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Я. С. Калакура 

МАЙ ПАНЧУК У ДЗЕРКАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Розглядається творчий доробок М. І. Панчука, з’ясовується

його внесок в українську історіографію шляхом аналізу праць ра"

дянської та пострадянської доби. Показано значення студій авто"

ра з історії відбудови залізничного транспорту УРСР, національ"

но"визвольного руху на західноукраїнських землях міжвоєнних

років. Виокремлено історіографічну складову етнополітологічних

досліджень останнього двадцятиріччя, обґрунтована їхня роль у

вивченні етнічної історії та міжнаціональних відносин в Україні.

Ключові слова. українська історіографія, М. І. Панчук,

залізничний транспорт, національно"визвольний рух, КПЗУ,

націонал"комунізм, етнічна історія, національні відносини,

національні меншини, Крим, Закарпаття.

Однією з давніх традицій української історіографії є шанобли"

ве ставлення до тих її представників, які «перли плуга» на ниві

національної науки, сумлінно сіяли зерна мудрості, плекали про"

рості й щедро ділилися зібраним урожаєм, бо найцінніший хліб

історика – це його внесок у збереження історичної пам’яті, відсто"

ювання правди і виховання нових генерацій дослідників. Ювілей

вченого – не тільки привід для святкових тостів, але й зручна

нагода підвести підсумки, осмислити надбання ювіляра, його

внесок у науку. Про Мая Івановича Панчука – знаного

українського історика, етнополітолога, організатора науки і

підготовки науково"педагогічних кадрів, яскраву особистість –

уже чимало сказано і написано [1; 2; 3; 4; 5; 6 та ін.]. Однак,

підсумовуючий, системний, цілісний погляд на його місце в

українській історіографії, на роль оприлюднених ним праць у

збагаченні знань ще формується. Мета пропонованої розвідки у

жанрі історіографічного есе полягає в тому, щоб із височини сьо"
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годення оглянути в ретроспективі творчий шлях історика, виділи"

ти рубіжні віхи і виокремити його внесок в українську історіог"

рафію. Автор цих рядків свідомий того, наскільки важко залиша"

тися об’єктивним в оцінці наукового доробку близької людини, з

якою, починаючи з аспірантських років, йдеш поруч, товаришуєш

і дружиш, спілкуєшся та дискутуєш. І все ж намагатимусь якоюсь

мірою дистанціюватись від чисто особистого і подивитися на

творчість свого колеги ніби збоку, маючи на увазі, що ювілейним

публікаціям властиві елементи ідеалізації та суб’єктивізму, тобто

багато в чому особисте сприйняття. 

Близько півстоліття М. І. Панчук самовіддано працює в цеху

українських істориків та політологів. За своїм історіографічним

значенням і тематичною спрямованістю, його доробок вагомий і

різноплановий, що й засвідчує широкі горизонти наукових зацікав"

лень вченого. В творчості історика, як і в моїй та в доробку сотень

наших ровесників, досить чітко простежується два основних

періоди: радянський та пострадянський, причому, якщо в першому

періоді він репрезентував себе здебільшого як дослідник політич"

ної історії України, то в другому – як історик"етнополітолог. Кожен

з цих періодів має свої особливості, в межах яких можна виділити

декілька взаємообумовлених етапів, органічно поєднаних між со"

бою як невпинним наростанням інтелектуального і фахового

потенціалу, так і еволюцією підходів вченого до методологічних і

світоглядних засад гуманітаристики. Непохитними в своїй основі

залишалися моральні цінності і громадянська позиція історика,

його чесність і порядність, відвертість і неординарність. 

Становлення М. Панчука як історика бере початок ще із

шкільного захоплення історією, що зародилося не без впливу

учителя і класного керівника Олександра Андрійовича Цісара, а

отже, не стали випадковістю вступ і навчання на історико"філо"

софському факультеті Київського державного університету ім.

Т. Г. Шевченка. Глибокий слід на формуванні майбутнього вчено"

го, прищепленні навиків наукового пошуку справили професори і

доценти університету А. А. Вовк, В. А. Жебокрицький, В. Н. Котов,

А. К. Мартиненко. О. П. Маркевич, П. М. Овчаренко, В. Є. Спицький,

В. І. Стрельський, Г. М. Цвєтков, Л. С. Чиколіні та ін. Зацікавленість

історією та краєзнавством зміцніла в період комсомольської робо"

ти на Полтавщині, де й остаточно визріла думка про навчання в

аспірантурі. Колосальний світоглядний вплив на Мая Івановича
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мав науковий керівник професор Іван Іванович Шевченко, а пер"

шою досить помітною науковою працею стала кандидатська ди"

сертація, присвячена відбудові залізничного транспорту після

звільнення України від гітлерівців [7]. За її матеріалами було

опубліковано 2 монографії [8; 9] та низку статей. Якщо відкинути

властиві для радянської історіографії деякі ідеологічні штампи та

стереотипи, то ці праці не втратили значення понині – насампе"

ред своїм фактажем та антропологічною спрямованістю. Це були

студії не стільки про залізничні колії та локомотиви, скільки про

людей. Очевидно позначилося й те, що в роки повоєнних лихоліть

майбутній історик зі своїм братом Анатолієм неодноразово «про"

воджали поїзди» на залізничній станції селища Попільня і були

свідками важкої та самовідданої, по"справжньому героїчної праці

залізничників. Все це закарбувалося в пам’яті, і автор намагався

зафіксувати в своїх публікаціях та зберегти для історії якомога

більше прізвищ і відомостей про трудівників залізничного транс"

порту. Виконавши це благородне завдання, Май Іванович, вже

будучи на викладацькій (кафедра суспільних наук Київського тех"

нологічного інституту харчової промисловості), а відтак на

партійній роботі, обдумував і реалізовував наступний проект,

націлений на підготовку докторської дисертації.

Новий задум М. І. Панчука, пов’язаний з дослідженням історії

національно"визвольного і революційного руху на західноук"

раїнських землях у міжвоєнний період, міг видатися несподіван"

кою. Насправді, зацікавленість цією проблематикою зародилася

в нього давно – насамперед на рівні людських відносин, дружби

із багатьма «западенцями». Галичина, як П’ємонт національного

пробудження і берегиня українськості, викликала природній інте"

рес багатьох не тільки місцевих дослідників, але й «східняків».

Вже перші статті М. Панчука були сприйняті як своєрідне «вторг"

нення» у дослідницьке поле галичан, які на той час ніби моно"

полізували цю тематику. Ознайомившись з наявними працями,

перегорнувши величезний пласт маловідомих джерельних

свідчень, насамперед архіву Інституту історії партії при ЦК

Компартії України, державних архівів західних областей,

поспілкувавшись із учасниками визвольних змагань, зокрема з

М. Теслюком, репресованим радянським режимом, та ін.,

дослідник побачив чимало прогалин, трафаретних оцінок і

штампів, сумнівних положень, які не давали чіткої відповіді на
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ключові складові проблеми, а саме: мотиви і причини західноук"

раїнського руху спротиву, його регіональна специфіка, участь у

ньому різних політичних сил, у тому числі ліворадикальних. За"

гадкою тоді ще залишались інспіроване Сталіним рішення

Комінтерну про розпуск і заборону діяльності Комуністичної

партії Західної України (КПЗУ), доля багатьох її членів і прихиль"

ників. Шукаючи відповіді на ці та інші питання, Май Іванович

дедалі більше усвідомлював помилковість механічного перене"

сення дослідницької схеми історії українського руху Наддніпрян"

щини на Галичину, Буковину та Закарпаття. Потрібен був новий

погляд, нова оцінка джерельних свідчень, спогадів учасників

подій, а разом з тим подолання низки труднощів суто

організаційного характеру, пов’язаних із поїздками в архіви Льво"

ва, Івано"Франківська, Тернополя та інших міст. І ось 1979 року

побачила світ перша праця з нової проблематики під популярною

для того часу публіцистичною назвою «В огні класових битв» [10].

Вона засвідчила появу дуже солідного та глибокого дослідника із

нестандартним і аналітичним мисленням, що ще більшою мірою

підтвердила наступна монографія [11]. Не зважаючи на тра"

диційні для доби брєжнєвщини фрази про авангардну роль ком"

партії і робітничого класу, класову боротьбу та обов’язкову кри"

тику націоналістичних збочень (цих штампів тоді майже ніхто не

уникав, включаючи й автора цієї статті), книги пронизувала

стрижнева ідея – рух західноукраїнського населення за

національне визволення, за ідентичність та соборність усіх ук"

раїнських земель. Ці, багато в чому нові підходи мали подальший

розвиток у докторській дисертації, захищеній в січні 1983 р. [12].

В ній засвітилося не тільки чимало маловідомих подій, але й об"

лич учасників революційного руху, яскравих постатей, зокрема

А. Бараля, С. Букатчука, Г. Іваненка, М. Заячківського, В. Коцка,

Й. Крілики, Р. Кузьми, М. Ливицького та ін., підтвердились

здатність історика до психоаналізу і вміння створювати образи,

тобто риси, характерні для його творчої лабораторії та історієпи"

сання загалом. 

Звичайно, сучасний «суперпатріот» знайде в цих працях

історика чимало ідеологічних постулатів і нашарувань, які

офіційно побутували в тогочасній радянській і, особливо

історико"партійній, історіографіях як «усталений канон» або

«владна доктрина історії України». Але ж не можна ігнорувати
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тогочасну історіографічну ситуацію, пов’язану з обмеженням сво"

боди творчості радянських істориків, жорсткою регламентацією

та контролем, переслідуванням інакодумства, у яких доводилось

їм працювати, особливо після репресивних погромів українського

руху в 1972–1976 рр. Автору цього історіографічного есе ви"

дається, що М. І. Панчук, чітко ідентифікуючи себе з українською

нацією, не був запобігливим адептом режиму, а радше помірко"

ваним прихильником, вмонтованим у його структури як лояльна

людина з «українською душею і партійним квитком». До багатьох

тогочасних істориків можна застосувати думку польського

історіографа Р. Стобецького, що за умов комуністичного режиму

їм доводилось бути «по обидва боки барикад» [13, с. 138]. Ось

чому М. І. Панчук не зациклювався лише на історії КПЗУ, а нама"

гався осягнути всі течії українського руху на західноукраїнських

землях. Часом надто гострі та критичні зауваги історика на адре"

су інших політичних сил, зокрема УСДП, УНДО, УКС, ОУН та ін.

відбивали тодішні схеми й оцінки, визначені згори. Але загальна

картина ситуації на західноукраїнських землях змальовувалася

ним із позицій «своєї», тобто української історії.

Підсумком цього рубежу наукових студій з проблеми можна

було б вважати участь М. І. Панчука в узагальнюючій колективній

монографії «В авангарді боротьби за возз’єднання» [14], яка роз"

глядала український рух в Галичині, Буковині та Закарпатті під

кутом зору історичної перспективи: національного визволення і

приєднання краю до Радянської України. З дещо іншим баченням

дослідник повернувся до цієї теми за часів горбачовської перебу"

дови. В 1989 р. він оприлюднив дуже важливі, на наш погляд, дис"

курси: розлогу статтю [15] та монографію [16], присвячені 70"річчю

утворення КПЗУ, в яких події міжвоєнної Галичини, Буковини та

Закарпаття синхронізувались з політичними процесами в Ра"

дянській Україні. З’явились деякі нові акценти, говорилось, зокре"

ма, про відстоювання КПЗУ автономії Галичини і Волині у складі

Польщі, про згубний вплив на настрої західноукраїнського насе"

лення припинення Сталіним політики українізації, розгортання

насильницької колективізації, арештів і репресій стосовно низки

західноукраїнських діячів у СРСР, звинувачень Кагановича в

провокаторстві КПЗУ та «перманентному націоналізмі», його

ворожого ставлення до тих її лідерів, які виступали на захист

О. Шумського тощо.
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Оглядаючи творчий шлях і науковий доробок М. І. Панчука,

ставлю собі питання: коли він почав відчувати себе незалежним

дослідником у повному розумінні слова? Гадаю, це почалося за

часів перебудови й гласності, коли поступово став руйнуватися

синдром страху перед тоталітарним режимом, коли історія повер"

тала собі природні функції: писати правдиво, відверто, без

рівняння на «встановлений канон». Саме наприкінці 1980"х рр.

він ініціював і створив низку унікальних дискурсів, націлених на

ліквідацію так званих «білих плям» і переоцінку багатьох сторінок

української минувшини радянської доби [17; 18 та ін.]. У них, з

одного боку, досі шукалися аргументи для виправдання різного

роду перегинів соціалізму, коригування існуючих концепцій, а з

другого – увага зосереджувалась на замовчуваних фактах

репресивного характеру, відстоювалась необхідність відновлення

історичної правди. Автор поступово, але досить рішуче і сміливо

поривав із старою методологією, відходив від традиційних для

радянської історіографії догм і штампів. Тут проявлялася розкута

і сильна натура Мая Івановича, його чітка громадянська позиція,

схильність до самоаналізу, здатність до самокритичних оцінок.

Спираючись на набутий досвід дослідження історії КПЗУ, зви"

нуваченої в опортунізмі, сепаратизмі та націонал"комунізмі,

М. І. Панчук заглиблюється в сутність та особливості українсько"

го націонал"комунізму в контексті конкретних носіїв цієї ідеології

в КП(б)У та їхньої долі. З цього погляду на особливу увагу заслу"

говує його розвідка «Націонал"ухильництво. Анатомія проблеми» [19].

Аналізуючи платформу компартії в сфері національної політики

(1989 р.), автор звернувся до уроків так званого націонал"ухиль"

ництва, тактики Української комуністичної партії, альтернативної

КП(б)У, її активного відстоювання політики українізації. Історик

переконливо показав, що тавро «націонал"ухильників», накинуте

Кагановичем на О. Шумського, М. Хвильового, а відтак і

М. Скрипника та на інших провідників українізації, було

використане для політичних переслідувань, проведення чисток у

партії та державному апараті, а також для розгрому КПЗУ.

Дослідник показав, що в наступні роки влада трансформувала

націонал"ухильництво у формули «українські буржуазні

націоналісти»,»вороги народу» і використала їх як підставу для

масових розправ над усіма, хто «чесно і сумлінно працював в ім’я

соціально"економічного, культурного й духовного збагачення ук"
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раїнського народу» [19, с. 243]. Свідченням підвищеної зацікавле"

ності вченого цією проблемою стала окрема праця, присвячена

Олександру Шумському [20], причому в заголовок було винесено

не тільки життя цього діяча, але і його трагічну смерть. У травні

1933 р. за так звану «контрреволюційну та антирадянську

діяльність» він був арештований, у вересні засуджений на 10 років

позбавлення волі і, ніби, в 1946 р. заподіяв собі смерть. У такий

спосіб автор намагався привернути увагу громадськості до

усвідомлення того, якою ціну заплатив А. Шумський та інші

патріотично налаштовані діячі за відстоювання права українсько"

го народу на свою мову, національну культуру, на самобутнє життя.

Повертаючись до цих проблем, Май Іванович у 1997 р. оприлюд"

нив у співавторстві з дослідником голодомору Джеймсом Мейсом

монографію «Український національний комунізм» із уточнюю"

чим підзаголовком: «Трагічні ілюзії» [21; 22]. Цим автори намага"

лися одразу дати відповідь на ключове питання: чи здатний

комуністичний лад бути демократичним і діяти в національних

інтересах? В кінцевому рахунку з’ясувалося, що віра романтиків

1920"х рр. у комунізм із національним обличчям була великою

ілюзією, хоча вона й не полишала багатьох українських

інтелектуалів наступних поколінь. Автори зацитували уривок із

доповідної записки секретаря ЦК КПУ В. Маланчука (1973 р.) про

небезпеку націонал"комунізму в Україні, який оголошувався

ворогом № 2 після українського буржуазного націоналізму (до

речі, в націонал"комунізмі Маланчук звинувачував й автора цієї

статті). Корінь зла дослідники побачили у природі самої

комуністичної ідеї, зазначивши, що ні Ленін, ні Сталін ба навіть

Горбачов не сприймали серйозно ідею рівноправності українців.

Разом з тим, вони дійшли висновку, що діяльність українських

національних комуністів та їхніх симпатиків не була даремною.

Їхні ідеї стали орієнтиром у боротьбі за національні права, живили

український рух опору і прискорювали падіння тоталітарного режи"

му та відновлення державної незалежності України.

Май Іванович був у числі перших українських істориків, хто до"

лучився до вивчення однієї із найдраматичніших сторінок історії

України – голодомору 1932–1933 рр. І це не було випадковістю:

адже дві його старші сестрички стали жертвами геноциду. У йо"

го статті [23] досить прямолінійно ставилось питання про причини

і винуватців трагічних подій, які згодом дістануть кваліфікацію
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голодомору та геноциду українського народу. Автор однознач"

но назвав винуватцями репресій і голоду Сталіна та його ото"

чення, в тому числі з партійно"державного керівництва УСРР –

С. Косіора, Г. Петровського, П. Постишева, В. Чубара, Й. Якіра

та ін. Говорилось і про злочинну діяльність надзвичайних комісій

на чолі з В. Молотовим та Л. Кагановичем, спрямовану на штучне

форсування хлібозаготівель та боротьбу з місцевими «саботажни"

ками». Дослідник наголошував, що правда історії вимагає чесно і

гласно прочитати цю трагічну сторінку історії українського народу. 

Якісно новий період науково"дослідної та науково"організаційної

діяльності М. І. Панчука на ниві української історіографії

започаткувало відновлення державної незалежності України. Ця

подія застала його в Інституті політичних досліджень, а відтак на

посаді головного наукового співробітника академічного Інституту

історії України. У тому ж році його було затверджено заступником

директора утвореного Інституту національних відносин і

політології, завідувачем відділу. Тут виявилася ще одна грань та"

ланту вченого – здатність до теоретичних студій і моделювання

суспільних та етнонаціональних процесів. Його зусилля зосереджу"

вались безпосереднього на дослідженні міжнаціональних відно"

син і етнополітологічних проблем України, причому здебільшо"

го з погляду історичного досвіду та аналізу уроків минулого.

Розглядаючи етнополітологію як галузь знань, потужним ком"

понентом якої є історія національних відносин і національної

політики, вважаємо доцільним докладніше зупинитися саме на

цій складовій творчого доробку Мая Івановича, який істотно

збагачує історичні знання і виступає важливим історіог"

рафічним джерелом. 

Очоливши відділ національних меншин Інституту політичних і

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України,

М. І. Панчук продовжив свої дослідницькі проекти шляхом заглиб"

лення в теорію націй і міжетнічних відносин, вивчення зарубіжно"

го досвіду вирішення національного питання і досягнення

міжнаціональної злагоди, підготовки документального збірника

про національні відносини в Україні [24], який послужив основою

ґрунтовної монографії з історії національних меншин України,

підготовленої під його керівництвом [25]. Методологічне значення

мала опрацьована в ній періодизація національного життя в Ук"

раїні, концепція поліетнічної структури її населення, з’ясування
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об’єктивного характеру українізації державотворчих процесів при

одночасному забезпеченні прав національних меншин. Ця моно"

графія підтвердила давнє кредо М. І. Панчука, яке відтоді означа"

ло: кожне етнополітологічне дослідження обов’язково повинно

мати історіографічний компонент і базуватися на репрезента"

тивній джерельній базі. Цей принцип витриманий в усіх його

індивідуальних і колективних працях, підготовлених відділом за

останнє десятиріччя [26; 27; 28 та ін.], причому історіографічні

розділи до них Май Іванович підготував особисто, засвідчивши

неабиякий хист до цього жанру історієписання. Наприклад, пер"

ший розділ монографії «Крим в етнополітичному вимірі» має

назву «Етнополітичний розвиток Криму – актуальна і мало"

досліджена проблема». В ньому дослідник демонструє глибоке

знання наукової і науково"популярної літератури з етнічної історії

Криму, творче, критично"аналітичне розмірковування над

історіографічними джерелами, їхню зважену оцінку, поважне

ставлення до праць попередників. Водночас він аргументовано

полемізує з авторами, які досі доводять «прогресивне значення

зв’язків Криму з російською рівниною та його возз’єднання з

Росією [29, с. 27–28]. Не оминув історик контроверсійних підходів

дослідників, зокрема російських, до передачі в 1954 р. Кримської

області зі складу РРФСР до УРСР, її інтеграції в історико"культур"

ний та етнічний простір України. 

Підготовлені під керівництвом М. І. Панчука узагальнюючі

праці з етнонаціонального розвитку різних регіонів України мають

знаковий характер не тільки з погляду етнополітології, але й істо"

ричної науки. Чим зумовлюється їхнє історіографічне значення?

Вони підготовлені в річищі історичного синтезу і містять реальний

приріст історичних знань про динаміку етнонаціональної структу"

ри України та особливостей її формування в окремих регіонах уп"

родовж великого хронологічного періоду, про рух за національні

права і свободи на різних етапах історії, про провідні тенденції

розвитку міжнаціональних відносин, пошук міжнаціональної зла"

годи та ін. До того ж, взявши за об’єкт вивчення найбільш

конфліктогенні регіони з погляду міжнаціональних взаємин Авто"

номну Республіку Крим і Закарпаття, автори зуміли дослідити

історичне коріння і передумови потенційного виникнення

локальних конфліктів на етно"психологічному підґрунті та

запропонували шляхи їхнього попередження. Аналізуючи, зокре"
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ма, специфіку етнонаціональних проблем в АРК, їхню історичну,

політичну, економічну, культурну, релігійну, психологічну та

ментальну складові, автори наголосили, що над ситуацією в

Криму тяжіють пам’ять про кривди часів масових депортацій та

інші драматичні колізії в історичній ретроспективі, а також

успадковані стереотипи, труднощі, зумовлені поверненням та

облаштуванням депортованих кримських татар і представників

інших народів, шовіністичними настроями деяких проросійських

сил, істотними недоліками етнополітичного менеджменту влад"

них структур центру та автономії.

У процесі дослідження етнополітичних процесів у Закарпатті

М. І. Панчук поряд з іншими питаннями приділив особливу увагу

політичному русинству. Цією темою він зацікавився ще в 1995 р.,

коли русинський рух набирав обертів і викликав занепокоєння в

українському суспільстві. Чітко визначивши русинів Закарпаття

субетнічною групою українського народу, автор присвятив їй, а

відповідно руху неорусинів низку спеціальних розвідок історико"

політологічного характеру [30; 31; 32 та ін.]. У них дається глибокий

історичний погляд на проблему, на її ґенезу і сучасну сутність,

наголошується, що за умов демократизації суспільства на початку

1990"х рр. на Закарпатті сформувалося культурно"освітнє товари"

ство підкарпатських русинів, яке, на думку автора, на перших порах

ставило перед собою цілком благородні завдання: дослідження

традиційної культури, етнографічної специфіки, фольклору, особли"

востей місцевого діалекту тощо. Однак невдовзі до цієї діяльності

дедалі активніше стали долучатися зовнішні чинники, намагаючись

політизувати та радикалізувати русинський рух, заручитися

підтримкою з боку деяких місцевих можновладців і спрямувати його

на відстоювання окремої «русинской нации» та «русинской госу"

дарствненности». Дослідник на основі аналізу матеріалів світових,

європейських і місцевих конгресів підкарпатських русинів, конкрет"

них фактів сепаратистської та екстремістської діяльності його

провідників, так званих «духовних нянів» та «урядовців»,

переконливо доводить політично"провокаційний характер руху,

розвінчує його антиукраїнську спрямованість. Автор не заперечує

права українців"русинів Закарпаття на самоідентифікацію за умови

сприяння органів місцевої і центральної влади, діяльності їхніх

культурно"освітніх товариств, збереження самобутності, водночас

виступає проти політизації русинського руху.
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У руслі цієї проблематики на окрему увагу заслуговують студії

М. І. Панчука, присвячені взаємообумовленості історичної та ет"

нонаціональної пам’яті, їхнім політичним контекстам [33; 34].

З погляду державотворення історична пам’ять, на його думку, ви"

конує роль духовної основи українського суспільства. Автор,

солідаризуючись з підходами І. Кресіної, визначив сім функцій

історичної та етнонаціональної пам’яті: а) вона має бути головним

змістом творення національної, соціально згуртованої держави і

фундаментом її стабільності; б) покликана на духовному рівні

легімітизувати докорінні суспільно"економічні перетворення; в)

ґрунтуючись на політичній концепції нації, стати прийнятною для

всіх етнічних груп країни; г) етнонаціональна пам’ять має стати

стрижнем формування і функціонування національної свідомості

в цілому; д) національна пам’ять має бути конституйованою; е)

має стати світоглядним орієнтиром у системі освіти, виховання, у

сфері соціалізації особи; є) мусить забезпечити консолідаційні

процеси суспільства – між нацією і соціумом, між центром і

регіонами; між політичними партіями і рухами [34, с. 262].

Дослідник нагадав про шкоду, завдану історичній і національній

пам’яті українського народу сталінізацією історичної науки, пока"

зав небезпеку використання деякими сучасними політичними

партіями спотворень історичної пам’яті для маніпулювання

суспільною свідомістю українського соціуму.

Новітня історіографія приділяє велику увагу особистості істо"

рика, його науковій лабораторії, взаємин з учнями, визначенню

типу мислення, манери історієписання. З цього погляду постать

М. І. Панчука може стати об’єктом самостійного дослідження. Тут

видається доцільним лише означити деякі його риси для створен"

ня в майбутньому просопографічного портрету. Насамперед це

його морально"гуманістичні цінності, чітка громадянська позиція,

які характерні для нього впродовж всього життя. Ця позиція вик"

ристалізувалася і трансформувалася за роки незалежності в чітко

окреслений україноцентризм. Його ідейно"світоглядні підходи

органічно поєднуються із почуттям самоповаги, наукової етики і

скромності. По"друге, це мотивація творчості. Май Іванович, як і

багато з нас, не завжди робить тільки те, що хочеться, у нього

розвинуте почуття потреби, обов’язку, доцільності. Йдеться також

про вміння навіть у тій роботі, яка не до душі, знайти те, де можна

самовиразитись, висловити свою думку, своє бачення. Він завжди
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тримає руку на пульсі подій, реагує і відгукується на суспільні вик"

лики. По"третє, це манера історієписання М. І. Панчука, логічна

композиція праць, його легкий, зрозумілий, доступний і без викру"

тасів стиль викладу матеріалу. 

Оглядаючи досить щедрий ужинок у змістовно якісному, тема"

тичному та кількісному вимірах, із яким Май Іванович зустрічає

свій ювілей, можемо однозначно сказати: це вагомий внесок в

українську історіографію, а його особистість – непересічне в ній

явище. Під його керівництвом підготовлено понад 40 докторів та

кандидатів наук. Нащадкам належить глибоко проаналізувати і

осягнути потенціал мудрості і досвіду, закладений у його твор"

чості. З наукового доробку радянських часів повчальною є

здатність історика не переступати критичну межу кон’юнктури,

властивої тогочасній історіографічній ситуації. Досвід його діяль"

ності в добу незалежності застерігає від спокуси кон’юнктури,

прислужування тій чи іншій політичній силі. Він зумів залишитися

сам собою і високо тримати моральні цінності українського історика. 

Навіть такий стислий огляд внеску професора Мая Панчука в

українську історіографію дає підстави для низки висновків:

а) з молодих літ він виробив для себе правило відповідально

ставитись до будь"якої роботи, в тому числі до наукової, насампе"

ред до опрацювання джерел і як наслідок усі його праці ґрунту"

ються на солідній джерельній та історіографічній базі; 

б) не зважаючи на несприятливу історіографічну ситуацію ра"

дянських часів, історик зумів створити такі праці, які, попри пев"

ну ідеологічну зашореність, відзначалися належним науковим

рівнем і багато в чому не втратили своєї актуальності й сьогодні; 

в) з відновленням державної незалежності на всю потужність

розкрився інтелектуальний потенціал історика, який не тільки

самокритично оцінив свій попередній доробок, але взявся за

дослідження нових, винятково важливих і актуальних проблем

теорії, історії і практики міжнаціональних відносин. Створені ним

індивідуальні та колективні праці своєю історичною складовою

суттєво збагатили українську історіографію етнонаціонального

розвитку України; 

г) Маю Івановичу не властива вузько рафінована спеціалізація.

Це людина широких зацікавлень, енциклопедичної ерудиції, що

знайшло підтвердження як проблематикою наукових досліджень,

так і плідною науково"організаційною діяльністю в статусі науко"
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вого керівника та консультанта численних дисертаційних робіт,

члена спеціалізованих учених рад, керівника експертних інсти"

туцій, зокрема ВАК України. Перефразовуючи слова класика,

можна було б сказати: Май Іванович Панчук – це дзеркало

української історіографії на зламі: від радянського монізму – до

відродження її національних традицій. 

На завершення цього короткого історіографічного есе вва"

жаю доречним сказати наступне. Від татової вдачі, від мами"

ного і родинного виховання Май Іванович Панчук успадкував

такі високі християнські цінності та моральні чесноти, як лю"

бов до ближнього, добротворення, почуття справедливості,

навіть жертовності. Ці риси допомагають йому високо трима"

ти статус українського історика. Він має підтримку в сім’ї, зок"

рема від дружини Людмили Дмитрівни, від колег на роботі, від

друзів та учнів. Все це надихає його на творчість, яка прино"

сить насолоду.

Доля і шлях у нашого покоління істориків"дітей війни були не

просто важкими й тернистими, але й «звивистими». Втім, ми не

опинилися на манівцях українського поступу, не розчарувалися в

ньому і з висоти 75"річчя все ж маємо право з певними застере"

женнями повторити слова Великого Тараса: 

«Ми не лукавили з тобою, 

Ми просто йшли; у нас нема

Зерна неправди за собою…» [35, с. 609] 

Свій славний ювілей професор Панчук зустрічає сповнений

новими творчими задумами та інтелектуальними проектами. Тож

побажаємо йому Господнього благословення на многії і щедрії

літа та реалізації планів при доброму здоров’ї та збереженні

оптимізму! 
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Калакура Я.С. Май Панчук в зеркале украинской историо0

графии.

Рассматривается творческое наследие М. И. Панчука, оце"

нивается его вклад в украинскую историографию путем анали"

за трудов советского и постсоветского периода. Показано зна"

чение исследований автора по истории восстановления желез"

нодорожного транспорта УССР, национально"освободительно"
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го движения на западноукраинских землях межвоенных лет.

Выделено историографическую составную этнополитологичес"

ких исследований последнего двадцатилетия, обоснована их

роль в изучении этнической истории и межнациональных отно"

шений в Украине.

Ключевые слова. Украинская историография, М. И. Панчук, же"

лезнодорожный транспорт, национально"освободительное движе"

ние, КПЗУ, национал"коммунизм, этническая история, националь"

ные отношения, национальные меньшинства, Крым, Закарпатье.

Kalakurа Y.S. May Panchuk is in the mirror of Ukrainian histori0

ography.

We consider the creative M. I. Panchuk’s heritage, find out his con"

tribution to the Ukrainian historiography by analyzing the works of

Soviet and post"Soviet period. It’s shown the significance of the

author’s studio on the history of the restoration of railway transport of

the USSR, the national liberation movement in Western Ukraine dur"

ing interwar years. It’s allocated historiographical component of

etnopolitological research in the last twenty years, proved their role in

the study of ethnic history and ethnic relations in Ukraine.

Key words: Ukrainian historiography, M. I. Panchuk, railway trans"

port, the national liberation movement, KPZU, national"communism,

ethnic history, ethnic relations, ethnic minorities, the Crimea,

Transcarpathia.
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В. А. Войналович

РАДЯНСЬКА ПОЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНО6ЦЕРКОВНИХ

ВІДНОСИН: НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Обґрунтовуються етапи та внутрішньо еволюційні контрапункти

радянської партійно"державної політики щодо релігії, релігійних

організацій та віруючих, особливості радянської політичної моделі

державно"церковних відносин для України, аналізуються наслідки

її реалізації і вплив на формування сучасного українського

релігійного комплексу.

Ключові слова: релігійна політика, партійно"державна політика,

політична модель державно"церковних відносин, релігійний комплекс.

Державна політика щодо релігії, релігійних організацій та віру"

ючих за будь"яких моделей державно"церковних відносин постає

як багатовимірний складний феномен. Тому, не наполягаючи на

якомусь одному визначенні державної політики щодо релігії,

церкви, віруючих і використовуючи терміни «релігійна політика»

чи «церковна політика» як умовно"операційні, ми вважаємо наба"

гато важливішим окреслити, що саме розуміє автор під такою

політикою. Відтак, стосовно даної теми дослідження, ми пропо"

нуємо розуміти під такою політикою систему дій КПРС й Радянсь"

кої держави, що включає у себе цілепокладання, ідеологічне й

правове обґрунтування, комплекс організаційно"практичних за"

ходів із забезпечення покладених в основу політичної стратегії й

тактики завдань, а також систему пропаганди, покликану аргу"

ментувати відповідність цих дій не лише інтересам держави, але

й співвітчизників.

Видається важливим звернути увагу на те, що й радянська

політика стосовно релігії, церкви й віруючих була (особливо

упродовж 1940–1960"х рр.) елементом будівництва нації"

держави, якщо ж точніше – держави"імперії, де національні й
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культурно"релігійні відмінності мали бути асимільованими в

рамках «нової історичної спільності».

Ця спільність конструювалася великою мірою в есхатологічно"

месіанському й теологічному форматі, який повинен був «зняти»

потребу в історичних релігійних традиціях. Під цим кутом зору

етапи партійно"державної церковної політики тією чи іншою

мірою адекватно віддзеркалювали еволюцію геополітичних і

внутрішньополітичних стратегій радянського режиму, трансфор"

мації його ідейних підвалин, філософських та ідеологічних засад [1].

Ця еволюція також вбирає в себе й низку внутрішньоеволюційних

контрапунктів.

Перший з них – інтернаціоналістський пафос «світової

пролетарської революції» з його «класовою демократією» [2], з

безжалісністю до релігії як «знаряддя експлуататорських класів»

та церкви як одного з принципових структурних елементів

зруйнованого суспільно"політичного та ідейного простору.

Головною мішенню радянської церковної політики (а її безпосе"

реднім архітектором на початковому етапі виступав сам В. Ленін)

постала Російська православна церква, до єпископату,

духовенства й вірних якої було застосовано відвертий терор і

свавілля. Особисті вказівки Леніна придушити спротив

духовенства «з такою жорстокістю, щоби вони цього не забули

впродовж кількох десятиліть», і що «чим більше представників

реакційної буржуазії та реакційного духовенства нам вдасться

розстріляти, тим краще» [3, c. 155–156], виглядають маніакальними

й абсолютно неадекватними тому спротивові, котрий чинило духо"

венство радянізації країни.

Другий контрапункт – колективізація, розселянення країни,

знищення не одержавлених острівців на її теренах, розв’язання

війни режиму проти народу під гаслом загострення класової бо"

ротьби мірою побудови соціалізму та оголошення релігійних ор"

ганізацій єдиними легально діючими носіями ворожої ідеології й

ворожими осередками [4].

Цього разу мішенями стають всі без винятку релігійні ор"

ганізації, а терор 1930"х рр. охоплює й тих представників духовен"

ства, яким вдалося врятуватись у попереднє десятиліття.

Наприкінці 1930"х релігійні організації опиняються по суті поза

законом, а Комісія ВЦВК, яка мала бути посередником між ними

й радянським урядом, ліквідується. Водночас, згортання політики
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коренізації державного апарату синхронізується із розгромом

національних осередків церковного життя.

Третій контрапункт – розрив з політикою «пролетарського

інтернаціоналізму», «зміна Й. Сталіним національності», курс на

Радянську імперію з «головним народом» і «головною церквою».

Війна стала каталізатором, але не першопричиною [5] нового

курсу в релігійній політиці. Останній був зумовлений внутрішньою

еволюцією радянського режиму, неоімперський дискурс якого

був укарбований навіть стилістично. Руська (до 1943 р. –

Російська, Российская) православна церква отримує особливий

статус, Греко"католицька церква підлягає ліквідації [6, c. 12], а

терпимість щодо «сектантів» стає зворотно пропорційною мірі

їхнього «космополітизму».

Четвертий контрапункт пов’язаний з проголошенням заверше"

ності побудови соціалізму «в цілому», з курсом на побудову ко"

мунізму до 1980 р. і, відповідно, з визнанням відсутності об’єктив"

них чинників відтворення релігійності, яке коріниться виключно в

суб’єктивній сфері і як таке може бути блоковане вже за життя

цього покоління [7]. З цієї ідеологічної платформи виростає хру"

щовська антирелігійна кампанія з ліквідації видимих виявів

релігійності в СРСР.

І, нарешті, п’ятий контрапункт – суспільство «поліцейського

благополуччя», з відмовою від радикальних новацій, консер"

вацією нерозв’язаних проблем (стабільність), зміцненням то"

талітарної держави, котра наділяє своїх громадян мінімумом благ

в обмін на цілковиту лояльність. Релігія обмежується відведеним

для неї гетто, а релігійні організації ставляться під цілковитий

контроль та, по змозі, використовуються для досягнення цілей ра"

дянської зовнішньої політики.

Хоча ці контрапункти не замінюють періодизації вказаної

політики [8, c. 8–9], вони видаються гранично важливими для

усвідомлення кореляцій між етапами еволюції радянської систе"

ми та політики режиму в релігійній сфері.

Винятково важливим у цьому контексті видається аналіз того,

яких особливостей у площині окреслених контрапунктів набирала

радянська церковна політика в Україні. В загальних рисах тут мож"

на говорити про наступні, умовно кажучи, синхронізаційні етапи.

Перший – боротьба з «тихонівщиною» і «церковним мо"

нархізмом», яка супроводжувалася величезними жертвами се"
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ред духовенства й активних мирян поєднується з певною

підтримкою (яку в жодному разі не можна переоцінювати)

національно"церковних рухів, котрі толеруються виключно як

противага Російській церкві.

Другий – скерованість на знищення українського сільгоспви"

робника як головної соціальної бази спротиву радянській

політиці, розв’язання війни проти українського селянства й зни"

щення голодом мільйонів людей поєднується з ліквідацією «цер"

ковної петлюрівщини», тобто Української автокефальної право"

славної церкви та інших православних незалежницьких церков"

них утворень і рухів.

Третій – знищення «націоналістичних» та «космополітичних»

релігійних організацій, які не вписувалиcя у парадигму неоімперсь"

кого будівництва, і, в першу чергу, Греко"католицької церкви.

Четвертий – прагнення республіканської партійної верхівки

усунути «диспропорції» між питомою вагою населення УРСР у

загальносоюзній масі населення й набагато більшою питомою

вагою релігійних об’єднань України в загальному діапазоні всіх

релігійних організацій СРСР (65 % православних парафій і близь"

ко 40 % протестантських громад). Закриття практично половини

всіх православних громад, ліквідація видимих форм релігійної ак"

тивності стосовно практично всіх церков і конфесійних спільнот

спричинили дедалі більше поширення й глибоке вкорінення форм

неофіційного, а відтак і набагато менш контрольованого

релігійного життя, релігійного дисидентства. Зміцнення зв’язку

релігійних і національних почуттів стають проблемами, з якими

режим так і не зміг упоратися аж до кінця свого існування [9].

П’ятий – намагання (далеко не завжди цілковито успішне)

повністю контролювати навіть гранично обмежені вияви

релігійної активності, ліквідувати релігійне підпілля, не допустити

поєднання релігійної активності з виявами національної са"

мосвідомості й прагненням до національних форм організації

релігійного життя в поєднанні з масштабними програмами

політичної індоктринації та «науково"атеїстичного виховання», які

набирали тотального характеру [10]. Водночас надзвичайно ве"

ликі зусилля скеровуються на виправдання радянської релігійної

політики на внутрішній та зовнішній арені [11].

Найповніше практично всі редакції радянської церковної політи"

ки сфокусувалися у хронологічних рамках 1940–1960"х років.
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Політика партії та радянської держави щодо релігії, церкви та

віруючих в СРСР взагалі і стосовно УРСР, зокрема, цього періоду

пройшла у своєму розвиткові три головних фази, які, хоча й

віддзеркалювали домінуючі тенденції у внутрішній та зовнішній

політиці керівництва СРСР, не завжди цілковито синхронізували"

ся з більш генеральними політичними змінами.

Перша фаза характеризується послабленням тиску на найбільші

релігійні спільноти країни, фаворитизацією Руської православної

церкви, реставрацією її патріаршого центру й управлінських

структур, відтворення на певному, незмірно нижчому, порівняно з

дореволюційним часом, рівні системи богословської освіти, а також

елементарного парафіяльного життя. Водночас РПЦ стає частиною

неоімперської радянської конструкції, яка демонструє і за змістом, і

за стилістикою тяглість від старої російської імперської традиції.

Інтернаціоналістська риторика остаточно заступається великодер"

жавним російським шовінізмом, російський народ фактично виз"

нається імперієстворюючим, «головним народом», а його Церкві

надається особливий статус. Традиційна антирелігійно"ма"

теріалістична конотація в офіційній пропаганді притлумлюється,

звернення до Церкви безпартійних представників культури і

мистецтва не карається, найвища ієрархія РПЦ стає частиною

істеблішменту, хоча в офіційному внутрішньоінформаційному

дискурсі про це не згадується. Конкуренти РПЦ на релігійній сцені

зазнають дискримінації (Римо"католицька церква), мають розчини"

тися в ній (Греко"католицька церква) або підлягають цілковитому

знищенню (так звані «бузувірські секти»).

Тотальний контроль над Церквою охоплює всі її рівні; держава

перетворює її на достатньо ефективне знаряддя власної

внутрішньої і зовнішньої політики. Геополітичною стратегією цієї

фази мав стати панправославний проект Кремля, загальні риси

якого розроблялися, судячи з усього, за особистої ініціативи

Й. Сталіна. Цей, зрештою нереалізований проект, щодо спряму"

вання, характер і очікувані результати якого можна скласти уяв"

лення за перебігом і документами Всеправославної наради в

Москві 1948 р., мав об’єднати Помісні православні церкви під

егідою Московського патріархату, ізолювати Константинопольсь"

кий патріархат, який опинився в атлантичному таборі, аж до пе"

регляду диптихів і внесень змін до цивільних статутів православ"

них церков. «Православний Ватикан» мав стати джерелом по"
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тужного ідейного впливу на населення країн регіону, сприяти

пришвидшенню трансформацій сталіністського типу в країнах

«народної демократії» і суттєво мінімізувати вплив тут інших

релігійних центрів, передовсім – Апостольської столиці. Разом із

тим, необхідно відзначити, що пом’якшення у ставленні до РПЦ

як інституції та особливе ставлення до її керівництва не означало

припинення системних порушень прав віруючих і релігійних ор"

ганізацій й закриття храмів місцевими органами влади. Ця ж фа"

за позначена масовими репресіями стосовно низки релігійних ор"

ганізацій та їхніх членів, депортаціями цілих категорій віруючих

(греко"католики, свідки Єгови, істинно"православні християни,

ряд п’ятидесятницьких течій, адвентисти"реформісти та інші).

Друга фаза розгортається після смерті Й. Сталіна. Зміст цієї

політичної зміни пов’язаний із прагненням «ідеологічних яструбів»

у партійно"державному керівництві привести ідеологічну складову

системи індоктринації населення у цілковиту відповідність з орто"

доксальними ленінськими положеннями, принципово посиливши

її «науково"атеїстичний» сегмент. Хоча стосовно початку цієї фа"

зи можна говорити більшою мірою про боротьбу у вищих

партійних колах, ніж про остаточно обраний новий курс (скажімо,

постанова ЦК КПРС «Про значні недоліки в науково"атеїстичній

пропаганді і заходах з її поліпшення» від 7 липня 1954 р. через чо"

тири місяці «врівноважується» постановою «Про помилки у

здійсненні науково"атеїстичної пропаганди серед населення» від

10 листопада 1954 р.), з кінця 1950"х рр. антирелігійна кампанія

набирає особливих обертів. Вона спирається на псевдонаукові

уявлення щодо природи і соціальних функцій релігії, а також ролі

релігії у процесі побудови безкласового суспільства.

Ці уявлення, які суперечать навіть підвалинам марксистської

теорії в цій сфері, виходять з того, що радянська система

суспільно"економічних відносин, що визначається як соціалістич"

на, долає відчуження людини і відтак підриває соціальне коріння

релігії. Релігія існує лише завдяки діяльності її агентів та

релігійно"інституційної інфраструктури. Таким чином, ізоляція і

блокування впливу цих агентів та ліквідація інфраструктури веде

до цілковитого подолання релігії. Ці засади стали відправними

для здійснення жорсткої кампанії з викорінення видимих виявів

релігійності (закриття половини існуючих храмів, більшості мона"

стирів, навчальних закладів), брутального втручання у внутрішні
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справи релігійних організацій, керівництво яких примушується до

радикального обмеження своєї активності (вимога прийняти ан"

тицерковні «Положення про управління Руською православною

церквою», «Положення про Союз євангельських християн"бап"

тистів у СРСР» та «Інструктивний лист старшим пресвітерам

ВРЄХБ» тощо), дискримінації громадян за ознакою їхнього став"

лення до релігії. Ця кампанія дуже негативно позначилася на про"

цесі десталінізації, зробила його ще більш непослідовним і обме"

женим, позбавила його підтримки з боку віруючих громадян.

Водночас здійснення цієї політики на тлі реабілітації значної

кількості віруючих громадян і священнослужителів різних кон"

фесій, відмови від масштабних репресій попередніх десятиріч,

зростаючої готовності віруючих відстоювати свої громадянські

права й релігійні свободи, призвело до формування опозиційного

руху церковній політиці влади і широкого поширення неофіційних

форм виразу релігійних почуттів.

Важливим чинником релігійної сцени країни, існування якого

стає серйозною проблемою для властей, постає релігійне підпілля,

а також паралельні контрольованим структури в католицизмі, бап"

тизмі, юдаїзмі та в інших конфесіях. Водночас, політична формула

і в цій фазі вбирає в себе використання релігійних інституцій для

досягнення тих чи інших зовнішньополітичних цілей. Саме в цей

період Руська православна церква і Всесоюзна Рада євангельсь"

ких християн"баптистів стають членами Всесвітньої Ради Церков,

пропозицію увійти куди вони відкинули у 1948 р.; спостерігачі від

РПЦ беруть участь у ІІ Ватиканському соборі; СРСР намагається

налагодити зв’язок з Апостольською столицею і використати па"

цифістські й антиамериканські почуття частини ватиканського

істеблішменту та особисто папи Івана ХХІІІ.

Початок третьої фази, яка відкривається майже одразу після

усунення від влади М. Хрущова (вже 27 січня 1965 р. Президія

Верховної Ради СРСР ухвалює постанову «Про деякі факти пору"

шення соціалістичної законності стосовно віруючих», яка, однак,

не підлягала друкові), позначається певним переглядом найбільш

одіозних і репресивних підходів попереднього періоду, а також

прагненням більш ґрунтовного забезпечення релігійної політики з

боку марксистсько"ленінського суспільствознавства. В цей час

з’являються деякі соціологічні праці, де імпліцитно присутній

більш або менш адекватний аналіз процесів, що відбуваються в
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релігійному середовищі. Ці праці, однак, повинні були слугувати

політичній практиці, яка лишається незмінною й спрямовується

на викорінення релігійності. Державний контроль за діяльністю

релігійних інституцій лишається тотальним і досить жорстким.

Усі призначення на єпископські кафедри, посади старших

пресвітерів і проповідників вимагають згоди центральних і місце"

вих партійних органів, органів держбезпеки, Ради у справах

релігій та її уповноважених. Звітність релігійних центрів,

управлінь навіть окремих громад перед державою стає обов’яз"

ковою; детальне звітування вимагається в разі відвідин релігійни"

ми діячами закордонних країн та зустрічей з іноземними діячами

в СРСР. Церковна періодика (в Україні видається лише орган

Українського екзархату РПЦ «Православний вісник») піддається

багатоступеневому цензуруванню: після церковного цензора ру"

копис чергового числа потрапляє до Ради у справах релігій при

Раді Міністрів УРСР, потім – до відділу агітації і пропаганди ЦК КПУ,

вже після цього – до загального цензора з Головліту. Серйозні

ресурси задіюються для проникнення у громади, які діють

неофіційно або підпільно; практика «розкладу релігійного

підпілля» була відповідальним напрямом діяльності органів держ"

безпеки СРСР упродовж всіх років його існування.

В останній фазі партійно"державної церковної політики

найбільш очевидною стає контрадиктивність двох полюсів, між

якими впродовж усієї радянської історії коливався партійно"дер"

жавний курс щодо релігії, церкви і віруючих.

На одному з цих полюсів перебували ідеологічні принципи, які

виходили з необхідності безкомпромісної, послідовної і безпе"

рервної боротьби з релігією в усіх, навіть прихованих її виявах. На

необхідності такої боротьби партійні документи наголошували аж

до припинення існування КПРС у 1991 р. Так чи інакше, більш або

менш непримиренно релігія сприймалася як єдиний незабороне"

ний світогляд й ідейний конструкт, котрий відверто протистояв

марксизму і тотальності ленінсько"сталінської доктрини. То"

талітаризм, який, за М. Бердяєвим, сам воліє бути церквою, не

міг толерантно ставитися до подібного конкурента.

Лишаючи за рамками дослідження відповідь на питання про

те, наскільки створена в СРСР ідеологічна система перетворюва"

лася на квазірелігію, відзначимо, що у певних своїх значеннях бо"

ротьба цієї системи з традиційною релігією ставала раціонально
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жорстокою й такою, яка очевидно суперечила конкретним цілям

внутрішньої та зовнішньої політики СРСР.

Другий полюс цієї політики був представлений прагматичним

підходом до релігії і релігійних інституцій. Релігія розглядалася як

серйозний чинник соціальної мобілізації (насамперед, під час

війни), зміцнення націонал"патріотизму, канал ефективної

комунікації та індоктринації. Релігія мала не викорінюватися, а

існувати у виокремленому для неї соціально"культурному гетто, її

вияви – від інституційного до особистісного – мали бути тотально

контрольованими державними органами, а структури –

інфільтровані агентами органів держбезпеки. Церква у цьому

підході могла б виконувати додаткові функції соціального контро"

лю, а також розв’язувати деякі з історично притаманних їй

завдань (наприклад, боротьба з девіантною поведінкою підлітків,

опіка невиліковно хворими тощо, чого їй так і не було дозволено). 

Релігійні інституції також створювали значні можливості для

досягнення різного роду зовнішньополітичних завдань, серед

яких були: пропаганда СРСР на міжнародній арені і реабілітація

іміджу країни у світовій громадській думці; ухвалення необхідних

рішень світовими і регіональними міжрелігійними організаціями

(передовсім, Всесвітньою Радою Церков, Конференцією Євро"

пейських Церков та Християнською Мирною Конференцією) з на"

ступним використанням цих рішень для впливу на міжнародну

громадськість; дискредитація країн західного блоку; прямі

розвідувальні операції за кордоном тощо. Сили, які розташовува"

лися на цьому полюсі, не були зацікавлені у невмотивованому

конкретними цілями тискові на релігійні організації, існуванні

релігійного підпілля, зростанні протестних настроїв у релігійному

середовищі і подальшій критиці СРСР як країни, де брутально

порушуються елементарні релігійні свободи і права громадян.

Саме починаючи з другої половини 1960"х рр., обидві лінії

існували в радянській церковній політиці одночасно. Між

прибічниками кожної з них іноді виникали суперечності, але за"

галом ці суперечності мікшувалися тим, що «прагматична лінія»

здебільшого мала зовнішньополітичне спрямування. В політиці,

яка здійснювалася в Україні, домінувала «ідеологічна лінія», при

цьому досить часто ця політика була більш жорсткою і безжаль"

ною щодо церкви й віруючих, ніж у багатьох інших рес"

публіках СРСР. 
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Релігійна політика, яка реалізовувалася союзним центром в УРСР,

мала свою специфіку і відрізнялася від політичної лінії, обраної, з од"

ного боку, для прибалтійських, закавказьких республік, мусульмансь"

ких республік Середньої Азії, а з іншого – для більшої частини

РРФСР. Нереальність здійснення уніфікованої релігійної політики, по"

при недопущення визнавати навіть можливість існування такої

варіативності, була неофіційно визнаною і стала частиною реальної

політичної практики насамперед не через усвідомлення величезної

культурно"релігійної строкатості СРСР, а у зв’язку з різним ступенем

опору викоріненню інституційної і масової «народної релігійності» в

різних регіонах країни. Саме наявність такого спротиву зробило

Львівську, Івано"Франківську та Тернопільську області, тобто регіон,

де на конфесійній сцені до 1946 р. безроздільно домінувала Греко"

католицька церква (окрім Кременеччини), найбільшим у всьому

СРСР православним анклавом. А відсутність цього спротиву після

кампанії з викорінення релігійності залишила по собі цілі «атеїстичні

райони» у Запорізькій, Кримській, Дніпропетровській та інших облас"

тях, особливо на сході та півдні України.

Водночас, постійним і визначальним мотивом партійно"держав"

ної релігійної політики в Україні поставало скерування на

викорінення «українського буржуазного націоналізму». Воно

детермінувало не тільки репресії щодо священнослужителів і мирян,

які висловлювали найменше невдоволення радянською національ"

ною політикою, знищенням будь"яких згадок про історію розгромле"

них Греко"католицької, Української автокефальної православної

церков та сформованої у їхньому річищі духовно"культурної

традиції, але й нетерпимість до етноспецифічних виявів цієї традиції

в літургії, обрядовій практиці, вимові богослужбових текстів, храмо"

вому інтер’єрі. Так само політика стосовно національних меншин в

Україні фокусується на недопущенні інтеграції релігійного й

національного чинників. За умов, коли деякі з таких меншин не мали

жодних, крім релігійних інституцій, форм маніфестації своїх

національних почуттів (наприклад, в УРСР 1950–1960"х рр. не було

жодного єврейського театру, клубу, газети, літературного журналу,

культурного товариства), така політика об’єктивно мала анти"

національний характер.

Метою найвищої пріоритетності партійно"радянської релігійної

політики, яка здійснювалася в Україні, поставало знищення като"

лицтва східного обряду в Галичині й на Закарпатті. Досягнення цієї
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мети передбачало ліквідацію Греко"католицької церкви як інсти"

туції, викорінення греко"католицької національно"духовної традиції,

специфічної релігійно"групової ментальності та спільнотної пам’яті.

Ця акція була покликана: знешкодити гранично важливе джерело

національних інспірацій, що відіграло вирішальну роль у форму"

ванні власне української ідентичності галицьких русинів; ліквідува"

ти потенційно високу небезпеку церковного опору процесові ра"

дянізації регіону; послабити повстанський рух; поставити під

контроль Руської православної церкви понад 2,5 тисяч парафій і,

отже, забезпечити надійний канал індоктринації населення Західної

України; блокувати вплив Ватикану, який розглядався як

беззастережно ворожий Радянському Союзові центр, союзник

країн західного блоку та перепона на шляху реалізації радянських

політичних проектів у Європі, а також істотно послабити позиції

Апостольської столиці в центрально"східноєвропейському регіоні.

Знищення інституційної структури Греко"католицької церкви в

Україні здійснювалося апробованими методами сталінської

політики: арешти, репресії щодо єпископату, духовенства та мирян,

масштабні депортації, провокації, активне використання групових

суперечностей тощо. 

Однак остаточно зруйнувати церковну інфраструктуру режимові,

попри граничну жорстокість дій, зрештою так і не вдалося: Греко"ка"

толицька церква стала найбільшою забороненою релігійною

спільнотою в Європі, їй вдалося зберегти підпільну структуру, сис"

тему відтворення єпископату й кліру, елементів професійної освіти

й катехізації, а також тяглість традиції. Ядро «Церкви в катаком"

бах» складали невозз’єднані із православ’ям підпільні єпископи,

священики, ченці й черниці (як в Україні, так і в місцях ув’язнення

та заслання), але загальна база греко"католицтва була незмірно

ширшою – вона становила більшість вірних у приєднаних до РПЦ,

але не асимільованих нею уніатських парафіях. Саме ця більшість,

на чолі якої постали колишні підпільні священнослужителі й віднос"

но невелика група ієрархів, священиків, богословів й церковних

менеджерів з"за кордону, і склала посткатакомбну Українську гре"

ко"католицьку церкву в Україні після 1989 р. 

У свою чергу, залучення Руської православної церкви як голо"

вної виконавиці у справі абсорбції греко"католицьких громад

спричинилося до виникнення надзвичайно серйозних проблем,

які ця Церква зрештою так і не змогла розв’язати.
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Водночас ліквідація Греко"католицької церкви в Україні мала

винятково небезпечний потенціал «відкладеної деструкції», акту"

алізація якого відбулася, починаючи з кінця 1980"х, коли право"

славно"греко"католицький конфлікт почав реально загрожувати

підвалинам громадянського спокою в пізньорадянській УРСР, а

згодом – і в незалежній Україні.

Важливим завданням радянської церковної політики в УРСР по"

ставало унеможливлення найменших зв’язків між релігійними

інституціями й неінституційованою релігією з одного боку, та

національними інспіраціями – з другого. У першу чергу, це стосу"

валося українського національного самовираження у релігійних

формах, які зазнавали всебічного й жорстокого обмеження. Про"

паганда, спрямована на дискредитацію Греко"католицької церкви

та Української автокефальної православної церкви, була масштаб"

ним і належно фінансованим складником ідеологічної роботи в Ук"

раїні впродовж усього періоду, що розглядається.

Законодавче забезпечення партійно"радянської політики в

релігійній сфері завжди відігравало відверто підпорядковану роль у

здійсненні цієї політики. Прикметно, що зміни політичної лінії в цій

сфері ніколи не супроводжувалися ухваленням нового базового зако"

ну або змінами чи доповненнями до нього. Генеральна стратегія виз"

началася спочатку одноосібно Й. Сталіним, потім – у вузькому колі

вищого керівництва країни і транслювалася через партійні постанови,

частина яких не підлягала друкові. Деталізація лінії відбувалася через

численні підзаконні документи, які, власне, і складали так зване «зако"

нодавство про релігійні культи». Хоча офіційно проголошувалося, що

цей корпус є розвитком підписаного В.Леніним декрету «Про відо"

кремлення церкви від держави і школи від церкви», «базовим зако"

ном» цього корпусу стала набагато більш обмежувальна у порівнянні

з декретом постанова ВЦВК та РНК РСФРР від 8 квітня 1929 р. «Про

релігійні об’єднання» та її республіканські модифікації. (Загальносо"

юзний закон «Про свободу совісті та релігійні організації» було ухва"

лено тільки за 15 місяців до розпаду СРСР). Проте наступні підзаконні

акти, навіть порівняно з постановою 1929 р., виявлялися ще більш

обмежувальними. Зокрема, «Інструкція про застосування законодав"

ства про культи», затверджена постановою Ради у справах релігійних

культів та постановою Ради у справах Руської православної церкви

16 березня 1961 р., містила цілу низку заборон для релігійних

об’єднань, про що не згадувалося в постанові ВЦВК та РНК РСФРР
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(як"от, організовувати паломництва до святих місць, «здійснювати об"

манні дії з метою збудження марновірства серед мас», надавати

релігійним центрам допомогу церквам і монастирям тощо).

Що ж до практики застосування «законодавства про релігійні

культи», то вона мала ще більш обмежувальний характер: досить

часто заборони, які застосовувалися до релігійних організацій з

боку партійних та радянських органів, прямо суперечили всім

наявним інструкціям. Можна говорити про реальність існування

своєрідного радянського «звичаєвого права», яким релігійним

громадам забороняли присутність дітей на богослужіннях та

молитовних зібраннях, вимагали надавати списки членів громад,

осіб, котрі зверталися до церкви для здійснення релігійних

таїнств та обрядів і т. ін., що не передбачалося офіційними підза"

конними актами. Неприховане свавілля і беззаконня щодо віру"

ючих, духовенства, релігійних організацій і релігійних центрів бу"

ли не епізодами, а системою партійно"радянської релігійної

політики на всіх етапах її здійснення без винятку. 

Партійно"державна політика, яка здійснювалася в УРСР, не

досягла принципових цілей, які висувалися її організаторами.

Антирелігійна кампанія кінця 1950 – першої половини 1960"х рр.

мала своїм наслідком різке зменшення кількості релігійних

громад і сакральних об’єктів, але не призвела до суттєвого

зниження релігійності населення і рівня підтримки ним релігійних

інституцій. Натомість з другої половини 1960"х рр. в пресі та

спеціальних працях з’являються визнання факту зростання

релігійності в окремих регіонах і серед тих чи інших соціально"

демографічних категорій населення. Хоча ці факти пов’язуються

з недоліками в атеїстичному вихованні, дані щодо рівня релігійної

обрядності свідчать про масове звернення до церкви у

кульмінаційні періоди людського життя навіть в тих областях, які вва"

жалися благополучними з огляду на систему ідеологічної роботи.

Не були вирішені й такі принципові завдання релігійної

політики, як викорінення греко"католицької традиції, абсорбція

п’ятидесятництва в Союзі євангельських християн"баптистів, при"

пинення організованої діяльності Свідків Єгови. Дискримінація

віруючих громадян, репресії проти їхніх лідерів призвели до

консолідації релігійного підпілля, перетворення його на серйозне

джерело спротиву політиці режиму. Режимові так і не вдалося

реалізувати завдання ліквідації підпілля.
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Між тим, деформація релігійної сфери, закладена партійно"

радянською політикою, почала усвідомлюватися як старими, так і

новими українськими елітами вже під час горбачовської перебу"

дови. Водночас, як справедливо зазначає В. Єленський, «деякою

мірою стосовно релігії в радянському суспільстві на певному етапі

«перебудови» було досягнуто того консенсусу, який виявився

недосяжним у питаннях суспільно"політичного устрою, еко"

номічного ладу, міжетнічних відносин. Релігійні зміни цілком вкла"

далися в рамки констатуючої формули реформ («Так жити не

можна!»), зміст, напрями, масштаби, динаміка й гранично можли"

ва соціальна ціна яких лишалися нез’ясованими» [12, c. 90].

Невипадково ще до проголошення незалежності України депу"

тати Верховної Ради ухвалили Закон «Про свободу совісті та

релігійні організації» (23 квітня 1991 р.), яким серед першочерго"

вих завдань визначалося «подолання негативних наслідків дер"

жавної політики щодо релігії і церкви» [13, c. 9], що, власне,

свідчило про засудження радянської церковної політики.

Однак означені проблеми виявилися набагато глибшими, сис"

темнішими й вибухонебезпечнішими, ніж це тоді уявлялося. Їхнє

розв’язання не могло обмежитися зняттям численних і надзвичай"

но жорстких обмежень на діяльність релігійних організацій, надан"

ням віруючим права вільно й гідно висловлювати свої релігійні по"

чуття, а об’єднанням віруючих – можливостей готувати кадри свя"

щенно" і церковнослужителів, здійснювати духовно"просвітницьку,

міжнародну, євангелізаційну й катехізаторську діяльність, а також

найрізноманітніших форм соціального служіння.

Наслідками радянської політики виявилися також серйозні

конфліктогенні зони, деформації релігійно"церковного життя, ізоляція

цілих груп віруючих та їхнє відчуження від «світу цього», часом у гра"

нично жорстких формах. Передовсім, це православно"греко"като"

лицький конфлікт, підвалини якого було закладено ліквідацією Греко"

католицької церкви в Галичині й Закарпатті, насильницьким

приєднанням її вірних до Руської православної церкви, конфіскацією

сакральних будівель і майна, які перейшли у власність держави і

вибірково передавалися у користування православним. По"друге, це

між"православний конфлікт, який великою мірою постав з ситуації

придушення найменших національних інспірацій в православ’ї Ук"

раїни, розгрому національних форм релігійного життя і церковних

центрів українства. По"третє, це прагнення централізувати управління
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пізньопротестантськими спільнотами, яке реалізовувалося через

штучне насильницьке з’єднання в одній деномінаційній структурі

протестантських конфесій, істотно відмінних одна від одної за

віроповчальними принципами, культовими практиками і соціально"

психологічними та соціокультурними традиціями. По"четверте, це

цілеспрямовані структурні деформації релігійного життя: блокування

каналів трансляції релігійного досвіду і знань, інфільтрація релігійних

інституцій агентами спецслужб, обмеження всього багатства виразів

релігійного життя храмовою огорожею й культовою практикою, жорст"

ке регулювання соціально"демографічних параметрів майбутніх свя"

щеннослужителів і цілковитий контроль за церковними елітами тощо.

Отже, все це призвело до кристалізації церковної інфраструкту"

ри, по суті справи, у понівеченому вигляді, а зняття обмежень

поставило церкву як соціальний інститут і навіть у богословському

сенсі як Боголюдський феномен перед цілою низкою жорстоких

викликів, на які церква далеко не завжди була і є здатною дати

адекватні відповіді. Історичні церкви [14] відтак далеко не завжди

виявилися здатними протистояти спокусам сервілізму перед

посткомуністичними урядами в обмін на розв’язання їхніх рутинних

проблем, спалахам неоімперського шовінізму й агресивного

націоналізму, однобічної підтримки певних політичних сил, які ре"

презентують лише частину суспільства і, відповідно, тільки части"

ну вірних – членів церкви. Дослідження радянської партійно"

державної політики щодо релігії, церкви і віруючих свідчить, що всі

ці проблеми, які загрожують цілісності й громадському спокоєві

країни, моральному здоров’ю громадян, пов’язані з її наслідками

набагато більшою мірою, ніж це можна було б уявити, виходячи з

наукової зацікавленості вказаною темою.
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венно0церковных отношений: последствия для Украины.

Обосновываются этапы и внутренние эволюционные контрапунк"

ты советской партийно"государственной политики в отношении рели"

гии, религиозных организаций и верующих, особенности советской

политической модели государственно"церковных отношений для Ук"

раины, анализируются последствия ее реализации и влияние на фор"

мирование современного украинского религиозного комплекса.
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венная политика, политическая модель государственно"церков"

ных отношений, религиозный комплекс.

Vojnalovych V. A. Soviet model of State0Church relations: conse0

quences in Ukraine.

Stages and climaxes of Soviet/governmental and Communist/party

home policy towards religion, religious organizations and believers are

defined and specified, characteristic features of Soviet political pattern

of State"Church relations in Ukraine and its consequences and impact

on contemporary Ukrainian religious complex are analyzed.

Key words: religious policy, party"church policy, political pattern of

State"Church relations, religious complex.
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І. Т. Зварич, О. І. Зварич, Ж. І. Дутчак 

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У КОНТЕКСТІ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Досліджується система парламентського контролю у тісному

взаємозв’язку з класифікаціями його форм та їхнім змістовним

наповненням у контексті вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Ключові слова: парламент, парламентський контроль, уряд,

опозиція, депутатське звернення, депутатський запит.

Україна пройшла тернистий шлях до сучасного парламента"

ризму, проте і його попередній стан все ж уможливлював

здійснення, нехай і обмеженого, але формально детермінованого

парламентського контролю. Він декларувався і в колишньому

СРСР, частиною третьою статті 120 Конституції якого (1977 р.)

проголошувалось, що Верховна Рада СРСР, кожна з її палат,

створюють, коли визнають за необхідне, слідчі, ревізійні та інші

комісії з будь"якого питання. Однак, вона і сама збиралась на

сесії усього декілька разів на рік, тому самостійної ролі у системі

контролю державних органів по суті не відігравала.

Інституційна розбудова України як незалежної держави призвела

до суттєвих змін як у системі вищих органів державної влади, так і,

зокрема, у взаємовідносинах кожної з її гілок, беручи до уваги, що

відповідно до статті 6 Конституції України державна влада в Україні

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судо"

ву [1, с. 5]. Проте, дієвого механізму парламентського контролю досі

не створено і передусім саме через це новоутворена модель держав"

ного устрою потерпає від численних корупційних зловживань і право"

порушень багатьох чільних представників не лише виконавчої, а й

представницької та судової гілок влади. При цьому за кордоном важ"

ливість ефективного парламентського контролю визнана здавна.

Більш того, історично контрольна функція парламенту і стала по суті

першопричиною його утворення, коли під час політичної боротьби ще
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у 1215 році барони і вище духовенство змусили англійського короля

Іоанна Безземельного підписати Велику хартію вольностей,

відповідно до якої, зокрема, жоден податок не міг справлятись без

згоди Ради королівства (прототип Палати лордів), встановивши тим

самим контроль над королівськими витратами. Пізніше цей контроль"

ний механізм було закріплено в Англії на законодавчому рівні.

Сьогодні вже немає потреби доводити, що контроль над вико"

навчою владою, зокрема над її вищим органом – урядом, є

однією із найважливіших функцій парламенту. Власне, у тих

країнах, де президент обирається всенародно, а не у парламенті,

вона визнається другою за важливістю, поступаючись першістю

лише законотворчій діяльності. Призначення парламентського

контролю полягає передусім у тому, що він здійснюється з метою

досягнення більшої ефективності виконавчої влади, а також

злагодженості усього державного механізму, запобігання

порушенням прав і свобод людини та громадянина з боку органів

держави, для аналізу практики реалізації чинного законодавства.

Належний парламентський контроль здатний не лише своєчасно

виявляти зловживання у тих чи інших інституціях державної

влади, а й відслідковувати недосконалість чи відставання законо"

давчих актів від потреб часу. 

Проблематику парламентського контролю досить докладно (од"

нак здебільшого у контексті конституційного та адміністративного

права і державного управління) розглядають такі вітчизняні та

російські науковці, як Ю. Барабаш, А. Заєць, С. Ківалов, О. Май"

данник, М. Малишко, Р. Павленко, В. Шаповал (Україна), а також

А. Антономов, М. Баглай, Д. Ковачев, О. Коврякова, А. Корнілаєва,

А. Пилипенко, В. Чиркін (Росія). Чималу увагу до неї виявляють і

західні дослідники (Г. Еллінек, В. Орландо, Р. Саква, Г."П. Снайдер,

В. Стефані, А. Стівенс, В. Цеє та ін.). Водночас, більшість із них, як

правило, не наводять визначення парламентського контролю, а

лише перераховують його форми, розкриваючи їхній зміст. Отже,

метою цієї по суті міждисциплінарної розвідки є означення поняття

парламентського контролю у тісному взаємозв’язку з кла"

сифікаціями його форм та їхнім змістовним наповненням у

контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

Саме слово «контроль» походить від старофранцузького con"

tre"role – протисувій. Як відомо, раніше для оформлення доку"

ментів використовувались папірусні сувої, котрі розривались
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навпіл і кожна їхня половина зберігалась у зацікавленої особи.

Коли виникала потреба перевірити справжність документа, такі

частини сувою з’єднувались, що підтверджувало його чинність.

Тобто, «контроль» розуміли як встановлення правильності обста"

вин справи [2, с. 107]. 

У конституційно"правовому аспекті термін «контроль» має,

звичайно, суттєво інше значення, причому зміст цього поняття,

зокрема, залежно від форми державного правління, є різним.

Так, Г. Еллінек під таким контролем розумів перевірку важливих

для держави дій її органів і членів у контексті їхньої відповідності

певним нормам. Він також вважав, що контроль поділяється на

політичний та правовий, виокремлюючи такі його форми, як

адміністративний, фінансовий і парламентський. Останній

здійснюється шляхом парламентської критики дій урядових

органів за допомогою конституційних засобів: інтерпеляції,

резолюції (осуду), призначення парламентського слідства.

Водночас, за Г. Еллінеком, всі вони можуть слугувати як

політичним цілям, так і меті правового контролю. При цьому у

парламентських державах вотуми недовіри за загальним

правилом застосовуються лише з політичних підстав. Інший

відомий дослідник – В. Орландо вважав, що функція контролю

полягає у здійсненні постійного та активного нагляду з боку

парламенту над усіма галузями адміністрації, а також у праві його

представника (депутата) виражати членам уряду будь"яке

бажання, сумнів або незадоволення [3, с. 134].

Слід зазначити, що у сучасній зарубіжній літературі використо"

вується декілька визначень поняття «парламентський контроль».

На думку французьких науковців, це комплекс заходів, котрі доз"

воляють палатам скласти думку про діяльність уряду і відкликати

його у разі глибокої незгоди з політикою, яку він проводить.

Німецький науковець В. Стефані визначає це поняття як парла"

ментський процес перевірки і визначення (або здійснення впливу)

форми поведінки інших, зокрема уряду і органів управління, за

безпосередньої (парламентська більшість) та/або опосередкова"

ної (опозиція) можливості застосування санкцій чи обов’язкового

у правовому відношенні прийняття рішення, а також вираження

політичної позиції у результаті отримання інформації, її перероб"

ки й оцінки, яка включає схвалення і критику. Коротко: контроль

парламенту над урядом («виконавчою владою») за безпосеред"
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ньої або опосередкованої можливості застосування санкцій

(«перевірка з можливим застосуванням санкцій») [2, с. 109].

У Політологічному енциклопедичному словнику наводиться та"

ке тлумачення цього поняття: парламентський контроль – одна з

функцій парламенту; у широкому розумінні – діяльність парла"

менту, його органів і посадових осіб, а також інших державних ор"

ганів та посадових осіб, з відповідною метою функціонально

поєднаних з парламентом, у здійсненні повноважень контролю за

виконавчою владою, насамперед урядом [4, с. 288].

Проаналізувавши ці та інші визначення, вважаємо, що парла"

ментський контроль – це чітко визначена система конституційних

дій парламенту (як парламентської більшості, так і парламентсь"

кої меншості й опозиції зокрема) та утворених ним спеціальних

органів, спрямованих на перевірку й оцінку діяльності передусім

системи органів виконавчої влади на чолі з урядом, з можливим

застосуванням до них відповідних санкцій. 

З наведеного формулювання випливає, що суб’єктами парла"

ментського контролю у державах з парламентською та парла"

ментсько"президентською формами правління є насамперед пар"

ламент і уряд, а також парламентська більшість, парламентська

меншість та парламентська опозиція. В Україні, як і у низці інших

держав, суб’єктом парламентського контролю є ще і президент –

у разі застосування імпічменту до нього.

Об’єктом парламентського контролю є насамперед діяльність

органів виконавчої влади та їх посадових осіб, а якщо пред"

метніше, то його основними субоб’єктами є державні фінанси і

власність, стан виконання конституційних та інших установлених

законом повноважень (головним чином у сфері нормативної та

нормотворчої діяльності), державна кадрова політика і кадрові

призначення на певні ключові державні посади, додержання прав

та свобод людини і громадянина. Основною ж метою парла"

ментського контролю є виявлення неправомірності або неефек"

тивності діяльності органів виконавчої влади та їхніх посадових

осіб і відповідне реагування на такі факти. 

Враховуючи, що у парламентських та парламентсько"прези"

дентських республіках уряд зазвичай спирається на підтримку

своїх дій парламентською більшістю, то принцип відповідності

контролю і безпосередньої можливості подальших санкцій,

зрозуміло, спрацьовує не завжди. Саме тому чимала роль
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відводиться і опосередкованим (побічним) можливостям їхнього

застосування, тобто такому інституту, як опозиція, та її правам і

можливостям у системі парламентського контролю. 

Відповідно до цього контроль над виконавчою владою, зокре"

ма над її вищим органом – урядом, поряд із визначенням однією

з найважливіших функцій парламенту об’єктивно зараховують до

визначальних елементів системи стримувань і противаг у

взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади. Сенс цієї сис"

теми значною мірою визначає засадничі принципи теорії та прак"

тики її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Водночас, у

конституціях функція парламентського контролю, як правило,

окремо не артикулюється. Зазвичай її зміст детермінується кон"

кретними повноваженнями самого парламенту. Таким є, зокре"

ма, загальне положення пункту 13 статті 85 Конституції України,

яким до повноважень Верховної Ради України віднесено

«здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України»

[1, с. 21]. Досить загальний характер має і пункт 4 цієї ж статті, за

яким парламент здійснює «контроль за виконанням Державного

бюджету України». Засадничі ж положення щодо парламентсько"

го контролю містять статті 98 і 101 Конституції України. При цьо"

му обсяг і зміст повноважень парламенту стосовно контролю за

виконавчою владою завжди залежать від прийнятої в країні фор"

ми державного правління. Відповідно відмінними є й форми тако"

го контролю.

У президентських країнах, де державний механізм

побудовано на засадах так званого жорсткого поділу влади

(зокрема, максимального організаційного і функціонального

«роз’єднання» законодавчої та виконавчої її гілок), чи не

єдиним змістовним наповненням такої форми парламентського

контролю, що зводиться загалом до відповідного реагування на

дії уряду, є слухання у парламенті та його комітетах щодо

діяльності носіїв виконавчої влади. Комітети, як і сам парламент

у цілому, не мають повноважень застосовувати до запрошених

на такі слухання конституційно"правові санкції – наприклад,

висловлювати їм недовіру чи приймати рішення про усунення їх

з посад. Проте, запрошені можуть бути звинувачені у неповазі

до парламенту за неправдиві свідчення або свідому дезінфор"

мацію, що може тягнути за собою навіть кримінальну

відповідальність [2, с. 108]. 
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Здійснення парламентом контрольних заходів, пов’язаних з

діяльністю виконавчої влади, припускає виконання ним таких

взаємозумовлених завдань, які є одночасно і стадіями парла"

ментського контролю (беручи за основу класифікацію, запропо"

новану В. Стефані, застосовуючи її до Бундестагу ФРН): 

1) отримання або збір інформації, яка є необхідною для прий"

няття відповідних рішень і формування позиції з того чи іншого

питання (отримання інформації). Для цього парламент може ви"

користовувати найрізноманітніші джерела, починаючи з повідо"

млень у засобах масової інформації та закінчуючи розлідування"

ми, які проводять слідчі комітети (комісії);

2) попередня обробка наявних даних (обробка інформації).

Здійснюється у парламентських комітетах і комісіях, а також у до"

поміжних органах і службах парламенту;

3) аналіз та оцінка усього інформаційного масиву (аналіз

інформації). Для отримання обґрунтованих висновків, а також за"

безпечення їхньої адекватності, мають бути використані, окрім

зазначених стадій, ще й такі: 

– проведення нарад, відкритих чи закритих засідань комітетів

і комісій;

– обговорення наявної інформації на засіданнях парламенту

(палати);

4) вироблення парламентом певної позиції з того чи іншого пи"

тання або прийняття на основі опрацьованої інформації рішення,

включно можливість безпосереднього застосування відповідних

санкцій [5, с. 10].

Загалом, форми парламентського контролю класифікують по"

різному. Так, А. Корнілаєва вирізняє такий, що здійснюється самим

парламентом; парламентський контроль як функцію органів і поса"

дових осіб, які належать і не належать до його структури; попе"

редній, супроводжуючий та наступний парламентський контроль,

який здійснюється у певних сферах (за дотриманням прав та сво"

бод людини і громадянина, фінансовий контроль, контроль у сфері

охорони навколишнього природного середовища та ін.) [6, с. 185].

В Інформаційному довіднику Верховної Ради України серед основ"

них видів парламентського контролю виділено його здійснення за

діяльністю Кабінету Міністрів України теж у різних формах, зокрема:

– безпосередньо Верховною Радою України;

– спеціальними постійно діючими органами і посадовими особами;
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– постійними чи тимчасовими робочими органами парламенту;

– через контрольну діяльність народних депутатів України, що також

належить до елементів парламентського контролю [7, с. 178 ].

Навіть враховуючи лише зазначене, парламентський контроль

можна типологізувати за такими критеріями: 

I. Залежно від органів, які здійснюють парламентський контроль:

1. Контрольні заходи парламенту, що здійснюються ним без"

посередньо.

2. Парламентський контроль як функція органів і посадових

осіб, котрі належать структурі парламенту (комітети, комісії, ок"

ремі депутати і т. ін.). 

3. Парламентський контроль через органи та посадових осіб,

які не належать структурі парламенту (наприклад, рахункові па"

лати в Італії чи в Україні, інститут омбудсмена, інші спеціальні

особи, які не є депутатами, але на котрих покладається здійснен"

ня контролю за діяльністю цивільної та військової адміністрації,

наприклад, Фолькетингом Данії, тощо).

II. За часом здійснення парламентського контролю:

1. Попередній, метою якого є недопущення незаконної або неефектив"

ної діяльності органів виконавчої влади (як безпосередня функція парла"

менту, так і предмет діяльності його органів, зокрема, рахункової палати,

уповноваженого з прав людини тощо).

2. Супроводжуючий, що здійснюється парламентом за вико"

нанням того чи іншого закону впродовж його реалізації.

3. Наступний, метою якого є перевірка правильності не тільки

виконання органами виконавчої влади законів, а також дій чи

бездіяльності її представників, тобто упередження неправильних

рішень в тій чи іншій ситуації (може здійснюватись як безпосеред"

ньо парламентом, так і сформованими ним органами).

III. За змістом:

1. Контроль у сфері дотримання прав та свобод людини і гро"

мадянина. 

2. Парламентський фінансовий контроль.

3. Парламентський контроль у сфері оборони і безпеки держави.

4. Контроль у сфері охорони навколишнього природного сере"

довища.

5. Контроль за делегованим законодавством (наприклад, такий йо"

го вид визначено статтею 59 Конституції Князівства Андорри 1993 р.).

6. Парламентський контроль засобів масової інформації (пе"
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редбачений, наприклад, статтею 20 Конституції Іспанії,

відповідно до якої згідно із законом ним охоплюються ті ЗМІ, що

залежать від будь"яких державних органів).

IV. Залежно від можливості парламенту здійснювати контроль

за органами виконавчої влади на практиці: безпосередній і опо"

середкований. У цьому ж контексті – за суб’єктами контрольних

заходів: парламентська більшість чи парламентська меншість

або опозиція. Як правило, парламентський контроль санкціоную"

чого (резолютивного або вирішального) характеру, а також за"

твердження бюджету у державах з парламентською та парла"

ментсько"президентською формами правління, так само і в дер"

жавах з іншими його формами, здійснюється парламентською

більшістю. Так, у ФРН опозиція не має змоги притягнути уряд до

відповідальності. Вона може тільки вимагати від вищого органу у

системі органів виконавчої влади – уряду публічного подання

звітів, а також висловлювати власну позицію, мобілізуючи тим са"

мим суспільну точку зору.

V. Спеціальний і загальний у вузькому та широкому сенсі.

Парламентський контроль досить часто розуміють широко,

здебільшого включаючи до його форм, наприклад, право

парламенту брати участь у призначенні вищих посадових осіб (за

такого підходу, на думку авторів, було б цілком доречно

зараховувати до нього і право на звернення депутатів до Консти"

туційного Суду чи інших, коли йдеться про світову практику, судо"

вих інстанцій конституційної юрисдикції). 

VI. За процедурою: гласний і негласний (наприклад, коли слідчі

дії здійснюються парламентською комісією або комітетом за «за"

чиненими дверима»).

VII. За підставами: юридичний (при правопорушенні посадової

особи) і політичний (підстава – політика виконавчої влади). 

Варто звернути увагу й на класифікації форм парламентсько"

го контролю, широко використовувані західними науковцями. Пе"

редусім, зважаючи на завдання, які виконуються парламентом, їх

поділяють на ті, що мають інформативний (консультативний),

санкціонуючий (резолютивний або вирішальний) і бюджетно"

фінансовий характер. Відтак, вважаємо, що з цього випливають

й усі інші його форми, оскільки такі класифікаційні ознаки дають

найповніше уявлення про інститут парламентського контролю і

його можливі наслідки.
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До інформативного (консультативного) контролю належать:

– отримання петицій (ФРН, Італія, Японія) та іншої інформації

від громадян і організацій;

– проголошення загальних (великих) та приватних (малих) за"

питів, різних запитань депутатами («час запитань» і «час акту"

альних запитань»), а також, наприклад, інформування парламенту

Федеральним урядом ФРН про участь у справах ЄС – Німеччина;

– проведення відкритих і закритих засідань постійних

комітетів;

– розслідування, які проводяться слідчими комітетами (ФРН) і

слідчими комісіями (Іспанія, Греція, Італія);

– діяльність парламентських допоміжних органів і служб (на"

приклад, Національної ради економіки та праці або Державної

ради в Італії);

– обговорення проголошеної на засіданнях парламенту (пала"

ти) інформації, доповідей (зокрема, у ФРН) постійного комітету з

приводу актів органів виконавчої влади, що видані за дорученням

парламенту і мають силу закону (парламентський контроль за де"

легованим законодавством).

Санкціонуючий (резолютивний) або вирішальний контроль: 

– ратифікація міжнародних договорів (більшість країн), прий"

няття рішення про оголошення стану оборони, а також надання

Бундестагом ФРН висновку щодо участі Федерального уряду у

прийнятті нормативних актів ЄС;

– можливість безпосереднього застосування санкцій аж до вис"

ловлення вотуму недовіри уряду (Греція, Данія, ФРН, Італія та ін.).

Стверджуючи, що парламентський контроль у країнах з прези"

дентською формою правління має суттєві відмінності у порівнянні

з парламентською та парламентсько"президентською його фор"

мами, чимало дослідників звертають увагу на те, що у таких дер"

жавах він базується на верховенстві парламенту у державному

житті, яке передбачає інститут парламентської відповідальності

уряду (право парламенту формувати уряд, його обов’язок звіту"

вати перед парламентом про свою діяльність, причому визнання

її незадовільною (неефективною) спричиняє відставку вищого

органу в системі органів виконавчої влади). Водночас слід зазна"

чити, що парламент може вимагати такого звіту, користуючись

правом виклику на свої засідання будь"якого члена уряду (як це

передбачено, наприклад, частиною першою статті 43 Основного
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закону ФРН, статтею 63 Конституції Японії), правом робити за"

гальні та приватні запити, включно з поданнями інтерпеляції

(Фінляндія, ФРН, Швеція), а також утворювати слідчі комісії або

слідчі комітети (наприклад, згідно з частиною першою статті 44 Ос"

новного закону ФРН) тощо [8].

При цьому найпоширенішою формою парламентського

контролю у країнах з парламентською та змішаною республікансь"

кими формами правління є запитання депутатів, звернені саме до

глави або членів уряду. Вони можуть бути як усними, так і письмо"

вими. Процедура їхнього розгляду визначається у парламентських

регламентах та передбачає час таких запитань, черговість тих, хто

запитує і хто відповідає тощо. Проте реальне їхнє значення

зводиться до критики урядової політики в цілому або її окремих

напрямів чи певних заходів, і відповідна процедура прямо не

впливає на долю уряду або окремих його членів. По суті, такі

депутатські запитання здебільшого є засобом отримання

необхідної інформації. Натомість Законом України «Про статус

народного депутата України» встановлено інститут депутатсько"

го звернення (стаття 19), що за своєю природою принципово

відмінний від традиційного депутатського запитання. До того ж

коло адресатів відповідних звернень не обмежується членами

уряду і є набагато ширшим [9, с. 256]. 

Значно ефективнішим засобом впливу (контролю) парла"

менту на уряд у країнах з відповідними формами правління є

інтерпеляція, яка, на відміну від депутатських запитань, призво"

дить до обговорення проблеми, що є її предметом, тобто фактич"

но спричиняє звіт уряду чи одного з його членів. Наслідком цього

буває і розгляд парламентом питання про довіру або недовіру

урядові. Процедура інтерпеляції здебільшого досить докладно

окреслюється як у конституціях, так і у парламентських

регламентах. Позаяк синонімічним поняттю «інтерпеляції»

нерідко вважається депутатський запит у його визначенні за

вітчизняним законодавством, зазначимо, що хоч інституту

інтерпеляції Конституція України і не встановлює, у її статті 86

визначено зміст самого запиту народного депутата України. Про

нього йдеться і в Законі України «Про статус народного депутата

України» (стаття 12). Згідно з положеннями цих законодавчих

актів, депутатський запит народного депутата України – це, за

своєю суттю, його вимога, яка висувається на сесії Верховної
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Ради України до підконтрольних і підзвітних їй органів та посадо"

вих осіб дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їхньої

компетенції [4, с. 142]. Відповідно до цієї ж статті 86 Конституції

народний депутат України має право на сесії Верховної Ради

звернутись із запитом до її органів, до Кабінету Міністрів України,

до інших органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, а також до керівників підприємств, установ,

організацій, розташованих на території України, незалежно від їх

підпорядкування й форм власності [1, с. 23]. 

Отже, запит народного депутата України є формою парла"

ментського контролю за виконавчою владою вже тому, що за

змістом статті 86 Конституції України його може бути адресовано

до Кабінету Міністрів України та керівників інших (центральних і

місцевих) органів виконавчої влади. До того ж вона пов’язана з

наступною статтею Основного Закону не тільки у системний

спосіб. Запит народного депутата України та його обговорення у

парламенті об’єктивно може спричинити збір голосів депутатів на

підтримку пропозиції щодо розгляду питання про відповідальність

Кабінету Міністрів і як наслідок – прийняття резолюції недовіри,

що зумовлює його відставку [10, с. 58].

До традиційних форм парламентського контролю за виконав"

чою владою (передусім у країнах із парламентською та парла"

ментсько"президентською формами державного правління) відне"

сена й діяльність постійних і тимчасових (спеціальних та слідчих)

комітетів (комісій) парламенту. Наслідком такого контролю може

бути постановка за ініціативою комітету або депутатів питання про

колективну або індивідуальну політичну відповідальність уряду з

метою його відставки в цілому або окремих урядовців. У Консти"

туції України також визначено основи статусу комітетів Верховної

Ради України (стаття 89). І хоча прямо про їхні повноваження що"

до контролю за виконавчою владою тут не йдеться, саме до їхньої

компетенції віднесено підготовку та попередній розгляд питань,

які належать до повноважень Верховної Ради України. Водночас

комітети парламенту наділені відповідними контрольними повно"

важеннями за змістом Закону України «Про комітети Верховної

Ради України» (статті 5, 8). Конституція передбачає також мож"

ливість утворення Верховною Радою тимчасових спеціальних і

тимчасових слідчих комісій. Їхнє призначення об’єктивно зумовле"

не здійсненням ними дій саме контрольного кшталту.
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Ще однією формою парламентського контролю за виконавчою

владою є діяльність омбудсмена – спеціальної посадової особи,

до компетенції якої входить розгляд скарг громадян на

порушення прав людини з боку певного кола державних органів і

посадових осіб. У різних країнах це коло є різним, однак об’єктом

контролю інституту омбудсмена є насамперед акти та дії

адміністрації, тобто тих, кого віднесено до сфери державного уп"

равління. Статус омбудсмена прямо пов’язаний з парламентом –

нерідко він визнається його посадовою особою. Загальною прак"

тикою є щорічний звіт омбудсмена у парламенті про свою роботу.

Узвичаєною формою його реагування на виявлені порушення є

різного роду подання та пропозиції. 

В цілому аналогічними є правові засади діяльності

омбудсмена і в нашій державі. У Конституції України

зазначено, що парламентський контроль за додержанням

конституційних прав і свобод людини та громадянина здійснює

Уповноважений Верховної Ради з прав людини (стаття 101).

Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав

людини» визначено, зокрема, повноваження цієї посадової

особи та коло адресатів її подань – актів реагування на пору"

шення положень Конституції та Законів України, ратифікова"

них нею міжнародних договорів щодо прав і свобод людини та

громадянина. До нього віднесені практично усі органи держав"

ної влади, а також місцевого самоврядування, об’єднання гро"

мадян, підприємства, установи, організації незалежно від

форм власності та їхні посадові і службові особи (стаття 15

цього Закону). 

Застосовуються й інші форми парламентського контролю за

виконавчою владою, які нерідко відображають особливості струк"

тури та організації роботи вищого представницького органу дер"

жави. Серед них невід’ємно – контроль за виконанням урядом

державного бюджету. При цьому у багатьох країнах встановлено

порядок, за яким уряд щороку або й частіше має звітувати перед

парламентом про виконання державного бюджету чи про загаль"

ний фінансовий стан у державі. Відповідно, і в Конституції Ук"

раїни визначено, що Кабінет Міністрів України щорічно у певний

термін разом з проектом Закону про Державний бюджет на на"

ступний рік подає доповідь про хід його виконання у поточному

році. Контрольні функції здійснюються й постійними комітетами з
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фінансово"бюджетних питань. Такі комітети (комісії) утворені

практично в усіх парламентах.

Водночас у багатьох державах перевірку бюджетних видатків

та низку інших дій у фінансово"бюджетній сфері здійснює також

спеціальний орган, з відповідною метою функціонально (і навіть у

той чи інший спосіб структурно) поєднаний з парламентом. Як

правило, його називають рахунковою палатою. У низці країн він

формується парламентом або за його участю, іноді є органом са"

мого парламенту. Парламентський контроль засобами рахунко"

вої палати за відповідною діяльністю уряду, залежно від способу

структурних зв’язків між нею та парламентом, є прямим або ж –

що характерно і для України – непрямим (опосередкованим). 

На окрему увагу, зважаючи на започаткування діяльності в Ук"

раїні Конституційної асамблеї, заслуговує врахування у контексті

досліджуваної проблематики контрольних можливостей

парламенту за умов бікамералізму, ідея запровадження якого у

вітчизняну практику особливо гостро, як відомо, дебатувалась у

березні 2003 року, коли була оприлюднена ініціатива Президента

України щодо проведення політичної реформи. Згідно з її

концепцією, депутати другої палати – Палати регіонів парламенту

представляли б у ньому регіональні економічні позиції, інтереси

громадян усіх регіонів України, у тому числі національних меншин

та етнографічних груп. При цьому дослідники ризиків і проблем

імплементації бікамералізму в Україні сьогодні визнають, що су"

часна конфігурація вітчизняної політичної системи не сприяє

адекватному представництву регіональних інтересів та їхнього

балансу у державі. До того ж вони зазначають, що саме двопа"

латність здатна чи не найефективніше забезпечити стабільність

політичного розвитку та прозорість відносин між центром і

регіонами з огляду на можливість сталого їхнього представ"

ництва у центральних органах державної влади, а також довести

сутнісне наповнення системи місцевого самоврядування до опти"

мального рівня. Водночас особливістю української ситуації, пов’яза"

ної з бікамералізмом, є, на їхню думку, бажання певних політичних

сил скористатися із запровадження верхньої палати (з позицій її

можливостей) стати ключовим елементом у перерозподілі повнова"

жень та ресурсів саме політичної влади [11 с. 116–117].

На наше ж переконання, бікамералізм скоріше сприяв би, ніж

стримував піднесення ролі регіонів у суспільстві та державі, пев"
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ним чином впливаючи через другу палату на дії уряду щодо по"

долання депресивності окремих територій, активізацію

міжрегіонального співробітництва за схемою «регіон"донор –

регіон"реципієнт». Побоювання частини політиків і вчених, що

впровадження двопалатного парламенту прискорить процеси

федералізації, також не мають під собою належного ґрунту. Адже

за збереження сьогоднішнього змісту статті 132 Конституції Ук"

раїни вона залишається унітарною державою з достатньо силь"

ною центральною владою. З іншого боку, яким ще чином захис"

тити економічні та культурні інтереси таких, доволі різних регіонів,

як, наприклад, Галичина, Донбас чи Крим? У європейських

країнах, які мають настільки ж строкаті в економічному, культур"

ному, соціальному та етнополітичному відношенні території, саме

так і вирішують цю проблему. Формують верхню палату з метою

парламентського контролю за врахуванням регіональних інте"

ресів як у парламенті, так і, передусім, у діяльності уряду. Це –

об’єктивна закономірність. При цьому, якщо будуть реалізовані

ідеї виборності очільників областей чи формування виконавчих

органів обласних рад, саме верхня палата парламенту стане

своєрідною противагою виконавчій та представницькій гілкам

влади на місцях, унормовуючи споконвічний конфлікт між обла"

сними радами і адміністраціями.

Насамкінець висловимо сподівання, що робота над змінами до

Конституції України привертатиме дедалі більшу увагу до окрес"

лених проблем у подальших предметних політологічних, а також

міждисциплінарних дослідженнях не тільки самого феномену

парламентського контролю, а й тих його особливостей, що

залежать насамперед від модернізаційного розвитку

національної політичної системи. Водночас слід зазначити, що за

будь"яких умов сенс парламентського контролю полягає

передусім у належному реагуванні на дії підконтрольних

парламенту органів та посадових осіб й у застосовуванні до них

за необхідності відповідних конституційно"правових санкцій. За

парламентської та змішаної республіканських форм державного

правління такою санкцією є їхня відставка, зокрема, внаслідок за"

стосування механізмів політичної відповідальності уряду перед

парламентом, що загалом співпадає і з основною метою й парла"

ментської опозиції. Тобто, серед функцій, які покликані виконува"

ти сучасні парламенти світу, чільне місце відводиться контролю
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за виконавчою владою як предметному полю й опозиції. Власне,

здебільшого це і є другою за важливістю функцією вищого пред"

ставницького органу держави, яка поступається першістю лише

законотворчості. Адже належний, за участю опозиції, парла"

ментський контроль здатний своєчасно виявляти зловживання і в

інших інституціях держави та бути для них своєрідним за"

побіжним клапаном, що є не менш важливою складовою й конст"

руктивної опозиційної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТАРЕТУРИ:

1. Конституція України. – К.: Національний книжковий проект,

2011. – 48 с. 

2. Дородний П. Г. Парламентський контроль за діяльністю ор"

ганів виконавчої влади у державах з парламентською фор"

мою державного правління: поняття, зміст, стадії, кла"

сифікація форм та значення / Дородний П. Г. // Держава і

право. – 2008. – № 3. – С. 106–112.

3. Орландо В. Принципы конституционного права / В. Орландо,

проф. Рим. ун"та. – М.: В. М. Саблин, 1907. – 309 с. 

4. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю. С. Шем"

шученка, В. Д. Бабкіна. – 2"е вид., доп. і перероб. – К.: Ґене"

за, 2004. – 736 с. 

5. Кривенко Л. Парламентський контроль. Бар’єри і колізії / Л. Кри"

венко // Віче. – 2004. – № 6. – С. 9–13.

6. Зарицька І. В. Механізми контролю парламентської опозиції:

зарубіжний досвід / І. В. Зарицька // Сучасна українська політи"

ка. Політики і політологи про неї. – 2009. – Вип. 17. – С. 184–193.

7. Верховна Рада України: Інформаційний довідник / Авт."упор.:

В. О. Зайчук, Ю. В. Ясенчук, А. В. Пивовар та ін. – Вип. 3. –

К.: Парламентське видавництво. – 2006. – 264 с. 

8. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / К 65

М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; За заг.

ред. В. О. Ріяки. – 2"е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком

Інтер. – 2006. – 544 с. 

9. Берназюк І. М. Проблеми законодавчого закріплення консти"

туційно"правового статусу парламентської опозиції в Україні /

І. М. Берназюк // Держава і право. – 2008. – № 3. – С. 254–260.

10. Кислий П. С. Народний депутат України: представник влади

народу / Кислий П. С., Рахімкулов Е. Р. – К.: КІС, 2002. – 145 c. 



54

11. Двопалатний парламент: світовий досвід та українські ре"

алії: Монографія / за заг. ред. О. А. Фісуна. – Х.: Золоті

сторінки, 2008. – 200 c. 

Зварич И. Т., Зварич О. И., Дутчак Ж. И. Парламентский кон0

троль в контексте отечественного и зарубежного опыта. 

Исследуется система парламентского контроля в тесной взаи"

мосвязи с классификациями его форм и их содержательным на"

полнением в контексте отечественного и зарубежного опыта. 

Ключевые слова: парламент, парламентский контроль, прави"

тельство, оппозиция, депутатское обращение, депутатский запрос.

I. Zvarych, O. Zvarych, Zh. Dutchak. Parliamentary control with

regard to the national and international experience.

The system of parliamentary control in a close interrelation with its

form and content classification with regard to the national and inter"

national experience is under investigation. 

Key words: parliament, parliamentary control, government, opposi"

tion, deputy’s appeal, deputy’s request.



55

Т. Ю. Горбань

ЕТНОДЕМОГРАФІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА СХОДІ ТА ПІВДНІ

УКРАЇНИ В ОСТАННЄ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХ СТОЛІТТЯ

Розглядається динаміка етнодемографічних змін у південно"

східному регіоні України в період між переписами населення 1989 та

2001 років. Окрема увага приділена особливостям етнодемографічної

ситуації в Донецькій області та Автономній Республіці Крим.

Ключові слова: етнодемографічна ситуація, етнічна структура,

перепис населення, міграції, репатріанти.

За період, що минув між Всесоюзним переписом населення

1989 р. та Всеукраїнським переписом населення 2001 р., етнічна

структура населення України зазнала значних змін. Особливо

помітними вони були на Сході та Півдні держави. При цьому

потрібно мати на увазі, що результати останнього (2001 р.) пере"

пису були обумовлені не лише притаманним для 1990"х років зни"

женням рівня народжуваності та зростанням смертності, а й –

оскільки природне відтворення не є фактором, що найбільше

впливає на динаміку чисельності іноетнічного населення –

міграційними процесами, що спричинили до збільшення

чисельності одних та зменшення інших етнонаціональних груп.

Прибуваючи в Україну, представники різних етносів не лише

безпосередньо впливали на етнічну структуру населення

держави, але й закладали фундамент для її подальших змін.

Йдеться, зокрема, про рівень народжуваності серед громадян

різних національностей. Так, в українців цей рівень упродовж

1990"х років був одним із найнижчих у державі і поступався

показникам народжуваності по багатьох інших етнічних групах –

наприклад, молдаван, румун, татар. Особливо високий рівень на"

роджуваності спостерігався серед представників колишніх закав"

казьких та середньоазіатських союзних республік, міграційний
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приплив яких, зокрема, в південні та східні області України у

1990"х роках був досить помітним. 

Етнодемографічна ситуація, що склалася у південно"східному

регіоні на початок 90"х років ХХ ст., була успадкована Ук"

раїнською державою від радянської доби. За часів Радянського

Союзу сюди традиційно спрямовувався основний потік

іммігрантів з інших республік. Так, за десятиліття, що минуло між

двома останніми Всесоюзними переписами населення (1979 та

1989 рр.), саме в Донецькій, Дніпропетровській, Харківський об"

ластях мав місце найвищий, порівняно з рештою регіонів України,

приріст населення за рахунок міграції. Суттєво збільшився за цей

час приплив населення і в південні області України, насамперед

до Криму. В останні десятиліття існування СРСР кількість

прибулих в Україну представників корінних національностей інших

союзних республік постійно зростала, тягнучи за собою зміни в

етнонаціональній структурі населення регіону не на користь

українського етносу. А з проголошенням політики перебудови до

міграційного потоку влилися представники депортованих народів,

які отримали можливість повернутися на батьківщину.

Напередодні розпаду Радянського Союзу Схід і Південь Ук"

раїнської РСР були територіями компактного проживання

найбільш численних етнічних груп у республіці. Згідно з даними

перепису 1989 р., 46,1 % росіян України мешкала в Донецькій і

Луганській областях та в Криму; 34,6 % євреїв – в Одеській,

Дніпропетровській, Харківській областях; 40,2 % білорусів – в До"

нецькій, Дніпропетровській, в Криму; 44,5 % молдаван – в

Одеській, 85,7 % болгар – в Одеській та Запорізькій; 84,9 % греків –

в Донецькій; 55,4 % татар (без кримських татар) – в Донецькій,

Луганській, в Криму; 43,3 % вірмен – в Донецькій, Харківській,

Одеській; 43 % німців – в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській;

45,8 % азербайджанців – в Харківській, Дніпропетровській, До"

нецькій; 85,6 % гагаузів – в Одеській області [7, с. 16–22]. 

На динаміку чисельності іноетнічного населення в південно"

східному регіоні, зокрема зростання упродовж тривалого періоду

числа росіян, впливала ціла низка факторів. Насамперед – про"

текціоністська політика держави щодо росіян"мігрантів, згідно з

якою тим, хто переїздив з Російської Федерації до інших

республік, надавався певною мірою привілейований статус як у

професійно"службовій сфері, так і в побутовій – забезпечення
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житлом, можливість задоволення освітньо"культурних потреб,

зрештою, соціальний статус, роль «старшого брата» в не"

російському середовищі. Що ж до безпосередньо південно"

східної України, то досить високий рівень життя у цьому регіоні,

як і в республіці загалом (порівняно з рядом інших республік Со"

юзу), та деякі місцеві особливості робили його привабливим для

іммігрантів як російської, так і інших національностей. Насамперед,

східні області України були основним індустріальним районом

республіки, що притягувало сюди велику кількість промислових

робітників. Ці ж причини – отримання досить добре оплачуваної

роботи у сфері промисловості та можливість вирішення житлової

проблеми – спонукали вихідців з інших республік до переїзду в

індустріальні центри Півдня України. Проте очевидно, що основним

мотивом імміграції в південні області УРСР, і насамперед до

Криму, були місцеві кліматичні умови. Тому цей регіон особливо

приваблював військових, які виходили у відставку, освоювачів

Півночі та Сходу Росії, які намагалися оселитися в «теплих краях»,

виходячи на пенсію, тощо, а це також певною мірою вплинуло на

демографічну ситуацію в Україні, зробивши свій внесок у загальне

«постаріння» українського населення.

Наприкінці 80"х років з’явився новий фактор міжрес"

публіканської міграції, який у свою чергу позначився на етнічному

складі південно"східного регіону. Національні конфлікти в рес"

публіках Закавказзя та Середньої Азії призвели до появи великої

кількості біженців, і значна частина прибулих в Україну вихідців із

цих республік осіла саме в південно"східних областях, де мігран"

ти з названих регіонів Радянського Союзу переважно селилися і

в попередні десятиліття. Отже, згідно з даними перепису 1989 р.,

в Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях проживала

майже половина всіх азербайджанців, що мешкали на той час в

Україні, в Донецькій, Харківській, Одеській областях розмістили"

ся найбільші вірменські діаспори, в цих же областях мешкала

переважна більшість проживаючих в Україні грузинів, в

Харківській та Херсонській – понад дві третини узбеків.

У 90"х роках ХХ ст. етнодемографічна ситуація в регіоні, як і за"

галом в Україні, зазнала кардинальних змін. На початку 90"х рр. у

державі спостерігався приріст українського населення за рахунок

міграції. Водночас зменшився міграційний приріст росіян. У 1992 р.

вперше росіян в’їхало менше, ніж українців, а в 1993 р. міграційне
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сальдо по національній групі росіян взагалі стає від’ємним.

І найбільш численний відплів російського населення відбувається

саме з південно"східного регіону. З другої половини 90"х років в

Україні мав місце також міграційний відплив українців, і найбільш

значним він був у Донецькій та Луганській областях. Південно"

східний регіон взагалі став одним із лідерів у формуванні

еміграційного потоку. Так, серед осіб, які у 1987–1993 роках отри"

мали дозвіл на виїзд за кордон для постійного проживання,

найбільше було жителів Києва (25 % всіх емігрантів); наступні

місця за кількістю емігрантів посідали Одеська (16,2 %),

Харківська (7,8 %) та Дніпропетровська (6,4 %) області [3, с. 801]. 

Якщо говорити про в’їзд до південно"східного регіону України

мігрантів загалом й мігрантів"українців, зокрема з республік колиш"

нього СРСР, то їхня кількість у 1991"1997 рр. була такою [6, с. 22–24]: 

Отже, як видно з наведених даних, для регіону був характер"

ний низький відсоток іммігрантів"українців. У жодній з областей

він не сягнув і половини прибулих за ці роки і лише в трьох з вось"

ми областей ненабагато перевищив 40%"й бар’єр. 

Динаміку етнодемографічних змін на Сході України упродовж

кінця 80"х – 90"х років ХХ ст. можна простежити на прикладі До"

нецької області. На момент перепису 1989 р. переважну кількість

населення тут складали українці – 2,69 млн (50,7 % населення),

та росіяни – 2,32 млн (43,6 %). Також в області проживало 83,7 тис.

(1,6 %) греків, 76,9 тис. (1,4 %) білорусів, 28,1 тис. (0,5 %) євреїв,
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25,5 тис. (0,5 %) татар, 13,3 тис. (0,3 %) молдаван, 10,1 тис. (0,2 %)

вірмен, 7,2 тис. (0,1 %) болгар, 6,9 тис. (0,1 %) поляків, 6,3 тис.

(0,1 %) німців, 4,8 тис. (0,1 %) циган, 4,3 тис. (0,1 %) азербайд"

жанців [8, с. 6–9] та представники інших національностей. У по"

воєнні десятиліття нарощування промислового потенціалу об"

ласті, курс радянського уряду на «зближення та злиття націй» ве"

ли до постійного зростання кількості російського населення. На"

приклад, з 1970 по 1989 р., згідно з даними переписів населення,

частка росіян в Донецькій області зросла з 40,6 % до 43,6 %, тоді

як українців відповідно зменшилася з 53 % до 50,7 %. Так само в

основному зменшувалася чисельність представників інших

національностей, які за станом на 1989 р. загалом складали 5,7 %

населення області. Зокрема, кількість греків в області за вказа"

ний період скоротилася у процентному відношенні з 1,9 до 1,6 %,

білорусів – з 1,6 до 1,4 %, євреїв – з 0,8 до 0,5 %, болгар та

поляків – з 0,2 до 0,1 %. Водночас процеси, що відбувалися на

теренах СРСР в останній період його існування, вплинули на

чисельність деяких національностей у бік збільшення. Конфлікти

на міжнаціональному ґрунті спричинили до зростання числа

представників вірменської національності з 6 до 10 тис. осіб (з 0,1

до 0,2 %). З 4,8 до 6,3 тис. збільшилася кількість німців (хоча

відсотковий показник залишився на тому ж рівні) [8, с. 6–7], які

поступово почали повертатися з місць депортації. 

Протягом 90"х років демографічна ситуація в Донецькій області

відображала відповідні процеси в Україні загалом – приплив

мігрантів, в тому числі українців, на початку 90"х років та відплив у

наступні роки. Динаміку прибуття іммігрантів із колишніх союзних рес"

публік в цей період можна простежити за допомогою таблиці [6, с. 22]: 
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Найбільш значні зміни упродовж 1990"х років відбулися в етно"

національній структурі Автономної Республіки Крим у зв’язку з

масовим поверненням депортованих народів. Згідно з переписом

1989 р., у Криму проживали 625,9 тис. (25,8 %) українців, 1629,5 тис.

(67,0 %) росіян, 50,1 тис. (2,1 %) білорусів, 38,4 тис. (1,6 %)

кримських татар, 17,7 тис. (0,7 %) євреїв, 10,8 тис. (0,4 %) татар,

6,6 тис. (0,3 %) молдаван, 6,2 тис. (0,3 %) поляків, 4,6 тис. (0,2 %)

чувашів, 4,6 тис. (0,2 %) мордви, 2,8 тис. (0,1 %) вірмен, 2,7 тис.

(0,1 %) греків, 2,4 тис. (0,1 %) корейців, 2,4 тис. (0,1 %) азербай"

джанців, 2,4 тис. (0,1 %) німців, 2,2 тис. (0,1 %) болгар [8, с. 4–5]

та представники інших національностей – загалом близько 110. 

Повернення на батьківщину представників депортованих

народів Криму, головним чином кримських татар, почалося ще

до 1989 р., коли повернення депортованих набуло статусу

державної політики. Власне, цей процес у прихованій формі

спостерігався приблизно з кінця 60"х років, спричиняючись

головним чином намаганням переїхати до Криму внаслідок

направлення на роботу. Активізація його внаслідок демократичних

змін в суспільному житті відбувається після 1987 р. Ця перша хвиля

повернення депортованих була далеко не такою масовою, як на"

ступні, проте теж досить помітною: адже якщо за результатами пе"

репису 1970 р. в Криму проживало лише 2064 кримських татар, то

в 1989 р. їх було, як вже згадувалося, 38,4 тис.

Період найбільш масового повернення депортованих кримських

татар припадає на 1989–1991 роки. 14 листопада 1989 р. Верховна

Рада СРСР прийняла Декларацію «Про визнання незаконними і

злочинними актів проти народів, які були піддані насильницькому

переселенню, та забезпеченню їхніх прав». Наступного року була

утворена Державна комісія, що координувала діяльність вищих

органів державного управління у вирішенні питань, пов’язаних з

відновленням прав кримських татар. Комісія затвердила

Концепцію державної програми, спрямованої на повернення

кримських татар. Отже, прийняття нормативних документів для

регулювання процесів повернення депортованих, виділення

значних державних коштів, затвердження першочергових заходів

на 1990–1991 роки сприяло поверненню великої кількості депорто"

ваних: упродовж зазначеного періоду до Криму повернулося понад

150 тис. кримських татар [9, с. 116] (деякі дослідники називають

значно більшу цифру – понад 238 тис. [5, с. 84]). Та загалом цей
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процес, який підштовхувало загострення міжнаціональних сто"

сунків в Узбекистані та інших республіках колишнього СРСР, мав

неорганізований, стихійний характер. 

Масове повернення кримських татар призвело до напруження

соціально"економічної ситуації в Криму, загостривши вже існуючі

проблеми та додавши до них нові, що тяжким тягарем лягли на

державний бюджет. Так, якщо в 1991 р. на затверджені державни"

ми органами України і СРСР першочергові заходи щодо повернен"

ня кримських татар були передбачені державні централізовані

капіталовкладення в обсязі 210 млн рублів, причому виділення 200 млн

планувалося з союзного бюджету і лише решта – з бюджету Ук"

раїни [10, с. 114], то після розпаду Радянського Союзу фінансуван"

ня заходів, пов’язаних з поверненням і облаштуванням депортова"

них, здійснювалося лише за рахунок коштів з бюджету України.

Однак економічна криза в державі не давала можливості забезпе"

чити фінансування цих заходів в потрібному обсязі, і за період

1992–1996 рр. воно скоротилося майже в 25 разів [1, с. 100]. Тож

перед репатріантами, що прибували в Крим, поставали проблеми

безробіття, відсутності житла, медичного та побутового обслугову"

вання, труднощі з отриманням дітьми освіти тощо. І хоча органи

місцевої влади намагалися по можливості облаштовувати прибу"

лих, на кінець 1998 р., за даними ГУ МВС України, без житла зали"

шалися 48 %  репатріантів, не були працевлаштовані 62 %, близь"

ко 40 % не отримали українське громадянство [1, с. 100]. Крім того,

новоприбулі наштовхувалися на недоброзичливе ставлення місце"

вих жителів, які сприймали репатріантів як конкурентів в отриманні

робочих місць, що ставали дедалі більш дефіцитними у міру розва"

лу економіки, нестачі житла (на початок 90"х черга на отримання

житла сягала 160 тис. осіб) та придбанні дефіцитних у цей період

промислових та продовольчих товарів. За таких умов обіцянки ор"

ганів влади надати депортованим певні пільги також були подраз"

ником для місцевого населення. Зрештою, поява великої кількості

нових жителів Криму, які ще не встигли адаптуватися в нових умо"

вах і до того ж відчували гостре невдоволення своїм становищем,

негативно вплинула на криміногенну ситуацію на півострові. Всі ці

фактори викликали акції протесту як з боку репатріантів, так і

місцевих жителів, а також сутички між ними. Однак спонукальні

причини для виявів невдоволення мали головним чином не

національний, а соціально"економічний характер. 
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У наступні роки кількість репатріантів значно зменшується: протя"

гом 1992–1994 років до Криму прибуло 57,7 тис. кримських татар, а

за період 1995"1998 рр. – лише 26 тис., та й то за цей же час з

України їх виїхало близько 6 тис. [9, с. 117–118]. Таке зниження

імміграційної активності цілком зрозуміле – до тих економічних та

соціальних проблем, з якими зіштовхувалися новоприбулі жителі

Криму, додалися нові, пов’язані з розпадом СРСР і утворенням ок"

ремих суверенних держав. Нові реалії змушували репатріантів дола"

ти державні кордони, вирішувати питання громадянства тощо, і все

це на тлі постійного погіршення економічної ситуації. 

За станом на 1 січня 1999 р. в АРК (без м. Севастополя, де

проживало 5500 кримських татар) на постійне проживання повер"

нулися й були прописані, за даними ГУ МВС України в Криму, 253 тис.

кримських татар, чисельність яких в структурі населення рес"

публіки перевищила таким чином 11,5 % [9, с. 118]. 

Що ж до етнічних українців, то протягом 90"х років найменше,

у порівнянні з іншими регіонами України, їх в’їхало саме до Кри"

му. Загалом же частка українців та кримських татар в загальній

кількості іммігрантів, що прибували на півострів у 1991–1997 ро"



63

ках з колишніх союзних республік, мала упродовж цього періоду

таку динаміку (за даними Державного комітету України у справах

національностей та міграції) [6, с. 22]: 

Всеукраїнський перепис населення 2001 р. не лише

засвідчив зміни в етнонаціональній структурі населення південно"

східного регіону України, а й засвідчив, що за роки незалежності

зазнала докорінних змін тенденція, притаманна для радянських

часів – коли постійно зростав, значною мірою завдяки міграціям

з інших республік, відсоток російського населення в регіоні та

зменшувався відсоток українців. 

Як показали результати перепису, за умов загального

скорочення населення регіону, як і держави в цілому, кількість

українського населення за період 1989 – 2001 рр. тут зросла, і

особливо помітним стало зростання частки українців в етнічній

структурі регіону. Так, у Дніпропетровській області відсоток

українського населення збільшився з 71,6 % у 1989 р. до 79,3 %

у 2001 (кількість українців у 2001 р. становила 102 % від їхньої

кількості у 1989 р.); в Донецькій – з 50,7 до 56,9 % (101,9 %); За"

порізькій – з 63,1 до 70,8 % (104,3 %); Луганській – з 51,9 до 58,0 %

(99,3 %); Миколаївській – з 75,6 до 81,9 % (103,1 %); Одеській – з

54,6 до 62,8 % (107,6 %); Харківській – з 62,8 до 70,7 % (102,8 %);

Херсонській – з 75,7 до 82,0 % (102,6 %) [11]. 

Отже, незначний абсолютний приріст чисельності українського

населення регіону супроводжувався помітним зростанням його

відсотку в етнічній структурі населення. Зрозуміло, що причиною

такого зростання стало різке зниження чисельності представників

інших етнічних груп. Так, у 2001 р. кількість росіян у Дніпропет"

ровській області становила 67,1 % від їхньої кількості у 1989 р.,

Донецькій – 79,6 %, Запорізькій – 71,8 %, Луганській – 77,5 %,

Миколаївській – 68,8 %, Одеській – 70,7 %, Харківській – 70,4 %,

Херсонській – 66,2 %. Від ще більш помітним стало зменшення

кількості представників інших етнічних груп. Зокрема, чисельність

білорусів у зазначених областях досягала в 2001 р. лише 58–69 %

їх кількості за станом на 1989 р., євреїв – 23–31 % , а в Одеській

області – взагалі 19 % [11]. Знизилася в регіоні також чисельність

греків, татар (крім Херсонської області), болгар, молдаван.

Серед причин зменшення чисельності неукраїнського

населення регіону – як загальні для держави проблеми падіння

природного приросту населення, так і, особливо, – міграційні
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процеси. Ще в першій половині 1990"х рр. очікувалося повернен"

ня депортованих в роки Другої світової війни німців, греків,

представників інших національностей. Проте загальне

погіршення економічної ситуації в Україні, труднощі, з якими до"

водилося зіштовхуватися репатріантам, спонукали їх до від’їзду

на історичну батьківщину. Тож протягом 1990"х рр. виїзд з

регіону, наприклад, німців постійно перевищував в’їзд. Зокрема,

не здійснилися плани щодо повернення великого числа

депортованих німців до Одеської області – мали місце навіть

сподівання щодо повернення 100 тис. осіб, передбачалося

створення їм належних умов та виділення значних коштів на

облаштування. Однак це виявилося надто складною проблемою,

що так і не знайшла вирішення. До того ж великі труднощі

виникали з набуттям українського громадянства. В результаті

міграційне сальдо по цій етнічній групі на Одещині – в області, де

здавна проживали німецькі колоністи, – виявилося від’ємним. За"

значимо також, що навіть притаманний Одеській області в першій

половині 1990"х рр. особливо великий міграційний приплив – тут

показник в’їзду іммігрантів в 1991–1996 рр. перевищив середній по

Україні в 1,4 рази [2, с. 33–40] (окрім українців та росіян, в цей

період до області прибула значна кількість молдаван, в’їжджали

також білоруси, болгари) – не врятував область від загальної для

всього регіону і країни в цілому тенденції до зниження кількості

населення.

Водночас упродовж 1990"х рр. у регіоні спостерігалося

помітне збільшення числа представників закавказьких народів.

Варто зазначити, що серед найбільш численних національних

груп, які проживають у нашій державі, кількісне зростання за

період, що минув між двома останніми переписами, стосувало"

ся, окрім українців (на 0,3 %), кримських татар (у 5,3 рази) та ру"

мун (на 12 %), саме вірменської, азербайджанської та грузинсь"

кої спільнот. Зокрема, вірменська громада в Україні зросла за

період 1989–2001 рр. у 1,8 разів, азербайджанська – на 22,2 %

і грузинська – на 45,3 % [11]. Окрім притаманного цим народам

більш високого, порівняно з титульним та багатьма іншими ет"

носами, рівня народжуваності, така ситуація пояснюється знач"

ним міграційним припливом корінного населення закавказьких

республік до України, яка протягом 90"х рр. приваблювала

мігрантів більш стабільною, ніж у них на батьківщині, політич"
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ною ситуацією та сподіваннями на поліпшення свого добробуту.

При цьому значна частина іммігрантів із Закавказзя обирала

місцем проживання саме Південь і Схід нашої держави.

Особливо значні зміни за час, що минув між переписами 1989 та

2001 років, сталися в етнонаціональній структурі населення АРК

у зв’язку з масовим поверненням депортованих народів. Порівня"

но з 1989 р., кількість кримських татар на півострові зросла в

2001 р. у 6,3 рази – з 1,9 до 12 %. Збільшилося також число та"

тар – на 16,2 %, вірмен – у 3,6 рази, азербайджанців – на 73 %.

Разом з тим, на відміну від областей південно"східного регіону, в

Криму зменшилася кількість українського населення: з 26,7 % у

1989 р. до 24,3 % у 2001 р. (кількість українців у 2001 р. станови"

ла 90,5 % від їхньої кількості у 1989 р.). В бік зменшення змінила"

ся чисельність росіян – з 65,6 до 58,3 % (88,4 %), білорусів – з 2,1 до

1,4 % (68,9 %), євреїв – з 0,7 до 0,2 % (30,2 %), а також поляків та

молдаван [11]. 

Наприкінці 1991 р. були прийняті нормативні документи, якими

регулювалось повернення кримських болгар, вірмен, греків,

німців, депортованих з території України. Проте їхнє повернення

було далеко не таким масовим, як повернення кримських татар.

Так, за даними ГУ МВС України в АРК, за станом на 1 січня 1998 р.

в автономію повернулося вірмен – 324 особи, болгар – 416, греків –

2215, німців – 596 [4, с. 78]. Загалом же, згідно з відомостями

Держкомнацміграції, в Криму на початок 1999 р. проживало 12 тис.

болгар, вірмен, греків і німців [10, с. 116]. Ускладнюваний еко"

номічними і соціальними труднощами, процес повернення відбу"

вався досить повільно (для порівняння: загальна кількість

представників названих етнічних груп у 1989 р., згідно з даними

Всесоюзного перепису, становила 10 тис. осіб). Втім, не лише

проблеми облаштування після повернення стали причиною тако"

го низького показника – тим паче, що репатріанти, які належали

до перелічених етнічних груп, перебували у кращому, порівняно з

кримськими татарами, становищі. Становлячи лише 2 % від за"

гальної кількості депортованих, вони протягом 1992–1996 років

отримували 19,6 % коштів, що виділялися державою на повер"

нення і облаштування репатріантів, тоді як кримські татари – 80,4 %,

складаючи 98 % загальної кількості репатріантів [1, с. 101]. 

Незначне збільшення чисельності названих етнічних груп уп"

родовж 90"х років пояснюється ще й сильними еміграційними на"
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строями в їхньому середовищі, насамперед серед німців та

греків. Ці настрої формувала складна економічна ситуація в Ук"

раїні, невирішеність соціальних проблем, обмеженість державних

коштів, що спрямовувалися на реалізацію програм з облаштуван"

ня депортованих, щорічне зменшення обсягів фінансування цих

заходів і як наслідок – неспроможність держави не лише відшко"

дувати репатріантам витрати на переїзд, надати їм певні пільги,

зрештою, на державно"політичному рівні вжити реальних заходів

для виправлення вчиненої щодо них історичної несправедли"

вості, але хоча б запропонувати їм нормальні умови для життя та

праці. Крім того, репатріанти"німці, що переселялися в Україну

завдяки діяльності товариства «Wiedergeburg», судячи з їхніх

звернень до Державного комітету України у справах національ"

ностей та міграції, потерпали від фінансових махінацій і навіть

прямого обману переселенців функціонерами Українсько"

німецького фонду, на запрошення якого вони поверталися до

України і який мав будувати на державні кошти житло у новос"

творених німецьких поселеннях. Усе це призвело до того, що

певна частина депортованих переорієнтувалася з повернення в

Україну на еміграцію до країн Західної Європи. Як свідчили

соціологічні дослідження, що проводилися у 90"х роках, багато

хто з репатріантів, навіть повернувшись в Україну, сприймав

своє перебування тут як підготовку до еміграції на історичну

Батьківщину. 

Як свідчить сучасна світова практика, проблема оптимізації

загальнонаціональних і регіональних інтересів є однією з підва"

лин державотворчого процесу. Відсутність балансу цих інтересів

має наслідком міжнаціональні конфлікти та навіть громадянські

війни. І хоча в Україні проблема не сягнула такої гостроти, проте

має свою специфіку. До того ж необхідно пам’ятати, що соціаль"

но"політичні конфлікти, які виникають у поліетнічному середо"

вищі, значною мірою зароджуються на ґрунті етнонаціональних

особливостей регіонів. Отже, врахування цих особливостей є

запорукою стабільності, необхідної для поступального розвитку

української держави. 
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es of population of 1989 and 2001. It highlights the ethnic and demo"

graphic situation in Donetsk region and Crimea.
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Ю. І. Гузинець

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕТНОПОЛІТИЧНОГО ФЕНОМЕНА

«НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ» У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

ТА ЗАКОНОДАВСТВІ КРАЇН КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

Проаналізовано визначення поняття «національні меншини» у

міжнародному праві та законодавстві країн Карпатського Євро"

регіону, вказано на проблеми, що заважають успішній реалізації

своїх прав представниками національних меншин.

Ключові слова: національні меншини, Карпатський Євро"

регіон, законодавство.

Відповідно до результатів Всеукраїнського перепису населен"

ня, який було проведено у 2001 році, на теренах нашої держави

проживає понад 130 національностей і народностей, чисельність

яких становила 22,2 % від загальної кількості населення країни.

Наявність національних меншин є вагомим чинником консолідації

українського суспільства та формування української політичної

нації на поліетнічній основі. Хоч за оцінками таких міжнародних

організацій, як ООН, РЄ, ОБСЄ, українське законодавство щодо

захисту прав національних меншин і відповідає міжнародно"пра"

вовим стандартам у цій сфері, однак проблеми функціонування

національних меншин, забезпечення їхніх прав є актуальним як

для національного, так і міжнародного рівнів.

Значну увагу питанню вивчення законодавчого визначення

«національні меншини» приділено у працях вітчизняних учених,

де ґрунтовно проаналізовано окремі аспекти правової дефініції

даного поняття, а також визначено складові як захисту, так і ре"

алізації прав етнічних спільнот в Україні та за кордоном. Зокрема,

це В. Євтух, В. Котигоренко, І. Курас, О. Майборода, М. Панчук,

Т. Пилипенко, О. Рафальський, М. Товт, Р. Чілачава та ін.
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Але залишається ще низка питань, які потребують вирішення:

нема чіткої, вичерпної наукової дефініції і поняття «національна

меншина». Зокрема, точаться дискусії стосовно критеріїв, на ос"

нові яких слід надавати тій чи іншій спільноті статус національної

меншини [1, с. 180].

Мета статті полягає у тому, щоб дослідити міжнародне

законодавство та досвід країн Карпатського Єврорегіону, членів

Європейського Союзу з питань законодавчого визначення

етнополітичного феномену «національні меншини», а це дасть

змогу більш комплексно підійти до процесу адаптації українсько"

го законодавства до європейських вимог.

Як відомо, з"поміж 7 єврорегіонів, що діють на території Ук"

раїни, Карпатський Єврорегіон є найбільшим. Він об’єднує 19 при"

кордонних адміністративно"територіальних одиниць п’яти країн –

Словаччини, Польщі, Румунії, Угорщини та України. У складі

України цими територіями є Закарпатська, Чернівецька, Івано"

Франківська та Львівська області.

Зокрема, за результатами Всеукраїнського перепису населен"

ня 2001 року, тільки у згаданих чотирьох областях України, які

входять до Карпатського Єврорегіону, проживає 24,7 тис. по"

ляків, 146,9 тис. румун, 5,8 тис. словаків та 152,1 тис. угорців, а

питома вага національних меншин у цих областях складає: За"

карпатській – 19,5 %, Івано"Франківській – 2,5 %, Львівській – 5,2 %,

а в Чернівецькій – понад 25 % [2].

Тому надійні гарантії прав національних меншин, підтримання

міжетнічної злагоди та миру у поліетнічних державах – таких, як

Україна, Румунія, Угорщина, Словаччина та Польща, є запорукою

загальної суспільної стабільності у Карпатському Єврорегіоні.

Хоча на сьогодні й існують такі основоположні міжнародні акти

у сфері забезпечення прав національних меншин, як Рамкова

конвенція Ради Європи про захист національних меншин,

Європейська хартія регіональних мов та мов меншин, Гаазькі

рекомендація щодо прав національних меншин на освіту, Ос"

ловські рекомендації щодо мовних прав національних меншин, а

також законодавчими органами згаданих держав прийняті нор"

мативно"правові акти, спрямовані на реалізацію державної

політики у сфері забезпечення прав національних меншин, однак

навіть Рамкова конвенція не містить ключового визначення

«національні меншини», яке враховувало б усі реалії сьогодення.
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Звичайно, Рамкова конвенція про захист національних мен"

шин Ради Європи 1995 року є найбільш загальним, комплексним

міжнародним актом універсального рівня. У цьому документі

відбиті провідні правові принципи, найсучасніші підходи і пропо"

нуються, по суті, узагальнено"ідеальні методи і засоби вирішення

різних етнонаціональних проблем [3, ст. 136].

Так, у Рамковій конвенції, як уже зазначалось, хоч і вжи"

вається термін «національна меншина», але її текст не містить

визначення цього поняття. Відсутність даної дефініції веде до

певної розмитості цілого ряду положень і позицій конвенції.

Аналізуючи ж законодавство України, слід зазначити, що

перший документ у сфері забезпечення прав національних

меншин, який був прийнятий Верховною Радою України з часу

набуття нашою державою суверенітету, а саме Декларація прав

національностей України (від 01.11.1991 р. № 1771"XII) містить

такі поняття, як національність, народ, національна група, і, вихо"

дячи з тексту документу, згадані дефініції вживаються в тотожно"

му змісті [4, ст. 799].

Однак, вже 25 червня 1992 року Верховною Радою України був

прийнятий Закон України «Про національні меншини в Україні»,

який оцінений міжнародними експертами не лише як демокра"

тичний, а такий, що може слугувати взірцем для світового

співтовариства у розробці подібних нормативних актів. Слід

зауважити, що з дати введення Закону в дію і понині до нього не

було внесено жодних змін чи доповнень, що свідчить про повноту

та відповідність сучасним вимогам.

Так, стаття 3 Закону вже містить визначення поняття

«національна меншина» і, зокрема, зазначається, що «До

національних меншин належать групи громадян України, які не є

українцями за національністю, виявляють почуття національного

самоусвідомлення та спільності між собою» [5, ст. 529].

Зважаючи на присутність диверсифікованого підходу держав

до методів та засобів реалізації загальноприйнятих міжнародних

норм та стандартів у сфері дотримання прав і свобод національ"

них меншин, понині у законодавстві країн Карпатського Євро"

регіону не існує однакового юридичного визначення поняття

«національна меншина». У кожному окремому випадку в основу

дефініції цього феномена покладаються різні критерії, але на

підставі аналізу, зазвичай, можна визначити наступні:
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– представники національної меншини у відсотковому відношенні

до іншої частини населення держави перебувають у меншості;

– вони є громадянами даної держави, постійно проживають на

її території, але, враховуючи історично об’єктивні або ж суб’єктивні

фактори, мають іншу історичну батьківщину;

– мають етнічні, мовні, культурні, релігійні риси, відмінні від

аналогічних рис більшої частини населення держави.

У «Малій енциклопедії етнодержавознавства» зазначено, що

«національним меншинам належать усі основні права нації, зок"

рема фізичні, етнічні, культурні та економічні. Однак деякі вітчиз"

няні та зарубіжні науковці виділяють також політичні права

національних меншин, до яких відносять можливість створення

не тільки виконавчих органів влади, представницьких закладів,

але й політичних партій, національних рухів, електорату, форму"

вання політичної свідомості і т. п.

Оскільки всі країни Карпатського Єврорегіону є державами"

членами Європейського Союзу, то, відповідно, законодавство

цих країн у сфері забезпечення прав національних меншин є

уніфікованим до вимог європейського права, і, здебільшого, його

дублює. Водночас слід зауважити, що у Румунії, Словаччині та

Польщі відсутні спеціальні законодавчі акти щодо національних

меншин [6, с. 248], а положення, які розкривають сутність їхніх

прав, узагальнені у галузевих нормативно"правових актах.

Зокрема, у Словаччині питання задоволення потреб

національних меншин регулюють Конституція країни, Закон Сло"

вацької Республіки «Про використання мов національних меншин

в СР» та міжнародні нормативно"правові акти, ратифіковані пар"

ламентом держави.

Будучи повноправним або асоційованим членом міжнародних

та регіональних структур, укладаючи двосторонні та багатосто"

ронні міждержавні договори, низку зобов’язань, в тому числі що"

до захисту прав національних меншин, взяла на себе Румунія.

Серед документів, що регламентують політику країни у сфері за"

хисту прав національних меншин, фігурує Рамкова конвенція про

захист національних меншин та Європейська хартія регіональних

мов або мов меншин, яка Румунією була підписана, однак понині

не ратифікована.

У цьому контексті слід звернути увагу на законодавчу базу Угор"

щини у згаданій сфері, яка після приходу до влади у 2010 році уряду
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В. Орбана (Союз Молодих Демократів) зазнала значних змін, зокре"

ма значно було розширено політичні права національних меншин.

Відтак в Основному Законі (Конституції) Угорщини, який на"

брав чинності 1 січня 2012 року, щодо представників етнічних груп

та народностей застосовується узагальнене поняття «національ"

ності» [7]. У преамбулі Конституції зазначено: «Угорщина шанує

національності, що проживають на її території, і визнає їх части"

ною політичної громади та одним із державотворчих факторів».

Абзац перший статті 1 розділу І Закону Угорщини «Про права

національностей» визначає національність як «національну гру"

пу, що проживає на території Угорщини щонайменше протягом

одного століття, відносно всього населення держави перебуває у

меншості, вирізняється своєю мовою, культурою та традиціями

від іншого населення країни, виявляючи при цьому почуття

солідарності, спрямоване на їхнє збереження, а також на волеви"

явлення та захист історично сформованих інтересів громади [8].

Згаданий закон набрав чинності разом з Основним Законом

Угорщини і передбачає більше прав для національностей, що

проживають на території Угорщини, ніж попередній Закон «Про

права національних та етнічних меншин», а також унеможливлює

зловживання у цій сфері.

Окрім того, цікавим є той факт, що Закон Угорщини «Про права

національностей» саме поняття «національності» чітко прив’язує

до перепису населення. Відтак, на сьогодні Угорщина на своїй те"

риторії визнає тринадцять національностей, які «століттями про"

живають на її території», а саме: болгарів, греків, хорватів, по"

ляків, німців, вірменів, ромів, румунів, русинів, сербів, словаків,

словенів та українців. Тільки перераховані громади мають право

створювати Державні національні самоврядування.

Новий закон, на відміну від закону 1993 року, містить багато

нових положень, прийнятих для того, щоб національності ефек"

тивніше могли реалізовувати свої права на культурну автономію.

Однією з основних змін стало те, що в новому законі вже йдеть"

ся не про меншини, як раніше, а про національності. 

Необхідність прийняття нового законодавства у сфері національ"

них меншин була зумовлена тим, що в останні роки було зафіксо"

вано багато порушень, пов’язаних з використанням прав осіб, які

належать до цієї категорії, тими особами, що фактично не є пред"

ставниками тієї чи іншої національної громади.
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Зокрема, законодавством Угорщини передбачена можливість

участі Державних самоврядувань національних спільнот Угорщини

у виборчих перегонах до Державних Зборів. Новим законом, окрім

іншого, встановлено, що з 2014 року вибори до Державних Зборів

за так званими національними списками відбуватимуться тільки в

тих адміністративно"територіальних одиницях, де за підсумками

останнього перепису населення (станом на сьогодні перепис насе"

лення в Угорщині проводився в 2011 році) щонайменше тридцять

осіб визнали свою приналежність до однієї й тієї самої національ"

ності і занесені до реєстру виборців того ж поселення.

Такі зміни до законодавства Угорщини унеможливлюють у по"

дальшому зловживання політичним правами осіб із числа

національних меншин і водночас передбачають пільгові мож"

ливість отримання мандатів у представницьких органах всіх рівнів.

Нову дефініцію в законі отримали також поняття національної

культурної автономії та національного виконавчого органу (Держав"

ного самоврядування), яку попередній закон взагалі не передбачав.

Серед іншого в законі закріплені права національних громад, що

проживають компактно в межах території однієї адміністративної

одиниці, на збереження історичних традицій, виявлення національ"

ної самобутності, використання рідної мови, збереження та

розвиток культури, використання національних імен та власних

назв, освіту, а також право на створення та діяльність неурядових

громадських організацій та підтримання зв’язків з праматірною

державою.

Важливу роль у законі відведено мовним правам національно"

стей. Зокрема до мов національностей на території Угорщини

віднесено болгарську, грецьку, хорватську, польську, німецьку,

вірменську, ромську, румунську, русинську, сербську, словацьку,

словенську та українську, а у випадку з ромською та вірменською

національністю – й угорську.

У законі також висвітлено питання створення та функціонуван"

ня національно"культурних автономій, зокрема, у сфері освіти та

культури.

Відтак слід зауважити, що законодавча база має служити пра"

вовому забезпеченню демократичної державної етнополітики,

що покликана попереджувати будь"яку можливість міжетнічних

конфліктів, гарантує громадянську злагоду і міжнаціональну то"

лерантність, сприяє консолідації державотворчої нації.
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Однією з основоположних вимог до України на шляху до її

інтеграції в європейське співтовариство є функціонування

належної законодавчої бази для практичної реалізації прав

етнічних громад. Лише за таких умов буде забезпечена суспільна

стабільність в багатонаціональній Україні та її авторитет у даній

сфері на міжнародній арені.

Хоч нині законодавство України у сфері забезпечення прав

національних меншин є одним із найсучасніших у світі, однак на

сучасному етапі актуалізується також проблема більш чіткої імпле"

ментації міжнародно"правових норм у вітчизняне законодавство,

зокрема, йдеться про їхню конкретизацію з метою впровадження

ключових положень у законодавче поле, ефективне практичне

застосування як державними органами, так і неурядовими

громадськими організаціями.

На державному рівні потребують нагального вирішення

питання законодавчого затвердження Концепції засад державної

етнонаціональної політики України, розробка та прийняття

нормативно"правових актів з удосконалення державної системи

матеріально"фінансової підтримки етнокультурного розвитку

національних меншин. Потребує вдосконалення законодавство

України про національні меншини, зокрема, прийняття у новій ре"

дакції законів України «Про національні меншини в Україні», «Про мо"

ви», чіткого визначення в законодавстві України понять «національна

меншина», «етнічна група», «корінний народ» та інші.

Загалом, зазначена проблема залишається відкритою для по"

дальшого вивчення та пошуку оптимальних шляхів її вирішення.

Адже, хоч національні меншини та їхні права теоретично визнані

усіма країна Карпатського Єврорегіону, на практиці вони потре"

бують досить великої кількості умов для практичної реалізації.
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О. Я. Калакура

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО 

ЕТНОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Аналізується етнополітичний контекст розвитку культури в Ук"

раїні, його регіональна складова та перспективи формування

спільного культурно"символічного простору. Висвітлюється зако"

нодавче забезпечення збереження індивідуальної та колективної

етнокультурної ідентичності, діяльність системи освіти, громадсь"

ких організацій в цій сфері. Виокремлено конфліктний потенціал

культурного життя, обґрунтовано подальші завдання політики

мультикультуралізму.

Ключові слова: полікультурність, етнополітика, етнонаціональ"

ний склад населення, національні меншини, національно"куль"

турні товариства, українська політична нація.

В умовах глобалізації прискорився процес культурних транс"

формацій, культурного взаємопізнання як на міжособистісному

рівні, так і на груповому, на рівні дотику традиційних і сучасних

масових національних культур. У світовій етнополітології та прак"

тиці етнополітичного життя відбувся перехід від політик «плавиль"

ного казана» чи побудови «нової спільноти радянських людей»

до політики інтеграції зі збереженням особливостей культурної

різноманітності, політики полікультурності, культурного плю"

ралізму чи мультикультуралізму. Під мультикультуралізмом ро"

зуміють таку складову державної політики і практики, у тому

числі інституціональної (законодавчої), яка спрямована на

підтримку культурних, в нашому контексті етнонаціональних,

спільнот заради збереження специфічних рис культурних над"

бань цих груп громадян. На практиці це означає фінансування

відповідних програм щодо збереження культурної ідентичності,

традиційних цінностей та створення адекватних правових норм у

національному законодавстві. 
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Мультикультуралізм виступає як альтернатива культурному

консерватизму, який зберігає домінування певної культури над

іншими, допускаючи їхнє проникнення в публічну сферу, так і кла"

сичному лібералізму, що відстоює особисту свободу, рівність пе"

ред законом і відокремлення держави від церкви. За визначен"

ням А. Куропятніка, мультикультуралізм – це особлива форма

інтегральної, ліберальної ідеології, завдяки якій поліетнічні,

полікультурні суспільства реалізують стратегію соціальної згоди і

стабільності на принципах рівноправного існування різноманітних

форм культурного життя [1, с. 19]. Концепція мультикульту"

ралізму виступає певним стандартом, якому не може відповідати

жоден реально існуючих політичний режим. Європейські країни

вже зіштовхнулися з проблемами впровадження політики мульти"

культуралізму, проблемами небажання чи неготовності

іммігрантів інтегруватися в європейську цивілізацію. Зокрема,

канцлер ФРН А. Меркель вимагала від тих, хто хоче стати части"

ною німецького суспільства, не тільки «дотримуватися наших за"

конів, але й говорити нашою мовою» [2]. Метою даної статті є

з’ясування такої актуальної і неоднозначної науково"прикладної

проблеми, як етнополітичний контекст розвитку культури в Ук"

раїні, його регіональна складова та перспективи формування

спільного культурно"символічного простору.

В сучасній України відбувається складний пошук власного

шляху розвитку етнополітичної сфери і простежуються дії як лібе"

рального, так і консервативного напряму. Відновлення державної

незалежності України дало потужний поштовх національній та

етнічній мобілізації як українців, так і неукраїнців. Вона засвідчи"

ла, що представники всіх етнічних груп України прагнуть до

відродження власної етнічної специфіки: рідної мови, культури,

духовності, традицій та звичаїв. Збереження населенням

етнічних та етнографічних рис у багатьох випадках залежить, з

одного боку, від характеру їхнього розселення (компактного чи

розосередженого) та місця проживання (регіон, міська чи

сільська місцевість), з другого – від моделі етнонаціональної

політики, яку впроваджує держава. Реалізація етнонацональної

політики в Україні, починаючи з рубежу 1980–1990"х років, відбу"

валася у межах трансформації національних відносин радянських

часів з вкрапленням елементів ліберально"полікультурної пара"

дигми, спрямованої на гармонізацію взаємин титульного етносу з
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представниками інших етносів, базованої на толерантному став"

ленні до етнічних груп чи окремих представників інших етносів,

їхній активній участі в суспільно"політичному житті. 

До вироблення етнокультурної політики, її законодавчої бази

були залучені науковці НАН України, в тому числі Інституту

політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф.Кураса, пред"

ставники громадських об’єднань національних меншин. Вона ста"

ла одним з пріоритетних напрямів державної діяльності,

невіддільною складовою гуманітарної політики, спрямованої на

формування національно"державницького патріотизму, відрод"

ження й розвиток культур усіх етнокомпонентів українського

соціуму: етнічних українців, кримськотатарського народу та

національних меншин. Відповідно до правових основ формуван"

ня державної етнонаціональної політики України – Декларації про

державний суверенітет України, Конституції України, Декларації

прав національностей України, Законів України «Про мови в

УРСР», «Про національні меншини в Україні», «Основ Законо"

давства України про культуру», з урахуванням Рамкової конвенції

про захист національних меншин, Європейської хартії регіональ"

них мов або мов меншин та ін. актів за роки незалежності було

розроблено та реалізовано низку Програм підтримки діяльності

та розвитку української культури, культур національних меншин

на загальнодержавному та регіональних рівнях, у тому числі й за

участю міжнародних організацій. В межах цих програм здійсню"

вався і здійснюється цілий комплекс різноманітних заходів, спря"

мованих на задоволення духовних та культурно"освітніх потреб,

забезпечення вільного етнокультурного розвитку, створення

умов для гармонійного співіснування громадян України, незалеж"

но від їхнього етнічного походження. Держава підтримує такі на"

прями діяльності, як розширення освіти рідною мовою, наукові

дослідження проблем етнокультурного розвитку національних

меншин, підготовка кадрів для соціально"просвітницької роботи

та відродження національних традицій і звичаїв, національні засо"

би масової інформації та видавничу справу. Зокрема, підтримку

отримали численні національно"культурні товариства, об’єднан"

ня, асоціації тощо. Якщо восени 1990 року в Україні нараховува"

лося 84 таких об’єднань, на початку 1995 р. їх налічувалося 260,

то нині – понад 1500, 33 з яких є загальнодержавними, решта –

регіональними. За Президента України Л. Д. Кучми діяла Рада
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представників громадських організацій національних мен"

шин України як консультативно"дорадчий орган, за Прези"

дента В. А. Ющенка – Рада з питань етнонаціональної політики.

Було створено низку центрів національних культур, зокрема

Український культурно"інформаційний центр в Севастополі,

Центр циганської культури в Києві, німецький Закарпатський об"

ласний центр народної творчості, болгарський культурний центр

у Болграді Одеської області та ін. На Український центр у

Севастополі було покладено завдання з відродження та

поширення української мови і культури в місті, знайомство

населення з видатними майстрами української літератури та

мистецтва, традиціями, історією українського народу. Складовою

частиною цього Центру є перша у м. Севастополі українська

бібліотека. Її фонд складає лише 3000 примірників української

книги. Бібліотечний фонд збільшується переважно за рахунок ук"

раїнської діаспори США та Канади. Культурні центри та фонди

національних меншин так само фінансуються недостатньо. 

В системі Міністерства культури України нині працює 128 дра"

матичних, музично"драматичних театрів, театрів юного глядача, те"

атрів ляльок, у тому числі 60 українських, 27 російських та 41 дво"

мовних. Міністерством безпосередньо надаються субсидії і по"

точні трансферти лише чотирьом національним театрам:

Національній опері України, драматичним театрам – ім. Івана

Франка, ім. Лесі Українки (російськомовний) та Львівському ім.

Марії Заньковецької. Більшість театрів (у тому числі україномов"

них) нині працює на межі виживання через припинення держав"

ної підтримки.

За роки незалежності помітно розширилася мережа культурно"

освітніх закладів, збільшилася кількість періодичних видань. Серед

видань, які зареєстровані мовами національних меншин (окрім

російськомовних друкованих ЗМІ) угорською мовою видається – 10,

польською – 5, румунською – 6, кримськотатарською – 4, німецькою – 3,

болгарською – 2. Державний комітет з питань національностей і

міграції є співзасновником 7 газет, що видаються мовами

національних меншин. Це такі видання: вірменською мовою «Ара"

гац», єврейською «Єврейські вісті», польською «Дзеннік Кійовські»,

болгарською «Роден край», румунською «Конкордія» і «Зоріле Бу"

ковіней», кримськотатарською «Голос Криму» [3], що здебільшого

задовольняють культурні потреби більшості етнічних груп України.
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Державна підтримка цих осередків засвідчує наміри України збе"

регти полікультурність як одну з гарантій міжнаціональної злагоди,

поважного ставлення громадян до країни і один до одного, важли"

вий засіб виховання культури міжнаціональних відносин, толерант"

ного ставлення до представників інших культур. 

Водночас не можна заплющувати очі на проблеми державної

політики в галузі засобів масової інформації. В Україні за"

реєстровано 16176 друкованих ЗМІ, з них: українською мовою

3345 видань, або 20,7 %; паралельними випусками (українською

та іншими мовами) – 3052, або 18,9 %. Ці дані абсолютно не

відповідають реальним потребам громадян отримати інформацію

рідною мовою. За даними Державного комітету статистики

України, щоденний разовий тираж російськомовних газет, що

виходять в Україні, становив на початок 2002 року 32,1 мільйона

примірників, тоді як україномовних – 18,2 мільйона. Склалася си"

туація, коли на сто українців припадає 46 примірників рідною мо"

вою, а на сто росіян, які проживають в Україні, – 386 примірників,

або у 8,4 разів більше. Подібні проблеми характерні і теле"

радіопростору України.

У преамбулі Конституції України, прийнятої в 1996 р., зазначало"

ся, що українське державотворення, яке має багатовікову історію,

відбувається на основі здійснення права на самовизначення не

тільки української нації, а й усього українського народу, який

складають громадяни України всіх національностей. Йшлося про

формування держави"нації, політичної нації співгромадян [4, с. 232].

Ст. 11 Основного Закону гарантує державне сприяння розвиткові

етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності української

нації, корінних народів і національних меншин України. Згідно зі

статтями 12 і 23 Конституції України, держава дбає про задоволення

національно"культурних, духовних і мовних потреб українців за

етнічним походженням, які проживають за межами України і не є гро"

мадянами України, а кожна людина має право на вільний розвиток

своєї особистості. 

Згідно із ст. 24 не може бути привілеїв чи обмежень прав

громадян за ознаками етнічного походження. Ст. 53 гарантує

«громадянам, які належать до національних меншин», право на

навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних

і комунальних навчальних закладах або через національні

культурні товариства. Законодавство зосереджувалося на
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проблемі формування дієздатної більшості населення: адже без

стимулювання українства, виховання поваги до української історії,

культури, їхніх досягнень не матимемо сконсолідованої ефектив"

ної більшості населення. І сьогодні 56 % громадян України відно"

сять себе до української культурної традиції [5, с. 48]. 

«Основи законодавства України про культуру» визначають пра"

вові, економічні, соціальні, організаційні засади розвитку культури

в Україні, регулюють суспільні відносини у сфері створення, поши"

рення, збереження та використання культурних цінностей і спря"

мовані, зокрема, на відродження і розвиток культури української

нації та культур національних меншин, які проживають на тери"

торії України. Ст. 2 Закону передбачено, що одним з основних

принципів культурної політики в Україні є визнання культури як

одного із головних чинників самобутності української нації та

національних меншин, які проживають на території України.

Відповідно до Ст. 3 Основ держава у пріоритетному порядку ство"

рює умови для розвитку культури української нації та культур

національних меншин. Ст.4 Основ передбачає, що держава дбає

про розвиток україномовних форм культурного життя, гарантує

рівні права і можливості щодо використання у сфері культури мов

усіх національних меншин, які проживають на території України.

Ст. 8 надає право громадянам будь"якої національності зберігати,

розвивати і пропагувати свою культуру, мову, традиції, звичаї та

обряди; утворювати національно"культурні товариства, центри,

заклади культури і мистецтва та навчальні заклади, засновувати

засоби масової інформації і видавництва.

Згідно з проектом Закону України «Про культуру», підготовлено"

го тодішнім Міністерством культури і туризму України ще в 2006 р.,

у ст. 11 «Права національних меншин у сфері культури» проголо"

шується, що держава створює умови для розвитку культур

національних меншин України, сприяє залученню їх до спільного

процесу створення культурних цінностей. До того ж громадяни

будь"якої національності мають право зберігати, розвивати і пропа"

гувати свою культуру, мову, традиції, звичаї та обряди, утворювати

національно"культурні товариства, центри, заклади культури та

спеціалізовані навчальні заклади, провадити будь"яку іншу

діяльність у сфері культури, що не суперечить законодавству [6]. 

В Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політи"

ки», ухваленому 1 липня 2010 року, в Ст. 10, яка визначає заса"
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ди внутрішньої політики в гуманітарній сфері, наголошується, що

до основних засад внутрішньої політики в гуманітарній сфері

належить «сприяння культурному розвитку громадян України,

створення умов для реалізації творчого потенціалу людини та

суспільства, забезпечення рівних можливостей для всіх громадян

України у задоволенні культурно"духовних потреб; відродження

духовних цінностей Українського народу, захист та примноження

його культурного надбання, збереження національної культурної

спадщини, підтримка розвитку культури і мистецтва, відроджен"

ня та збереження культурної самобутності регіонів» [7]. В цьому

фрагменті українського законодавчого поля ми бачимо важливу

тріаду збереження та розвитку національної культури: культури

особи (громадянина), регіону, українського народу та України

загалом. Віддавши перевагу одному з компонентів, держава зву"

зить можливості розвитку іншого і втратить ту важливу рівновагу

у поєднанні особистого, індивідуально та колективного, суспільно"

важливого. Без такої рівноваги демократичний, європейським по"

ступ України неможливий. 

Створена законодавча база етнополітичного розвитку загалом

відповідала потребам України як молодої європейської держави,

її демократизм відзначали фахівці"правники. Чи достатньо її для

забезпечення подальшого безконфліктного розвитку країни?

Більшість науковців сьогодні критично ставляться до правових

засад етнополітичної сфери України, звертають увагу на недо"

сконалість та прогалини у цій сфері. Законодавцям не вдалося

узгодити стратегію етнонаціонального розвитку України з інтег"

раційними процесами, затвердити його Концепцію, повніше адап"

тувати власне законодавство до вимог Рамкової конвенції Ради

Європи про захист національних меншин, Європейської хартії

регіональних мов або мов меншин та інших міжнародно"правових

документів. Загальмувався дискурс навколо визначень

«національна меншина», «корінні народи» і внесення відповідних

змін до Закону України про національні меншини та до Консти"

туції. В «запасі» парламентарів також і Закон «Про національно"

культурну автономію» [8, с. 444]. Науковці, насамперед НАН України,

здійснюють постійний моніторинг етнополітичних процесів та по"

шук способів уникнення конфліктогенних ситуацій на міжетнічно"

му ґрунті, удосконалення правових засад функціонування соціуму

з поліетнічним складом населення. 
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Етнополітична наука стверджує, що модель, за якою одні

етнічні групи та їхні культури стимулюються, а інші обмежуються,

не може бути гармонійною та стійкою [9, с. 652]. Значна частина

населення й надалі відчуває себе несправедливо обмеженою у

своєму етнокультурному розвитку. Зокрема, 20,7 % українців,

тобто кожному п’ятому респонденту опитування, проведеного

Інститутом соціології НАН України в 2008 р., бракує дотичності до

власної культури [10, с. 9]. Патерналізм етнонаціональної політи"

ки, штучне стимулювання як українства, так і збереження

етнічності національних меншин, закладене в українському право"

вому полі, не підкріплене матеріальним можливостями, не могло

сприяти утвердженню потужних компонентів спільності, культурна

політика в Україні досі залишається фрагментарною, а діяльність

культурно"освітніх установ надмірно комерціоналізована. 

Аналіз законодавчого поля та практичної діяльності держав"

них та громадських інститутів, а також настроїв громадян

засвідчує певну віртуальність мультикультуралізму в країні. Це

дає підстави прихильникам україноцентризму прагнути моно"

етнізму, побудови нації"держави, зокрема, за польським сце"

нарієм, сподіватися завоювання українською етнічною культурою

таких позицій, які зумовлені історично і гарантовані їй Консти"

туцією України: адже 95 % державної території – це ареал розсе"

лення української етнічної нації. Такі настрої викликають чимало

питань з боку національних меншин, насамперед російської. 

Нагадаємо, яким є сучасний етнонаціональний склад

українського соціуму. За переписом населення 2001 р. в Україні

проживали представники близько 130 національностей та народ"

ностей [11]. Однак, це не означає, що в Україні існує така кількість

етнічних груп, тим паче народів, оскільки більшість етносів репре"

зентована у нас поодинокими представниками або родинами, які

мають власні національні держави. Незважаючи на певні зміни,

що відбулися в етнічній структурі населення України у порівнянні

з останнім переписом населення СРСР: зростання чисельності

українців, кримських татар, румун, азербайджанців, вірмен, гру"

зин, зменшення чисельності росіян, євреїв, білорусів, поляків,

чехів, загальне співвідношення етнічних груп та їхня конфігурація

виявили тенденцію до сталості. 

Кількість українців, за даними останнього перепису населення

становила 37,5 млн. осіб (77,8 % всього населення), традиційних
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етнічних меншин: росіян – 8,3 млн. осіб (17,3 %), білорусів –276 тис.

(0,4 %), молдаван – 259 тис. (0,5 %), кримських татар – 248 тис.

(0,5 %), болгар – 205 тис. (0,4 %), угорців – 157 тис. (0,3 %), румун –

151 тис. (0,3 %), поляків – 144 тис. (0,3 %), євреїв –104 тис. (0,2 %),

вірмен – 100 тис. (0,2 %), греків – 91 тис. (0,2 %), німців – 33,3 (0,1 %).

Інші народи представлені в Україні групами (окрім ромів – 47 тис.,

азербайджанців – 45 тис. та грузин – 34 тис.) чи поодинокими ре"

спондентами.

Рідною мовою називають мову своєї етнічної групи 85 %

жителів країни, серед селян – 96 %, мешканців міст – 80 %. Як ба"

чимо, саме населення міст швидше асимілюється і як рідну визнає

мову інших етносів. Процеси акультурації, властиві радянському

періоду історії, призвели до значної русифікації та українізації

етнічних меншин. Частка інших етнічних мов, що вказуються як

рідна для них, становила 2,9 % за питомої ваги представників

інших національностей (без українців та росіян) – 4,9 %. Актуаль"

ним залишається питання відновлення функції української мови

як рідної для значної частини українців: адже серед українців

досить значна частина – 14,8 % визнали рідною російську мову.

Етнокультурна близькість українців до решти населення

країни сприяє становленню української мови як державної. На

кінець 2001 р. 87,8 % всього населення України вільно володіли

українською мовою, і цей процес має стабільну тенденцію до зро"

стання. Якщо розглядати сукупність громадян України як ук"

раїнську політичну націю, то її ядром виступають етнічні українці,

а найширшу її етнічну базує складає найбільша група європейсь"

ких народів – слов’ян, об’єднаних подібними тенденціями поход"

женням і мовною близькістю в системі індоєвропейських мов.

Серед цієї більшості населення України домінують східні слов’яни

(етнічні українці, росіяни та білоруси), представлені також західні

слов’яни (поляки, чехи, словаки) і південні слов’яни (болгари, сер"

би, хорвати). Загалом слов’яни складають понад 96 % населення

держави. На такі дані опираються ідеологи та прихильники кон"

цепту слов’янського чи руського світу, залишаючи поза ідеєю

слов’янської єдності відомий цивілізаційний розкол. 

Суперечлива спадщина українського етносу, розділеного в

певні історичні відтинки між різними країнами, зокрема

Російською та Австро"Угорською імперіями, знаходить вияв у

різних цивілізаційних вимірах, етнокультурних традиціях, звичаях,
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рівнях толерантності та культури спілкування з іншими етнічним

групами. Збирання українців у межах однієї країни, яке в основ"

ному завершилося за часів радянської влади, залишило сліди

цивілізаційних відмінностей регіонів, зберегло певну недовіру ча"

стини західних українців до східних і, навпаки. Як відомо, за умов

відсутності національної державності імперські та тоталітарні

режими прагнули розколоти українців як етнонаціональну цілісність

за територіальними, конфесійними, мовними, етнографічними озна"

ками, нерідко вдавалися до переслідування одних українців руками

інших або розпалювання громадянських воєн, підігрівали україно"

фобію, використовували для цього представників інших етносів.

Прикладами штучного поділу українців на східняків і західняків, їхнє

протиставляння, накидання тавра «націоналістів», «мазепинців»,

«петлюрівців», «бандерівців», «донецьких», «антиукраїнців» сповне"

на й історія України пострадянських часів. Негативний досвід мину"

лого, спроби його консервування знаходять відтворення в

намаганнях учергове переписати історію, створити «спільну»

історію, очистити підручники від критики негативних нашарувань

імперської та радянської доби.

На часі вироблення нової за підходами та якістю політики що"

до українства, творення модерної української культури європейсь"

кого зразка, гармонізації міжетнічних культурних впливів. У цьому

зв’язку завданням політики мультикультуралізму є поєднання інте"

ресів розвитку української культури з іноетнічними культурами,

зокрема, російською, представники якої часто"густо не вважають

себе національною меншиною. Політичні сили, які репрезентують

російський рух (ЗУБР, Русский блок, Прогресивна соціалістична

партія, Комуністична партія, окремі представники Партії регіонів

та ін.) надали процесу етнічної мобілізації росіян в Україні політич"

ного та антиукраїнського забарвлення, експлуатуючи гасла щодо

другої державної мови, спільної й єдиної історичної пам’яті, загро"

зи примусової українізації, більш тісної співпраці України у рамках

СНД та ЄврАзЕС. Хоча питання мови на етапі формування

конфлікту було політично нейтральним, у процесі передвиборних

кампаній воно штучно підігрівалося як засіб боротьби за електо"

рат і слугувало чинником збурення частини населення в регіонах.

Його політизація призвела до поглиблення протиріч, загострення

ситуації на міжрегіональному рівні, стала однією з причин нарос"

тання відцентрових і сепаратистських рухів. 
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Однією із загроз цілісності української культури виступають

спроби виокремити і політизувати деякі культурно"етнографічні

та діалектні групи українства в окремі громади з претензією на

місцеву етнографічну самобутність, а відтак на статус етнічної ок"

ремішності. Це стосується, насамперед, русинів Закарпаття,

лемків, переселених з Підляшшя, створення нових позаетнічних

об’єднань – новоросів Півдня України чи кримського народу і т. п.

Зокрема, до маніпуляцій навколо визнання права русинів на

національно"територіальну автономію долучаються історико"

культурні та політичні чинники, його провідники паразитують на

природних прагненнях частини закарпатців зберегти місцеві

культурно"обрядові традиції та звичаї. Поєднання етнокультурно"

го конфлікту з етнополітичним, штучне насадження русинської

ідентичності населенню та підштовхування до визнання себе ру"

синами всупереч українству потребує пильної уваги з боку ор"

ганів центральної та місцевої влади, активізації українознавчої

складової наукового пошуку. 

Ситуація на Закарпатті ускладнюється ще й тим, що тут існу"

ють кордони чотирьох європейських країн, численні діаспори

яких мешкають у краї, насамперед, угорська та румунська. За"

безпеченість їхніх культурно"освітніх потреб, врахування

поліетнічної складової в соціально"економічній політиці гаранту"

ватиме уникнення етнокультурного, а відтак і політичного

конфлікту в регіоні. До того ж, у сусідніх країнах є сили, які

підтримують русинський політичний рух, а Хорватія, наприклад,

визнала русинську мову регіональною, підвівши її під захист

Хартії регіональних або мінорітарних мов [12, с. 100].

Не менш складні завдання перед етнополітичним менеджментом

пов’язані з регіональною, але й водночас важливою загальнодер"

жавною проблемою відновлення прав і відродження культури

кримськотатарського народу. Кримські татари – мало не єдиний

народ в Україні, права якого було тотально знехтувані, і який

зіткнувся з усією сукупністю труднощів, що виникли в ході

повернення на батьківщину: правових, територіальних, соціальних,

психологічних, духовних, мовно"культурних, звичаєвих та ін.

Водночас відзначимо, що кримськотатарському народу властива

етнічна солідарність, його поступ спрямовує етнічна еліта,

домагаючись відновлення групових прав, включаючи й право на

розвиток національної культури, збереження духовних святинь,
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відбудову культурних пам’яток, а це далеко не завжди адекватно

сприймається іншими етнічними громадами регіону, в першу чергу

росіянами. Лідери кримських татар домагаються законодавчого

оформлення особливого правового статусу свого народу. Фахівці"

правники з"поміж політичних активістів кримськотатарського

національного руху підготували проекти «Концепції державної

політики України щодо корінних народів» та Закону «Про статус

кримськотатарського народу». 

Стосовно кримських татар та деяких інших національно само"

бутніх груп населення, щодо яких радянським режимом було вчине"

но злочини депортації і порушення прав, то їхня рівноправність з

іншими громадянами України має забезпечуватися на засадах

відновлення прав депортованих, які повертаються в місця свого

проживання на території України і набувають громадянства України.

Такий підхід закладено в схваленому свого часу парламентом, але

заветованого Президентом України Л. Кучмою Закону «Про

відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою».

Для етнокультурної ситуації в автономії властиво й те, що знач"

на частина етнічних груп регіону не володіє рідною мовою, надаю"

чи перевагу в спілкуванні російській. Це характерно для багатьох

вірмен, німців, євреїв, караїмів, кримчаків, а також для окремих

кримських татар і навіть українців. Всупереч тому, що Конституція

АРК на законодавчому рівні гарантувала збереження розмаїття

культур, які історично склалися на півострові, зобов’язала органи

влади створити умови для їхнього рівноправного розвитку та

взаємозбагачення, російська мова продовжує домінувати в усьо"

му спектрі соціальних функцій, водночас українська та кримсько"

татарська мови вживаються дома, в сім’ях, у закладах освіти та на

офіційних заходах. Зростання чисельності шкіл з українською та

кримськотатарською мовами викладання, засобів масової інфор"

мації, національно"культурних товариств – все це лише перші па"

ростки оптимізації етнокультурного життя півострова. Гарантії

вільного розвитку національних мов покликане закріпити нове

мовне законодавство, про яке депутати згадують лише напере"

додні виборів і забувають під час каденції. Реформування сфери

освіти і культури з урахуванням змін в етнічному складі населення

півострова, інтеграція депортованих народів, етнокультурне про"

будження українців наштовхується на нерозуміння, а інколи й

на прямий спротив місцевих органів влади. Для модерації
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міжетнічної напруженості на півострові нерідко використовується

проблема перебування тут російського Чорноморського флоту, а

також міжконфесійні відносини. Спостерігаються симптоми ради"

калізації релігійно"політичних процесів на Кримському півострові,

періодичне загострення мусульмано"православних відносин та

взаємин між різними групами ісламістів.

Інша група завдань політики мультикультуралізму теж має

здебільшого регіональний характер і пов’язана з культурними за"

питами меншин, які мешкають більш"менш компактно в Україні:

угорців і румунів Закарпаття та Буковини, поляків Волині, Поділля

та Галичини, болгар та гагаузів Одещини, греків Приазов’я тощо.

Слід враховувати, що саме АРК та порівняно невеликі прикор"

донні ареали мають поліетнічний склад населення і відповідну

полікультурність. Наявні тут протиріччя навіть за мирного перебігу

ектнокультурних процесів у цих регіонах, якщо протиріччя не

знімати, не залагоджувати, можуть переростати у конфлікти.

Можливо ці регіони стануть творчим полігоном реалізації політики

мультикультуралізму. Забезпеченість культурно"освітніх потреб

місцевих етнічних груп, врахування поліетнічної складової в

соціально"економічній політиці гарантуватиме уникнення етнокуль"

турного, а відтак і політичного конфлікту в регіоні.

У руслі цієї політики українська влада наскільки можливо сприя"

ла і сприяє діяльності національно"культурних товариств національ"

них меншин, духовному пробудженню етнічних груп, відродженню

національних традицій, збереженню етнічної ідентичності, ак"

тивізації зв’язків з історичними батьківщинами, продовжує удоско"

налювати відповідну правову базу захисту національних меншин.

Тепер їхня життєдіяльність значною мірою залежить від наполегли"

вості та ініціативності самих громад, від діяльність їх культурно"

освітніх та мистецьких закладів, розвитку книговидавничої справи,

поширення засобів масової інформації рідною мовою тощо. Водно"

час держава зреалізувала низку практичних заходів для ма"

теріально"технічного та кадрового забезпечення культурного жит"

тя національних меншин. З іншого боку, частина випускників

національних шкіл стикаються з об’єктивними труднощами як у

подальшому навчанні, так і у виробничій сфері. Іншими словами,

розвиток національної освіти не повинен вести до самоізоляції,

етнічної і культурної замкненості, а має пов’язуватися із загальними

інтеграційними процесами. Кращим засобом мультикультурного
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розвитку, толерантного виховання молоді є запровадження спеціаль"

них предметів з історії та культури представників українських мен"

шин до програм загальноосвітніх шкіл та вишів. 

З метою створення належних умов для забезпечення ефектив"

ності процесу вивчення української мови у загальноосвітніх

навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин

Міністерство освіти і науки України затвердило галузеву Програ"

му поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх

навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин

на 2008–2011 роки. Серед очікуваних результатів виконання про"

грами: підвищення рівня грамотності та мовної культури учнів

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами

національних меншин; реалізація статті 10 Конституції України

щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх

сферах суспільного життя; поліпшення вивчення та викладання

української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних

закладах з навчанням мовами національних меншин тощо. 

У 1990–1991 навчальному році кількість загальноосвітніх

закладів з українською мовою навчання становила 15315 шкіл,

або 73,6 % від усіх діючих в Україні, де навчалося 47,9 % загаль"

ної кількості учнів. У 2002–2003 навчальному році в Україні

функціонувало 16937 навчальних закладів з українською мовою

навчання, що складає 80,3 %, де навчається 73,5 % учнів. Зага"

лом кількість загальноосвітніх навчальних закладів з українською

мовою навчання за дванадцять років збільшилась на 1622 оди"

ниці, кількість учнів, які навчаються українською мовою, збільши"

лась на 1451,3 тис. чоловік порівняно з 1990–1991 навчальним

роком. Отже, в Україні намітилась позитивна тенденція зростан"

ня мережі загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання.

Проте загальноосвітні заклади переведені на українську мову

навчання без урахування чисельності українців, які проживають у

різних регіонах України. Так, у 2002–2003 навчальному році у До"

нецькій області з 1193 загальноосвітніх закладів лише у 220 на"

вчання велося українською мовою, що складає 18,4 % від

загальної кількості шкіл у регіоні, тоді як, за даними Всеукраїнського

перепису населення, в області проживає 56,9 % українців.

У Луганській області із 794 загальноосвітніх закладів у 214 навчан"

ня велося українською мовою, що складає 27 % від загальної

кількості шкіл у регіоні, тоді як в області проживає 58 % українців.
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В Автономній Республіці Крим із 575 загальноосвітніх закладів ли"

ше у чотирьох навчання велося українською мовою, що складало

0,7 % від загальної кількості шкіл у регіоні, тоді як в Криму прожи"

ває 24,3 % українців. У Севастополі із 67 загальноосвітніх закладів

лише в одному навчання велося українською мовою, а там прожи"

ває 22,4 % українців від загальної кількості населення.

Таким чином, зробив висновок голова Рахункової палати

В. К. Симоненко, при формуванні оптимальної мережі загально"

освітніх шкіл з українською мовою навчання держадміністраціями

Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим

та м. Севастополь не виконано Державну програму розвитку ук"

раїнської мови та інших національних мов в Українській РСР на

період до 2000 року та Комплексні заходи щодо всебічного роз"

витку і функціонування української мови, якими передбачено при"

вести мережу загальноосвітніх закладів у відповідність з

національним складом населення у регіонах [13]. Навчання у ПТУ,

як правило, українською мовою в цих регіонах також не велося. Ви"

кладання фундаментальних і спеціальних дисциплін у національних

університетах східного та південного регіонів, а також в Автономній

Республіці Крим здійснюється недержавною мовою. 

Не покращилась ситуація і за президентства В. Ющенка, а нині

гостро стоїть питання скорочення кількості загальноосвітніх за"

кладів. У всіх областях України у 1305 загальноосвітніх навчаль"

них закладах з навчанням російською мовою та 1860 двомовних

російською мовою в 1–4 класах навчається 269647 учнів,

російську мову як предмет вивчають 391000 учнів, в 5–11 класах

російською мовою навчається 688221 учень, російську мову як

предмет вивчають 1050390 учнів, факультативно – 192768 учнів.

Згідно зі ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні» забезпечення можливості навчання в школах держав"

ною та рідною мовою належить до повноважень органів місцево"

го самоврядування. Політичне протистояння центральної влади і

місцевої в Донбасі та АРК вилилося в проголошення російської

мови мовою регіональною, офіційною для роботи органів влади в

регіонах і, відповідно, призупинило поширення державної в сис"

темі загальноосвітніх закладів.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням

мовами національних меншин прив’язана до місць компактного

проживання їхніх представників. Для болгар це Болградський та
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інші райони Одеської області, гагаузьку мову як предмет вивча"

ють в Болградському, Кілійському та Ренійському районах Оде"

щини, грецьку мову як предмет вивчають в Херсонській області,

Автономній Республіці Крим та в Донецькій області, де є недільні

школи для вивчення новогрецької мови, спеціалістів для викла"

дання новогрецької мови готує Маріупольський державний гу"

манітарний університет. Іврит як предмет вивчають у Вінницькій,

Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Чернівецькій,

Луганській і м. Києві, у Дніпропетровській області функціонує 1

єврейський вищий навчальний заклад І рівня акредитації: жіноче

педагогічне училище «Бет"Хана», в Запорізькій – 2 єврейські

школи: школа"гімназія «Алєф» та спеціалізована школа «Хаббад

Любавич» з поглибленим вивченням івриту. Кримськотатарською

мовою навчаються і вивчають її як предмет в Автономній Рес"

публіці Крим, Запорізькій та Херсонській області. У Кримському

державному інженерно"педагогічному університеті, Таврійському

національному університеті ім. Вернадського кримськотатарська

мова вивчається як дисципліна. Молдавською мовою навчають"

ся в Одеській області, в Одеському національному університеті

ім. І. І. Мечникова, Ізмаїльському державному гуманітарному

університеті та Білгород"Дністровському педагогічному училищі

Південноукраїнського державного педагогічного університету

ім. К. Д. Ушинського здійснюється підготовка кадрів для національ"

них шкіл з молдовською мовою. Польською мовою навчаються у

закладах Львівської, Хмельницької, Івано"Франківської, Волинської

та Житомирської областей. У Чернівецькій, Закарпатській областях

діти навчаються румунською мовою, словацькою та угорською мо"

вами в Закарпатській області. Діяльність органів місцевої та судо"

вої влади в місцях компактного проживання також здійснюється

рідними мовами.

Ще одне болюче питання пов’язане із міграційною політикою.

Йдеться про позиціонування новоутворених, неінтегрованих

етнічних груп (меншин), вихідців з країн Азії та Африки, які за

проектом Концепції державної етнонаціонально політики, підго"

товленого під егідою Українського незалежного центру політич"

них досліджень [14, с. 461–463], залишаються поза законодавст"

вом, яке поширюється на національні меншини. Дотримуючись

ідей мультикультуралізму, важко погодитись із таким трактуван"

ням етнополітичного майбутнього України. Підтримка культур
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нововиниклих меншин иає бути їм гарантована як громадянам

України на загальних підставах рівності перед законом. 

Означені проблеми етнополітичного менеджменту мають

здебільшого історичне походження, вони були значною мірою

закладені ще в імперські та радянські часи, соціально"економічною,

демографічною та міграційною політикою тоталітарних режимів, що

призвело до деформації етнічної мапи країни, певного роздвоєння

культурного простору. Емпіричний матеріал дає підстави говорити

про співіснування в сучасній Україні двох культурних макрорегіонів:

а) з домінуванням українського культурного чинника (Центр та Захід);

б) з консервацією російського (радянського) культурного середови"

ща (Північний Схід, тобто Слобожанщина, Донбас, Південь України

та АР Крим). Такий розподіл підтверджується соціологією, численни"

ми виборчими кампаніями, їхнім перебігом та результатами. Радянсь"

ка культурна політика «узаконювала» нерівність культур: адже СРСР

реалізовував модель внутрішнього колоніалізму, українська культура

за показової підтримки з боку влади розвивалася лише у ключі

ідеологічного монізму, соціалістичного реалізму та сприяння

утвердженню нової інтернаціональної культури, яка на практиці

ставала культурою російською. Для Сходу та Півдня України, де

вплив російської культури набув домінування внаслідок цілеспрямо"

ваного переселення, міграції, міжнаціональних шлюбів, акультурації,

характер російської культури є маргінальним стосовно до культурно"

го центру – російської культури у Російській Федерації. Етнокультур"

на політика УРСР не сприяла етнокультурному розвитку представ"

ників національних меншин в Україні, оскільки не було змоги вивчати

рідну мову, отримувати нею інформацію, чим закладалася

конфліктна складова в коло соціально"економічних проблем ра"

дянської політичної системи. Регіоналізація України відбувалася за

пріоритетом геополітичних та економіко"технологічних показників, а

етнічному складу населення, культурним традиціям, конфесійній при"

належності відводилась другорядна роль. Сучасні політичні спеку"

ляції на культурній основі консервують стару регіоналізацію країни,

поглиблюють її стосовно певної регіональної етнокультурної мен"

тальності, об’єднання на захист української чи російської мови, євро"

атлантичного чи євроазійського політичного вибору, національно"де"

мократичної, консервативної, соціалістичної чи ліберальної ідеологій.

Суперечності етнокультурного характеру підсилюються

періодичними економічними та політичними кризами, що, поряд з
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іншими факторами (етнічною структурою населення, історични"

ми традиціями, конфесійною приналежністю тощо), відбиваються

на процесах утвердження громадянської ідентичності, форму"

ванні українського національно"державницького патріотизму,

спільного культурно"символічного простору, толерантності та

міжнаціональної злагоди в українському суспільстві. 

Загрозою розвитку української культури є також відсутність

чіткої державної системи дослідження та збереження традиційної

народної культури і недостатня підтримка фестивалів, дослідниць"

ких проектів у цій сфері на регіональному рівні. Як беззаперечний

позитив відзначимо проведення Всеукраїнського огляду"конкурсу

«Таланти твої, Україно», фестивалю народної творчості «Всі ми

діти твої, Україно», численних регіональних конкурсів, фестивалів

національних культур. Водночас Огляди народної творчості вияви"

ли негативну тенденцію сучасного розвитку аматорства: відхід, а в

окремих регіонах часткова втрата українських народних традицій,

основ народної української культури. Державна політика щодо

збереження основ національної культури – рухомих і нерухомих

пам’яток історії та культури, музеїв, заповідників, бібліотечних і

архівних фондів не має достатньої фінансування та правового

забезпечення, що призводить до скорочення мережі закладів,

їхнього перепрофілювання. В деяких регіонах відзначена часткова

втрата основ народної української культури, народних традицій,

відбувається скорочення і закриття бібліотек, кінотеатрів сільських

будинків культури і клубів, а така важлива галузь культури, як

українське кіновиробництво, фактично зникла. Водночас етнічна

мобілізація сприяла поширенню інтересу до історії, традиційної та

сучасної культури українського народу. Виникло ряд нових за"

кладів, зокрема у м. Мелітополі створено музей культури

національних меншин, в Києві – Мамаєва слобода, створено десятки

інших культурних закладів.

Цілком очевидно, що гармонізації міжнаціональних відносин,

становленню мультикультуралізму як методу етнонаціональної

політики шкодять ідеологічні стереотипи, догматичний характер

деяких штампів, зокрема, визначення України як поліетнічної і

полікультурної країни, багато в чому заполітизований і штучний

поділ українського соціуму на російськомовних і україномовних

громадян. На думку багатьох фахівців, поняття «російськомовне

населення» використовується деякими політиками для конструю"
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вання формальної ідентичності, а відтак використання її для

підігрівання російського націоналізму в Україні. Те, що 14,8 %

етнічних українців, 29,6 % громадян України назвали російську

мову рідною, що 14,8 % населення держави не вважає рідною мо"

ву своєї національності, аж ніяк не заперечує цілісність держави,

але засвідчує потужну мовно"інформаційну експансію Росії в

інформаційно"культурний і освітній простір України, є результа"

том тривалої політики акультурації. Небезпека цих явищ полягає

у розмиванні мовно"культурної єдності українців, у консервації

психології малоросійства, насадженні культурної меншовартості,

що може призвести до деформації української ідентичності,

поглиблення кризи української етнічності. Ось чому, утверджуючи

міжетнічний мир, порозуміння і злагоду, не слід закривати очі на

деструктивні процеси і негативні тенденції, які, в разі виходу з"під

контролю держави, можуть загрожувати культурно"ментальними

розколами, трансформацією України у другу російську державу

або й її розпадом. 

В контексті нашого дослідження ми проаналізувати можливість

забезпечення українською мовою різних сфер спілкування у всіх

регіонах держави і дійшли висновку, що утвердження української

мови у побуті (особливо міському), бізнесі, сфері обслуговування,

рекламі, транспорті, функціонуванні громадських організацій недо"

статнє, тобто ще не повною мірою охоплює всі сфери суспільної

діяльності і звужує функціонування української мови як державної.

Роки незалежності підтвердили, що Україна в жодному разі не є

штучним уламком колишніх великих держав, який постійно

вимагав би творення різних політико"ідеологічних проектів для

підтримки своєї цілісності, а перебуває за своїми історико"

етнополітичними засадами в одному ряду з іншими західно",

центрально" і східноєвропейськими національними державами,

ядром яких є ареали розселення державотворчої нації. Україна, де

майже 80 % населення становлять етнічні українці, має всі

необхідні об’єктивні демографічні, етногеографічні та політичні

підстави бути національно цілісною українською державою, яка

формує модерну українську культуру. Оптимізму додає тенденція

до українізації міського населення, творення української міської

культури як складових модернізації української етнічної нації.

Домінуючою передумовою і головним гарантом міжнаціональ"

ної злагоди та суспільної єдності України є, передусім, цілісність,
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ментальність і толерантність самої української етнічної нації, яка

підтвердила свій державоформуючий характер і здатність

вибудувати рівноправні відносини з усіма етнонаціональними

групами, які мешкають на території держави. В українців є досвід

спільного, тривалого, переважно безконфліктного, проживання

на одній території з представниками інших етносів, нам власти"

вий порівняно високий рівень компліментарності. Українська ет"

нонація є системотворчим елементом українського суспільства,

вона виконує функції демографічної та етнічної основи цього

суспільства, пріоритетного генератора державотворення та

основного носія державної мови [15, с. 8–10].

Водночас наголосимо, що модерна українська культура – це

цілісність культурно"духовних надбань не тільки етнічних українців,

але й представників етнічних меншин. Захист спільного етнокуль"

турного багатства, підвищення ролі духовно"культурної сфери у

суспільстві є наріжними напрямами реформування культурної

галузі. Культурна галузь нагально потребує змін до нормативно"

правової бази, до основних регуляторів з метою подальшого вдос"

коналення законодавства про культурний розвиток етнічних груп в

Україні. На часі законодавче ухвалення Стратегії (Концепції) етно"

національної політики України, яка роками обговорюється в науко"

во"експертному середовищі і має визначити правові та політичні

основи національно"державницького розвитку країни. Засадничою

складовою Концепції повинна стати україноцентрична спрямо"

ваність, формування спільних символів, які створюють основу для

комунікації між етнічним, регіональними та культурними спільнота"

ми. Трансформація суспільства в демократичному напрямі шляхом

політико"економічних реформ не може відбуватися поза структур"

ним реформуванням культурної сфери, без створення єдиної

національної системи збереження духовних здобутків українців,

їхніх традиційних цінностей з одночасною модернізацією культур"

ного життя в контексті побудови громадянського суспільства.

Отже, у національній політиці Української держави, в реалізації

світоглядно"виховної функції етнополітології важливе місце посідає

мультикультуралізм як різновид політики етнокультурного діалогу у

вирішенні регіональних проблем, спосіб аналізу і дослідження

сучасних етнонаціональних процесів, засіб формування толерант"

ного ставлення громадян один до одного, незалежно від

етнічної, расової чи релігійної належності, сприяння становленню
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міжнаціональної злагоди в українському суспільстві. Вважаємо, що

в етнокультурній перспективі суспільного розвитку Української дер"

жави сформується гармонійне поєднання домінування українських

цінностей в поліетнічній культурі української політичної нації як чин"

ника міжнаціональної злагоди та проявів традиційної культури

національних меншин. Формування нової ідентичності української

нації неможливе без формування спільного культурного надбання. 
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Калакура О. Я. Особенности современного этнокультуного

развития Украины. 

Анализируется этнополитический контекст развития культуры

в Украине, его региональная составляющая и перспективы фор"

мирования общего культурно"символического пространства. Ос"

вещается законодательное обеспечение сохранения индивиду"

альной и коллективной этнокультурной идентичности, деятель"

ность системы образования, общественных организаций в этой

сфере. Выделен конфликтный потенциал культурной жизни,

обоснованы дальнейшие задачи политики мультикультурализма.

Ключевые слова. поликультурность, этнополитика, этнонацио"

нальный состав населения, национальные меньшинства, нацио"
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Kalakurа O. Features of the modern etnocultural development of

Ukraine.

The author of this article is analyses the context of ethno"political

culture in Ukraine, its regional component and the prospects for cre"

ating a common cultural and symbolic space. It highlights the conser"

vation of legislative support of individual and collective ethnic and cul"

tural identity, the education system, civil society organizations in this

field. Highlighted the potential for conflict of cultural life, substantiated

further the policy objectives of multiculturalism.

Key words: multiculturalism, ethnic policies, ethnonational compo"

sition of the population, ethnic minorities, ethno"cultural society, the

Ukrainian political nation.
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Л. Л. Ковач

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ЕТНІЧНИХ ГРУП ДОНБАСЬКОГО 

РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО6ПОЛІТИЧНИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Аналізується рівень освіти найбільш чисельних етнічних груп

Донбаського регіону. Робиться висновок про його достатньо ви"

сокий рівень та відсутність дискримінації за національною озна"

кою. Поліпшення потребує україномовна освіта. Кількість на"

вчальних закладів з українською мовою навчання в регіоні не

відповідає потребам українського суспільства, його консолідації

та розвитку.

Ключові слова: Донбас, освіта, етнічні групи, українська мова,

інформаційне суспільство.

Освіта, освіченість завжди високо цінувалися протягом усієї

історії людського суспільства. Проте значення освіти, її роль у

процесах суспільного розвитку ХХІ ст. важко переоцінити. Сьо"

годні конкурентну перевагу на світових ринках мають ті країни,

які поставилися до знань, зокрема, до їхнього накопичення як до

найважливішого ресурсу, що виявився перспективнішим за інші

види ресурсів. Зокрема, американські вчені підрахували величи"

ну ВВП, створюваного працівниками, які мали тривалість освіти

в 10,5, 12,5 і понад 14 років. З’ясувалося, що саме третя група

(з освітою понад 14 років) дає більше половини ВВП. Подібні

дослідження проводились і в Росії. Отримані результати виявили"

ся схожими: люди з вищою освітою, які становили 25 % працюю"

чих виробляли 56 % вартості всього національного доходу.

На сучасному етапі суспільного розвитку освіту також тісно

пов’язують із станом демократії. Вважається, що забезпечення

рівного доступу в отриманні якісної освіти зменшує соціальні

відмінності та створює для людини більше шансів посісти гідне
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місце в суспільстві. На непересічній ролі освіти у формуванні

соціально"економічного статусу індивідів акцентували увагу ще

представники теорії «людського капіталу» (Г. Беккер, Я. Мінсер,

Т. Шульц), що розвинулась в США у 60"ті рр. минулого століття. Як

один із найбільш значимих чинників висхідної соціальної

мобільності її досліджували А. Гелсі, К. Дженкс, Дж. Коулмен,

М. Ратер. До прихильників популярного нині судження про те, що

сучасне постіндустріальне суспільство рухається в напрямі вста"

новлення «монополії знання», котра йде на зміну владі власності і

матеріального багатства, й саме професія стає «основним капіта"

лом» (термін П. Бурдьє), можна зарахувати таких відомих західних

дослідників, як Д. Белл, Дж. Гелбрейт, Е. Гоулднер, Р. Міллю та ін.

В Росії питаннями підвищення економічної ефективності сис"

теми освіти займається А. Федотов, вивченням її ролі в умовах

інформаційного суспільства – Т. Вороніна, значенням в умовах

інтенсифікації економіки – Н. Литвинова [1]. 

На жаль, етнічний вимір освіти населення України періоду не"

залежності не знайшов достатнього відображення в науковій

літературі за винятком праці, підготовленої спільними зусиллями

науковців Інституту демографії та соціальних досліджень НАН Ук"

раїни і фахівців Державного комітету статистики України: «Пер"

ший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методо"

логічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти», де проаналізова"

но освітній рівень найбільш чисельних етносів України в цілому

[2, c. 418–420]. 

Водночас дані, отримані в результаті проведення перепису, да"

ють змогу значно поглибити наукове знання, зокрема, визначити

рівень освіти етнічних груп і в регіональному аспекті. Без цього

неможливо подолати диспропорції в рівнях освіти населення

регіонів країни, вирішити питання демократизації та гармонізації

міжнаціональних відносин. Адже, як свідчать дані статистики,

якісна освіта – це один з головних факторів фінансової захище"

ності людини, її високого соціально"економічного статусу. Так, як"

що серед осіб з повною вищою освітою частка бідних становить

11 %, осіб із середніми доходами – 35 %, а заможних – 7,5 %, то

серед тих, хто має лише повну загальну середню освіту бідних, –

29 %, осіб із середніми доходами – 18 %, а заможних – 2 % [3, c. 420].

Слід підкреслити й істотний вплив високої професійно"освітньої

підготовки на збільшення періоду економічної активності. В Ук"
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раїні навіть після віку 70 років з вищою освітою працює 3,4 % на"

селення і лише 0,5 % осіб, що її не мають [4, c. 422].

Обрання як об’єкту дослідження освітнього рівня населення

Донбаського регіону (включає Донецьку і Луганську області) обу"

мовлено рядом чинників.

Етнополітичні: поліетнічний склад населення, наявність ком"

пактних поселень етнічних груп, порівняно висока частка ос"

танніх серед мешканців окремих адміністративно"територіальних

одиниць – від сіл і селищ до районів і міст. 

Економічні: Донбас – найпотужніший за обсягами виробництва

і найчисельніший за населенням старопромисловий регіон Ук"

раїни, який має значний науково"технічний і виробничий по"

тенціал, що надає йому вирішальної переваги у процесі ринкової

трансформації економіки країни та є суттєвим фактором у вироб"

ленні та реалізації її державної соціально"економічної політики.

Етнокультурні: характерним для регіону є українсько"російський

культурний синтез, що склався на рівні повсякденності. Виникнен"

ня цього синтезу обумовлено взаємодією переселенських потоків

у процесі заселення його території, що у результаті призвело до

наявності домінуючої коаліції українців та росіян стосовно до пред"

ставників інших етносів.

Проведений на основі результатів першого Всеукраїнського

перепису населення 2001 р. аналіз варіації рівнів освіти найбільш

чисельніших етнічних груп Донбаського регіону виявив існування

між ними певних відмінностей.

Зокрема, частка осіб з повною вищою освітою (ті особи, які

закінчили вищий навчальний заклад – академію, інститут, кон"

серваторію, університет та інші, прирівняні до них, вищі на"

вчальні заклади, які надають освітньо"кваліфікаційний рівень:

«спеціаліст», «магістр») серед росіян Донецької області станови"

ла: 13,1 %, серед греків, українців, білорусів, татар – 12,8 – 11,1–

10,63 – 9, 2 %, відповідно. Серед росіян Луганської області –

11,52 %, серед білорусів, українців, татар – 10,62 – 10,07 – 8,26 %,

відповідно.

Не спостерігалося особливих відмінностей у частці осіб із

базовою вищою освітою (особи, що закінчили коледж та інші

прирівняні до нього навчальні заклади, які надають освітньо"

кваліфікаційний рівень «бакалавр»). В українців Донецької

області вона становила – 0,54 %, росіян – 0,51 %, греків – 0,50 %,
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білорусів – 0,33 %, татар – 0, 44 %. В українців Луганської області – 0,25 %,

росіян – 0,22 %, білорусів – 0,17 %, татар – 0,07 %.

Серед осіб, які мали неповну вищу освіту (ті, хто закінчив технікум,

училище або інші, прирівняні до них навчальні заклади, які дають

освітньо"кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст») в Донецькій

області росіяни трохи переважали українців, греків, та білорусів (част"

ка осіб названих національностей становила: 21,79 – 20,55 – 20,80,

20,85 %, відповідно). Меншою ця частка була у татар – 18,50 %. 

У Луганській області частка осіб з неповною вищою освітою

серед українців становила 17,65 %, серед росіян – 18,94 %, біло"

русів – 19,29 %, татар – 17,08 %.

Модальним для усієї сукупності населення України є рівень по"

вної загальної середньої освіти (віднесено осіб, які закінчили

старшу школу: 10 і 11 років навчання). За даними Всеукраїнсько"

го перепису населення 2001 р. у Донецькій області цей рівень

освіти мали: 36,40 % татар, 34,55 % росіян, 34,54 % українців,

33,17 % греків, 33,22 % білорусів. 

У Луганській області серед українців він становив 38,13 %,

росіян 37,32 %, білорусів 37,48 %, татар 37,74 %.

Водночас помітною серед населення регіону лишається й частка

малоосвічених осіб. Базову загальну середню освіту (ті, хто

закінчив основну школу: восьмирічну в 1963–1989 роках, семирічну

до 1961 р. і раніше, 10 класів школи"одинадцятирічки) в Донецькій

області мали: 17,91 % білорусів, 17,46 % татар, 17,06 % українців,

15,81 % греків, 15,63 % росіян. Початкову загальну – 14,08 % татар,

13,99 % греків, 13,87 білорусів, 13,64 % українців, 12,2 % росіян. 

У Луганській області базову загальну освіту мали: 16,79 % ук"

раїнців, 15,70 % росіян, 17,58 % білорусів, 19,30 % татар. 

Початкову загальну (ті, хто закінчив початкову школу або 3 кла"

си в 1972 р. і пізніше; 4–6 класів; 7 класів у 1960 р. і пізніше;

8 класів у 1990 р. і пізніше; навчався в 5–9"му класах станом на

5 грудня 2001 р.) – 13,94 % українців, 12,67 % росіян, 11,58 %

білорусів, 13,52 % татар.

Отже найвища частка осіб із повною вищою освітою, яка зни"

жує ризики бідності, підвищує ймовірність отримання вищих до"

ходів та впливає на спосіб життя, була серед росіян Донецької

(13,1 %) і Луганської областей (11,52 %). Найменша – серед та"

тар. У Донецькій області вона становила 9,2 %, у Луганській об"

ласті – 8,26 % (див. Табл. 1.) [5, c. 312–313, 315–316]. 
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Таблиця 1

Розподіл населення найбільш численних національностей за

рівнем освіти у Донецькій і Луганській областях (у %) (за ма0

теріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 р.).

Причини, що на це вплинули, різноманітні і складні. Вони

полягають у відмінностях історичного шляху розвитку етносів,

специфіці їхнього менталітету, у різних рівнях урбанізації та дії

цілого ряду інших чинників. Росіяни є переважно урбанізованим

етносом. Рівень їхньої урбанізації у Донецькій області у 2001 р.

був вищий за середній (90 %) і становить 95 %. У трьох містах –

Донецьку, Макіївці та Єнакієві росіяни залишалися найчи"

сельнішою етнічною групою, складаючи 48,2 %, 50,8 % та 51,4 %

населення, відповідно.

Лише трохи поступалися росіяни українцям у Маріуполі (44,4 %

росіян і 48,7 % українців) та Горлівці (44,8 % росіяни, і 51,4 % українці).

Українці ж, навпаки, здебільшого проживають у селах, що

значно ускладнює їхні шанси отримати вищу освіту: на відміну від

міських жителів, у них, як правило, виникають проблеми з жит"

лом, умовами навчання, витратами на переїзд. До того ж загаль"

ний рівень підготовки випускників міських шкіл був і залишається

значно вищим, ніж сільських.

У цілому результати Всеукраїнського перепису населення 2001 р.

засвідчують відсутність будь"якої дискримінації за національною

ознакою та достатньо високий рівень освіти найбільш чисельних

етнічних спільнот Донбаського регіону. 

Про, в основному, ефективну роботу державних органів влади

в національно"освітній сфері свідчить мережа загальноосвітніх

навчальних закладів, яка загалом відповідає етнічному складу

населення регіону.
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Так, відповідно до інформації управління освіти і науки Донець"

кої облдержадміністрації, мови національних меншин як предмет

вивчало 5868 учнів в 73 освітніх установах області, у тому числі:

– новогрецьку мову – в 30 навчальних закладах (2946 учнів);

– іврит – в 2 навчальних закладах (215 учнів);

– китайську мову – в 1 навчальному закладі (15 учнів);

– німецьку мову – в 38 навчальних закладах (2839 учнів);

– польську мову – в 3 навчальних закладах (212 учнів).

Факультативно мови національних меншин вивчало 2446 учнів

в 59 навчальних закладах області, тому числі:

– новогрецьку мову в 50 навчальних закладах (2102 учнів);

– німецьку мову в 1 навчальному закладі (19 учнів);

– польську мову в 8 навчальних закладах (325 учнів).

Невід’ємною складовою навчально"виховного процесу є

недільні школи. У них не лише вивчають рідну мову, але й відбу"

вається важливий процес усвідомлення дітьми своєї належності

до етнонаціональної спільноти. Учні знайомляться з особливос"

тями традицій і культурним надбанням свого народу, беруть

участь у роботі фольклорних гуртків, стають учасниками ама"

торських колективів. Відкриваються недільні школи при загаль"

ноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, вищих навчальних закла"

дах, професійно"технічних училищах за наявності двох і більше

різновікових класів та не менше 8 осіб для міської місцевості; у

сільській місцевості – незалежно від їхньої кількості, але не

більше 15–20 осіб у класі. Рішення про відкриття недільних шкіл

приймають виконавчі комітети місцевих рад народних депутатів.

Їхнє фінансування здійснюється за рахунок коштів засновників

(громадських організацій, громадських фондів, культурно"

освітніх товариств), а також державного і місцевого бюджетів.

Підпорядковуються такі школи органам державного управління

освітою.

Станом на 2010/2011 навчальний рік у Донецькій області

функціонувало 17 недільних шкіл (595 слухачів). З них:

– 1 вірменська (15 слухачів);

– 1 єврейська (60 слухачів);

– 2 німецькі (90 слухачів);

– 7 новогрецьких (268 слухачів);

– 4 польських (102 слухача);

– 2 татарських (60 слухачів).
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У Маріупольському державному університеті відкрито єдиний в

Україні факультет грецької філології (2002 р.), де готують

фахівців з новогрецької мови і літератури. 

При Донецькому національному університеті діє лабораторія з

вивчення єврейської культури, філософії, історії та івриту. Деякі

молоді викладачі готуються до захисту кандидатських дисертацій

з названих дисциплін.

Поширеною в регіоні є підтримка зарубіжними країнами

(етнічною батьківщиною) національних меншин, які мешкають на

території Донбасу. Постійну підтримку своїм співвітчизникам на

Донеччині надають Всесвітня Рада греків зарубіжжя (УАЕ), уряд

Греції, громадські організації, приватні особи. Зокрема, в

Маріуполі у 2000 р. побудований Культурний центр, у 2003 р. –

Грецький діагностичний медичний центр.

Міністерство освіти Ізраїлю здійснює постійну допомогу

єврейській школі м. Донецька у стажуванні викладачів та школярів.

За сприяння організації «Колель Хабар» відбулася реконструкція

синагоги й будівництво Благодійної їдальні. За підтримки

організації «Відергебурт» у 7 містах Донецької області функціонує

12 груп з вивчення німецької мови.

Проблемним питанням для органів державної влади Донбаського

регіону залишається стан україномовної освіти. За статистичними

даними управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації

станом на 2010/11 навчальний рік в області функціонувало 1147 за"

кладів дошкільного виховання. Статус україномовних мали 1044 за"

клади. У них виховувалося 92318 дітей, або 74,9 % від їхньої загаль"

ної кількості (123317).

У 2010/11 навчальному році в області функціонувало 1080 за"

гальноосвітніх шкіл. У 750 школах навчання проводилось ук"

раїнською мовою. Кількість учнів становила 323404 осіб, або 46,7 %

від їхньої загальної кількості.

У 103 професійно"технічних навчальних закладах (ПТНЗ) ук"

раїнською мовою навчалося 25871 учнів, або 67,8 % від їхньої за"

гальної кількості. 

Мережа вищих навчальних закладів області у 2010/11 навчально"

му році включала 18 установ освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації державної

форми власності та 14 недержавної; 81 заклад І–ІІ рівнів акредитації

(в т. ч. 1 недержавної форми власності). У вищих навчальних закла"

дах (ВНЗ) ІІІ–ІV рівнів акредитації українською мовою навчалося
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82034 студенти, або 57,7 % від їхньої загальної кількості; у ВНЗ

І–ІІ рівнів акредитації – 17986 студентів, або 46 % від загальної

кількості студентів цієї категорії [6]. 

У 2010 р. лише 5 988 осіб, або 22,48 % учасників Зовнішнього

незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників за"

гальноосвітніх навчальних закладів – ЗНТ (його проходження є

обов’язковою умовою вступу у вищі навчальні заклади України) з

Донецької області виявили бажання складати тест з історії Ук"

раїни українською мовою, натомість російською – 20 649 осіб, або

77,52 %. Усього для проходження ЗНТ у Донецькій області за"

реєструвалося 36 220 осіб. З них тест з історії України складало

26637 осіб, або 73,54 % від усієї кількості зареєстрованих учас"

ників зовнішнього незалежного оцінювання. Тест з математики

складало 24 834 осіб (68,56 %). З них українською мовою – 5 220 осіб,

або 21,02 %, російською – 19 614 осіб, або 78,98 %.

Схожою була ситуація і на Луганщині. Тест з історії України у

2010 р. у Луганській області виявило бажання складати 15 229 осіб,

або 73,43 % від усієї кількості зареєстрованих учасників зовнішньо"

го незалежного оцінювання (20 738 осіб). З них українську мову

для виконання своїх тестових завдань обрали – 3288 осіб, або

21,59 %, російську – 11 941 особа, або 78,4 % [7]. Тест з математи"

ки складало 13008 осіб (62,73 %). З них українською мовою – 2490 осіб,

або 19,14 %, російською – 10518, або 80,86 % [8]. Якщо порівняти

ці показники з аналогічними у 2008 р., то ситуація майже не зміни"

лася. Тоді складати тести українською мовою виявили бажання

18 % учасників зовнішнього незалежного оцінювання, у той час як

російською – 81,0 % [9]. Однією з причин існуючої ситуації є те, що

навіть учні україномовних шкіл Донецької і Луганської областей на"

справді навчаються російською мовою, а українською значаться

лише на папері. Загальновідомим є і той факт, що у багатьох «ук"

раїнізованих» школах як учні, так і вчителі на перервах, в учи"

тельській, під час різних позаурочних заходів як правило спілку"

ються російською мовою.

Ситуація, яка склалася на Донбасі з впровадженням ук"

раїнської мови в закладах освіти, значно шкодить формуванню

дійсно української національної еліти, адже мова є головним чин"

ником, який істотно впливає на відчуття приналежності особи до

того чи іншого народу, її втрата веде до втрати національного

коріння, а відтак – до зникнення етносу.
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Отже, проведене дослідження засвідчило існування, хоча і не"

значних, але певних відмінностей в освітньому рівні найбільш чи"

сельних етносів Донбаського регіону. Це вимагає розроблення і

реалізації відповідної державної політики. Ігнорування ж існуючих

диспропорцій не тільки негативно відіб’ється на соціальних

позиціях певної особи чи етнічної групи, але й може спровокува"

ти міжетнічне невдоволення та напругу. В підсумку це негативно

позначиться на загальній конкурентоспроможності всієї країни.

Адже інтелектуальний потенціал кожної з етнічних груп є багатим

і неповторним. Забезпечення ж рівних можливостей в доступі до

якісної освіти та гарантування реалізації прав і свобод кожної

людини створює більше шансів для переходу суспільства із стадії

перехідних процесів у фазу стійкого розвитку.

Публікація найближчим часом статистичних матеріалів пере"

пису населення 2012 р. дасть змогу продовжити дослідження

етнічних процесів шляхом проведення аналізу етнічних відмінно"

стей освітнього рівня як в Україні та її регіонах, так і окремо серед

міського та сільського населення. Це дасть змогу більш адекват"

но оцінити ситуацію та спрогнозувати її розвиток у майбутньому.
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В. О. Котигоренко

НАЦІЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНА ЛЕКСЕМА

Проаналізовано етимологію терміна «нація» та динаміку його

значень у дискурсі етнополітичної науки і суспільної практики.

Ключові слова: нація, національність, примордіалізм, конструк"

тивізм, етнічність, етнополітика, громадянство.

Термін «нація» належить до найчастіше вживаних і дис"

кусійних компонентів тезаурусу етнополітики як галузі наукового

знання і тезаурусу етнополітики як суспільної поведінки. Учасни"

ками дискусії довкола змісту цього терміна стали багато істориків

соціологів, політологів, філософів, представників інших галузей

наукового знання. В Україні, зокрема, це О. Антонюк, І. Варзар,

В. Євтух, О. Картунов, Г. Касьянов, О. Копиленко, В. Котигорен"

ко, І. Кресіна, В. Крисаченко, І. Курас, В. Лісовий, О. Майборода,

О. Маруховська, О. Мироненко, Л. Нагорна, М. Обушний, О. Не"

льга, І. Оніщенко, В. Панібудьласка, М. Панчук, О. Пономарьов,

Ю. Римаренко, С. Римаренко, М. Розумний, М. Степико, В. Тро"

щинський, Л. Шкляр, М. Шульга та ін. [1].

Про етимологію терміна «нація» та наукові погляди на ґенезу

означуваного ним феномена багато писали західні зарубіжні ав"

тори, зокрема, британські вчені Е. Гелнер та Е. Сміт [2].

Ще 1939 року спеціальна комісія Британської Академії наук на чолі

з видатним вченим Е. Карром дійшла висновку, що слово «нація» оз"

начає різні речі для різних народів і в різних мовах. Про цей висновок

нагадує О. Картунов [3]. У його роботі, а перед тим у книзі ще одного

українського науковця – Г. Касьянова – детально проаналізовано

історію відповідного слововжитку, головно, вченими західних країн і

наукових шкіл [4]. Дещо раніше монографію про західні етнополітичні

концепції та наукові дискусії, в центрі яких були і різні версії феноме"

на нації, опублікував О. Майборода [5]. Про теорії нації та націоналізму
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«від Йогана Фіхте до Ернеста Ґелнера» дає уявлення антологія, яку

упорядкували В. Лісовий та О. Проценко. Вони також підготували до

свого видання ґрунтовну аналітичну передмову про наукові традиції

трактування нації, націоналізму та національної держави [6]. 

У Давньому Римі «націями» (від лат. natio – рід, плем’я) спер"

шу називали групи чужинців, які не мали таких прав, якими

наділялися громадяни «вічного міста». На початку середніх віків

цим словом означували народи, що вирізнялися походженням,

мовою та законами, групи студентів спільних для регіону

походження та мови, представників церковних і світських кіл

певної територіальної належності (країни). Наприкінці ХУ століття

термін «нація» в етнотериторіальному значенні було включено у

правову лексику «Римської Імперії німецької Нації»: дія

імперських законів поширювалася на території, заселені німцями.

«Націями» також називали різні групи осіб, об’єднаних спільністю

інтересів – професійних та інших. 

Піонером вживання терміна «нація» в розумінні «народу» (лат.

populus) як населення країни стала, на думку дослідників, Англія

ХУІ століття. Упродовж ХУІІ століття подібний слововжиток став

озвичаюватися і в деяких інших європейських країнах на озна"

чення і територіально"політичної, і етнокультурної, мовної

спільноти. Поступово слово «нація» утверджувалося як складник

системи понять поряд і в зв’язку з термінами «держава» та

«громадянство». Під кінець ХУІІІ століття у Франції та Англії, де

процеси державо" і націєтворення поєдналися, а відповідно, і у

французькій та англійській мовах, слово «нація» стало

використовуватися як синонім слова «народ», а пізніше дедалі

частіше ототожнювалося з «державою», «країною», «громадян"

ством». Відповідна мовна практика офіційно «інтернаціоналізува"

лася» на початку ХХ століття в назві міждержавного утворення –

Ліги націй, а після Другої світової війни – в назві іншого об’єднан"

ня держав – Організації Об’єднаних Націй.

Однак описані смислові трансформації терміна «нація» не

стали всезагальними. В німецькій мові і на німецьких землях, які

тривалий час існували як окремі державні утворення або

перебували під юрисдикцією інших держав, цей термін вживали

на означення народу, об’єднаного спільною мовою, культурою,

традиціями і навіть кровними зв’язками, тобто, надавали йому

етнічного (етногенетичного) змісту. Схожа практика слововжитку



113

була властива також народам, мовам і країнам Центрально"

Східної та Східної Європи. 

В межах і за межами згаданих двох основних традицій ро"

зуміння «нації» – політичної (етатистської) та етнічної (передовсім

у культурному сенсі) – або їхніх комбінацій робилося багато спроб

сформулювати універсальне визначення означуваного відповідним

терміном суспільного феномена. О. Картунов нарахував близько

сотні таких спроб, вчинених як у сфері реальної політики, так і в

дослідницьких практиках. Щодо останніх Г. Касьянов зауважив:

«…коли йдеться про дефініції, то представники різних

суспільствознавчих дисциплін зосереджуються на тих суттєвих

характеристиках поняття «нація», що відповідають специфіці,

методології та понятійному апаратові їхньої науки. При цьому і

всередині кожної дисципліни також нерідко відсутній консенсус…

Таке розмаїття підходів зумовлене передусім тим, що майже у

кожному випадку дослідники зосереджують увагу на певних

функціональних (економічна, культурна, політична спільнота) чи

формальних (територія) характеристиках одного й того самого

феномена. Одна й та сама сутність розглядається у різних

проявах: соціальних, політичних, психологічних тощо» [7]. Цю

особливість наукового вивчення нації акцентує і відомий

американський дослідник Л. Снайдер [8].

Тим часом фаховий аналіз відомих варіантів «націєтлумачення»

свідчить, що основою їхньої переважної більшості є кілька теорій і

концепцій, визнаних «класичними». Фактично всі вони описують

націю як феномен, що поєднує в собі різні спільні аспекти:

«об’єктивні» (територія, мова, культурні та управлінські традиції й

інститути) і «суб’єктивні» (самоідентифікація особи з групою, що

вирізняється з"поміж інших груп почуттями і/або усвідомленням

спільності довкола справжніх і/або позірних спільних цілей і влас"

тивостей, зокрема тих, що тут віднесені до об’єктивних аспектів

нації). Ці «класичні» теорії і концепції та їхні наступні інтерпретації

і модернізовані версії виокремлюють в структурі параметрів нації

певні характеристики як домінантні. Але в більшості випадків во"

ни не відкидають також інших характеристик – допоміжних або

вторинних з погляду їхнього розуміння нації, але суттєвих з

позиції інших теорій і концепцій. 

Для кращого усвідомлення відмінного і спільного в тлумаченні

феномена нації різними науковими школами і суспільними тра"
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диціями, «класичні» теорії і концепції нації класифікують саме за

відмінностями означення ними домінантних характеристик нації

як особливої суспільної групи. Такі класифікації, як і будь"які інші,

є доволі умовними, виконують інструментальну функцію способу

осмислення дискурсивних, мовленнєвих практик. Зазвичай, вио"

кремлюють такі теорії і концепції нації.

Політична (етатистська). Про її англійські та французькі вито"

ки вже йшлося. Домінантною ознакою нації як суспільної групи

визначає наявність у неї спільної держави (урядування, законів

тощо) або прагнення мати таку державу. Тому прихильники цієї

концепції часто використовують терміни «нація"держава» (nation"

state) або громадянська нація (civil nation). Означувані цими

термінами спільноти за етнодемографічними параметрами мо"

жуть бути і відносно однорідними, і дво" або багатоскладовими. 

Психологічна. Серед перших авторів – французький вчений

Е. Ренан (1823–1892). Основою і суттю нації вважав історично

формовані почуття спільності і колективної самосвідомості щодо

минулого та бажання спільного буття в теперішньому і майбутньо"

му; тому існування нації – це щоденний плебісцит, як існування осо"

би – вічне стверджування життя. Знаний німецький соціолог

М. Вебер (1864–1920) також розумів націю як соціально"психо"

логічну спільність, а водночас, і як спільність культурну (література,

мистецтво, способи мислення і поведінки, звичаї тощо), що має

цілком умотивовану тенденцію до власної держави.

Культурологічна. Розглядає націю передовсім як духовно"куль"

турну і мовну єдність людей, що вирізняється також спільністю

долі і характеру, фізичних і психічних ознак. «Основоположни"

ками» вважають «австро"марксистів» О. Бауера (1882–1938) та

К. Реннера (1870–1950).

Історико"економічна. її становлення пов’язують з працями німець"

кого марксиста, соціал"демократа К. Каутського (1854–1938). Озна"

чує націю як соціальне утворення – продукт суспільного розвитку,

що поряд зі спільністю мови і території відзначається сталими еко"

номічними зв’язками. 

Етнологічна (етніцистська). Стала логічним продовженням

задавненої традиції визначати людську спільність за ознака"

ми походження і культурної своєрідності або ж етногенези.

Наукові першовитоки представлені в працях німецьких мисли"

телів і суспільних діячів, серед яких І."Г. Ґердер (1744–1803),
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І."Г. Фіхте (1762–1814), Г."В. Гегель (1770–1831). Їхні праці

помітно вплинули на формування наукових і загальних

суспільних поглядів на феномен нації в країнах Центральної

Європи і далі на Схід. На радянському і пострадянському просторі

(зокрема, в Україні) етнологічна концепція поширилася у версіях,

витоки яких простежуються у працях «класиків марксизму"

ленінізму», у сталінському визначенні нації як стійкої спільності

людей, що історично склалася на базі спільності мови, території,

економічного життя і психічного складу, який проявляється у

спільності культури (дефініція виглядає вдалою компіляцією

текстів О. Бауера, К. Реннера та К. Каутського). 

Поміж найвідоміших сучасних західних вчених, чиї погляди

близькі і до етнологічної концепції, і до історико"економічної, – профе"

сор Лондонської школи економіки Е. Сміт. Він означує націю як су"

купність людей, що має власні назву та історичну територію, спільні

міфи, історію та історичну пам’ять, масову і громадянську культуру,

економіку та єдині юридичні права й обов’язки всіх її членів.

Синтетичну спадкоємність концептуальних підходів Е. Ренана і

М. Вебера можна простежити в інтерпретаційній логіці американсь"

кого історика Б. Андерсена. Націю він назвав «уявленою політичною

спільнотою», оскільки вона, з погляду автора, виникає й існує

завдяки готовності та спроможності особи уявити себе частиною

спільноти, яка формується внаслідок певних уявлень про неї, що ви"

никають у людей під впливом якихось процесів або цілеспрямованих

впливів [9]. Подібними параметрами означив процес формування

нації і відомий науковою і викладацькою роботою в університетах

Британії і США Е. Гобсбаум. За його концепцією, становлення нації

як спільності, пов’язаної з певною територіальною політичною

організацією, відбувається довкола певних культурних символів і

традицій, часто вигаданих, що цілеспрямовано завантажуються в

масову свідомість, зокрема, методами соціотехніки. Схожим чином

характеризував націю також Е. Ґелнер, наголосивши, що нація є

витвором людських переконань, вірності і солідарності, постає тоді,

коли люди визнають свою належність до неї як до спільноти,

об’єднаної спільною культурою (ідеями, символами, зв’язками, спо"

собами соціальної поведінки та спілкування), а також певними

спільними і взаємно визнаними правами і обов’язками її членів [10].

Розробником ще одного модерного конструкта нації, з першо"

го погляду, принципово інакшого, ніж класичні та близькі їм
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сучасні концепції, є німецький соціолог і політолог К. Дойч. Він

здійснив продуктивну спробу осмислення феноменів національ"

ності і нації з позицій сучасних теорій інформації та комунікації.

Серед складників його «інформаційно"комунікаційного» пояснен"

ня феномена нації можна виокремити 7 головних операціональ"

них понять"концептів [11].

1. Суспільство – група індивідів, взаємозалежних через поділ

праці, виробництво та взаємообмін товарами і послугами. 

2. Культура – загальний набір, конфігурація стабільних, узви"

чаєних знань, цінностей, традиційних уподобань і пріоритетів уваги

та поведінки великої групи людей, а також їхніх думок і почуттів.

3. Інформація – повідомлення про знання, цінності, традиції,

новини, чутки, накази тощо. 

4. Комунікація – передача інформації певними засобами, зок"

рема тими, що є елементами культури; серед останніх – стандар"

тизована система символів, якою є мова, а також будь"яка

кількість додаткових кодів – таких, як абетки, системи письма,

малярства, рахування тощо і матеріальні засоби збереження

інформації, зокрема, бібліотеки, статуї, дороговкази тощо. 

5. Спільнота – аспект комунікації великої групи людей з викори"

станням засобів, які є елементами культури, властивої цій групі. 

6. Народ – спільнота, велика група осіб, об’єднаних наявністю

комплементарних звичок та засобів комунікації, які є елемента"

ми культури цієї групи. Тобто, наголошується комунікативно"

гуртуюча роль «етнічної комплементарності» – взаємодоповню"

вальності – від англ. complementarity – слова, яке українською

часто помилково пишуть як «компліментарність», що є непра"

вильним (в українській мовній традиції слово «комплімен"

тарність» означає «хвалебність», «те, що стосується тільки пози"

тивних аспектів і властивостей чого"небудь»). Застосування

комплементарних комунікативних інструментів (передовсім,

етнічних) зумовлює легше спілкування людей у межах тієї самої

культури, ніж поза її межами, а спільна культура сприяє ко"

мунікації й об’єднує індивідів у спільноту. Народ як спільнота є

соціально стратифікованим, він формує соціальне, економічне

та політичне розташування індивідів з різних соціальних класів

та професій навколо центру та провідної групи, об’єднує своїх

членів більш інтенсивною комунікацією, можливостями «соціаль"

ного піднесення від рангу до рангу». 
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7. Національність – народ, що змушений винаходити засоби

ефективного контролю над поведінкою своїх членів через допов"

нення традиції добровільного дотримання поведінкових звичок

засобами примусу з боку влади, що може здійснюватися шляхом

неформальних соціальних установ, тиску колективної думки та

престижу національних символів, а ще дієвіше – через формальні

соціальні або політичні організації, через управління освітніми чи

політичними установами або ж через урядовий апарат, зокрема,

для посилення та розвитку тих соціальних каналів комунікації, по"

ведінкових уподобань, політичних (а часом і економічних) при"

хильностей, які всі разом утворюють соціальну тканину

національності.

8. Нація – національність, яка своїй поведінці на основі згурто"

ваності та відданості груповим символам, додає силу владного

примусу (навіть до утворення своєї держави або після її втрати).

Така національність починає вважати себе нацією і такою її

сприймають інші. Якщо члени національності отримують кон"

троль хоч над якоюсь державою (і тоді, зокрема, коли стара або

нова держава опиняється у їхньому розпорядженні), тоді нація

стає суверенною і з’являється національна держава. 

З наведеного «ланцюжка» понять"концептів видно, що

наукова розробка К. Дойча, по суті, є версією згаданих «класич"

них» теорій і концепцій, в якій акцентовано інформаційний і ко"

мунікаційний аспекти буття нації в системі властивих їй як

спільноті економічних, політичних, культурних, соціально"

психологічних зв’язків і властивостей. 

«Вчені в багатьох країнах дедалі більше тримаються думки,

що дати чітке визначення нації як якогось об’єктивно існуючого

типу соціального групування людей, як типу етнічної спільноти

неможливо». Цитовані слова належать відомому російському

науковцеві В. Тішкову. Після них автор запропонував найбільш

прийнятну, з його погляду, дефініцію – подібну до деяких з

описаних класичних трактувань і так само не позадискусійну.

При цьому він послався на поширене думання, що «нація

може вважатися реальністю лише як субстанція духовної

культури і колективної свідомості, як внутрігрупове поняття, а

не щось визначене вченими або політиками ззовні». «Нація, за

В. Тішковим, є виявленням спільності долі й інтересів членів

суспільства, своєрідним постійним, неформальним, вічно само"
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стверджувальним плебісцитом. Ідея нації оформлюється в

елітному середовищі того чи іншого народу і як засіб досягнення

державного суверенітету і реалізується разом досягненням цієї

державності. Нація і держава утворюють певний симбіоз: якщо

ідея нації є необхідною основою для держави, то в державі

втілюється колективна «національна» воля. Інакше кажучи, не

всередині націй народжуються «національні рухи», а навпаки, на

ґрунті культурного і політичного націоналізму оформлюється ідея

нації. Не випадково, народжена в Європі в епоху буржуазних

революцій і утворення «національних держав» ідея нації, прой"

шовши через етап злиття цього поняття з державою, нині явно

виявляє ознаки вмирання» [12]. 

Не вдаючись у дискусію на тему «явних» виявів «вмирання»

нації, звернемо увагу на постулювання у вищенаведеному озна"

ченні тези про соціальні (елітистські) витоки нації в епосі євро"

пейських буржуазних революцій. Це постулювання актуалізує ще

один важливий аспект наукового осмислення нації – питання її

генезису: ким є особи, які утворюють націю (що цих осіб об’єднує

і вирізняє з"поміж інших), а також особи, що визначають процес її

формування; на якому просторі, в який час і завдяки яким чинни"

кам відбувається й розвивається нація? 

Авторські відповіді на ці «генетичні» питання рельєфно прогля"

даються в кожному з розглянутих концептів нації. Спроби віднай"

ти в цих відповідях спільне і відмінне є, по суті, спробами кла"

сифікації (або, інакше кажучи, типологізації) теорій і концепцій

націєгенезису. Як і будь"які інші класифікації (типологізації), такі

спроби є намаганням підігнати під розміри «прокрустового ложа»

те, що є для нього замалим або завеликим. Вони є умовними і

дають умовно достовірний результат. Адже історія становлення

кожної окремої нації є унікальною й неповторною. 

Найчастіше наукові і політичні погляди на націєгенезисні

процеси (так само і процеси етногенези) вкладають у два концеп"

туальні «прокрустові ложа»: примордіалістське і конструк"

тивістське. 

Запровадження терміна «примордіалізм» (від лат. рrimordialis –

англ. primordial – первісний, одвічний) на означення певних версій

пояснення історії націй пов’язують зі статтею «Примордіалістські,

особисті, релігійні та громадянські зв’язки», яку в 1957 році у «Бри"

танському соціологічному журналі» опублікував Едвард Шилз.
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Примордіалістськими називають концепції, що пояснюють поход"

ження нації первісними, споконвічними, прадавніми людськими

зв’язками. В таких поясненнях виокремлюють два напрями. Один

з них – соціобіологічний. Він вбачає витоки націй у «кровних»,

біологічних зв’язках людських спільнот. Започаткування цього

напряму пов’язують з філософією античності, а сучасний розви"

ток – від початку ХХ століття – з працями Е. Дюркгейма, який у

феноменові групової солідарності вирізняв солідарність

«механічну» – засновану на кровній спорідненості, а також

«органічну» – зумовлену класовою спільністю, що формується

внаслідок суспільного поділу праці. Більше прихильників має дру"

гий вектор примордіалістських пояснень націогенезису – ево"

люційно"історичний. Формування нації як особливої спільноти

еволюційно"історичний примордіалізм пов’язує з соціальною ди"

намікою, в процесі якої за великою групою людей закріплюється

певна назва і територія, у неї формуються солідарні уявлення

(міфи) про спільних предків і спільну історію, виробляється

спільна мова і культура та пов’язані з ними почуття солідарності

й відмінності від інших груп з таким самим або майже таким на"

бором ідентифікаторів. Ці ідентифікатори властиві спільнотам, на

означення яких здебільшого застосовують терміни «етнос»,

«етнічна група», «етнічна спільнота». 

Конструктивістські версії не відкидають етнічних основ генезису

націй. Але формування цих основ вони пояснюють не біологічною

їхньою природою, не прадавнім походженням і споконвічними

відмінностями, а «конструюванням» етнічної специфіки в процесі

взаємодії людей, їхньої творчої соціальної діяльzності. На певному

етапі соціальне конструювання призводить до виникнення націй.

Це виникнення дехто з «конструктивістів» пояснює передовсім ак"

тивністю етнічних «еліт» у боротьбі за економічні і політичні

ресурси, інші – такими позаетичними чинниками, як держава,

економічна інтеграція населення певних територій і формування в

її процесі нових можливостей та способів соціальної комунікації

тощо. Серед конструктивістських версій найпоширенішим є так

звані «модерністські». Їхні автори утворення націй співвідносять з

настанням модерної епохи – не рівночасної для окремих країн і

народів, але такої, що має спільні характеристики, серед яких

настання «промислових революцій», перехід до капіталізму,

зміцнення держав і усталення державних кордонів, зумовлена
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соціально"економічними, технологічними і політичними трансфор"

маціями інтенсифікація суспільної комунікації. Спершу це сталося

на європейському континенті, а відтак поширилося на інші простори. 

Від того, яких концептуальних підходів дотримуються

дослідники, залежать пропоновані ними варіанти типологізації

націй як особливих людських спільнот. Такі варіанти є і власне на"

уковими, і такими, що відбивають політичні симпатії, політичну

заангажованість авторів. Відомі спроби поділу націй на історичні

і неісторичні, етнічні і політичні, докорінні (або титульні) і діас"

порні, давні і нові, повномасштабні і недобудовані, державні і без"

державні, єдині і розділені, територіальні і безтериторіальні, рево"

люційні і контрреволюційні, капіталістичні і соціалістичні та ін. 

Тож виникає запитання: за наявності різних теорій і концепцій

нації і націогенезису, яка з них має найбільший евристичний по"

тенціал? На це запитання немає відповіді. Хай би якими схожими

або відмінними були давні і новітні трактування й означення фе"

номена нації та історії його становлення, всі вони «схоплюють» у

цьому феноменові щось важливе, сутнісне. Але тільки в тих ви"

падках, коли це «схоплення» є системним, логічно не суперечли"

вим і доказовим, ґрунтується на осмисленні якогось конкретного

історичного досвіду, є його відображенням і поширюється на вив"

чені випадки «націєбуття» у певному часі і просторі, а ґрунтовані

на такому вивченні дефініції чи тлумачення не заявляють пре"

тензію на всеохоплюваність. Бо чим на більшу універсальність

претендує кожен окремий концепт нації, тим більше винятків йо"

му можна віднайти в реальному житті – і в його динамічному ми"

нулому, і в ще більш динамічному сучасному. 

Якщо прийняти останню тезу, тоді можна погодитися й з

іншою: при вивченні загальних і регіональних аспектів етно"

політики в Україні в різні історичні періоди доцільно використову"

вати евристичні можливості різних наукових шкіл та традицій,

залежно від того, наскільки підходи тієї чи іншої з них відповіда"

ють історичній і просторовій специфіці об’єкта, предмета і за"

вдань дослідження. Такий імператив можна поширити і на

дослідження сучасних етнополітичних реалій та ймовірних тен"

денцій їхньої динаміки. 

Позаяк до чільних завдань етнополітики Української держави

належать забезпечення соціальної стабільності, мінімізація загроз

етнічних конфліктів і громадянська консолідація її поліетнічного
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населення, важливо зрозуміти, орієнтація на яку версію («мо"

дель») української нації найкраще узгоджується з цими

завданнями. Версія («модель»), прийнята за оптимальну, може

розглядатися як оптимальний концепт, з позицій якого аналіз

державної етнополітики і динаміки етнополітичної сфери

суспільних відносин буде найбільш продуктивним. Продуктивним

як у власне пізнавальному аспекті, так і в аспекті практично"

політичному. Суттю останнього є наукове осмислення етно"

політичної ситуації та прогнозування на його основі ризиків тієї чи

іншої поведінки суб’єктів етнополітики. І фактично, і згідно з

Конституцією України, основними такими суб’єктами є особи, що

мають українське громадянство, і ті, що його не мають, але

проживають в Україні, українці за національністю, український

народ, українська нація, всі корінні народи і національні меншини,

політичні партії і громадські організації, Українська держава та її

установи, органи місцевого самоврядування. 

Стосовно окремих з названих колективних суб’єктів у власне

науковому і політико"правовому дискурсах країни досі немає

визначеності, яких саме осіб ці суб’єкти об’єднують. Тривають

дискусії і щодо трактування багатьох інших термінів і понять,

що стосуються досліджень і практики етнополітики. Наявну

проблемність часом пояснюють хибністю ототожнення

понять суспільної практики з пізнавальними категоріями.

Так, Г. Касьянов доходить висновку, «що чимало дослідників

опиняються в методологічній пастці, вживаючи поняття з

ідеологічного чи суспільно"політичного лексикону як науково"

аналітичні категорії» [13]. 

Така характеристика дискурсивних практик не позбавлена

підстав. Але не позбавлена їх і характеристика інша, яка виходить

з того, що власне науковий дискурс (дискурс теоретичного,

пізнавально"пояснювального процесу) і дискурс практично"

політичний та їхні лексичні набори і тлумачення термінів є

дифузними, взаємопроникними. Вони і мають бути такими. Кате"

горії (поняття) науки, трактування яких суттєво відрізняється від

прикладного політичного і юридичного (нормативно"правового)

слововжитку, навряд чи адекватно відображатимуть досліджувані

суспільні реалії. Лексика суспільно"політичної практики є не"

обхідним інструментом її осмислення та коректного і достовірного

описання наукою. В разі, коли одні й ті самі терміни й поняття по"
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різному трактуються у власне дослідницькій (науково"пізна"

вальній) і суспільно"політичній практиках, наукові аналіз і описан"

ня суспільно"політичних реалій можуть хибувати схоластичністю

і/або неадекватністю. Водночас і лексика практичної політики

(суспільної практики) потребує узгодження з науковою інтерпре"

тацією значення слів. При цьому важливо уникати «внесення» в

законодавчі акти і широкий суспільний дискурс наукових термінів

і понять, якщо ймовірні наслідки такого «внесення» не протестова"

но на можливу юридичну та політичну суперечливість і конфлікто"

генність. 

Звісно, від колізій не убезпечує й адекватне, коректне застосу"

вання категорій і термінів науки і політичної практики. Але воно

здатне сприяти такому убезпеченню. Адже наука про політику і

власне політика взаємозалежні. Друга для першої є об’єктом вив"

чення. Перша щодо другої виконує пізнавальну, прогностичну та

рекомендаційну функції. Тому, здавалося б, наука і практика ма"

ють бути однаково зацікавленими у максимальній достовірності й

неупередженості знання про суспільні процеси, а їхнє бачення

цих процесів мало би бути тотожним або, щонайменше, близь"

ким. Однак у багатьох випадках наукова інтерпретація суспільних

подій і явищ не збігається з їхнім специфічним тлумаченням тими

чи іншими суб’єктами політики, які в своїх оцінках виходять на"

самперед з власних інтересів та/або ідеологічних уподобань.

Аналіз таких оцінок наукою є одним з її пізнавальних завдань.

Але тільки"но наука береться за його виконання, вона політи"

зується. І не лише в тому сенсі, що про її політизацію твердять

суб’єкти політики, чиє розуміння тих чи інших явищ не збігається

з тлумаченням цих явищ науковцями. Суттєвішим є інший аспект:

наукове знання політизується вже тоді, коли політика стає

об’єктом дослідницької практики. Наука про політику, з

етнополітикою включно, політизована іманентно. Намагання

науки дослідити й описати політику і її суб’єктів політизує наукове

знання від початку. Адже запит на таке знання формує

передовсім суспільно"політична практика. Сформоване як ре"

зультат досліджень, наукове знання стає компонентом суспільної

свідомості, а відтак і суспільно"політичної практики. Відбувається

це незалежно від того, якою мірою здобутки науковців сприйма"

ються або відкидаються певними політичними суб’єктами і навіть

більшістю суспільного загалу.
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Серед термінів, якими означують вітчизняні суспільно"

політичні реалії і однакове тлумачення яких етнополітичною

наукою і етнополітичною практикою методологічно важливе для

них обох, – «український народ» і «українська нація». В літературі

публіцистичній і науковій, у виступах політиків і державних діячів

України «українську націю» нерідко розуміють як спільноту

етнічних українців. Щоб акцентувати таке розуміння, застосову"

ють ще три, «супутніх» терміни – «титульний український етнос»,

«титульна українська нація», «українська етнічна нація». Два ос"

танніх, якщо їх застосовувати до сучасної етнополітичної ситуації

і динаміки, є логічно некоректними. Адже оперування ними спо"

нукає до визнання начебто наявності в Україні разом з

«титульною» українською етнічною нацією ще якоїсь теж

української, але не титульної нації. Перший же з трьох названих

«супутніми» термінів"словосполучень не відповідає історичним

реаліям і науковим фактам у разі, коли «титулування» держави

українською виводять від самоназви її найчисленнішого

автохтонного етносу – українці. 

Найменування (або інакше: титул – від лат. titulus – напис)

Української держави походить не від етноніма «українці», а від

топоніма «Україна». Саме ця відома з прадавніх часів географічна

назва а) визначила відмітність найменувань вітчизняних державних

утворень – і теперішнього, і тих, що йому передували, відбувшись

на початку ХХ століття, і б) стала основою, етимологічним

джерелом появи наприкінці ХІХ століття і поступового поширення

самоназви «українці» серед етнічно спорідненого автохтонного

населення відповідних територій. Тільки у ХХ столітті етнонім

«українці» утвердився остаточно: або повністю замінив інші

загальні і локальні назви та самоназви цього населення, або став

інтегральним щодо цих інших, поміж яких «руські», «русини»,

«малороси», «черкаси», «литвини», «поліщуки», «лемки»,

«гуцули», «бойки», «верховинці» та ін. 

Тож означення українців «титульним етносом» буде

коректним лише в тому сенсі, що від початку ХХ століття

прадавній топонім «Україна»: а) незмінно обирався для

відмітного титулування всіх новітніх держаних утворень на

відповідних територіях і б) цей топонім і утворені з його

використанням найменування держави, а також цілеспрямована

«ідентифікаційна» державна політика і суспільна діяльність
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найбільш освіченої соціально активної частини народу України

стали чинниками швидкого поширення й утвердження серед

цього народу його новітнього етноніма «українці». 

У процесі та після державної суверенізації України використання

назви і самоназви «українці» у традиційному етнічному розумінні

дедалі частіше супроводжується її використанням у розумінні

цивільному – на означення громадян України не тільки власне

української, а й іншої етнічної належності (національності). Та"

ка амбівалентність є суперечливою. Вона реалізується через

а) конфлікт, б) зняття або в) гармонізацію особами іншої, ніж

українська, етнічної належності (національності) внутрішнього про"

тиріччя між їхнім, з одного боку, самоототожненням зі «своєю»

етнічною групою, що має власну самоназву, і, з другого – визнанням

своєї належності до спільноти громадян держави, найменування

якої збігається з самоназвою її найчисленнішої етнічної групи. 

Означене протиріччя виявляється в індивідуальній і груповій

свідомості та суспільній поведінці громадян в ситуаціях, коли

вони можуть і/або мусять робити певний соціальний вибір. Про"

глядаються щонайменше три сегменти такого вибору. Сегмент

перший: прийняти або не прийняти факт, що саме український

етнос історично виконує роль доцентрового соціального ядра гро"

мадянсько"політичної інтеграції поліетнічного загалу територій,

які нині утворюють географічний простір Української держави,

що постала в результаті реалізації цим загалом права на держав"

не самовизначення. Сегмент другий: реалізувати або відкинути

право і можливість усвідомленої добровільної або вимушеної

подвійної самоідентифікації – як українців за національністю у

сенсі громадянства і як осіб певної національності в сенсі етнічно"

го походження і належності. Сегмент третій: в певних випадках

особи неукраїноетнічного походження або визначають себе

українцями і в громадянському, і в етнокультурному аспектах або

ж наполягають на своїй відмінній від української етнічній ідентич"

ності і сприймають громадянство України як цивільну належність,

визначену обставинами їхнього життя всупереч особистісним

громадянсько"політичним симпатіям і перевагам. 

Подібні протиріччя і ситуації вибору виникають і часом набува"

ють великої соціальної гостроти у багатьох країнах з поліетнічним

складом населення. Дещо менше вони актуалізуються в держа"

вах, найменування яких та їхні громадянства не має етнічних оз"
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нак (Великобританія – громадяни британці, США – громадяни

американці, Росія – громадяни росіяни та ін.). 

В Україні спільна участь населення всіх національностей у

процесах становлення й розвитку її державності, а також забез"

печення державою Україна рівних прав усім своїм громадянам,

незалежного від їхнього етнічного самоусвідомлення, спонука"

ли до запровадження в науковий і широкий суспільний дискурс

термінів «українська політична нація», «українська політична

поліетнічна нація», «українська політична поліетнічна нація»,

«українська громадянська нація». Серед спонук запровадження

цих термінів і та, що в Україні назва держави й її найчис"

леннішого етносу мають спільну основу. Проте, навряд чи

термін «нація» потребує якихось роз’яснювальних прикметників

при означенні певної спільноти. В тому числі й тоді, коли цей

термін застосовують до українських реалій та перспектив.

Вищенаведені багатослівні конструкти («українська політична

нація» та ін.) зручно вживати в наукових і публіцистичних пра"

цях для виразнішого пояснення відповідних суспільних фено"

менів, але ними недоречно обтяжувати вітчизняний політичний і

правовий дискурс. Тим більше, що в разі їхнього введення у цей

дискурс треба шукати не стільки теоретичну, скільки політико"

правову відповідь на питання, чи може бути нація не

політичною, і, якщо так, чи доведеться з’ясовувати і пояснюва"

ти, що ж то за феномен «не політична нація», чи є така нація в

Україні, яка група українських громадян, в тому числі етнічна,

уособлює «українську політичну націю», а яка – «українську

неполітичну націю» і т. д. То буде схоластика з потенціалом при"

множення й посилення і без того актуалізованих політичних та

юридичних протиріч етнонаціональних відносин. 

Ні Конституція України, ні будь"які інші чинні акти Української

держави не етнізують терміна «українська нація». Якщо точніше,

вони допускають подвійне його тлумачення. З одного боку – ук"

раїнської нації в етнічному сенсі як спільноти осіб – «українців за

національністю», а з другого – української нації в сенсі грома"

дянському, політичному, як спільноти громадян країни всіх

національностей. Саме останнє, європейське розуміння допус"

кає частина третя преамбули Конституції України. Таке

розуміння пропонує, зокрема, Рекомендація Парламентської

Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 1735 (2006) від 26 січня 2006 року
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під назвою «Поняття «нація». Згідно з цією рекомендацією, дер"

жавам"членам ПАРЄ належить привести свої конституції у

відповідність з демократичними європейськими стандартами,

що вимагають, аби кожна держава інтегрувала всіх своїх грома"

дян незалежно від їхнього етнокультурного походження у складі

єдиного громадянського багатокультурного утворення і припини"

ла визначати себе виключно етнічною або виключно грома"

дянською державою.

Відповідно до цієї рекомендації і спираючись на текст преамбу"

ли Основного Закону України, терміни «українська нація» і

«український народ» у вітчизняних науковому етнополітичному і

практичному політико"правовому дискурсах варто трактувати як

синоніми (в разі їхнього застосовування до сучасних суспільних

реалій). І означувати ними громадян країни всіх національностей,

які продовжують багатовікову історію українського державотво"

рення, дбають про забезпечення прав і свобод людини та гідних

умов її життя, піклуються про зміцнення громадянської злагоди

на землі України, прагнуть розвивати і зміцнювати демократичну,

соціальну, правову Українську державу. 

Аргументом на користь такого трактування є, зокрема, той

факт, що в процесі та результаті становлення суверенної

Української держави і її законодавства особи українського

етнічного походження та україноетнічна спільнота в цілому не

отримали жодних переваг перед громадянами країни іншої

етнічної належності. При цьому останнім надано спеціальні

гарантії забезпечення їхніх прав. Такі гарантії закріплені в

Конституції держави, законі про національні меншини та інших

актах. Крім того, варто брати до уваги і ту обставину, що термін

«народ» використовують на означення етнічної групи в науковому

дискурсі етнографії"етнології"антропології. В науковому дискурсі

політичної (в тому числі етнополітичної) науки і правознавства

терміни «народ» і «нація» зазвичай застосовують як синоніми і

позначають ними групи осіб різної національності (етнічної

належності), об’єднаних громадянськими, а не етнічними

зв’язками.

Відповідним має бути і політико"правове трактування терміна

«національність». Зважаючи на вітчизняну традицію його вжит"

ку в офіційній суспільній практиці, передовсім в законах та

інших нормативно"правових актах, видається оптимальним по"
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дальше застосування цього терміна на означення усвідомленої

приналежності особи до певної групи, члени якої виявляють

почуття національного самоусвідомлення та спільності між

собою і мають відповідну цьому самоусвідомленню історичну

самоназву. За такого підходу традиційне для вітчизняної мовної

практики етнізоване розуміння «національності» не позбавляє

особу права національного самовизначення як члена групи,

об’єднаної спільним українським громадянством. 

Згідно зі світовою і вітчизняною політико"правовою практикою

особа має право самостійно визначати (обирати) національність.

При цьому байдуже, вкладає вона в таке самовизначення

етнічний чи громадянський зміст. Проте в європейських правових

відносинах термін «національність» використовують саме для

означення громадянства. Коли громадянин України будь"якого

етнічного походження (або «національності» – так етнічну

належність громадянина визначає Конституція) виїздить за

кордон, у «в’їздній» анкеті в графі «національність» (nationality)

він пише про свою українськість. Відповідним записом особа

посвідчує не своє етнічне походження, а саме громадянство,

надане їй державою Україна. 

Тож термін і поняття «українці» в політико"правовому і науко"

вому застосуванні до конкретних випадків сучасних етно"

політичних реалій можна і варто вживати у двох сенсах. Один з

них – означення осіб, що усвідомлюють свою належність до

найчисленнішої в Україні національно самобутньої (етнічної)

групи, історична самоназва якої відповідає традиційній назві

простору, що є територією Української держави. Другий сенс –

означення осіб української та інших національностей (етнічної

належності), що самовизначаються і/або визначаються

українцями за ознакою спільного громадянства. Відповідно,

серед чільних завдань етнополітики держави має бути акту"

алізація в суспільній свідомості загальногромадянських ціннос"

тей, почуттів і символів українськості, зокрема, культивування

українського патріотизму як «чуття єдиної родини» і спільної

Батьківщини українських громадян різного етнічного походжен"

ня (національності, якщо останній термін вживати як означення

етнічної самоідентифікації).

В контекстах етнополітичної і юридичної науки та практики

слід відрізняти право національно"етнічного самовизначення осо"
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би від права її національного самовизначення в громадянському

сенсі. Національно"етнічна належність особи є її індивідуальним

вибором. Національно"громадянську належність особа також мо"

же обирати. Але тільки тоді, коли виникає її право набути грома"

дянство певної держави. За результатами реалізації цього права

національна"громадянська належність (національність) привлас"

нюється особі державою і посвідчується офіційними документами

згідно з чинним законодавством. 
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Проанализированы этимология термина «нация» и динамика

его значений в дискурсе этнополитической науки и социальной

практики 
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Kotygorenko V. Nation as a dialectic lexeme. 

The etymology of the term «nation» is analyzed alongside with

the dynamics of its meanings in the discourse of social science and

practice.
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МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ 

РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ 1920–19306х рр.

У статті здійснено спробу проаналізувати ключові особливості

і специфічні риси висвітлення у літературі 1920"х – 1930"х років

процесу ідейно"політичного оформлення молодіжних організацій,

які функціонували у вказаний період в УСРР і мали певний вплив

на соціокультурну ситуацію у республіці. 

Ключові слова: суспільні організації, політична система, Ук"

раїна, соціально"культурний розвиток.

Усі партії та рухи, які легально чи напівлегально існували в Ук"

раїні в 1920"х pp., особливу увагу звертали на роботу з молоддю.

Головною метою їхньої діяльності в молодіжному середовищі було

прагнення залучити юнацтво до боротьби за побудову нового

суспільства – держави диктатури пролетаріату, заснованої на прин"

ципах більшовизму, чого домагалася правляча в Україні КП(б)У;

національно"комуністичного суспільства, до чого прагнули члени

УКП та ЄКП; демократичної республіки, до створення якої заклика"

ли молоді меншовики й есери. Залежно від цих завдань по"різному

визначалися підходи до проблем організації молодіжного руху.

Загальновідомо, що РКСМ і КСМУ створювалися за ініціативи

та підтримки комуністичної партії для того, щоб мати резерв і

бойових помічників. Історія КЮС, яка в найкращі свої часи

налічувала близько 15 тисяч членів, пов’язана з діяльністю УКП

(боротьбистів) [1]. Як своєрідна спадкоємиця КЮС у молодіжно"

му русі, УКРЮС працювала під безпосереднім керівництвом

УКП. РСДСРМ, місцеві організації якої діяли в Одесі, Києві, Хар"

кові, Катеринославі, Миколаєві, Херсоні, Полтаві, Житомирі,

Кременчуці, була молодіжною спілкою РСДРП (меншовиків)

[1, c. 16–17].
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У 1920 р. виникла одна з найбільш відомих єврейських мо"

лодіжних організацій – Євкомол. Водночас найактивнішими се"

ред єврейських молодіжних об’єднань були сіоністські організації,

котрі охоплювали, наприклад, у середині 1920"х рр. близько 30

тисяч осіб віком до 23"х років. Чільне місце в цій категорії мо"

лодіжних організацій посідали сіоністсько"соціалістична спілка

молоді (ЦСЮФ) та організація сіоністської молоді [2].

Українська та російська молодь брала участь також у

релігійно"сектантському молодіжному русі, що на сході України

був представлений такими релігійними напрямами, як тихоновці,

обновленці, УПАЦ (динківці"автокефалісти), група Лубенського

собору єпископів, сектантів [1].

Певну частину серед тогочасних громадських об’єднань ук"

раїнського молодіжного руху становили неполітичні структури

молоді. Досить масовим в УСРР були також позапартійні Спілки

селянської молоді, або, як їх подекуди називали, Спілки незалеж"

ної селянської молоді, котрі на початку 1920"х рр. мали в селах

ширшу мережу, ніж комсомол. Популярною тут була також

«Просвіта», яка в 1922 р. об’єднувала близько 400 тис. осіб [3].

До цієї групи організацій можна віднести «Союз отроков» та

«Новое поколение» (Житомир), Центральне об’єднання робітничих

гуртків із самоосвіти (Кременчук), «Союз молодых тружеников»

(Юзівка) [4], Такими ж були єврейські організації економічного

спрямування «Гехолуц», що об’єднував близько 6 тисяч юнаків і

дівчат, та спортивно"гімнастичне об’єднання «Маккабі», котре на"

раховувало близько 4 тисяч молоді [1].

Окремо слід сказати про скаутські організації молоді, які в цей

час почали виникати на українських землях. Вони були поширені

на території Східної України. Перші їхні загони виникли тут ще до

революції. На початку 1920"х рр. були зроблені спроби віднови"

ти їхню діяльність. Широкої популярності набув рух так званих

«юкскаутів». У Києві скаутська організація налічувала близько

200 членів. В Одесі для координації діяльності місцевих ор"

ганізацій було створено Центральне скаутське інформбюро

[5, c. 139–142]. Популярною серед єврейських дітей була ска"

утська організація «Гашомер"Гацоїр», котра в середині 1920"х рр.

в УСРР налічувала у своєму складі понад 10 тисяч членів [1; 5].

Значну роль у розвитку громадських структур українського мо"

лодіжного руху відігравала учнівська молодь, але на початку
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1920"х рр. більшість організацій учнівської молоді або припинила

свою діяльність під тиском влади та комсомолу, або самоліквіду"

валася в нових політичних умовах. Водночас ширших масштабів

почав набувати дитячий рух, зокрема рух піонерських організацій.

На 1 грудня 1924 р. в УСРР нараховувалося близько 200 тисяч

піонерів [6, c. 7–9].

Отже, у 1920"ті рр. молодь УСРР являла собою дуже складний,

неоднорідний і суперечливий соціально"політичний організм.

Строкатість її соціально"класового, соціально"професійного, те"

риторіального й національного складу відбивалася на загальних

настроях, політичних та ідеологічних орієнтирах. Початок 1920"х рр.

в УСРР позначився діяльністю значної кількості молодіжних ор"

ганізацій, різноманітних як за напрямами, так і за формами

діяльності.

Вивчення історіографії молодіжного руху УСРР розпочалося

ще в 1920"ті рр. за умов формування тоталітарної системи і три"

ває понині в нових політичних і соціокультурних реаліях незалеж"

ної Української держави, яка пройшла у своєму розвитку ряд

етапів, що відрізняються масштабами і глибиною постановки про"

блем та їхнього теоретичного вирішення.

Історіографія молодіжного руху України, з одного боку, досить

велика, якщо виходити з кількості опублікованих робіт, а з другого –

надзвичайно збіднена, вузька за предметом дослідження,

оскільки розглядала це складне соціальне явище лише крізь

призму історії однієї організації – комсомолу. Тому не могло йти"

ся про глибокий, об’єктивний аналіз витоків молодіжного руху,

його історії, традицій, форм, методів, засобів, особливостей, ціле"

спрямованості, розмаїття тощо.

Щоб оцінити значення історичної спадщини у вивченні історії

молодіжних організацій, дати об’єктивну оцінку працям істориків

радянської доби, важливо виявити характерні риси, основні тен"

денції та особливості розвитку історичної науки в умовах

тоталітарної системи. Важливо проаналізувати внутрішні зако"

номірності її розвитку, тематику, творчу лабораторію істориків,

вплив політичної кон’юнктури на зміст наукових досліджень тощо.

Радянська історіографія, вмонтована в тоталітарний механізм

науки, переживала всі її труднощі і проблеми, наштовхувалася на

ті ж рифи партійної монополії на істину, що й уся наука в умовах

радянської влади.
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Одним із важливих етапів дослідження історії молодіжних ор"

ганізацій був період 1920"30"х рр. Література того часу, ще не

надто обтяжена стереотипами та догматичними схемами,

містить чимало цінних відомостей з теми дослідження. Водно"

час використовувати ці роботи слід досить критично: слід було

серед ідеологічних штампів та ярликів знаходити справді

об’єктивну інформацію про стан і діяльність комсомольських та

альтернативних їм молодіжних організацій.

У СРСР у 1920 – на початку 1930"х рр. видано близько 400 книг,

брошур, збірників, статей з історії комсомолу [7]. Значна частина

з них була присвячена ЛКСМ України. Важливу роль у тих

публікаціях відіграв створений у 1922 р. при ЦК ЛКСМУ Істмол

(Комісія з вивчення юнацького руху) з його відділеннями при

обкомах і міськкомах комсомолу. Загалом ними було опублікова"

но, окрім інших видань, понад 30 збірників. На особливу увагу

заслуговують 16 збірників під назвою «Юношеское движение»

(«Юнацький рух»), що видавалися в Харкові як періодичний

орган Істмолу при ЦК ЛКСМУ з 1923 по 1933 рр, [8, c. 38–39]. Уже

з перших його випусків стає зрозумілим, що завдання (наукове

опрацювання різноманітного молодіжного руху та виховання

підростаючого покоління в найкращих традиціях комуністичної

молоді), якими було зумовлено її створення, не стали головними

в подальшому вивченні історії молодіжного руху. Видання Істмо"

лу надавали перевагу висвітленню історії комсомолу. Хоча літе"

ратура цього періоду теж мала певні заідеологізовані стереотипи

та догматичні схеми, однак містила чимало цікавих фактів, які в

подальшому зникли зі сторінок історико"комсомольських

досліджень.

Уже на початку 1920"х рр. з’явилися праці, котрі певною мірою

систематизували й узагальнили публікації з історії молодіжного

руху [9; 10; 11]. Переважно це були статті, що відображали різно"

аспектну діяльність молодіжних організацій і друкувалися на

сторінках журналів «Юный коммунист», «Комсомольская лето"

пись», «Комуністичний юнацький рух» тощо. Саме вони започат"

кували становлення історіографії комсомолу. Цінну інформацію

про життя молоді, діяльність молодіжних організацій містить

також і газетна періодика: «Молодой рабочий», «Молодой лени"

нец», «Комсомолец Украины», «Молодой пролетарий» та інші

комсомольські та партійні часописи.
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Першими історіографами молодіжного руху – насамперед ко"

муністичного – були, головним чином, тодішні комсомольські

працівники – С. Білокриницький, І. Зарва, М. Окулик, С. Ігнат,

К. Вінтер та ін. [10; 12; 13; 14; 15; 10]. Оскільки майже кожен із них

виступав не тільки свідком, але й творцем головних подій історії

комсомолу, До певної міри їхні дослідження можна вважати

мемуарною літературою. їхні праці важко назвати науковими,

швидше науково"популярними, написаними не на документаль"

них матеріалах, а переважно за власними спостереженнями,

оцінками учасників подій, що відбувалися в молодіжному русі. Ав"

тори розвідок зазнавали тиску з боку більшовицької влади, яка

прагнула викорінити плюралізм у молодіжному русі, надавши

перевагу єдиній організації, котра стояла на позиціях

більшовизму. Це, звичайно, відбилося на достовірності викладе"

ного матеріалу, проте в ньому можна знайти досить багато ціка"

вих свідчень, що допомагають створити більш"менш об’єктивну

картину тогочасного комуністичного молодіжного руху загалом.

Автором першої узагальнюючої праці та низки інших

досліджень з історії молодіжного руху УСРР став С. Білокриниць"

кий [12; 16]. Він очолював Істмол при ЦК ЛКСМУ. Його досліджен"

ням властиві всі переваги та недоліки історико"партійної літера"

тури того часу. Близько сорока років це була єдина вагома

праця, в якій розглядалися головні аспекти діяльності спілки

в 1919–1925 рр. Багато уваги автор приділив організаційним пи"

танням, дискусіям щодо різних проблем молодіжного руху. Широ"

ко висвітлено роботу перших з’їздів КСМУ. Але майже нічого не

сказано про діяльність інших молодіжних організацій та боротьбу

комуністичної спілки молоді з ними. Автор визнавав, що на почат"

ку 1920"х рр. комсомол республіки переживав глибоку кризу,

майже не мав авторитету серед селянської молоді. З часом такі

зізнання зникають зі сторінок досліджень історії ЛКСМУ [2].

Викликають зацікавлення книги та статті І. Зарви (13; 17), який

серед інших керівників комсомолу республіки вважався головним

дослідником із проблем села. У них наводяться цікаві факти про

життя селянської молоді, її настрої, виникнення безпартійних

селянських спілок, а також діяльність підліткових молодіжних

організацій. Висвітлюються в працях І. Зарви і проблеми,

пов’язані з історією небільшовицьких молодіжних організацій –

таких, як КЮС, УКРЮС, єврейські молодіжні організації [18].
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Діяльність окремих із них певною мірою відображена і в працях

М. Окулика [14; 19]. Особливо цікавим є те, що цей автор, який

на той час був членом ЦК КСМУ, очолював комсомольські деле"

гації на переговорах з іншими молодіжними організаціями. Тому

його роботи до певної міри мають ознаки мемуарів.

У центрі уваги С. Ігната, котрий у 1920–22 рр. працював пер"

шим секретарем ЦК КСМУ, – дискусії в комсомолі, що стосували"

ся основних питань молодіжного руху [15], зокрема, «українська»

наприкінці 1920 – початку 1921 рр. Він не тільки докладно

висвітлив її хід, але й проаналізував підґрунтя цієї дискусії, яка

відображала соціально"економічний стан молоді, її настрої, а та"

кож склад комсомолу та його актив. Особливий інтерес станов"

лять факти про безпартійні колективи робітничої та селянської

молоді. Закономірним фактом є те, що стосовно всіх дискусійних

питань С. Ігнат займає офіційну більшовицьку позицію [1].

У цей період з’явилися праці, присвячені окремим з’їздам

комсомолу республіки [20; 21; 22]. Тут автори не обмежувалися

питаннями, розглянутими на з’їздах, а досить широко й цікаво

змальовували стан молодіжного руху. Опубліковані матеріали

з’їздів ЛКСМУ [23; 24], виступи партійних і державних діячів

[25; 26] становлять певний інтерес для історіографічного аналізу

молодіжного руху 1920"х рр. Відомості про молодь, зокрема про

її чисельність, соціальний і національний склад, культурний

рівень, містяться в статистичних збірниках (27; 28). Однак до

кількісних даних, уміщених у цих документах, варто ставитися

критично, оскільки вони часто були відірвані від реальних про"

цесів, оминали «гострі кути» й ідеалізували соціально"економічне

життя в УСРР.

На основі цих та багатьох інших літературних джерел можна

спробувати відтворити загальну картину існування різних мо"

лодіжних організацій і напрями їхньої діяльності 1920"х рр. в

УСРР. Молодіжні організації часто розглядалися авторами

1920–30"х рр. у контексті боротьби комсомолу з буржуазно"

націоналістичними організаціями молоді. Скоріш за все, на

дослідників вплинула резолюція Центрального бюро КСМУ «Про

національні комуністичні організації молоді», що була прийнята в

січні 1920 р., а також постанова Пленуму ЦК КСРМУ «Про бо"

ротьбу з буржуазно"націоналістичними комуністичними юнацьки"

ми спілками» (березень 1920 р.) [29, c. 18].



136

У резолюції зазначалося, що комуністичний рух робітничо"се"

лянської молоді повинен бути монолітним. Його єдиною фор"

мою є Комуністична спілка робітничої молоді України. Перед

комсомолом ставилося завдання вести боротьбу як з уже існу"

ючими небільшовицькими молодіжними організаціями, так і зі

створенням нових.

Тиск ідеологічних догм і стереотипів змушував авторів

досліджень 1920–30"х рр. характеризувати некомсомольські мо"

лодіжні організації як буржуазні за своєю суттю, антикомуністичні

за цілями та діяльністю, переважно дрібнобуржуазні за складом і

націоналістичні за переконаннями.

І хоча більшість дослідників 1920"х рр. віддавали перевагу

комсомолу, все ж у їхніх працях знайшлося місце для висвітлен"

ня діяльності небільшовицьких молодіжних об’єднань [14; 17; 30].

Перші публікації, що стосувалися діяльності КЮС, з’явилися

ще в період її існування. Однак вони мали пропагандистський

характер, їхня мета – розкрити націоналістичний характер

спілки [14; 31].

Осередки цієї молодіжної організації діяли на Київщині, Во"

лині, Харківщині, Донбасі та в інших губерніях. Найбільшою попу"

лярністю КЮС користувалася серед селянської молоді й

інтелігенції. Подекуди на КЮС перейменовувалися вже існуючі

організації учнівської молоді. У своїй статті М. Окулик зазначав,

що КЮС за кількістю членів та впливом на молодь стає вагомим

конкурентом комсомолу. До того ж у Чернігові КЮС мала своє

друковане видання [14, c. 57–64]. На Всеукраїнському з’їзді Ко"

муністичної юнацької спілки, що відбувся в лютому 1920 р., було

прийнято статут, ряд програмних документів, обрано централь"

ний комітет організації. Функціонування КЮСівських молодіжних

організацій зводилося, головним чином, до культурно"просвітниць"

кої діяльності. Хоча при цьому повністю відійти від політичної діяль"

ності КЮСівці так і не змогли.

Даючи характеристику політичної платформи КЮС, П. Во"

робйов"Семенов писав, що ЮОСівська молодь визнавала про"

граму комуністів"більшовиків і тактику боротьбистів. Вони

згодні були відмовитися від цієї тактики, але за умови, що в мо"

лодіжному русі не буде місця і тактиці більшовиків. При цьому

автор залишив без уваги бажання КЮСівців іти на компроміс із

комсомолом [31].
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І. Ісаєв у контексті боротьби комсомолу з націоналістичними

супротивниками, до яких належала й КЮС, відзначав, що

КЮСівські організації складалися з дрібнобуржуазної інтелігенції

й учнів, а також молоді, частина якої завершила, на його думку,

свою діяльність відвертою й активною участю в контррево"

люційних акціях. Він також стверджував, що КЮС мала великий

вплив на сільську молодь, робітники до рад КЮС не входили.

Причини популярності КЮСівців на селі автор убачав у

політичній та організаційній слабкості КСМУ на селі на початку

1920"х рр. [32, c. 18].

У березні 1920 р. Українська комуністична партія (бороть"

бистів) прийняла рішення про саморозпуск. Унаслідок цього

зникла з політичної арени і КЮСівська молодіжна організація,

оскільки одна частина її членів увійшла до складу комсомолу,

а інша – до Української комуністичної робітничої юнацької

спілки (УКРЮС).

Прослідкувавши за долею КЮСівців, які вступили до складу

комсомолу, Л. Грабовський зазначав, що в період колективізації

вони нагадали про себе вимогами українізації комсомольської

спілки, у першу чергу замінивши технічних працівників на ук"

раїнців, які мали змогу вести листування з місцевими ор"

ганізаціями українською мовою. Усе це свідчило про підтримку

колишніми КЮСівцями політики українізації [33]. Ряд авторів,

зокрема Л. Балабанов, Р. Мілявська, Л. Грабовський, присвяти"

ли свої праці історії місцевих КЮСівських організацій [33; 34;

35]. Ці дослідники підтримували основні тенденції історіог"

рафічної науки, розглядаючи КЮСи тільки в рамках боротьби

місцевих комсомольських організацій з націоналістичними

об’єднаннями молоді УСРР. Звинувачення в націоналізмі та

петлюрівщині, котрими була просякнута література 1920"х рр.,

коштували життя значній частині КЮСівців, що вступили до

комсомолу після розпаду цієї організації. Так, Л. Балабанов

наводив приклад, що 11 осіб у Брацлаві та 9 у Немирові в 1921 р.

були звинувачені у змові проти партії та комсомолу і розстріляні

[34, c. 42–43].

Комуністична юнацька спілка підтримувала національну ідею

української державності, і, хоча проіснувала порівняно невеликий

відрізок часу, все ж користувалася значною популярністю серед

молоді УСРР, особливо селянської.
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Об’єктом досліджень молодіжної тематики була також

УКРЮС. Створення цієї організації пов’язувалося з Українською

комуністичною партією, тому характеристика УКРЮС часто дава"

лася авторами через оцінку УКП, підкреслювалася насамперед

близькість їхніх національно"державних орієнтацій [17; 38].

Основним завданням УКРЮС було об’єднання юнацького руху в

УСРР «з метою виховання з юнаків свідомих борців пролетарської

революції, здорових морально і фізично, активних борців за охорону

здобутків революції та остаточне визволення працюючих всесвіту, і

свідомих творців і громадян Комуністичного суспільства» [36].

Під впливом різноманітних факторів (відбудова господарства

України, зміцнення адміністративно"командної системи в рес"

публіці, посилення КП(б)У, активізація її діяльності з розколу опо"

зиційних сил з використанням органів ОДПУ) у лавах укапістів

намітився розкол, що торкнувся й УКРЮС. У ній також з’явилося

ліве крило. Як відзначав один із авторів Д. Гарський, для поси"

лення свого впливу на діяльність спілки «ЦК УКП розпустив ЦК

УКРЮС, а керівництво місцевими організаціями УКРЮС поклав

на місцеві організації УКП» [37]. Через це УКРЮС практично

втратила можливість самостійної діяльності. У подальшому УКП

прийняла ряд рішень, які ставили юнацькі організації під цілкови"

тий контроль партії.

Даючи характеристику статуту УКРЮС, І. Зарва писав, що ця

організація вважала себе єдиним виразником інтересів проле"

тарського юнацтва України. На його думку, спілка намагалася

об’єднати революційні елементи українського юнацтва на ґрунті

програми УКП. Що ж до взаємовідносин УКРЮС і КСМУ, то автор

зазначав, що УКРЮСІвці активно доводили українській молоді

різницю між цими організаціями. Члени УКРЮС уважали себе

виразниками інтересів української молоді, тоді як КСМУ –

російської [17].

На ці протиріччя між двома молодіжними організаціями звер"

нули увагу і такі автори, як М. Окулик, С. Вільна, І. Райченко [14;

38; 39]. Головні причини суперечок, що відбувалися в молодіжно"

му русі, вони вбачали не тільки в орієнтації УКРЮС на програмні

вимоги свого ідеолога УКП, а й у значній кількості колишніх

КЮСівців у цій організації, що ввійшли сюди після розпаду спілки

і продовжували уже в новій молодіжній організації відстоювати

ідеї незалежної української державності.
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Правлячий режим усіляко намагався обмежити діяльність

небільшовицьких молодіжних організацій, застосовуючи при цьо"

му різні методи впливу на них. Широко використовувалися також

репресивні заходи. Винятком не став і УКРЮС. Більшовицька

партія сприяла розколу в партії УКП та УКРЮС, при цьому

здійснюючи підтримку лівої фракції УКП, діяльність якої призве"

ла до їхньої ліквідації.

Серед небільшовицьких молодіжних організацій, що діяли під

керівництвом загальноросійських партій та політичних течій, слід

насамперед виділити молодіжну спілку РСДРП (меншовиків). Як"

що раніше ця партія не приділяла достатньої уваги роботі серед

молоді, то на початку 1920"х рр. позиція її керівництва в цьому

плані дещо змінилася Початок організації соціал"демократичної

молоді поклала ініціативна група при клубі «Вперед», створена

під егідою московського партійного меншовицького комітету в

1920 р, Упродовж 1921 р. соціал"демократичні молодіжні

організації почали діяти в містах України: Одесі, Києві, Харкові,

Миколаєві, Катеринославі [40; 41]. І хоча формально між ними не

було організаційної єдності, але зв’язок підтримувався листуван"

ням, РСДСРМ ставила собі за мету розвивати свідомість

робітничої молоді, виховувати її в дусі революційного марксизму,

захищати її інтереси, підвищувати культурний рівень; організо"

вувати юнаків і дівчат для боротьби за їхні класові інтереси

разом із робітничим класом і окремо від РКСМ, РКП та всіх прав"

лячих організацій, що проводять чужу для робітничої молоді

політику; беручи участь у боротьбі робітничої молоді за її інтере"

си, прагнути стати керівником її руху і спрямувати його на шлях

класової боротьби [1].

В. Єгошина, вивчаючи спілки молоді, зокрема, і діяльність

соціал"демократів, зазначала, що свою роботу організації та

групи РСДСРМ проводили в тісній взаємодії з партійними

організаціями. У 1922 р. увесь апарат ЦК партії меншовиків в

УСРР складався із соціал"демократичної молоді, а нові

організації партії були створені значною мірою за допомогою

молоді [42, c. 33].

І. Любимов, даючи характеристику російській соціал"демокра"

тичній спілці робітничої молоді, відзначав, що вона користується

популярністю серед молоді. Її члени дотримувалися власної дум"

ки стосовно комсомолу, яка полягала в тому, що ця організація
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неспроможна захистити інтереси робітничої молоді, оскільки во"

на сліпо йде за більшовиками, партія яких є партією диктатури

[43, c. 34]. Такий висновок демонстрував політичну опозиційність

Російської соціал"демократичної спілки робітничої молоді щодо

комсомолу. Однак діяльність цієї громадської молодіжної

організації майже не висвітлювалася в роботах дослідників

молодіжного руху.

Досить значний вплив на українську молодь мали молодіжні

анархістські та есерівські організації. Проте слід зазначити, що в

історичній літературі 1920–30"х рр. характеристиці їхньої діяль"

ності відведено незначне місце.

Аналізуючи працю «Гонение на анархизм в Советской России»

(1922) [44, c. 19–20], можна зробити певні висновки стосовно

анархістських молодіжних організацій. Члени цих спілок негатив"

но ставилися до більшовицької влади, стояли на платформі

«соціальної революції», заперечували «перехідну стадію та висту"

пали за необхідність безпосередньої боротьби за безвладні фор"

ми суспільного будівництва». Анархістські молодіжні організації

розповсюджували свою літературу серед однолітків. Вийшло дру"

ком декілька номерів журналів «Вільна думка» та «Анархія». Це

свідчило про прагнення керівників організацій займатися не тільки

внутрішньою роботою, але й поширенням своїх поглядів серед

юнаків і дівчат УСРР. Головною рушійною силою молодіжних

анархістських угруповань була учнівська та селянська молодь.

Існували також есерівські молодіжні організації, діяльність

яких проходила в нелегальних умовах. Оскільки легальна робота

партії соціалістів"революціонерів була заборонена, то відповідно

її молодіжна організація змушена була працювати підпільно. Це

створювало значні труднощі для поширення та формування

есерівських молодіжних груп. Основним засобом, який соціалісти"

революціонери використовували для поширення свого впливу на

юнацтво, була широка мережа культурно"освітніх гуртків. В УСРР

есери проводили свою роботу також і через «Просвіту». Деякі

дані про їхню діяльність містяться в газеті «Борьба» [45]. У ній, зо"

крема, згадується, що у практичній роботі їм допомагав губком

партії боротьбистів, який надіслав усім повіткомам інструкції з пи"

тань молодіжних груп.

Загальне ставлення авторів 1920–1930"х рр. до різних

есерівських, анархістських, меншовицьких молодіжних угрупо"
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вань в Україні висловив С. Білокриницький. Він не заперечував

існування в УСРР таких організацій, як «Маяк» (Катеринослав),

«Центрокруг» (Кременчук), «Союз молодых тружеников», «Труд

и свет» та інших, зазначаючи, що вже своїми назвами ці

організації хотіли продемонструвати повний нейтралітет у

політичному житті країни, зосередивши увагу більше на

культурно"просвітницькій, а інколи й економічній діяльності

молодіжних спілок. І меншовицький «Маяк», і подібні до нього

«Союзы молодых тружеников», «Организации пролетарского

юношества», які інколи об’єднували значну кількість робітничої

молоді, носили місцевий характер і особливого значення в історії

молодіжного руху не мали», – писав С. Білокриницький [46, c. 8].

Таких самих поглядів дотримувалися й інші автори, зокрема

С. Тарханов та І. Осипов [47; 48], останній був необ’єктивним сто"

совно небільшовицьких молодіжних об’єднань УСРР. Дослідники

1920"х рр. обійшли мовчанкою їхню історію, котра була, безпе"

речно, однією зі складових частин історії молодіжного руху.

Деякі автори 1920–1930"х рр. тільки згадували про існування

тих чи інших небільшовицьких молодіжних організацій, при цьому

не досліджуючи історію їхнього становлення та розвитку, робили

висновки про їхню дрібнобуржуазну, ворожу комсомолу та ра"

дянській владі природу. До них можна віднести Донецький «Союз

молодых тружеников», який займався організацією робітничої

молоді і захистом її економічних інтересів [49]; есерівські

об’єднання «Дом юношества», гурток ім. К. Маркса і «Революци"

онное ученичество» (Ревуч), котрі складалися переважно з

учнівської молоді [48]; угруповання «Маяк», «Просвет», створені

по"більшовицькому налаштованими робітниками [50]; літератур"

но"драматична «Спілка українського юнацтва» [51] та інші. Всі ці

організації в літературі було репрезентовано як такі, що не мають

жодного впливу на українську молодь, а відтак і не становлять

конкуренції та загрози комсомольському молодіжному рухові.

Більш детальне вивчення літератури з даної проблеми дає

підстави зробити висновок, що об’єктивного, позбавленого ідео"

логічних догм дослідження історії небільшовицьких молодіжних

спілок у вказаний період не проведено. Поготів його не здійснено

й у наступні роки, коли дослідники надали перевагу вивченню

історії єдиної молодіжної організації, котра залишалася в УСРР

на кінець 1920"х рр., – комсомолу.
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Значний вплив на молодь мали єврейські молодіжні об’єднан"

ня. Дослідники, даючи характеристику єврейському молодіжно"

му руху, називали його дрібнобуржуазним рухом єврейської

псевдокомуністичної молоді. Серед організацій єврейської

молоді слід виділити Свкомол, Югенд Поалей"Ціон, сіоністські

молодіжні спілки ЦСЮФ, ЄВОСМ та інші. Як і вже розглянуті

молодіжні угруповання, що існували в 1920"х рр., єврейські

організації також орієнтувалися на діяльність партій, за допомо"

гою яких вони виникли. Так, досліджуючи політичну орієнтацію

Єврейської комуністичної спілки молоді, С. Вільна писала про те,

що в 1921 р. Євкомол визнала програму Єврейської комуністич"

ної партії, у котрій знайшов своє відображення єврейський ко"

мунізм. Вона зазначала, що Євкомол і партія, яка його підтриму"

вала, не були значущими організаціями, оскільки такими могли

бути тільки угрупування справжніх комуністів, якими вона вва"

жала більшовиків.

Даючи оцінку єврейським молодіжним організаціям, автори

1920"х рр. часто наголошували на тому, що соціалістичні

організації єврейської молоді переважно займалися навчанням

та самоосвітою, а не політичною діяльністю. Такої думки дотриму"

вався, зокрема, І. Нейфах [52, c. 45].

Розглядаючи діяльність єврейських молодіжних організацій та

їхні програмні цілі, Ш. Голубицький [53], наприклад, акцентував

увагу на соціалістичному характері організацій, пояснюючи це

тим, що молодіжні організації намагалися залучати до своїх лав

єврейську молодь з метою виховання її в соціалістичному дусі та

захисту економічних інтересів робітничої молоді. Але це призве"

ло до того, що ці організації, на думку автора, стали перетворю"

ватися швидше на культурні, не задовольняючи інтересів

робітничої частки єврейської молоді, в результаті чого певна

частина їхніх членів перейшла до КСМУ.

Отже, однією з найхарактерніших рис процесу досліджень

єврейської історії, у тому числі й молодіжного руху періоду НЕПу

та 1930"х рр., була їхня зростаюча політизованість у зв’язку із

посиленням у 1920"х рр. впливу єврейських секцій та інших

єврейських комуністичних структур на суспільно"громадське жит"

тя в Радянській державі. Так, характеризуючи національну

політику більшовицької партії щодо євреїв, американський

дослідник Джон Мілер зазначав: «З одного боку, політика щодо
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євреїв вписувалася в загальну концепцію національної політики,

але, з другого боку, була більш складною та деталізованою. Відо"

мо, що до жовтневого перевороту 1917 р. національна боротьба

вважалася проявом класової боротьби, а після нього всі ці прояви

вже характеризувалися як реакційні».

Різним аспектам радянської національної політики та її

підсумкам за період 1920"х рр. присвячувалися роботи Я. Бром"

берга, І. Гехтмана, А. Глинського та А. Меллера"Закомельсько"

го [40; 55; 56; 57].

Як бачимо, вивченню історії становлення та діяльності непро"

летарських молодіжних організацій у 1920"х рр. присвячено

незначний відсоток історичних джерел.

Увага дослідників у 1920–1930"ті рр. була зосереджена головним

чином на вивченні історії участі комсомолу в соціалістичному

будівництві, соціалістичних змаганнях, і аж ніяк не на різно"

манітності молодіжних організацій УСРР 1920"х рр. У 1930"ті рр. на"

були широкого розповсюдження погляди, стосовно того, що табір

політичних суперників комсомолу не заслуговує на увагу, а слід

вести боротьбу насамперед з новими «ворогами» соціалізму. То"

му історія КЮС, УКРЮС, Євкомолу та інших молодіжних ор"

ганізацій періоду НЕПу практично не розглядалася.

Це було пов’язано також і з тим, що розпочата із середини

1920"х рр. ідейна боротьба більшовиків із представниками різно"

го роду опозиції, котра виступала з критикою генеральної лінії

партії, призвела до політизації історичної науки. Боротьба проти

викривлення партійної лінії (тоді саме так називалася будь"яка

спроба висловити думку, несхожу з поглядом партії та її вождів)

велася під гаслом боротьби з буржуазною ідеологією.

У літературі 1920–1930"х рр. сформувався погляд про те, що

для комсомольського руху може бути небезпечною поява без"

партійних колективів. Наявність великої кількості таких угрупо"

вань, груп чи спілок може стати значною противагою комсомолу,

що призведе до його розпаду на робітничі та селянські спілки [58,

c. 271]. Саме цю думку висловлювали К. Владченко, І. Зарва,

котрі відкрито заявляли про опозиційність безпартійних колек"

тивів комсомолу, вважаючи, що в них зосереджувалася

націоналістично налаштована молодь.

Частина авторів 1920"х рр. у створенні українською молоддю

безпартійних організацій вбачала і позитивні моменти. Напри"
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клад, А. Кіров, К. Вінтер, Н. Міславський вважали, що безпартійні

колективи відіграли велику роль у поповненні лав робітничої мо"

лоді в комсомолі, оскільки майже завжди значна частина їхнього

складу вступала в комсомол.

У цілому література 1930"х рр. пронизана негативним ставлен"

ням до ідей створення безпартійних молодіжних колективів у

Радянській Україні. Загальна оцінка їх авторами свідчила про те,

що такі об’єднання сприймалися як політична опозиція комсомо"

лу, а це було неприпустимо в умовах однопартійної системи.

Популярність безпартійних колективів серед української молоді

справді могла створити небезпеку втрати керівної ролі комсомо"

лу в молодіжному русі УСРР. Підозри дослідників і публіцистів,

що підтримували комсомольський молодіжний рух, були

небезпідставними, на чому вони й акцентували свою увагу. Як

наслідок – негативне ставлення авторів публікацій 1930"х рр. як

до безпартійних колективів, так і до самої ідеї безпартійності.

Значна частина молоді гуртувалася навколо «Просвіт», що

діяли як культурно"освітні організації в сільській місцевості. Своїм

головним завданням вони вважали розвиток національної

самосвідомості народних мас. «Просвіти» створювали бібліотеки

та хати"читальні для населення, налагоджували випуск науково"

популярної літератури українською мовою, організовували

українознавчі лекції (здебільшого на теми, що стосувалися історії

та культури України), вистави та концерти, організовували драм"

гуртки, хорові колективи, поширювали українські книжки, газети,

часописи. У роботі «Просвіт» охоче брали участь відомі ук"

раїнські письменники та поети, композитори й актори.

Серед переважної частини дослідників молодіжного руху

1920"30"х рр. поширена була думка, що популярність «Просвіт»

визначалася насамперед їхньою культурно"просвітницькою

діяльністю в українському селі, де вони залишалися чи не єди"

ною формою відображення самодіяльності української молоді

[59, c. 25; 60, c. 61–63].

Частина дослідників дотримувалася офіційного погляду про

негативне значення участі української молоді в просвітянському

русі, вважаючи його буржуазним і націоналістичним, переконую"

чи в необхідності витіснення «Просвіт» новими соціалістичними

формами масових просвітницьких закладів – хатами"читальня"

ми, сільбудами.
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З літературних джерел 1930"х рр. стає зрозумілим, що основ"

на частина дослідників не сприймала проявів національної само"

бутності з боку української молоді, вбачала тільки дрібнобуржу"

азну ідеологію та націоналізм і закликала до боротьби з ними. У

літературі прослідковується думка, згідно з якою головну роль у

діяльності «Просвіт» відігравали вихідці з КЮС, УКРЮС та інших

молодіжних організацій, котрі бачили в ній джерело вираження

національної самобутності української молоді.

Певне місце в молодіжному русі посідали релігійні молодіжні

організації. Насамперед це релігійно"сектантські об’єднання.

В Україні функціонували такі з них – тихонівці, обновленці, УПАЦ

(динківці"автокефалісти), група Лубенського собору єпископів,

сектанти. Особливо популярним релігійно"сектантський рух був

серед польської та німецької молоді.

Історіографічний аналіз літературних джерел 1920"х рр.

свідчить про спроби дослідження участі української молоді в

релігійному русі України періоду НЕПу. Автори вказували на ство"

рення в ті роки молодіжних сектантських груп, релігійних спілок і

гуртків [61; 62, c. 67–73]. Намагаючись збагнути, чим же вони при"

ваблюють молодь, Н. Тухначевський відмічав, що «...сектанти і

автокефальна церква на Україні ставлять п’єси, залучають до

своїх постанов молодь,... займаються висвітленням таких про"

блем, як культура душі, культура духу, культура відпочинку, куль"

тура тіла та ін.» [63, c. 18–20], що мало значну популярність серед

молоді, привертало її до роботи з «релігійниками».

Історіографічний аналіз літератури, яка стосувалася проблем

участі молоді в релігійних рухах УСРР у 1920"х рр., свідчить, що,

не дивлячись на негативізм у підходах до вивчення цього явища,

дослідники все ж визначили період існування молодіжних сек"

танських об’єднань і релігійних груп та спілок.

У 1920–1930"ті рр. вийшли друком брошури і статті, де було

розглянуто проблему партійного керівництва спілкою [64; 65].

У ході досліджень автори виявили неабияку «ефективність»

засобів, форм і методів партійного керівництва комсомолом,

намагалися показати їхні характерні риси й особливості, дати

практичні рекомендації.

Частина робіт досліджуваного періоду присвячувалася питан"

ням боротьби комсомолу з націоналістичними організаціями мо"

лоді [66]. З’явилася низка праць, щл стосувалися культурно"
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просвітницької діяльності комсомолу [67]. Значна кількість літе"

ратури відображала участь цієї організації в процесі ліквідації

неписьменності (68), роботу комсомольців у сільбудах та хатах"

читальнях [69].

Отже, на основі історіографічного аналізу 1920–1930"х рр. слід

зробити висновок, що під впливом культу особи Сталіна й авто"

ритарного тиску на історичну науку, змін у суспільно"політичному

житті формувалися основні напрями і зміст вивчення історії

молодіжних організацій. Дослідники молодіжного руху вбачали

своє завдання в тому, щоб на конкретних прикладах довести

провідну роль комсомолу як інструменту партії в здійсненні своєї

політики в молодіжному середовищі УСРР. Найбільш поширени"

ми жанрами публікацій були історичні нариси, статті, замітки, ви"

ступи, звіти, в яких розглядалося широке коло питань, пов’язаних

із політичною, виховною, агітаційно"пропагандистською, трудо"

вою діяльністю та багатьма іншими сферами, в яких брали актив"

ну участь комсомольські молодіжні організації. У зв’язку з доміну"

ючими в досліджуваний період уявленнями і специфічними умо"

вами формування суспільної думки та історичних знань, голо"

вною в таких працях була ідея зростаючого впливу комсомолу на

всі сфери соціально"політичного розвитку.

Не можна заперечувати і той факт, що авторами вказаного

періоду здійснена певна дослідницька робота, зроблена важлива

спроба розкрити політичні орієнтири, соціальну базу популярних се"

ред молоді 1920"х рр. організацій КЮС, УКРЮС, єврейських,

есерівських, анархістських, меншовицьких молодіжних угруповань,

безпартійних колективів. Працям досліджуваного періоду були при"

таманні заідеологізованість, схематизм, суб’єктивізм поглядів, що

помітно зменшує їхнє наукове значення. В літературі 1920–1930"х

рр. недостатньо уваги приділялося характеристиці кількісного скла"

ду, соціальної бази, організаційної побудови небільшовицьких

молодіжних організацій УСРР, не повною мірою розкривався

механізм, форми та методи, якими діяв комсомол УСРР, прагнучи

встановлення своєї монополії в молодіжному русі. Поза увагою

дослідників залишилися шляхи усунення із суспільно"політичної

арени небільшовицьких молодіжних організацій, а згодом і повна

їхня ліквідація в політичній системі радянської держави.

Водночас література 1920–1930"х рр. є історіографічною пам’ят"

кою епохи становлення тоталітаризму, допомагає нам глибше зро"
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зуміти складні лабіринти формування історичних досліджень з мо"

лодіжної тематики 1920"х рр. і вплив на них політичних, ідеологічних

чинників реалій повсякденного життя радянського суспільства.
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Коцур В. П., Старченко М. В. Молодежные организации в по0

литической системе Советской Украины: историография

1920–19300х гг. 

В статье осуществлена попытка проанализировать ключевые

особенности и специфические черты освещения в литературе

1920"х–1930"х годов процесса идейно"политического оформле"

ния молодежных организаций, функционирующих в указанный

период в УССР и имеющих определенное влияние на социокуль"

турную ситуацию в республике. 

Ключевые слова: общественные организации, политическая

система, Украина, социально"культурное развитие.

Kotsur V., Starchenko M. The organization of young people is in

political system of Soviet Ukraine.

The article comprehensively analyses key peculiarities and specif"

ic features of ideological and political figuration of the youth organiza"

tions depicted in the literature of 1920–30th, which functioned in this

period in Ukraine and had a definite influence on the social and cul"

tural situation in USRR. 
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development.
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В. В. Коцур 

ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ 

В ПРИДНІСТРОВ’Ї ЯК ЧИННИК У МІЖДЕРЖАВНИХ 

ВІДНОСИНАХ УКРАЇНИ І МОЛДОВИ

У статті проаналізовано відтворення в літературі результатів

дослідження науковцями причин, передумов та еволюції

Придністровського конфлікту, переговорів учасників і країн"посе"

редників. Більшість українських дослідників ді йшли висновку про

недостатній, порівняно з можливостями, вплив України на проце"

си нормалізації ситуації в конфліктному регіоні.

Ключові слова: етнополітичний конфлікт, Україна, Молдова,

Придністров’я, українсько"молдовські взаємини.

На сучасному етапі розвитку людства більшість військово"

політичних конфліктів на планеті мають етнополітичний або

міжетнічний характер. Саме тому аналіз феномену етнополітич"

ного конфлікту є актуальною проблемою сучасної політичної

науки: адже правильне розуміння сутності конфлікту є однією з

передумов його врегулювання. 

Дослідження впливу Придністровського етнонаціонального

конфлікту на українсько"молдовські міждержавні взаємини по"

требує аналізу наукового доробку вітчизняних і зарубіжних

політологів, істориків, дипломатів, представників експертного се"

редовища, аналітиків. 

Праці українських авторів, зокрема Н. Беліцер, І. Буркута,

А. Дируна, В. Коробова, В. Кулика, А. Круглашова, Б. Парахонсь"

кого, Г. Перепелиці, І. Петрової, В. Пінцака, О. Сушка та ін.,

переважно зосереджені на дослідженні різних аспектів

Придністровського конфлікту та ролі в його врегулюванні Ук"

раїни. З"поміж них виділяються роботи Г. Перепелиці [30–32], а

особливо монографія «Конфлікт у Придністров’ї: причини, про"
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гноз розвитку і проблеми врегулювання», в якій автор дає ком"

плексну оцінку конфлікту, ґрунтовно аналізуючи його передумо"

ви, перебіг та основні проблеми врегулювання. Інша монографія

Г. Перепелиці «Конфлікти в посткомуністичній Європі» [32]

присвячена актуальній проблемі європейської безпеки –

регіональним та субрегіональним конфліктам, з’ясуванню тен"

денцій їхнього розвитку та шляхів врегулювання. Книга охоплює

широке коло теоретичних питань, пов’язаних з дослідженням та

врегулюванням конфліктів. Також в ній представлено комплекс"

ний аналіз конфліктів на пострадянському просторі, включно з

придністровським в Республіці Молдова.

Першою спробою комплексного дослідження Придністровської

проблеми можна назвати колективну працю «Придністровська

проблема: погляд з України» [40]. В публікації, серед авторів якої є

такі відомі фахівці з придністровської проблематики, як Н. Беліцер,

С. Герасимчук, О. Гриценко, Я. Матійчик, О. Сушко та ін., містять"

ся попередні підсумки досліджень з проблеми і окреслено перспек"

тиви міждержавної українсько"молдовської взаємодії, комплексу пи"

тань врегулювання Придністровського «замороженого конфлікту»,

міжнародної кооперації й інформаційної політики у цій справі, ас"

пектів громадянства й режиму українсько"молдовського кордону,

міжетнічних відносин та життя українців Молдови, партнерства ор"

ганізацій громадянського сектору України та Молдови.

Історичне та етнополітичне підґрунтя конфлікту в Придністров’ї

досліджують українські історики й політологи Ю. Бабюх [5–7],

В. Боєчко [11–12], М. Дорошко [15], О. Кава [21], І. Петрова [34; 37]

та ін. Аналіз цих праць засвідчив, що основними причинами етно"

політичного конфлікту у східній Молдові українські дослідники

вважають: історичний фактор, який дозволив об’єднати населен"

ня регіону довкола ідеї відокремлення від правобережної Молдо"

ви; потужніший економічний потенціал лівобережного регіону

Молдови; прихід до влади в обох частинах республіки діаметраль"

но протилежних за своїми ідеологічними поглядами радикальних

політичних сил; полярні зовнішні та геополітичні орієнтації Киши"

нева і Тирасполя. 

Аналіз геополітичних інтересів зовнішніх сил в Придністров’ї став

предметом дослідження В. Демченка [13], Є. Єніна [16–17], Д. Єрмо"

ленка [18], І. Зварича [20], А. Круглашова [22], В. Кулика [23"27],

Г. Мернікова [29], І. Петрової [33; 35–36], В. Твердохліба [41–42],
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П. Черника [43] та ін. Проблему виведення з Придністров’я російських

військових і озброєнь вивчають Н. Беліцер [8–10], В. Кулик [24],

Г. Перепелиця [30–31], О. Сушко. Більшість з названих дослідників

та експертів практично одностайні в тому, що важливим інстру"

ментом геополітичного впливу Росії в Придністров’ї є наявні в

регіоні склади озброєнь РФ та російський військовий контингент,

котрий, попри миротворчий статус, по суті, є гарантом ок"

ремішнього державного існування самопроголошеної ПМР.

Урівноважити російські геополітичні амбіції в регіоні, на думку

дослідників, здатні лише ЄС і США. Щодо чинника ГУАМ, то це

об’єднання чотирьох пострадянських держав, констатують екс"

перти, так і не стало серйозною противагою російському впливу

в Чорноморсько"Каспійському регіоні. 

Теоретичний та прикладний аспекти врегулювання етно"

політичного конфлікту в Придністров’ї стали предметом аналізу

ряду дисертаційних досліджень українських політологів. Важли"

вим внеском у розуміння природи та особливостей етнополітич"

них конфліктів на пострадянському просторі стала дисертація на

здобуття наукового ступеня доктора політичних наук А. Кіссе

«Політико"правові засади управління етнічним конфліктом». Її ав"

тор ґрунтовно аналізує основні концепції етнічного конфлікту і, на

цій підставі, визначає методологічні засади дослідження етнічних

конфліктів у сучасному світі. Аналізуючи причини та стадії розвитку

етнічних конфліктів, автор розкриває механізми і форми ескалації

конфлікту, методи, чинники та види переговорів щодо його

врегулювання. В контексті етнополітологічної науки А. Кіссе

проаналізовано основні сценарії розвитку етнічних конфліктів у

посттоталітарних країнах, визначено основні умови та складові

постконфліктної відбудови, показана роль превентивної дипломатії,

а також неурядових організацій у розв’язанні етнічних конфліктів.

Особливості врегулювання етнополітичних конфліктів стали пред"

метом дослідження у кандидатській дисертації П. Єрмакова.

Активно українські науковці досліджують вплив зовнішніх сил на

врегулювання конфлікту в Придністров’ї. Передусім слід відзначити

І. Петрову, яка у 2007 р. захистила дисертацію на здобуття науково"

го ступеня кандидата політичних наук на тему «Зовнішньополітичні

чинники врегулювання Придністровського конфлікту». На підставі

порівняльного аналізу політики зовнішніх сил, залучених до врегу"

лювання конфлікту, І. Петрова доводить, що Придністровський
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конфлікт є ареною боротьби інтересів не тільки безпосередніх його

учасників, а й таких міжнародних гравців, як Росія, Україна, Румунія,

США, ЄС та ОБСЄ. В роботі визначено переваги та недоліки існую"

чих моделей врегулювання Придністровського конфлікту та сфор"

мульовані рекомендації щодо формування зовнішньополітичної

стратегії України із його врегулювання.

Роль України у врегулюванні конфлікту в Придністров’ї

досліджує В. Пінцак у захищеній 2008 р. кандидатській дисертації

«Позиція України у врегулюванні Придністровського конфлікту».

В дисертації проаналізовано військово"політичні передумови й

динаміку конфлікту в Придністров’ї, формування позиції України

щодо врегулювання проблеми, визначено форму, зміст і ступінь

загрози Придністровського конфлікту національній безпеці Ук"

раїни, виявлено інструменти впливу України на Придністров’я та

запропоновано конкретні рекомендації щодо їхнього ефек"

тивнішого застосування.

Важливою для розуміння процесу вироблення зовнішньо"

політичних пріоритетів Республіки Молдова та особливостей

їхньої практичної реалізації стала кандидатська дисертація

Г. Мельничук, в якій досліджується еволюція зовнішньої політики

Республіки Молдова у 1991–2005 рр. Окремим аспектом назва"

ної дисертації стало дослідження становлення нормативно"пра"

вової бази українсько"молдовських міждержавних відносин та

впливу на них етнополітичного конфлікту в Придністров’ї. 

Сучасний стан та перспективи українсько"молдовської співпраці

в Придністров’ї в політико"дипломатичній, економічній та гу"

манітарній сферах аналізуються у працях Н. Беліцер [8], А. Геть"

манчук, В. Коробова, І. Максименко, С. Пирожкова та ін., розви"

ток транскордонного співробітництва двох країн в межах євро"

регіонів досліджують З. Бройде, С. Гакман, В. Пінцак. У цьому

контексті на окрему увагу заслуговує наукова розвідка Н. Беліцер

«Україна і Придністров’я, або Чому провалився «План Ющенка»,

автор якої скрупульозно аналізує український план врегулювання

конфлікту в Придністров’ї, підтриманий обома конфліктуючими

сторонами, і вказує на причини його нереалізації та наслідки для

міжнародного іміджу України [8].

Загальна характеристика сучасних українсько"молдовських

відносин, переважно на рівні кількісних макроекономічних показ"

ників, подана у статтях та інтерв’ю вітчизняних дипломатів і
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керівників МЗС, зокрема посла України в Молдові С. Пирожкова та

ін. З огляду на офіційний статус авторів цих публікацій, у них свідо"

мо оминаються гострі кути й вузькі місця двосторонніх відносин.

Допоміжне значення при написанні дисертації мали роботи

вітчизняних науковців та експертів про розвиток молдово"

румуно"українських взаємин. Це, передусім, стаття доктора

філологічних наук Т. Кияка та публікації авторів аналітичної

доповіді «Тристоронній підхід до європейської та євроатлантичної

інтеграції», підготовленої Україно"молдовсько"румунською

експертною групою у 2007 р. Ролі об’єднання ОДЕР"ГУАМ в

«заморожених конфліктах», в тому числі в Придністровському

регіоні Молдови присвятив спеціальний випуск часопис

«Зовнішні зносини» (2007. – № 7). 

Узагальнюючи стан наукової розробки теми українськими на"

уковцями, зауважимо, що ними ретельно аналізуються причини,

передумови та еволюція етнополітичного конфлікту в

Придністров’ї, переговорний процес і участь у врегулюванні

країн"гарантів, розвиток українсько"молдовських взаємин у

політичній, економічній і гуманітарній сферах, проте комплексної

роботи щодо впливу Придністровського конфлікту на українсько"

молдовські міждержавні відносини ще не створено.

Результати досліджень молдовських науковців у питанні виз"

начення причин, передумов і перебігу конфлікту діаметрально

протилежні російським. Частково це пояснюється впливом на по"

чатку 1990"х років Народного фронту Молдови (НФМ) – політич"

ної сили, яка розглядала реінтеграцію країни через механізм

об’єднання з Румунією. Причиною конфлікту в Придністров’ї

дослідники – симпатики НФМ – вважають російські імперські

амбіції, трактуючи збройне протистояння 1992 р. в Придністров’ї

як відкриту агресію Російської Федерації проти Молдови. Особли"

во чітко ця позиція простежується в дослідженнях Г. Будяну і

В. Барсана. Значно виваженішою є оцінка причин конфлікту відо"

мого молдовського дослідника О. Нантоя. Негативно оцінюючи

вплив Росії на перебіг подій у Придністров’ї, він доводить потре"

бу об’єднання зусиль України і Молдови у врегулюванні конфлікту

й наголошує на пріоритетності внеску України в процес врегулю"

вання. В цілому ж більшість молдовських науковців, провідними

серед яких є О. Галущенко, І. Грек, В. Катана, Є. Ревенко, А. Ца"

рану, В. Чатана, В. Чіботару, Г. Шеларь та ін., дещо заангажова"
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но та однобічно висвітлюють тему виникнення та еволюції

Придністровського конфлікту.

Важливим для об’єктивного наукового дослідження конфлікту

в східному регіоні Молдови є врахування праць та аналітичних

наробок придністровських науковців і політичних оглядачів. Так,

серед спеціалістів, що досліджують проблему конфлікту, можна

назвати О. Бадашка, Г. Бянова, І. Галинського, Д. Гордєєва,

В. Горюнова, М. Кушакова, О. Погорєлую, Г. Сандуцу, А. Сафоно"

ва, Д. Соїна, М. Феоктистова, П. Шорникова та ін. Варто зауважи"

ти, що придністровським аналітикам притаманне упереджене

ставлення до проблем стосунків владних еліт обох берегів

Дністра. Пояснюється це тим, що основним завданням політичної

науки в ПМР є комплексне обґрунтування ідеї придністровської

державності. Перші кроки в цьому напрямку зробила науково"

дослідна лабораторія історії Придністров’я під керівництвом істо"

риків М. Бабілунги та Б. Бомешка, у межах якої вперше на кон"

цептуальному рівні створено політичну історію Придністров’я, що

знайшла своє втілення в тритомному колективному виданні

«История Приднестровской Молдавской Республики». Аналогічне

завдання, а саме політичне й правове обґрунтування ідеї

державності Придністровської Молдавської Республіки, виконує (за

сприяння Придністровського наукового центру Російської академії

природничих наук) й Центр соціальних і політичних досліджень

«Перспектива» при Придністровському державному університеті

імені Т. Шевченка (ПДУ). Результати досліджень Центру представ"

лені здебільшого в низці тематичних збірників, де вміщено ма"

теріали міжнародних наукових конференцій, які відбувались на

базі Придністровського державного університету імені Т. Шевчен"

ка. Згадані центри є основними генераторами наукової політичної

думки Придністров’я, бо навколо них гуртуються найвідоміші

дослідники регіону й продукуються основні наукові підходи до ро"

зуміння проблеми врегулювання Придністровського конфлікту. 

У Придністров’ї немає досліджень, які давали б комплексну

оцінку діям України щодо врегулювання конфлікту, проте є праці,

в яких висловлюються думки з приводу ролі та потенційних мож"

ливостей України у придністровському врегулюванні. Зокрема,

відомий дослідник В. Яковлєв у праці «Тернистый путь к справед"

ливости» висловлює впевненість, що регіон має увійти до складу

України. Інший придністровський науковець І. Благодатских у
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статті «Проблема оккупированных территорий в историографии

Молдовы» розглядає «придністровську проблему» в контексті ру"

мунcько"молдовсько"українських взаємин. Зокрема, автор дово"

дить, що в умовах неврегульованості Придністровського конфлікту

відоме в XX сторіччі «бессарабське питання» поставатиме в

єдиній площині з придністровською проблемою й матиме небез"

печні наслідки для України. Втім, акценти, на яких наголошують

згадані дослідники, у придністровській історіографії мають епізо"

дичний характер і є специфічною формою захисту придністровсь"

ких геополітичних інтересів.

Характерною особливістю науково"дослідницьких робіт

російських політологів є розгляд Придністровського конфлікту під

кутом зору геополітичних інтересів Російської Федерації в

регіоні. Саме цей контекст превалює в статях Е. Гізатулліної,

С. Градіровського, В. Журавльова [19], Д. Малишевої, С. Марке"

донова, В. Ряхіна та ін. Іншою спільною рисою публікацій

російських авторів з придністровської тематики є їхня політична за"

ангажованість. Зокрема, цей елемент превалює в так званих жур"

налістських розслідуваннях С. Гамової, П. Рашкова, В. Володіна,

Е. Кондратьєва тощо. Крім того, переважній більшості публікацій

російських дослідників притаманний аналіз Придністровського

конфлікту з присмаком ностальгії за втратою імперського впливу

Росії. Ця думка є провідною у працях В. Журавльова, К. Затуліна,

К. Фролова та ін. [19]. Організаційно їхні дослідження тривають у

рамках діяльності Інституту країн СНД, який є одним із джерел

аналітичного забезпечення стратегії Російської Федерації у регіоні. 

Окремі російські політологи намагаються довести пра"

вомірність незалежного державного існування придністровського

регіону Молдови. Саме під цим кутом зору слід розглядати праці

С. Маркедонова, в яких він пропонує розмежувати поняття «са"

мопроголошена республіка», «невизнана республіка» і «держава

de facto». Ознакою останньої, на його думку, є тривалий термін

самостійного функціонування, спроможність цих держав розбуду"

вати власні інститути влади, сконсолідувати владу, утвердити су"

веренітет над певною територією і забезпечити функціонування

виборчих процедур [28]. Щоправда у цій, у цілому логічній конст"

рукції не знайшлося місце з’ясуванню впливу зовнішніх сил на

становлення подібних «державних утворень» та сформованих в

них владних режимів, які більшістю незаангажованих дослідників
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кваліфікуються як авторитарні. В цілому, праці російських політо"

логів здебільшого відображають державну стратегію Російської

Федерації на пострадянському просторі.

Румунські політологи розглядають Придністровський конфлікт

у контексті відомого в Румунії «східного питання», тобто

державна приналежність Придністров’я й Північної Буковини

розглядається на єдиних концептуальних засадах. Зауважимо,

що у зверненнях до європейської аудиторії претензії на «історичні

румунські землі» сформульовані в дещо пом’якшеній формі.

Вочевидь, впливає орієнтація Румунії на європейські політичні

структури. Наприклад, в англомовній брошурі лідера партії

«Велика Румунія» К. Тудора прямо не порушується питання про

повернення «вкрадених територій», автор «лише» апелює до

історичної пам’яті румунів. Розраховуючи на менталітет західної

громадськості, він закликає: «І якщо вже їх (тобто «вкрадені

землі»), серед яких, окрім вищезгаданих, також Бессарабія, Гер"

ца, Хотин, північно"західна Трансильванія, не можна повернути

назад, то в ім’я історичної справедливості принаймні плекатимемо

прекрасну мрію і відновлюватимемо Велику Румунію духовно». 

Звертаючись до надбань румунських дослідників придністровсь"

ко"молдовського конфлікту, зазначимо, що ця тема недостатньо

висвітлена в румунській науковій думці. Більше уваги

приділяється дослідженням історії розвитку румунсько"мол"

довських стосунків, спільного минулого двох держав, концепціям

побудови майбутніх взаємовідносин. Щодо Придністровського

конфлікту, а особливо ролі в ньому Румунії, то проблема зали"

шається маловивченою, за винятком праць таких дослідників, як

Є. Бадеску, Д. Дунгачіу, Ю. Кіфу, К. Кодіца, І. Мануле, Ф. Нікулає,

А. Сербан.

У цілому румунська наукова політична думка діаметрально

протилежна російській, до того ж обидві не генерують креативних

ідей щодо врегулювання Придністровського конфлікту.

Аналізуючи публікації західних авторів, зазначимо, що їм час"

то бракує наукового підходу, відчувається суттєвий вплив ру"

мунської історіографії та недостатнє вивчення джерельних даних.

Дослідженням проблеми Придністровського конфлікту зай"

мається ціла низка науково"дослідних центрів, а також такі на"

уковці, як М. Валь, Ш. В. Гарнетт, Н. Джексон, М. Емерсон, Б.

Коппітерс, Р. Лебенсон, П. Нікол, С. Ропер. 
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Отже, попри окремі заангажовані судження, дослідники, що вивча"

ють етнополітичний конфлікт у Придністров’ї, практично одностайні в

тому, що він є складним соціально"політичним, економічним,

культурним та геополітичним явищем. Відтак пропонують різноманітні

шляхи нормалізації придністровсько"молдовських стосунків та врегу"

лювання Придністровського конфлікту.

Аналіз фахової літератури з проблематики конфлікту в

Придністров’ї та його впливу на українсько"молдовські міждер"

жавні відносини, в тому числі зовнішньополітичної діяльності

України з урегулювання конфлікту, дає змогу виокремити певні

закономірності, а саме: 1) нові практичні інструменти міждер"

жавного співробітництва, які почали використовуватись в умо"

вах становлення та розвитку постбіполярної системи міжнарод"

них відносин, до яких належить і українсько"молдовська

взаємодія в Придністров’ї, наразі не знайшли достатнього теоре"

тичного відображення у вітчизняній та зарубіжній політологічній

літературі; 2) окремі праці, де розглядається придністровський

етнополітичний конфлікт в контексті українсько"молдовських

міждержавних взаємин, мають переважно прикладний характер,

концентруючись на аналізі конкретних напрямків дво" чи

багатостороннього співробітництва (передусім, політико"дипло"

матичного і економічного). 

Що ж до всебічного дослідження впливу етнополітичного

конфлікту в Придністров’ї на українсько"молдовські відносини, то

воно ще не створене. Такий стан наукового вивчення проблеми

зумовив необхідність комплексного дослідження процесу станов"

лення і розвитку українсько"молдовської співпраці в Придністров’ї

як важливого чинника забезпечення територіальної цілісності Ре"

спубліки Молдова і безпеки в регіоні Центрально"Східної Європи. 

Джерельну базу дисертації становлять опубліковані та

неопубліковані документи й матеріали, офіційні державні та

міжнародні акти, свідчення очевидців досліджуваних подій.

Документальну основу для вивчення впливу Придністровського

конфлікту на українсько"молдовські відносини в політико"

дипломатичній, економічній та гуманітарній сферах склали,

передусім, чинні міжнародні договори, міжурядові й міжвідомчі

угоди, інші документи двосторонніх відносин укладені між Ук"

раїною й Республікою Молдова на різних рівнях. Окремо слід

виділити багатосторонні угоди щодо врегулювання Придністровсь"
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кого конфлікту, учасниками яких виступають Україна, Молдова і

влада самопроголошеної ПМР. 

Оскільки конфлікт у Придністров’ї не вичерпано, аналізувати

опубліковані джерела, що проливають світло на його причини та

перебіг, треба по"науковому об’єктивно і скрупульозно. При

цьому дослідники мають пам’ятати про те, що, по"перше, для

об’єктивної оцінки подій подекуди бракує необхідної часової

дистанції, по"друге, документи конфліктуючими сторонами

публікуються переважно вибірково і найчастіше з політичною

метою. Тому їхнє використання вимагає особливого критичного

підходу і зваженої оцінки. Крім того, автор свідомий того, що

окремі документи можуть перебувати під грифом «таємно» і бути

недоступними для дослідників.

Українсько"молдовські міждержавні документи, кількість яких

постійно зростає, охоплюють практично весь спектр відносин,

включно з документами щодо впливу Придністровського

конфлікту на взаємини двох країн. За своїм змістом і формою

матеріали міжнародно"правової бази двосторонніх взаємин

(Договір про добросусідство, дружбу і співробітництво України і

Республіки Молдова від 23 жовтня 1992 р. [14], Договір про

взаємне визнання кордонів 1994 р., що трансформувався у

Договір про державний кордон та Додатковий протокол до нього

про передачу у власність Україні ділянки автодороги Одеса"Рені

в районі населеного пункту Паланка, підписаний у серпні 1999 р.

та ін.) є достатніми для з’ясування параметрів і якісного рівня

відносин, дають змогу змоделювати науково обґрунтовані варіан"

ти їхнього розвитку в найближчій перспективі.

Офіційні заяви й виступи вищих посадових осіб України та Рес"

публіки Молдова складають наступний джерельний блок

дослідження. Вони конкретизують положення міжнародних угод,

підсумовують здобутки партнерських відносин і передбачають

шляхи його поглиблення. Звичайно, правила дипломатичного ети"

кету зумовлюють відповідний характер висловлювань глав держав

і урядів, міністрів і керівників їхніх підрозділів, але водночас вони є

одним із показників якісного рівня міждержавних стосунків.

Документальну базу, що використана для з’ясування історико"

політичних витоків «бессарабського питання» і придністровської

проблеми, становлять архівні матеріали, виявлені в архівних

фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та
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управління України (ЦДАВО України) і Центрального державного

архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО України). У першу

чергу це документи українських урядів та представницьких уста"

нов України, що функціонували у 1917–1918 рр. В них міститься

інформація про ставлення вищих владних структур України до

проблеми територіальної належності Бессарабії і Північної Буко"

вини. Документи центральних радянських органів влади та уп"

равління, протоколи засідань політбюро, оргбюро та секре"

таріату ЦК КП(б)У, стенограми з’їздів та конференцій КП(б)У

тощо, проливають світло на перипетії створення у складі Ук"

раїнської СРР АМСРР у 1924 р.

У ЦДАВО України автором опрацьовані джерела, що містяться

у фондах Ради Народних Міністрів (Генерального Секретаріату)

УНР доби Центральної Ради (ф. 1063), Ради Міністрів Української

Держави (ф. 1064), Ради Народних Міністрів УНР доби Директорії

(ф. 1065), Української Центральної Ради (ф. 1115), Канцелярії Ди"

ректорії УНР (ф. 1429), Народного міністерства закордонних

справ (Генерального секретарства справ міжнародних) УНР доби

Центральної Ради (ф. 2592), Міністерства закордонних справ

УНР доби Директорії (ф. 3696), Міністерства закордонних справ

Української Держави (ф. 3766).

У ЦДАГО України автор використав документи та матеріали

фонду керівних партійних органів КП(б)У (ф. 1), в якому містять"

ся матеріали з’їздів, конференцій і пленумів ЦК КП(б)У (опис 1),

протоколи засідань політбюро, оргбюро та секретаріату ЦК КП(б)У

(відповідно, описи 6 і 7), матеріали «Окремої папки» рішень

політбюро ЦК КП(б)У (опис 16), документи відділів ЦК КП(б)У

(опис 20). Найціннішими з"поміж них є документи політбюро, орг"

бюро і секретаріату ЦК КП(б)У, що дозволяють розібратися в

«анатомії» партійного керівництва внутрішньою і зовнішньою

політикою. Аналіз документів «Окремої папки» (протоколи з ви"

писками та матеріали до них, довідки, постанови політбюро ЦК КП(б)У

тощо) допомагає з’ясувати механізм створення АМСРР у складі

Української СРР у 1924 р. 

Надзвичайно корисними для проведення системно"ситу"

аційного аналізу й застосування емпірико"аналітичного методу,

інформативно насиченими є архівні матеріали зовнішньополітич"

ного відомства України, документи дипломатичних представ"

ництв України й Республіки Молдова. В основному в дисертації
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використано докладні звіти про дипломатичні візити вищих поса"

дових осіб і урядових делегацій обох держав, а також аналітичні

огляди головних етапів розвитку двосторонніх відносин.

Нарешті, останньою за переліком, але не за значенням у дже"

рельній базі дослідження є блок матеріалів періодичної преси – як

вітчизняної, так і зарубіжної. Засоби масової інформації не лише

найбільш динамічно впливають на розвиток соціально"політичних

відносин та найоперативніше розкривають міжнародні події, що

визначають перебіг геополітичних процесів, а й виступають одним

із основних чинників та індикаторів впливу на розвиток двосторон"

нього та багатостороннього співробітництва. Шляхом вивчення та

ґрунтовного висвітлення позицій кожної із сторін, об’єктивного не"

упередженого аналізу критичної ситуації, вони можуть «гасити»

політичні конфлікти; або ж навпаки, однобоке трактування певних

політичних подій, фактів та явищ, тенденційне їхнє подання, свідо"

ма упередженість та безапеляційна підтримка одного з об’єктів

конфлікту – виключають таку форму вирішення спірних питань та

конфліктних ситуацій, як політичний компроміс.

Насичений подіями конфлікт у Придністров’ї зумовлює

постійний інтерес до даної проблеми як з боку російської, так і

західноєвропейської преси. Саме газети вміщували важливу

інформацію як у повідомленнях, кореспонденціях, написаних «по

гарячих слідах» подій, які розгорталися в Придністров’ї, так і

пізніше – у газетних статтях, де зроблені важливі узагальнення та

певні висновки етнополітичного конфлікту. Важливо відзначити,

що інформаційні повідомлення та узагальнюючі статті, вміщені в

молдовській, російській, українській та західноєвропейській пресі,

відрізняються між собою за повнотою та ступенем достовірності

висвітлення подій. Останнє формує сприйняття подій, пов’язаних

із даною проблемою, як українським суспільством, так і

міжнародною спільнотою. Окрім того, це може призвести до

генерування хибних ідей, висунення неправильних гіпотез та

висновків щодо подій. Нами використані матеріали як вітчизняної,

так і зарубіжної (переважно молдовської і російської, німецької,

англійської) періодики, урядових і неурядових видань, аби

уникнути політичної заангажованості й кон’юнктурності у відборі

фактологічного матеріалу.

Передусім, це столичні видання: щотижневик «Дзеркало

тижня» і газета «День», які містять не лише оперативну інфор"
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мацію про перебіг дипломатичних візитів, переговорів, кон"

кретні заходи економічного чи гуманітарного співробітництва,

але й аналітичні огляди пріоритетних напрямків українсько"

молдовського партнерства.

До кола іноземних видань, використаних у дослідженні, належать

газети Die Welt [1], Die Zeit, The Sunday Times, TAZ [2], Frankfurter

Rundschau [4], Eurasisches Magazin [3], Su
..
ddeutsche Zeitung.

Одним із найпоширеніших видань у світі є газета «The Sunday

Times», яка виходить у світ багатьма мовами. Саме в ній відобра"

жені найактуальніші та найважливіші події, які відбувалися в

різних куточках світу, зокрема, і ті, що пов’язані з етнополітичним

конфліктом у Придністров’ї. До найпопулярніших газет Німеччини

слід віднести «Die Welt» [1] та «Die Zeit», які видаються німецькою

мовою та є важливим джерелом актуальної інформації для гро"

мадян Німеччини, Австрії та Швейцарії. Інші згадані газети нале"

жать до німецькомовних періодичних видань, які, маючи

регіональний характер, водночас розповсюджуються по всій

території держави. Так, наприклад, «Frankfurter Rundschau» [4]

заснована в місті Франкфурт"на"Майні і поширюється в центрі та

на заході Німеччини, «Berliner Zeitung» – видається в Берліні і

охоплює читачів на північному сході країни. Найбільшу читацьку

аудиторію на півдні Німеччини має газета «Suddeutsche Zeitung».

На теренах Німеччини, а також серед німецькомовно населення

за її межами зажили широкої популярності видання TAZ [2],

Eurasisches Magazin [3]. Усі названі газети мають велику читаць"

ку аудиторію, і, на наш погляд, найбільш повно і неупереджено, а

також оперативно висвітлювали події, пов’язані із Придністровсь"

ким конфліктом.

Отже, наявна в розпорядженні дослідника джерельна база

містить цінний документальний матеріал, що дає змогу з’ясувати

вплив придністровського етнополітичного конфлікту на ук"

раїнсько"молдовські міждержавні відносини.
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Коцур В. В. Историография и источники этнополитической си0

туации в Приднестровье как предмет и фактор межгосударствен0

ных отношений Украины и Молдовы.

В статье проанализированы отражение в литературе резуль"

татов исследования учеными причин, предпосылок и эволюции

приднестровского конфликта, переговоров участников и стран"

посредников. Большинство украинских исследователей пришли

к выводу о недостаточном, по сравнению с возможностями, вли"

янии Украины на процессы нормализации ситуации в конфликт"

ном регионе.

Ключевые слова: этнополитический конфликт, Украина, Мол"

дова, Приднестровье, украинско"молдавские отношения.
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Kotsur V. Historiography and sources of ethno0political situation in

Transnistria as a subject and a factor of international relations of

Ukraine and Moldova.

The article is devoted the analysis of the reflection in the literature

of research results by scientists reasons, background and evolution of

the Transnistrian conflict, negotiation, participants and the mediator

countries. The majority of Ukrainian researchers concluded that low,

compared with the possibilities, the influence of Ukraine on the

process of normalization of the situation in the conflict region.

Keywords: ethno"political conflict, Ukraine, Moldova, Transdniestria,

the Ukrainian"Moldovan relations.



169

Н. І. Кочан

ДИЛЕМА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАЦІЄТВОРЕННЯ:

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО6МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПКЕТИ ПРОБЛЕМИ

Піддано аналізу особливості сучасного українського дискурсу

з питань українського націєтворення, позначеного домінуванням

методологічного есенціалізму з його обмеженими евристичними

можливостями та неадекватністю викликам, що стоять перед ук"

раїнським суспільством. Показано актуальність і неуникненність

деконструкції есенціалістських парадигм шляхом розширення

простору конструктивістських та інструменталістських інтерпре"

тацій – мейнстриму сучасних досліджень питань сутності націй та

націєтворення у світовій науковій думці.

Ключові слова: українське націєтворення, нація, націоналізм,

есенціалізм/примордіалізм, конструктивізм/інструменталізм.

Поняття націєтворення нерідко вживається в українському

суспільно"політичному дискурсі в одному синонімічному ряду із

поняттям державотворення. Такого роду ототожнення є неуник"

ним, коли за точку відліку береться, хай і м’який, але

есенціалістський у своїй суті варіант концепту національної дер"

жави, традиційного для української політичної культури: адже

остання історично є закоріненою в «органічній» або «при"

родній», культурницькій гердерівській концепції «народу» (Volk),

«народного духу» (Volksgeist) [7, с. 474–477]. Спроби інтерпре"

тувати націю не в «органічних», а суспільно"політичних кате"

горіях, як, наприклад, звертаючись до минулого, у консерва"

тивній версії В’ячеслава Липинського, не знайшли в сучасній

українській політичній культурі достатньо сприятливого ґрунту

для закорінення. Цілком очевидно, що взаємопідміна понять

націє" і державотворення є неправомірною, хоча б вже тому,

що: 1) крім есенціалістської парадигми існують і конструк"
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тивістські підходи до теорії нації, прибічниками яких є більшість

науковців, і яка визначає дослідницький мейнстрім; 2) крім

етнічних націй існують такі, що поставали як громадянсько"

політичні спільноти.

Поняття націєтворення, на відміну творення держави, оперує

категоріями не населення, громадян чи суспільства, а певної

спільноти, чітко окреслюючи демаркаційну лінію між членами

спільноти («ми») та рештою («вони»). У цьому розумінні процес

націєтворення є засадничо партикулярним (хоча партикулярну

одиницю «ми» він консолідує) і залежить від критерію, за яким

визначається сутність нації. У випадку етнонації за такого роду

критерій виступатимуть етнокультурний, лінгвістичний, релігійний

чинники, і тоді процес націєтворення матиме на меті профілюван"

ня, збільшення дистанції та поглиблення відмінностей «нації, що

будується» із культурно спорідненими найближчими сусідніми

етнічними спільнотами. Особливо ж із тими, які випереджають

дану «націю» у розвитку і вже тим становлять потенційний виклик

якщо не її розчиненню у сильнішій культурі, то однозначно

формуванню її окремішності, «самобутньої споконвічної» власної

ідентичності. За громадянсько"політичного підходу до інтерпре"

тації поняття нації центр тяжіння переноситься на формування

спільних громадянських і політичних лояльностей членів «єдиної

нації» через витіснення етнічності у приватну сферу. У такому ви"

падку демаркаційна лінія ідентичності співпадає з політичними,

тобто державними, кордонами, а не межами історичних, етнічних

земель.

«Розбудова нації», на думку британського дослідника Ентоні

Сміта, складається з таких елементів: «нагромадження, культиву"

вання і передача спільної пам’яті, міфів та символів спільноти;

розвиток, відбір і передача історичних традицій та ритуалів

спільноти; позначення, культивування й передача «самобутніх»

елементів спільної культури (мова, звичаї, релігія тощо)

«народу»; насадження «самобутніх» цінностей, знань та настанов

позначеному населенню через стандартизовані методи та

інституції; відмежування, культивування й передача символів і

міфів історичної території або вітчизни; відбір та культивування

талантів і ресурсів у межах демаркованої території; встановлення

загальних для всіх членів позначеної спільності прав та

обов’язків» [27, с. 126–127].
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Е. Сміт обстоює думку, «що нація і націоналізм надають єдине

реальне соціокультурну облямівку для модерного світопорядку»,

і вважає націоналізм явищем набагато більшим від ідеології,

таким, що виходить із засновків: 1) світ поділений на нації, кожна

з яких має власний характер і долю; 2) нація є джерелом будь"

якої політичної влади і лояльність до нації перевищує всі інші ло"

яльності; 3) щоб бути вільними, люди мають ідентифікувати себе

з певною нацією; 4) щоб бути самобутньою кожна нація має бути

автономною; 5) задля миру і справедливості на землі нації мають

бути вільними і захищеними.

Ентоні Сміт наполягає на відсутності прямого зв’язку між націє"

і державотворенням: хоча потяг до відповідності між нацією і дер"

жавою є могутнім і часто зустрічається в історії, але в жодному

разі він не є обов’язковим, неминучим складником націоналізму.

«Націоналізм у всіх його виявах, доводить дослідник, потрібно

відокремити від національної держави, а національну іден"

тичність від державного суверенітету. Мета націоналізму – зроби"

ти громадянську або етнічну націю ґрунтом і критерієм держави,

підкорити державу волі нації і змусити її маніфестувати цю волю»

[27, с. 220, 12, 207–208, 158]. Натомість концепт національної

держави засадничо ґрунтується на ідеї суверенності як нації, так

і сформованої нацією держави. Хоча Е. Сміт й обстоює тезу, що

процеси націє" і державотворення не є взаємопов’язаними, однак

він не дає відповіді на питання, чому ж на практиці саме їхнє

взаємопереплетення зустрічається найчастіше.

Стосовно логіки розумувань погодитися з Е. Смітом можна ли"

ше у випадку, якщо а priori прийняти і його дефініції. Натомість

більшість дослідників, насамперед тих, що розглядають нації,

націоналізм тощо як продукти модерності, критично оцінюють

спроби Е. Сміта відокремити явища до великої міри взаємообу"

мовлені. З другого ж боку, необхідно розрізняти інтереси держа"

ви та нації там, де вони є розбіжними.

Зокрема, Іммануїл Валлерстайн доводить, що хоча держава

й була основним носієм, уособленням «національної культу"

ри», однак у конкретних випадках це могло призводити до про"

тилежних за змістом наслідків. Державна політика могла як

сприяти розвиткові національної культури, так і спричинятися

до зірвання тяглості культурного поступу через реінтерпре"

тацію національної міфології відповідно до інтересів держави,
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а не «нації». І. Валлерстайн наголошує, що держава завжди

зміцнювала насамперед свою власну державну структуру, а

відтак і міждержавну систему, послідовно руйнуючи тим са"

мим підвалини існування «національних держав» [5, с. 126].

Звертаючись до історії Росії від становлення Московського

царства до краху Російської імперії у 1917 р., Джеффрі

Хоскинг обґрунтував тезу, що «в Росії державне будівництво

заважало національному будівництву» [38, p. xxiv], надавши

переконливу ілюстрацію до висновку І. Валлерстайна.

Незалежно від ставлення держави до націоналізму, для

націоналізму як явища, доводить Ернест Геллнер, вкрай

важливим є його засадничий принцип, згідно з яким політична та

національна одиниці мають збігатися [35, p. 10]. У випадку ж

країн Східної Європи Роджерс Брубейкер зауважує, що не кож"

ний націоналізм прагне тут власної держави, а може задовольня"

тися статусом національно"культурної чи національно"політичної

автономії. Нові ж держави, що виникли на уламках імперій,

Р. Брубейкер аналізує за допомогою концепту національної

держави, коли політика держави спрямована на позитивну

дискримінацію титульної національності, що раніше була (або

вважає, що була) упослідженою [4]. Брубейкер переконаний, що

не варто перебільшувати значення націоналізму та національних

ідентичностей в країнах Східної Європи, оскільки тут є проблема"

тичним вже самий погляд на націю як на об’єктивно наявну спільно"

ту, а для функціонування місцевих політичних режимів національна

політика не має центрального значення [34, p. 272, 302].

Із Роджерсом Брубейкером солідаризується Бенедикт

Андерсон коли доводить необхідність зміни парадигми, яка у

центр процесу модернізації ставить нації та національні

ідентичності: останні є важливими елементами модерності,

вважає він, але аж ніяк не центральними [33, p. 64–65]. Такі

погляди стосовно сучасної України поділяються також Ярославом

Грицаком, який обстоює думку, що «націоналізм не відіграє

центральної ролі в постсовєтській Україні. Національне питання є

одним із багатьох питань, які визначають долю України. Але воно

не є головним питанням. В Україні його не так уживають, як ним

зловживають багато політиків […]» [11, с. 12].

Погляд на досліджувану проблему під таким кутом зору пере"

водить нас у площину методології. Постмодерністська деконст"
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рукція усталеного наукового дискурсу з її новим понятійним апа"

ратом, а також спроби «нової» науки чіткіше окреслити реалії

через запровадження нових дефініцій стали своєрідним

наслідком обмеженості, неопераційності «закритого» понятійного

апарату соціогуманітарних досліджень, що від часів Просвітництва

вважався атрибутом наукового пізнання світу. Однак справа поля"

гає не лише у постмодерністській деконструкції концепту «оста"

точної істини» та її відкритості на «істини часткові». Дійсність – з

її контентом і контекстом – виявляється набагато складнішою за

умоглядні спроби як її уніфікувати й стандартизувати, так і

релятивізувати, що однаковою мірою не наближають до ро"

зуміння сутності явищ і процесів.

«Відкриті» дефініції подають радше опис явища, набір його

характеристик, ознак, виявів, а не визначення як таке, залишаю"

чи тим самим простір для подальших уточнень, доповнень, кори"

гувань. Наприклад, американські культурологи підрахували, що

від 1871 до 1919 р. було дано сім дефініцій поняття «культура»,

від 1920 до 1950 р. у різних авторів вони нарахували 157 визна"

чень, а П. Гуревич лише в російській гуманітаристиці нарахував

їх понад 400, і нині визначення поняття вимірюється чотиризнач"

ними цифрами [12, с. 120]. Не меншою мірою це стосується виз"

начення таких багатовимірних явищ, як нація, націоналізм,

націєтворення.

Звертаючись до питання дефініцій, німецький соціолог Карл

Мангайм ще наприкінці 1920"х рр. звертав увагу на те, що будь"

яка дефініція в галузі історичного мислення відображає систему

мислення конкретного суб’єкта мислення і те політичне рішення,

яке стоїть за цією системою мислення. Вже самий спосіб

визначення поняття і використання певних відтінків його значення

наперед визначають результат роздумів, що на них спираються

[19, с. 214]. Тобто йдеться про відому від часів античної філософії

тезу про те, що обрана методологія дослідження наперед

визначає характер отриманого результату, висновків. Як приклад

тут можна навести сучасні взірці українського націонал"

патріотичного дискурсу, коли національно свідомі українські

інтелектуали надихаються вірою в іманентно притаманну їм

функцію націєтворення. Така віра або ж «покликання» до

націєтворення, хоча й дають їм відчуття особливої, ні з чим не

зрівняної героїчної місії, але, за висловом Я. Грицака, водночас
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накладають на них такі інтелектуальні обмеження, з яких годі

вирватися [11, с. 141], оскільки набір застосовуваних аргументів і

відповідних висновків виявляються обмеженими і детерміновани"

ми національним наративом.

Ще одне важливе методологічне зауваження стосується

націоналізму як феномену, що є залежним від часу і місця, тоб"

то контекстуально обумовленим. Тому, слідом за німецьким

дослідником П. Альтером, коректніше говорити про націоналізми

у множині, а не націоналізм в однині [32, s. 16–17]. Більше того,

з огляду на варіативність націоналізмів треба також зважати й на

те, що в одному й тому самому суспільстві можуть співіснувати

різні типи націоналізмів і тоді питання полягатиме в їхньому

співвідношенні, котрий із них справлятиме домінуючий вплив на

формування національної свідомості. Тож замість питання, яким

переймаються деякі українські дослідники – розширеним чи зву"

женим має бути трактування націоналізму [25, с. 73] – варто

прийняти як даність його варіативність і розглядати різні його ви"

яви, пам’ятаючи, що засадниче розмежування, в інтерпретації та

оцінці націоналізму проходить за лінією есенціалізм – інструмен"

талізм. Хоча Е. Сміт і претендує на «третій» шлях між цими дво"

ма методологічними підходами, втримати баланс йому не

вдається: навіть м’який есенціалізм зводить нанівець в його пра"

цях переконливість інструменталістських/конструктивістських

аргументів.

Аналіз теорій націй та націоналізму виходить за межі цього

дослідження. Систематичний виклад найцікавіших в інтелекту"

ально"пізнавальному плані теорій та можливостей їхнього засто"

сування на «українському матеріалі» ґрунтовно здійснено

Г. Касьяновим, О. Картуновим, О. Майбородою [15; 14; 18]. Ос"

новний пласт праць зарубіжних авторів з даної тематики введено

до наукового обігу в українській соціогуманітаристиці, що дало

змогу не тільки розширити методологічний діапазон досліджень

при аналізі «українського матеріалу», але й вписати його до кон"

тексту дискурсивних практик міжнародної спільноти дослідників

нації та націоналізмів (хоча б гобсбаумівське «винайдення тра"

диції», гелнерівські «винайдені/invented спільноти», андерсонові

«уявлені/imagined спільноти» чи «ресентимент» Л. Ґрінфельд).

Все це разом творить сприятливий ґрунт, аби проблематизува"

ти процес націєтворення в Україні, підважити стереотипи, запро"
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понувати нові інтерпретації. Адже критичний аналіз соціально"

політичної дійсності передбачає не тільки продукування нового

знання, що надає нові можливості, але й руйнування фіктивних

сподівань буденної свідомості, критику та проблематизацію

дійсності [31, с. 133]. Під цим кутом зору потенціал інструмен"

талістського підходу очікує на своє повніше застосування у

дослідженнях процесів українського націєтворення в цілому та

взаємодії релігійного та етнічного чинників.

Професором Бостонського університету Лією Ґрінфельд у праці

«Націоналізм. П’ять шляхів до модерності» було опрацьовано кла"

сифікацію націоналізмів, операційність якої виглядає ефектив"

ною у випадку українського націоналізму, хоча про нього в

дослідженні й не йдеться. Поняття «націоналізм» Л. Ґрінфельд

трактує широко, включно з такими його відповідниками, як

«національна ідентичність» і «національна свідомість», а також

спільноти, які ґрунтуються на цих поняттях, тобто нації. Подеколи

Ґрінфельд називає націоналізмом ідеологію, що спирається на

національну ідентичність і національну свідомість, а також

політично активні форми національного патріотизму.

Принципову відмінність націоналізму від інших видів ідентич"

ностей Л. Ґрінфельд вбачає в тому, що в рамках націоналізму

джерелом індивідуальної ідентичності виступає народ. Він трак"

тується як носій верховної влади, головний об’єкт відданості та

основа колективної ідентифікації. Народ – є маса населення.

Форма і природа цієї маси можуть бути досить відмінними, але

вона завжди сприймається як щось однорідне, лише штучно

поділене за певними ознаками (за статусом, класом, місцем про"

живання або в деяких випадках навіть за етнічною прина"

лежністю). Однак, засадничою особливістю націоналізму, без

якої він не може існувати, є наявність ідеї «нації» [10, с. 8–9].

Класифікувати типи націоналізмів Л. Ґрінфельд пропонує за

трьома ознаками: за співвідношенням між націоналізмом і

демократією; за способом визначення суверенності народу і

особистості; за способом визначення приналежності до

національної спільноти. Відштовхуючись від цього, Ґрінфельд

доводить наявність двох різко відмінних форм національної іден"

тичності, а відтак, і націоналізмів: 1) індивідуалістсько"лібер"

таріанського, який виявляється виключно у громадянській формі

(США, Англія); та 2) колективістсько"авторитарного, який може
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набувати як громадянських (Франція, Німеччина), так і етнічних

форм (Росія) [10, с. 14–16].

Згідно з класифікацією Л. Ґрінфельд ґенеза українського

націоналізму виводиться з колективістсько"авторитарного типу

націоналізму за формою етнічного. Якщо додатково звернутися

до запровадженої М. Райнером Лепсіусом класифікації націй на

народницькі (Volksnation), культурницькі, класові (йдеться про

еластичність концепту нації та вразливість до маніпуляцій з боку

влади), політичні й громадянські (політично сперті на законодав"

чо закріплені права особи) [39, s. 12–28, s. 13 прим.], то український

випадок співвідноситься із Volksnation.

Краще зрозуміти суперечливі форми та вияви процесу

націєтворення в сучасній Україні допомагає запроваджене

Л. Ґрінфельд до аналізу ідеї нації поняття ресентименту (ressenti"

ment), тобто почуття злоби, ненависті, образи, екзистенційних за"

здрощів, що їх неможливо ані придавити, ані задовольнити. Таке

почуття, доводить Ґрінфельд, притаманне усім суспільствам, які

імпортували ідею нації і для яких центром тяжіння неуникно ста"

вало джерело імпорту – об’єкт наслідування за визначенням (хо"

ча сьогодні західні політологи та політики без вагань вживають

цей термін для характеристики крайніх виявів етнонаціоналізму,

ксенофобії, расизму у власних країнах). Соціологічна основа для

виникнення ресентименту має подвійний характер: 1) порівню"

ваність суб’єкта та об’єкта заздрощів, або радше віра суб’єкта в

їхню підставову рівність, що робить їх рівнозначними; 2) реально

існуюча нерівність такого розміру, що виключає на практиці тео"

ретичну можливість досягнення рівності [10, с. 20; 37, p. 79–130]. 

Водночас ресентимент має й конструктивні аспекти: з

соціологічної точки зору його значення полягає в потенційній

можливості привести до рубежу, від якого стає можливим

здійснити переоцінку цінностей, трансформувати ціннісну шкалу.

Оскільки процес творення, доводить Ґрінфельд, що постає

внаслідок ресентименту, за визначенням є реакцією на чужі, а не

власні, цінності, на власне становище, що не залежить від інших,

то нова система цінностей, яка постає внаслідок такого процесу,

буде неминуче перебувати під впливом початкової системи

цінностей. Історично почуття ресентименту призводило до того,

що в процесі націєтворення із власних місцевих традицій спочат"

ку відбиралися елементи, ворожі початковому національному
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принципу, які потім культивувалися. Де б не поставало це почут"

тя, воно всюди породжувало партикуляристську гордість та ксе"

нофобію. Коли ж національне почуття починало слабшати, воно

черпало сили у ресентименті [10, с. 20–21].

Суспільний результат ресентименту є таким самим, як у аномії,

доводить Ґрінфельд. І цей висновок дає змогу не лише глибше

зрозуміти корені високого рівня аномійної деморалізованості

українського суспільства, що триває впродовж усіх років неза"

лежності країни й не виявляє тенденції до зниження. Ще у 1999 р.

Н. Паніна дала таку характеристику українському суспільству:

«Сьогодні це не тільки недемократичне суспільство, це взагалі не

суспільство: немає усталеної політичної системи, немає певної

економічної політики, немає загальної ідеології, немає загально"

визнаної системи цінностей» [23, с. 48]. Індекс аномійної демо"

ралізованості суспільства, за шкалою Л. Сроула, введеною до

української соціологічної практики Н. Паніною у 1990 р., впро"

довж усіх років незалежності України залишається високим – в

межах 12–13 балів (розраховується в межах від 0 до 18 балів; від

9–12 балів підвищений рівень, понад 12 – високий) [30, с. 505].

Висновок Л. Ґрінфельд стосовно подібності впливу на

суспільство ресентименту та аномії дає змогу побачити за

загальними аномійними проявами місце ресентименту в процесі

поглиблення почуття національного ізоляціонізму в українському

соціумі впродовж 1992–2010 рр. Так, у 1994 р. інтегральний

індекс національного дистанціювання населення України (ІІНД)

становив за шкалою Богардуса 4,4 бали, а у 2008–2010 рр. – вже

5,2 [30, с. 532]. Нагадаємо, що показник нижче від 4 балів

свідчить про толерантне ставлення до представників того чи

іншого етносу, від 4 до 5 – про відсутність толерантності та

національну замкненість, від 5 до 6 – приховану форму ксенофобії,

а понад 6 балів – відкриті ксенофобські настанови [24, с. 26–45].

Євген Головаха зазначає, що за роки незалежності України пи"

тома вага психологічно відкритих людей (толерантних) знизила"

ся понад як у три рази, близько половини населення стали скла"

дати люди з ізоляціоністськими настановами щодо міжетнічних

відносин, а кількість носіїв ксенофобійних настанов зросла у чо"

тири рази [9, с. 642–643]. Подолання наростання почуття

національного ізоляціонізму та похідних від нього виявів у

міжетнічних відносинах процес тривалий, що потребує комплекс"
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них заходів. Однак зменшити, навіть нейтралізувати, деструк"

тивний вплив ресентименту на українське суспільство цілком ре"

ально через зміну парадигми націєтворення з етнокультурної на

громадянсько"політичну.

Порушене вище питання щодо змістовного наповнення по"

нятійного апарату сучасних досліджень в галузі етнології та до"

тичних до неї дисциплін, насамперед понять «нація»,

«націоналізм», впродовж останніх двадцяти"тридцяти років зали"

шається у фокусі гарячих наукових дискусій. Дедалі чіткіше

окреслюється позиція, яка ставить під сумнів операційність для

наукового дискурсу поняття «нація» як такого. 

Зокрема, американський антрополог К. Ґірц формулює свої

термінологічні зауваження так: «Для мене сутність питання поля"

гає в тому, наскільки корисною є ідея «націоналізму» для ро"

зуміння усього цього, насамперед з інтелектуальної точки зору, а

потім з точки зору політики. У мене немає простої або складної

відповіді на це питання. Але є сумніви, які постають, коли бачиш

такі організуючі концепти, як «країна», «народ», «суспільство» і,

звісно, «держава»: адже всі вони, схоже, поглинаються концеп"

том «націоналізм», начебто той був якимось дивовижним

магнітом. Їхня сила та значення втрачаються або слабшають в

міру того, як вони виявляються взаємозамінюваними з останнім і

один з одним: свого роду множинні синоніми з мінливими значен"

нями» [36, р.4 ff.].

Заперечує операційність поняття «нації» як вищої форми

етнічної спільноти директор Інституту етнології та антропології

РАН (Москва) В. Тішков, вважаючи його «словом"привидом»,

академічно порожнім, позбавленою сенсу тотальною мета"кате"

горією при дослідженні як етнічних спільнот, так і феноменів

«національної державності». Гетероглосія в інтерпретації поняття

«нація» слугує політичним маніпуляціям, застосуванню в політиці

подвійних стандартів. Саме тому В. Тішков невтомно повторює

свою наріжну методологічну тезу про необхідність забути про

«нації» в ім’я конкретніших понять – «народів», «держав» і «куль"

тур», усвідомлюючи при тому той факт, що на пострадянському

просторі, з традиційно закоріненим на цих теренах етнокультур"

ним (колективістсько"авторитарним) типом націоналізму, сам він

як дослідник залишається (поки що?) «девіантним випадком у

теоретико"методологічній догмі» [28, 196–225].
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Український приклад націє" і державотворення цікавий і спе"

цифічний тим, що навіть в основних державно"правових доку"

ментах незалежної України має місце термінологічна плутанина і

концептуальна невизначеність стосовно понять «нація» і «на"

род». Декларацію про державний суверенітет (липень 1990 р.), на

зміст якої вплинули засади Народного Руху України, укладено в ме"

жах есенціалістської, етніцистської парадигми з її уявленнями про

«споконвічність» нації, «безперервність» її розвитку, можливість

«відродження» шляхом плекання «рідної (native)» мови, культури,

традицій, історії, «батьківської віри» [17, с. 9; 6, с. 120–123]. У Кон"

ституції України (1996 р.) не тільки відсутнє поняття «політичної

нації», але скрізь за текстом воно асоціюється зі спільнотою

етнічних українців і виразно відмежовується від поняття «ук"

раїнський народ».

Серед українських дослідників, так само як і на загал в

українському суспільстві, немає одностайності щодо оцінки без"

перервного балансування політичних сил країни на межі немож"

ливого між есенціалістським та інструменталістським підходами

в трактуванні націоналізму та сутності «національної держави»:

адже кожен з тих підходів означає принципово відмінній шлях

політичного розвитку країни. З одного боку, В. Лісовий позитив"

но оцінює запроваджений в основних політико"правових доку"

ментах принцип «ідеї етнічної серцевини», вважаючи що ос"

танній може поєднуватися і з громадянським патріотизмом, і з

захистом прав людини і національних меншин. Аби уникнути

логічної несумісності між есенціалізмом та інструменталізмом, В.

Лісовий перейменовує етнонаціоналізм на «ліберальний

націоналізм», «відродження» чи «самовизначення», що залишає

автора при його есенціалістських вихідних засадах [15, с. 16–17

(Передмова); 26, с. 7–11. Критику евфемізму «ліберальний

націоналізм» див.: 28, 198–199]. 

З другого боку, представниця іншої методологічної парадигми

Л. Нагорна доводить, що, оскільки в Конституції України «термін

українська нація» асоціюється зі спільнотою етнічних українців і

відмежовується від поняття «український народ», а запровадже"

на селекційна градація (українська нація, корінні народи,

національні меншини) фактично виключає етнічні меншини з

української багатонаціональної нації і штучно вводить у політико"

правове поле фантомне поняття «корінні народи» (яке не має



180

еквівалента у світовій практиці за винятком сіоністських кіл), то в

Україні виявився узаконеним патерналістський принцип в етно"

політичній ієрархії, на відміну від партнерського, яким керуються

розвинені демократії [21, с. 199, 207–208].

Концептуально невизначені, розпливчасті політико"правові

норми ускладнюють просування України до стандартів демо"

кратії, тим більше, що й населення України здебільшого іден"

тифікує себе переважно в категоріях громадянства, а не

етнічності: у 2009 р. громадянами України назвали себе 48,9 %

респондентів, тоді як представниками «свого етносу, нації» лише

2,6 % [29, с. 504]. Українську націю розуміють як сукупність усіх

громадян України – 43 % респондентів, а як громадян"етнічних

українців – 20 % [22, с. 17]. Хоча останнє співвідношення і вказує

на відсутність суспільного консенсусу щодо сутнісного розуміння

феномену української нації, прихильники громадянсько"політич"

ної її інтерпретації кількісно переважають.

«Хаос дефініцій» (Г. Касьянов) в українській соціогуманітарис"

тиці в галузі дослідження націй та націоналізмів вкотре повертає

до питань методології. Відповідний український методологічний

ландшафт можна характеризується такими ознаками:

По"перше, вкрай живучою виявилася тенденція до викорис"

тання дослідниками «закритих» дефініцій тих чи інших понять та

категорій, що творить ілюзію переконливості аргументації

(насамперед, для самих авторів та відповідної референтної

групи). Навіть, коли автор намагається подавати відмінні від

власної точки зору, монологічність викладу не залишає місця

діалогічності, імперативність – відкритості дослідника до

отримання того чи іншого результату наукового пошуку,

незалежного від авторських уподобань. Нерідко трапляються

випадки, коли автор – свідомо чи ні – не звертає увагу на опе"

раційну значимість понять і термінів, маніпулює ними і довільно

поєднує логічно непоєднуване, надихаючись типовим для

етнічного націоналізму волюнтаристським запалом, коли emotio

домінує над ratio.

По"друге, дослідження у тих галузях соціогуманітаристики,

звідки есенціалізм черпає свої складники – йдеться про

етнічність, мову, культуру, історію, релігію – нерідко спираються

на притаманний радянському суспільствознавству факторний

підхід. Відомо, що в радянському суспільствознавстві принцип
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партійності визнавався вищим від принципу науковості (В. Ленін

«Філософські зошити») і науковий дискурс підмінявся принципом

політичності доцільності. Факторний підхід забезпечував вибірку

фактів під наперед заданий умовивід [1, с. 7–37].

По"третє, понині у тлумаченні поняття «нація» відчутним

залишається як веберівський позитивізм, так і марксистський

історицизм. Відтворюється есенціалістська сутність марксистсь"

ко"ленінської теорії нації в її сталінській інтерпретації. Етнічність

розглядається як продукт соціального та історичного розвитку з

двох суперечливих, але діалектично пов’язаних (єдність і бороть"

ба протилежностей), вихідних постулатів. З одного боку, суто

теоретично «нація» інтерпретується як незмінна позачасова

даність, яку треба «відродити», а з другого, на практиці – як

об’єкт соціально"політичної інженерії, що його треба не стільки

«відроджувати», скільки конструювати відповідно до контекстів

(внутрішніх і зовнішніх). Відкидаючи інструменталістські підходи в

теорії, радянське політичне керівництво активно застосовувало їх

на практиці, коли конструювало «нову історичну спільноту

радянський народ» чи втілювало запроваджену М. Хрущовим

формулу «розквіту, зближення та злиття» націй.

Марксистсько"ленінська методологія уникла біологізаторських

чи соціобіологізаторських крайнощів есенціалізму/примордіалізму,

щедро віддавши данину історицизму. Вона була принципово

закритою до будь"яких інструменталістських інтерпретацій

етнічності, нації, націоналізму [28, с. 199; 13, с. 119–138] – тобто

таких інтерпретацій, які залишаються принципово відкритими до

неочікуваних, непередбачуваних результатів, варіантів, як це

переважно й трапляється у реальному бутті. Висновки ж

сучасних дослідників"есенціалістів мають своїм оберненим

відображенням – з точністю до навпаки – критику релігії та

націоналізму марксизмом"ленінізмом [пор.: 20, с. 6–17].

По"четверте, окремий випадок становить вивчення у вітчизняній

соціогуманітаристиці взаємодії етнічного та релігійного, коли

методологія досліджень гуманітарних дисциплін змішується з суто

богословськими методами. Безумовно, існують випадки, коли

дослідник"гуманітарій має враховувати богословську складову у

тому чи іншому питанні або ж самоусвідомлення християнськими

церквами своєї подвійної природи (як інституту земного і

трансцендентного), тобто те, що імпліцитно, але вагомо, впливає



182

на експліцитний позарелігійний вимір діяльності церков у

суспільстві. Проте змішування докупи в одному дослідженні

соціогуманітарних методів із богословськими без їхнього свідо"

мого критичного розрізнення та усвідомлення меж валідності

кожної з методологічних систем ставить такого роду писання по"

за науковим дискурсом.

Методологічна телеологічність (або ж принцип доцільності) фак"

тично виконує в есенціалістських націоналістичних наративах

(національних історіографіях) функцію радянського принципу

партійності. Місце радянських міфів та ідеологем заступають нові з

царини націє" та державотворення, що їх Георгій Касьянов поблаж"

ливо називає «анекдотичними» [15, с. 307–313], а польська

дослідниця Оля Гнатюк кваліфікує як «методологічно невизначений

апологетизм» і «деконструктивізм в межах національної міфології»

[8, с. 31]. Водночас Наталя Яковенко показала метаморфози

марксистсько"ленінської методології в «національній історіографії»

[32, с. 5–12). Щодо взаємного віддзеркалення одностайно

висловлюються Г. Касьянов і російський історик О. Міллєр [16].

З цього приводу Роджерс Брубейкер зауважує, що ніде інде

теоретичний примітивізм у дослідженнях націоналізму не є таким

вражаючим, аніж у літературі саме про Східноєвропейський регіон

[34, p. 272, 302]. Західні ж інтелектуали стосовно якості такого роду

публікацій на пострадянському просторі зауважують, що після роз"

паду тоталітарного режиму «ніщо не є таким проблематичним, як

відродження в народу нормальної моральної свідомості й нормаль"

них інтелектуальних здібностей» (Ален Безансон) [2, с. 103].

Якщо перекидати місток від теорії до практики, то зро"

зумілою стає сутність відомого вислову Президента Л. Кучми

(яку сам він навряд чи осягнув на рівні інтелектуальному, на

відміну від прикладного), що національна ідея в Україні не спра"

цювала. Не спрацювала національна ідея в її есенціалістській

інтерпретації основними тогочасними політичними акторами: 1)

націонал"патріотичними силами, які інтелектуально, – а подеко"

ли, як наприклад, у вирішенні церковно"релігійних питань, й

фізично, – забезпечували реалізацію проектів з націє" і держа"

вотворення; 2) колишньою компартійною номенклатурою, для

якої питання стояло у заміні відпрацьованої ідеології на дієвішу,

яка дала б змогу їм залишитися при владі; 3) церковним

істеблішментом «національних/традиційних церков», що актив"
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но включився у боротьбу за доступ до політичного, владного ре"

сурсу. Лише з позицій телеологічного есенціалізму, що спи"

рається на позитивістський спосіб мислення та історицизм,

можна було спочатку втрапити, а потім не мати змоги вийти за

межі замкненого кола концепту «єдиної незалежної національ"

ної церкви» як наріжного каменя «відродження» української

«національної держави» і основи для «духовної єдності нації» у

процесах націє" і державотворення.

Переосмислення феноменів національного, етнічного, так са"

мо, як і тісно пов’язаного з ними релігійного, є вкрай актуальним

для вітчизняної соціогуманітаристики, оскільки примордіалістські

інтерпретації цих явищ переросли в Україні в новий утопічний

гранднаратив, нову міфотворчість, придатну для ідеологічних

маніпуляцій і політичних мобілізацій, але з нульовими евристич"

ними можливостями.

Відомо, що й індивідуальна свідомість, і колективна пам’ять

спонтанно функціонують в межах есенціалістської парадигми.

Однак, цілком очевидно, що раніше чи пізніше такого роду нара"

тиви неминуче будуть піддані не тільки інтелектуальній деконст"

рукції. Реальна модернізація і демократизація українського

суспільства витіснить їх на маргінес інтелектуального та

суспільно"політичного життя, приклад чого дають розвинені

країни Заходу. Розширення спектру методологічних підходів у

дослідженні проблематики формування, становлення і розвитку

націй за рахунок можливостей конструктивізму та інструмен"

талізму надасть адекватний сучасним викликам інструментарій у

руки і дослідників, і політиків. 
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Кочан Наталия Ивановна. Дилемма современного украинско0

го формирования нации: некоторые теоретико0методологичес0

кие аспекты проблемы.

Проанализировано особенности современного украинского

дискурса процесса формирования украинской нации с присущим

ему доминированием методологического эссенциализма с огра"

ниченными эвристическими возможностями последнего и не"

адекватностью вызовам, которые стоят перед украинским обще"

ством. Показаны актуальность и неизбежность деконструкции

эссенциалистских парадигм путем расширения пространства

конструктивистских и инструменталистских интерпретаций –

мейнстрима современных исследований вопросов национализма

и формирования наций в мировой науке.

Ключевые слова: нация, национализм, формирование украин"

ской нации, эссенциализм/примордиализм, конструктивизм/ин"

струментализм.

Kochan Natalia. The dilemma of contemporary Ukrainian nation0

building: remarks on methodology and modality.

Contemporary Ukrainian discourse with regards to the process of

Ukrainian nation"building, overwhelmed by methodological essential"

ism with its limited heuristic possibilities and its inadequacy to chal"

lenges faced by Ukrainian society, is in the focus of the article. The

author gives support to methodological shift towards instrumental and

constructivist modality in interpretation of nation, nation"building and

nationhood.

The key words: nation, Ukrainian nation"building, nationalism,

essentialism/ primordialism, instrumentalism/constructivism.
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О. Я. Красівський 

УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ СХІДНОГО ВИМІРУ ПОЛІТИКИ ЄС

Аналізується східна політика Європейського Союзу, перспек"

тиви побудови нових взаємовідносин з країнами, що утворилися

після розпаду СРСР, зокрема з Україною. Вивчається Європейсь"

ка політика сусідства та «Східного партнерства» з Україною,

відносини України з ЄС, проблеми підписання угод про безвізо"

вий рух, зону вільної торгівлі та асоційоване членство з ЄС. 

Ключові слова: Європейський Союз, східний вимір, східне

партнерство, асоціація України з ЄС, євроінтеграція України.

Характерною рисою сучасних міжнародних відносини є проце"

си використання геополітичних концепцій та стратегій у

зовнішньополітичній діяльності держави та її зусилля по утверд"

женню свого місця у світі і зміцненню власної безпеки. В цьому

контексті, в умовах постійних геополітичних трансформацій та

процесів, спрямованих на поглиблення політичної й безпекової

інтеграції Європейського Союзу, одним із ключових завдань ЄС є

забезпечення навколишнього середовища поблизу своїх кор"

донів. Незалежно від прагнень ЄС стати глобальним гравцем, de

facto ЄС залишається регіональним, від якого очікується зміцнен"

ня позицій на європейському континенті. Тому він переносить

власні норми і цінності на держави, яким не надає можливості по"

вної інтеграції, але очікує від них конструктивного діалогу і прак"

тичної співпраці. Досягнення цієї мети й випливає з Європейської

стратегії безпеки від 2003 р., в якій визначено базові загрози для

ЄС та його стратегічні цілі. Безсумнівно, головною метою політи"

ки східного виміру ЄС стало подолання нового поділу Європи, що

виник після розпаду СРСР та в результаті розширення ЄС. В

грудні 2002 р. Європейська Рада в Копенгагені звернула увагу

урядів країн ЄС на появу нових унікальних ліній поділу в Європі
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та просування стабільності і добробуту не лише в кордонах ЄС,

але одночасно і в стосунках з країнами колишнього СРСР [1, с. 44].

В основу політики східного виміру лягло переконання, що колишні

радянські республіки, зокрема, Україна, становлять невід’ємну

частину європейського континенту і що новий поділ, який виник в

результаті розширення ЄС, можна побороти лише шляхом збли"

ження держав"сусідів до норм і вимог ЄС у всіх сферах. І тільки

в результаті внутрішніх перетворень та за відповідної підтримки

ЄС ці країни зможуть створити спільний економічний простір,

вільне пересування населення. Таким чином, метою східної

політики ЄС від самого початку його існування стало створення

державам, що виникли після розпаду СРСР, перспективи

альтернативних шляхів розвитку, а також побудови нових

економічних відносин та можливості вибору їхньої геополітичної

орієнтації. Тому стратегічною метою політики східного виміру ЄС

стала побудова добросусідства з країнами СНД; включення їх до

спільного економічного простору та зміцнення стабільності,

безпеки і добробуту її учасників. Вказані цілі сформульовано у

Стратегії Європейської політики сусідства [2, с. 35]. Окрім цього,

у Комюніке про ширшу Європу від 2003 р. підкреслено, що

Європейську політику сусідства потрібно відокремлювати від пи"

тання членства в ЄС. «Метою нової політики сусідства є забез"

печення розвитку нових відносин, які у середньостроковому

періоді не передбачають перспективи членства або ролі в інсти"

туціях Союзу» [3, с. 26]. 

Отже, виходячи з політики стратегії Європейської безпеки, її

складова – європейська політика сусідства – спрямована, насам"

перед, на забезпечення безпеки східних кордонів ЄС [4,]. Що ж до

України, то ця політика охоплює чотири важливі напрямки: пло"

щину викликів і загроз, тобто тероризм, проблему роззброєння,

питання регіональної політики і проблему поширення демократії і

прав людини, включно зі свободою засобів масової інформації. В

офіційних документах стосунки ЄС з Україною визначено як

«стратегічне партнерство». Однак на Заході їх кваліфікували як

«дуже тяжке партнерство» [5]. 

Серйозною проблемою в цьому контексті східної політики ЄС є

Україна і можливість виникнення загрозливого конфлікту між

стратегічними інтересами окремих суб’єктів як усередині, так і по"

за межами ЄС. З одного боку, йдеться про Росію. Для Євросою"
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зу, що прагне мати якнайкращі відносини з Москвою, є небажа"

ною ідея конфронтації з Росією через питання України та інших

держав пострадянського простору. Нині занадто активний розви"

ток відносин із пострадянськими країнами Східної Європи не є

пріоритетом для більшості європейських держав. Існує тверде пе"

реконання у тому, що сфера відносин Європейського Союзу з

Росією не вимагає жодного «Східного виміру». З другого боку,

між прихильниками «Середземноморського» та «Східного

вимірів» політики ЄС можна також передбачити серйозну бороть"

бу. Британські й скандинавські пропозиції, а також польські

ініціативи, що висуваються вже кілька років поспіль і стосуються

започаткування ЄС довгострокових дій, спрямованих на оп"

тимізацію Східної політики, підтримку інтеграційних прагнень

держав східної Європи (передусім України) лякають Європейську

Комісію, проте залишають непохитною позицію Брюсселя щодо

кола не пов’язаних з Росією питань у Східній Європі. Тому, коли

йдеться про українську модель східної політики ЄС, вона базува"

лася на засаді «До Європейського Союзу тільки з Росією».

Втім, ЄС і Україну об’єднує багато спільних інтересів. Вони сто"

суються, насамперед, підтримання стабільності, безпеки і добро"

буту в Європі. Важливим аспектом двосторонніх відносин є пере"

говори щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, укладення

якої є стратегічною метою євроінтеграційної політики України, а

також важливим інструментом впливу ЄС на Україну. Однак пе"

реговорний процес відзначається труднощами, пов’язаними з не"

бажанням впливових європейських держав фіксувати у

політичній частині перспективу вступу України до ЄС.

«Європейський Союз готовий до співпраці з Україною у рамках

Європейської політики сусідства та «Східного партнерства», що

не може визначити наперед майбутнє та довготривалі цілі», – за"

явила, зокрема, Верховний представник ЄС із зовнішньої політи"

ки та політики безпеки Кетрін Ештон 27 вересня 2010 р. під час

візиту до Гарвардського університету. Вона зауважила також, що

політика ЄС щодо України не змінилася і що «Україна не бачить

себе в ЄС, а бачить себе як європейську ідентичність» [6]. Труд"

нощі переговорного процесу пов’язані також із форматом зони

вільної торгівлі. Незважаючи на помітний прогрес у переговорах

щодо Угоди про зону вільної торгівлі, яка є частиною Угоди про

асоціацію, окремі положення домовленостей є невигідними для
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України: низькі квоти на безмитний продаж сільськогосподарсь"

кої продукції в країнах ЄС, обмежений доступ українських ком"

паній до європейського ринку енергетичних послуг, вимога

надання Україною гарантій для транзиту енергоносіїв. 

Елементами пропозиції Європейської Комісії «Східне партнер"

ство» є також договори про безвізовий режим, структура багато"

сторонньої співпраці та збільшення фінансової допомоги.

Стосовно плану дій щодо безвізового режиму з ЄС прогля"

дається ситуація із затягуванням часу, скупими обіцянками та

«домашніми завданнями» для України. Єврокомісар з питань

розширення та Європейської політики сусідства Ш. Фюле заявив

під час прес"конференції у Сопоті після неформальної зустрічі

міністрів закордонних справ держав ЄС з керівниками МЗС

країн «Східного партнерства» у травні 2010 р.: «З Україною ми

перебуваємо на етапі опрацювання конкретного плану дій щодо

Угоди про Асоціацію, розгляд якого, думаю, розпочнемо у Брюс"

селі в середині червня. Водночас, сподіваюся, що перед осіннім

самітом Україна"ЄС нам вдасться затвердити план дій щодо

відміни віз для українців», – сказав Фюле. При цьому він заува"

жив, що терміни відміни віз залежатимуть від української сторо"

ни та від швидкості виконання Києвом «домашнього завдання»,

пов’язаного з реалізацією цієї мети. Ш.Фюле повідомив, що

програми в рамках «Східного партнерства» втілюватимуться в

життя, починаючи вже з 2010 року. «Ми розпочали цю ініціативу

лише рік тому, і мине трохи часу, поки поєднаємо проекти з

необхідними засобами для їхньої реалізації. Думаю, що перший

проект буде реалізований у другій половині поточного року, а

ще активніше вони здійснюватимуться у 2011–2013 роках», –

підкреслив Єврокомісар. За його інформацією, деякі з програм,

наприклад створення відповідних інституцій, розпочнуться ли"

ше у 2011 р., однак Єврокомісія працюватиме над спрощенням

механізмів їхньої реалізації [7]. 

Отже, проект Європейського Союзу – «Східне партнерство»,

що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС і є

продовженням східного напрямку існуючої Європейської політики

сусідства, є специфічною ініціативою ЄС, що спрямована на

створення умов для наближення країн Східної Європи до норм і

стандартів ЄС через стимулювання регуляторних реформ,

запровадження вільної торгівлі та сприяння міжлюдським контак"
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там. Одним із наріжних каменів філософії СхП є послаблення та

подальше зняття адміністративних бар’єрів між ЄС та країнами"

партнерами щодо свободи пересування громадян. Основні за"

вдання проекту в стосунках з Україною передбачають подальше

спрощення візового режиму та поступовий рух до його лібе"

ралізації, укладення поглиблених зон вільної торгівлі, підтримку

процесу адаптації законодавства та зміцнення інституційної здат"

ності країн"партнерів, сприяння регіональному розвитку на основі

політики регіонального вимірювання ЄС, створення інтегрованої

системи управління кордонами, співпрацю у сфері енергетичної

безпеки [8, c. 8–9].

Як відомо, СхП виникло як ініціатива щодо підготовки пропо"

зицій до посилення відносин Європейського Союзу із східними

сусідами, що була виголошена Прем’єр"міністром Республіки

Польща Д. Туском на засіданні Європейської Ради у березні 2008 р.

як спільна польсько"шведська ініціатива. 26 травня 2008 р.

міністри закордонних справ Республіки Польща та Королівства

Швеція передали на розгляд глав зовнішньополітичних відомств

держав"членів ЄС спільний позиційний документ щодо концепції

«Східного партнерства». Пропозиції були підтримані державами"

членами на засіданні Європейської Ради 20 червня 2008 р.

Польські та шведські політики розраховували, що СхП активізує

співпрацю з Україною та іншими країнами Східної Європи, на які

воно також поширюватиметься, а також поглибить рівень

відносин з ЄС. Таким чином, передбачається створення так

званого «Форуму регіональної співпраці 27 + 5», а саме

політичної взаємодії 27 держав ЄС з п’ятьма східними сусідами.

Основними цілями «Східного партнерства» є прагнення до

встановлення безвізового режиму, утворення зони вільної

торгівлі, а також активізація співробітництва у галузі культури,

освіті, охорони середовища та енергетики.

На думку окремих європейських експертів, «Східне партнерст"

во» загалом може стати добрим інструментом для чіткого розме"

жування Євросоюзом адресатів «Європейської політики

сусідства» – країн Африки і Близького Сходу та східноєвропейсь"

ких країн, насамперед України. Зокрема, ще у 2005 р. президент

В. Ющенко офіційно підкреслив, що Україна не відчуває себе ад"

ресатом «Європейської політики сусідства» у тій формі, в якій во"

на запропонована їй з 2003 р. У цьому розумінні новий проект
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уже підтримали німці, шведи, британці та данці. На нинішньому

етапі тривають розмови з критично налаштованою до проекту

СхП Єврокомісією [9, c. 645–646].

З самого початку одним із елементів СхП було заохочення

швидшого прогресу для скасування візових бар’єрів за умов

дотримання відповідних стандартів безпеки. У Комунікації

Європейської Комісії від 3 грудня 2008 р. щодо «Східного

партнерства» міститься констатація політичної перспективи

безвізового режиму та посилання на конкретний практичний

механізм досягнення мети – «дорожні карти», які мають бути

розроблені з урахуванням особливостей кожної країни. Зокрема,

зазначено: «Після ефективного впровадження угод про

спрощення візового режиму та реадмісії розпочати діалоги щодо

безвізового режиму з усіма партнерами, що підтримують

співпрацю. Такі діалоги дадуть можливість розробити дорожні

карти, які будуть спрямовані на відміну візового режиму та

спиратимуться на чотири блоки питань: безпека документів;

боротьба з нелегальною міграцією, включаючи реадмісію;

правопорядок; і зовнішні відносини, включаючи дотримання прав

людини стосовно до мігрантів та інших вразливих груп» [10]. 

В Комунікації також вказано на шляхи надання допомоги

країнам"партнерам з боку ЄС, зокрема, у судовій та правоохо"

ронній сферах: «Допомогти країнам"партнерам створити проце"

дури управління зовнішніми кордонами у відповідності до най"

вищих стандартів, встановити ефективний режим захисту

даних, який дасть змогу їм обмінюватися оперативною

інформацією з Європолом і Євроюстом у контексті двосторонніх

договорів, надати країнам"партнерам спеціальний статус у

відповідних агентствах ЄС, де це можливо, підтримати країни"

партнери у прийнятті та ефективному виконанні національних

стратегій відповідно до стандартів ЄС для рішучої боротьби

проти організованої злочинності, торгівлі людьми та корупції у

вищих ешелонах влади, а також для попередження відмивання

грошей та фінансування тероризму, які потребують ефективної

боротьби на ранніх етапах» [11].

В цей час стали очевидними розбіжності між окремим країна"

ми"членами ЄС, одні з яких пропонували надати більш потужний

поштовх інтеграції країн Східної Європи, а інші надавали перева"

гу збереженню традиційному порядку денному Європейської
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політики сусідства. Особливо відчутними відмінності виявилися

саме у підходах до лібералізації візового режиму. Унаслідок цьо"

го наступні документи ЄС стосовно СхП виявились менш

амбітними і конкретними, що віддзеркалює розбіжності у підхо"

дах і необхідності знаходити спільний знаменник, прийнятний для

всіх. Зокрема, у Декларації Європейської Ради щодо «Східного

партнерства», ухваленій в Брюсселі 20 березня 2009 р. міститься

набагато скромніше формулювання щодо перспектив скасування

віз: тут замість «безвізового режиму» вживається термін «повна

візова лібералізація» – термін за змістом загалом тотожний «ска"

суванню візового режиму», але поданий і облямований у такий

спосіб, що не залишає сумнівів: у Європейської Ради значно

більш обережний підхід до скасування візових режимів, аніж у

Єврокомісії. «Відповідно до Світового підходу до Міграції ЄС по"

винен також поступово рухатися у напрямку повної лібералізації

візового режиму як довгострокової цілі щодо окремих країн"парт"

нерів в індивідуальному порядку, якщо існують всі умови для керо"

ваного та безпечного пересування, – зазначено в документі» [12].

Переговори щодо спільного документу, підписи під якими мали

поставити керівники не лише ЄС, але і шести країн"партнерів,

виявили дуже вузький простір для дипломатичного маневру та

відмінності у пріоритетах цього разу вже між самими країнами"

партнерами. У підсумку майже ідентичне попередньому форму"

лювання міститься і у декларації установчого Празького саміту

СхП, що відбувся 7 травня 2009 р.: «ЄС у відповідності до

глобального підходу до питань міграції здійснюватиме поступові

кроки, спрямовані на цілковиту лібералізацію візового режиму як

довготермінову мету для країн"партнерів в індивідуальному

порядку за умов дотримання вимог впорядкованого та безпечно"

го руху осіб» [13].

Після десяти років непевності щодо того, коли та на яких

умовах шенгенські візи буде скасовано для громадян України,

22 грудня 2010 р. Брюссель представив План дій щодо візової

лібералізації, який визначив необхідні заходи, що їх необхідно

прийняти і реалізувати Україні. Серед них – удосконалення в

захисті документів, зміцнення керування кордонами і міграцією,

політики надання притулку, реформа правоохоронної галузі.

Сторони підписали протокол до Угоди про партнерство і

співробітництво щодо основних принципів участі в програмах ЄС.
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План дій передбачав виконання Україною односторонніх зо"

бов’язань, які накладають на українську владу нові завдання

щодо мобілізації та швидкого реформування держави. Процес

візової лібералізації побудовано на принципі виконання умов,

тобто для скасування візового режиму Україна повинна досяг"

ти низки показників [14].

Однак ключове питання полягає в тому, чи досить буде вико"

нання реформ, визначених у Плані дій для України з візової лібе"

ралізації, для скасування візового режиму. Інакше кажучи, чи

справді процес залежатиме від виконання певних вимог, а отже,

буде він чимось досяжним? Це важливе питання: українська вла"

да матиме стимул здійснювати реформи, тільки якщо буде впев"

нена в дотриманні обіцянок, даних у рамках технічного підходу,

що ґрунтується на прогресі у здійсненні реформ, визначених у

Плані дій. Хоча Європейська Комісія підтримує технічний підхід,

деякі держави"члени ЄС опираються лібералізації візового

режиму з Україною. Така позиція пов’язана з тим, що рішення про

те, хто може в’їжджати на територію держави, лежить в основі су"

веренітету, навіть якщо видача короткотермінових віз належить

до компетенції ЄС. Спротив також зумовлений помилковим при"

пущенням, що безвізовий режим може створити загрозу міграції.

Керівництво кількох держав"членів ЄС вважає, що безвізовий

режим спровокує масову імміграцію до Євросоюзу українських

громадян, які залишаться на території ЄС після закінчення

терміну дії віз. Позитивний досвід Західних Балкан має розвіяти

такі безпідставні страхи. Треба також зазначити: для того, щоб

процес візової лібералізації просувався вперед, технічний підхід

неодмінно має бути чітко обумовленим. Як сказав Президент

Віктор Янукович під час сьомого Українського ланчу, в Давосі в

січні 2011 р.: «Окремо висловлю свої надії, що до проведення

Євро–2012 безвізовий режим для України з боку Європейського

Союзу стане реальністю» [15]. Видається малоймовірним, що це ста"

неться до того часу, зважаючи на двофазовий підхід і масштабні ре"

форми, передбачені Планом дій з візової лібералізації. У кожному

разі наступні місяці, поза сумнівом, будуть надзвичайно важливим

періодом на шляху до безвізового режиму.

Важливим аспектом відносин Україна ЄС є переговори щодо

Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, що

готується на заміну Угоди про партнерство та співробітництво,
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розпочаті 5 березня 2007 р. Представники ЄС спочатку

наполягали на укладанні стратегічних відносин з Україною як з

країною"сусідом. Загалом у 2007–2010 рр. відбулося 17 раундів

переговорів щодо Угоди про асоціацію, 14 раундів переговорів

щодо створення зони вільної торгівлі, 11 засідань робочої Групи з

економічних, секторальних питань та питань розвитку людського

потенціалу. За домовленістю сторін, починаючи з середини березня

2009 р., переговорний процес триває у режимі відеоконференцій,

яких проведено десь 83. 18 лютого 2008 р. відбулося офіційне

відкриття переговорного процесу щодо створення зони вільної

торгівлі між Україною та ЄС.

Створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі

як складової частини Угоди про асоціацію визначатиме правову

базу для вільного пересування товарів, послуг, капіталів, частково

робочої сили між Україною та ЄС, а також регуляторного

наближення, спрямованого на поступове входження економіки

України до спільного ринку ЄС.

Переговори щодо підготовки Угоди про асоціацію між

Україною та ЄС проводились у рамках трьох робочих груп: з

політичного діалогу, зовнішньої і безпекової політики; з юстиції,

свободи та безпеки; з економічних, секторальних питань та пи"

тань розвитку людського потенціалу. Складності переговорного

процесу щодо Угоди пов’язані, насамперед, з небажанням впли"

вових європейських держав у політичній частині перспективу

вступу України в ЄС та форматом зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Попри помітний прогрес у переговорах щодо Угоди про зону

вільної торгівлі, яка є частиною Угоди про асоціацію, досягнутий

у жовтні 2010 р., наразі найбільше нарікань з боку української

сторони викликають низькі квоти на безмитний продаж в ЄС

сільськогосподарської продукції та обмеженого доступу

українських компаній до європейського ринку енергетичних по"

слуг поряд із вимогою надання Україною гарантій для транзиту

енергоресурсів [16, c. 13]. 

Новим кроком щодо асоціації України з ЄС є проект Доповіді

Угоди про асоціацію з Україною, в якій закладена рекомендація

Європейського парламенту Європейській комісії та Раді ЄС укла"

сти Угоду до кінця 2011 р. та ратифікувати її до кінця 2012 р. Од"

нак до основного тексту внесено значну кількість доповнень і змін,

що може призвести до відтермінування проведення переговорів.
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Призначено також позачергове засідання комітету з питань

закордонних справ Європейського парламенту, яке пройде у

Страсбурзі в рамках осінньої сесії ЄП. Доповідачем виступить

Річард Легутко, (група Європейські консерватори і демократи),

співдоповідачем з економічної частини – зони вільної торгівлі Пав"

ло Залевський (Польща, група Європейської Народної Партії).

У вступній частині доповідач стверджує, що Угода про

асоціацію є «новим поколінням» в угодах і містить «безпреце"

дентний рівень інтеграції» між ЄС і третьою країною. Водночас

Україна бере на себе зобов’язання реалізувати значну частину

європейського законодавства. Україна також має право як євро"

пейська держава, відповідно до ст. 49 Договору про Європейсь"

кий Союз, подати заявку на членство в ЄС за умови дотримання

принципів демократії, поваги прав людини та основних свобод,

верховенства права. Саме Угода про асоціацію, включаючи зону

вільної торгівлі, «буде головним кроком українського інтег"

раційного процесу».

В основній частині проекту зазначено, що необхідно зробити

все можливе, щоб укласти Угоду не пізніше, ніж до кінця 2011 р.,

та прагнути до підписання документа протягом першої половини

2012 р., а також підготувати всі необхідні документи для ра"

тифікації Європейським та національними парламентами не

пізніше кінця 2012 р. Також рекомендується надати Україні до"

статню фінансову, технічну та правову допомогу для реалізації

Угоди і розглянути питання про створення консультативної групи

ЄС високого рівня для надання допомоги у приведенні ук"

раїнського законодавства у відповідність до європейського.

Окрім того, рекомендується налагодити програму обміну держав"

ними службовцями з метою реалізації Угоди, зокрема, у частині

зони вільної торгівлі, і відкрити в Україні офіс інформації ЄС для

підвищення обізнаності українського суспільства про функціону"

вання, цінності і політику ЄС.

У розділі «Інституційні аспекти – політичний діалог» реко"

мендується зміцнювати існуючі рамки співробітництва України –

ЄС в плані захисту прав людини та фундаментальних свобод.

Також рекомендується включити чіткі орієнтири реалізації Уго"

ди і забезпечити контрольні механізми, в тому числі й надання

регулярних звітів до Європейського парламенту з тим, щоб га"

рантувати використання механізмів регулювання суперечок
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Угоди в разі порушення основних свобод. Доповідач окремо

підкреслює важливість ратифікації Україною Римського Статуту

Міжнародного кримінального суду в процесі проведення

конституційної реформи. Він також вважає за необхідне вжити

заходів для забезпечення активізації діалогу між ЄС і

політичними партіями, а також заохочувати міжпартійний діалог

у самій Україні. Також рекомендується включити чіткі орієнтири

реалізації Угоди і забезпечити контрольні механізми, зокрема й

надання регулярних звітів до Європейського парламенту з тим,

щоб гарантувати використання механізмів регулювання

суперечок Угоди у разі порушення основних свобод. Доповідач

окремо наголошує на важливості ратифікації Україною

Римського Статуту Міжнародного кримінального суду в процесі

здійснення конституційної реформи. Він також вважає за

необхідне вжити заходів задля забезпечення активізації діалогу

між ЄС і політичними партіями, а також заохочувати міжпартійний

діалог у самій Україні. 

У розділі «Економіка та секторальне співробітництво»

рекомендується підсилити в рамках угоди співробітництво між

Україною та ЄС у сфері енергетики, намагатися укладати

подальшу угоду між Україною та ЄС, що ставить на меті

безпеку енергетичних постачань, включаючи надійність і

диверсифікацію транзитної системи для нафти і газу, а також

механізм спільної відповідальності у разі припинення або

переривання постачань газу або нафти з Російської Федерації.

У розділі «Юстиція, свобода та безпека» доповідач рекомендує

встановити конкретні терміни, а не довгострокову перспективу

для встановлення безвізового режиму Україна – ЄС за умови,

що Україна виконає всі необхідні технічні критерії, закладені у

Плані дій щодо лібералізації візового режиму. Пропонується та"

кож встановити проміжну мету у вигляді скасування плати за

візу, а також запровадити спеціальні заходи під час Євро"2012

для того, щоб використати цей випадок як випробувальний

термін для безвізового режиму.

Доповідач також вважає, що Угода буде «важливим інструмен"

том модернізації України та проведення внутрішніх реформ».

Окрім того, Угода матиме позитивний вплив на діловий клімат в

Україні, забезпечивши як європейському, так і українському

бізнесу загальні правила і стандарти, що «підвищить передбачу"
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ваність інвестицій в Україні», що, у свою чергу, надасть позитив"

ний ефект в плані боротьби з корупцією.

Доповідач окремо відзначив «російський фактор», зазначив"

ши, що «Російська Федерація здійснює на Україну надмірний

тиск» з метою не встановлювати зону вільної торгівлі, але

приєднатися до Митного союзу [17]. 

Таким чином, у запропонованому для обговорення документі

не відображена поточна ситуація в Україні. У зв’язку з цим

очікується, що до основного тексту буде запропоновано значну

кількість доповнень і змін, і що навколо документа розгорнеться

дискусія, викликана двома радикально протилежними позиціями

в Європейському парламенті щодо майбутнього угоди. Так,

жорстку позицію зайняла частина депутатів групи Європейської

Народної Партії, яка готує критичні рекомендації та наполягає на

тому, щоб у них мав місце пункт щодо відтермінування

завершення переговорів. Основні застереження, як висловився

європейський депутат, представник групи ЄНП М. Галер (Michael

Gahler), полягають в оцінках верховенства права в Україні, що не

відповідає європейським стандартам [18]. Інша частина групи

висловлюється на підтримку якнайшвидшого завершення пере"

говорів, зокрема, й співдоповідач П.Залевський. Однак, самі

євродепутати, котрі підтримують Угоду, висловили сумнів з

приводу можливого підписання документа до кінця 2011 р. Про це

заявив в інтерв’ю і євродепутат П. Коваль, зазначивши, що не

варто сподіватися підписання Угоди до кінця цього року (хоч на

даний момент, за його оцінкою, завершено 98–99 % тексту

документу), оскільки її ще необхідно буде перекласти на усі мови ЄС.

Натомість до кінця року може з’явитися комюніке, в якому

повідомлятиметься про успішне завершення переговорного про"

цесу. Головною проблемою, за словами Коваля, є політична час"

тина даної Угоди і якщо переговори не вдасться завершити до

кінця головування Польщі у ЄС, то потім процес ускладниться і

навіть може бути «затриманий» ще на декілька років [19].

Аналізуючи східну політику ЄС, варто звернути увагу на роль

Польщі як стратегічного партнера України, що зацікавлена в її на"

ближенні до Євросоюзу. Власне, нині в Україні не лише політоло"

гами та політиками, а й пересічними громадянами Польща сприй"

мається як надзвичайно важлива країна, співробітництво з якою

має для українців стратегічне значення.



199

Додаткові євроінтеграційні надії України на Польщу безпосе"

редньо пов’язані з тим, що саме до Польщі перейшло головуван"

ня в ЄС у другому півріччі 2011"го. Плани керівництва України –

вирішити питання асоціації та чіткіше визначитися з візовим пи"

танням. Цілком можливо, що Варшава дійсно може підтримати

Україну. «Інтерес Польщі полягає в тому, щоб мати з Україною не

просто партнерські, а братерські відносини» [20], – згадував не"

щодавно міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич;

хоча він не заперечує, що від України Польща дещо віддалилася.

І, судячи з усього, так само завзято відстоювати інтереси Києва,

як це було кілька років тому, поляки поки не збираються. Якщо

зважати на польську пресу, про прагматизм готові згадувати не

лише українці. 

І не виключено, що таке ставлення пошириться за межі еко"

номічних інтересів. Скільки б теплих слів про дружбу і стратегічне

партнерство не сказали гості, господарі напевно в курсі того, як

ставлення до України змінюється в Брюсселі. «Україна була най"

кращим учнем класу в регіоні два роки тому. Але більше – ні», –

зробив зауваження тим, хто «пасе задніх», президент Європарла"

менту Єжи Бузек. Старий світ зараз більше схильний симпатизува"

ти Молдові. І не факт, що очікувана, але не гарантована підтримка

давніх друзів, про існування і ролі яких Україна раптом згадала,

зможе їй серйозно допомогти на загальноєвропейській арені [21].

Слід врахувати, що трансформаційні процеси, які нині

тривають у світовій та європейській політиці, суттєвим чином

впливають на зовнішньополітичну поведінку України. Зростання

тиску на Україну одночасно з боку як Росії, так і США та ЄС, є

наслідком не тільки зміни конфігурацій сил на глобальному та

регіональному – європейському рівнях, а певною мірою і прора"

хунків української зовнішньої політики. 

Тут слід додати і політичні процеси, що відбуваються в Україні.

В принципі можна констатувати про відсутність послідовної

політики щодо Польщі. Аналізуючи період часу президентства

В. Ющенка можна визначити чіткі засади України щодо ЄС, однак

важко було би окреслити виразно, послідовно і обдуманий підхід

до Польщі. А оскільки Польща є членом ЄС і розглядається ук"

раїнським суспільством як єдиний організм, то аналіз політики

України щодо Польщі не можна розглядати окремо від стосунків

України з ЄС. Одночасно традиційно небезпідставно панує дум"
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ка, коли Польща представляється як постійний адвокат України в

ЄС. Це підтверджують і слова Президента Польщі Б. Комаровсь"

кого, сказані в лютому 2011 р. під час зустрічі з українським

Президентом на економічному саміті в Польщі.. Польський

Президент підкреслив, що Польща хоче бути дружньою до

України, розраховує на розвиток бізнесових контактів і що не

лише із сентиментальних поглядів послідовно підтримує

незалежну Україну в її прагненні «до союзу світом інтегруючої

Європи». Зауважив, «що це є спільний інтерес, аби одні і ті самі

норми, засади і правила охоплювали якнайбільші території в

Європі [22]. Б. Комаровський запевнив, що Польща і надалі буде

підтримувати Україну, а «насамперед в її прагненнях до підписан"

ня угоди про зону вільної торгівлі». Одночасно він підкреслив, що

перед Україною стоїть «велика праця до виконання» [23].

В цьому руслі слід зауважити, що Україна досі не здійснила

цивілізаційного вибору. Прагнучи до членства в ЄС, влада в

Україні не розуміє, що означає цей процес. Роки після президент"

ства В. Ющенка в цьому розумінні є безповоротно втраченими.

Розпочата умова про співдружність скоріш за все залишиться в

найближчий час найбільшим досягненням в стосунках між Ук"

раїною і ЄС. Перспектива членства – найбільш вагома зброя ЄС

і мета закордонної політики Польщі – залишається поза Ук"

раїною. Список «домашніх завдань» для України залишається

довгим і збільшується разом з прийняттям Лісабонського тракта"

ту. Залишається і надалі необхідність проведення внутрішніх ре"

форм, а також здійснити перехід від фразеології до тяжкої і

послідовної роботи.

Тому у Варшаві вважають, що в конкретних діях української

влади наблизити державу до Заходу спостерігається застій і

голослівні декларації, не підтверджені конкретними діями, а

двостороння гра української влади (схід"захід) не дає підстав

розраховувати на Україну як на послідовного й ефективного

партнера. Однак в разі «упорядкування» цих стосунків, Україна

може стати важливим чинником у «великій грі» на користь

Польщі, для якої політичний союз з Україною є життєво не"

обхідний. Незалежність Києва має для Польщі має таке значення

як приналежність до НАТО, або навіть і більше, – вважає польсь"

кий дослідник східної політики П. Журавські [24]. «У випадку

здійснення Москвою кроків по дестабілізації української держави
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(сецесія Криму чи Севастополя, інспіровані Кремлем прояви

сепаратизму на сході країни, або на заході, у Закарпатті), яким

Україна вирішила би протистояти збройним шляхом, перед

Польщею постало б драматичне питання: що важливіше для

незалежності – чи ст. 5 Вашингтонського договору НАТО про

колективну відсіч агресорові, чи повторити щодо України чехо"

словацький сценарій 1938 р. і мовчазно очікувати на свою участь

в надії на допомогу західних союзників або ж визнати, що пра"

вильною відповіддю Польщі на небезпеку незалежності і тери"

торіальної цілісності України була би війна поблизу її кордонів

проти кожного агресора, навіть всупереч порадам Заходу?» [25], –

ставить запитання дослідник. 

Польська проукраїнська політика, окрім стратегічного напрям"

ку, вимагає від Варшави турбот про більш приземлені справи,

про ті, що стосуються безпосередньо громадян обох держав.

Ідеться про свободу пересування між Польщею і Україною, яке

ускладнилося після входження Польщі до ЄС, зокрема, до групи

Шенген, проблему відкриття віз, кількаденне вистоювання ук"

раїнських громадян біля польських консульств для отримання

візи та кілометрові черги при перетині кордону. Крім того, сюди

слід віднести і тенденцію до розгортання суперечок та дискусій

(не завжди наукових) історичного характеру, зокрема про

діяльність ОУН"УПА, події на Волині за часів Другої світової

війни, операції «Вісла» та ін, часто інспірованих зацікавленими

силами. Всі ці події дають підстави характеризувати нинішній

стан польсько"українських стосунків як період «охолодження». А

говорячи про дебати щодо засад польської зовнішньої політики,

що розгортається останнім часом, слід додати виступ міністра за"

кордонних справ Польщі Р. Сікорського у Сеймі у вересні 2008 р.

та опубліковану його статтю в «Gazecie Wyborczej» [26, c. 23–14],

на основі яких можна охарактеризувати концепцію зовнішньої

політики Польщі як відхід від безумовної підтримки суверенності

України, що мало би стримати імперіалістичні амбіції Росії. Вод"

ночас, прагматизм в стосунках з Росією розцінюється як зрада

українських інтересів. Однак така оцінка проукраїнської політики

Польщі може виглядати дещо спрощеною. В діях сучасного уря"

ду РП можна прослідкувати виразний процес європеїзації закор"

донної політики держави, зокрема її дії щодо наближення України

до ЄС. Східне партнерство, ініційоване Польщею і Швецією,
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діяльність Польщі під час головування в ЄС говорить про те, що

Україна є ключовою державою для здійснення політичної перебу"

дови Східної Європи. Тому Україна і надалі трактується як стра"

тегічний і найважливіший союзник Польщі на сході. 

Отже, нинішній рівень партнерства між Україною і Польщею

значною мірою залежить від збереження між державами,

політичних контактів, зміцнення суспільного діалогу, а також

успіху реформаторської політики в Україні. І попри низку про"

блем, Польща і Україна залишаються вигідними і корисними

партнерами, які мають добре підґрунтя та перспективу розвитку.

Об’єктивні реалії вимагають від обох країн тісної взаємодії, яка

гарантуватиме їм безпеку у регіональному і субрегіональному

просторі. Польські керівники неодноразово наголошували, що го"

тові підтримати Україну, і на практиці доводили свою позицію.

А якщо говорити про співпрацю України і Європейського союзу у

межах європейської політики сусідства, просування «Східного

партнерства», активізацію відповідних перемовин, Україні

необхідно працювати над ґрунтовною реформою суспільства,

наголошуючи при цьому на потребах загальноєвропейської

безпеки, ефективної реалізації політики ЄС та необхідності

розвитку європейського інтеграційного простору. Водночас, якщо

звертати увагу на перспективи членства в ЄС або доступу до його

внутрішніх ринків, який задекларовано як важливу мету співпраці,

потрібно зважати на неодностайність позицій країн"членів співтова"

риства. Тому для України, яка орієнтована на тіснішу співпрацю, ніж

передбачено європейською політикою сусідства, й очікує реального

виконання підписаних угод, важливою є підтримка тих партнерів з

числа країн"членів, які схвалюють її прагнення. Що ж до «Східного

партнерства», то дана ініціатива передбачає фінансову допомогу,

активізацію економічних відносин шляхом підписання договорів про

асоціацію, вільну торгівлю та безвізовий режим і в цілому може на"

близити Україну до тіснішої співпраці з Європейським Союзом.
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политики ЕС. 

Анализируется восточная политика Европейского Союза, пер"

спективы построения новых взаимоотношений со странами, об"

разованными после развала СССР, в частности с Украиной. Изу"

чается Европейская политика соседства и «Восточного партнер"

ства» с Украиной, отношения Украины с ЕС, проблемы подписа"

ния договоров о безвизовом движении, зоне свободной торговли

и ассоциированное членство с ЕС. 
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ция Украины.

Krasivskyy O. Ya. Ukraine in the Context of the Eastern Dimension

of EU Policy.

The article analyzes the Eastern policy of the European Union, the

prospects of building of new relationships with the countries that

emerged after the collapse of the USSR, including Ukraine. The arti"

cle focuses on the European Neighbourhood Policy and the «Eastern

Partnership» with Ukraine, Ukraine’s relations with the EU, the prob"

lem of agreements signing on the visa"free movement, the free trade

area and the cooperation with the EU.
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О. О. Ляшенко 

УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ: 

ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Проаналізовано основні історичні моделі формування націй,

визначено основні етнополітичні виклики формування ук"

раїнської політичної нації на сучасному історичному етапі.

Ключові слова: політична нація, українська нація, національні

меншини, корінні народи, етнонаціональна політика.

Здобуття незалежності насправді не розв’язало усіх проблем

України, навпаки надало їм нового звучання. Крім необхідності

подолання економічної кризи, перед Україною постали й інші

виклики – політичні і гуманітарні. Ключовим серед них є форму"

вання української політичної нації. Взагалі проблематика

націєтворення в Україні є важливою як із суто наукової, так і з

практичної точки зору. 

Науковий інтерес передусім становить питання типологізації

націй. У даному контексті дискусія ведеться передусім навколо

питання про природу націй – їхніх витоків, основ, на яких нації

формуються. У вітчизняній науці ці питання детально досліджу"

ються у роботі Г. Касьянова «Теорії нації та націоналізму» [1].

Великою узагальнюючою працею, присвяченою широкому колу

питань націєтворення в Україні – від ґенез та історичного досвіду

формування української нації до суспільно"політичних та

загальноцивілізаційних підстав її становлення на сучасному етапі –

є колективна монографія «Українська політична нація: ґенеза,

стан, перспективи», підготована у Національному інституті стра"

тегічних досліджень [2]. 

Значну увагу практичним аспектам націєтворення в Україні

приділяють увагу у своїх дослідженнях О. Майборода і В. Котиго"

ренко. Зокрема О. Майборода у статті «Нації етнічні і політичні:
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оманливе розрізнення» наголошує на тому, що прояснити стан

формування загальнонаціональної ідентичності в Україні можна,

придивившись до ситуації у тих сферах суспільного життя, де

зосереджено головні проблеми міжгрупових взаємин. [3, с. 22].

В. Котигоренко у статті «Щодо стратегії державної етнонаціональної

політики» торкається юридичних і законодавчих аспектів

формування державної етнонаціональної політики в Україні, що є

важливою складовою формування української нації на сучасному

етапі. Зокрема, автор наголошує, що ряд термінів, які включені у

вітчизняний правовий дискурс Конституцією України (серед яких

«українська нація» і «корінні народи»), не мають офіційних

дефініцій. Ця обставина зумовлює концептуальні протиріччя

багатьох законопроектів, що подаються на розгляд парламенту. З

нею пов’язана відсутність правової і політичної визначеності що"

до цілей державної етнонаціональної політики та способів їхньо"

го досягнення [4, с. 40].

Одним із гострих питань формування української нації загалом

є проблема консолідації усередині власне українського етносу.

Цим питанням присвячено наукові праці Л. Нагорної [5; 6], у яких

досліджуються проблеми регіональних ідентичностей в сучасній

Україні. Також слід відзначити статтю М. Панчука і О. Рафальсь"

кого «Українська політична нація: соборність душ» [7], автори якої

наголошують на тому, що наразі говорити про політичну й духов"

ну цілісність українського соціуму можна лише умовно. Водночас

проблеми «двох Україн», двомовності, орієнтаційної двовектор"

ності надміру політизовані в сучасній Україні, а тому не можуть

бути вирішені ані за допомогою «доведення до кінця національної

революції», метою якої була б «Україна тільки для українців»,

супроводжувана твердою адміністративно"директивною ук"

раїнізацією, ані через відновлення нового союзного утворення із

наданням російській мові в Україні статусу другої державної. 

Звичайно, перелік авторів і робіт, присвячених проблематиці

націєтворення в Україні, значно ширший, але основне коло пи"

тань можна визначити як вивчення різних аспектів процесу

національної інтеграції в Україні і пошук українського шляху фор"

мування модерної політичної нації.

Завданнями даної статті є аналізі основних історичних моделей

формування націй, а також висвітлення етнополітичних викликів

формування української політичної нації на сучасному етапі.
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Дана проблематика є одним із напрямків дослідження етно"

політичних процесів співробітниками відділу національних

меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень

ім.. І. Ф. Кураса НАН України. 

Ще Ж. Боден (1520–1595) започаткував поділ народів на

«здатних до політичного життя» і, відповідно, – «нездатних» [8, с. 53].

Загалом протягом XVI–XVIII ст. термін «нація» дедалі більше на"

буває політичного змісту. Нація дедалі більше ототожнюється із

державою, її територією й усім населенням, котре на ній прожи"

ває, незалежно від етнічного походження, культури, віросповідан"

ня. Починаючи з Великої французької революції, під нацією ро"

зуміється переважно політична спільнота, а не етнічна.

З’ясовуючи походження політичної концепції нації, слід

пам’ятати, що вона була породженням певної суспільної практи"

ки – боротьби за рівність усіх громадян за часів Великої фран"

цузької революції. Як альтернатива феодальному абсолютизму

висувалась концепція «суверенності нації». Класичне її обґрунту"

вання розробив Ж."Ж. Руссо. Він поставив ідею «національного

характеру» в центр політичного життя спільноти, прагнучи запро"

вадити її у практичну програму збереження й відновлення нації.

Найвища влада в державі, на думку Руссо, повинна виражати за"

гальну волю нації, під якою розумілись усі мешканці тогочасної

Франції. Отже, в перебігу революційних подій сформувалась кон"

цепція нації, відповідно до якої поняття «представник нації» ото"

тожнювалося з поняттям «громадянин держави» [9, с. 115–116].

Проте не всі народи відразу сприйняли політичне розуміння

нації. Так, у Німеччині і Східній Європі, а також серед розсіяних

народів (наприклад, євреїв) більш поширеним залишалося

усвідомлення нації передусім як етнічної спільноти.

Більш політичного характеру набула теорія нації у Північній

Америці, оскільки американська нація формувалася за політич"

но"територіальним принципом. Так, один з батьків"засновників

США Т. Джефферсон (1743–1826), узагальнюючи свої міркуван"

ня щодо американської нації, писав: «...загальна ідея зводиться

до створення з нас єдиної нації в галузі міжнародної політики і

націй, окремих у галузі чисто внутрішніх справ» [9, с. 37]. Таке

раціональне усвідомлення американської нації формувалось під

час політичної і військової боротьби за незалежність. Щоправда,

питання расової приналежності залишається актуальним і понині
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у США, де існує «політкоректне» визначення негрів як афроаме"

риканців.

Таким чином, у США була застосована політика так званого

«плавильного тигля», яка відіграла свою конструктивну роль у

становленні американської політичної нації. Згідно із нею, у США

немає територіально"адміністративних одиниць за етнічною озна"

кою, а етнокультурні особливості об’єднують людей на культурній

основі [10, с. 22–23].

Саме таке «етатичне» (від французького etat – держава) тлу"

мачення нації є найпоширенішим нині у країнах Заходу, де

порівняно рано сформувались національні держави. Становлен"

ня націй як історичних спільнот тут було пов’язане із розвитком

ринкових відносин, внаслідок чого формувалось громадянське

суспільство, котре, власне, і є нацією. Її природа полягає у подо"

ланні етнічної виокремленості людей, залученні їх до широкої си"

стеми соціальних та культурних взаємин. Крім того, основою

національної ідентичності є територіальний принцип та грома"

дянські права, а не «народна культура».

З точки зору Е. Сміта, етнічна група – це тип культурної

спільноти, що надає великої ваги міфові про походження та істо"

ричній пам’яті і вирізняється однією або кількома культурними

особливостями: релігією, звичаями, мовою, інституціями. Такі

спільноти «історичні» у тому розумінні, що, по"перше, історична

пам’ять доконечна для їхнього подальшого існування, по"друге,

етнічні групи є продуктом певних історичних сил і, отже, можуть

зазнавати історичних змін та розпаду [11, с. 29].

Натомість нація – це наслідок консолідації різних субетнічних

груп, що мешкають на певній території, довкола певного, як

правило, найчисельнішого етносу, наслідок усвідомлення їхньої

окремішності, політичного, економічного, а іноді й військового

конституювання у світі соціальних взаємозв’язків з іншими наро"

дами, конституювання своєї особливості у всезагальному, за"

гальнолюдському. З цієї точки зору, нація – це соціоцивілізаційне

утворення, різноманітні аспекти якого у взаємозв’язку утворюють

неповторний спосіб її буття. Тому в окремих публікаціях поділ

націй на «політичні» й «етнічні» пов’язаний з існуванням у деяких

країнах моноетнічних націй або так званих «титульних етносів» у

багатоетнічному суспільстві, тимчасом як в інших країнах ні пер"

ших, ані других немає. «Титульний етнос» дає своє ім’я країні, ге"
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ополітичній площині та державі. Однак його статус у багато"

етнічному суспільстві не фатальний, роль його історією навічно

не фіксується, а ситуативно передається від одного народу до

іншого [11, с. 29].

«Титульним етносом» у багатоетнічному суспільстві, як прави"

ло, є найчисельніший та найстаріший, який робить найвагоміший

внесок у соціальну результативність життєдіяльності даного

суспільства. Він дає своє ім’я не лише країні, а й державі та

атрибутам влади – території й кордонам, природній специфіці й

ландшафту, копалинам і шельфу, територіальним водам і

повітряному басейну, дипломатичній службі і збройним силам,

валютно"фінансовій системі й типові економіко"господарської

діяльності, парламенту й уряду, мові офіційного спілкування і

моделі культурного засвоєння людиною світу, торговельно"куль"

турним і зовнішньополітичним взаєминам народів та ін. [12, с. 82].

У таких країнах, як США, Мексика, певною мірою Велика Бри"

танія, суспільство є багатоетнічним, але титульного етносу немає.

На думку М. Степико, лише в таких країнах і суспільствах мож"

ливі «єдина політична нація», «всенародна політика», «єдина

політична демократія», а всі решта нації є «етнічними» [9, с. 120].

На нашу думку, це твердження є дещо категоричним, оскільки на

практиці у Франції, Німеччині, Іспанії також сформовано політичні

нації, незважаючи на наявність «титульних етносів». Зрештою й в

Україні ми прагнемо створити політичну націю. Саме тому нам ви"

дається найбільш прийнятним таке розуміння політичної нації: вва"

жається, що коли суспільство і держава досягають відповідності

один одному, тоді вони створюють політичну націю. Якщо вони не

здатні цього зробити, то у частини населення з’являється бажан"

ня створення іншої держави. Наразі ця проблема є надзвичайно

актуальною для України. У тому випадку, коли концепція нації

ґрунтується на соціальних критеріях і розвиток суспільства вхо"

дить у протиріччя із державою, окрема етнічна спільнота нама"

гається створити власну державу. Тобто політична нація повинна

охоплювати всіх громадян певної держави попри їхні етнічні

відмінності [9, с. 120].

Зрештою варто відзначити, що у XX ст. з’явилася й ще одна

цікава концепція нації, яка, очевидно, буде актуальною у наступні

десятиліття. Йдеться про висунення деякими західними вченими

під впливом інтеграційних процесів у Європі ідеї про появу націй
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нового типу, а саме «мультинаціональних» націй, зокрема

європейської. Започаткував таку концепцію відомий іспанський

вчений X. Ортега"і"Гассет (1883"1955). Він стверджував, що у XX ст.

з’являється нове завдання: об’єднання з іншими народами,

розуміння того, що їхні інтереси і мораль близькі до власних

інтересів і що разом можна протистояти віддаленим народам.

Ідея національного об’єднання може стати загальноєвропейсь"

кою ідеєю. Лише спільне вирішення завдання зі створення вели"

кої континентальної нації може примусити знову відродити слаб"

кий пульс європейського життя [13, с. 14; 14, с. 142]. Втім, слід

зауважити, що, як показав досвід світової економічної кризи у

2009–2012 рр., життєздатність такого утворення суттєво зале"

жить від економічної ситуації. Адже під тягарем економічних про"

блем у ряді країн єврозони усе частіше лунають припущення

про крах ЕС як політичного й економічного союзу європейських

країн. Природно, що це не сприяє ідеї створення європейської

нації і, якщо не перекреслює цю перспективу, то значно її

віддаляє.

Повертаючись до України, слід відзначити, що наша країна ли"

ше 20 років тому стала на шлях розбудови держави. Істотним

чинником у формуванні української політичної нації є

поліетнічність України. Отже, українська національна ідея, яка по"

винна стати політичним проектом майбутнього нації, смисло"

життєвим чинником національного розвитку, має включати такі

чинники, як поліетнічність і плюралістичність української нації.

Відтак національну ідею слід вважати ідеєю нації як спільноти:

1) поліетнічної, консолідованої інститутом громадянства, прина"

лежністю до України як спільної батьківщини; 2) свідомої своєї

політичної мети – побудови незалежної, економічно міцної та

соціальної, демократичної, правової держави; 3) об’єднаної

спільністю історичної долі, мовою, культурними традиціями, толе"

рантністю корінного, українського етносу щодо численних

етнічних груп» [8, с. 196].

Таким чином, етнічна концепція нації на сьогоднішній день

об’єктивно не здатна бути консолідуючим чинником внаслідок

зміщення акцентів на самі лише етнічні цінності та байдужість до

політичної реальності поліетнічного соціуму, яким є українська нація.

Натомість політична концепція нації та національної ідеї є нині

єдино прийнятною як у теоретичних пошуках, так і в практично"
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політичній діяльності. Адже, як зазначає Л. П. Нагорна, втомле"

ний, дезорієнтований, поляризований український соціум демон"

струє байдужість до національних цінностей. Мало не все

українське вважається непрестижним, поняття «патріотизм»

практично зникло з політичного дискурсу. Багато хто «голосує

ногами», за першої ж можливості змінюючи місце проживання.

Приналежність до українського етносу розглядається як одна з

пріоритетних цінностей хіба що у західноукраїнському регіоні [15,

с. 44]. Це, а також гіпотетичне прагнення національних меншин і

корінних народів власними силами вирішити свої проблеми ста"

новить безпосередню загрозу безпеці й територіальній цілісності

України. Якщо у теоретичних і політичних дослідженнях панувати"

ме етнічна концепція української нації, то цілком правомірними

можуть видатися антинаціональні твердження окремих учених

про відсутність в Україні політичної нації, або принаймні її за"

родків, національної ідеї, прийнятної для всіх громадян, про не"

можливість консолідації і структурування суспільства навколо

нації. А це, у свою чергу, веде до обґрунтування різноманітних

варіантів подальшої безнаціональності – євразійства, слов’янсь"

кої єдності тощо. 

Отже, виходячи зі сказаного й відповідно до сучасних реалій

національного розвитку й цілей, що постали перед Україною, в

основу формування політичної нації мають бути покладені на"

ступні засади.

По"перше, необхідно змістити акценти із боротьби «проти» і

«за» на творення «в ім’я» – держави, нації, людини – на основі

злагоди, толерантності, захисту національних інтересів.

По"друге, в основі націотворення має лежати ідея поліетнічної,

соціальної, політичної злагоди на базі загальноприйнятої мети –

духовного піднесення і матеріального добробуту людини в еко"

номічно і соціально міцній, духовно багатій, правовій державі.

По"третє, держава у даній системі вартостей тепер мислиться

не як самоціль, а як інструмент, що забезпечує досягнення мети,

як засіб самоствердження нації.

По"четверте, Україна має бути найвищою цінністю для всіх її

громадян як їхня спільна батьківщина в існуючих кордонах.

По"п’яте, має забезпечуватись правова рівність громадян Ук"

раїни, їхня духовна та культурна цілісність і самобутність, що є

важливим чинником консолідації нації.
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По"шосте, має культивуватись як національна самоповага,

патріотично орієнтована діяльність як спосіб самовираження осо"

би, так і культурна і психологічна сприйнятливість до прогресив"

них надбань інших націй.

По"сьоме, громадяни України мають усвідомлювати свій май"

бутній розвиток як результат співпраці у громадянському демо"

кратичному суспільстві.

По"восьме, національну ідею слід позбавити ідеологічної за"

барвленості.

По"дев’яте, громадянські і соціальні цінності мають бути підне"

сені до рівня загальнонаціональних.

Отже, в основі формування політичної нації лежать насампе"

ред гарантовані права людини. Проте поряд з правами людини

(індивідуальними правами) існують колективні права (право на"

роду, право нації, спільноти).

Вони не є природними правами, оскільки формулюються і

кристалізуються в міру становлення інтересів тієї чи іншої

спільноти або колективу. Вони не є сумою індивідуальних прав

осіб, які входять у спільноту, але мають інші властивості,

визначені цілями й інтересами колективних утворень. До таких

колективних прав належать права національних меншин і

корінних народів. Для України забезпечення їхнього повноцінного

розвитку постає як проблема подолання тоталітарного минулого,

національної політики, що фактично ігнорувала самобутність і

своєрідність народів та етносів, з одного боку, та зміцнення ук"

раїнської державності з другого.

Саме з таких позицій визначено основні напрями державної

етнополітики України у Конституції: «сприяння розвитку етнічної,

культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних на"

родів і національних меншин України» у контексті вирішення

іншої проблеми «консолідації та розвитку української нації, її істо"

ричної свідомості і культури» [16, с. 6]. За цим формулюванням

криється реальний комплекс етнополітичних проблем.

Л. Є. Шкляр виділяє в етнокультурному національному про"

сторі України кілька сегментів, що утворилися в ньому внаслідок

історичних обставин. Насамперед ідеться про «титульний етнос» –

український та його проблеми. Політика держави щодо нього зу"

мовлена не стільки бажанням домінувати над іншими сегмента"

ми, скільки мотивами відновлення історичної справедливості, че"
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рез порушення якої за часів імперської та тоталітарної влади ста"

лися істотні деформації у сфері функціонування української мови,

освіти, культурного та духовного життя українського народу. Дру"

гий сегмент становить російська етнічна громада та російсько"

мовні українці, які внаслідок відродження української культури

відчувають певну загрозу щодо збереження та розвитку звично"

го для них мовного і культурного середовища. Третій сегмент

охоплює решту національних меншин і перебуває у стані станов"

лення. Четвертий сегмент стосується етносів, для яких територія

України є історичною батьківщиною і за її межами у них немає

умов та можливостей для повноцінного національного життя і

розвитку. Водночас, перебуваючи, як правило, у значній мен"

шості серед інших етнічних груп, вони зазнають тиску асиміляції,

яка в окремих випадках загрожує незворотними процесами. Де"

які з них чинять опір асиміляційним тенденціям, які розпочалися

ще в радянську добу, розглядаючи демократичну українську дер"

жавність як історичний шанс зберегти й відродити національну

ідентичність [17, с. 67].

На нашу думку, тут доречно звернути увагу на те, якою мірою

той чи інший сегмент може прагнути створення власної держа"

ви і сприяти сепаратистським рухам в Україні. Насамперед слід

звернути увагу на внутрішній конфлікт всередині української

нації, спричинений суперечністю Схід"Захід, російськомовністю

східних і південних регіонів. Як свідчить досвід інших країн світу,

регіональна боротьба в однонаціональній державі не призво"

дить до її розпаду. Крім того, відмінності між різними регіонами

України незрівнянно менші, ніж у інших подібних за розмірами

переважно однонаціональних державах, зокрема Франції чи

Італії. Також слід відзначити, що за своєю ментальністю

російськомовний українець значно ближчий до україномовного

українця, ніж до росіянина. Економічні інтереси ще більше

об’єднують регіони України. Водночас питання російськомовних

українців є складним і делікатним. Небезпечними є радикальні

кроки та засоби морально"психологічного тиску. Навіть за

нинішнього, м’яко кажучи, не надто дискримінованого,

становища російської мови чути нарікання певної частини

суспільства на «насильницьку українізацію», викликані будь"

якими спробами піднести статус державної мови. Тому

необхідний диференційований підхід, що передбачає поєднання
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етнополітики з регіоналістикою. В одних регіонах така політика

може здійснюватися інтенсивніше, в інших – менш інтенсивно, а

в третіх поступово [17, с. 67]. По суті, йдеться про реіден"

тифікацію цілих категорій і верств населення, які з різних при"

чин і за різних обставин змушені були асимілюватися.

Російська меншина в Україні найчисленніша і відіграє велику

роль в етнічній ситуації, особливо у тих"таки південно"східних

областях. Проте в жодній з областей, крім Криму, який за

радянських часів був підданий форсованій зміні етнічного

складу, росіяни не становлять навіть відносної більшості. Крім

того, протягом усієї історії вони були насамперед опорою

асиміляційної політики Росії, а не сепараційною силою.

Звикнувши бути твердою опорою російської, а потім радянської

держави, відчуваючи відсутність укоріненості на українських

землях, росіяни загалом схильні підтримувати будь"яку держа"

ву, зокрема й українську, аби вона гарантувала їм нормальні

умови проживання. Творити щось самостійне на території Ук"

раїни росіяни не здатні внаслідок значної розчиненості в ук"

раїнському середовищі, відсутності в українських росіян дійсно

сепараційного мислення (вони уявляють собі лише об’єднання,

але не відокремлення). Дещо складніша ситуація з росіянами в

Криму, де росіяни становлять більшість населення. Однак і в

цьому випадку малоймовірним є виникнення державного утво"

рення російського етносу в Криму, оскільки півострів є багато"

національним регіоном.

Кримські татари протягом усієї історії Криму ніколи, навіть за

часів Кримського ханства, не становили більшості населення

півострова. Такою більшістю аж до радянських часів були ук"

раїнці [18, с. 50–51]. Татари за межами Криму не мають етнічних

територій – вони прийшли як колоністи на вже заселені, зокрема

й слов’янським населенням, землі, на яких і надалі не становили

більшості. На сьогодні ж кримські татари становлять лише не"

значну частку населення Криму. Отже, імовірність їхньої сепа"

рації малоймовірна, тим більше, що на сьогодні вони виступають

за зміцнення української влади, саме в ній, очевидно, вбачаючи

шанс зберегти національну ідентичність.

Підсумовуючи, слід наголосити на наступних моментах, які по"

винна включати етнополітика держави задля успішного завер"

шення формування української політичної нації. По"перше, у



215

сфері гарантування та реалізації прав меншин потрібен

насамперед диференційований підхід. По"друге, як представники

титульного народу, так і національних меншин і корінних народів

мають виходити з пріоритетності загальнонаціональних інтересів

спільної батьківщини, міцність якої могла б стати й запорукою

гарантії прав національних меншин. Слід також пам’ятати, що ук"

раїнському етносу так само доводиться долати наслідки тоталіта"

ризму і бездержавного існування, фактично відроджувати свою

самобутність. А це не можна сприймати як спроби асимілювати

інші народи, що є складовими частинами поліетнічного

суспільства України.
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Н. Ю. Макаренко

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМАТИКА 

СУЧАСНИХ ЕТНОДЕМОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В історіографічному розрізі проаналізовано головні теоретико"

методологічні проблеми етнодемографії, основні методи

дослідження і тематика сучасних етнодемографічних праць. Дана

ретроспектива основних етапів розробки загальнотеоретичних

проблем етнодемографічної науки. Увага приділена аналізу

регіональної диференціації відтворення населення України.

Ключові слова: етнодемографія, демополітика, відтворення

населення, депопуляція. 

Потреба наукового осмислення механізму здійснення активної

демополітики, спрямованої якщо не на подолання, то хоча б на

гальмування депопуляційних процесів, які з 1991 р. розгорнулися

в Україні, стала дієвим стимулом розширення та поглиблення де"

мографічних розробок. Статистична основа сучасних демо"

графічних праць суттєво посилена етнічними наголосами.

Відразу зауважимо, що розробка етнодемографічної тематики

поки що не набула такої наукової та практичної актуальності, яка

б привернула до себе сталу увагу досить великої спільноти про"

фесійних демографів, істориків, етнологів. Тому бібліографія

відповідних публікацій порівняно невелика: за розміром вона про"

сто непорівнянна з кількістю публікацій, присвячених результа"

там дослідження будь"якої демографічної, історичної теми. 

Наприклад, у бібліографіях публікацій про населення (народо"

населення), що видавались у СРСР, у розділах, присвяченим

«національному складу населення», відсутні роботи, тематику

яких можна кваліфікувати як етнодемографічну. В 1970–80"х рр.

найбільш масштабні дослідження з етнодемографії проводились

російськими вченими. На основі їхніх досліджень було опубліко"
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вано декілька робіт, серед яких в першу чергу необхідно назвати

колективну монографію «Чисельність і розселення народів світу»

(1962), «Динаміка чисельності народів» (В. Козлов, 1969),

«Етнічна демографія» (В. Козлов, 1977), а також «Населення

світу» (С. Брук, 1981). Проте, в жодній з них не розглядаються

власне етнодемографічні проблеми – проблеми оновлення та

відтворення етнічних спільнот. Отже, ці роботи можна віднести до

етнодемографічних праць лише з певними застереженнями.

Втім, практично всі сучасні дослідники – як російські так і ук"

раїнські, – вважають зазначених вище авторів «піонерами» етно"

демографії.

Проте, понині результати робіт з етнодемографічної тематики

не узагальнені, тобто на їхній основі не створені хоча б деякі еле"

менти відповідної теорії («етнічної демології» або теорії етноде"

мореальності як складової загальної теорії демореальності). Крім

того, етнодемографії для того, щоб досягти рівня розвинутої

«нормальної науки» (Томас Кун), яка може розвиватись та

функціонувати автономно, слід мати свій окремий предмет та

вирішувати власні дослідницькі завдання. 

Метою статті є історіографічний аналіз предмету і методо"

логічної основи етнодемографії. 

Можна констатувати, що предмет етнодемографії, висловле"

ний в літературі авторами, представниками як демографічної, так

і етнографічної наук, видається нам не досить чітким. Переважна

більшість авторів при визначення предмету етнодемографії

суміщає предмети етнографії та демографії [1, с. 47–48]. Справді,

етнографія та демографія мають спільний об’єкт – конкретно"

історичне населення (людність"етнос) як сукупний суб’єкт

суспільного організму [2, с. 31]. Тобто і в демографії, і в

етнографії вивчається реальне, історично"конкретне населення –

територіальні спільноти, що характеризуються особливими

властивостями, які саме і створюють предмети окремих наук.

Предметом етнографії (етнології) і етнодемографії є властивість

певної територіальної спільноти як носія «етнічності» до подовже"

ного існування, самовідтворення [3, с. 234], збереження в про"

сторі та часі єдності своєї етнічної якості та кількості [1, с. 47]. Ще

в науковому просторі колишнього СРСР було вироблено ро"

зуміння предмета демографії, яке певною мірою враховувало ак"

туальність пізнання міждисциплінарних проблем сучасної демо"



219

графії й орієнтувало демографів"дослідників на пошуки моделей

взаємодії демографії з предметами суміжних дисциплін. Маємо

на увазі запропоноване російським демографом А. Г. Волковим

тлумачення демографії як «науки про закономірності відтворен"

ня населення в суспільно"історичній обумовленості цього проце"

су [4, с. 113]. Додамо, що не існує «неетнічних» носіїв"суб’єктів

суспільного життя, що реальне суспільне життя відбувається в кон"

кретно"історичній етнічній формі, а «етнічність» є невід’ємною

формою цього процесу, невід’ємною властивістю всіх відомих на"

уці локалізацій суспільного життя. І тому, цілком доречним ви"

дається те, як сучасні етнодемографи поглиблюють трактовку

предмету етнодемографії. 

Як предмет етнодемографії вони виділяють фактори, що

призводять до змін етнічного складу населення того чи іншого

регіону: відмінності в показниках природного приросту, міграція і

етнічні процеси, які призводять до змін в етнічній самосвідомості. На

думку О. Казьміної та П. Пучкова, до завдань етнодемографії нале"

жать дослідження кумулятивного ефекту цих складових [5, с. 146]. 

Аналіз методів дослідження етнодемореальності також зали"

шається предметом наукового дискурсу. Вкажемо одразу на

відсутність (поки що) праць, де науково осмислені методи етноде"

мографії (на зразок фундаментальної монографії Альфреда Сові

«Загальна теорія населення», в якій надзвичайно вдало викладені

основи спеціальної методології демографії як науки, не тотожної

демографічній статистиці («людському рахівництву») [6, с. 42]. Що

ж до специфічного методу дослідження етнодемореальності, то

досі такий не сформовано. Етнографи або демографи твердять,

що вони вивчають відтворення етносів за допомогою методів

демографічної наук [7, с. 198–201]. 

У етнодемографії використовуються всі статистичні прийоми:

методи кореляційного й факторного аналізу, вибірковий та

індексний методи, метод середніх значень, метод вирівнювання,

а також і методи демографічної статистики – побудови демо"

графічних таблиць та демографічних моделей. Таким чином, як

свідчить аналіз літератури, для вивчення особливостей відтво"

рення етносів та динаміки їхньої чисельності вченими не запропо"

новані і відповідно не використовуються особливі етнодемо"

графічні методи (спеціальна етнодемографічна методологія), не

вироблена і специфічна етнодемографічна парадигма. 
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У цьому сенсі, необхідно зазначити про один, досить важливий

метод, застосування якого має вивести демографічні і етнодемо"

графічні дослідження на принципово інший щабель. На думку

російських вчених, демографія зможе вийти за межі

демографічної статистики і «стати чимось справді більшим»,

коли вивчення «статики» та «динаміки» людей як носіїв свого

життя в абстрактному, ідеальному просторі та часі буде доповне"

но дослідженнями «демографічного» буття (демореальності)

суб’єктів «всього суспільного життя». В. Піскунов також

наголошує на тому, що зміна іпостасі демографії можлива лише

тоді, коли до сфери її наукового інтересу фахівців"демографів

потрапить предмет дослідження, який характеризує не тільки

«чисте» в абстракції від соціального та суспільного (етнічного –

прим. Авт.) існування носіїв суспільного життя, а їхнє буття у

певній, а саме «суб’єктній» формі"якості – тобто, коли вони

стануть фіксувати людей…як носіїв, що притаманні їм

«суб’єктивні» властивості"потенції, вони багатьма способами і у

різних формах маніфестують"являють, використовують…у

зв’язках між собою [8, c. 178–205; 17, с. 130]. Тобто, коли

статистичні дані оброблятимуться за допомогою застосування

принципово іншого, нестатистичного методу – демологічного,

демографія, інші суспільні науки про людське (суспільне) життя

зможуть пояснити якщо і не «основи і суб’єкта всього суспільного

життя» [4, c. 114], то принаймні суб’єкта лише демографічної

поведінки і особливості власного «відтворення» [4, c. 114], на

противагу існуючому сьогодні дослідницькому інтересу до

«відтворення» лише «людської популяції» [4; 57; 114].

З часів Канта вважається, що ступенем зрілості будь"якої

наукової дисципліни і показником її спроможності описувати

реальність є використання нею формалізованих методів, зокрема

математики. Наприкінці ХХ ст. гуманітарії, суспільствознавці

почали вдаватися до моделювання. Цей процес пов’язаний з

виданням у 1997 р. російськими науковцями"фізиками роботи

«Синергетика й прогнози майбутнього», в якій містилася

дослідницька програма, пов’язана зі створенням математичної

історії [9]. Моделі коливальних рухів, на думку вчених, можуть

пояснити демографічні процеси і вмотивувати структурно"

демографічну теорію, в основі якої є суспільні коливання, у т. ч. і

коливання кількості населення з періодом 100–200 років. Такий
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підхід, запропонований вченими (Капицею, Курдюмовим, Мали"

нецьким, 1997) дістав назву демографічного імперативу.

Зауважимо, що імплементація математичних методів

моделювання в соціальні дослідження сприймається вченими

неоднозначно. Так, В. Піскунов, навпаки, зробив спробу відійти

від класифікації демографічних моделей практично виключно за

ознакою використання в них абстрактно"типових засобів спро"

щення та формалізації (в основному математичної). В основу за"

пропонованої В. Піскуновим схеми класифікації демографічних

моделей покладений інший принцип – онтологічна специфіка

предметів пізнання. Така «предметна» класифікація акцентує ува"

гу, з точки зору автора, на актуальність створення моделей як ме"

тодів дослідження предмета демографії"демореальності (загалом

і окремих її фрагментів), а не методів її опису у вигляді моделей –

алгоритмів розрахунків демометричних показників [10, c. 3].

Крім того, моделювання в демографії не обов’язково

пов’язане з використанням математичних моделей. Переважна

більшість фундаментальних (не «описових») моделей предме"

та демографії, які можуть бути пристосовані і до етнодемо"

графії, створюються без «математичних методів». Наприклад,

вже відомі моделі відтворення (самовідтворення) населення –

модель «єдності демографічного змісту та демографічної

форми» [4, c. 314–325], модель «збереження єдності міри

(якості) та кількості населення [5], модель «демографічного

гомеостазу» [11, c. 15–19] – визначають демографічні системи

такої складності, які взагалі, мабуть, неможливо повністю

формалізувати і описати «за допомогою математичних

методів» через те, що вони занадто важко обчислюються, бо

найглибший зміст предметів демографії принципово не

адекватний поняттям, показникам та індикаторам, що

використовуються в «точних науках». Проте, на нашу думку, не

можна ігнорувати той факт, що знання відомих математичних

моделей може дати змогу відбирати для ефективного

використання в демографії певну їхню частину [4, c. 13].

Аналізуючи теоретико"методологічні аспекти демографічного

моделювання, В. Піскунов наголошує, що у наведеній вище

дефініції демографічних моделей не згадується той вид

моделювання (і відсутні моделі), за допомогою якого

розв’язується центральна за актуальністю проблема сучасної
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демографії – проблема осмислення механізму «суспільно"

історичної обумовленості» відтворення населення [12, c. 8]. А з

огляду на те, що не існує «неетнічних» носіїв – «суб’єктів»

суспільного життя, тобто відтворення населення відбувається

не лише в конкретно"історичній, а й в етнічній формі, то на

порядок денний висувається і створення моделей предмета ет"

нодемографії.

В останнє десятиріччя з’явилася ще одна методика етнодемо"

графічних досліджень. Ідеться про етногеодемографічні

дослідження [13; 14; 15]. На думку О. Чиркова, етногеографічний

погляд є надто продуктивним для вивчення етнічної будови люд"

ності у тому разі, коли досліджувана людність має дво" чи багато"

етнічну структуру [16].

Російським дослідником А. Орловим був розроблений і

запропонований алгоритм етногеодемографічного дослідження [15].

Отже, населення завжди прив’язане до конкретного простору та

часу. Диференційованість територіальних систем зумовлює

специфіку їхнього впливу на демографічні процеси і впливає на

появу регіональних демографічних особливостей. На локальній

території формуються спільності людей з досить замкненими де"

мографічними зв’язками. Окрім просторового (територіального)

фактора, виникає ще один, який також зумовлює диференціацію

демографічних процесів – феномен поліетнічності населення. Та"

ким чином, автор визначає сутність етногеодемографічних

досліджень «як дослідження з географічних позицій демо"

графічних процесів і структур, диференційованих згідно з етнічною

ознакою». Під «географічними позиціями» автор має на увазі

«аналіз територіальних відмінностей однотипних географічних

показників у кожного конкретного етносу і аналіз етнічних

відмінностей однотипних демографічних показників на

визначеній території.

У 90"х рр. ХХ ст. сформувалися основні напрями та

проблематика етнодемографічної науки в Україні. Сучасні наукові

розробки спрямовані на вивчення причин змін етнічної будови

України на зламі ХХ–ХХІ ст. і динаміці сучасних етнічних змін у т. ч.

і на регіональному рівні; регіональних тенденцій демографічних

процесів; аналіз міграційних процесів, що разом мають важливе

значення для прогнозування подальшого розвитку сучасних

етнічних спільнот.
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У роки незалежності продовженням дослідження демо"

графічного розвитку України стало видання колективної моно"

графії, підготовленої співробітниками Інституту економіки НАН за

наукового керівництва В. Стешенко [17]. У книзі проаналізовані

теоретико"методологічні та методичні засади вивчення кризових

феноменів, зокрема депопуляції, надана загальна характеристика

передумов її виникнення. Однак регіональні тенденції демо"

графічних процесів, особливості етнодемографічного розвитку

суспільства в роботі вивчені епізодично.

На сучасному етапі у царині етнодемографії переважають праці

економістів, демографів, географів, соціологів: Е. Лібанової,

В. Піскунова, С. Піскунова, І. Пирожкова, І. Прибиткової, В. Стешенко,

О. Хомри, В. Зінича. Саме їхній науковий доробок становить

методологічну основу фундаментальних досліджень динаміки

чисельності і змін у демографічній структурі населення України, а

також править за теоретичну базу для вивчення пріоритетних на"

прямів соціально"демографічної політики в країні та її регіонах.

Дослідження відтворення населення регіонів України наприкінці

1990"х рр. здійснені у докторській дисертації Г. Старостенко.

Важливим є вивчення методико"методологічної бази регіонального

демографічного аналізу, визначеного Г. Старостенко, а також

авторського підходу до районування України за основними

демоутворюючими факторами, запропонованого Н. Левчук [18].

Динаміка найчисельніших етносів України (українці, росіяни, євреї,

білоруси, молдавани, поляки) та її основні складові (природний і

міграційний прирости) за даними переписів населення та поточної

статистики населення (за період 1959–2001 рр.) проаналізована в

статті С. Піскунова [19, c. 84–93]. Варте уваги дослідження

В. Зінича «Сучасні етнодемографічні процеси в Україні» (2004), в

якому проаналізовані негативні демографічні фактори, які

формують ознаки сучасної демографічної ситуації [20]. Суспільним

змінам другої половини ХХ ст. (у т. ч. і етнодемографічним) на

основі опрацювання матеріалів переписів радянських часів

присвячена монографія етносоціолога Т. Рудницької [21].

Незважаючи на те, що історична демографія визначається

однією з провідних галузей наук про народонаселення, історичній

науці й досі бракує належної уваги до фундаментального осмис"

лення демографічних процесів на різних етапах розвитку ук"

раїнського суспільства, у т. ч. й на сучасному.
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Працями В. Наулка, для яких характерним є поєднання

кількох методик дослідження – статистичної, безпосереднього

спостереження та картографічної, розпочинається період

розвитку української етнодемографії [22; 23; 24; 25]. Зокрема,

в монографіях В. Наулка на основі підсумкових даних

переписів населення здійснено аналіз етнодемографічних та

етносоціальних зрушень УРСР періоду 50–70"х рр. ХХ ст. Праці

вченого, який плідно працює у цій тематичній царині, можуть

слугувати методологічним взірцем для подальших наукових

розробок у галузі етнодемографії.

Досить активно заповнюватись наявні дослідницькі прогалини у

вивченні специфіки етнодемографічних процесів у республіці поча"

ли в останні півтора десятиліття. Окреме місце у системі сучасного

аналізу з етнодемографічної проблематики посідає монографія,

підготовлена колективом Інституту демографії та соціальних

досліджень НАН України та фахівцями Державного комітету статис"

тики України за науковою редакцією І. Кураса та С. Пирожкова [26].

Основними завданнями монографії стали презентація теоретико"

методологічних та методичних питань проведення перепису

населення, обробки та аналізу його результатів, а також розробка на

їхній основі концептуальних засад державної демографічної

політики. Втім, автори праці не ставили за мету здійснення

системного дослідження соціально"демографічного розвитку

України 1959–2001 рр. Ґрунтовний історико"етнодемографічний

аналіз змін чисельності українців за результатами Всеукраїнського

перепису населення 2001 р. був одним із напрямків наукового до"

робку В. Євтуха, В. Котигоренка, О. Майбороди, В. Зінича, В. Криса"

ченка, О. Чиркова [25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, с. 231–239; 34,

с. 155–160; 35, с. 6–10; 36 с. 6–8; 32 с. 118–122]. 

Серед історико"етнодемографічних дисертаційних досліджень

останніх років, в яких репрезентована Україна в цілому, слід на"

звати роботи І. Субботіної, яка здійснила комплексний аналіз

соціально"демографічних та етнодемографічних процесів в Ук"

раїні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. [38], та В. Хвіст, де

також висвітлено демографічні аспекти етнонаціональної струк"

тури населення сучасної України, проаналізовані причини й

особливості кризових явищ у природному і механічному русі

українського населення [39]. Зокрема, йдеться про те, що еко"

номічний фактор уже давно перестав бути провідним чинником
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диференціації рівня дітородної активності в економічно розвину"

тих країнах. Провідну роль починають відігравати чинники, без"

посередньо не пов’язані з економічною діяльністю. Впливовими

чинниками диференціації рівня дітородної активності людей та її

загального результату стають наступні: місце проживання

(великі та малі міста, проживання у самому місті та поза його ме"

жами), загальний культурний рівень (у тому числі рівень освіти),

етнічна та конфесійна належність.

Останнім часом з’явився ряд наукових розвідок, в яких вивча"

ються етнодемографічні процеси в окремих регіонах країни. В етно"

географічних, економічних, демографічних дослідженнях вмотиво"

вано, що кількісні та якісні показники відтворення населення визна"

чаються чинниками зовнішнього середовища, насамперед умова"

ми життя. Для нашої держави характерний дуже великий діапазон

коливання цих умов i, відповідно, істотні територіальні відмінності в

рівнях та динаміці показників відтворення населення. З’явилися ро"

боти, де за результатами підсумків переписів населення 1989 та

2001 рр. аналізувалися регіональні фактори, які впливають на ди"

наміку сучасних етнодемографічних процесів: особливості ко"

ефіцієнтів природного приросту, етнічної диференціації смертності,

народжуваності, тривалості життя, міжнаціональних шлюбів [40]; а та"

кож територіальні особливості відтворення населення [41, с. 95–113].;

вплив навколишнього середовища на демографічну специфіку та

ін. [42, с. 94–117]. Так, масштаби депопуляції (переважання смерт"

ності над народжуваністю) протягом останніх років найбільшими бу"

ли у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській обла"

стях, де раніше мав місце найвищий природний приріст населення.

Низькі коефіцієнти природного приросту характерні не лише для

областей Донбасу і Придніпров’я, але і для Вінницької, Київської,

Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та

Чернігівської областей.

Для виявлення регіональних особливостей народжуваності в

Україні Н. Савка пропонує провести типологізацію регіонів мето"

дом кластерного аналізу. Після дослідження таких показників, як:

спеціальний коефіцієнт народжуваності, сумарний коефіцієнт

плідності, брутто"коефіцієнт відтворення, нетто"коефіцієнт відтво"

рення, питома вага народжених у матерів, які не реєстрували

шлюбу, у загальній кількості народжених, середній вік матері при

народжені дитини, було обрано п’ять кластерів.
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До першого увійшли: Вінницька, Івано"Франківська, Жито"

мирська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька

області. До другого – Автономна республіка Крим, а також Дніпро"

петровська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська,

Одеська, Херсонська області. Третій кластер включив Волинську,

Закарпатську, Рівненську області а четвертий об’єднав Полтавсь"

ку, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ. 

В останньому п’ятому кластері розташувалися Донецька, Лу"

ганська, Сумська та Харківська області. Результати демонстру"

ють значні регіональні розбіжності у показниках народжуваності,

плідності та відтворення материнського покоління (див. табл.)

Показники відтворення населення України у розрізі кластер"

них груп [43, с. 390].

Джерело: Статистичний щорічник населення, 2005 р.

Очевидно, що регіональні значення показників плідності і

відтворення істотно різняться. Як видно з таблиці, ситуація у пер"

шому та третьому кластерах, які стосуються північних та західних

областей, є найпривабливішою, бо тут превалюють традиції

дводітності з культурним та релігійним підґрунтям.

Особливо вирізняється з"поміж інших третій кластер, де усі

показники"стимулятори домінують у порівнянні з іншими класте"

рами. Насамперед, на Заході країни (Рівненська, Волинська,

Тернопільська, Львівська, Чернівецька та Закарпатська області)
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маємо відносно сприятливу демографічну ситуацію. Така репро"

дуктивна поведінка, з одного боку, обумовлена впорядкованими

шлюбно"сімейними стосунками (частка позашлюбних народжень

варіює від 7 % у Тернопільській області до 31,4 % у Кіровоградській,

а в середньому по Україні складає 21,4 %). Найвищі рівні

позашлюбної народжуваності фіксують другий і п’ятий кластери,

що пов’язано не так з кількісними змінами, як з якісними

характеристиками. Наприклад, це може бути ігнорування шлюбно"

сімейних стосунків, відсутність потреби у плануванні сім’ї. Найбільш

гострою є демографічна ситуація у Донецькій та Луганській

областях, а у Дніпропетровській, Херсонській та Чернігівській

вона може бути визначена як досить складна. Парадоксально,

що у всіх цих регіонах несприятлива демографічна ситуація

поєднується з достатньо високим рівнем економічного розвит"

ку [43, с. 391]. 

Значна частина наукових праць присвячена аналізу причин змін

етнічної будови України після 1989 р. Дослідники виокремлюють

загалом 3 групи безпосередніх чинників, у тісному зв’язку з якими

відбувалися зміни питомої ваги українців у населенні України:

об’єднавчі етнічні процеси в середині українського суспільства,

міжетнічні відмінності у зовнішньому міграційному русі населення,

міжетнічні відмінності у природному русі населення. 

У значній групі робіт аналізуються чинники скорочення

кількості росіян в Україні. Автори пояснюють їхнє інтенсивне

зменшення в Україні за досить короткий термін (1989–2001)

декількома факторами. По"перше, депопуляційними процесами,

які розпочалися з 1992 р. внаслідок зменшення рівня народжува"

ності та збільшення коефіцієнта смертності. По"друге, припинен"

ням масової міграції росіян в Україну і частковою їхньою рееміграцією

на історичну батьківщину, особливо на початку 90"х рр. в умовах за"

гострення соціально"економічної кризи в Україні. По"третє, серед

українських та російських дослідників переважає думка про те,

що основною причиною зменшення кількості росіян в Україні в

період 1989–2001 рр. була зміна частиною російського населен"

ня своєї етнічної самоідентифікації. Такої думки дотримуються

російські дослідники (С. Савоскул, Ю. Арутюнян, В. Тішков [44;

45; 46, с. 44–60; 47, с. 31–40]. та ін. На думку польського дослідни"

ка Е. Піотра, внаслідок відродження української державності

етнічні процеси набули природного характеру, коли корінна
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більшість асимілює меншість насамперед через міжетнічні шлю"

би. Народжені в таких шлюбах діти переважно визначають влас"

не етнічне походження на користь домінантної більшості [48].

Нестійку етнічну самоідентифікацію російського та українського

населення України підтверджують дані соціологічного опитування

1997 р. [49, с. 74–83].

Питання зміни частиною російського населення етнічної са"

моідентифікації опинились в центрі уваги цілої групи робіт

російських етнологів пострадянського періоду. В цих роботах роз"

кривається вплив ідентифікаційних та асиміляційних процесів на

динаміку етнодемографічної структури населення. Серед робіт

російських дослідників потрібно окремо відзначити останню пра"

цю В. Кабузана, в якій автор розкриває динаміку чисельності та

розселення російського етносу у світі протягом 1719–1989 рр.,

розглядає зростання кількості російського населення в Україні та

його причини. Також він торкається питання повернення росіян у

Росію в 90–х рр. ХХ ст. і не вважає це негативним явищем [50].

Ґрунтовною, на наш погляд, є колективна праця російських

дослідників під керівництвом з Ю. Арутюняна, в якій розкрива"

ються демографічні характеристики російського населення, у то"

му числі й на теренах України, за даними перепису 1989 р. Зок"

рема, в роботі висвітлено такі аспекти, як кількість російського

міського та сільського населення, структура російського населен"

ня за тривалістю проживання, склад російського населення з

погляду місця народження [51]. 

Окремий напрям етнодемографічних досліджень – міграційні

процеси, які генерують зміни етнічного складу населення країни,

регіону. Зауважимо, що етнічний аспект міграційних процесів –

один з найбільш досліджених в етнодемографії. З українських

дослідників питання міграції досліджували О. Малиновська,

М. Шульга, В. Євтух, В. Трощинський, О. Хомра, В. Зінич, М. Ро"

манюк, В. Крисаченко. Серед російських дослідників проблему

міграції росіян вивчали Ю. Арутюнян, А. Вишневський, Л. Риба"

ковський. Значну увагу російському населенню у незалежних

пострадянських державах, зокрема в Україні, приділено у роботі

С. Савоскула [52]. В дослідженні розглядається широке коло пи"

тань, пов’язаних з російським населенням України, зокрема, їхній

демографічний потенціал, соціально"економічний статус, етнічна

та громадянська ідентичність тощо. 
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Висновки. Поява останнім часом потужного наукового інте"

ресу до етнодемографічної проблематики стала важливою

подією не лише в науці, але також у суспільній практиці (у пер"

шу чергу демополітичній). Не випадково у світовій науці етно"

демографічні теми широко осмислені як напрям, що має над"

звичайно актуальний міждисциплінарний характер, а щодо

їхньої розробки постійно зростає чималий суспільний інтерес.

Тому маємо вагомі підстави твердити, що українські вчені, які

включили до сфери свого професійного інтересу згадані фун"

даментально"пошукові наукові проблеми, становлять аван"

гард, елітно"дослідницьку гвардію сучасних суспільствознав"

чих наук. 

Застосування кластерного аналізу дає змогу на обласних і

місцевих рівнях України ініціювати власні стратегії демографічно"

го розвитку з огляду на регіональні особливості демовідтворю"

вальних процесів. Вагомим чинником відтворення при цьому, як

зазначалося вище, виступає дітородна активність населення.

Аналіз дітородної активності в межах типологічних груп дає змогу

не лише з’ясувати спільні ознаки репродуктивної поведінки

населення, а й визначити комплексну стратегію її підтримки та

демографічного розвитку регіонів України. Від успішності

дослідження поставлених етнодемографічних тем залежить

напрям траєкторії подальшого суспільного життя соціуму: про"

грес, стагнація або регрес. 
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Макаренко Н. Ю. Методологические особенности и проблема0

тика современных этнодемографических исследований.

В историографическом аспекте рассмотрены основные теоре"

тико"методологические проблемы этнодемографии, особенности

ее методологической основы, а также тематика современных эт"

нодемографических исследований. Дана ретроспектива основ"

ных этапов разработки теоретических проблем этнодемографи"

ческой науки. Внимание уделено региональной дифференциации

воспроизводства населения Украины.

Ключевые слова: этнодемография, демополитика, воспроиз"

водство населения, депопуляция. 

Makarenko N. Theoretical methodological problems of ethnical

demography, methodical problems and changes in learning of ethni0

cal structure of Ukraine.

In this article we are talking about some theoretical methodological

problems of ethnical demography, methodical problems and changes

in learning of ethnical structure of Ukraine. The tendencies of migra"

tory motion of population of Ukraine are reflected in the conditions of

state independence, reasons of the migratory moving are described.

Key words: ethnical demography, ethnical structure of Ukraine,

migratory moving.
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В. В. Марчук 

УКРАЇНЦІ ГАЛИЧИНИ В БОРОТЬБІ 

ЗА КАРПАТСЬКУ УКРАЇНУ

Українці Галичини активно включилися в розбудову Карпатської

України, вступали до лав Карпатської Січі. Нелегальні переходи

українцями зі Східної Галичини польсько"чеського кордону в

1938–39 рр. свідчили про їхню солідарність із національно"

визвольною боротьбою закарпатців і вірою в те, що в Закарпатті

починається процес побудови Великої Соборної України і

незабаром Галичина стане її складовою частиною.

Ключові слова: Карпатська Україна, Галичина, галицькі

українці, національно"визвольна боротьба.

Актуальність дослідження очевидна із огляду на відсутність

комплексного вивчення участі українців Галичини у важливому

процесі встановлення незалежної української державності – про"

голошенні автономії Карпатської України. Галичани значною

мірою долучилися до організації різноманітної фінансової та мо"

ральної підтримки, забезпечення Карпатської України потрібними

фахівцями. До того ж галицькі українці активно включилися в роз"

будову Карпатської України, вступали до лав Карпатської Січі. 

Самостійна Карпатська Україна існувала впродовж надзви"

чайно короткого проміжку часу – з жовтня 1938"го до другої по"

ловини березня 1939 року, однак за її існування вболівала світо"

ва громадськість. Нині Карпатська Україна розглядається як один

з етапів державного будівництва незалежної України, а вже сам

факт її існування дає змогу говорити про державотворче призна"

чення українців Закарпаття. 

Важливу роль у дослідженні проблеми відіграли як праці активних

учасників та свідків подій: В. Бірчака, В. Розсохи, В. Гренджі"Донсько"

го, П. Стерчо, Ю. Химинця, так і сучаних дослідників: М. Вегеша,
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М. Болдижара, В. Пировича, М. Делегана, О. Д. Довганича. Однак

проблема участі галичан у національно"визвольній боротьбі закар"

патців висвітлена неповністю.

Тому основним завданням вбачається висвітлити роль

українців Галичини в боротьбі за Карпатську Україну, їхню

солідарність із національно"визвольною боротьбою закарпатців.

У Галичині з великим захопленням сприйняли звістку про те,

що Закарпаття стало автономним. Карпатська Україна виявила"

ся єдиною державою, де невелика гілка українського народу про"

голосила свою незалежність і заявила про бажання жити держав"

ним життям. Такої можливості не мали ні українці, які перебували

у складі СРСР, ні українці під владами Польщі та Румунії. Вони

дивилися на Карпатську Україну як на територію, де робиться

спроба відновити українську державність.

Українців Галичини і Закарпаття завжди об’єднували тісні

освітньо"культурні взаємини, які зросли протягом міжвоєнного

періоду. Зміцненню їх значною мірою сприяли галицькі українці,

яких доля закинула на Закарпаття після поразки національно"

визвольних змагань 1918–1919 рр. Галичани стали ініціаторами

створення на Закарпатті «Пласту», значною мірою долучилися до

виникнення товариства «Просвіта», яке відіграло визначальну

роль у формуванні національної свідомості закарпатських ук"

раїнців. Налагодились тісні стосунки між закарпатською та

львівською «Просвітами» [1, с. 239]. Нерідко громадсько"

політичні та культурні діячі краю відвідували Галичину, де вста"

новлювали контакти з галицькими письменниками, вченими і

політичними діячами. Значною мірою сприяв відносинам між ук"

раїнським населенням Східної Галичини і Закарпаття Митропо"

лит Галицький Андрей Шептицький – людина, яка зажила вели"

кий авторитет у світі. У міжвоєнний період на Закарпатті творили

визначні діячі культури Галичини Іван Панькевич, Володимир

Бірчак. Василь Пачовський, Андрій Алиськевич та багато інших,

які великою мірою сприяли становленню української літератури,

театру та мистецтва Закарпаття. 

Наприкінці 30"х років, коли посилився санаційний режим у Га"

личині, лідери проукраїнських сил краю відкрито стали па захист

українського населення, про що свідчать численні демонстрації та

акції протесту. Наприкінці 30"х років закарпатці, які жили в більш

демократичній державі, мали кращі можливості підняти свій голос
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протії денаціоналізації та полонізації галицьких українців у складі

Польщі. Галичани, добре пам’ятаючи цю підтримку, першими

прийшли на допомогу закарпатським українцям, які в 1938–1939 рр.

вибороли автономні права та будували самостійну державу. Гали"

чани бачили в Карпатській Україні початок відродження собор"

ності України, за яку боролися у 1918–1920 рр. [2, с. 293].

Українські національні сили Галичини першими прийшли на до"

помогу поборникам незалежності у Карпатській Україні. Провід

українських націоналістів, який мав широку нелегальну мережу в

Галичині, розповсюдив заклик: «Українське Закарпаття захищає в

тій хвилині ідею незалежної Української Закарпатської держави,

яка з хвилиною вибуху повстання на всіх українських землях про"

ти всіх окупантів України стихійно об’єднається в єдину державу

всіх українців» [1, с. 245]. За висловами А. Мельника, тодішнього

провідника організації, в Карпатську Україну були спрямовані всі

сили й засоби, які мала на той час ОУН [3, с. 33]. Представники ра"

дикальної течії вітали рух за незалежність Закарпаття і розгляда"

ти це як крок до соборної української держави.

Вісті про надання Підкарпатській Русі автономії швидко дійшли

до Галичини. У краї прокотилася хвиля мітингів і демонстрацій.

Ініціатором переважної більшості їх була ОУН. Особливо активно

діяв Р. Шухевич, який у жовтні 1938 р. прибув до Львова. Так, 11 жовт"

ня після богослужіння в соборі Святого Юра у Львові він зор"

ганізував демонстрацію під мадярським консулатом на підтримку

українців Закарпаття, в якій взяло участь близько 20 тис. людей.

Похід з окликами «Хай живе Україна!», «Геть з мадярами!» був,

як пише польська преса, добре організований [4, ф. 205, оп. 1,

спр. 494, арк. 52]. 

11 жовтня 1938 р. відбувся святковий молебень у греко"като"

лицькому соборі м. Ярослава [4, ф. 205, оп. 1, спр. 494, арк. 51].

14 жовтня у Перемишлі мало місце святкове зібрання у церкві

отців Василіян, ініціаторами якого виступили члени УНДО, після

чого відбулася демонстрація під гаслами «Хай живе Україна!»,

«Геть з поляками, геть з мадярами!». Своє привітання і найкращі

побажання висловив також Галицький Митрополит і Архієпископ

Львівський граф Андрей Шептицький [1, с. 235].

Протягом всього короткочасного існування Карпатської Ук"

раїни закарпатці постійно відчували моральну підтримку як з бо"

ку різноманітних організацій Галичини, так і окремих її громадян.
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Підтримка уряду А. Волошина була виявлена в сотнях листів, ав"

торами яких були галичани. Вони писали про свою готовність

всіма силами і набутим досвідом допомагати розбудові молодого

автономного краю. Галичанин Орест Зозуля просив зарахувати

його до головної фінансової дирекції в Хусті [5, ф. З, оп. З,

спр. 173, арк. 19]. Прохання прислужитися Карпатській Україні

висловили галичани Іван Голик, Антон Мисишин, Теодор Федусь,

Тома Дацьків, Іван Михайлюк. Колишній воїн УГА Омелян Лисняк,

що проживав у Пряшеві, писав: «Я, нижчепідписаний... осмілюсь

предложити свої услуги, щоб ще послужити своєму народові» [5,

ф. З, оп. 1, спр. 9, арк. 1]. Багато воїнів УГА після поразки виз"

вольних змагань були змушені емігрувати за кордон і наприкінці

30"х років проживали в Чехословаччині, Німеччині, Англії, США.

Іван Вовк писав із Франції, що буде в пригоді Карпатській Україні

як інженер за фахом. Він мав досвід роботи «на залізниці, або на

електровнях, чи споріднених галузях» [5, ф. 1148, оп. 1, спр. 293,

арк. 1]. Іван Цимбал, з Підгайців, пропонував свої послуги як ко"

лишній «член військової поліції в Тернополі» і який «відзначався,

як дуже цільний стрілець» [5, ф. 17, оп. 2, спр. 5, арк. 6].

Чимало галичан опинилося на окупованій угорцями території

після рішень Віденського арбітражу. Вони просили допомогти їм

дістатися Хуста. Сотні галичан з’явилися на Закарпатті в 20"30"х ро"

ках. Вони теж, в основному, активно включалися в розбудову ав"

тономного Закарпаття на різних ділянках господарського життя.

Окремим із них були довірені керівні посади в крайових округах.

Головою Української Національної Ради у Воловому був галича"

нин Й. Дудикевич, а його земляк С. Фігура очолював місцеву ко"

манду Січі. Про галицького письменника Костя Вагилевича, що

проживав у Рахові, В. Лацанич писав: «…знає місцеві обставини

і є дуже бажаним...» [5, ф. З, оп. З, спр. 92, арк. 42]. 

Уже наприкінці 1938 р. почалися масові переходи польсько"

чеського кордону. «З Галичини стихійно переходять молоді лю"

ди, переважно селянські хлопці», – написав у своєму щоденнику

В. Гренджа"Донський [6, с. 318]. Прикордонна січова сторожа

постійно повідомляла карпатський уряд: «Втікачі українські з

Польщі затримані в Сабінові. Просять дістатись до Ужгороду» [5,

ф. З, оп. 2, спр. 5, арк. 3]. Цей процес посилився після оголошен"

ня наказу про створення Карпатської Січі. Аналізуючи матеріали

закарпатської і галицької преси, окремі архівні матеріали, можна
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припустити, що початок нелегальних переходів кордону почався

значно раніше. Доказом цього є спогади активного учасника

національно"визвольної боротьби 1938–1939 рр. І. Стебельсько"

го: «… нам пощастило: 11 жовтня без великих пригод перетнули

кордон. Сповнені радощів, веселі, хоч і виснажені, спустилися в

долину до найближчого села по сей бік Карпат... Ми були перши"

ми галичанами, які прийшли на допомогу нашим братам по

другій стороні Карпат. Після нас прийшли сотні й тисячі. На цю

пору випало моє повне духовне становлення та змужніння» [7,

с. 19–20,27]. 

На противагу польській дійсності, сама наявність підкарпатської

автономії, в якій галицькі українці від самого початку вбачали

невеликий зародок їхніх мрій про українську державність і тому

намагалися хоч деякою мірою докласти свої зусилля до її

розбудови. «Події в Карпатській Україні, – згадував Д. Куп’як, –

викликали захоплення серед усього українського народу, де б він

не жив. Нарід вірив, що надходить новий період його історії.

Зморений цілоденною тяжкою працею селянин вечором квапився

до читальні чи кооперативи, аби почути найновіших вісток про наше

Закарпаття. Уся волинська і галицька патріотична передова молодь

готова була йти на Закарпаття, щоби зі зброєю в руках захищати

кордони самостійної часточки української Землі» [8, с. 68].

Чехословацький уряд з підозрою ставився до нелегальних

переходів кордону. Існують сотні свідчень очевидців, коли

прикордонники заарештовували перебіжчиків і через деякий час

або відразу повертали назад. Немаловажне значення мав і той

факт, що кордон переходило чимало польських шпигунів та

терористів, які вільно володіли українською мовою, нерідко

маскувалися під українців. 

Галицька молодь переходила кордон групами, нерідко

наражаючись на небезпеку бути заарештованими і покараними.

Протягом трьох тижнів в Бережанах проходив судовий процес

над 28"ма українцями Львівщини, 16 з яких було засуджено на

строки від 2 до 8 років тюремного ув’язнення [1, с. 234]. Необхідно

додати, що особливо небезпечно було переходити кордон членам

ОУН. У даному випадку строк значно збільшувався. В Галичині

створювалися цілі групи членів ОУН, перед якими ставилося за"

вдання вербувати добровольців і допомогти їм у переході через

Карпати. Для того, щоб уникнути нових судових процесів, уряд
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А. Волошина ще в листопаді 1938 р. видав відозву «Проти нероз"

важної еміграції», яку опублікували відразу всі українські газети [9].

Однак нелегальні переходи кордону не припинялися. Про такі ви"

падки писав В. Гренджа"Донський: «Наражаються ці втікачі на не"

безпеку, бо чеська жандармерія переловлює і просто без нашого

відома відсилає назад. Були і такі випадки, що передають їх по"

лякам, а ті карають їх тяжко» [6, с. 80]. Багатьох галицьких ук"

раїнців затримували ще польські прикордонники. Отже, серед

тих галичан, яким не вдалася спроба переходу кордону і, отже,

вони потрапили до рук польської прокуратури, були дві категорії:

затримані польськими прикордонниками і передані полякам чесь"

кою жандармерією. 

Після створення Карпатської Січі багато галицьких пе"

ребіжчиків влилося в її ряди. Польська влада швидко відреагу"

вала на це. В інструкції прокурора Апеляційного Суду читаємо:

«На основі донесень, які я отримав від окружних прокуратур,

можна сказати, що зросли випадки, в яких особи, затримані

при спробі нелегального переходу кордону на терени Закар"

патської Русі, що намагалися перейти кордон з ціллю вступу до

«українського легіону», створеного на Закарпатській Русі...

«Український легіон» потрібно віднести до воєнізованих ор"

ганізацій... Тому затриманих потрібно судити за законом про

загальний військовий обов’язок як польських громадян, які без зго"

ди польського уряду вступають до військових організацій» [4, ф. 205,

оп. 1, спр. 1095, арк. 13].

Польські власті неодноразово зверталися до чехословацького

уряду з нотами протесту, в яких вимагали вплинути на уряд Кар"

патської України, який на їхню думку, сприяв поширенню анти"

польської пропаганди. Хустська влада, як правило, це заперечу"

вала. Однак, такі факти мали місце і вони ускладнювали і без то"

го нелегке становище молодої автономної країни. 

Політичні процеси, які відбувалися в Карпатській Україні, мали

безпосередній вплив і на розвиток політичних подій у Галичині. «Не"

сподіваний зрив українського народу на Закарпатті до самостійно"

го життя та масові демонстрації на всіх теренах Західної України

вивів з рівноваги варшавську кліку. Побоюючись, щоб клич волі,

який нісся на хвилях етеру в широкий світ з княжого Ужгороду, не

спричинив всеукраїнського зриву, поляки застосовують жорстокий

терор супроти українського населення, який дорівнювався па"



240

цифікації 1930 року. Аби вдержати західноукраїнські терени під кон"

тролею, поляки стягнули поліційні відділи з корінної Польщі й прове"

ли масові арешти. Лише в другій половині 1938 р. кількість заареш"

тованих українців сягала багатьох тисяч осіб. Багато з тих заареш"

тованих вивозилося відразу ж до концентраційного табору в Березі

Картузькій на неозначений час каторги.» [10, с. 69].

Практично в кожному з щоденних звітів коменданта Львівсько"

го воєводства читаємо повідомлення про нелегальні переходи на

терени Карпатської України [4, ф. 205, оп. 1, спр. 498, арк. 8].

Аналіз документів дає підстави робити висновок, що найбільш

частими такі переходи були в січні – на початку лютого 1939 р.

Звичайно, не кожна спроба перейти кордон була успішною, але,

незважаючи на те, що польська прикордонна служба вже була

готова до подібного перебігу подій, багато українців з Галичини

все ж потрапило за Карпати. 

Щоб запобігти переходам кордону, в Галичині проводилися об"

шуки у громадян, які підозрювалися в агітації і допомозі пе"

ребіжчикам. Частіше вони давали негативні результати, але все

одно до підозрілих застосовували попередній арешт. Так, у с. Ве"

ликий Вилок, що у повіті Сянок, з приводу підозри у допомозі

втікачам було проведено 15 січня 1939 р. обшук чотирьох ук"

раїнців. І хоча обшук мав негативний результат, затриманих на"

правлено в розпорядження прокурора в Сянок [5, ф. З, оп. 1, спр. 9,

арк. 160]. Такі акції проводились до середини березня 1939 р. У

с. Нижня Тарнава 8 березня було затримано ІІ. Мочка і Л. Клима,

які займалися вербуванням молоді до Карпатської Січі. Пізніше

затримали ще 15 чоловік [5, ф. З, оп. 1, спр. 449, арк. 35].

У Польщі була введена жорстока цензура на листування з Кар"

патською Україною. За листами нерідко встановлювали місцез"

находження і діяльність того чи іншого втікача до Закарпаття. Пе"

реглядалися всі листи, які направляли галичанам у Карпатську

Україну, при цьому в тексті викреслювалися фрази, які мали най"

менший політичний підтекст. 

Також польська влада не хотіла допустити розповсюдження на

території Галичини карпатоукраїнської періодики. Але все ж га"

лицькі українці уважно стежили за подіями на теренах Карпатсь"

кої України. У першу чергу завдяки галицькій періодиці, інколи –

завдяки листівкам і листам, які надходили звідти. Ще одним дже"

релом інформації про події в Карпатській Україні для галицьких
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українців стали окремі невеликі за обсягом видання, присвячені

історії і культурі Закарпаття, які почали масово з’являтися у

Львові наприкінці 1938"го – на початку 1939 рр.

Проте, безперечно, найбільше занепокоєння польської влади

викликали безперервні нелегальні переходи польсько"чеського

кордону. Сьогодні важко встановити точну цифру перебіжчиків.

Аналіз документів Апеляційного Суду лише одного Львівського

воєводства показує, що в грудні 1938 р. польськими поліційними

органами було встановлено імена 35"ти галичан, які втекли до

Карпатської України, у січні 1939 р. – понад 80 [4, ф. 205, оп. 1,

спр. 498, арк. 12–110]. А були ще випадки нелегальних переходів,

які не фіксувалися. Остання спроба переходу кордону в звітах ко"

менданта львівського воєводства датується 10 березня 1939 р.

[5. ф. З, оп. 1, спр. 499, арк. 50].

Цікаво, що судові процеси над перебіжчиками польсько"чесько"

го кордону не припинялися після трагедії Карпатської України.

Відлунням карпатоукраїнських подій стали нові арешти і судові про"

цеси, які відбулися в Галичині. Наприкінці березня 1939 р. сталися

арешти серед тих небагатьох січовиків, які після трагедії Карпатсь"

кої України повернулися до Польщі. Судовим процесам передувало

довготривале розслідування. Щодо арештантів застосовувалися

три види покарання: ув’язнення, втрата громадянських прав,

поліційний нагляд [3, ф. 205, оп. 1, спр. 499, арк. 8]. Ув’язнювали, як

правило, на строк від півроку до восьми. Серед вироків зустріча"

ються такі: агітація за перехід кордону, надання допомоги при пере"

ході кордону, спроби переходу кордону, нелегальне перебування на

території Карпатської України [4, ф. 205, оп. 1, спр. 499, арк. 2]. 

Галичани взяли посильну участь в обороні Карпатської Ук"

раїни. В боях загинули або були закатовані сотні галичан. Пол"

ковник М. Колодзінський, галичанин за походженням і один з виз"

начних теоретиків військового мистецтва в Європі, одним з пер"

ших з’явився на Закарпатті і був включений до військового шта"

бу Карпатської Січі. Цей «мозок Січі», за висловом Греджа"

Донського, виконував обов’язки останнього начальника штабу.

Він відмовився прийняти угорській ультиматум про припинення

боротьби: «у словнику українського націоналіста нема слова

«капітулювати». Саме М. Колодзінський (полковник Гузар) є

найбільш легендарною постаттю на цьому відтинку історії Закар"

паття [11, с. 955–957]. В одній зі своїх праць М. Колодзінський
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дійшов висновку, що «коли вже нема розумного виходу з тяжко"

го положення, то треба вміти вмерти по"геройськи, щоб така

смерть була джерелом для молодих поколінь» [12, с. 28]. Події

1939 р. на Закарпатті довели, що це були не просто слова. Свою

«воєнну доктрину» М. Колодзінський називав націоналістичною,

бо в «Україні не може бути нічого ненаціоналістичного. Така док"

трина дасть тверді моральні й політичні підстави для української

армії» [12]. У 1938 р. М. Колодзінський завершив роботу над

своєю працею «Воєнне значення і стратегічне положення Закарпат"

тя». Автор доводив, що після підписання радянсько"чехословацько"

го договору до Закарпаття прикута особлива увага політичних і

військових кіл світу. Даний регіон становить певний інтерес для

стратегічної оборони всієї України. М. Колодзінський зауважив;

«Під оглядом стратегічним Закарпаття було б неоцінним для

оборонної системи української держави... Сильно уфортифіковані

Карпати зможуть здержати ворожий наступ зарівно з полудня як і з

заходу. В цьому випадку має для нас неоціненне значення

Лемківщина. З неї ми вічно будемо загрожувати полудневій Польщі.

Ніякий поляк не відважиться перейти на схід від Висли, якщо поперед

не буде здобутою Лемківщина, сполучена фортифікаційною

системою з Перемишлем і Львовом» [11, с. 28–29]. З великої

кількості емігрантів Карпатської України саме про полковника

Гузара в очевидців збереглися найкращі спогади. «Його висока

постать була завжди мені імпонуючою, – писав В. Гренджа"

Донський, – тепер просто його обожую. Хоч він і ходить у

цивільному одязі, зразу видно, що вояк... Палає ненавистю проти

ворогів, його спокійне, зрівноважене обличчя є виразом хороброї

душі, ті тверді риси віддзеркалюють безмежну, незастрашиму

відвагу...» [6, с. 187–188].

Одночасно з М. Колодзінським на Закарпаття прибув ук"

раїнський політичний і військовий діяч Зенон Коссак. Він пройшов

шлях від члена Проводу Спілки Української Націоналістичної Мо"

лоді (1928), члена ОУН (1929), референта Крайової Екзекутиви

ОУН на західноукраїнських землях (1929) до заступника бойового

референта Р. Шухевича (1930). Організована ним бойова група

УВО в Дрогобичі організувала цілу низку терористичних актів

проти окремих представників польських властей у Бориславі,

Трускавці, Городенці (1931–1932). Немаловажний і той факт, що

З. Коссак у червні"вересні 1938 р. брав участь у розробці плану
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втечі С. Бандери з в’язниці у Вронках, внаслідок чого був заареш"

тований і перебував під слідством до кінця листопада 1938 р. [13].

В Карпатську Україну З. Коссак прибув у грудні 1938 р. і діяв

під псевдонімом «Тарнавський». В Карпатській Січі йому було

присвоєно звання поручика. Протягом всього існування Кар"

патської України З. Коссак очолював субреферат ідеології у

відділі преси і пропаганди, проводив безпосередню військову

підготовку в Карпатській Січі. Саме з ініціативи З. Коссака 19 лю"

того 1939 р. в Хусті було проведено II Січовий з’їзд.

У щоденнику В. Гренджі"Донського, особливо в його другій час"

тині «Під чоботом окупанта», міститься безліч доказів того, що га"

личани повністю розділили зі своїми закарпатськими братами всі

страждання і муки. Письменник і редактор «Нової свободи» одер"

жував факти від своїх товаришів по табору, які приходили дещо

пізніше за нього, а також багато цікавого дізнався і від угорських

гонведів, які часто любили похизуватися своїми «подвигами».

Спершу угорці розстрілювали всіх січовиків без вибору, а че"

рез деякий час формували окремі групи з галичан і передавали

останніх полякам. Так, 21 квітня 1939 р. вони «відправили до кон"

центраційного табору групу галичан до Польщі – близько 60 лю"

дей. На границі в Ужку передали полякам. Поляки цих нещас"

ників ще на очах мадярських вояків почали масакрувати і вели

під один беріг, де вже ждали їх польські кулемети..» [6, с. 270–271].

Галичан відвели на півтора кілометра далі в ліс, яким проходила

фронтова боева лінія за світової війни. Тут їх розіп’яли на дере"

вах. Поперш поприв’язували їм руки заржавілим дротом, що

знайшли в старій фронтовій лінії, відтак розіп’яті руки й ноги по"

прибивали залізними скобами та великими цвяхами, що ними

прибивають рейки на залізницях. Над розіп’ятими, але ще живи"

ми героями почали поляки і мадяри знущатись, плюючи їм у вічі

та б’ючи рушницями» [6, с. 314–315].

Особливо жахливими постають свідчення про розстріл січовиків

у 1939 р., коли захисники Карпатської України набули статусу

полонених. Одним із місць наймасовіших розстрілів січовиків мо"

жемо назвати Верецький перевал. Свідки тих трагічних подій дово"

дять, що масові розстріли проводили як угорські, так і польські

військові [14, с. 159–164]. Так, один із очевидців Ф. Голянич вказу"

вав, що після передачі угорцями сотні полонених січовиків (пере"

важно галичан) польським військовим вже наступного дня вони
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були розстріляні [14, с. 161–162]. Сотні і сотні тіл захисників Кар"

патської України знаходили і в інших місцях [14, с. 162–164].

Після падіння Карпатської України по всій Галичині проходили

жалобні богослужіння. 18 березня у Соборі Святого Юра у Львові

відбувся молебень за загиблими січовиками, на якому були при"

сутні близько 400 чоловік. Після закінчення відбувся мітинг під

гаслами «Геть з мадярами!», «Геть з поляками!». Демонстрантів

розігнала поліція [4, ф. 205, оп. 1, спр. 499, арк. 89]. Про ці захо"

ди повідомляв у своєму звіті окружний прокурор Станіслава від

18 квітня 1939 р. [4, ф. 205, оп. 1, спр. 879, арк. 177].

25 березня львівські газети опублікували спільну заяву

провідних легальних українських партій Галичини під назвою «Ук"

раїнці», в якій, між іншим, сказано; «Майже всю державну тери"

торію Карпатської України зайняла Мадярщина... Оперта лише

на власні сили Карпатська Україна не могла держатися під зброй"

ним напором мадярських військ... Зрозумілий біль, що огортає

нас сьогодні... Не час на біль зневіру... Нехай у гарті духа і мо"

ральній силі Української Нації кується її доля» [9].

Українці Галичини з великим ентузіазмом зустріли звістку про на"

дання Закарпаттю автономних прав, а згодом проголошення неза"

лежної Карпато"Української держави. Підтримка національно"виз"

вольних змагань закарпатських українців вилилась у численні де"

монстрації та акції протесту проти експансіоністських планів Польщі

й Угорщини. Демонстрації, які відбулися у Львові, Буську та інших

містах Галичини, були ініційовані як ОУН, так і легальними партіями

Галичини, зокрема УНДО. Підтримала Карпатську Україну греко"ка"

толицька церква Галичини в особі митрополита Андрея Щептицько"

го. Галичани значною мірою спричинилися організації різноманітної

фінансової та моральної підтримки, забезпечення Карпатської Ук"

раїни потрібними фахівцями. Починаючи з жовтня 1938 р., почалися

масові нелегальні переходи польсько"чеського кордону юнаками і

дівчатами Галичини в Карпатську Україну. Переходячи кордон, га"

лицькі українці піддавалися великій небезпеці: їх могли затримати

польські прикордонники або повернути назад чехословацькі. У будь"

якому випадку галицька молодь опинялася перед польським судом.

Переважна більшість галицьких українців активно включилися

в розбудову Карпатської України, вступали до лав Карпатської

Січі. Нелегальні переходи кордону тривали аж до початку берез"

ня 1939 р., а судові процеси в Польщі над перебіжчиками мали
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місце протягом квітня"червня. Нелегальні переходи українцями

Східної Галичини польсько"чеського кордону в 1938"1939 рр.

свідчили про їхню солідарність з національно"визвольною бо"

ротьбою закарпатців. Вони щиро вірили, що в Закарпатті почи"

нається процес побудови Великої Соборної України, і незабаром

Східна Галичина стане її складовою частиною.
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Марчук В. Украинцы Галичины в борьбе за Карпатскую Украину.

Украинцы Галичины активно включились в перестройку Кар"

патской Украины, вступали в ряды Карпатской Сечи. Нелегаль"

ные переходы украинцами Восточной Галичины польско"чешской

границы в 1938–1939 гг. свидетельствовали об их солидарности

с национально"освободительной борьбой закарпатцев, верой в

то, что в Закарпатье начинается процесс построения соборной

Украины, и вскоре Галичина станет ее составной частью. 

Ключевые слова: Карпатская Украина, Галичина, галицкие ук"

раинцы, национально"освободительная борьба.

Marchuk Vasyl. Ukrainians of Galychina in a fight for Carpathian

Ukraine.

Ukrainians of Galychyna actively joined in developing of

Carpathian Ukraine and entered into the rows of Carpathian Sich.

Illegal transitions of Polish"Czech border by Ukrainians of East

Galychyna in 1938"1939 was testified to their solidarity with the

national liberation fight of Zakarpattya, by a faith in that the process of

construction of Large United Ukraine begins in Zakarpattya, and soon

Galychyna will become a part of it.

Key words: Carpathian Ukraine, Galychyna, national liberation

fight.
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Н. В. Марчук

ЕТНІЧНА ПОЛІТИКА СТОСОВНО РУСИНІВ В УМОВАХ

УГОРСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ТА ДРУГОЇ СІВТОВОЇ ВІЙНИ

У статті доведено, що політика угорського уряду в економічній,

суспільно"політичній та духовній сферах життя на Закарпатті бу"

ла спрямована на гальмування етнокультурної самосвідомості

русинів Закарпаття, та на утвердження панівного становища

угорської етногрупи. Українська ідентичність закарпатців

(етнічна, мовна, культурна) піддавалася шаленому політичному

та психологічному тиску.

Ключові слова: русини, етнічна політика, угорська окупація За"

карпаття, етнокультурна самосвідомість.

Населення Закарпаття відзначається слабкою політизацією.

Все ж упродовж останніх двадцяти років в його середовищі спос"

терігається активізація русинського руху. Його представники вима"

гають від органів державної влади прирівняти цей субетнос ук"

раїнського народу у правах до окремої національності, зокрема,

визнання русинської мови як самостійної і утворення окремого дер"

жавного осередку – автономної республіки Підкарпатська Русь.

Без сумніву, питання про визнання русинів як окремої

національності у складі української держави є заполітизованим, і

ця проблема вимагає об’єктивного дослідження. Незважаючи на

входження українців до складу різних іноземних держав, вони

пройшли тривалий історико"культурний період від самоназви руси"

ни до усвідомлення себе органічною частиною українського наро"

ду. Наведений у статті матеріал може засвідчити безперервність

історико"культурних зв’язків Закарпаття в період угорської окупації

зі східнослов’янськими землями і прослідкувати внесок закар"

патських русинів у розвиток духовної культури населення

Українських Карпат.
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Важливість вивчення згадуваної проблеми полягає також у

тому, що й досі вона не стала предметом ґрунтовного розгляду в

українській та зарубіжній історіографії. Місцю та ролі етнічної

ідентичності та етнічної самоідентифікації як її складової приділено

значну увагу в працях О. Картунова та О. Майбороди, І. Кресіної,

М. Панчука, С. Римаренка; М. Шульги, А. Орлова, А. Пономарьова;

І. Оніщенко, М. Обушного, Т. Рудницької, Б. Попова та ін. За

останні п’ятнадцять років історія, традиційна матеріальна і

духовна культура русинів були об’єктом досліджень українських

учених. Проте проблеми ідентифікації русинів, стан етнічності,

особливості етнокультурних самоідентифікацій, політичних

чинників, зумовлених докорінними перетвореннями українського

суспільства досліджувався недостатньо. Усе це зумовило мету і

завдання даної розвідки. 

Якщо в етнополітичному житті Закарпаття у складі Чехословач"

чини, а потім Карпатської України утвердився українофільський на"

прямок, то від угорської окупації даний напрямок почав занепадати.

Вже з перших днів цієї окупації пануючий режим жорстоко

розправлявся з прихильниками і провідниками Карпатської

України, а її захисники – вояки «Карпатської січі» – загинули у

збройних змаганнях з окупантами або потрапили в полон [1, с. 135].

Свідомих прихильників ідеї українства арештовували, масово

створювалися тюрми і табори у багатьох містечках Закарпаття. Так,

у таборі Вар’юлопоша в Угорщині у квітні 1939 року перебувало

близько 1200 закарпатців [2, с. 23]. Загалом в перші місяці угорсь"

кої окупації в Закарпатті загинуло 4,5 тис. чоловік та 2000 було ки"

нуто в концентраційні табори [3, с. 299]. 

Угорським окупаційним режимом почали практикуватися пе"

ревірки благонадійності інтелігенції краю. Вчителі, лікарі, інжене"

ри, культурні діячі, посадовці – усі, хто працював на різних поса"

дах в органах управління за часів Чехословаччини, змушені були

пройти жорна спеціально створених комісій. Чотири такі спеціаль"

но проінструктовані комісії були утворені в січні 1940 р. В одному

зі списків осіб, які пройшли таку комісію, фігурувало 142 викла"

дачі, з них русинів – 84 особи, українців – 35 осіб, євреїв – 11 осіб,

угорців – 10 осіб, німців – 2 особи. В результаті «роботи» комісії

благонадійними з них було визнано тільки 92 особи. Серед небла"

гонадійних та сумнівних виявилися 31 особа, причетна до ук"

раїнського руху, 5 – прихильників «Карпатської січі» та 2 російські
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емігранти [4]. Загалом, такі комісії мали винести вироки 2500 ви"

кладачам навчальних закладів Закарпаття [5]. Звичайно, без ро"

боти і, відповідно, засобів до життя залишилася значна частина

національно свідомих українців, більшість з яких офіційно іден"

тифікувала себе русинами. Також, щоб не поширювали анти"

угорські настрої у краю, Міністерство внутрішніх справ вирішило

«протягом шести тижнів перевести всіх чехословацьких залізнич"

ників русинської національності або тих, що співчувають їм, на

посади в суто угорські краї» [6, с. 95]. Державні органи перевіря"

ли всіх жителів Закарпаття, хто і до яких товариств чи політичних

партій належав, які функції виконував впродовж 1918–1939 pp.,

незалежно від етнічного складу населення, який був на той час

досить таки різноманітний. Серед 725 925 жителів краю ук"

раїнців/русинів нараховувалося 450 925, угорців – 115 805, євреїв –

95 008, чехів і словаків – 34 511, німців – 13 804, румунів – 12 777,

інших – 25 27 осіб [7, s. 131]. 

Хоча угорці становили 16 % населення Закарпаття, офіційний

Будапешт проводив політику повної мадяризації краю за будь"яку

ціну, щоб і згадки не залишилося від державного укладу

попереднього двадцятиріччя. Угорська влада всілякими засобами

пропагувала тезу про окремішність місцевого слов’янського

населення і від українців, і від росіян. Своєрідно трактувалася

дискусія щодо етноніму закарпатців, – їх офіційна влада іден"

тифікувала угрорусами, або карпаторосами, аргументуючи тим,

що етнонім «русин» є надто скомпрометованим, тобто він повністю

ствердився як синонім поняття «українець» [8, с. 2]. А етнонім «ук"

раїнець» узагалі було заборонено вживати, наполегливо і пла"

номірно дискредитувалась українська мова, посилювалася

цензура, згорталася видавнича діяльність, вилучалися україно"

мовні книжки. 

Правлячий режим усвідомлював величезне значення мови у

процесі етнокультурної самосвідомості українців Закарпаття і

тому всіляко сприяв і заохочував входженню російської мови у

краю. Так, найперше було заохочено до вивчення російської мови

грошовими преміями угорських жандармів. Регентський комісар

угорського уряду М. Козма усіляко пропагував угрорусизм, запев"

няв, що не угорська мова стоїть на перешкоді утвердження

самоідентифікації закарпатців, а українська, вбачаючи у користу"

ванні русинами української мови асиміляційні процеси [9, с. 99]. 
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З метою мадяризації краю на захопленій території створювали"

ся цілі організації, які діяли паралельно з угорським урядом.

Подібна організація «Угорець за угорця», утворена 1938 р.,

матеріально заохочувала жителів Закарпаття до визнання

угорських порядків. Продуктові набори своїм прихильникам з"

поміж жителів краю, які вони роздавали, були перев’язані

стрічками червоно"біло"зеленого кольору державного прапора

Угорщини. Також відпочивати на озеро Балатон було відправлено

300 дітей «руської національності», виділялися гроші на розвиток

домашніх промислів, дозволялося закарпатцям виїжджати на

тимчасові заробітки вглиб Угорщини. Це мало сприяти більш

лояльному ставленню закарпатців до угорських окупантів [9, с. 28].

Відома своїми діями на підтримку угорського уряду молодіжна

воєнізована організація «Левенте». У 1939 р. весь персонал

діючих на Закарпатті шкіл був переведений у підпорядкування

проводу «Левенте» [10, с. 52], структурами якої було пронизане і

все Закарпаття. Учителі змушені були під керівництвом інструк"

торів цієї організації організовувати обов’язкову військову підго"

товку як можливого резерву угорської армії. 

Серед інших організацій проугорського спрямування назвемо

«Союз підкарпатських бойових товаришів ім. М. Верчені», «Куль"

турне товариство імені Івана Куртяка» та «Підкарпатське товарист"

во наук». Засноване 26 січня 1941 р., товариство задекларувало

аполітичність, однак насправді зусилля науковців спрямовувалися

на обґрунтування тези про окремішність русинів Закарпаття від ук"

раїнців та росіян. Цей політичний підтекст і характеризував наукові

праці та навчальні посібники, журнали і часописи, культурно"

просвітню роботу товариства [9, с. 171]. У «Союзі підкарпатських

бойових товаришів ім. М. Верчені» та «Культурному товаристві

імені Івана Куртяка» знайшли прихисток особи, котрі завжди

обстоювали ідею державної єдності Закарпаття й Угорщини.

Відразу після захоплення краю угорський уряд розпочав вести

пропаганду автономії Закарпаття. Однак, відверто шовіністична,

спрямована на повну інкорпорацію окупованих земель, політика

правлячих кіл Угорщини, які боялися сепаратистських рухів, ста"

ла на перешкоді утворення автономії. Угорський уряд намагався

шляхом всеохоплюючої політики асиміляції перетворити місце"

вих жителів на угоросів, а Закарпаття – на невід’ємну частину

Угорщини.
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Освітня політика угорського уряду спрямовувалася на де"

націоналізацію місцевого населення, його повну асиміляцію.

Окрім вивчення російської мови, угорським урядом було запро"

ваджено угорську мову як державну і обов’язкову. Мотивуючи

тим, що в період входження Закарпаття до складу Чехословач"

чини було створено багато русинських шкіл, влада вдалася до

їхнього закриття. Якщо в 1939 р. в русинських гімназіях Закар"

паття навчалось 2407 учнів, то у 1942 р. – 1743, і надалі кількість

учнів скорочувалася. Якщо на початку 1938/39 навчального ро"

ку на Підкарпатті працювало 52 горожанські школи, у тому числі

23 русинські/українські, 24 чеські, 4 угорські та одна німецька і

в них навчалося 12 127 учнів, то на початку 1940/41 навчально"

го року у 12 горожанських школах (11 державних і одна

єврейська громадська, що залишилася) навчався 2621 учень [9,

с. 270]. Також тільки вчителі"угорці отримували надбавку до за"

робітної плати.

Щоби і надалі загальмовувати процеси русинської самосвідо"

мості, в угорських містах організовувалися спеціальні курси

угорської мови для «угроруських» вчителів. Зокрема, у місті

Папі на таких курсах навчалося 50 вчителів. З цією ж метою

окупаційними властями практикувалася також і заміна етнічних

русинських/українських вчителів угорцями в семінаріях,

гімназіях та школах. 

Отож, як бачимо з вищенаведеного, політика угорського уряду

в економічній суспільно"політичній та духовній сферах життя на

загарбаній території була спрямована на гальмування етнокуль"

турної самосвідомості русинів Закарпаття, та на утвердження

панівного становища угорської етногрупи. Однак, реальні проце"

си в життєдіяльності етнічних громад краю визначалися також і

живучістю їхніх національних традицій, прагненням зберігати са"

мобутність свого освітнього, культурного і духовного життя, ста"

ном національного самоусвідомлення.

Рівень етнополітичної мобільності українців"русинів гальму"

вався, адже вони були позбавлені будь"яких можливостей ле"

гальної роботи, їм нав’язувалася чужа для них практика угрору"

синізму, вони були позбавлені можливостей навчати дітей рідною

мовою, мати національну пресу та організаційні форми культурно"

мистецького розвитку, були витіснені на маргінес суспільно"

політичного життя.
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Однак, український націоналістичний рух в краї продовжував,

хоч не так активно, все ж результативно діяти. Так, Організація

українських націоналістів намагалася, попри значні втрати свого

політичного і кадрового потенціалу за часів погрому угорськими

окупантами Карпатської України, утримати Закарпаття в орбіті

загальноукраїнського націоналістичного руху [11, с. 270]. З цією

метою були утворені нелегальні гуртки та курси, що готували ка"

дри для роботи на Закарпатті, а у лютому 1940 р. у Хусті на збо"

рах активу націоналістичного руху було утворено крайовий

провід ОУН. Підпільниками ОУН було налагоджено випуск неле"

гальної газети «Чин», проводилися різні акції проти існуючого ре"

жиму. Однією з таких акцій непокори угорському режимові став

факт заміни угорського прапора на український на Хустському

замку. Угорській поліції вдалося натрапити на слід підпільників.

До судової відповідальності було притягнуто 165 осіб. У липні

1942 р. трибунал констатував, що «підсудні проголошували, що

Закарпаття завжди було українською землею, такою і залишить"

ся, у зв’язку з чим необхідно відірвати його від Угорщини і

приєднати до України» [12, с. 144]. Діяльність Організації ук"

раїнських націоналістів була припинена.

На відміну від націоналістичного, комуністичний рух опору

мав ідейно підготовлений актив, також мав моральну, кадрову,

фінансову допомогу Радянської України, але одночасно з бо"

ротьбою проти окупантів провадив також і рух за єднання За"

карпаття з УРСР. Комуністи пропагували радянський спосіб

життя, етнічну спорідненість русинів/українців з українцями Ра"

дянського Союзу, історичну обумовленість входження Закар"

паття до складу України.

З перших же днів угорської окупації репресивний апарат з

жорстокістю карав найменші прояви проукраїнських настроїв,

у роки ж Другої світової війни та після окупації Угорщини

гітлерівськими військами (19 березня 1944 р.) ця жорстокість

не мала меж. За таких умов, ризикуючи життям, українці/руси"

ни краю не тільки допомагали учасникам руху опору, а й самі

ставали бійцями партизанських загонів, що інтенсивно почали

створюватися. Підпільний антифашистський рух набирав

більш організованого характеру і перетворювався на успішну

масову партизанську боротьбу, а Комуністична організація

краю 19 листопада 1944 р. легально стає Комуністичною
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партією Закарпатської України. Тепер комуністи, народні

комітети і ради, громадські і культурні організації, православ"

на церква розгорнули масову пропагандистську кампанію за

возз’єднання з Радянською Україною. При цьому широко вико"

ристовувалось природнє прагнення українців/русинів до со"

борності, патріотичні гасла «Просвіти» і навіть національно"

культурна практика державного будівництва Карпатської

України. На газетних шпальтах зарясніли гасла: «Хай живе на"

ша матір"батьківщина Україна, якої ми плоть і кров!», «Ук"

раїно, рідна мати, прийми твоїх дітей!», «Прагнемо жити в

одній державі з нашими українськими братами!», «Назавжди

возз’єднаємося з матір’ю"Україною!» і т.ін. [13]. 

Очищення Закарпаття від іноземних окупантів у жовтні"листо"

паді 1944 р. українцями/русинами краю сприймалось прихильно,

навіть з ентузіазмом. Хоча атмосфера доброзичливості почала

змінюватись на острах перед політичною практикою радянського

режиму, однак ідея об’єднання з «великою Україною», яка вино"

шувалась у попередні часи, почала набувати популярності і

обрисів політичної реальності. Тривалий період протистояння іно"

земному пануванню і утвердження української національної

свідомості впродовж 20"х–30"х років ХХ ст. стали основними чин"

никами прагнень українців Закарпаття до возз’єднання з Ук"

раїною: адже перша спроба возз’єднання у 1919 р. та спроба

створити незалежну українську державу в 1938–1939 рр. зазнали

невдачі. Завдяки експансіоністській політиці Радянського Союзу

були створені передумови для возз’єднання Закарпаття з Ук"

раїною. З цього часу закарпатські комуністи, слідом за

українськими націоналістами і народовцями, почали вживати ет"

ноніми «русин» і «українець» як тотожні.

Процес українського самоусвідомлення в умовах визволен"

ня Закарпаття (жовтень 1944 – червень 1945 рр.) стиму"

лювався і прискорювався низкою чинників: фактом вигнання

іноземних загарбників і організації місцевого самоврядування

народних комітетів і рад, що сприймались як місцева ук"

раїнська влада; ініціативами розгортання масового народного

руху за возз’єднання Карпатської України з Україною та

рішеннями Першого з’їзду Народних комітетів; демонстрацією

кращих зразків української національної культури професійни"

ми і аматорськими колективами, широким розмахом в краї ху"
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дожньої самодіяльності з використанням кращих просвітянсь"

ких традицій 20–30"х рр. ХХ ст.; використанням української мо"

ви як службової в державних органах влади і почасти в ор"

ганізаціях Комуністичній партії Закарпатської України, запро"

вадженням українського мовного режиму в навчальних закла"

дах краю, що сприймалось населенням як продовження політи"

ки Карпатської України. Кожен з цих чинників по"своєму впли"

вав на національне світовідчуття і світосприйняття українців

Закарпаття.

В період угорської окупації Закарпаття соціально"економічні,

суспільно"політичні та духовно"культурні інтереси українців"ру"

синів краю вчергове були проігноровані. Процеси національного

самоусвідомлення та самобутнього розвитку не мали умов для

свого існування, а проугорська орієнтація стала домінуючою і

всіляко заохочувалась і підтримувалась окупаційним режимом.

Антиугорські орієнтації українців/русинів всіляко поборювалися

включно з фізичним знищенням.

Українська ідентичність закарпатців (етнічна, мовна, культур"

на) піддавалася шаленому політичному та психологічному тиску.

Жителям краю нав’язувалася думка про те, що вони не мають

нічого спільного з українцями, а існує тільки тисячолітня духовна

єдність з угорцями. 

Свавілля окупаційного режиму було подолане рухом опору,

що з особливою активністю проявився в діяльності українсько"

го національного підпілля та інтернаціональній комуністичній

підпільно"партизанській боротьбі. Український національний рух

після масових репресивних акцій окупантів 1942 р. певний час

залишався обезкровленим, тоді як комуністичний інтер"

національний рух перетворився на масову військово"політичну

силу, за рахунок місцевого населення утворювалися масові

партизанські загони. З ініціативи командування партизанських

загонів у кількох населених пунктах Закарпаття були утворені

перші народні ради (комітети), представники яких 26 жовтня

1944 р. й ухвалили Маніфест про вихід Закарпаття зі складу Че"

хословаччини і возз’єднання його з Радянською Україною, що

відкрило шлях до впровадження на Закарпатті радянського

суспільно"політичного устрою.

Політика угорського уряду в економічній суспільно"

політичній та духовній сферах життя на загарбаній території
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була спрямована на гальмування етнокультурної самосвідо"

мості русинів Закарпаття, та на утвердження панівного стано"

вища в краї.
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О. О. Нестуля, С. І. Нестуля 

РОЛЬ М. Ф. БІЛЯШІВСЬКОГО У СТВОРЕННІ МУЗЕЮ 

Ф. Р. ШТЕЙНГЕЛЯ У с. ГОРОДОК НА ВОЛИНІ

Аналізується роль Миколи Федотовича Біляшівського у ста"

новленні Волинського музею: обґрунтуванні необхідності ство"

рення, розробці тематично"експозиційного плану музею, форму"

ванні його колекції, організації науково"дослідної та просвітниць"

кої діяльності.

Ключові слова: музей, пам’ятки, старожитності, археологія, ет"

нографія, музейне будівництво, пам’яткоохоронна діяльність.

Микола Федотович Біляшівський був однією з найбільш видат"

них постатей на науковій, культурній та громадській ниві України

кінця ХІХ – першої чверті ХХ століття. Він досяг значних успіхів у

дослідженні археологічних пам’яток України, а редагована ним

«Археологическая летопись Южной России» стала своєрідним

науковим і організаційним центром, навколо якого групувалися

археологи регіону. Вагомим був внесок ученого в розвиток етно"

графії та мистецтвознавства, історії та архівної справи в Україні.

М. Ф. Біляшівський проводив величезну пам’яткоохоронну робо"

ту, мав незаперечний авторитет серед музейників.

Останній ґрунтувався на енциклопедичних знаннях М. Ф. Біляшів"

ського в галузі музейного будівництва та тих успіхах, яких він до"

сяг у своїй практичній роботі на цій ниві. Зокрема М. Ф. Біляшівський

допомагав у становленні музею Полтавського губернського зем"

ства і Чернігівського музею ім. В. В. Тарновського, сприяв розвит"

кові Херсонського і Житомирського музеїв. Більше двадцяти

років він очолював заснований ним Київський художньо"промис"

ловий музей. Визначені М. Ф. Біляшівським засадничі принципи

музейного будівництва не втратили своєї актуальності й понині і,

отже, заслуговують на актуалізацію в наукових дослідженнях йо"

го спадщини.
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Першим значним успіхом М. Ф. Біляшівського як музейника ста"

ло створення під його безпосереднім керівництвом Городоцького

музею (Волинська губернія) барона Ф. Р. Штейнгеля. Дослідники

життєвого шляху та наукової спадщини М. Ф. Біляшівського не

обійшли увагою цей важливий напрямок його багатогранної діяль"

ності. Так, деякі аспекти історії Городоцького музею порушують у

своїх публікаціях М. та Б. Біляшівські [1], Г. Скрипник [2], С. Шев"

чук та ін. [3]. Разом з тим, виявлені в архівах документи дають змо"

гу значно розширити вже введені в науковий обіг відомості про

розвиток музею барона Штейнгеля в с. Городок, повніше оцінити

роль М. Ф. Біляшівського у становленні музею. Саме в цьому і по"

лягає завдання пропонованої статті.

Перш за все варто зупинитися на з’ясуванні обставин запро"

шення в 1895 році Ф. Р. Штейнгелем молодого тоді ученого до

праці над створенням музею в с. Городок. Більшість дослідників

вважає, що причиною цього була виключна наукова компе"

тентність М. Ф. Біляшівського в питаннях музейного будівництва.

Однак, як згадував сам Микола Федотович, ще в Києві він був знай"

омий з сім’єю Штейнгеля. Коли ж М. Ф. Біляшівський переїхав пра"

цювати у Варшаву, «поновили знайомство, скоро зійшлися ближче

і з того часу зосталися приятелями як то кажуть на все життя» [4,

арк. 21–22]. Їхні стосунки переросли у справжню дружбу, яку вони

пронесли через роки, допомагаючи один одному не лише у науко"

вих та громадських справах, а й у чисто приватних. При цьому

М. Ф. Біляшівський з однаковою приязністю ставився як до Ф. Р. Штейн"

геля, так і до його дружини Віри Миколаївни, Бориса та Олександра

Штейнгелів, з якими він вів жваве листування [5, арк. 1].

М. Ф. Біляшівському в родині Штейнгелів імпонував, перш за

все демократизм, небайдужість до долі простого народу. «Про"

живаючи з далеких часів в маєтку Городок Рівненського повіту

Волинської губернії, – писав Ф. Р. Штейнгель, – я цілком поріднив"

ся з цією місцевістю і народом, внаслідок чого інтереси цього краю

стали для мене близькими» [6, арк. 1]. Як відомо, у своєму маєтку

в с. Городок на Волині Ф. Р. Штейнгель побудував лікарню, школу

в два поверхи, віддав для загального вжитку велику власну

бібліотеку, відкрив для селян чайну, лазню, заклав овочеву теп"

лицю [4, арк. 22].

Не був байдужий Ф. Р. Штейнгель і до минулого рідного краю,

вивчав його та прагнув популяризувати. «Спочатку, – писав він, –
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мені спало на думку, по можливості, зібрати відомості про колекції,

які мають стосунок до питань про Волинь, які мене цікавили, але

думка ця ще не мала предметної форми. Тоді я звернувся за

порадою до мого друга, який, як було мені відомо, спеціально

займається археологією й етнографією. Біляшівський познайомив

мене з існуючими в багатьох місцевостях за кордоном і, на жаль,

обмеженою кількістю у нас т. зв. місцевими музеями та

познайомив з програмами і завданнями таких музеїв. Я побачив,

що саме такі музеї і зможуть дати відповідь на ті численні питання,

які цікавили мене стосовно Волинської губернії» [6, арк. 1].

Таким чином, саме під впливом М. Ф. Біляшівського Ф. Р. Штейн"

гель дійшов висновку про необхідність заснувати краєзнавчий му"

зей. Отже, не випадково саме до М. Ф. Біляшівського він звернув"

ся із проханням розробити структуру музею та визначити основні

напрямки і форми його діяльності з розміщення і поповнення екс"

позицій, їхньої популяризації серед широкого загалу та з науково"

го використання.

«Праця М. Ф. Біляшівського в Городоцькому музеї була

піонерською, – пишуть онуки ученого у своїй статті про нього, –

найдужче завдяки чіткому розумінню комплексності досліджень,

що давало змогу виробити план роботи не на один рік і з вивчен"

ня окремих фактів поступово складати наукові уявлення про жит"

тя краю» [1, с. 23]. 

Незважаючи на всю складність поставленого завдання,

М. Біляшівський успішно виконав його. Відповідно до розробле"

ної ним схеми побудови Городоцького музею, музей мав склада"

тися з п’яти відділів та бібліотеки. В першому – природничому –

відділі передбачалось розмістити колекції з геології, мінералогії,

палеонтології, флори і фауни Волинської губернії. Географічний

відділ мав концентрувати карти, плани, краєвиди окремих

місцевостей. Однак, головним змістом цього відділу, на думку

М. Ф. Біляшівського, мали стати «Збірники історико"географічних

матеріалів по Волинській губернії», які б характеризували кожен

населений пункт чи окремі місцевості краю. З цією метою до

збірників планувалось включати стародавні та нові акти та їхні

копії, описи, етнографічні спостереження, плани, види, типи посе"

лень різних прошарків населення, відомості про пам’ятки старо"

вини, статистичні дані і т. д. Антропологічний відділ мав репрезен"

тувати «матеріали, що стосуються фізичного боку як попереднь"
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ого, так і сучасного населення Волинської губернії». В архео"

логічному відділі планувалось збирати та експонувати пам’ятки

«доісторичної та історичної археології». «Волинь, – наголошував

М. Ф. Біляшівський, – дуже багата пам’ятками доісторичної ста"

ровини і, якби вдалося зібрати хоча б лише зразки подібних

пам’яток з різних частин Волинської губернії, то вже тоді можна

було б вважати завдання виконаним». З пам’яток історичної ар"

хеології у відділі передбачалось основне місце відвести предме"

там народного побуту. Тут же мали розташуватися нумізматичні

колекції, зразки будівельних матеріалів різних епох. Особливого

значення М. Ф. Біляшівський надавав становленню етно"

графічного відділу музею, в якому б давалась повна картина на"

родного побуту Волині. Саме він, наголошував Микола Федото"

вич, «останнім часом зазнає сильних змін і дуже важливо зберег"

ти, поруч з сучасними предметами, і залишки минулого, які зни"

кають кожного дня».

Завданням збирання, дослідження та популяризації пам’яток

минулого Волині підпорядковувалась і діяльність бібліотеки при

музеї. Зокрема, в ній передбачалось створити відділ рукописів, в

якому мали зберігатись актові документи, спогади, документи

відомих уродженців та громадських і культурних діячів Волині,

приватне листування представників різних прошарків населення

краю. В окремих відділах бібліотеки планувалось концентрувати

стародруки та новітні видання про Волинь.

Відповідно до розробленої М. Ф. Біляшівським програми, музей

мусив мати виключно науковий характер. «В колекції музею, – пи"

сав він, – вирішено поміщати лише ті предмети, походження яких

точно відомо». Відтак, як у всіх наукових музейних закладах, у Го"

родоцькому музеї запроваджувалась наукова каталогізація екс"

понатів, планувалось друкувати щорічні звіти музею та зробити

його доступним для науковців та широкого загалу [7, с. ІV–VІІ].

Така широка програма музею визначила основні форми робо"

ти з поповнення його фондів експонатами. Як справедливо за"

уважує Г. Скрипник, «основним джерелом надходжень музею, на

відміну від інших осередків, були не приватні пожертвування, а

численні експедиції» [2, с. 32]. Перші з них були організовані й

очолювались безпосередньо М. Ф. Біляшівським. Влітку 1895 ро"

ку Микола Федотович побував у маєтку Ф. Р. Штейнгеля і разом

з ним здійснив подорож Волинню, «збираючи та фотографуючи
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пам’ятки старовини, провів археологічні розкопки». В 1897 та

1898 рр. він спільно з Ф. Р. Штейнгелем здійснив розкопки кур"

ганів у Ровенському повіті і поблизу сіл Карпилівка /2 кургани,

Грабово /2/, Рогачово /6/, Студінка /6/ [8, с. 136]. Матеріали розко"

пок значно поповнили фонди антропологічного та археологічного

відділів Городоцького музею [7, с. 15–17; 9, с. 167]. Надзвичайно

плідною була також експедиція 1899 р. під час якої за складеною

М. Ф. Біляшівським програмою здійснювалась фотофіксація

пам’яток природи та культури, вивчались археологічні пам’ятки,

збирались етнографічні матеріали та зразки народних промислів

в середній та нижній течіях р. Горинь [10, с. 176]. Наступна експе"

диція, що працювала влітку 1900 р. в басейні річок Случі та

Уборті, обстежувала населені пункти, хутори Житомирського і

Новгород"Волинського повітів. Завдяки цьому музей збагатився

250 експонатами [3, с. 63–64].

Піклуючись про поповнення фондів Городоцького музею,

М. Ф. Біляшівський подарував йому значну частину своєї власної

колекції пам’яток. Особливо помітним був його особистий внесок

в становлення археологічного відділу музею. Так, в 1897 р. істо"

рик передав до відділу археологічні пам’ятки, знайдені біля с. По"

сягва Острозького повіту. В 1898 р. у відділ від М. Ф. Біляшівсько"

го надійшли пам’ятки зі стоянок та майстерень неолітичної епохи

біля сс. Васьковичі, Збранки, Папірня, Красносілки Овруцького

повіту, з могильника в урочищі Остроня неподалік м. Заслав,

пряслиця з урочища Коптівський ліс, предмети Х–ХІІІ ст. з урочи"

ща Богдових поблизу с. Збранки Овруцького повіту та ін.

В географічний відділ в 1896–1898 рр. М. Ф. Біляшівський пе"

редав значну кількість негативів, зроблених ним власноруч. Зок"

рема, «Збірки історико"етнографічних матеріалів» поповнились

завдяки цьому негативами пам’яток та краєвидів в околицях сіл

Блаженик, Зимно, містечок Любомиль, Устілуг Полонне Володи"

мир"Волинського повіту, м. Маціов Ковельського повіту та сіл

Бельцове, Городок, Грабов, Житин, Рогачів, Ходоси, Хоціно

Рівненського повіту [9, с. 15–17].

Праця М. Ф. Біляшівського над створенням Городоцького му"

зею була справді подвижницькою. «Для поповнення фондів му"

зею новими документами, колекціями, науковими відомостями, –

зазначає з цього приводу С. Г. Шевчук, – М. Ф. Біляшівський

пішки обходив чимало населених пунктів Волині та Полісся, знай"
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омився з приватними архівами, бібліотеками, виявляв у них ста"

родруки, давні літописні описи сіл, містечок. Закуповував цінні

експонати, власноручно робив нотатки, записував фольклор,

збирав вироби кустарних промислів» [3, с. 60–64].

Заслуга М. Ф. Біляшівського полягала також у тому, що він

зумів об’єднати навколо ідеї створення Городоцького музею

широке коло поціновувачів минулого Волині – представників

селянства, наукової та творчої інтелігенції краю. Актив музею

формувався під час особистих подорожей ученого, наукових

експедицій. Характерним в цьому плані можна вважати лист

М. Карпінського, одного з кореспондентів М. Ф. Біляшівського з

с. Неверків Рівненського повіту. Надсилаючи йому 14 весільних

пісень, зібраних в с. Підлужне на Волині, М. Карпінський вислов"

лював готовність долучитися до справи створення Городоцького

музею. «В Неверкові, – писав він, – я побуду не більше двох

місяців, а тому прошу, шановний Миколо Федотовичу, повідом"

те, які етнографічні дані будуть Вам потрібні для завдань засно"

вуваного бароном Штейнгелем Волинського музею – я з них і

почну» [11, арк. 1].

В 1899 р. до предводителів дворянства, мирових посередників

та суддів, станових приставів, учителів однокласних народних

шкіл, духовенства та ін. було направлено понад 3000 друкованих

листів, в яких громадськість Волині інформувалася про завдання

Городоцького музею та запрошувалась до їхньої реалізації [12,

арк. 1]. Відтак, фонди музею почали поповнюватися і за рахунок

пожертв від окремих колекціонерів чи просто людей небайдужих

до минулого краю.

Під безпосереднім керівництвом М. Ф. Біляшівського також

розміщувалися експозиції Городоцького музею. Проживаючи у

Варшаві, а потім у Києві, Микола Федотович повністю віддався

цій роботі під час своїх регулярних приїздів у 1895–1898 рр. до Го"

родка. Але й перебуваючи за його межами, він залишався

визнаним науковим керівником музею. Поліцейський урядник

Є. Бєльський писав, наприклад, 30 квітня 1899 р. у листі до

М. Ф. Біляшівського: «Помічник Ф. Р. Штейнгеля у справах музею

Є. І. Корнілович привіз в музей багато речей кам’яного віку і мо"

нети. На кожному предметі є напис в якій саме місцевості він

знайдений. Всього 85 монет, 44 знаряддя кам’яного віку. Барон

прохає щоб Ви самі оцінили ці речі» [13, арк. 1]. Дещо раніше, за
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розпорядженням Ф. Р. Штейнгеля Є. І. Корнілович відправив у

Київ на наукову експертизу М. Ф. Біляшівського знайдені в с. Го"

родок сокири кам’яного віку та залишки прадавньої кераміки [14,

арк. 1] і т.д. М. Ф. Біляшівський вів також інвентарну книгу музею,

допомагав у складанні його щорічних звітів. Чимало зусиль він

доклав також до популяризації Городоцького музею.

Після обрання в 1902 р. М. Ф. Біляшівського директором

Київського художньо"промислового музею інтенсивність його

співпраці з Городоцьким музеєм дещо спала. Однак, і надалі він

здійснював наукове керівництво ним, консультував Ф. Р. Штейн"

геля з питань розвитку музею, опікувався поповненням його ко"

лекцій [15, арк. 1].

Не випадково 8 вересня 1904 р. Ф. Р. Штейнгель у листі до

М. Ф. Біляшівського писав, що зберіг заведений ним «порядок».

А ще, – продовжував Ф. Р. Штейнгель, – «мені б так хотілося, щоб

ти подивився тепер музей – все ж це і твоє дітище і я ніколи не за"

буду, як багато ти зробив для нього» [16, арк. 1].

Справді, Ф. Р. Штейнгель через усе своє життя проніс

вдячність М. Ф. Біляшівському за години спілкування з ним, по"

движництво у справі побудови Городоцького музею. «Постійно я

та ми всі, – писав він у листі до Миколи Федотовича від 26 люто"

го 1922 р., – згадуємо тебе, різні випадки нашого колишнього

спільного життя в музеї» [17, арк. 1].

На жаль, більшість експонатів Городоцького музею загинула у

вирі першої світової та громадянської воєн. Однак надбанням су"

часників і нащадків стали наукові розробки М. Ф. Біляшівським

принципів та структури побудови обласних краєзнавчих музеїв,

накопичений ученим та його однодумцями досвід збору та експо"

зиції пам’яток, їхні дослідження і популяризації, які й понині вико"

ристовуються музейниками та пам’яткоохоронцями. 
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Нестуля А. А., Нестуля С. И. «Роль Н. Ф. Беляшевского в со0

здании музея Ф. Р. Штейнгеля в с. Городок на Волыни».

Анализируется роль Николая Федотовича Биляшивского в

становлении Волынского музея: обосновании необходимости со"

здания, разработке тематико"экспозиционного плана музея,

формировании его коллекций, организации научно"исследова"

тельской и просветительной деятельности.

Ключевые слова: музей, памятники, древности, археология, этно"
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Nestulya A.A., Nestulya S.I. «The role of N.F. Bilyashivski in the

creation of F.R. Shtengel museum in the village of Gorodok in Volyn».

The role of Mykola Fedotovych Bilyashivski in the creation the of the

Volyn museum: statement of its foundation, development of thematic

and expositional plan of the museum, formation of its collections, organ"

ization of scientific, research, and educational activity is analyzed.

Key words: museum, ancient monuments, archeology, ethnogra"

phy, museum construction, monument saving activity. 
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Ю. О. Ніколаєць

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ДОНБАСІ У ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ 406х – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 806х РОКІВ ХХ СТ.

Стаття містить аналіз демографічних процесів на Донбасі у

другій половині 40"х – у першій половині 80"х років ХХ ст. Визна"

чаються причини і характер міжетнічних конфліктів в умовах при"

скорення процесу урбанізації.

Ключові слова: демографія, депортації, урбанізація, конфлікт,

Донбас.

Спрямування демографічних процесів на Донбасі визначалося

прагненням радянського уряду якомога швидше відновити про"

мисловість регіону, зруйновану під час війни з Німеччиною та її

союзниками. Для залучення працівників до робіт з відбудови ви"

користовувалися зовнішні міграції населення, які здійснювалися

за рахунок проведення оргнаборів, депортацій, спрямування ре"

патрійованих та інтернованих, розконвойованих та амністованих

осіб. Крім того, для роботи на Донбасі залучалися відносно великі

контингенти військовополонених та в’язнів. 

Зосередження у регіоні великої кількості представників різних

етнічних груп в умовах зростаючого рівня урбанізації створювало

умови як для співпраці між ними, так і для загострення міжетнічних

конфліктів. Необхідність забезпечити плідну співпрацю великої

кількості робітників тягнула за собою використання різних методів

закріплення переміщеного населення на новому місці проживання.

Цей процес супроводжувався шаленою агітаційною кампанією, що

мала на меті закріпити у свідомості населення Донбасу уявлення

про край як про передовий регіон у справі будівництва майбутнь"

ого комуністичного суспільства. 

Окремі аспекти означених проблем висвітлено на сторінках

наукових досліджень. Так, дисертацію М. А. Алфьорова [1] при"
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свячено дослідженню міграційних процесів та їхнього впливу на

соціально"економічний розвиток Донбасу в 1939–1959 рр. У

дослідженні показано формування основних засад міграційної

політики та її реалізація в Донбасі, вплив на соціально"еко"

номічний розвиток і стан населення напередодні Великої Вітчиз"

няної війни. Виявлено особливості міграційних процесів в Донбасі

під час Великої Вітчизняної війни, наслідки воєнної депопуляції

населення для демографічного та соціально"економічного роз"

витку регіону, встановлено взаємозв’язок і взаємовплив

зовнішніх міграцій та соціально"економічного розвитку

регіону, розкрито методи здійснення міграційної політики в

Донбасі. М. К. Лобода [2] виявила особливості використання тру"

дових ресурсів у відбудові важкої промисловості України, наголо"

шуючи, що проведення масштабних відбудовчих робіт проводи"

лося з широким використанням насильницьких методів для залу"

ченням працівників.

Стратегічне значення ресурсів Донбасу для ведення бойових

дій та розвитку господарства країни було причиною надзвичайної

зацікавленості радянського уряду у відбудові його промисловості.

Вже у перші місяці після визволення Донбасу до регіону були

спрямовані відбудовчі загони з молоді – учнів шкіл ФЗН та

ремісничих училищ для відбудови підприємств Донбасу. Постано"

ва РНК УРСР «Про організацію видобутку вугілля і відбудову

шахт Донбасу» від 15 лютого 1943 р. і Постанова ДКО «Про

відбудову вугільних шахт Донбасу» від 22 лютого 1943 р. перед"

бачали, з огляду на бойові дії, виконання відбудовчих робіт місце"

вими робітниками та службовцями. Однак мобілізація місцевих

працівників проходила з великими труднощами і не могла забез"

печити прискорену відбудову підприємств і шахт. Це призвело до

масштабного залучення працівників з"поза меж Донбасу, що при"

зводило до зміни складу населення та розширення мережі і меж

населених пунктів. 

26 жовтня 1943 р. було прийнято постанову ДКО «Про першо"

чергові заходи з відбудови вугільної промисловості Донбасу», що

зобов’язувала РНК УРСР, ЦК КП(б)У та інші установи мобілізува"

ти для робіт з відбудови шахт 125 тис. осіб із числа працездатно"

го сільського населення, у тому числі 100 тис. чоловік з УРСР.

Протягом жовтня"листопада 1943 р. НКО мав мобілізувати

50 тис. призовників старшого віку для проведення робіт по відбу"
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дові шахт Донбасу [3, арк. 9, 156, 213]. Чисельність населення Дон"

басу на грудень 1943 р. досягла 25774007 осіб. У Сталінській об"

ласті на 1 грудня 1943 р. нараховувалося 1577603 чол. Протягом

грудня 1943 р. до області прибуло 123303 особи. Загальна чи"

сельність жителів області склала 1701306 осіб (54,8 % від чисель"

ності населення області у 1941 р.). з цієї кількості людей 1144587 чол.

проживали у сільській місцевості. До січня 1944 р. на

підприємства вугільної промисловості було мобілізовано зі

Сталінської області 36946 чол., Сумської – 647 чол., Миколаївської –

1820 чол., Запорізької – 1530 чол. [4, арк. 17] Але ця кількість

робітників не могла забезпечити потреби Донбасу у робочій силі.

Екстенсивний розвиток промисловості, вкрай низький рівень ме"

ханізації виробництва зумовлювали зростаючу потребу у

працівниках. 

Загостренню соціальних конфліктів сприяло прибуття пересе"

ленців із західноукраїнських областей та з територій, що відійшли

до Польщі. Ці конфлікти спалахували в умовах нестачі житлової

площі. Їхнє посилення обумовлювалося формуванням радянсь"

кою пропагандою негативного образу західноукраїнських жителів

в умовах протистояння з УПА.

З квітня до вересня 1945 р. в Донбас прибуло близько 4,3 тис.

родин українського населення із земель, що відійшли до Польщі.

На 1 липня 1948 р. з Ворошиловградської області вибуло за доз"

волом 70 родин у складі з 385 осіб, у той же час без офіційного

дозволу виїхали 1019 родини, в яких нараховувалося 4762 особи,

або 75,6 % всіх прибулих в область. Залишилися на новому місці

проживання 289 родин, які нараховували 1170 осіб. Із Сталінської

області на цей же час за дозволом вибуло 65 родин, в яких було

259 осіб, а без дозволу 2301 родина у складі 16282 особи (75,5 %),

віддали перевагу новому місцю проживання 678 родин, які нара"

ховували 2660 осіб. На 1 січня 1949 р. з Ворошиловградської об"

ласті без дозволу вибуло 4736 осіб (74,8 % вибуття), у той же час

з дозволу залишили територію області 70 родин (383 особи). На

території області залишилося 270 родин колишніх переселенців з

території Польщі у складі 1196 осіб. На території Сталінської об"

ласті було зафіксовано, що без дозволу залишила місця проживан"

ня 2291 родина (16342 особи), або 75,2 %. [5, арк. 123].

Значна частина переселенців скаржилася на незадовільні жит"

лово"соціальні умови на місцях поселень. Цих людей найчастіше
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підселяли до помешкань місцевих колгоспників, частина яких не"

гативно сприймала зміну умов проживання, що призводило до

конфліктів із переселенцями [6, арк. 17–18]. Звичайно, житлові

умови визначалися складними реаліями воєнного та повоєнного

часу, але частина будинків, офіційно споруджених для пересе"

ленців, передавалася місцевим чиновникам, які самовільно роз"

поряджалися спорудженою житловою площею. Велика частина

вцілілих помешкань була самовільно привласнена місцевими жи"

телями Сталінської та Ворошиловградської областей, причому

деякі з будинків призначалися для переселенців і враховувалися

у планах по їхньому розміщенню на нових територіях. У звітній

документації радянських органів відзначалося, що у випадку

розміщення прибулих у будинках відповідно до плану, це вдалося

б зробити у повному обсязі. Але місцеві колгоспники відмовляли"

ся передати захоплене житло [6, арк. 70]. 

Співставлення даних щодо кількості підготовленої і переданої

переселенцям житлової площі із кількістю переселенців з

польських земель приблизно відповідає числу осіб, що залиши"

лися на постійне проживання на донбаських землях. Більша ча"

стина переселенців віддала перевагу поверненню на територію

західноукраїнських областей. Незадовільні побутові умови, заго"

стрення конфліктів із місцевими жителями були причиною того,

що впродовж другої половини 1940"х років значна частина

(близько 70 % прибулих) переселенців повернулася до західно"

українських областей.

Впродовж голоду 1946–1947 рр. Донбас з гарантованим забез"

печенням робітників підприємств продовольчими товарами при"

ваблював працівників. Протягом другої половини 1946 р. до

регіону прибувало 22–32 тис. осіб щомісяця, а у першій половині

1947 р. – 15–25 тис. осіб щомісячно. 21 травня 1947 р. було прий"

нято постанову Ради Міністрів СРСР «Про порядок проведення

організованого набору робітників», згідно з якою голови кол"

госпів повинні були надавати допомогу уповноваженим з оргна"

бору у колгоспах, не перешкоджати колгоспникам виїжджати ра"

зом з родинами. Членам родин вербованих робітників надавали"

ся певні пільги. У розпал голодомору 1947 р. чисельність прибу"

лих дещо зменшилася, але й при цьому досягла у Ворошилов"

градській області 151330, [7, арк. 68, 122, 179, 232], а у

Сталінській – 258271 особи [8, арк. 41, 98, 154, 289]. У першу чер"
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гу це були молоді люди, мобілізовані до шкіл ФЗН і ремісничих

училищ та за оргнаборами, які прибували на відбудову шахт, ме"

талургійних та коксохімічних заводів. 

Гостра нестача трудових ресурсів зумовила залучення жінок

до робіт, пов’язаних із важкою фізичною працею. У 1947 р. у

вугільній промисловості республіки працювали 35,5 % жінок.

Відсутність соціально"побутових умов та тяжкі умови праці, особ"

ливо у вугільній промисловості, призводили до великої плинності

робітничих кадрів і населення. Тільки з комбінатів «Сталінвугілля»

і «Артемвугілля» в 1947 р. вибуло понад 117 тис. осіб, у т. ч. 12 тис.

молодих робітників, які закінчили школи ФЗН. Знизити рівень

плинності робітників мало застосування моральних стимулів, у т. ч.

встановлення Дня шахтаря, медалі «За відбудову шахт Донбасу»

та ін., а також заходи боротьби з дезертирством: розшук і повер"

нення дезертирів на підприємства, притягнення їх до криміналь"

ної відповідальності та ін. Це дало змогу зберегти перевагу чи"

сельності прибулих до регіону над чисельністю вибулого населен"

ня [1, с. 13]. 

У 1948 р. 72 % усіх прибулих до Ворошиловградської області

склали мешканці України, 17,6 % – Російської Федерації, 2,3 % –

Молдавії, 2,5 % – БРСР. У 1949 р. до Ворошиловградської області

прибуло 181067 осіб, а до Сталінської – 306701 особа. При цьому

58,3 % прибули до Ворошиловградської області з УРСР, 32 % – з

Російської Федерації, 2,9 % – з Молдавії, 2,6 % – з БРСР, а до

Сталінської – 65,7 % з УРСР, 33,2 % – з Російської Федерації, 1,1 % –

з Білорусії. Переважну більшість прибулих склали мобілізовані до

ФЗН та ремісничих училищ та за оргнаборами [9, арк. 9, 156,

213]. У 1949 р. на підприємствах вугільної промисловості України

план з оргнаборів виконано на 99,4 %, металургійної – на 99,3 %,

хімічної – 99,3 %, електроенергетики – 92,7 % [2, с. 14]. 

Не зважаючи на значний рівень плинності кадрів, згідно з

таємними матеріалами по визначенню видобутку та якості

вугілля в Донбасі у 1949 р., підготовлених головою Півдглавкоксу

А. Г. Пахомовим, по Донбасу видобуток вугілля досяг у 1949 р.

95,2 % довоєнного [10, арк. 10]. 

Величезний рівень плинності кадрів на Донбасі у перші по"

воєнні роки був значною перешкодою на шляху відбудови про"

мисловості. Згідно з матеріалами начальника статуправління

В. Бурліна щодо результатів виконання плану капітальних робіт
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по міністерству вугільної промисловості УРСР за 1949 рік, однією

з основних причин незадовільного виконання плану зростання

продуктивності праці залишалася саме велика плинність кадрів.

По тресту Сталіншахтвідновлення прибуло робітників 12995, ви"

було 7222; по тресту Артемшахтвідновлення прибуло 7037 чол.,

вибуло 6459 осіб; по тресту Чистяківшахтовідновлення прибуло

4490 чол., вибуло 3969 чол.; по тресту Сталіншахтобуд прибуло

8977 чол., вибуло 6671 чол.; по тресту Донвугіллязбагаченнябуд

прибуло 5446 чол., вибуло 4067 чол. По Тресту Краснолуч"

шахтвідновлення вибуло 55,1 % середньостатистичної чисель"

ності робітників, причому самовільно залишили роботу 1770 чол.

або 39,4 %. По тресту Ворошиловградвідновлення за 1949 р. ви"

було 4300 чол. (36,4 %), причому самовільно залишили роботу

1300 чол. (30,2 %). Основною причиною великої плинності кадрів,

на думку урядовця, залишалася незадовільна організація житло"

во"побутових умов для молодих працівників. В. Бурлін вказував,

що трести Донвугіллязбагачення, Сталіншахтвідновлення, та Ар"

темшахтвідновлення протягом 1949 р. не побудували жодного

житлового будинку [9, арк. 33].

Якість житлового будівництва для працівників Донбасу все ще

перебувала на невисокому рівні. Так, перевіркою комісії Державно"

го архітектурно"будівельного контролю встановлено, що за 1950 р.

у м. Сталіно з 74 тисяч м2 введеного в експлуатацію житла 55 тисяч м2

були зі значними недоробками, у Макіївці також зафіксували 37 із

56 тисяч м2 виконаних на недостатньому рівні [10, арк. 17]. 

На початку 1950"х рр. у зв’язку з успішним пошуком нових

вугленосних шарів у вугільній галузі проблема кадрового голоду

залишалася досить гострою. Збільшення видобутку вугілля

екстенсивним шляхом здійснювалося шляхом додаткового

залучення робітничих кадрів. Здешевлення робочої сили

досягалося, як і у попередні роки, в тому числі й за рахунок

відсутності належних соціально"побутових умов для працівників [11,

с. 39]. Депортації населення, праця військовополонених та в’язнів

великою мірою втратили своє значення у забезпеченні потреби

підприємств у робочій силі. Основним засобом поповнення

трудових ресурсів залишалися оргнабори.

У межах здійснення оргнаборів в 1950 р. до Ворошиловградсь"

кої області прибуло 146307, а до Сталінської – 290507 осіб [12,

арк. 237]. У 1951 р. до Ворошиловградської області прибуло
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160285, а до Сталінської – 326112 осіб [13, арк. 37]. До

Сталінської області з областей України прибуло 221115 осіб, або

67,9 % від загальної чисельності прибулих. З областей Російської

Федерації – 89633 особи, або 27,5 %, а з 14 інших республік

СРСР – 14723 особи, або 4,6 %. З 221115 осіб, що прибули з Ук"

раїни, у межах області перемістилося 94738 осіб, або 42,8 %, з

них – 74119 у містах області і 18612 із сіл до міст області. У 1950 р.

у Ворошиловградській області механічний приріст населення склав

47635 осіб, 65,7 % з яких прибули з областей України, 33,2 % –

Росії, 1,1 % – Білорусі, представники інших республік давали не"

гативний показник механічного приросту населення: Молдови – 0,3 %,

Казахстану – 1,6 %. 

На рубежі 1950"х років до Донбасу продовжували прибувати

переселенці з території західноукраїнських областей. Але харак"

тер їхнього переселення було змінено. Попередні депортації

(окрім переселення мешканців з території прикордонних облас"

тей, рішення про яке було прийняте у 1934 р., а переміщення

людей відбулося у 1935 р.), передбачали переміщення людей на

нове місце роботи в основному без перевезення їхнього майна.

Фактично для переселенців, переміщених з території західних об"

ластей України до східних залишалася можливість повернутися

до попереднього місця проживання (для населення, яке прожива"

ло на території західноукраїнських земель, що входили до складу

УРСР) або регіону (для осіб, які були переміщені з територій, що

увійшли до складу Польщі). Це повернення рідше здійснювалося

відповідно до дозволу радянських органів у випадку неможли"

вості забезпечити переселенцям задовільні умови проживання,

але частіше воно відбувалося самовільно. У багатьох випадках

повернення працівників зі сходу країни супроводжувалося поши"

ренням ними негативних вражень про стан справ на східноук"

раїнських територіях. Ці факти ставали додатковим стимулом

для продовження боротьби УПА проти радянської влади.

Тому на рубежі 1950"х років переселенців із західноук"

раїнських земель в основному переміщували з їхнім майном, ча"

стково перевозячи розібрані будинки. Метою було обмеження

можливості для повернення на попереднє місце проживання. Од"

нак сприйняття місцевими жителями осіб, що прибували із

західноукраїнських областей під впливом радянської пропаганди

іноді було досить ворожим, що породжувало гострі конфлікти.
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На 1 січня 1950 р. до Ворошиловградської області прибуло

109 сімей у кількості 384 особи; до Сталінської 633 сім’ї у кількості

2700 чол.[14, арк. 12]. У 1951 р. відбулася остання депортація ук"

раїнського населення з земель Західної України, частка з яких

була переселена до Донбасу. Вона стала останнім найяс"

кравішим проявом продовження міграційної політики воєнно"

адміністративними методами, але водночас засвідчувала, що

старі методи здійснення міграційної політики себе вичерпали.

Влітку 1951 р. до Сталінської області було переселено 1962 роди"

ни, які розселили по 50–100 родин у селах області [13, арк. 326]. 

Мали місце факти обмеження місцевими керівниками спроб

селян самостійно облаштувати місця проживання, коли у них

відбиралися будівельні матеріали. Нецільове використання

коштів, виділених на облаштування переселенців призводило до

конфліктів з місцевими органами влади. Переселенці часто отри"

мували помешкання без даху та вікон. Продукти харчування

нерідко не видавалися. Багато переселенців не могли використо"

вувати наданого урядом кредиту на купівлю худоби чи

будівництво будинків, оскільки бухгалтери колгоспів не розгляда"

ли поданих заяв. Траплялися випадки, коли переселені мешканці

закінчували життя самогубством. Мотивацією у такому разі,

відповідно до передсмертних записок, була неможливість прого"

дувати сім’ї на новому місці проживання та труднощі із повернен"

ням до попередніх домівок [15, арк. 2].

Можна стверджувати, що на Донбасі формування радянської

ідентичності у повоєнний період поглиблювалося під впливом

пропагандистської кампанії, спрямованої на дискредитацію во"

яків УПА. УПА, борючись після 1944 р. з радянським режимом,

автоматично воювала зі східними українцями, які становили

значну частку цієї системи. Отже, не тільки західні українці мо"

жуть нарікати на злочини радянської системи в повоєнній

Західній Україні, але й східні українці через родинну історію

«відчули» тієї кривди, яку їм завдав український визвольний рух.

Негативні оцінки діяльності українських національних сил при"

зводили до поширення негативізму в оцінках жителями Донбасу

всього західноукраїнського населення, яке в уявленні робітників

стало дедалі більше протиставлятися жителям східноукраїнських

територій. Відображенням цього стали сутички (іноді навіть

збройні) між молодими шахтарями і робітниками та переселенця"
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ми, які прибували з території Західної України. Причому у бесіді з

робітниками, що ініціювали бійку, з’ясовувалося, що вони вороже

ставляться до прибулих із західних областей України на підставі

того, що всі вони «бандерівці, націоналісти, які вбивають росіян».

Інформацію про вбивства росіян вони отримали з листів своїх то"

варишів, які жили у Західній Україні. У цих листах всі мешканці

західноукраїнських земель характеризувалися як націоналісти,

що вбивають росіян і українців, прибулих зі східноукраїнських об"

ластей [15, арк. 138–142].

Вкрай негативно на закріплення трудових ресурсів у Донбасі

впливала криміногенна обстановка в регіоні. Причому значна

кількість правопорушень, у тому числі й тяжких злочинів вчиня"

лася молодими людьми, які прибували для роботи на шахтах. У

довідці про стан карної злочинності серед молоді в УРСР на"

чальника управління МДБ УРСР К. Руденка вказувалося, що із

загальної кількості 46910 чол., притягнених по лінії карного роз"

шуку в 1949 р. до карної відповідальності, 26781 чол., або 57,1 %

складають молоді люди у віці до 25 років. У першому кварталі

1950 р. з 9175 чол., притягнених до карної відповідальності,

4870 чол., або 53,1 % складали молоді люди віком до 25 років.

Комсомольців притягнуто до карної відповідальності у 1949 р.

1597 чол., або 5,9 %, а у 1 кварталі 1950 р. 447 чол., або 9,2 %

до загальної кількості молоді, притягнутої до карної відповідаль"

ності. У документі вказувалося, що найвищим по Україні рівень

злочинності був саме на території Донбасу: 29,5 % (1949 р.) і

38,2 % (1"й квартал 1950 р.). Найбільш поширеними злочинами

залишалися вбивства (553), грабунки (2075) та крадіжки

(13352) [15, арк. 160–162].

Згідно з довідкою начальника відділу «А» МДБ УРСР По"

добєдова від 21 червня 1850 р. у 1949 р. до відповідальності при"

тягнуто осіб у віці до 25 років по Сталінській області 1834 чол.

(45 % до всієї кількості притягнутих до відповідальності), у 1950 р. –

315 (36 %), а по Ворошиловградській області у 1949 р. притягну"

то до відповідальності 783 чол. (35,7 %), у 1950 – 92 (21,7 %) [15,

арк. 157]. 

Варто підкреслити, що досить поширеними на Донбасі були

масові бійки за участі молодих людей. Так, у ніч на 20 червня

1949 р. група молодих робітників Горлівської контори «Союз"

проммонтаж» у кількості 60 чол. озброївшись камінням, залізни"
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ми прутами здійснила хуліганський напад на гуртожиток № 84

Горлівського коксохімічного заводу [15, арк. 163]. 20 вересня

1950 р. у селищі Донська сторона м. Сталіно відбулася бійка

між робітниками та солдатами, в якій взяли участь до 50 осіб.

Залучення учасників до бійки відбулося на підставі захисту

«своїх» за етнічною належністю [16, арк. 112]. Причому, за да"

ними в. о. Міністра внутрішніх справ УРСР Дятлова, найбільш

активно у бійці виявили себе представники вірмен, таджиків та

узбеків [16, арк. 125].

У жовтні 1950 р. відбулася нарада шахтарів міст Сталіно та Во"

рошиловграда, де обговорювалися найбільш болючі питання,

пов’язані з організацією вуглевидобутку. Результати обговорення

виявили величезну кількість чинників, що стояли на заваді

закріпленню працівників на Донбасі і зумовлювали значний

рівень плинності кадрів. Шахтарі скаржилися на незадовільні

санітарно"побутові умови, зневажливе ставлення частини

керівництва шахт до працівників, тривалі затримки виплат за"

робітної плати, відсутність інформації щодо норм виробітку. Про

масштаби конфліктів між працівниками і керівництвом шахт

свідчила кількість справ, розпочатих у зв’язку із порушенням тру"

дового законодавства. Так, народними судами Ворошилов"

градської області у 1948 р. розглянуто 2075 справ, 1949 р. – 2659,

за 9 місяців 1950 р. –  2255 справ. З 6989 справ вимоги робітників

були задоволені по 5378 справам (77 %). На нараді підкреслюва"

лося, що конфліктні ситуації на шахтах, як правило, призводили

до призупинення роботи як окремими працівниками, так і цілими

трудовими колективами [17, арк. 2–8, 23, 32–35, 40–45, 62,

68–69]. Наприклад, на відновленні шахти імені Сталіна тресту Во"

рошиловградшахтовідновлення працювало 1170 робітників. За

9 місяців 1950 р. було 360 випадків прогулів, 575 робітників зали"

шили будівництво, у тому числі 136 дезертирували [18, арк. 73].

Складність боротьби із самовільним залишенням працівника"

ми території Донбасу, завершення основних робіт по відбудові

промисловості примусили керівництво країни на рубежі 1950"х років

переглянути міграційну політику. 21 листопада 1951 року було

прийнято постанову Ради Міністрів СРСР «Про впорядкування

проведення організованого набору робітників», що остаточно

закріпила принцип їхньої добровільності, пільги та відмову від

військово"адміністративних методів управління міграціями насе"
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лення. 6 травня 1953 року було прийнято постанову «Про порядок

проведення організованого набору робітників» [19]. Відповідно до

прийнятих урядових рішень встановлювалась виконавча верти"

каль, що мала опікуватись даним питанням.

У 1951 р. до Ворошиловградської області прибуло 160285 осіб,

а до Сталінської – 326112 осіб. Чисельність населення Вороши"

ловградської області на кінець 1951 р. склала 2042 тис. осіб, а

Сталінської – 3276 тис. чол. Загальна чисельність населення

регіону досягла 5318 тис. осіб. З 1943 по 1951 рр. чисельність на"

селення Донбасу досягла рівня 1939 р. і дещо перевищила її за

рахунок керованих міграцій з інших областей, які проводилися

військово"адміністративними методами. До регіону прибуло

близько 3,25 млн. осіб, а вибуло близько 1,74 млн. осіб, ме"

ханічний приріст населення склав близько 1,5 млн. осіб [1, с. 13].

Згідно з інформаційними зведеннями Українського рес"

публіканського управління трудових резервів впродовж

1951–1955 рр. у на Донбас було направлено на роботу 465 931 осо"

бу за щорічними планами та додатково 475 966 осіб [20, арк. 6]. Зо"

крема, впродовж 1955 р. – 132 578 осіб, з них за системою фаб"

рично"заводського навчання та гірничих шкіл – 46 761 осіб,

ремісничих та залізничних – 28 026 осіб, технічних – 6821 особа

[21, арк. 15]. 

Протягом другої половини 1940"х – першої половини 1950"х

років влада діяла в межах «логіки модернізації», спрямованої на

прискорене відновлення економічної потужності. Спираючись на

прагнення людей до відновлення мирного життя, радянський

уряд об’єднував суспільство у справі відбудови промисловості і

сільського господарства. 

Варто відзначити, що переміщення великої кількості молодих

людей до міст Донбасу сприяло старінню сільського населення

України. Крім того, їхнє виховання на основі цінностей радянсько"

го способу життя сприяло формуванню радянської ідентичності

на території регіону.

Владні структури проводили політику подвійних стандартів у

справі формування ставлення до західноукраїнського населен"

ня. З одного боку, проводилася шалена пропаганда, де переваж"

на більшість жителів Західної України звинувачували у сприянні

діяльності УПА. А з другого – вказувалося, що не всі робітники

підтримують дії повстанців. Мотивація нападів на західноук"
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раїнських переселенців з боку частини жителів Донбасу свідчи"

ла не тільки про негативні оцінки дій їхніх співвітчизників, що

продовжували боротьбу, а й про підтримку росіян та східних ук"

раїнців, що змушені були воювати після закінчення війни з

Німеччиною. Ці настрої були настільки розповсюдженими, що

радянським органам впродовж 1960"х років довелося вживати

багато заходів для формування позитивного образу західноук"

раїнського населення у середовищі східноукраїнських робітників,

об’єднуючи українське суспільство без поділу на «східних» і

«західних» українців. Важливе значення у цій справі надавалося

закріпленню за Донбасом ореолу виключної важливості регіону

для Радянської країни. Суспільство на Донбасі перетворювалося

на носія суспільного інтересу на основі корпоративізму шахтарів.

Прискорення процесів урбанізації зі зростанням економічної за"

лежності від державних органів сприяло формуванню піддансь"

кої психології.

Аналіз демографічних процесів на Донбасі другої половини

1940"х – початку 1950"х років підтвердив думку про те, що

військово"адміністративними методами надзвичайно складно

закріпити населення на новому місці проживання. Насильницькі

методи здійснення державної міграційної політики у повоєнний

період, складні умови праці та у багатьох випадках незадовільні

культурно"побутові та санітарні умови проживання переселенців

викликали невдоволення. Воно виливалося у масові спроби са"

мовільного залишення підприємств із виїздом за межі регіону.

Співставлення кількості осіб, які прибули до Донбасу, із кількістю

тих, хто залишив регіон, дало змогу відзначити, що близько 70 %

працівників віддали перевагу виїзду за межі Донбасу.

Значна частина працівників впродовж досить короткого

терміну залишала робоче місце на Донбасі, мотивуючи це своє

рішення складністю роботи, незадовільними житлово"побутови"

ми умовами та напруженістю у багатьох випадках стосунків із

керівництвом шахт, представники якого нерідко з презирством

ставилися до шахтарів. Внаслідок формально"бюрократичного

ставлення до важливої справи з боку міністерства вугільної про"

мисловості, Головного управління з вуглевидобутку, трестів,

робітників, що прибули по оргнабору часто розміщували у непри"

стосованих під житло приміщеннях» [22, арк. 64–65]. Досить по"

ширеним залишалося незадовільне забезпечення громадським



277

харчуванням та культурно"побутовим обслуговуванням [22,

арк. 66–67]. Скрутне становище із закріпленням кадрів на Дон"

басі констатувалося в листі Державної економічної комісії

РМ СРСР до РМ УРСР від 11 квітня 1956 року [23, арк. 159]. Ос"

новним недоліком в облаштуванні переселенців, на думку Держе"

кономкомісії, було те, що РМ союзних республік і міністерство

міського та сільського будівництва СРСР не забезпечили

своєчасної підготовки житла для переселенців. Згідно з інфор"

мацією Держекономкомісії, у 1955 році план забезпечення жит"

лом переселенців виконано на 69 % [24, арк. 109].

У середині 1950"х років радянський уряд дійшов необхідності

вживати комплексні заходи для запобігання великій плинності

кадрів на Донбасі. Закріпленню працівників мало сприяти обме"

ження державного примусу у справі переміщення трудящих, покра"

щення облаштування із покладенням персональної відповідаль"

ності за розміщення робітників на керівників трестів, полегшення

праці за рахунок збільшення рівня механізації виробництва.

Однією із важливих умов зменшення плинності кадрів було за"

безпечення працівників житлом та культурно"побутовим обслу"

говуванням.

В таких умовах на загальносоюзному рівні була підготована

спільна Постанова РМ СРСР та ЦК КПРС «Про заходи із забезпе"

чення робочою силою найважливіших будівництв і підприємств,

що знаходяться в регіонах з нестачею трудових ресурсів». У цьо"

му документі зверталася увага на необхідність підтримки галу"

зей важкої промисловості шляхом забезпечення робочою си"

лою та підвищення продуктивності праці. Для забезпечення

будівництв стійкими кадрами пропонувалось: в галузі чорної

та кольорової металургії, вугільної, хімічної, залізничної

індустрії запровадити суспільний призив; проводити широку

пропаганду та роз’яснювальну роботу; відбирати осіб із

сільської місцевості не менше, ніж на три роки; визначити точну

потребу в кадрах; бажаючим видавати 3–8 місячну зарплату зі

старого місця роботи, стимулювати пільгове кредитування

індивідуального будівництва, запровадити безкоштовне

перевезення сім’ї на нове місце проживання; для забезпечення

суспільного призову – забезпечити житлом, гуртожитками,

можливо, тимчасово наметами, медичним обслуговуванням,

лазнями [24, арк. 58–60].
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Урядом УРСР було прийнято постанови № 588 «Про прийом,

розміщення, трудовикористання робітників, які прибувають на шах"

ти і будови міністерства вугільної промисловості УРСР» від 5 трав"

ня 1955 року та № 815 «Про підготовку кваліфікованих кадрів і

заходи по зниженню плинності робітників шахт міністерства

вугільної промисловості УРСР» від 1 липня 1955 р.[22, арк. 64]. Тут

йшлося про попередження керівників вугільних трестів Донецького

вугільного басейну – Орджонікідзевугілля, Червоноармійськвугілля,

Свердловськвугілля, Совєтвугілля – та шахт про особисту

відповідальність за належний прийом, влаштування та побутове

обслуговування і навчання робітників. Урядовими постановами

передбачалось усунути бюрократію, влаштувати всіх звільнених

робітників, забезпечити робітників житлом, умовами, ввести до

кінця року 338 тис. кв. м житла та низку культурно"побутових

об’єктів.

В роки правління М. С.Хрущова відбулася подальша еволюція

державної міграційної політики. Колгоспники почали одержувати

паспорти, а це означало скасування фактичного прикріплення се"

лянства до місця проживання. У квітні 1956 р. вийшов указ Пре"

зидії Верховної Ради СРСР «Про відміну судової відповідальності

за самовільне залишення підприємств і закладів», відповідно до

якого суд зобов’язував керівників радгоспів видавити трудові

книжки переселенцям і сплачувати за вимушені прогули. Під час

хрущовської «відлиги» депортації та мобілізації населення в

СРСР було припинено, але продовжували існувати оргнабори,

комсомольсько"молодіжні призови на комсомольсько"молодіжні

будівництва, суспільні призови на будівництво шахт, призови

учнів до шкіл ФЗН. Керовані зовнішні міграції стали здійснювати"

ся у вигляді комсомольсько"молодіжних призовів на будівництво

шахт та промислових підприємств, що призвело до нових

зовнішніх міграцій у 1956–1958 рр., значну роль у цьому відіграли

громадські призови в 1956 і 1957 рр. Тільки в 1955–1957 рр. на

будівництво 37 шахт прибуло 113 тис. молодих робітників з різних

областей України [1, c. 14]. 

У 1958 р. розмір оргнабору склав 135 тис. осіб по УРСР, з них на

роботу на підприємства Сталінської області направили 55 тис. осіб

[25, арк. 14]. У 1958 р. в основному були побудовані нові шахти,

прийняли в експлуатацію першу чергу каналу «Сіверський Донець –

Донбас». Завершення великої частини масштабних будівництв
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призвело до поступового зменшення потреби у робітниках. Вже

з 1959 р. кількість прибулих на Донбас стала поступово зменшу"

ватися, хоча плинність кадрів залишалася досить високою.

У 1952–1959 рр. у регіон прибуло більше 4,6 млн. осіб, вибуло

майже 2/3 прибулих. Усього за 1944–1959 рр. в Донбас прибуло

7,85 млн. осіб, вибуло – 5,32 млн. осіб, механічний приріст склав

2,53 млн. осіб. Чисельність населення регіону досягла 6,72 млн.

осіб, тобто порівняно з 1939 р. зросла майже на 37 %, а у порівнянні

з 1943 р. – більше ніж на 300 %. Працездатне населення складало

близько половини чисельності населення регіону, питома вага

робітників та їхніх родин склала близько 70 %. У 1958–1959 рр. на

вугільних підприємствах було досягнуто довоєнного рівня

продуктивності праці, зростали й інші показники економічного

розвитку [1, арк. 15]. Відбудова промисловості дозволила Донбасу

зайняти традиційне місце паливно"енергетичної бази СРСР. Проте,

відбудова відбувалася на старій технічній основі та й стосувалася

перш за все підприємств тяжкої промисловості, що посилило міжга"

лузеві диспропорції і супроводжувалось негативними моментами у

фінансовій і господарській діяльності окремих підприємств, а це

обумовлювало нові зовнішні міграції.

Організовані переселення в СРСР мали цілу низку недоліків,

пов’язаних із особливостями їхньої організації та проведення. У

першу чергу йдеться про їхній примусовий характер із встанов"

ленням терміну перебування на новому місці роботи для

працівників. Розуміння цього факту посилювало усвідомлення

роботи на Донбасі як тимчасової, пов’язаної із підкоренням

державному примусу. Крім того, оргнабори призводили до

старіння сільського населення. Так, у період 1959–1979 рр. на

Донеччині чисельність робітників збільшилась на 661,3 тис. чол.,

службовців – на 329,5 тис. чол., а колгоспників. навпаки, стало

менше на 99.4 тис. чоловік [26, с. 8–14].

У 1960"х рр. оргнабори не відігравали такої значної ролі у за"

безпеченні індустріальних галузей продуктивними силами, як у

попереднє десятиліття, отже, домінуючу роль почали відігравати

добровільні міграції контингентів сільського населення у міста.

Поступова відмова від оргнаборів співпала з поширенням науко"

во"технічної революції, яка ставала засобом різкої інтенсифікації

виробництва. Потреба у збільшенні кількості працівників поступи"

лася необхідності зростання їхнього культурно"освітнього рівня,
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що мав забезпечити можливість оволодіння новою технікою для

найбільш продуктивного її використання. Це стало однією з при"

чин певної стабілізації зростання чисельності населення

Донбасу, коли основну роль у цьому процесі став відігравати

природній приріст населення, а не механічний.

Протягом 1960–1990"х рр. найбільші міграційні відстані

спостерігалися саме на Донеччині. Для Донецька до 1985 р.

було характерним зростання шлюбної відстані. Частка

«ближніх» мігрантів (Центральний і Центрально"Чорноземний

регіони Росії, Молдова, Білорусія) у період з 1960 по 1985 рр. по

Донецьку знизилася майже в 3,5 рази. Механічний рух

населення впливав на сімейний склад жителів, оскільки частіше

піддається міграції неошлюблена частина населення. В цілому

чисельність шлюбів зростала, але самі сім’ї ставали дрібніши"

ми. Середній розмір сім’ї в Донецькій області в 1979 р. становив

3,2 особи [27, с. 11–14].

Зростання шлюбної відстані пов’язане не тільки з результата"

ми міграційної політики, а й з тим, що проходження строкової

служби в лавах армії, як правило, передбачалося для чоловіків на

значній відстані від місця призову. А укладення міжетнічних

шлюбів у період існування СРСР заохочувалося і сприймалося як

успіх національної політики. Загалом підвищення національного

різноманіття з 1960 по 1985 рр. було типовим для міст

Радянського Союзу і зв’язане з наявністю єдиного політичного й

економічного простору.

Важливою рисою внутрішньої міграції 70–80 рр. ХХ ст. в

Донецькій області був інтенсивний міграційний приплив до міст

сільського населення, значний розвиток «маятникових»

міграцій у приміській зоні великих міст та поширення субур"

банізаційних процесів, тобто збільшення «прихованого» місько"

го населення в приміській зоні. За десять років 1979–1989 рр.

чисельність жителів Донецька зросла на 9 %; Краматорська –

на 11 %; Маріуполя – на 3 %. В Макіївці відбулося скорочення на

1 % внаслідок виділення в окрему адміністративну одиницю се"

лища Жданівка [26, c. 8–14].

Міграційні процеси на Донеччині приходили у взаємодії з інши"

ми процесами та явищами суспільного життя регіону. Наслідком

міграційних процесів в донецькому селі стало старіння його насе"

лення, диспропорції між числом чоловіків та жінок в молодих віках,
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порушення репродуктивності сільського населення, зміни в складі

трудових ресурсів, що, з урахуванням невисокого освітнього та

кваліфікаційного рівня сільських жителів, призвело до певних еко"

номічних труднощів. Переміщення селян на постійне проживання

до міст не могло автоматично прищепити їм міську культуру прожи"

вання та спілкування. Однією з характерних рис та парадоксів ур"

банізації в УРСР було існування сільської культури та побуту в

міському середовищі, у тому числі великих міст республіки. Сільське

населення, що опинилося у великих містах і люмпенізувалося там,

значною мірою не сприймало системи міських культурно"естетичних

цінностей, його негативне й агресивне ставлення під впливом

тогочасної ідеології призвело до руйнування сформованої етичної

системи міського життя, нехтування духовними і матеріальними

традиціями [28, c. 32]. Загалом це викликало нівелювання особис"

тості та її підпорядкування примітивно трактованим «потребам ко"

лективу», що загалом спричинило деформацію та занепад тра"

диційних форм міського життя і поведінки [29, c. 99].

В 40–60"ті роки ХХ ст. більшість промислових робітників Донба"

су ще мала риси маргінальності. Міські жителі в першому по"

колінні так і не порвали зі своїм сільським минулим, але в умовах

промислових міст вони не відтворювали автентичних господарств

та побутових традицій сільського життя. До кінця не звикнувши

до нового середовища, ці городяни виробили чудернацький

симбіоз міської та сільської традицій, своєрідний продукт

виживання та адаптації – феномен, який деякі дослідники

називають «напівміською» культурою. Саме це явище

продовжувало відтворюватися наступними поколіннями, дещо

викрививши картину міського життя у її чистому вигляді [30, с.

161]. Багатьох працівників влаштовувало становище «гвинтика» у

наскрізь одержавленій системі, оскільки вона створила «соціаль"

ний ліфт» – піднімала людей із соціального дна, забезпечувала

певні житлові умови, відкривала можливості для безплатного на"

вчання і лікування. За допомогою ідеологічного тиску насаджувалися

установки на соціальне утриманство, обмеженість потреб,

примітивність мотивацій. У східних промислових регіонах особли"

во відчувалася глибока дихотомічність української ментальності –

тут легко уживалися між собою і прагнення успіху й визнання, яке

часто вимагало від людини граничного напруження сил та

здібностей, і ставка на державний патерналізм [31, c. 167]. 
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Протягом 60–70"х років ХХ ст. центральна влада надавала

Донецькому регіону сприятливі можливості для розвитку в ме"

жах радянської системи. Донбас офіційно став вважатися

привілейованим краєм, що демонстрував здобутки соціалізму.

Прихильність з боку центральної влади ставала платою за ло"

яльність, за можливість використовувати та підтримувати у

суспільстві певні радянські ідеологічні кліше, одним з яких була

«важливість для великої країни соціалізму пролетарського

регіону» [32, с. 45]. Донбас було проголошено регіоном, що вико"

нував надзавдання у справі будівництва комунізму. Тому спочат"

ку «мікросвіт» заводу і шахти «переломив застарілі релігійні

міфи», а потім культ індустріалізації посилився пропагандою

«шахтарської робітничої слави» ціннісної основи Донбасу [33, c. 131].

Формуванню регіональної самосвідомості сприяло панування у

радянській літературі й кіномистецтві доби соцреалізму

своєрідного міфу про Донбас. Культурний герой у цьому міфі

приходить у Донбас, щоб пережити друге народження, пе"

ревтілитися у героїчній праці й набути нове соціально значиме

«Я». Така «нова людина» стає здатною на найвеличніший по"

двиг. Цей міф Донбасу дістав найяскравіше втілення у творах

Б. Горбатова «Донбас» і «Нескорені», в романі О. Фадєєва «Мо"

лода гвардія» [34, с. 89].

Отримання статусу передового пролетарського регіону, поєдна"

ного із поліпшенням соціально"побутових умов, забезпечення

продуктами харчування, підвищеного рівня заробітної плати,

поступово перетворювало Донбас на «елітний» регіон радянської

країни. Якщо наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. символом єдності

жителів Донбасу залишалася шахтарська праця, то протягом по"

воєнних років поступово формувалося уявлення про єдність на

основі результатів цієї праці у вигляді високого рівня оплати та

культурно"побутового забезпечення. Якщо спочатку йшлося про

єдність на основі тягаря шахтарської праці, то пізніше – про пере"

ваги від проживання на Донбасі.

Такі переваги великою мірою створювалися за рахунок поси"

лення уваги державних органів до житлового будівництва у ме"

жах розбудови міст із використанням типових проектів будинків.

Діяльність владних органів призводила до переміщення великої

кількості сільських жителів до міст. Привабливість міст для про"

живання поступово збільшувалася у зв’язку з їхнім благоустроєм.
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Характер урбанізації в східних регіонах УРСР призводив до

поглиблення асиміляції представників різних етнічних груп.

Одним із результатів цього процесу ставала зміна питомої ваги

різних етнічних груп у складі населення Донбасу. В 1985 р. мак"

симальне етнічне різноманіття було помічено саме на території

Донбасу. Частково це можна пояснити порівняно близьким розта"

шуванням Донецька до Кавказу, який дуже різноманітний за

національним складом. Національне різноманіття було неоднако"

вим у різних статей – у чоловіків воно завжди вище, що поясню"

валося більш інтенсивною міграцією чоловічого населення у

зв’язку з професійною діяльністю, службою в армії [27, c. 12].

Однак, попри велике етнічне розмаїття, на території Донбасу

протягом другої половини ХХ ст. спостерігалася чітка тенденція

посилення процесів асиміляції. 

Контингент зовнішніх мігрантів складали переважно росіяни,

створюючи при цьому передумови для формування двонаціональ"

ного суспільства в УРСР відповідно до офіційного бачення

вирішення національного питання в державі. Українське

суспільство з багатонаціонального перетворювалося на переваж"

но двонаціональне, в якому українська більшість існувала поруч із

постійно зростаючою російською меншістю [35, c. 421].

Підтримання радянським урядом урбанізації шляхом припливу

великої кількості російських робітників було одним із засобів тиску

на українські національні цінності, мову та культуру [36, c. 27–42].

Визначені вченими тенденції точно відображали суть

національної політики радянського керівництва щодо формуван"

ня «нової історичної спільноти – радянського народу», що на

практиці зводилось до зростання чисельності некорінного населен"

ня в національних республіках та утворення у великих промисло"

вих центрах, малих та середніх містах російськомовних більшос"

тей. Так, упродовж 1968 та 1969 рр. до УРСР прибуло 589 922 осо"

би (22,67 % загальної величини республіканських міграцій), з них

419 660 осіб з РРФСР, що становило 71,1 % прибульців з інших

радянських республік. В період між переписами населення

1959–1989 рр. чисельність жителів Донецької області збільши"

лась на 1070 тисяч чоловік. Найбільш багаточисельну групу ста"

новили українці. За 30 років їхня чисельність зросла, але їхня пи"

тома вага серед жителів області знижувалась. Протягом розгляну"

того періоду українців збільшилося на 325,0 тис. чол., або на 3,5 %.
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Росіян же на 714,8 тис. чол., тобто на 7,1 %. Переважну більшість

становили українці: в 1959 р. їх було 2368,1 чол., або 56,4 %. Ви"

сокою була питома вага росіян: 1601,2 тис. чол., чи 38,2 %. Крім ук"

раїнців та росіян, в області мешкали греки, євреї, татари, казахи.

В 60–70 рр. помітно зросла чисельність узбеків, вірмен. Цих лю"

дей привело сюди не просто бажання змінити місце проживання,

а стабільніше становище в Донбасі. Найбільше робітників було з

росіян, українців, греків. Серед службовців переважали росіяни.

Сільське населення за національним складом було більш од"

норідним, переважно українським [26, c. 8–14].

Однією з основ процесів асиміляції було використання на

Донбасі російської мови як засобу міжетнічного спілкування.

Відповідне етнічне середовище впливало на побут, мову, погляди,

моральний розвиток родини. Отже, етнічна неоднорідність

населення Донецької області сприяла створенню міжетнічних

шлюбів. Слід додати, що люди, які мігрували в Донецьку область

з інших республік, більше схильні до утворення міжнаціонального

шлюбу, ніж місцеві жителі. Вивчення спілкування в таких сім’ях

виявило, що частіше там користувались російською мовою. Це

можна певною мірою пояснити тим, що протягом 1960"х – 1980"х років

серед осіб, що вступали до шлюбу, росіян було 43,3"49,2 %. А для

Донецька спостерігалася чітка тенденція на зниження ролі

національності у виборі шлюбного партнера [27]. 

За даними переписів 1970, 1979, 1989 років, помітне поступове

зменшення частки українців і збільшення частки росіян в етнічній

структурі населення Луганської області (відповідно 54,8 % і 41,7 %;

52,8 і 43,8 %; 51,9 % і 44,8 %). Продовжувала розвиватися тенденція

розбіжності рідної мови й етнічною приналежністю. Від перепису до

перепису зменшувалося відносне число українців, що вважали

українську мову рідною: 1959 р. – 87,6 %, 1970 р. – 78,3 %, 1979 р. –

71,6 %, 1989 – 66,4 % [37, c. 29]. Подібний стан речей у другій поло"

вині ХХ ст. залишався характерним для всіх жителів України. Коли у

1959 році російську як рідну мову назвали 10,3 млн. осіб (з них

6,9 млн. росіяни, 2 млн. українці), то в 1970 році цей показник сягнув

13,4 млн. (8,9 млн. росіян та 3 млн. українців). Рідною українська мо"

ва стала лише для частини поляків. Під час обох переписів 68 % по"

ляків своєю рідною назвали українську мову. Решта національностей

схилялись до русифікації. Інтенсивне зростання чисельності росіян на

Донбасі обумовлювалося не тільки їхньою міграцією з Росії, а також
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записуванням представників різних етнічних груп росіянами. Оскільки

в умовах глобальної русифікації, особливо в 60–70"ті рр. ХХ ст.,

було вигідним записатися за документом росіянином. Тому

русифікація в області і в Україні в цілому сприяла переходу до

російської національності дітей у мішаних шлюбах [26, с. 9].

В цілому протягом тривалого часу закріпленню населення на

Донбасі перешкоджала система плановості у здійсненні

міграційної політики. Для гарантованого виконання планів

виробництва підприємства часто завищували власні потреби у

робочій силі. Працівники, які забезпечували виконання планів

оргнабору на місцях, у переважній більшості випадків прагнули

до перевиконання плану. В результаті кількість житлової площі

для прибулих працівників стабільно виявлялася недостатньою,

що тягнуло за собою соціально"побутові конфлікти, які іноді пере"

ростали у міжетнічні на основі підтримки «своїх». 

Житловий дефіцит, відсутність належного культурно"побутово"

го обслуговування негативно позначалися на продуктивності

праці. Не маючи можливості забезпечити власний повноцінний

відпочинок, досить багато шахтарів вдавалися до пиятики як засо"

бу зняття стресу від виснажливої, небезпечної для життя роботи.

Ситуація покращилася лише у 70"х–80"х роках ХХ ст., коли за ра"

хунок інтенсивного житлового будівництва та спорудження куль"

турно"освітніх закладів рівень життя на Донбасі вдалося суттєво

покращити. Загалом демографічні процеси на Донбасі у другій по"

ловині 1950"х–першій половині 1980"х років призвели до різкого

зростання рівня урбанізованості, що сприяло створенню середо"

вища, в якому активізувалися процеси русифікації населення.
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второй половине 400х – первой половине 800х годов ХХ в.

Статья содержит анализ демографических процессов на Дон"

бассе во второй половине 40"х – первой половине 80"х годов ХХ ст.
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Nikolaets Yu. Demographic processes in Donbass region during

1940’s – 1980’s.

The author of the given article is analyses main aspects of demo"

graphic processes in Donbas region during 1940’s – first 1980’s. The

researcher is defined the reasons of ethnic conflicts in the conditions

of urbanization.

Key words: demography, deportation, urban, conflict, Donbas region.
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І. В. Пилипів

ГРЕКО6КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В КОНСОЛІДАЦІЇ

УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ У ПЕРШІЙ ПОЛО6

ВИНІ ДВАДЦЯТИХ РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті розкриваються окремі аспекти політичної діяльності

єпископату та кліру Греко"католицької церкви. Проаналізовано

пошуки церковним керівництвом шляхів захисту українського на"

селення від асиміляторської політики польських властей, співпра"

цю з українськими політичними партіями та культурно"просвітніми

організаціями, виховний та моральний вплив церкви на молодь.

Ключові слова: Греко"католицька церква, митрополит, Галичи"

на, політичні партії, Друга Річ Посполита.

У міжвоєнний період ХХ століття Греко"католицька церква

відіграла важливу роль у суспільно"політичному житті Галичини

не лише як консолідуючий чинник у пошуках шляхів щодо ук"

раїнсько"польського порозуміння, а й як стримуючий фактор

асиміляторської політики польських властей, як виховний чинник

для українського населення. Це достатньо повно проявилося че"

рез участь ГКЦ у політичному житті, взаєминах з українськими

політичними партіями й організаціями, в реорганізації соціальної

доктрини та в благодійних заходах і культурно"просвітницьких

акціях, які проводилися під егідою греко"католицьких ієрархів й

духовенства. Дослідження ролі ГКЦ в житті українського населен"

ня Галичини в перші роки після поразки Української революції є

актуальним і безумовно становить науковий інтерес.

Історіографія різнопланової діяльності ГКЦ в період Другої Речі

Посполитої досить велика. Серед дослідників цього періоду слід

відзначити Андрухіва І. О., Лисенка О. Є, Марчука В. В., Перевезія

В. О., Єгрешія О. І., Кугутяка М. В., Красівського О. Я. [1] та інших.

Однак, незважаючи на наявний нині значний пласт літератури з
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історії діяльності ГКЦ у різні періоди та окремих її ієрархів, питан"

ня суспільно"політичної діяльності ГКЦ у першій половині двадця"

тих років ХХ ст. ще не стало предметом детального дослідження. 

Уже з перших днів окупації Галичини польські військові та

цивільні уряди на місцях розпочали репресії проти українських

громадсько"політичних осіб та греко"католицького духовенства

[2, c. 4]. Такі дії окупаційної польської влади загострили ук"

раїнсько"польські відносини. Ситуація спонукала до пошуку

шляхів розв’язання цього складного питання. Активно включили"

ся в цей процес і галицькі греко"католицькі ієрархи, які вбачали

вихід із ситуації через порозуміння між греко"католицьким та ри"

мо"католицьким духовенством, що, на їхню думку, передасться

як політикам, так і мирянам.

Поразка в українсько"польській війні та ухвала Ради послів

країн Антанти про анексію Галичини стала поштовхом до масо"

вих маніфестацій українського громадянства, які не припинялися

впродовж 1923 р. У цій ситуації ГКЦ намагалася відігравати роль

консолідуючого фактора й не допустити нової війни, яка б

призвела до остаточної втрати надії на відновлення української

державності в майбутньому. З цією метою духовенство

використовувало усі можливі легальні засоби пливу на населення

краю. Важливими в цьому плані були поминальні панахиди.

У своїх проповідях під час поминальних панахид, відправ на

стрілецьких могилах, священики постійно нагадували як про вели"

ке значення подій національно"визвольних змагань, так і про Божі

Заповіді. Зокрема, на поминальній відправі за полеглими Січови"

ми стрільцями на Личаківському цвинтарі у Львові 4 червня 1923 р.

священик В. Кузьма, відзначивши роль стрілецтва у національно"

визвольних змаганнях, водночас наголосив, що «шлях, яким ішли

наші славні борці буде шляхом, з якого покоління українського на"

роду не зійдуть ніколи, доки український нарід не стане паном на

своїй рідній землі» [3, c. 14–16].

Під час відкриття пам’ятника Січовим стрільцям у Винниках

подібну промову виголосив місцевий священик Куницький [4, c. 217].

Дані про проведення панахид на могилах Січових стрільців та

відзначення пам’ятних історичних подій, в яких духовенство ГКЦ

виступало в ролі організатора, систематизувалися повітовими ко"

мандами державної поліції та відправлялись у воєводські органи

безпеки [5, арк. 1–3; 21, арк. 1–2].
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Окрім священиків, участь у народних маніфестаціях брали

семінаристи духовних закладів Східної Галичини. В архівних

документах знаходимо свідчення студента Віденського

університету про походи на могили Січових стрільців у Станіславові.

Він пише, що, хоча керівництво семінарії у м. Станіславові та

єпископ Г. Хомишин під тиском польської влади були змушені

офіційно заборонити участь семінаристів у походах, все ж

шістнадцять студентів"богословів «…разом із представниками

українських товариств та під проводом греко"католицьких

священиків віддали шану полеглим стрільцям» [6, арк. 40–41].

Національно свідомими були й семінаристи Львівської духовної

семінарії, 38 з яких потрапили в поле зору поліційних органів за

підозру у «патріотичних» настроях [7, арк. 36].

Варто зазначити, що під час таких акцій формувався світо"

гляд тієї молоді, яка не брала участі у збройній національно"виз"

вольній боротьбі, але пам’ятала події 1918–1921 років.

Ініціювавши такі походи, західноукраїнська інтелігенція ставила

собі за мету ідеологічну та моральну підготовку молодого по"

коління до майбутньої боротьби за відновлення Української дер"

жави. Добре усвідомлюючи визначальну роль ГКЦ в організації

й проведенні таких акцій, до митрополита А. Шептицького звер"

нулися з листом 31 жовтня 1923 р. польські органи безпеки з ви"

могою заборонити участь греко"католицьких священиків у таких

акціях [8, арк. 1].

Греко"католицьке духовенство, відслідковуючи основні напрями

суспільно"політичних процесів у Польській державі, усвідомлювало

потребу пошуку нових шляхів діяльності щодо збереження держа"

вотворчих здобутків та аналізу помилок під час національно"виз"

вольних змагань 1918–1923 рр. У середовищі духовенства погли"

бились процеси самоорганізації та самоосвіти. На той час

більшість греко"католицьких священиків вирізнялися добрим

знанням історії України, особливостей української мови, світогля"

ду українського народу, його звичаїв та традицій. Потужний ак"

цент роботи духовенства було спрямовано на навчання та вихо"

вання підростаючого покоління в християнському та патріотично"

му дусі. Особливо ця робота мала поширюватися серед сільської

молоді, а тому греко"католицькі священики проводили своєрідні

соціально"політологічні дослідження на території, яку охоплювала

їхня душпастирська діяльність. Ці дослідження стосувались
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національних, політичних, соціально"економічних та духовних ас"

пектів життя молоді Східної Галичини. 

Великий вплив на суспільно"політичні процеси мала позиція

митрополита Андрея Шептицького. Він був переконаним, що

після поразки національно"визвольних змагань лише постійна

душпастирська праця духовенства із молоддю дасть змогу

говорити про перспективи розвитку національної ідеї та

визвольних настроїв на території Східної Галичини. Митрополит

пропонував виховувати молодь на принципах християнської

моралі, вселяти у їхні душі любов до Бога, до свого народу, до

його національних традицій, військових перемог, культивувати

героїчні події визвольної боротьби.

У звіті Рогатинського повітового управління державної поліції

від 19 лютого 1923 р. давалась наступна характеристика

діяльності греко"католицького духовенства: «Значна кількість із

духовенства належить до українських організацій..., священики

беруть активну участь у політичному житті... Особливу активність

проявляють під час перепису, виборів до Сейму... Під політичним

поглядом усі українські священики негативно налаштовані до

Польської держави, яку вважають за окупанта... свої ж душпас"

тирські обов’язки священики трактують як явище побічне, яке ви"

конують лише механічно... Головне завдання цих священників є

політика, агітація...» [9, c. 56].

Звіт Косівського повітового управління державної поліції

містив інформацію про те, що «...характер ставлення греко"като"

лицького кліру до Речі Посполитої негативний; під час виконання

обов’язків священики закликають до опору... Навколо таких свя"

щеників в кожному селі формується партія, яка характеризується

радикальними настроями... Священики працюють в тісному

зв’язку із українськими вчителями на місцях» [10, арк. 58].

Аналогічні звіти надходили до Станіславівського воєводського

управління із Долини, Жидачева, Сколе, Городенки та інших

повітових міст [11, арк. 17–18; 10, арк. 65–69].

У Тернопільському воєводстві особлива увага з боку поліційних

установ приділялася діяльності таких священиків, як: Лев Вороб"

кевич із Білобожниці, Михайло Ганкевич із Звиняча, Степан Оро"

бей із Розсохати [12, арк. 1–3], Володимир Громницький із Терно"

поля [13, арк. 40]; Іван Пасіка з Тернополя, Володимир Ратич із

Храбівця [14, арк. 1–2] та ін. На настоятеля церкви у с. Біла Тер"
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нопільського повіту Степана Гунчака польська поліція давала на"

ступну характеристику: «…брав участь в організації політичних,

суспільних і культурно"освітніх акцій… Він має дар прихиляти собі

симпатиків на організаційно"релігійному полі…» [15, арк. 7]. У

зв’язку із результативною роботою у громадському житті греко"

католицького священика Антона Багрицького польською поліцією

занесено до числа тих, у кого «…ставлення до польської держа"

ви негативне» [15, арк. 1]. Подібних прикладів можна привести

чимало.

Окреме місце посідала боротьба за використання української

мови у церковному діловодстві, метричних книгах. Разом з тим

греко"католицький Митрополичий ординаріат видав розпоряд"

ження про те, що «парафіяльні уряди обов’язані вести метрики і

виставляти їх всяким урядам виключно тільки в українській мові»

[16, арк. 3]. Завдяки такій позиції вдалось зберегти використання

української мови у церковному діловодстві, незважаючи на су"

дові процеси, пов’язані із цим питанням, які проходили у Східній

Галичині, починаючи від 20"х років [16, арк. 97]. Часто виступи на

захист української мови трактувалися польською поліцією як ан"

тидержавні [17, арк. 90]. Серед організаторів народних віч проти

введення польської мови були священики із Турки, Снятина, Ко"

ломиї, Жидачева, Надвірної та інших населених пунктів Східної

Галичини [18, арк. 17, 19, 24, 27–29].

Дослідник В. Перевезій зауважує, що від 1923 року «…стосунки

Польської держави і Греко"католицької церкви характеризувалися

протистоянням між ними у царині національно"культурних прав

українців. Церква визнавала верховенство держави у питаннях

політики та асиміляції, однак при цьому залишалася захисником

українських інтересів у цій державі» [20, c. 121]. Дослідник І. Код"

рин стверджує, що «…з одного боку, українці не ставились до по"

ляків як до панівної нації, а з іншого – поляки не рахувались із

рівністю стосунків» [22, s. 228].

Ці тези варто доповнити думкою про те, що, формально

знаходячись поза державою та політикою, ГКЦ не мала права

виступати з антидержавних позицій. Водночас більшість греко"

католицьких священиків під час своєї повсякденної роботи серед

українського населення у просвітницьких, освітніх, економічних

товариствах та організаціях постійно відігравали роль каталізатора

патріотичних настроїв.
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Підтвердження сказаного віднаходимо у звіті митрополита Шеп"

тицького у 1923 році для Ватикану. Звіт складався з кількох частин:

вступ, розділи «Про народ», «Міське населення та інтелігенція»,

«Духовенство та єпархіальний клір» тощо [23, c. 715–728].

Цей звіт характерний викладом особистого бачення митропо"

лита подій національно"визвольної боротьби на західноук"

раїнських землях. Документ витримано в обережному тоні,

більша його частина стосується внутрішньо церковних питань,

але зроблено аналіз перебігу подій у Східній Галичині за

1918–1923 роки. Шептицький намагався зробити ряд прогнозів

щодо українського населення Речі Посполитої. Заслуговує на

увагу думка митрополита про роль тогочасного сільського духо"

венства. «Сільське духовенство, – читаємо у документі, – посідає

добрі якості. Воно пов’язане з народом настільки тісно, що дійсно

є для нього батьком і приятелем. Воно розвиває соціальну акцію»

[23, c. 721–722].

Наголошує Шептицький на ролі духовенства у націєтворчих

процесах. Він зауважує: «Українці в Галичині не мали ні губерна"

торів, ні чиновників, ні багатіїв, ні впливових людей; їхні єпископи

були майже єдиними представниками інтелігенції нації і за зако"

ном… єпископи у нас покликані до тих функцій і мають такий

вплив, який деінде мають світські провідники нації» [23, c. 725].

У документі проаналізовано політичні процеси окресленого

періоду, означено вплив на них духовенства. Шептицький

стверджував: «У всіх справах, де вимагалась моя позиція як

митрополита, я старався уникати всього того, що могло бути

інтерпретоване як національний шовінізм… я завжди старався не

підтримувати однієї партії на противагу другій, це було важко,

оскільки ці партії були поділені самою концепцією національної

ідеї (українці і русофіли)… Важливо, що для усього духовенства

властиві патріотичні почуття, і це справедливо – воно має право і

обов’язок бути патріотичним» [23, c. 726].

Цей документ дає змогу зробити висновок, що греко"като"

лицьке духовенство, будучи захисником прав та інтересів

українського населення, не планувало припиняти патріотичної

діяльності після включення Східної Галичини до складу Речі

Посполитої. В умовах формування Польської держави велике

значення мав той факт, що, на відміну від більшості світської,

військової інтелігенції, яка виїхала за кордон, греко"католицькі
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священики залишались на території Східної Галичини. Це накла"

дало на них ще більше обов’язків щодо організації українського

життя. Від 1923 по 1925 рік жодна українська акція, конференція,

народні збори не проходили без участі духовенства ГКЦ. В осно"

ву нового бачення розвитку Східної Галичини було покладено

національну ідею, яка полягала у послідовній політиці щодо здо"

буття незалежності. Шляхи реалізації національної ідеї тогочасне

західноукраїнське суспільство бачило по"різному. Позиція греко"

католицького духовенства враховувала окупаційне становище

українського народу і підтримувала його спроби втілювати

національну ідею через громадські організації та об’єднання.

Священики взяли активну участь у відродженні і налагодженні

діяльності «Просвіти», «Сільського Господаря», «Рідної Школи»,

українських кооперативних товариств та інших громадських ор"

ганізацій [24, c. 128]. Виховання населення в дусі патріотизму че"

рез сітку читалень «Просвіти» та інших організацій стало одним

із пріоритетних напрямів діяльності священиків. Вони усвідомлю"

вали, що законодавство Речі Посполитої давало змогу

функціонувати громадським структурам, і громадський сектор

надавав можливість для законної реалізації національних прав.

У «Письмі «Просвіти» знаходимо дані про допомогу духовенства

у відродженні читалень товариства на початку 1922 року в селах –

Боднарові Станіславівського повіту, Корчів Сколівського та Ляшки

Долішні Бібрського повітів, у яких священики, виступаючи перед

селянами, розповідали «...про особливості часів національно"виз"

вольних змагань і пояснювали потребу активізації роботи» [25].

На продовженні та розвитку продуктивної співпраці між духовною

і світською інтелігенцією у просвітянській сфері наголошувалось під

час відновлення діяльності товариства у Галичі, де вирізнявся ак"

тивністю у «...політичних виступах о. Р. Лободович» [26, арк. 74].

Священики очолювали відроджені осередки «Просвіти» у Ганусівці,

Угорниках, Загвіздю, Майдані на Станіславівщині [26, арк. 74; 27,

арк. 8–9; 28, арк. 54]; Збаражі, Товстому, Копичинцях, Зборові,

Козові, Підволочиську, Бучачі на Тернопільщині [29, арк. 25; 30,

арк. 1; 31, арк. 28; 32, арк. 16].

Особливістю процесу відновлення просвітянських осередків

стало зростання ініціативності серед заможніших селян. Це

стало результатом попередньої роботи інтелігенції, лідерів

товариства, яка велась до початку Першої світової війни. За



295

той час було сформовано прошарок освіченого, національно

свідомого селянства, яке на початку 20"х років ХХ ст. було

здатним вести активну громадську роботу. Серед архівних

документів зустрічаються свідчення про те, що за підтримки

духовенства та вчителів до керівництва місцевих читалень

«Просвіти» приходили виховані у їхньому середовищі селяни,

діти яких, у міру можливості, навчались у греко"католицьких

духовних семінаріях [27, арк. 160; 28, арк. 108].

Духовенство ГКЦ доклало зусиль щодо пожвавлення діяль"

ності осередків інших громадських організацій. На основі

архівних документів встановлено, що у цілому ряді міст та сіл

Східної Галичини завдяки священикам формувалися гуртки

«Рідної Школи» та «Сільського Господаря» [33, арк. 4; 34, арк. 1;

35, арк. 2; 36, арк. 2; 37, арк. 1; 38, арк. 1].

Греко"католицькі священики приділяли достатньо уваги роз"

витку молодіжного руху, зокрема, щодо заснування та ак"

тивізації осередків товариств «Сокіл» та «Січ», які поряд із гімна"

стично"спортивним вишколом виховували молодь у дусі

патріотизму. Покровителями молодіжних організацій були

митрополит А. Шептицький, який надавав постійну матеріальну

допомогу, священики В. Лаба, військовий капелан, теоретик та

пропагандист галицького спортивного руху, С. Маяковський, організа"

тор сокільських товариств у Копичинському повіті, Е. Бачинський із Бе"

режан та ін. [39, c. 73; 40]. Завдяки співпраці із молодіжними

громадськими організаціями, духовенство ГКЦ отримувало змогу

впливати на формування світогляду молодіжного активу, з якого

виростали майбутні українські політичні лідери.

У середовищі духовенства проводилися кампанії з допомоги

воєнним сиротам та вдовам, збиралися кошти на «користь дітей

українських емігрантів» тощо [41, арк. 1].

Визначальну роль мало духовенство у відновленні роботи

«Українського християнського союзу», який від 1923 р. отримав

назву «Українське християнсько"народне сторонництво». В програмі

організації, у керівництві якої були священнослужителі Спиридон

Кархут та Микола Садовський, говорилося, що поглиблення й

утвердження національної самосвідомості може вивести народ із

занепаду після війни. «Хочемо політично образувати широкі верстви

народні, – читаємо у програмних документах УХНС, – поглиблювати

і утверджувати в них почуття і свідомість української державності,
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щоби весь народ був у силі берегти своєї державної самостійності і

суспільного ладу» [42, арк. 1–2].

Відновлення громадських організацій стикалось із трудноща"

ми, які були викликані офіційною політикою польського уряду.

Дослідник І. Зуляк стверджує: «Влада встановила жорстокий ре"

жим, зневажаючи права українського населення окупованої те"

риторії, придушуючи будь"які прояви національно"культурного

розвитку... Політичні кола Польщі відмовляли українському насе"

ленню у праві на вільний розвиток, проголошуючи необхідність

утворення однонаціональної держави шляхом примусового опо"

лячення всього народу» [43, c. 32, 34].

Після поразки визвольних змагань період трансформації пере"

живала українська партійна система. Тривалість цього періоду

перебувала у прямій залежності від остаточного закріплення

принципів політичної структури Речі Посполитої. У зв’язку із не"

стабільністю у Польській державі на початку 20"х років ХХ ст. ук"

раїнська інтелігенція не бачила реальних перспектив реалізації

національної ідеї через партійну боротьбу. 

Серед галицького духовенства залишався чималий прошарок

симпатиків націонал"демократичної ідеології, що проявлялось у

їхній діяльності в складі Української націонал"демократичної

партії (УНДП), яку у 1919 році було перейменовано на Українську

націонал"трудову партію (УНТП). Від 15 грудня 1923 по 21 квітня

1924 року УНТП очолював греко"католицький священик Олек"

сандр Стефанович, який намагався посилювати вплив духовен"

ства на партійне життя. За час керівництва О. Стефановича, за

твердженням М. Кугутяка, «...українська держава визнавалась

основою політичної думки...» [44, c. 256].

Протягом 1921–1925 рр. у середовищі греко"католицького ду"

ховенства велися постійні дискусії про місце духовної інтелігенції

у політичному житті Східної Галичини. У першому номері «Ниви»

за 1921 рік вийшла програмова стаття «Організації нам потре"

ба!», у якій, зокрема, було зазначено: «Передвоєнні обставини не

були дуже пригожі для тісної організації між нашим духовенст"

вом. Провідні наші ідеї були в стані млявости… Через війну, її

наслідки все основно змінилося… Ходить нині передовсім о рато"

вання життя нашого народу» [45]. Таким чином, передова духов"

на інтелігенція піднімала проблему потреби організованої діяль"

ності духовенства у політичній сфері.
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Показовим в цьому плані було засідання членів комітету Ук"

раїнської християнської організації Львівщини, яке відбулось у

1925 році. В ньому взяли участь священики: Т. Галущанський,

Д. Стек, М. Дороцький, Ю. Плешевич та ін. Під час дискусії на

засіданні прослідковувалося дві позиції. Перша полягала у

відстоюванні думки про співпрацю духовенства із політичними ор"

ганізаціями, друга – про поступовий відхід духовенства від політич"

ної діяльності. У підсумку було прийнято рішення, що кожний свя"

щеник, зокрема, член української християнської організації

Львівщини, має повну свободу дій щодо перебування в існуючих

політичних організаціях чи партіях, якщо такі дії «… не

противорічать християнському світогляду, або не стоять в супереч"

ностях з інтересами та честю українського народу» [46, арк. 1].

Аналогічною була позиція майже всього галицького

духовенства. Священики усвідомлювали власну роль національно"

політичного провідника народу в період формування нового

покоління борців за незалежність України, якими стали члени Ук"

раїнської військової організації (УВО), а згодом, від 1929 року, –

Організації українських націоналістів (ОУН). Період 1921–1925 років

став проміжним часом між хвилями національно"визвольної

боротьби і, поряд із осередками діяльності на території Східної

Галичини діячів світської інтелігенції, духовенство залишалось

потужним центром, навколо якого гуртувались українці,

формувалися нові ідеї.

До 1925 року греко"католицькі священики зуміли знайти спільну

мову і з керівництвом націоналістичного радикального руху, про що

свідчить листування митрополита А. Шептицького з Євгеном Коно"

вальцем [47, c. 85–87]. Духовенство, засуджуючи методи діяльності

УВО, які закликали до насильства над людьми, підтримувало прагнен"

ня членів цієї організації добитися незалежності українських земель.

Владики ГКЦ були переконані, що ні силою, ні політиканством

домогтися відчутних змін у становищі Східної Галичини після

рішення країн Антанти неможливо. Необхідно діяти тільки в рамках

християнських законів та моралі. А Г. Хомишин навіть вважав, що

в ситуації, яка склалася, кращим виходом для Східної Галичини бу"

ло б залишитися в складі Польщі, ніж спровокувати прорадянські

настрої й опинитися в комуністичній системі, як це сталося з

Наддніпрянською Україною [48, c. 2]. Методи протидії «більшовиць"

ким впливам» він вбачав у запровадженні серед духовенства
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целібату, визначення статусу ГКЦ через підписання з польським

урядом спеціальної угоди (конкордату) та створення громадського

релігійного об’єднання чи партії підконтрольних Церкві.

Після офіційного введення в дію конкордату 3 серпня 1925 р.

греко"католицьке духовенство склало 8 вересня 1925 р. присягу,

беручи на себе зобов’язання бути лояльними до Польської дер"

жави [49, c. 33–34].

Таким чином, у першій половині 20"х рр. саме ГКЦ як монолітна

структура зуміла об’єктивно осмислити події, пов’язані із наслідка"

ми Української революції, та взяти на себе роль захисника прав і

свобод українського громадянства краю від асиміляційної політи"

ки польської влади.

В умовах розпорошення українських політичних сил, що було ха"

рактерним явищем першої половини 20"х рр., саме ГКЦ заявила про

себе як консолідуючу інституцію в пошуку компромісних шляхів для

українсько"польського порозуміння. Наслідком такої позиції стало

підписання 10 лютого 1925 р. конкордату між Ватиканом і польським

урядом, яким фактично було визнано статус ГКЦ не лише в релігійно"

духовній сфері, а й створено відповідні умови для її активної участі в

суспільно"політичному житті у межах чинного законодавства.
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Пылыпив И. В. Греко0католическая церковь в консолидации

украинской нации Восточной Галиции в первой половине двадца0

тых годов ХХ столетия.

В статье раскрываются отдельные аспекты политической дея"

тельности епископата и клира Греко"католической церкви. Про"

анализированы поиски церковным руководством путей защиты

украинского населения от ассимиляторской политики польских

властей, сотрудничество с украинскими политическими партия"

ми и культурно"просветительскими организациями, воспитатель"

ное и моральное влияние церкви на молодежь.

Ключевые слова: Греко"католическая церковь, митрополит,

Галичина, политические партии, Вторая Речь Посполитая. 

Pulupiv I. V. Greek0Catholic Church in consolidation of Ukrainian

nation Of East Galicia during first half of the twentieth Of XX century.

The article deals with some aspects of political activity of the Ukrainian

Greek"Catholic Church hierarchy and clergymen. Their protecting meas"

ures against assimilation policy of Polish authorities towards Ukrainian

population, cooperation with Ukrainian political parties, cultural organiza"

tions and educational institutions as well as educational and moral influ"

ence on younger generation are analyzed. Kew words:, Greek"Catholic

Church, metropolitan, Halychyna, political parties, Polish state.
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М. І. Ярмоленко

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТНОДЕМОГРАФІЧНОГО 

РОЗВИТКУ УРСР ВПРОДОВЖ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

У статті показано особливості перебігу етнодемографічних про"

цесів в окремих регіонах України від 1944 до 1989 року, вплив

міграційних чинників на демографічні зміни та асиміляцію населення.

Ключові слова: етнодемографічні процеси, Україна, населен"

ня, міграція, асиміляція.

Перебіг етнодемографічних процесів у регіонах України впро"

довж другої половини ХХ визначався як об’єктивними тен"

денціями відтворення населення, зокрема, диференціацією по"

казників народжуваності, смертності, природного приросту за ет"

нонаціональними спільнотами і групами, так і помітними

суб’єктивними впливами державної етнополітики тодішнього Ра"

дянського Союзу, яка значною мірою зумовлювала тенденції

міграцій та етнодемографічні зміни під впливом асиміляції.

Імміграція в УРСР своєю чергою не лише безпосередньо зумов"

лювала зростання кількості населення відповідних етнічних груп,

але й мала опосередкований вплив на процеси природного при"

росту, адже у віковій структурі мігрантів більшу частку становило

молоде населення. 

На етнодемографічні процеси повоєнного періоду не могла не

вплинути уся сукупність трагічних подій Другої світової війни, по"

чинаючи з депортації німців на схід у 1941 р. з південної і лівобе"

режної України, величезні втрати населення УРСР внаслідок

воєнних дій, політичних репресій, голокосту євреїв і кримчаків,

політичної еміграції українців в країни Заходу. Регіональні етно"

демографічні співвідношення також суттєво змінилися через де"

портації кримських татар (понад 191 тис. осіб) та інших етнічних

груп (греків, вірмен, болгар: понад 37 тис. осіб) у 1944 р. з Криму



305

до Середньої Азії, переселення у 1944–1946 роках близько 482 тис.

українців з території, що відійшла до Польщі, на Південь і Схід Ук"

раїни і виселення близько 790 тис. поляків та євреїв – громадян

довоєнної Польщі – на територію повоєнної Польщі [1, c. 4–14].

згідно з угодою про обмін населенням між УРСР та Польським

комітетом національного визволення (першим комуністичним

польським урядом). На етнічну структуру населення Заходу Ук"

раїни позначилось переселення у 1945–1947 рр. близько 30 тис.

чехів з Волині і 20 тис. чехів і словаків із Закарпаття до Чехосло"

ваччини, а також повоєнні депортації українського населення

західних регіонів у віддалені регіони Росії упродовж 1944–1952 років,

обсяги яких за підрахунками М. А. Сивирина становили близько

200 тис. осіб [15, с. 4–16].

Усі нові етнодемографічні співвідношення у повоєнній УРСР

зафіксував перепис 1959 року. Цей перепис проводився вже за

часів «хрущовської відлиги», тому, з одного боку, його результа"

ти можна вважати достатньо об’єктивними, а з другого в

опублікованих офіційних матеріалах перепису було закладено

упереджене ставлення до деяких спільнот і груп, насамперед

німців та кримських татар. Згідно з переписом 1959 року, етнічна

більшість, українці, становили близько 32,16 млн осіб (76,8 % усь"

ого населення) (див. табл. 1). Порівняно з 20"ми рр. міжвоєнного

періоду, загальна кількість українців зросла на 3,53 млн осіб, а

питома вага – на 2,6 % [10]. Найбільшу частку (понад 90 %) пред"

ставники української нації становили у деяких північних і цент"

ральних (Вінницькій, Київській, Полтавській, Хмельницькій, Чер"

каській, Чернігівській) та західних областях (Волинській, Івано"

Франківській, Тернопільській, Рівненській). З огляду на історичні

особливості заселення території, найменшою питома вага ук"

раїнців була у східних та південних областях (Донецькій, Лу"

ганській та Одеській (від 55 до 58 %), а у Кримській області, яка

лише у 1954 році увійшла до складу УРСР, українці становили

меншість (22,3 %). 

Порівняно з попередніми історичними періодами в повоєнні ча"

си суттєві демографічні зміни сталися в середовищі етнічних мен"

шин [9, с. 102–160]. Якщо на початку ХХ ст. найбільшою етнічною

групою після українців були євреї (8,9 % усього населення), то у

1959 році найбільшою етнічною меншиною стали росіяни (7,1 млн

осіб, 16,9 % від усього населення республіки). У Кримській об"
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ласті, внаслідок депортації кримських татар та інших етнічних

груп, росіяни ще більше утвердилися як етнічна більшістю (71,4 %),

вийшовши на друге місце і у всіх інших областях, крім Закар"

патської (тут на другому місці були угорці) та Чернівецької, де

серед етнічних меншин переважали румуни. Різке зростання

частки росіян (більше, ніж удвічі порівняно з початком ХХ ст.) ста"

ло наслідком насамперед їхньої імміграції в УРСР під час

індустріалізації та цілеспрямованої політики союзного керівництва.

Частково позначились тут і асиміляційні процеси. Водночас, з огля"

ду на трагічні події Другої світової війни та еміграцію, частка

євреїв зменшилася більше, ніж у чотири рази, і склала лише 2 %.

Так само різко зменшилась у 1959 році, порівняно з початком

століття, і частка поляків (з 4,3 % до 0,9 %) та німців (з 2,1 % до 0,1 %) [9].

Окрім росіян та євреїв, жодна з інших етнічних меншин в 1959 році

уже не досягала 1 %. У регіональному розрізі на заході УРСР

своєю етнічною мозаїчністю виділялися Закарпатська та

Чернівецька області, де у прикордонних районах компактно про"

живали близько 98 тисяч румунів та понад 146 тисяч угорців. А на

Півдні УРСР особливою строкатістю виділялась колишня

Ізмаїльська область (історична Південна Бессарабія), приєднана

у 1954 році до Одеської області, де, окрім українців та росіян, бу"

ло компактно розселено, здебільшого у сільській місцевості,

понад 153 тис. болгар, понад 125 тис. молдаван та близько

22 тис. гагаузів. У повоєнні роки здебільшого двоетнічного ха"

рактеру набула Донецька та Луганська області (частка ук"

раїнців близько 57 %, росіян – близько 38 %). На півдні Донець"

кої області зберігали самобутність близько 100 тис маріупольсь"

ких греків. 

Особливості етнодемографічного розвитку УРСР протягом на"

ступних десятиліть відобразили переписи 1970, 1979 та 1989 років,

найбільш об’єктивним і детальним з яких був останній, який уже

проводився за часів т. зв. «перебудови». Однією з основних етно"

демографічних тенденцій, які можна простежити за цими перепи"

сами, стала нерівномірність динаміки кількості населення різних

етнонаціональних спільнот і груп – як загалом по республіці, так і

в розрізі сільського і міського населення та окремих регіонів.

Іншою характерною рисою етнодемографічних процесів стало

сповільнення темпів зростання кількості населення етнічної

більшості, українців та зменшення їхньої питомої ваги. Темпи
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зростання кількості українців були помітно нижчими, ніж темпи

збільшення усього населення (116,4 % і 122,9 % відповідно). В

регіональному сенсі така тенденція була характерна для

більшості областей, за винятком міста Києва, західних, а також

центрально"західної Хмельницької та південної Кримської облас"

тей. Найбільше відставання темпів динаміки чисельності

українців від усього населення спостерігалося у східному

індустріальному макрорегіоні (Дніпропетровська, Донецька, За"

порізька, Луганська та Харківська області). 

Особливо помітними стали нижчі темпи зростання кількості

населення українців порівняно з динамікою чисельності росіян, які

на той час уже стали єдиною великою етнічною меншиною. Так,

кількість українського населення в УРСР зросла на 16,4 %, а росіян

на 60,1 % при середньому прирості населення впродовж

1959–1989 рр. на 22,9 %. При цьому проявилися і регіональні

відмінності: найбільше переважання темпів зростання кількості

росіян відбулося на Сході, а кількості українців – у місті Києві,

Кримській області та меншою мірою – у деяких західних областях.

Частка етнічних українців у абсолютному прирості населення скла"

ла лише 54,9 %, а отже, населення України майже наполовину зро"

стало завдяки етнонаціональним меншинам, насамперед

росіянам. Внаслідок такої нерівномірності етнодемографічного

розвитку неухильно зменшувалась і питома вага українців: від 76,8 %

у 1959 році до 74,9 – у 1970"ому, 73,6 % у 1979 році і 72,7 % – у

1989"ому. З огляду на посилення виїзду української молоді на т. зв.

«всесоюзні новобудови» та посилення асиміляційного тиску

найповільнішими темпами зростала кількість етнічних українців,

порівняно із збільшенням кількості усього населення протягом

1970–1979 років. Через міграційні втрати молодого населення у

той час зменшився і природний приріст українців порівняно із при"

родним приростом усього населення [18, с. 102–107].

Відповідно до вищих темпів зростання кількості росіян, які фак"

тично були політично домінуючою етнічною більшістю усього

СРСР, збільшувалась иакож їхня частка: від 16,9 % у 1959 році до

19,4 % у 1970 році, 21,1 % у 1979 році і 22,1 % у 1989 році. При"

чини такої нерівномірності визначалися міграційними та

асиміляційними процесами і не були пов’язані з особливостями

відтворення населення: адже, за розрахунками С. Піскунова, ко"

ефіцієнт природного приросту росіян не був вищим, ніж українців [14].
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Такі висновки підтверджуються і дослідженнями О. Хомри, згідно

з якими з 1959 по 1989 роки чисельність росіян в Україні завдяки

міграції і асиміляції зросла на 2230,3 тис. осіб, а чисельність ук"

раїнців зменшилась на 1297,8 тис. [17, с. 33]. Про розмах

асиміляційних процесів у середовищі українського населення

свідчить той факт, що кількість українців з рідною російською мо"

вою упродовж 1959–1989 років зросла у 2,22 рази. А в структурі

усього російськомовного населення частка українців з рідною

російською мовою зросла з 20,4 % у 1959 році до 27,1 % у 1989

році [16]. Водночас у 1989 році менше 2 % росіян вважали рідною

українську мову. Віддзеркаленням етнодемографічних тенденцій

є і загальні зміни в структурі населення за рідною мовою: Так, як"

що частка населення, яке вважало рідною українську мову, змен"

шилася з 73,0 % до 64,6 %, то питома вага тих, хто вважав рідною

російську, – збільшилася з 24,3 % до 32,9 %. Частка населення, яке

вважало рідними інші мови, зменшилася з 2,7 %, до 2,5 %. [3, с.

88–196].

Разом з тим, слід виділити і деякі прогресивні етносоціальні

тенденції в структурі українського етносу – зокрема, той факт, що

частка українців у міському населенні зросла на 4,3 % (з 61,5 % в

1959 році до 65,8 % у 1989 році), а частка міських жителів в сере"

довищі української нації з 36,6 % у 1959 році до 60,3 % у 1989 році [12].

У прирості усього міського населення протягом 1959–1989 років ча"

стка українців склала 71,2 %. На думку М. С. Дністрянського,

«зростання урбанізаційного рівня української етнічної нації, яке

вело до збалансування її соціально"територіальної структури, по"

долання тривалої поляризації у відношенні «українське село – не"

українське місто», загалом мало прогресивний характер і могло

призвести до створення нової культурно"ментальної якості

українства. Однак, дискримінаційні для української етнічності

соціально"культурні умови середовища великих міст не дали

змоги реалізувати ці передумови, а міське середовище, особливо

південних і східних регіонів, навпаки, стало чинником деук"

раїнізації» [3, с. 183]. Тому урбанізаційні процеси оптимізували

соціально"демографічні і мовно"культурні співвідношення в струк"

турі українців лише західних регіонів. Водночас внаслідок

урбанізації на Півдні і Сході русифікація українського населення

лише поглибилась: адже зменшився демографічний потенціал ук"

раїнців у сільській місцевості, де у 1959 році 98,6 % українців і 5,1 %
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росіян вважали рідною українську мову, водночас лише 53,1 %

усього міського населення УРСР вважало рідною українську мо"

ву [5, 152–190]. 

Якщо частка росіян в населенні УРСР протягом 50"х, 80"х років

ХХ ст. суттєво зросла, то сумарна питома вага інших етнічних

меншин навіть зменшилася (на 1,1 %) і становила 1989 року в

сільському населенні лише 5,2 %, а у міському – 5,3 %. Лише у

сільській місцевості частка інших етнічних меншин дещо зросла з

огляду на зменшення частки українців внаслідок урбанізації. Тому,

аргументованими є висновки В. Скляра про те, що «поширене нині

в науковій, а особливо в публіцистичній літературі твердження про

збільшення «багатонаціональності» населення України неправдиве,

бо не відповідає дійсності. Активно зростала чисельність лише

однієї меншини – росіян» [16, с. 226]. Тому на 1989 рік питома ва"

га росіян переважала частку другої за кількістю національної мен"

шини (у міському населенні це були євреї) у 20,7 рази, а у

сільському (частку молдаван) – у 6,3 рази. 

Темпи динаміки людності інших етнонаціональних спільнот і

груп також були помітно диференційованими, що пояснюється

відмінностями темпів природного приросту, різним значенням

міграційного сальдо та рівня асиміляції. Ще одним чинником ет"

нодемографічного розвитку стали урбанізаційні процеси. Найви"

щими значеннями природного приросту виділялися ті етнічні мен"

шини, характерними рисами яких було: а) переважання населен"

ня молодшого віку (мігранти останніх років); б) наявність традицій

великої сім’ї (це особливо стосується традиційно мусуль"

манських груп); в) компактність розселення в сільській місцевості;

г) невисокий рівень асиміляції. З огляду на це, особливо

високими темпами збільшувалась людність представників тих

меншин (абстрагуючись від їхньої питомої ваги), середовище

яких поповнювали мігранти останніх поколінь (азербайджанці,

башкири, вірмени, грузини, казахи, узбеки, чуваші), для яких ха"

рактерними були традиційно високі значення природного прирос"

ту та відносно невеликий рівень асиміляції. Зокрема, протягом

1959–1989 років при середніх темпах росту усього населення на

22,9 % чисельність татар зросла на 41,3 %, вірмен – на 93,6 %,

азербайджанців – майже у 7 разів, а грузинів – у 2 рази. Окрім

цих груп, а також росіян і білорусів, упродовж другої половини ХХ ст.

в УРСР помітно зростала кількість гагаузів, литовців, румунів, та"
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тарів. Незначною мірою збільшилась кількість населення: болгар,

литовців, латишів. Водночас кількість населення таких груп, як

албанці, греки, євреї, караїми, поляки, словаки, чехи, зменши"

лась. Тут позначились різні чинники, насамперед асиміляційні

процеси внаслідок збільшення кількості міжетнічних шлюбів та

втрати культурної самобутності через відсутність належної

соціально"інформаційної інфраструктури. Так, уже в 1959 році

88,9 % греків, 79,9 % євреїв вважали рідною російську мову, а у

1989 році відсоток євреїв з рідною російською мовою зріс до 90,6 %.

У таких етнічних групах, як греки, білоруси, татари, вірмени, ли"

товці, латиші, корейці, башкири, удмурти та деякі ін., також понад

50 % населення вважали рідною російську мову [12]. Але все ж

трансформація структури етнонаціональних меншин в УРСР про"

тягом 1959–1989 років найбільшою мірою відбулася через змен"

шення кількості двох етнічних груп – євреїв (понад 1,7 рази) та по"

ляків (також майже в 1,7 рази), що є результатом не лише

об’єктивних чинників (природна асиміляція, еміграція євреїв в

Ізраїль), але і дискримінації цих груп в галузі освіти, тотальне зви"

нувачення в політичній неблагонадійності та ін. На цьому наголо"

шує в своєму дослідженні і польський історик та демограф

П. Еберхардт [19, с. 3–18]. Питома вага євреїв зменшилася з 2 %

у 1959 році до 0,9 % у 1989 році, а поляків з 0,9 % у 1959 році до 0,4 %

у 1989 році. Найбільш інтенсивно зменшувалась кількість євреїв

протягом 1979–1989 років (на 23,15 %), особливо у часи т. зв. пе"

ребудови. Так, лише в одному 1989 році дозвіл на виїзд в Ізраїль

одержало 33,2 тис. осіб [4, с. 109]. Чисельність польського

населення, яке у 1959 році було найбільше розселене в

центральному Правобережжі, зменшилася 1989 року у Вінницькій

області майже на 60 %, у Житомирській області – на 33 %,

Хмельницькій області – на 37 % (див. табл. 1).

У динаміці кількості населення різних етнонаціональних

спільнот і груп протягом 1959–1989 років проявилися і деякі

культурні та географічні особливості. Так, процеси зменшення

людності були характерними для усіх західних слов’ян (поляків,

словаків, чехів), етнічних меншин, значно віддалених від своїх

історичних батьківщин (албанці, греки). Разом з тим, деякі етнічні

групи, компактно розселені в південно"західній прикордонній

смузі (гагаузи, молдавани, румуни), помітно збільшили кількість

свого населення, що пояснюється культурними традиціями у пла"
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нуванні сім’ї та порівняно низьким ступенем асиміляції через

низьку частку екзогенних шлюбів. Так, у Чернівецькій області

темпи росту румунів становили 26,6 % при зростанні всього насе"

лення на 21,5 %. Водночас кількість населення етнічних болгар та

угорців хоч і зростала (на 6,3 % і 9,3 %), але значно повільніше,

ніж у середньому по УРСР. Міграційний приріст забезпечив

збільшення як загальної кількості (на 51,3 %), так і питомої ваги

білорусів, особливо у міському населенні, які у 1989 році зайняли

третє місце (після росіян та євреїв) серед етнічних меншин. Тем"

пи росту кількості білоруського населення були значно вищими

за відповідний показник українців та населення загалом у

більшості областей (окрім деяких західних), вкотре стверджуючи

роль міграційного чинника в етнодемографічних змінах. 

Розвиток етнодемографічних процесів протягом другої поло"

вини ХХ ст., як і в наступний період, засвідчив і про зменшення

перспектив відтворення населення дуже малих народів, що стало

загальносвітовою тенденцією, з огляду на наростання міжкуль"

турних обмінів, інформаційного тиску великих мов та домінуючих

культур. В УРСР це проявилося на прикладі караїмів, кількість

населення яких зменшилася з 3,3 тис. осіб у 1959 до 1,4 тис. осіб

у 1989 році, критично звужуючи демографічну базу цього народу

для подальшого відтворення.

В структурі приналежності населення до різних мовних сімей і

груп упродовж 1959–1989 років суттєвих змін не відбулося. Не"

значною мірою зросла питома вага населення східнослов’янської

мовної групи (з 94,4 % до 95,7 %), представництво західно"

слов’янських народів (поляків, чехів, словаків) дещо звузилось (з

0,7 % у 1959 році до 0,5 % у 1989 році), а південнослов’янських

(болгари) – залишилася незмінною (0,5 %). Так само мало зміни"

лися співвідношення представників тюркомовних народів (з 0,3 %

у 1959 році до 0,5 % у 1989 році), а також романомовних народів

(з 0,8 % у 1959 році до 0,9 % у 1989 році). Отже, у культурно"

цивілізаційному аспекті на загальнореспубліканському рівні та

рівні більшості регіонів зміни були незначними. І лише культурне

обличчя Криму, де майже не лишилося тюркомовного населення

і традиційної мусульманської культури, зазнало суттєвих змін. 

Як уже зазначалося, багато аспектів етнодемографічного роз"

витку УРСР визначалися державною етнополітикою тодішнього

СРСР в культурних відносинах, загальним напрямом якої, за сло"
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вами Л. Нагорної, «стало нівелювання національних чинників,

ігнорування національних інтересів і потреб, русифікація в куль"

турній та інформаційній царинах» [8, с. 162]. Привілейоване ста"

новище російської мови в культурно"освітній сфері, особливо в

міському середовищі, збільшення кількості міжетнічних шлюбів,

штучне підштовхування української молоді до виїзду за межі

УРСР призводило до втрати українцями та іншими групами ос"

новних етнокультурних ознак та їхньої поступової ідентифікації як

росіян. На такі негативні тенденції вказав ще один з провідних ук"

раїнських шестидесятників І. Дзюба у своїй праці «Інтер"

націоналізм чи русифікація» (1965): «...Єдність і суверенність те"

риторії потроху і чим далі більше втрачається через масове пере"

селення («оргнабори» і т. п.) української людності на Сибір, Північ

та ін., де вона нараховується мільйонами, але швидко де"

націоналізується; через масове і не завжди економічно виправда"

не й економічними мотивами зумовлене організоване переселен"

ня в Україну росіян…», а тому «протягом останніх десятиліть ук"

раїнська нація, по суті, позбавлена нормального природного при"

росту, який властивий сучасним націям...  Українська мова

відтіснена на другий план і в містах України, по суті, не побутує» [2].

Результатом такої політики стало те, що впродовж 1970 – 1979

років темпи зростання кількості українців в СРСР поза межами

УРСР були навіть вищими, ніж у самій УРСР [3, c. 180]. 

В особливо дискримінаційних етнополітичних умовах протягом

усього радянського періоду другої половини ХХ ст. перебували

кримські татари. Офіційна статистика фактично навіть не фіксу"

вала наявність цієї спільноти, а офіційна наука здебільшого не

визнавала кримськотатарської етнічності, об’єднуючи кримських

татар з поволзькими, незважаючи на суттєві антропокультурні

відмінності цих двох окремих етносів. І лише перепис 1989 року

зафіксував наявність в УРСР 46,8 тис. кримських татар, з числа

яких 38,4 тис. уже проживали у Кримській області [12]. 

Разом з тим, окремі підходи у радянській етнополітиці другої

половини ХХ ст., попри усі негативи русифікації, опосередковано

мали і позитивні наслідки для етнокультурного і навіть

етнодемографічного розвитку деяких етнічних груп. Це стосується

домінування в радянській етнології об’єктивного трактування

етнонаціональних спільнот (цього не було у більшості західних

держав), їхньої паспортної ідентифікації, що частково сприяло
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зростанню самосвідомості їхніх представників. Визнання об’єктивної

наявності етнічних спільнот, у тому числі й невеликих, так чи інакше

порушувало питання щодо забезпечення їхніх хоча б мінімальних

культурно"освітніх потреб, зокрема, формування писемності. В цьому

контексті для розвитку гагаузького народу позитивне значення мало

те, що, після втрати давньої писемності, у 1957 році на основі

російської графіки був складений новий гагаузький алфавіт і

заснована нова писемність [4, с. 73]. Але такі моменти мали

поодинокий характер. До того ж вже з 70"х років ХХ ст. в етнополітиці

СРСР почали впроваджуватись елементи т. зв. «національного

конструювання», що відобразилося в асиміляторському проекті

«єдиного радянського народу», а у етнодемографічному аспекті

зумовлювало збільшення кількості населення, яке ідентифікувало

себе як росіяни. За словами Дж. Мейса, «першорядність російства

під досить привабливим гаслом пролетарського інтернаціоналізму

створювала етнополітичну ситуацію, де російське завжди

сприймалося вищим, прогресивнішим» [7, с. 31]. 

Тенденції нерівномірності етнодемографічного розвитку УРСР

у другій половині ХХ ст. ще більш випукло проявилися у регіональ"

ному вимірі, що було пов’язано із збереженням в республіці

суттєвих регіональних відмінностей з огляду на історію заселення

території, етнічну й політичну історію, рівень індустріалізації та ур"

банізації. В цьому контексті своєю специфікою не могли не

вирізнитися два макрорегіони – західний (Волинська, Рівненська,

Закарпатська, Івано"Франківська, Львівська, Тернопільська,

Чернівецька області) та центрально"північний (Київ і Київська об"

ласть, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська,

Сумська, Хмельницька, Чернігівська, Черкаська області), які про"

тягом тривалого історичного часу становили основу української

етнічної території. Соціально"економічна історія, насамперед в

контексті індустріального розвитку та відповідно найвищого рівня

урбанізації, визначили свої особливості регіонів Сходу

(Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська

області). Історія заселення та входження до складу УРСР

зумовили особливі риси українського Півдня (Одеська,

Миколаївська, Херсонська і Кримська області). 

У змінах етнонаціональної структури населення УРСР протягом

1959–1989 років в розрізі цих макрорегіонів помітною є насампе"

ред різні тенденції щодо динаміки частки українців, зумовлені
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міграційними, урбанізаційними та асиміляційними процесами. Так,

у більшості західних областей, за винятком Рівненської, питома

вага українців дещо зросла. Збільшилася частка українського на"

селення і в трьох інших областях: центрально"західній Хмель"

ницькій, північній Житомирській (тут позначилась еміграція євреїв,

асиміляції поляків і чехів) та Кримській, де своє значення мало

включення цього регіону до складу УРСР у 1954 році і природна та

заохочувальна міграція в Крим населення із сусідніх українських

областей, враховуючи працересурсні потреби області з огляду на

депортації корінного населення у 1944 році. 

У центрально"північному макрорегіоні важливий вплив на усі

соціальні та етнодемографічні процеси мала столиця. Зокрема,

позитивне значення задля оптимізації соціальної структури ук"

раїнської нації, подолання контрастності етнічного складу насе"

лення великого міста та прилеглої округи мало суттєве зростан"

ня питомої ваги українців у Києві, що стало наслідком 1) ур"

банізації прилеглих територій та 2) зменшення частки євреїв

внаслідок еміграції та зміни їхньої етнічної приналежності через

несприятливі етнополітичні передумови. Зростання у Києві част"

ки українців (на 12,3 %), а також концентрація тут української

інтелігенції зумовили і зростання у столиці протягом 1959–1989 років

частки населення з рідною українською мовою (на 13,9 %). В про"

цесі динамічного соціально"економічного розвитку збільшення

населення столиці (на 132,9 %) значною мірою відбувалося за ра"

хунок зменшення населення прилеглих областей – Вінницької,

Житомирської, Сумської, Хмельницької та Чернігівської (від 5 до

10 %), де уже з кінця 70"х років почалися депопуляційні процеси.

Порівняно з більшістю південних та східних областей, розрив у

темпах зростання кількості українців та росіян в центрально"

північних областях був значно меншим. Іншою характерною

особливістю цього макрорегіону стало помітне зменшення

кількості та питомої ваги поляків, які у сільській місцевості

асимілювались в україномовне середовище, а у великих містах –

у російськомовне. 

На Заході УРСР загальне зростання кількості українців

поєднувалось із ще вищими темпами зростання чисельності

росіян, однак їхня частка тут у 1989 році так і не перевищила 4 %,

залишаючись мінімальною у сільському населенні. Однак, у

міському населенні росіяни в соціальному аспекті відігравали
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провідну роль. За словами М. А. Сивирина, «виділялися цілі сфе"

ри зайнятості, як, наприклад, силові структури, суд, праця у яких

була прерогативою передусім росіян. Росіяни і російськомовне

населення влилися, головним чином, у промисловість, транспорт,

культуру, торгівлю, але особливо управління – найбільш

привілейовану групу радянського суспільства» [15, c. 14]. В етно"

демографічному аспекті дві найбільш етнічномозаїчні західні об"

ласті – Закарпатська та Чернівецька – більше вирівнялися за

етнічним складом населення з іншими західноукраїнськими

регіонами. Компактно розселені тут основні етнічні меншини

(молдавани, румуни, угорці) зберегли самобутність та стабільні

темпи росту (більші у молдаван та румунів через традиційно вищі

показники народжуваності). Водночас відносно нечисельні

західнослов’янські етнічні групи (поляки, словаки, чехи) асимілю"

валиcь переважно в українське середовище.

Характерною рисою східного макрорегіону стало подальше

відставання темпів зростання демографічного потенціалу ук"

раїнців порівняно з росіянами, зумовивши і зменшення питомої

ваги українців на 5–7 % та зростання частки росіян на 6–8 %.

Згідно з дослідженням В. М. Скляра, у східному макрорегіоні ста"

лося й найсуттєвіше зменшення частки населення з рідною ук"

раїнською мовою [16], що свідчить про важливу демографічну

роль не лише імміграції, але й асиміляції. Іншими тенденціями ет"

нодемографічного розвитку східних областей стали зменшення

питомої ваги етнічних меншин з давніми традиціями розселення

(євреїв, поляків, греків, німців) та зростання демографічного

потенціалу нових імміграційних груп (азербайджанців, вірмен,

білорусів, грузин та деяких ін.), що загалом зумовило скорочення

сумарної демографічної ваги усіх меншин, окрім росіян.

Подібно до східних областей змінювались етнодемографічні

параметри українців, росіян та білорусів у двох південних

регіонах – Миколаївській та Херсонській областях. Не знизили

тут свою демографічну вагу і молдавани (на рівні 0,5–1,3 %) та

болгари (на рівні 0,2–0,5 %). Суперечливі і різноспрямовані етно"

демографічні процеси відбувалися в Одеській області, де у

сільській місцевості відносна частка українців різко зменшилась

через вищі темпи урбанізації порівняно з етнічними меншинами

(молдаванами, болгарами, гагаузами) та дещо менший природ"

ний приріст, а у міському населенні – суттєво зросла через вели"
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кий приплив із сіл, а також частково внаслідок еміграції євреїв.

Високими темпами зростала кількість росіян (на 63,35) та біло"

русів (на 112,0 %). Позитивною, хоча і дещо меншою середніх в

області значень, була і динаміка кількості болгар та молдаван, а

їхня питома вага у структурі усього населення зменшилася не"

значною мірою. На середньому в області рівні зростала людність

гагаузів, що дало їм змогу зберегти на тому ж рівні (1,1 %) свою

частку. Внаслідок таких тенденцій південно"західна частина

Одеської області (історична Південна Бессарабія) на 1989 рік за"

лишилася найбільш поліетнічним мікрорегіоном УРСР. 

Особливу, відмінну від решти регіонів етнодемографічну ситу"

ацію зберегла Кримська область – насамперед щодо кількісного

переважання росіян. Але з огляду на включення цього регіону до

складу УРСР, навіть за відсутності сприятливої для української

людності культурно"освітньої політики, кількість українців тут зро"

стала навіть вищими темпами, ніж росіян. Відповідно збільшила"

ся й їхня частка – від 22,3 % до 24,3 %. Питома вага росіян змен"

шилася з 71,4 % до 58,3 %. До початку перебудовних процесів

мінімальною на півострові була присутність кримських татар та

інших етнічних груп. Тому регіон здебільшого мав двоетнічний,

російсько"український, характер.

Отже, відмінності етнодемогеографічних процесів упродовж

1959–1989 років суттєво змінили і пропорції в етнонаціональній

структурі УРСР, і міжрегіональні співвідношення в етнічному

складі населення, насамперед в аспекті поглиблення регіональ"

ної етнодемографічної диференціації, яка стала більш опукло

помітною, і в темпах відтворення різних спільнот та груп, і у їхній

питомій вазі, і в структурі населення за рідною мовою. На думку

М. С. Дністрянського: «Нерівномірність динаміки кількості та пи"

томої ваги різних етнонаціональних спільнот і груп в межах сучас"

ної України, неорганічний характер багатьох етнодемографічних

процесів вели до поглиблення міжрегіональної і внутрішньо"

регіональної поляризації в межах ареалу розселення і

життєдіяльності української нації, гальмуючи процеси її мо"

дернізації. В межах українського етнодемографічного ядра, з ог"

ляду на вищий ступінь цілісності культурного середовища, демо"

графічні втрати українців були не так помітні, як на пізніше засе"

лених територіях» [3, c. 206]. Тому області Півдня України, які у

20–30"ті роки ХХ ст. частково наблизилися за співвідношенням
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українців, росіян та інших етнічних меншин до центральних

регіонів, протягом радянського періоду другої половини ХХ ст.

знову від них віддалилися. Внаслідок цього поглибилися контрас"

ти як між південними, центральними, західними та східними обла"

стями, так і на міжрегіональному рівні між російськомовним сере"

довищем великих міст – насамперед на сході й півдні, та

сільською місцевістю, де українська мова, хоча здебільшого у де"

що маргіналізованому вигляді, ще побутувала у селянському се"

редовищі.
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В статье показаны особенности этнодемографического про"

цессов в отдельных регионах Украины с 1944 до 1989 года, вли"

яние миграционных факторов на демографические изменения и
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Yarmolenko M.I. Regional features of ethnic demographic develop0

ment of Ukrainian Soviet Socialist Republic during the second half of

ХХ of century.

The article features the peculiarities of course of ethnic demo"

graphic processes in the certain regions of Ukraine at the period from

1944 to 1989, influence of migratory factors on demographic changes

and assimilation of population.
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НА ПОШАНУ ЮВІЛЯРА

Слово про вчителя

Май Іванович Панчук – вчений, педагог, громадський діяч.

Іноді дивуємось, як його вистачає на всіх: чи то консультації і до"

помога в науковій проблематиці, чи професійне або родинне свя"

то, чи життєві і людські проблеми. Завжди захоплюємось його

спогадами з нелегких життєвих доріг, які є прикладами найвищо"

го людського сумління. Не без захоплення також сприймаємо

розповіді Мая Івановича про своїх батьків, рідних, друзів, вчи"

телів, про шану до них, переймаємось гордістю за нього як свого

великого Вчителя.

М. І. Панчук належить до когорти тих учених, які невтомною

трудяться на благо України, її народу, надихають добротою і пра"

целюбством, порядністю і доброзичливістю, власним прикладом

спонукають здобувати нові творчі вершини. Атрибутом

дослідницького стилю таких науковців є виняткова достовірність і

виваженість суджень, неординарність мислення, інтуїтивне

відчуття нового. Ґрунтовним і широким є діапазон проблематики

його досліджень, основу яких становлять студії з етнонаціональ"

ної політики, історії національно"визвольного руху, етногенезу ук"

раїнського народу, формування української нації, утвердження її

ідентичності, долі інших етнонаціональних спільнот, гармонізації

міжнаціональних відносин, соборності України.

Нині Май Панчук – відомий український історик, українозна"

вець, етнополітолог, доктор історичних наук, професор, заслуже"

ний діяч науки і техніки України, академік Академій вищої школи

та політичних наук, завідувач відділу національних меншин Інсти"

туту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

НАН України. Май Іванович – учений з великим науковим дороб"

ком і добра, щира, привітна людина.

Прикладом натхненної праці, безкорисної любові до людей,

невгамовної енергії може слугувати життєва дорога ювіляра: ад"
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же йому довелося пережити чимало труднощів. Народився Май

Іванович Панчук у мальовничій Попільні на Житомирщині в ро"

дині селян"колгоспників 1 травня 1937 року. Там пройшли дитин"

ство, юність, формувався його світогляд, любов до рідної землі й

народу. Батьки – Іван Юхимович та Ганна Максимівна – усе своє

життя трудилися і зуміли прищепити синам свою любов до праці.

В трагічний період окупації гітлерівці розстріляли батька (бере"

зень 1942 року) як підпільника"антифашиста. Мати намагалася

за будь"яку ціну поставити синів на ноги, дати їм освіту і про"

фесію. Дуже рано втративши батька, М. Панчук узяв на себе

відповідальність за усю родину. На його долю випали важкі ви"

пробовування, однак це зробило його сильним, давало стимули

для боротьби з життєвими негараздами, формувало виняткову

працьовитість, оптимістичну налаштованість.

Родинні традиції, в основі яких закладені порядність і лю"

дяність, дали змогу успадкувати нелегку історичну й національ"

ну пам’ять, вибирати ті життєві дороги, на яких не можна було

схибити або кривити душею. У відомі часи, коли історичній науці

відводилась роль наймички партійного і державного апарату, а

будь"яка спроба розглядати історію як засіб пошуку правдивої

істини розцінювалася мало як не замах на принципи марксистко"

ленінської ідеології, Май Панчук звертався до тих історичних

проблем, з приводу яких міг висловлюватись вільно і щиро,

ініціював ряд студій і дискурсів, пов’язаних із заповненням так

званих «білих плям» в українській історії. Предметом уваги

дослідника були такі трагічні сторінки української історії, як

політика «українізації» і причини її згортання, масові репресії,

насильницька колективізація, голодомор. Він практично першим

з українських істориків дослідив неоднозначну в радянській

історіографії постать визначного українського політичного діяча

Олександра Шумського.

З відновленням державної незалежності України розпочався

новий етап наукової роботи М. І. Панчука. Він був головним на"

уковим співробітником академічного Інституту історії України,

завідувачем відділу, заступником директора Інституту національ"

них відносин і політології НАН України. 

Коли не зайдеш до нього в кабінет, бачиш професора за робо"

чим столом – схиленим над білим аркушем, він мережить його

своїм характерним рівним почерком. Придивімось уважніше – пе"
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ред нами натхненна людина, яка займається улюбленою справою,

якій притаманні неординарність мислення, інтуїтивне відчуття но"

вого, наукова етика. Загалом у науковому доробку Мая Івановича

Панчука велика кількість наукових і науково"популярних праць, у

тому числі понад 20 індивідуальних і колективних монографій.

Як завідувачу відділу національних меншин Інституту політич"

них і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Маю Івановичу близькі болючі етнонаціональні проблеми сього"

дення, він завжди в пошуках шляхів гармонізації міжнаціональ"

них відносин, уникнення конфліктних ситуацій, бере участь у роз"

робці необхідних законодавчих та нормативних актів. Особливу

увагу звертає науковець на інтеграцію етнонаціональних спільнот

(зокрема, кримськотатарського народу) в українське суспільство.

Тому й побачили світ виконані під його керівництвом ґрунтовні

монографії про етнополітичні процеси в Криму та Закарпатті.

Май Іванович Панчук належить до числа тих науковців, які не

тільки самі активно працюють, а й щедро діляться своїми ідеями,

думками, напрацюваннями; велику увагу він приділяє підготовці

та атестації нової генерації науковців. Він очолював ВАК України,

а з 2005 по 2011 рр. – Експертну раду ВАК України з історичних

дисциплін, крім того він є членом спеціалізованої вченої ради із

захисту докторських та кандидатських дисертацій. Під його

керівництвом та за консультативної допомоги підготовлено і за"

хищено близько 40 докторських та кандидатських дисертацій. На

консультацію до нього їдуть науковці з різних куточків України, і

для всіх він знаходить час не тільки на суто професійну розмову,

але й на щиру бесіду про справи навчального закладу, про

наболіле особисте, бо в М. І. Панчукові гармонійно поєднуються

професіоналізм ученого, високі моральні чесноти і людська

доброта. Словом поради, своїм фаховим баченням конкретної

проблеми він активно допомагає людям. Тривалі роки такого

спілкування стали основою того, що сьогодні ім’я вченого є

високоавторитетним. Його думка поціновується як погляд

досвідченого і знаного історика. Саме тому науковці різних

поколінь прагнуть, щоб їхні нові розвідки прочитав Май Іванович

і висловив щодо них свою принципову думку.

Спілкування з професором Маєм Панчуком завжди захоп"

лює несподіваними обертами думки, зіставленнями і порівнян"

нями, оригінальними класифікаціями відомого, умінням поба"
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чити в аналізованому історичному факті його глибинні вияви. І

попри постійний брак часу, учений віднаходить можливість вис"

ловитись щодо прочитаного, підтримати пошуки вже досвідче"

них істориків і молодих науковців. З його ім’ям в українській

історичній науці пов’язано переосмислення багатьох усталених

проблем, демонстрація нових і новітніх підходів до розгляду

важливих проблем.

Сили й натхнення для наполегливої наукової роботи Май Іва"

нович черпає у тісному сімейному колі. Він – добрий сім’янин, тур"

ботливий чоловік, хороший батько. Його найближчим і

найвірнішим другом та порадником є кохана дружина Людмила

Дмитрівна. Багато людей з теплотою пригадують щасливі миті

спілкування з професором у його затишній оселі на печерських

пагорбах, де завжди гостинно відкриті двері, де панує атмосфера

добра і взаємодопомоги. 

Багаторічна наукова, педагогічна та просвітянська діяльність

М. І. Панчука дістала високу оцінку з боку держави та наукової

громадськості. Його нагороджено Почесною грамотою Верховної

Ради України, п’ятьма медалями, знаком Петра Могили Міністер"

ства освіти і науки, він – Відмінник освіти України, має нагороду

Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи, почесний доктор і

професор кількох університетів України. Ми пишаємося тим, що

Май Панчук є почесним доктором Прикарпатського національно"

го університету імені Василя Стефаника, а також нагороджений

найвищою нагородою Івано"Франківської області «За заслуги пе"

ред Прикарпаттям». Він підтримує з прикарпатськими ученими

дружні стосунки, постійно відвідує разом з дружиною мальовничі

куточки Гуцульщини, Покуття, Бойківщини і Опілля (шкода, що

останнім часом усе рідше). Він – чудовий співрозмовник, цінитель

природи і краси, вважає найвищою оцінкою повагу своїх близь"

ких, друзів та колег"науковців. Май Іванович наділений особли"

вим талантом працювати з людьми, перейматися їхніми трудно"

щами, він ніколи не буває байдужим до чужих проблем, а його

енергія, тонке почуття реальності і гумору допомагають долати

усі життєві негаразди.

Нині ще зарано осмислювати роль і місце цієї яскравої,

різнобічної й непересічної постаті в українській науці, культурі та

освіті. Свій ювілей Май Іванович зустрів у розквіті сил,

енергійним, винятково працьовитим, оптимістично налаштова"
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ним. Він притягує до себе гострим розумом, інтелектом, своєю

простотою і безпосередністю, сповнений натхнення для ре"

алізації своїх нових творчих задумів. Тож хочеться привітати ша"

новного ювіляра, побажати міцного здоров’я, творчого натхнен"

ня, невгамовної енергії та божої ласки.

Ганна Марчук, Василь Марчук, Ігор Цепенда
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Слово про Мая Івановича Панчука

Моє перше знайомство з ювіляром відбулося 1985 року на

етапі завершення роботи над кандидатською дисертацією. Про"

сторий кабінет Інституту історії партії при ЦК Компартії України

враз налаштував на нелегку і серйозну розмову з його господа"

рем. Втім, вже згодом зрозумів – спрацьовує ефект обманутого

очікування. Доброзичливий і щирий Май Іванович вів розмову зі

мною як з давнім добрим знайомим – високо оцінив працю, вис"

ловив поради, запевнив у підтримці, побажав успіху. Я вийшов

щасливий і окрилений з думкою про те, що назавжди ця зустріч

залишиться у моїй пам’яті. Проте навіть подумати тоді не міг, що

згодом доля зведе мене з цією Людиною набагато ближче. 1997 ро"

ку Юрій Анатолійович Левенець (на той час заступник директора

з наукової роботи Інституту національних відносин і політології

Академії наук України) повів мене на «оглядини» до Мая Іванови"

ча (тоді Голови ВАК України) як кандидата на посаду провідного

наукового співробітника його рідного відділу національних мен"

шин. Розмова була короткою, домовленості досягнуто і, звичай"

но, закріплено символічною стопкою. З тих пір життя докорінно

змінилося. Робота під керівництвом Мая Івановича дарувала

особливу благодать – майже щоденне спілкування з Людиною,

сповненої великого розуму, життєвої мудрості, виключної поряд"

ності, невичерпної доброти, щирої любові. 

Спасибі Вам, дорогий Має Івановичу! Переконаний, слова

відомого поета М. Некрасова даровані саме Вам: 

«Природа – мать! Когда б таких людей

Ты иногда не посылала миру,

Заглохла б нива жизни…»

Хай Ваша життєва нива завжди золотаво колоситься, здобре"

на людською вдячністю, щедрістю і любов’ю.

З повагою і любов’ю

Віктор Войналович
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До Мая Івановича Панчука

У кожної людини колись настає момент, коли рух звичним

маршрутом виводить на роздоріжжя. Тоді й згадуєш знайому з

дитинства казку: підеш праворуч – …, ліворуч – …, прямо – так

само не очікуй ні молочних річок, ні кисільних берегів. На таке

роздоріжжя у 1995 році доля вивела й мене. На щастя, тоді моя

дорога перетнулася з життєвим шляхом, який торував Май Іва"

нович Панчук… На тому шляху відтоді знайшлося місце й для

моєї стежки. Перші книжки й уроки з етнополітології – Мая Іва"

новича. Перші статті – спільно з ним. Багато чого ще – вперше.

І завжди надійно.

Справжніх вчителів, а до того ще й друзів життя дарує рідко.

Мені таланило. Поталанило ще раз. Маю з ким порадитися, якщо

виникають проблеми. Маю з ким поділитися, коли радісно. Маю,

кому першому дати написане на прочитання й пораду. Маю Іва"

новичу Панчуку. 

Май – ім’я рідкісне й багатозначне. Має вірну дружину. Має хо"

рошого сина. Має вірних друзів і талановитих учнів. А маючи, –

віддає всім їм, віддає всім нам себе, свою щирість і почуття гумо"

ру, свій швидкий і меткий розум… І навіть здоров’я. Бо все бере

близько до серця. 

Дякую, Має Івановичу, що Ви є. І будьте ще довго й довго в до"

брому здоров’ї й гуморі. Щастя Вам!

Щиро, 

В. Котигоренко
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Ювіляру:

«Велич народу не вимірюється його чисельністю, як велич лю"

дини не вимірюється її зростом; єдиною мірою служить її інтелек"

туальний розвиток та її моральний рівень» (В. Гюго). 

Попри дискусії про те, як творяться нації і якою має бути ук"

раїнська нація, глибоко переконаний, що нації творять насампе"

ред особистості – такі як Май Іванович Панчук. І якби хоча б по"

ловина з тих, хто нині живе на українській землі, володіли хоча б

десятою частиною тих людських якостей, які притаманні Маю Іва"

новичу, – питання про формування української нації та її місце се"

ред інших було б зняте, принаймні з політичного дискурсу. 

Тож хочу привітати шановного ювіляра і побажати йому міцно"

го здоров’я, енергії і довголіття.

Ляшенко Олексій Олексійович 



Маю Івановичу Панчуку

Ви належите до тих людей, яких знають і цінують за добрі

вчинки, веселу вдачу та вірність своєму слову. Ялинка, посадже"

на Вами біля рідної школи у Попільні, водночас служить і дорогов"

казом до Вашої Альма Матер, і пам’яттю про Вас. Подвиг Вашо"

го батька, Ваші добрі справи і робота Ваших братів прославили

Вашу гілку роду Панчуків на Попільнянській землі. 

Мені здається, що в душі Ви залишилися тим парубком з мод"

ною зачіскою (хотів сказати «чубом», але не знаю, чи буде пра"

вильно), яким я бачив Вас на студентських фотографіях. А грана"

томет на Вашому плечі на «шляху до погонів лейтенанта» під час

служби в армії і зосередженість в очах дають підстави стверджу"

вати, що з Вами можна йти у розвідку, бо НАДІЙНІСТЬ залиши"

лася однією з Ваших головних рис! Бажаю міцного здоров’я та

творчих успіхів!

З повагою,

Ніколаєць Ю. О.
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