенко, схоже, гіпотетично позбавив їх такої можливості. Тому 
вони протиставили себе не лише йому, а й тій частині країни, яка його 
підтримала однозначно…” 

Оцінку ситуації дав і Віктор Ющенко в одному зі своїх виступів: 
„Автономізація – це та мічена карта, яку, програвши, витягнув режим, аби 
таким чином забезпечити собі майбутнє”. За цю ідею, констатував лідер 
опозиції, тримаються лише місцеві чиновники, які таким чином прагнуть 
уникнути відповідальності за свої протиправні дії. „Якби громада обирала 
місцеву владу, ми б не мали нині такої патології”, – зазначив провідник „Сили 
народу”, який послідовно виступав за те, щоб „губернаторів” областей обирали 
їхні мешканці. 

Словом, розколу не буде, бо для цього немає жодної природної причини, 
хіба що надумані й штучні провокації.” (Україна молода. – 2004. - 11 грудня). 

10 грудня в Донецьку відбувалося засідання координаційної ради так 
званого Міжрегіонального союзу органів місцевого самоврядування (такий 
орган було створено на з’їзді східноукраїнських „федералістів” у Харкові). 
Один із результатів цієї наради – рішення про те, що місцевий консультаційний 
референдум у Донецькій області з приводу федералізації буде відмінено. Як 
повідомив інтернет-сайт „Комітет виборців Донбасу”, про це заявив на прес-
конференції голова Донецької обласної ради Борис Колесников. „Ми ухвалили 
рішення – до приведення в нормальне правове поле конституційних змін про 
федеральну реформу не проводити референдуму в жодній з областей, – сказав 
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Колесников. – Хай учені опрацюють... Виробимо остаточне рішення, і тоді буде 
сенс провести загальнонаціональний референдум”. (Там же). 

Як бачимо, сепаратистська опозиція розпочала відступ, тим більше, що 
над її лідерами нависла загроза не лише втратити керівні посади, але й стати 
перед судом. „Те, що вчинив Кушнарьов, потягне на термін від 7 до 12 років 
в’язниці, адже йдеться про грубе порушення близько 25 статей Конституції”, – 
заявив віце-спікер Верховної Ради України Олександр Зінченко, а професор 
Національного університету „Києво-Могилянська академія” Леонід Залізняк 
прокоментував ці події так: „У наш час перелякана європейським вибором 
українців Москва та пов’язана з нею правляча верхівка України, як потопаючий 
за соломинку, чіпляються за старий імперський принцип „розділяй і владарюй”. 
Саме в ньому – справжні витоки чергової спроби федералізації України та 
створення Південно-Східної Республіки... Сумний історичний досвід нічого не 
навчив наших керманичів, і вони за порадою кремлівських технологів у 
черговий раз готові наступити на історичні граблі чергової федералізації 
України. Саме це постколоніальне чиновництво винне у тривалій стагнації, 
тотальному розграбуванні державного майна, втягуванні України у 
неоколоніальну залежність від Москви. Заради збереження своєї злочинної 
влади вони погрожують Україні черговою федералізацією”. (Там же. – 2005. - 
21 січня). 

Юрист Андрій Шестаков на сторінках вказаного вище видання дав 
провову оцінку діям сепаратистів. Він писав, що з юридичної точки зору 
приєднання певних українських областей до складу Російської Федерації є 
неможливим. Насамперед це суперечить російському законодавству. Так, 
федеральним Законом „О порядке принятия в РФ и создания в её составе 
нового субъекта РФ” чітко визначено, що прийняття до складу Росії іноземної 
держави здійснюється за взаємною згодою сторін із підписанням міжнародного 
договору. При цьому міжнародний договір може бути укладений винятково за 
ініціативною іноземної держави. До речі, Росія, як і США, є гарантом 
територіальної цілісності України та недоторканності її кордонів, оскільки 
наша країна у 1992 році позбавилася ядерної зброї. Сепаратистські настрої 
також жодним чином не відповідають основоположним Гельсінкським 
принципам неможливості зміни кордонів у Європі.  

Не вітає спонтанної зміни державного устрою і Конституція України: у її 
2-й статті зазначено, що наша держава унітарна, тобто єдина, і її територія, в 
межах затвердженого кордону, є цілісною і недоторканною. Будь-яка зміна 
державного устрою України може відбутися тільки шляхом проведення 
Всеукраїнського референдуму (ст.73). У свою чергу, Всеукраїнський 
референдум призначається Верховною Радою України або Президентом 
України за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів 
громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо 
призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не 
менш як по сто тисяч підписів у кожній області (ст.72). 
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СОБОРНА ЛІТЕРАТУРНА МОВА, СОБОРНИЙ ПРАВОПИС ЯК 
ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУВЕРЕННОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
М.І. Степаненко 

 
Біологічний, просторовий, духовний розвій будь-якої нації пов'язаний із 

розвитком національної мови. Остання, як і спільність території, економіки, 
соціальних ідеалів та форм, релігії, звичаїв, психологічного укладу, є важливою 
глибоко специфічною характеристикою нації. Мова акумулює буття нації. 
Українська національна мова, яка постала в результаті концентрації діалектів, 
формувалася протягом тривалого часу, що пояснюється різними соціальними, 
політичними чинниками, причинами національного піднесення й національного 
спаду. Процес становлення української національної мови остаточно не 
завершився й сьогодні, навпаки, він відчутніше активізується у зв'язку з новим 
національним відродженням, особливо після Помаранчевої революції. 
Зрозуміло, що нині українська мова переживає складну історію. Виникає ціла 
низка суперечностей, які стосуються проблеми "національна мова й 
відродження нації". Візьмемо для прикладу хоча б суперечність між 
виробленими мовними стереотипами, що своєю суттю пов'язані як з власне 
українською основою, так і з запозиченням, і намаганням відновити, повернути 
колишню усталену традицію, тобто встановити мовно-історичну 
справедливість. З одного боку, це можна вважати позитивним явищем, оскільки 
нібито розв'язується така складна проблема, як національна ідентифікація 
українців, їх національної самосвідомості. З другого боку, вирішення цієї 
суперечності призводить до хаосу, розбрату, які можуть виявитися не лише на 
словесному рівні, а й перерости в нову якість, що вимагатиме фізичного 
насилля, застосування зброї і т.ін. Суперечність між сучасними мовними 
стереотипами і реконструкцією етимона виявляється насамперед у ділянці 
мовних норм. Так, наприклад, створення незалежної української армії вимагає 
упорядкування своєї військової лексики. Один із шляхів вирішення цього 
завдання – переведення із архаїчної периферії в зону активної лексики окремих 
історизмів на позначення військових звань, амуніції. Цей мовний простір 
заповнюється й запозиченнями, власне, тими, які активно функціонують у 
нашій мові, фонетично і граматично адаптувалися в ній. Головне в такій справі 
– виважено, з урахуванням мовної практики етносу здійснити лексичну 
фільтрацію, не допустити надмірного й невиправданого пуризму. По-іншому 
виявляє себе аналізована суперечність у сфері орфографії. Нині в Україні йде 
правописна війна. І поки народиться новий Франко, який напише 
"Етимологічний гімн" і розвінчає окремі "орфографічні слабкості", котрі ми 
нав'язуємо собі сьогодні, розвиток мови буде гальмуватися, а її функціональний 
простір звужуватися. Державної ваги документ – правопис! – сьогодні в Україні 
девальвується, бо, за переконанням одних опонентів, орієнтується в багатьох 
своїх положеннях не на сучасний загальнонаціональний мовний масив, а 
відбиває практику минувшини чи проектується на вузьколокальні 
лінгвотрадиції. Ми повторюємо, твердять інші опоненти, і далеко не в кращому 



 54

варіанті, "кулішівку", "драгоманівку", "желехівку". Орфографічна комісія, яка 
працювала над підготовкою нового варіанта правопису, ставила нібито й 
благородну мету і прагнула якнайліпше її зреалізувати. Віддамо належне 
деяким запропонованим новаціям: розширення меж уживання великої літери; 
повернення до абетки букви ґ; перегляд правил написання слів разом і через 
дефіс; розширення корпусу змінюваних слів (іменників) за рахунок окремих 
незмінюваних запозичених лексем (ідеться про субстантиви кіно та авто); 
уживання закінчення -и в родовому відмінку однини іменників ІІІ відміни з 
кінцевою групою приголосних (радости, ніжности, вірности, ненависти), а 
також у словах кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь та іменників IV відміни, 
які при відмінюванні приймають суфікс -ен- (імени, тімени, вимени, племени); 
апострофа у словах іншомовного походження (комп'ютер, дистриб’ютор); 
надання кличній формі статусу кличного відмінка й послідовне вживання 
спеціальної граматичної форми кличного відмінка в іменниках чоловічого та 
жіночого роду однини і невживання форми, омонімічної з називним відмінком 
(женче, друже, Олеже, руко, Нінеле, Марусю); поширити “правило дев’ятки” на 
правопис іншомовних власних назв (Аристотель, Едип, Занзибар, Сизиф); не 
відбивати подовження приголосних звуків у загальних назвах іншомовного 
походження (тона, нето, бруто); писати слово проєкт і похідні від нього з 
буквою є; не писати букви й, що позначає звук [й], у словах, де його немає в 
мові-джерелі запозичення (фоє, мая [“індіанський народ у Латинській 
Америці”], гуява [“вид тропічних деревних рослин”]). В обговоренні правопису 
беруть участь журналісти й міністри, учителі й будівельники. Пересічному 
громадянинові важко зрозуміти, хто ж правий, хто ж зробить його дітей 
грамотними. Він, зрештою, ніяк не може збагнути, навіщо потрібна 
орфографічна реформа. Як же нам діяти в цій ситуації?  

Не може пересічний громадянин цього усвідомити ще й тому, що “такие 
большие ученые”, як Валерій Коновалюк (культура мовлення якого відповідає 
донецькому варіантові української мови, а не загальнонаціональним нормам), і 
оком не моргнувши, переконливо доводять, що “країна ще не змогла повністю 
визначитися з тим правописом, який є”. Тому не варто навіть мову заводити 
про орфографічні новації. Не треба говорити народному депутатові 
Коновалюку про всю країну, а краще сказати про близьких йому по духу 
донецьких “проффесорів” і їхніх вірних “сотоварищей и братьев по партии”, які 
не бажають (можливо, це їм і не під силу) опанувати українську мову 
(зрозуміло, й український правопис). Пан Коновалюк повчає академіка 
Жулинського, як тому слід жити, заявляє, що якби Микола Григорович 
потрапив до нового уряду, то почав би свою діяльність не з розв’язання 
кардинальних завдань, а зі зміни правопису. Не почав (треба відповісти пану 
Валерієві), а завершив би. Узаконення нової редакції правописного кодексу 
вимагало б від усіх коновалюків спочатку досконало вивчити мову держави, у 
якій вони живуть, а потім уже ставати народними слугами. Та це відступ. Отже, 
на поставлене запитання: “Як же нам діяти в цій ситуації?” відповідаємо: треба 
довіритися фахівцям. Економічні закони, як відомо, пишуть економісти, 
юридичні – юристи, то ж цілком природно, що український правописний кодекс 
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мають формувати вчені-мовознавці, які живуть в Україні й поза її межами. 
Нагадаймо мудру пораду Івана Огієнка: "Для одного народу мусить бути тільки 
одна літературна мова, тільки один правопис".  

Отже, відшліфована літературна мова, чітко впорядкована орфографія 
поряд зі специфічними формами державної політичної організації суспільства, 
поряд із державницькою ідеологією, традиціями й державницькою символікою 
є головними чинниками суверенної державності в незалежній Україні. Саме 
цим можна пояснити те, що навколо мови і правопису ведуться суперечки. 
Розмови про східний і галицький варіант літературної мови, про материковий і 
діаспорний варіант правопису спрямовані на те, щоб роз’єднати Україну, 
унеможливити подальше формування української політичної нації. Життя 
спростовує ці доводи, Україна в післяпомаранчевий період стає воістину 
незалежною й соборною державою.  
 
 

 
ТЕМА ЗЕМЛІ В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 

 
А.В. Лисенко 

 
Тема соборності несе свій початок від часів Нестора-літописця. Ідеєю 

соборності пронизаний унікальний твір українства „Слово о полку Ігоревім”. 
Особливого значення ідея самостійності, соборності набуває за часів 
козаччини.  

Сьогодні відкриваються широкі можливості повернутися до власних 
витоків, до переосмислення минувшини, до глибокого усвідомлення надбань та 
здобутків українського народу. Цілком закономірно, що до проблеми землі і 
„землі-матері”, „землі-годувальниці” зверталися українські письменники в усі 
часи. Земля визначала всю систему світогляду українців, культурних 
пріоритетів і соціальної організації. Землеробська сутність ментальності 
українців виявляється в обожнюванні селянської праці. 

Зупинимось на окремих представниках літературного руху України, у 
творчості яких яскраво представлена тема землі в усіх її проявах. 

Страждання галицького селянина відобразив В.Стефаник у новелі 
„Камінний хрест”. Від часу повернення з війська, коли Іван Дідух став 
господарем на залишеному в спадщину кам’янистому горбі, люди пам’ятають 
його у виснажливій праці на цій нивці. Щороку Іван Дідух впрягався поряд з 
конем і вивозив туди гній, обкладав горб дерном, щоб дощі не змивали грунт, 
обробляв поле. Втратив на горбі всі сили, а в селі стали прозивати його Іваном 
Переламаним. 

Трагедія безземелля веде до спродування родинного гнізда і еміграції в 
пошуках хліба та роботи. Щоб увічнити зв’язок з рідною землею, без якої герой 
почувається скаліченим птахом, Іван Дідух ставить по собі і своїм життю 
камінного хреста. Образ хреста символізує страдницьку долю селянина, який 
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усе життя гірко працював і однаково змушений покидати свою нивку, бо вона 
не спроможна його прогодувати. 

У центрі комедії „Сто тисяч” І. Карпенка-Карого – образ засліпленого 
наживою багача Герасима Калитки. Грубо визискуючи наймитів, експлуатуючи 
навіть членів своєї родини, не гребуючи шахрайством та махінаціями, багатій 
прагне на всьому „заробити”, наскладати грошей, щоб скупити землю і в селян, 
і в родовитих аристократів, що розорюються. „Ох, земелько, свята земелько – 
божа ти дочечко! – вигукує Калитка, заполонений мріями про збагачення. Як 
радісно тебе загрібати докупи, в одні руки... Приобрітав би тебе без ліку”. 

Таким собі мільйонером – аграрієм з усім своїм „хазяйським колесом” 
виступає і головний герой комедії „Хазяїн” І. Карпенко-Карого. Розкриваючи в 
численних ситуаціях методику антигуманного господарювання хазяїна, автор 
на конкретному, взятому з життя матеріалі показує всю механіку 
блискавичного збагачення тих нових власників сотень і тисяч десятин землі. 

„Три дні їхали вашою землею ... Чия земля? – питаємо. – „Терентія 
Гавриловича Пузиря.” На другий день знову питаємо: „Чия земля?” – „Терентія 
Гавриловича.” І тільки на третій день, надвечір, почалася земля Гаврила 
Афанасійовича Чобота. Княжество! Ціле княжество. Німець, що зо мною їхав, 
дивувався, хитав головою, цмокав губами, а на третій день, сміючись, сказав: 
„У цього хазяїна більше землі, ніж у нашім герцогстві!”. 

Соціально-психологічна повість „Земля” О. Кобилянської написана на 
місцевому матеріалі. Письменниця цілком сприймала ставлення селян до землі 
як до найбільшої цінності, поділяла їхні помисли. У творі вона показала, що 
земля може не тільки годувати, а й виховувати, давати повагу від людей, 
авторитет у громаді. Твір має складну композицію. Розпочинається повість 
весіллям, яке відбувається заради того, щоб молоденька Парасинка не втратила 
землю, щоб жила заможно. Таким чином автор акцентує на проблемі землі. Цю 
ж проблему вона піднімає і в розділі про життя Домініки. Далі ця ж тема 
звучить і в кінці твору, коли старий Петро і Анна турбуються долею свого сина, 
а Івоніка переписує йому землю, яка мала належати Михайлові. У кожній із 
сюжетних ліній основною причиною конфлікту є земля. „Не для тебе, синку, 
була вона, а ти для неї! Ти ходив по ній, плекав її, а як виріс і став годний, вона 
отворила пащу і забрала тебе”. 

Повість „Fata morgana” М. Коцюбинського написана теж на реальних 
фактах. Письменник прагнув вивести типові образи селян, показати, яку велику 
роль відігравала земля в їхньому житті. Зав’язкою твору є надія селян одержати 
від царя землю, конфісковану в поміщиків. Розв’язка – втрата Маланкою Волик 
віри в справедливість, болісне переживання краху найкращих ідей. „Пестила 
мрію про землю, а земля встала проти неї, ворожа, жорстока, збунтувалась і 
втекла з рук. Як марево, поманила і, як марево, щула”. 

Є. Карпенко у своїй драматичній поемі в прозі „Земля” звертається до 
традиційної в українській літературі селянської тематики, змальовуючи 
віковічне прагнення селянина до землі. Головний герой драми – Трохим, весь 
життєвий інтерес, психологія і думання якого підпорядковані єдиній меті – 
земля. Він марить землею, для цього і накопичує гроші.  
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Зображуючи зациклену на грошах і землі постать Трохима, письменник 
розкриває такі його характерні риси, як ненаситність, жорстокість, егоїзм, 
створюючи своєрідну драму життя українського селянина з його віковічною 
мрією про землю. 

Хворий син головного героя, Харитон, вважає, що всі біди від неосвіченості 
і темноти: „І все тільки через те, що темні й не знаємо, як нам зробити так, щоб 
всі землі належали громадам, без тої проклятої власницької землі.” 

Безумовно, відомості, подані у повідомленні, не вичерпують сповна 
поставленої проблеми. Ми прагнули передати справжню картину нелегкого 
життя в Україні кінця XIX – початку XX століття, дослідити проблему землі в 
творчості українських письменників. Тема землі не залишилась перегорнутою 
сторінкою в історії української літератури, вона знайшла відгомін і в творчості 
сучасного письменства України. 
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