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Ніно Наскідашвілі  
(Тбілісі, Грузія) 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ГРУЗИНОМОВНОМУ СВІТІ 

Ім’я видатного українського поета Тараса Григоровича Шев-
ченка відоме й у Грузії. Грузинська громада цінує і поважає 
борця за незалежність, за вірність народу. Його поетичне сло-
во вносить надію не лише в серця рідного народу, але й наро-
дів Кавказу. У Грузії творчість Кобзаря завжди сприймалася з 
натх ненням, радістю, повагою до українського народу. Грузин-
ський поет Гіоргій Леонідзе назвав його поетом-Прометеєм. 
Така повага до Т. Шевченка невипадкова. 

Грузинські письменники та літературні діячі завжди цікави-
лись українською літературою. Це було зумовлено тим, що друж-
ба між українським і грузинським народами брала свою основу 
ще із Середньовіччя. Варто лише назвати декілька фактів. 

У Києво-Печерському патерику збереглися відомості 
XI століття, що доводять участь грузинських майстрів-живо-
писців у розписі головного собору Києво-Печерської лаври. Як 
відомо, у Х–ХІ ст. грузинські іконописці брали активну участь 
у розписі Києво-Печерської лаври, яку збудували за подобою 
до Афонської Іверської Церкви [2, c. 8]. 

Літературні відносини між Україною та Грузією започат-
кувалися з 1654 року. У Грузії активно розвивалася перекла-
дацька діяльність, було зроблено перші переклади української 
літератури на грузинську мову, відбувалося друкування гру-
зинських книг в Україні. До сьогодні збереглися документи, що 
підтверджують взаємовідносини Грузії та України у ХVІІІ та в 
наступних століттях. 

Історична схожість українського та грузинського народів 
певним чином передбачала їхні тісні взаємовідносини, які зба-
гатили б літературну спадщину. Першим українським письмен-
ником, твір якого переклали грузинською мовою, був Петро 
Могила. Видатний грузинський поет Арчіл (1647–1713) пере-
клав грузинською мовою його твір «Сповідь» («Самнаціледі 
сцавлані»). Цю пам’ятку в оригіналі згадують як «Катехізис». 
Уперше в Києві його видали в 1645 році, а цар Арчіл перекла-
дав його грузинською мовою з 1699 до 1702 року. 
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У ХVIII столітті в Грузії були відомими й п’ять творів Фео-
фана Прокоповича. Так, у 1782 році ректор Гайоз переклав гру-
зинською мовою його твір «Регламент» («Типікон»). Цей твір 
ліг в основу «Статуту» Тбіліської та Телавської духовних семі-
нарій. «У 40-х роках ХVIII століття Україна стає другою бать-
ківщиною для грузинів, що покинули свою землю і оселилися 
на її землях. Ядро цих поселень складала свита картлійського 
царя Вахтанга VI (1675–1737)» [3, с. 3], – зазначалося в одній 
із праць грузинських дослідників. 

Історична схожість українського та грузинського народів 
певною мірою наголосила на їхніх взаємовідносинах. «Ці два 
народи – українці та грузини – майже в одних історичних умо-
вах, в один і той же час однаково вирішували майбутнє своєї 
країни», – зазначав І. Цінцадзе [6, с. 34]. 

Творчість Т. Шевченка вплинула не лише на українську лі-
тературу, але й на російську, білоруську, польську, грузинську 
та ін. У 1939 році у Грузії було видано перший збірник перекла-
дів віршів Кобзаря на грузинську мову з назвою «Кобзар» за ре-
дакцією Ш. Дадіані та С. Чіковані. У 1983 році Академією  Наук 
Грузії було підготовлено бібліографію поета, де вказувалися 
його твори, видані в Грузії, та література про нього. Творчість 
Т. Шевченка була знайома грузинським читачам з перекладів 
на грузинську мову. «Окрім посерендницької, інформативної 
функції, перекладні твори виконують і творчу, продуктивну мі-
сію, бо завжди були важливим стимулом розвитку національ-
них мов, літератур, культур» [4, с. 81], – зазначалося в одній із 
праць українських дослідників. 

Кобзар ніколи не був у Грузії, але багато знав про неї, про 
історичну долю і буття грузинського народу. Це засвідчують 
спогади Акакія Церетелі, які вперше було надруковано в газеті 
«Закавказье» (Тифліс) за 26 лютого 1911 року (№ 45) у зв’язку 
з відзначенням п’ятдесятої роковини по смерті Т. Шевченка. 
А. Церетелі зазначав: «Тільки перша й остання зустріч залиши-
лися в мені світлим спогадом на все моє життя. Правду кажучи, 
з його слів я вперше зрозумів, як треба любити батьківщину і 
свій народ...» [5, с. 343–345]. 

Відомий грузинський поет Ілля Чавчавадзе дуже цінував 
творчість Кобзаря, тому, повертаючись із Петербурга до Грузії, 
привіз на батьківщину його портрет. Перші твори Т. Шевченка, 
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видані в Грузії, було надруковано саме в газеті І. Чавчавадзе. 
Так він ознайомив грузинського читача з творчістю видатного 
українського поета. 

Грузинський педагог і громадський діяч Яків Гогебашвілі 
присвятив життю та творчості Т. Шевченка дві свої статті, які 
було надруковано в журналі «Джеджілі». У листі «Тарас Шев-
ченко – великий поет України» він розказав про тяжке життя 
та великий творчий шлях Кобзаря, про те, що останній написав 
багато віршів і поем українською мовою. В одній зі статей (жур-
нал «Джеджілі», 1911 р, № 3, с. 43) автор підкреслив загально-
людське значення творчості великого українського поета, роз-
повів про Україну, яка знаходилася в межах Російської імперії 
та доля якої була дуже схожа з долею Грузії, що між цими дво-
ма народами вже давно існували співвідчуття та симпатія. 

У журналі «Джеджілі», редактом якого була відома грузин-
ська поетеса Анастасія Туманішвілі-Церетелі, у цьому ж, 1911, 
році (№ 3, с. 177–180) надрукували лист Акакія Пагави «Тарас 
Шевченко», де йшлося про те, що «Кобзар» Т. Шевченка виконав 
своє завдання, що це книга про любов і про велике страждання. 

За допомогою грузинської преси та грузинських громад-
ських діячів кінця ХІХ – початку ХХ ст., грузинський читач 
уже був ознайомлений із життям та творчістю Кобзаря. Над-
звичайно цікавим є дослідження відомого грузинського поета 
Йосифа Грішашвілі про Т. Шевченка. Він був одним з перших 
дослідників літератури та літературних стосунків з дружнім 
українським народом. У 1930-х роках Й. Грішашвілі написав 
важливий лист, темою якого були відносини грузинської літе-
ратури з російською, українською та вірменською. 

В. Будний і М. Ільницький писали: «Світова література не 
заперечує національних літератур і не протистоїть їм. Вона 
включає у своє річище не тільки літератури великих, а й менш 
чисельних націй, які ще не мали значних історичних традицій. 
Універсальне чи інтернаціональне аж ніяк не безнаціональне: 
воно виражається через національні характери, образи, типи. 
Суть в тому, щоб ці національні особливості підняти до рівня 
загальнолюдських ідей» [4, с. 15]. 

У дослідженні І. Грішашвілі Кобзар посідав значне місце, 
про що свідчила його стаття «Шевченко і грузинська письмен-
ність», видана 30 квітня 1939 року («Літературна Грузія») [1, 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



6

с. 205]. У статті йшлося про переклади творів поета грузин-
ською мовою, було подано короткий аналіз перекладів і під-
креслено їхній значний внесок у розвиток грузинсько-україн-
ських літературних відносин. 

До 130-річного ювілею з дня народження Т. Шевченка га-
зета «Комуніст» опублікувала лист відомого дослідника укра-
їнської літератури Іасамані (Михайла Кінцурашвілі), де автор 
показав життєвий шлях Кобзаря, який тісно пов’язав своє жит-
тя із життям українського народу, як шлях боротьби за долю 
цього народу. 

М. Кінцурашвілі був дослідником української літератури в 
Грузії, який з 1944 року читав курс української літератури у Тбі-
ліському державньому університеті. Тема його дисертації – «Ве-
ликий Кобзар України – Тарас Григорович Шевченко». Автор 
цієї праці глибоко й детально проаналізував життя та діяльність 
поета, його відносини з грузинською громадкістю, загальні мо-
тиви його творчості, а також творчості А. Церетелі та І. Чавчава-
дзе. Кандидатська дисертація М. Кінцурашвілі фактично стала 
першою в Грузії монографією про Т. Шевченка [1, c. 203]. 

У своїх працях дослідник підкреслив велику роль грузин-
ської преси в пропаганді та популяризації українського поета в 
Грузії, нагадав, як А. Церетелі, Я. Гогебашвілі, А. Гарсеванішвілі 
відзначали ювілей Кобзаря, познайомив читачів з першими пе-
рекладачами – Н. Ломоурі, М. Гурієлі та ін. Він особисто пере-
клав грузинською мовою багато творів Т. Шевченка. 

У 1989 році у Тбілісі видали монографію академіка О. Ба-
канідзе під назвою «Тарас Шевченко», що містила інформацію 
про життя та творчість поета. В окремій главі було розглянуто 
тему «Тарас Шевченко в грузинській критиці та публіцистиці», 
де містилися унікальні матеріали, що свідчили про велику по-
вагу до Кобзаря, важливість його творчості для грузинського 
народу і взагалі для Грузії. «Дієвими чинниками налагодження 
міжлітературних зв’язків є особисті стосунки між письменни-
ками... Але творчий перегук можливий і без особистого кон-
такту. Важливе знайомство з твором», – зазначали В. Будний і 
М. Ільницький [4, с. 61]. 

Велику роль для подальшого розвитку грузинсько-україн-
ських літературних відносин відіграла зустріч А. Церетелі з 
Т. Шевченком. 
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Видатний український поет увійшов у грузинськомовний 
світ зі своєю творчістю, з боротьбою за долю народу, за спра-
ведливість та мрію, що давала великий імпульс грузинському 
народові, налаштовувала на боротьбу за незалежність, за кра-
ще майбутнє, тому Кобзар є і залишається для українського 
народу унікальним явищем. Т. Шевченко віддав усі свої сили 
боротьбі за визволення рідної України, виражав прагнення всіх 
народів, усіх прогресивних людей світу. Тому не дивно, що на 
сьогодні значну частину його творчої спадчини перекладено 
грузинською мовою. Його вірші актуальні й зараз, а грузинські 
читачі сприймають їх як рідні, як свої. 

1. Баканідзе О. Тарас Шевченко. – Тбілісі, 1989. 
2. Баканидзе О. Дорогами дружбы. – Тбилиси, 1989. 
3. Барамідзе А, Асатіані Л., Жгенті В. Из истории грузинско-украинских 

культурных взаимоотношений. – Тбилиси, 1954. 
4. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. – Київ, 2008. 
5. Спогади про Тараса Шевченка. – Київ, 1982. 
6. Цінцадзе І. З історії взаємозв’язків України та Грузії. – Тбілісі, 1954. 
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Николай Олейник  
(Белгород, РФ) 

ИЗ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 
УКРАИНОВЕДЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДРУЖБЫ  
МЕЖДУ РОССИЙСКИМ И УКРАИНСКИМ НАРОДАМИ 

31 августа 2003 года Ученый совет Белгородского государ-
ственного университета, по инициативе юридического факуль-
тета, которая была поддержана ректором, профессором Л. Дят-
ченко, исходя из положений и требований Европейской хартии 
«О национальных меньшинствах», ФЗ РФ «О культурно-нацио-
нальной автономии», договоров «О создании еврорегиона Сло-
божанщина», подписанных между Российской Федерацией и 
Украинским государством, Белгородской и Харьковской обла-
стями, приграничного расположения БелГУ, состава населения 
Белгородчины и его давних дружественных отношений и связей 
с украинским народом, принял решение о создании в универси-
тете кафедры украиноведения, первой в Российской Федерации. 

О том, что эта задача назрела, свидетельствовало то, что о 
решении Ученого совета БелГУ сообщили все центральные и 
местные радио и телеканалы России и Украины, а по Интерне-
ту это довели до сведения всех зарубежных украинских орга-
низаций. Как нам сообщили из центра Украиноведения в Кие-
ве, информацию об этом разместили на 2,8 тыс. сайтах. 

В концепции развития кафедры украиноведения, утверж-
денной ректором БелГУ, и в приказе о ее создании перед ней 
была поставлена задача стать основным интегрирующим цен-
тром украиноведческой работы в университете. Были утверж-
дены основные направления работы кафедры и определены 
главные цели. Основная из них – создание учебных украино-
ведческих курсов и организация их чтения для студентов всех 
специальностей. Кафедра также должна была оказывать по-
мощь в подготовке курсовых и дипломных работ, связанных с 
историей, экономикой, правом и другими аспектами развития 
Украины, заниматься научными исследованиями по украино-
ведческой тематике. Она так же должна была проводить дру-
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гую работу по укреплению дружбы между украинским и рос-
сийским народами. 

Как учебное подразделение вуза, кафедра украиноведения 
должна была осуществлять четыре вида обязательной вузов-
ской деятельности: заниматься учебно-методической, учебной, 
научной и воспитательной работой. 

Если говорить об учебно-методической работе, то коллектив 
созданной кафедры украиноведения встретился с огромными 
трудностями. В Российской Федерации подобных кафедр не 
было, поэтому и отсутствовали учебные программы, необхо-
димая учебно-методическая литература. По сути, в библиотеке 
БелГУ не было никакой литературы об Украине. 

Ректор считал, что кафедра, усиленно работая в этом на-
правлении, добилась определенных успехов. Уже в первые 
месяцы после ее создания было разработано семь учебных и 
рабочих программ по таким дисциплинам, как история Украи-
ны, история Слободской Украины (Слобожанщины), история 
государства и права Украины, конституционное право Украи-
ны, история искусства и культуры Украины, украинский язык 
и литература, спецкурс «Восточнославянские народы в про-
шлом и настоящем». По заключению кафедр отечественной 
истории и российской истории БелГУ, их содержание в целом 
соответствовало современной российской концепции совмест-
ной истории России и Украины. 

По дисциплинам «История Украины», «История Слобод-
ской Украины (Слобожанщины)» создали и опубликовали 
курсы лекций, общим объемом 23 печатных листа каждый. 
По названным курсам, а также по таким дисциплинам, как 
«Конституционное право Украины», «История государства и 
права Украины» были подготовлены «Учебно-методические 
комплексы» и юниты на бумажном и электронном носите-
лях информации, в среднем 11–12 печатных листов каждый, 
а с хрестоматиями, тестами – около 20. Таким образом, учебно-
методические комплексы уже подготовлены по четырем основ-
ным дисциплинам кафедры. Подготавливались и другие. 

Кафедра провела большую работу по созданию необхо-
димых фондов украиноведческой литературы в библиотеке 
БелГУ и своего учебно-методического кабинета. После пись-
менного обращения ректората к руководству высших учебных 
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заведений города Харькова, Харьковской республиканской на-
учной библиотеке имени В. Короленко, Харьковской област-
ной научно-технической библиотеке, ими, в первую очередь 
Харьковским государственном университетом имени В. Н. Ка-
разина, под деятельность нашей кафедры собрали и передали 
на бесплатной основе более 2000 научных, учебных, учебно-
методических, искусствоведческих, краеведческих изданий по 
истории, экономике, праву, культуре, искусству, современному 
развитию Украины. 

Более 80 прижизненных изданий А. Пушкина, Л. Толстого, 
А. Чехова и многих других дореволюционных русских писате-
лей и поэтов были собраны и переданы кафедрой украиноведе-
ния в отдел редких изданий библиотеки БелГУ. 

Кафедра на протяжении всего своего существования обес-
печивала себя четырьмя-пятью украиноведческими периоди-
ческими изданиями, которыми могли пользоваться и пользу-
ются преподаватели, сотрудники и студенты вуза. 

Второе основное направление ее деятельности – это учеб-
ная работа и организация учебного процесса. Кафедра еще с 
2003/2004 учебного года, по заказу социально-теологического, 
экономического, юридического и других факультетов, начала 
чтение курсов по истории Украины, истории государства и 
права Украины, конституционному праву Украины и других. 
С 2004/2005 учебного года читали курсы на 11–12 факульте-
тах дневной и заочной форм обучения, охватывая, в среднем, 
около 3000 студентов. Отметим, что большинство студентов, 
особенно тех районов Белгородской области и других террито-
рий России, где проживало много украинцев, со значительным 
интересом воспринимали читаемые курсы, просили помочь им 
приобрести литературу об Украине. 

К сожалению, кафедра встретилась с большими трудностя-
ми, связанными с уменьшением кафедральной учебной нагруз-
ки. Если в 2004/2005 учебном году она составляла 2800 часов, 
то в 2007/2008 – около 1700 часов. Это было связано с рядом 
обстоятельств. Во-первых, такие дисциплины заказывала 
приблизительно половина факультетов и институтов БелГУ. 
Во-вторых, эти курсы относились к дисциплинам по выбору. 
Преподаватели испытывали острый дефицит учебного време-
ни на изложение всех курсов, которые, в среднем, были рассчи-
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таны на 72 часа. Исходя из европейского опыта, мы считаем, 
что их надо относить к региональным и обязательным курсам. 

Озабоченный таким положением, Ученый совет БелГУ, по 
инициативе ректора Л. Дятченко, 26 февраля 2008 года обсу-
дил вопрос «О состоянии кафедры украиноведения и ее взаи-
модействии с факультетами и кафедрами: поиск путей совер-
шенствования». 

После активного и всестороннего обсуждения доклада за-
ведующего кафедрой украиноведения и выступления ректора 
по его содержанию, Ученый совет университета принял про-
грамму усиления и активизации украиноведческой работы в 
БелГУ и оказания необходимой помощи коллективу кафедры 
украиноведения. 

В результате, значительно возросло число факультетов, зака-
зывающих чтение украиноведческих курсов на 2008/2009 учеб-
ный год. Число студентов, которые будут их изучать, возросло 
с трех до четырех тысяч. 

Третье направление деятельности – участие в научной работе. 
Безусловно, небольшой штатный состав кафедры осложнял ее 
деятельность и уменьшал возможности. В этом направление она 
также стремилась принять посильное участие. На кафедре откры-
ли аспирантуру, где в разное время занималось от двух до шести 
аспирантов. Вместе с преподавателями, они принимали активное 
участие в разработке двух таких кафедральных научных тем, как 
«История освоения и развития Слобожанщины» и «Конститу-
ционно-правовое реформирование в Украинском государстве». 

Кафедра украиноведения оказывала значительную помощь 
аспирантам и преподавателям других кафедр в подготовке дис-
сертационных и других научных работ по поводу проблем, свя-
занных с Украиной. Особое внимание уделяли научно-исследо-
вательской работе студентов. Так, ежегодно в научных кружках, 
которые действовали в БелГУ на всех факультетах и кафедрах, 
преподаватели кафедры консультировали и оказывали помощь 
в подготовке научно-исследовательских (связанных с украи-
новедением) работ студентов. Ежегодно 60–80 студентов вы-
ступали с докладами на факультетских и общеуниверситетской 
научных студенческих конференциях. По результатам этих 
конференций, лучшие доклады рекомендовали в научных сту-
денческих конференциях, которые организовывались и прово-
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дились в различных вузах Украины, но в первую очередь – в са-
мых близких для нас вузах сопредельных с нами территорий, 
в частности Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Лу-
ганской и других областей. 

Кафедра ежегодно направляла 50–60 студентов и аспирантов 
на четыре-пять таких конференций. Кроме этого, некоторые фа-
культеты, в частности экономический, юридический, управле-
ния и предпринимательства, направляли десятки студентов еще 
на шесть-семь научных студенческих конференций. Таким обра-
зом, более ста студентов и аспирантов БелГУ ежегодно выступа-
ли на 12–14-ти научных студенческих конференциях в Украине. 

В российских и украинских изданиях за последние пять лет 
было опубликовано более 150-ти статей и тезисов преподавате-
лей, аспирантов и студентов. 

Таким образом, студенты, преподаватели и аспиранты уни-
верситета, которых прекрасно принимали в Украине, пропа-
гандировали историю, политику и современное развитие Рос-
сийской Федерации и университета. 

Кафедра выступила одним из инициаторов создания пред-
принимательскими кругами Харькова Института россиеведе-
ния, главной уставной задачей которого являлось укрепление 
дружбы с российским народом, благодаря широкой пропаганде 
всего лучшего, что было в отношениях украинского и русского 
народов, начиная с Киевской Руси и до сегодняшнего дня.

С этой целью в Украине (с оказанием соответствующей ор-
ганизационной и финансовой помощи) начали проводиться 
научно-теоретические конференции, финансироваться изда-
ние соответствующей литературы, подготавливаться диссерта-
ционные исследования. Кафедра консультировала написание 
двух докторских и трех кандидатских диссертаций, связанных 
с историей России, а также подготовила курс лекций по исто-
рии славянских народов. 

Она планировала и впредь уделять большое внимание в 
Украине популяризации истории, культуры, искусства, совре-
менного развития Российской Федерации. 

Высоко оценивая эти направления работы, Институт Сла-
вяноведения РАН подписал с вузом договор о сотрудничестве, 
поскольку БелГУ и кафедра украиноведения активно пропа-
гандировали идеи славянского единства. 
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Вместе с тем, самокритично оценивая эти направления ра-
боты, отметим, что ведущие кафедры и научное управление 
вуза не использовали всех возможностей, чтобы, опираясь на 
кафедры украиноведения, которые действовали практически 
во всех развитых странах мира, заключать договоры о сотруд-
ничестве с вузами, что расположены на территории Европей-
ского союза, Северной и Южной Америки. 

Коллектив кафедры, по мере своих возможностей, участво-
вал в воспитательной работе. Преподаватели кафедры орга-
низовывали экскурсии в музеи Белгорода, Харькова, в Белго-
родский драматический театр (особенно когда в нем давали 
представления на украинскую тематику). Интересно отметить 
и то, что в последнее время на концертах, которые проводили в 
БелГУ, все больше звучала украинская песня, поэтому мы ду-
маем, что и здесь ощущалось влияние кафедры. 

Кафедра, кроме учебной работы, проводила значительную 
консультационную деятельность для преподавателей, сотруд-
ников и студентов БелГУ. Представители других вузов Белго-
рода, областной администрации, органов местного самоуправ-
ления, фирм и предприятий региона приходили на кафедру 
с просьбой дать консультации. Местные радио и телеканалы, 
средства массовой информации также систематически обраща-
лись с просьбой дать комментарии по различным современным 
событиям и истории Украины. 

Деятельность нашей кафедры неоднократно высоко оцени-
вали в СМИ и государственных структурах Украины, консор-
циуме приграничных университетов, различными делегация-
ми, которые приезжали в БелГУ. В области укрепления связей 
с Украиной, в том числе и через нашу кафедру, в СМИ РФ и 
Украины сделали 11 телепередач, 15 радиопередач, опублико-
вали десятки статей о его деятельности. Безусловно, это была 
заслуга не столько кафедры, сколько нашего ректора – профес-
сора Л. Дятченко, проректоров и многих деканов, заведующих 
кафедрами, учебного и научного управлений, консорциума 
приграничных университетов, которые оказывали и продолжа-
ют оказывать ей всевозможную помощь. Деятельность нашей 
кафедры изучается и за рубежом. Так, Московская редакция 
Би-би-си, изучив работу кафедры, сделала 5-минутную пере-
дачу на Россию, а 20-минутные – на Украину и Англию. Эти 
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передачи завершались интересным выводом, что Российская 
Федерация будет вынуждена признать независимость Украин-
ского государства и изменить политику своей страны к украин-
скому народу, создавая подобные кафедры. 

Это важно и потому, что в России стремительно возраста-
ли различные фобии в среде подрастающего поколения, в том 
числе и украинская фобия, чему активно способствовал рос-
сийский телеэфир, в котором, в основном, давали отрицатель-
ную характеристику Украинского государства. Для воспита-
ния молодежи, для того, чтобы в Белгороде и других городах 
не случалось подобных выступлений, которые имели место в 
Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и других городах Рос-
сии, надо будет создавать подобные кафедры. 

Таким образом, подводя итоги сделанного, мы можем ска-
зать, что кафедра, с момента ее создания, проводила значитель-
ную работу по укреплению дружбы между народами Украины 
и России. Мы убедились, что эта работа имела не только со-
циогуманитарное и культурное значение, но и экономическое. 
Это можно объяснить тем, что Украина входила в число важ-
нейших экономических партнеров России. Это особенно важ-
но для региона, где смежные территории Украины являются не 
только основными экономическими партнерами, но и культур-
ными, а также политическими, которые ценят то, что делают на 
Белгородчине для дружбы с украинским народом. 

Деятельность кафедры и БелГУ имеет, по нашему мнению, 
важное политическое значение для Российской Федерации. 
Объясняется это тем, что в Украине, как известно, проживает 
много россиян, которые хотят иметь тесные связи с Российской 
Федерацией, изучать историю, русский язык и современное 
развитие России. В Украине для этого созданы определенные 
условия. В классических университетах продолжают действо-
вать факультеты русского языка и литературы, кафедры рос-
сийской истории, ведутся активные научные исследования, 
связанные с Россией. К сожалению, в России такую работу 
пока не развернули, а университет является пока еще только 
пионером в этом деле. Мы считаем, что подобную работу надо 
проводить и в других вузах сопредельных территорий России 
и Украины, которые имеют тесные исторические, культурно-
духовные, экономические и другие связи. 
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Vladimir Osolnik 
(Ljubljana, Slovenija) 

O TARASU ŠEVČENKU V SLOVENIJI 

Nas Slovencev ali Gorutancev v Nestorjevem Letopisu vremenih 
let, najbolj zahodnega plemena Slovanov v Evropi, je v prime rjavi z 
mnogoljudnim ukrajinskim narodom razmeroma malo, in razpršeni 
smo po pokrajinah med Ilirskim morjem, Alpami in Panonijo ter po 
celem svetu. Vendar imamo svoj blagoglasni slovanski jezik, slavno 
zgodovino in lepo književnost, na kar smo zelo ponosni. Zato tudi 
dobro poznamo velikane duha pri drugih narodih, in med njimi z 
velikim spoštovanjem nadarjenega pesnika in slikarja Tarasa Gri-
gorjeviča Ševčenka. 

V času romantike, v evropski pomladi narodov, v času Bayro-
na, Mickiewicza, Puškina, Njegoša in Ševčenka, je na Slovenskem 
ustvarjal pesnik France Prešeren, ki je napisal eno največjih roman-
tičnih pesnitev, Sonetni venec, in sklepni magistrale z akrostihom 
«Julji Primcovi», ki ga na univerzi v Oxfordu štejejo za vrh evrop-
ske romantike. 

Prešernove poezije, ki jih dobro pozna sleherni Slovenec, pri-
merjamo s navdihnjenimi Ševčenkovimi stihi, ki jih poznamo iz šte-
vilnih izvirnih izdaj in različnih slovenskih in drugih prevodov. Ce-
lovit slovenski prevod njegovih pesmi je nastal daljnega leta 1907, 
izpod peresa spoštovanje vzbujajočega truda in talenta prevajalca 
Josipa Abrama iz Štanjela, kot sad njegove ljubezni do blagoglasne 
slovanske ukrajinske besede, njegove osebne nadarjenosti in nese-
bičnega truda. 

Pisatelj in prevajalec Josip (Jože, Jožko) Abram (1875–1938) se 
je rodil v Štanjelu; šolal se je v Gorici in Ljubljani. Navdušil se je za 
slovanstvo in slovanske jezike ter vzljubil slovanske književnosti, 
predvsem ukrajinsko, ki jih je preučeval celo življenje. Kot duhov-
nik se je ognjevito predal narodnostnemu delu v zahodni Sloveniji 
in pri tem iskal navdih in vzor v slovanskih, ukrajinski in zlasti Šev-
čenkovi poeziji. Ševčenkove stihe oziroma pesmi je Abram prevedel 
z veliko ljubeznijo, zvesto in natančno, in sicer najprej njegovo zna-
no zbirko pesmi «Kobzar» (1907) in nato še pesnitev «Hajdamaki» 
(1908). 
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Prevodu «Kobzarja» je Abram za kratkim Predgovorom dodal 
zemljevid Ukrajine in poglavja: Zgodovinski pregled Ukrajine, Ži-
vljenjepis Tarasa Ševčenka in njegova dela; nato je sledilo besedilo 
prevoda cele pesnitve in še Opombe in Pojasnila h «Kobzarju»: po 
tej lepi knjigi je leta 2007 nastala ponovljena izdaja, povzeta je po 
izvodu, ki ga v svojem bogatem fondu hrani knjižnica Oddelka za 
slavistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani; je ena izmed 
21 monografij, ki jih ta ugledna in knjižnica hrani pod geslom ŠEV-
ČENKO T. G. / TARAS GRIGORJEVIČ . Srednje velika lepo na-
tisnjena knjižica, na kateri se vidi, da so jo prelistale številne roke, 
ima temnordeče platnice z zlatimi, zbledelimi črkami in med nji-
mi okoli 151 šumečih, že orumenelih listov z verzi. V slavistično 
knjižnico je prispela kot osebni dar iz velike knjižnice slovenskega 
domoljuba, slovanofila in politika Ivana Hribarja, z njegovim zna-
čilnim podpisom s črnim črnilom. 

Ob stoletnici rojstva Tarasa Grigorjeviča Ševčenka so v Ukra-
jini daljnega leta 1938 natisnili njegova zbrana dela v 16 knjigah. 
V četrti knjigi, kjer so zbrani prevodi Ševčenkovih spisov v druge 
jezike, je objavljen tudi velik del prevodov v slovenščino. Članek 
o slovenskem prevajalcu Jožku Abramu se začenja z naslednjimi 
besedami:«Če bi hoteli imenovati tujca, ki je bil največji ljubitelj 
Ševčenkovih del in največji prijatelj ukrajinskega naroda, bi morali 
po pravici imenovati Josipa Abrama, kajti zdi se nam, da se ni nihče 
od tujih prevajalcev s tako pobožnostjo poglabljal v tvorbo ukrajin-
skega pesnika, kakor prav ta slovenski katoliški duhovnik». 

Pot nastajanja ponovljene izdaje Ševčenkove romantične junaš
ke zbirke pesmi «Kobzar» v Sloveniji je nenavadna: skupina naših 
slovenskih rojakov ukrajinskega rodu je kot prvi korak novousta-
novljenega Društva Ukrajincev «Karpati» v Sloveniji pripravila 
njegov ponatis. 

Duša podjetja je bil slavist prof. Andrija Hevka: s sodelovanjem 
katoliške Založbe «Družina» je knjiga uzrla luč sveta v Ljubljani in 
obnovila spomin na ukrajinskega pesnika Tarasa Ševčenka, do da-
nes največjega pesnika ukrajinskega ljudstva. Tako se je slovanski 
pesnik in njegov ukrajinski spev «Kobzar» sto let pozneje znova 
znašel pred slovenskimi bralci, ljubitelji knjig in lepe besede, kot 
del svetovne zakladnice umetniške besede in ponos bogate ukrajin-
ske književnosti. Trajnejši spomenik kulturi in umetnosti neke na-
cije, države in jezika, kot je to za Ukrajino pomenil slovenski natis 
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Abramovega prevoda Ševčenkovih poezij, je težko postaviti; hkrati 
se je pisatelj Abram s svojim delom bogato in učinkovito oddolžil 
spominu svojih prednikov in povrnil plemeniti dolg lastni očetnja-
vi. Zato si zasluži našo zahvalo in spoštovanje. 

O KULTURNIH STIKIH MED SLOVANSKIMI NARODI 
Kulturni stiki, starodavna in trajna oblika medsebojnega komu-

niciranja med ljudstvi in narodi, v katerih so vsestranski pretoki 
umetniške besede opazna, pomembna in nenadomestljiva sestavina, 
so del skupnih številnih in mnogoterih vse-občih dotikov in nena-
domestljiv del tokov, ki med prebivalci enakega rodu, sorodnega 
jezika, podobnih zgodovinskih izkušenj ali interesov, kot to velja za 
sicer oddaljena slovenski in ukrajinski narod, v današnjem času nuj-
no obstajajo na področju znanosti, prosvete, gospodarstva, trgovi-
ne, politike ter sooblikujejo globalno podobo sveta; ti stiki, seveda, 
trajno obstajajo tudi med Slovenijo in Ukrajino, ter hkrati izražajo 
tudi osebno naklonjenost udeleženih posameznikov do slovanskega 
ukrajinskega ljudstva, spoštovanje do njegovih umetniških in dru-
gih nacionalnih ter hkrati občečloveških, univerzalnih dosežkov. 

Stiki med slovanskimi ljudstvi segajo v pradavnino, vezani so 
na genetsko sorodnost slovenskega in drugih slovanskih jezikov ter 
razno likega ustnega izročila; na pota prevzemanja naukov zgodnjega 
krščanstva iz jugovzhodnega mediteranskega središča judejsko-hele-
nistične civilizacije in na zgodnje obdobje razvoja lastnega pismen-
stva ter srednjeveške književnosti; v srednjem veku so bili predvsem 
domena izbranih posameznikov, popotnikov in izobražencev; v poz-
nejših stoletjih drugega tisočletja, v času zatona fevdalnega družbe-
nega reda in francoskih vojaških pohodov po Evropi, so bili pogoje-
ni z ekspanzionističnimi načrti zahodnoevropskih držav; le-te so v 
XX stol. z vsiljenimi okrutnimi napadalnimi vojnami narekovale slo-
vansko slogo in zavezništvo v boju za obstoj in preživetje; v posamez-
nih polpreteklih zgodovinskih obdobjih so bili medsebojni odnosi 
tako po vsebini kot intenziteti pogojeni tudi s pripadnostjo tedanjim 
naddržavnim formacijam in s sovpadanji ali razlikovanji v dominant-
nih državnih politikah oz. ideologijah, s katerimi so se identificirali. 

Zapisano velja tudi za stike med Ukrajinci in Slovenci, oz. med 
nekdanjimi in sedanjimi prebivalci na njunem ozemlju, ki se ponos-
no prištevajo k dedičem antične kulture in miselnosti ter zgodnje-
ga krščanstva pri mediteranskih narodih, in hkrati s pripadnostjo 
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slovanski jezikovni in kulturni družini ljudstev, saj «največ sveta 
otrokom sliši Slave», kot je zapisal največji slovenski pesnik France 
Prešeren, v naši nacionalni junaški romantični pesnitvi «Krst pri 
Savici» 1836 leta. 

Stiki med geografsko oddaljenima deželama so bili podvrženi 
zgodovinskim tokovom v njunima soseščinama: v starejših obdo-
bjih so bili pogojeni z daljavo, nepoznavanjem, strogimi mejami ce-
sarstev in držav, ali cerkva, vendar pa se je na področju kulture in 
umetnosti, zlasti književnosti, njihovo valovanje oblikovalo z deja-
nji nadarjenih posameznikov in njihovimi deli, ki so razširjala ob-
zorja humanističnega duha in umetnosti. Za področje književnos-
ti, ki je vedno živi vrelec informacij, idej, lepote, resnice in znanja, 
velja, da se je v minulih stoletjih na slovenskih in ukrajinskih tleh 
razvijalo v štirih valovih. 

V obdobju razvoja kulture po spoznanju krščanstva v V stoletju, 
v okvirih tedanjih plemenskih zvez na slovanskih, to je južnoslo-
vanskih področjih, se je kultura razvijala v znaku trajne opozicije 
krščansko: nekrščansko, ki je trajalo stoletja. 

V drugem obdobju, to je v času Karantanije, prve slovanske in 
slovenske državne tvorbe v VII stol., in v drugi polovici IX ter da-
lje, v času sprejema krščanstva v okviru države Kijevska Rus, in v 
daljšem obdobju srednjega veka, so bile etnične skupnosti predni-
kov Slovencev in Ukrajincev v državotvornem procesu definiranja, 
homogeniziranja in stabilizacije, njuna teritorija pa sta vključevala 
različne dele ozemelj njunih današnjih držav. 

V tretjem obdobju, od d. p. XVII stoletja, ko je bila Ukrajina 
vključena v mogočni ruski imperij, in v času panslovanskega, pri 
južnih Slovanih Ilirskega gibanja, ter nato do II svetovne vojne, so 
bili stiki med Slovenci in Ukrajinci poimenovani za rusko-sloven-
ske in nato (okvirno) sovjetsko-jugoslovanske stike. 

V četrtem, sodobnem obdobju, od devetdesetih let XX stol. v času 
velikih državnih sprememb, so se slovensko-ukrajinski stiki potrdi-
li kot mednarodni stiki dveh držav, dveh jezikov, dveh nacionalnih 
književnosti in kultur, v katere sta po svoji volji stopili dve novousta-
novljeni državi, toda uveljavljeni, zreli književnosti in kulturi. 

Obe, Republika Ukrajina in Republika Slovenija sta bili usta-
novljeni v istem času, v decembru 1991, istočasno sta dosegli med-
narodno priznanje v Evropi in svetu, in tudi med prvimi državami 
priznali druga drugo. 
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O ZGODOVINI, PISAVAH IN JEZIKIH SLOVANOV 
Zgodovina je z več strani osvetlila nastanek in značaj slovanske-

ga pismenstva. Pisni viri potrjujejo, da so bili stari Slovani, oz. nji-
hova plemena, trdno povezani v času nastajanja slovenske in ukra-
jinske ljudske kulture (in tudi drugih slovanskih kultur) na temelju 
prvih in celovitih ohranjenih slovanskih pisav, ki sta bili sestavlje-
ni v Carigradu v drugi polovici IX stoletja. Z modrostjo izbranih 
mož iz vzhodnoslovanskih, južnoslovanskih in zahodnoslovanskih 
pokrajin, na rovaših, čertah in rezah njihove že obstoječe pisave, 
je v tem središču tedanjega sveta v letih 858–863 nastal neomajni 
temelj slovanskega pismenstva in kulture, slovanska pisava, slovan-
ska književnost in slovanska cerkev. 

Nastala je prevodna in izvirna slovanska srednjeveška duhovna 
in posvetna književnost, lirika, epika, dramatika in didaktični spisi, 
ter posredovala lastna in starejša, antična spoznanja v nastajajoči 
evropski kulturni prostor. 

Omenjeni naddijalektalni slovanski jezik iz teh davnih časov je 
postal pri slovanskih narodih jezik vsestranskega zapisovanja in 
sporazumevanja: pri Ukrajincih do druge polovice XVIII stol., in 
do druge polovice XIX stol. pri Srbih, v njihovi cerkvi pa je ostal 
jezik bogoslužja do današnjih dni. Prav ta jezik je postal eden izmed 
temeljev duhovnega in krščanskega življenja v kijevski državi 988. 
l., ko je prevzela bogato religiozno književnost in druga besedila, 
ki so jih (kot že rečeno) prevedli po 858. l. kot daljnosežni sad dela 
slovanskih blagovestnikov in njunih sodelavcev iz tedanjega in se-
danjega slovenskega  ozemlja pri knezu Koclju. 

O KULTURNIH STIKIH MED SLOVENCI IN UKRAJINCI 
Recepcijo kulture nekega naroda, ki stopa drugemu naproti v 

kontekstu duhovnih izmenjav, med prioritetnimi vsebinami tovr-
stnih stikov sooblikuje predvsem književnost, književnost naroda, 
prevedena na materni jezik naroda, ki jo sprejema. Prevodna knji-
ževnost kot avtonomna kulturna koda oblikuje predstavo o du-
hovnem življenju določenega ljudstva, lahko osmisli njegovo pre-
teklost, in celo, do neke mere, napove, zasluti njegovo prihodnost. 

Od kakovosti prevedenih del je odvisno, ali bo ta predstava eno-
plastna, stereotipna, ali brez omejitev kakršnekoli narave, ideološ
kih, nacionalnih, konfesionalnih ipd. Po drugi strani stopnja in na-
rava književnih stikov neke nacionalne kulture s kulturami drugih 
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narodov potrjuje raven njenega lastnega razvoja, ki je istočasno od 
te tujerodne ravni soodvisna. Le visoko razvite nacionalne kulture 
so sposobne uresničiti plodne stike z drugimi kulturami in ohraniti 
svojo lastno identiteto ter izžarevati svojo ustvarjalnost v širši, uni-
verzalni prostorin čas. 

Književnost je nosilec večplastnih spoznanj in duhovnih pre-
okupacij določene skupnosti in pogost medij v iskanju in prezentaciji 
resnice o življenju, upodabljanju določenega zgodovinskega trenutka 
ali v pričevanju o usodnih dogodkih, izjemnih čustvih in osebnostih. 

V njenih okvirih je prioriteta poezije kot reprezentanta celotne 
nacionalne literarne ustvarjalnosti nesporna, saj izvira iz znane 
slovanske usmerjenosti k lirično-epskim prvinam, z navezavo na 
bogato ustno izročilo in tradicijo; nedvomno pa je v ukrajinsko- 
slovenskem primeru prisotna tudi domoljubna nacionalno-poli-
tična usmeritev slovenskih in ukrajinskih literatov, ki so v njenih 
lirskih, epskih in dramskih oblikah, v zapletenih zgodovinskih 
pogojih zatirane lastne državnosti in stoletne ogroženosti naroda 
izražali svoja pogumna in ponosna stremljenja k svobodi in trajna 
občutja neomajne ljubezni do trpeče domovine. 

Ne nazadnje je tudi usoda jezikov obeh ljudstev v stoletnem 
stiku z mnogoljudnejšimi sosedi in njihovimi t. i. velikimi književ-
nostmi pri obeh narodih ostajala trajna spodbuda, merilo in prilož
nost za umetniško ustvarjanje, za kritično vrednotenje ustvarjalnih 
dosežkov in tudi za raznotere obojestranske medsebojne vplive. 

Častna vloga ukrajinskih pesnikov kot poslancev in oglaševal-
cev nacionalne kulture in identitete je bila hkrati uspešna in ne-
hvaležna: njihova zavestna odločitev, da bodo pisali v materinščini, 
v ukrajinščini, v jeziku, ki je bil v določenih obdobjih prepovedan, 
potisnjen v pozabo ali na obrobje družbenega življenja, je hkrati 
označevala izbiro njihove trnove ustvarjalne poti. Usoda nacional-
ne skupnosti, ki je izgubila svojo državnost, je umetnikom nalagala 
dopolnilna bremena: prevzemali so, v nadvse neugodnih zgodovin-
skih in družbenih okoliščinah, funkcije debalansirane in nestruk-
turirane kulture oz. funkcijo oblikovanja nacionalne književnosti, 
umetnosti, kulture in z njimi nacionalne zavesti, v določenih deka-
dah pa tudi nalogo reševanja lastne kulture in celo svojega ljudstva 
pred dokončnim izginotjem. 

Te naloge in cilji so vtisnili svoj pečat razvoju tako ukrajinske 
kot slovenske književnosti in poezije: sama se današnjemu bralcu, 
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ki premišljuje o slovenskem in ukrajinskem pesništvu, ponuja pri-
merjava z usodo rastočega drevesa, ki so ga ujme in čas upočasnile in 
skrivenčile v njegovem stremljenju k višavam in soncu, ali s plame-
nečo ptico feniksom: vedno znova se poraja ta prelepa rajska ptica, 
in vedno znova odganja svoje veje kvišku mogočno narodovo drevo. 

Zgodovinske razmere obema narodoma in njunima književno-
stima skozi minula stoletja niso bile vedno naklonjene: razvojni 
poti obeh književnosti zaradi tega potekata v spiralnih krivuljah, 
katerih vsak nov prstan se pravzaprav prične z ustvarjalnim pre-
porodom in nenavadno sinhronijo različnih slogovnih usmeritev in 
tokov, ki so sicer v nekaterih drugih evropskih književnostih pote-
kali v mirnejših in kronološko drugačnih tokovih ali zaporedju. 

Zato ni zgolj naključje, da v raznorodni zakladnici slovenske 
kulture in književnosti skozi stoletja poznamo in srečujemo tudi 
sledove ukrajinske in staroruske države, kamor sodi pričujoče be-
sedilo velikega ukrajinskega pesnika Tarasa Ševčenka «Kobzar», 
priljubljeni junaški romantični nacionalni ep, ki ga mnogi bralci in 
literarni zgodovinarji primerjajo s slovenskim «Krstom pri Savi-
ci» (in nasploh s prelepim pesništvom velikega slovenskega poeta 
Franceta Prešerna). 

O UKRAJINSKI KNJIŽEVNOSTI 
Razvojno pot ukrajinskega slovstva, ki je kot naša slovenska 

tek la minuli tisočletji, označujejo štiri obdobja: staro, srednje, novo 
in sodobno; ta nekoliko poenostavljena podoba samosvojega, iz-
virnega dogajanja na širokem področju besedne umetnosti olajšuje 
primerjave posameznih obdobij in dosežkov na ukrajinskih tleh z 
dogajanji v slovenski književnosti, oz. v slovanskih književnostih, 
in omogoča primerjave s svetovnimi umetnostnimi tokovi: vanje 
je ukrajinska besedna umetnost prispevala s svojimi motivi, vsebi-
nami in oblikami, in iz njih je črpala nekatere pobude, ustvarjalne 
poglede in literarne postopke, kot sleherna izmed nacionalnih knji-
ževnosti v širokem spektru svetovne književnosti. 

Prva, stara doba v razvoju ukrajinske književnosti je, tako kot v 
slovenski književnosti, sestavljena iz več obdobij: iz starodavnega 
obdobja ustnega slovstva in ustnega izročila; iz obdobja lastnega 
slovanskega pismenstva v času delovanja slovanskih blagovestni-
kov Cirila in Metoda ter njunih učencev oz. sodelavcev v drugi po-
lovici IX stol., do konca obdobja Kijevske kneževine v XIII stol.; 
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ter iz obdobja od XV stol. do leta 1654, ko so Ukrajinci v novona-
stali državni zvezi prevzeli rusko obliko slovanske pisave in ruski 
jezik ter tako zanemarili ukrajinščino, jo odrinili v kot in jo označili 
za nižjo sporazumevalno obliko, kot marginalni, manjvredni jezik 
preprostega ljudstva: «Mova prosta». 

Srednja doba je obsegala različno literarno dogajanje: povsem 
razločni sta v teku dveh stoletij obdobji prevlade baroka in nato 
romantike. Pomembno spodbudo vsestranskemu kulturnemu ži-
vljenju v Ukrajini je pomenilo delovanje Kijevsko-mogiljanskega 
kolegija, od 1701 znane kijevske Akademije, in nato ene prvih ka-
teder za slavistiko na svetu v okviru Harkovske univerze, ki jo je 
od leta 1842 vodil Slovencem dobro znani slavist Izmail Ivanovič 
Sreznjevskij, pa tudi dejavnost tajnega društva «Bratstvo Cirila in 
Metoda» v Kijevu (ukrajinsko: Kiiv) 1846. l. Iskreno domoljubje in 
nadarjenost številnih ukrajinskih pesniških rodov je v tej dobi po-
novno spodbudilo razcvet ukrajinskega pesništva, ki je s poezijami 
Tarasa Ševčenka in Ivana Franka doseglo svoj nacionalno-roman-
tični vrh. 

Nova doba se je začela, podobno kot v slovenski književnosti 
(in drugih evropskih književnostih), z obdobjem realizma in t. i. 
moderne: pesniki in pisatelji so samoumevno, korak za korakom z 
motivi, vsebinami del ter s pogumnim razširjanjem človeških obzo-
rij izpopolnjevali razvojni lok spoznanj in dosežkov ukrajinskega 
ljudstva. 

Za «moderno» je v prvih desetletjih XX stol. tudi v Ukrajini 
nastopilo obdobje avantgarde, in z njim obdobje Revolucije. Prav 
siloviti odmevi Oktobrske revolucije, nepredvidljive družbene 
okoliščine in nenavadne usode mnogih iz vrst prebujenih delavskih 
množic so pisateljeve misli in pero več desetletij usmerjale v izgra-
jevanje ljudskih duš, v obdobje socialističnega realizma. 

Za njim je nemirni človeški duh zaneslo ponovno v različne ino-
vativne moderne tokove, ki v zadnjem obdobju prinašajo v sodobno 
ukrajinsko književnost različne poetike in literarne zvrsti, različne 
žanre in forme v književnosti: z njimi želijo ukrajinski pesniki in pi-
satelji doseči slavo in priljubljenost starejših vzornikov in zapisati 
literarna dela v moderni, pestri kulturni zemljevid današnjega sveta. 

Kot vidimo, so se ukrajinski ustvarjalci od prvih prikazov ožje, 
sorodne, lokalne etnične zgodovinske in plemenske družbene pro-
blematike, pod vplivi nepozabljenih antičnih vzorov v književnosti 
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podali v opisovanje etično poglobljenih razsežnosti nedoumljive 
človeške psihe in vedno negotove eksistence, razpete med eros in ta-
natos, ter se potem, ko so v svojem pisanju izčrpali vse možne zaplete 
usode, kanone in umetniške norme, postopoma usmerili v sfero no-
vega, neznanega. To novo in neznano je bila dotlej nedoživeta usme-
ritev v estetsko, in hkrati v individualno, univerzalno percepcijo 
življenja in sveta posameznika: iz dotlej dominantnih nacionalnih 
in kolektivnih obzorij, ki so narekovala objektivne umetniške opi-
se človeške skupnosti, so nadarjeni avtorji novega rodu svoj pogled 
usmerili na posamezno človeško bitje in v njegov subjektivni svet. 

V tem obratu znova opazimo stično točko v slovenski i ukrajin-
ski literaturi. 

Na slovenskem je živo spoznanje, da sta sleherna književnost in 
jezik, oziroma jezik in književnost neločljivo, vzročno in povratno 
večplastno soodvisno povezana. Jezik upravičeno štejemo za za-
klad nico kulture in tudi vseobsežnih civilizacijskih dosežkov raz-
ličnih narodov, oz. za najvišji dosežek človeštva in človeškega duha; 
po starem grškem reku jezik slehernemu humanemu bitju pomeni 
njegov pravi dom. Ta misel narekuje, da omenjeno starodavno ob-
dobje (V do X stoletje) štejemo za prvo dobo slovenske književ-
nosti in hkrati za prvi južnoslovanski vpliv na vzhodnoslovansko 
skup nost, torej tudi za prvi slovenski in ukrajinski časovno oprede-
ljeni oz. zgodovinsko evidentirani stik. 

Ob razvidni jezikovni sorodnosti, slišni podobnosti večine gla-
sov in večinoma razumljivem leksikalnem fondu, ki ga že stoletja 
natančneje preučujejo jezikoslovci in slavisti obeh narodov (se-
veda, tudi drugih), je za ta stik vezan tudi daljnosežen vsebinski 
pomen: lastna slovanska pisava, skupni naddijalektalni pisni je-
zik, krščanska obredna beseda in književnost ter slovanska cerkev 
v Metodovi nadškofiji v Panonski diecezi so prinesli v ukrajinska 
prostranstva novo spodbudo in tudi razvito matrico za razvoj last-
nega pismenstva, književnosti in kulture. Prinesli so možnost in 
tudi vzor za vključevanje ter ustvarjalno participiranje pri dosežkih 
prej neznanih tokov mediteranske in zlasti zahodno-evropske kul-
turne dediščine v lastno ukrajinsko ljudsko in narodovo bitje, in v 
njegov značaj. 

Prvi slovanski skupni ohranjeni jezik, torej tudi jezik kulture 
poznejših slovanskih narodov, je pisni jezik, ki so ga skupno artiku-
lirali, normirali in standardizirali oz. vsestransko uporabljali in pi-
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sali Konstantin (poznejši Ciril) in Metod s svojimi številnimi mod-
rimi sodelavci in nato učenci: ta jezik je tudi skupni slovenski in 
ukrajinski jezik. Zaradi različnih tujerodnih posegov, pritiskov, na-
silja in drugih vzrokov (ob spremembah, ki jih neizogibno prinaša 
čas) je tudi v Kijevski Rusiji pridobival lokalne posebnosti in zna-
čilnosti iz govora lokalnega prebivalstva, ki so postopoma ustvarile 
tako imenovano recenzijo ali redakcijo staroslovanščine in pozne-
je oz. do danes jezik ukrajinskega ljudstva, kar delno velja tudi za 
pota nastanka jezika slovenskega ljudstva, naše izrazno bogate in še 
ved no blagoglasne slovenščine, ki je v svoji govorjeni obliki izvirno 
imela več /natančneje: enajst / samoglasniških glasovnih vrednosti 
in je ni (bilo) mogoče pravilno zapisovati z drugimi črkopisi. 

Kot se vsi Slovenci ponašamo s starodavno Karantanijo, prvo 
 državno tvorbo vseh Slovanov, se Ukrajinci ponašajo s svojo Kijev-
sko Rusijo, prvo državo vzhodnih slovanskih ljudstev, mogočno 
kneževino iz X stoletja, o kateri obstaja vrsta zapisov oz. pisnih vi-
rov. Tu pa se kaže velika razlika med usodama in kulturama naših 
dveh ljudstev: slovenske kulturne dosežke oz. prvotne sadove naše 
civilizacije so nasilno zatirali zahodni sosedje, z ognjem in mečem: 
ostali so le nekateri fragmenti, ostanki, rokopisni listi, kamniti zi-
dovi ali deli, porušene stavbe, sledovi naselij, kot nam pričajo izko-
panine in arheološke najdbe pri nas doma in na današnjem avstrij-
skem, italijanskem ali madžarskem ozemlju, npr. tisti v koroškem 
Možberku, Krnski grad, Gospa Sveta, Vrba, Djekše, ali v Vidmu in 
Čedadu, ali v porabski županiji Zala. V brezmejnih vzhodnih slo-
vanskih prostranstvih pa so se ohranili spomeniki v celoti, številna 
ukrajinska mesta, naselja, skulpture, spomeniki, zapisi, rokopisi in 
cele knjige: okoli 12 000 do 13 000. 

Na področji nekdanje Karantanije in nekdanje Kijevske Ru-
sije je v XIV stol. bistveno vplivalo širše zgodovinsko dogajanje: 
v turško suženjstvo so namreč padale druga za drugo južnoslovan-
ske krščanske države. Ukrajinske kneževine so postajale zatočišče 
krščanskega južnoslovanskega prebivalstva, ki se je skozi stoletja 
množično izseljevalo tudi na sever in zahod (zlasti so znane veli-
ke desettisočglave selitve Srbov v letih 1690 in 1734, ki so močno 
odmevale v literaturi, npr. v romanu Miloša Crnjanskega «Seobe», 
I / II, Beograd 1928 in 1958, ki opisuje njihov exodus na poti iz tur-
škega in habsburškega cesarstva v slovansko Rusijo, to je v predele 
današnje Ukrajine). 
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Omenjene kneževine so se borile za preživetje. Združevale so se 
in predeli današnje Ukrajine in Belorusije so se vključili v Veliko 
litovsko kneževino, oz. pozneje v veliko Poljsko; s tem so bili njiho-
vi prebivalci intenzivneje podvrženi vplivom tuje cerkve, kulture 
in jezika. Južnoslovanske pokrajine so se znašle v tujih državnih 
tvorbah: navezovale so se tako na vzhodne kot na zahodne kultu-
re, tokove in vire: medsebojni stiki so bili zaradi njihove jezikovne 
in siceršnje sorodnosti živi in južni Slovani so predstavljali trajen 
most med staro antično, judejsko-grško-bizantinsko, in vzhodno- 
slovanskimi ter tudi zahodnimi evropskimi kulturami. 

Prav na dosežkih prejšnje, skupne vzhodno-slovanske kulture, 
so se v XIV in XV stol., ob ruski, utemeljile beloruska in ukrajinska 
etnična ter jezikovna celota. In kot to velja za južnoslovansko skup-
nost narodov, so tudi tu, kljub evidentnim razlikam, ki med vzhodno 
evropskimi narodi obstajajo, vsi trije narodi v svojem kulturološkem 
jedru kot osnovno določilo nosili (in nosijo) skupno pripadnost slo-
vanstvu in vzhodnemu krščanstvu oz. pravoslavnemu kulturološke-
mu modelu individualne in družbene kolektivne zavesti. 

Vzajemne kulturne stike in povezave so krepile tudi nekatere 
družinske vezi s porokami so nastajala sorodstva, ki so vzdrževale 
raznovrstne stike. Ob teh krvnih vezeh v vrstah visokega plemstva, 
znanih tudi iz porok naših slovenskih grofov in knezov celjskih, je 
obstajal živ pretok ljudi, idej in dobrin, seveda tudi knjig z vzhoda 
na zahod, na slovanski jug, Haemos (turško: Bal-kan) in naprej v 
Evropo. Nosilci teh številnih stikov so bili v Ukrajini, v njenih šte-
vilnih cvetočih mestih in duhovnih središčih, čeprav v okvirih tedaj 
edine slovanske države, velike pravoslavne carske Rusije. 

Sledila so desetletja ruskih in srbskih stikov, ki so prinesla med 
južne Slovane številne ukrajinske učitelje, knjige, učbenike, grama-
tike; iz tega je nastal rusificirani «slavjano-serbski jazik» in vzklil je 
srbski šolski sistem na področju južne Ogrske, zahodne Romunije, 
Slavonije in današnje Hrvaške / npr. Posavja, Like in Dalmacije / 
ter delno današnje Bosne in Hercegovine, in tudi številne ustvar-
jalne vzpodbude, npr. za lastna literarna dela, učbenike in glasila, 
kot so to spisi učenega Dositeja Obradovića, Kiprijana Račanina, 
zgodovinarja Jovana Rajića, Teodorja Jankovića Mirijevskega, 
slovničarja Avrama Mrazovića, ikonografa Zaharija Orfelina idr., 
ki imajo velik pomen za srbsko in črnogorsko zgodovino, pa tudi 
za vse južne Slovane: na teh besedilih so participirali tudi bosen-
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ski, hrvaški in slovenski misleci, slovničarji, zgodovinarji, pisate-
lji, buditelji narod ne zavesti, zlasti nekoliko pozneje, v prelomnem 
obdobju Kollarjevega, Majarjevega in Vrazovega panslovanskega 
preporodnega ilirskega gibanja. 

Posebno poglavje v medsebojnih stikih med ukrajinskimi in 
slovenskimi znanstveniki predstavlja dolgoletno delovanje Vuka 
Stefanovića Karadžića, prijatelja, učenca in sotrudnika velikega 
slovenskega slavista Jerneja Kopitarja in Frana Miklošiča ter Gre-
gorja Kreka z ukrajinskimi (ter drugimi) znanstveniki, med njimi 
profesorjem v Harkovu Izmailom Ivanovičem Sreznjevskim in na-
darjenim pesnikom Ivanom Frankom. 

Sorodnost v duhovnem in literarnem življenju ukrajinskih in 
slovenskih avtorjev se je kazala tudi ob koncu XIX stoletja in v 
desetletjih, ki so sledila: kljub zapletenim družbenim, političnim in 
vojaškim razmeram so obstajali obojestranski ukrajinsko-sloven-
ski literarni in drugi stiki. Prav pisatelji in pesniki, oz. prevajalci 
iz slovenščine in ukrajinščine ali ruščine, so v teh desetletjih sve-
tovnih katastrof, Prve in Druge svetovne vojne pomenili živo vez, 
ki je premostila ta nečloveški čas groze in nasilja, trpljenja in tiso-
čerih smrti. Iz ukrajinske književnosti, zlasti poezije, so prevajali 
mnogi ugledni srbski in slovenski pesniki: Desanka Maksimović, 
Josip Abram, France Bezlaj, Severin Šali idr.; posebno mesto si je 
s prevodi ter literarno-zgodovinskimi študijami pridobil Miodrag 
Sibinović, dolgoletni profesor ukrajinskega jezika in književnosti 
na univerzi v Beogradu. 

Prav tako so bila v ukrajinščino prevedena številna pomembna 
dela južnoslovanskih pisateljev, npr.: P. II. P. Njegoša, B. Nušića, 
I. Andrića, D. Maksimović, M. Selimovića ter Franceta Prešerna. 

O ukrajinski književnosti so pisali ugledni srbski avtorji Josip 
Abram, France Vurnik, France Bezlaj, Franc Jakopin, Janez Zor in 
drugi poznavalci ukrajinskega jezika in književnosti; na ukrajin-
ski strani pa so o južnoslovanskih jezikih in književnostih poročali 
V. Lirničenko, M. Goljdberg, M. Guc, O. Mikitenko idr. 

Ne more biti dvoma, da so intenziteto slovensko-ukrajinskih 
vezi skozi vsa obdobja njihovega obstoja, ob geografski oddaljeno-
sti, oblikovali tudi določene politične okoliščine. Vzajemna zavest 
o skupni slovanski jezikovni in kulturni dediščini so njihova stalni-
ca; hude zgodovinske preizkušnje, ki so k nam Slovencem v IX in 
XX stol. prihajale z Zahoda, ukrajinskemu človeku niso neznane. 
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Morda pripadnike obeh narodov druži tudi boleče dejstvo, da so 
pomembni deli etničnega ozemlja in s tem prebivalstva mimo svoje 
volje ostali izven matice, v sestavi drugih, tujih državnih tvorb, ali 
aktualen zgodovinski trenutek, ko si eni in drugi pospešeno priza-
devamo za uveljavitev v mednarodni skupnosti samostojnih držav: 
prav gotovo pa prebivalce Ukrajine in Slovenije povezuje globoko 
spoštovanje do umetnosti in visokih dosežkov pesnikov in pisateljev. 

O TARASU GRIGORJEVIČU ŠEVČENKU, 
NAJVEČJEM UKRAJINSKEM PESNIKU 

Pesniki imajo v očeh ljudstva in zlasti tisočerih bralcev izjemno 
mesto, ki je vezano na njihove nepozabne stihe ali nenavadne uso-
de: poezija in življenjska pot Tarasa Grigorjeviča Ševčenka, ki je 
bila v resnici izjemna, potrjuje obe poti. Rodil se je v revni kmečki 
družini in je bil last svojega fevdalnega gospoda; že v mladih letih 
se je izkazal s svojim umom, dokončal vaško šolo in prišel na gim-
nazijo. Spoznal je slikarja, ki je v mestni palači portretiral njegove-
ga izobraženega in prijaznega gospodarja; ko je bil razkošni portret 
v naravni velikosti končan, ga je zadovoljni plemenitaš Žukovskij 
bogato plačal; slikar, ki je med delom opazil nadarjenost mladega 
tlačana (Ševčenko je bil namreč tudi slikarsko zelo nadarjen) mu je 
mošnjo cekinov vrnil kot odkupnino za Tarasovo svobodo. 

Tako se je začelo novo, pravo življenje Tarasa Ševčenka: pospe-
šen študij, vsestransko razširjanje obzorij, vsrkavanje znanja in 
umetnosti, pisanje poezije, in hkrati njegov vzpon v družbi svobo-
doljubne, nacionalno zavedne ukrajinske inteligence; kmalu je izšel 
njegov «Kobzar», zbirka romantičnih pesmi o ukrajinskem življe-
nju in čustvovanju pesnika, ki v svojih prsih združuje usodo domo-
vine in lastno nesrečno usodo idealov polnega srca. Med bralci je 
bila pesnitev zelo lepo sprejeta, vendar pa v režimu carske Rusije 
ni bilo razumevanja za njegove misli o samostojnosti Ukrajine, ali 
celo o drugačnem, vsakomur pravičnem družbenem redu: pesnik je 
bil izgnan v Sibirijo, kjer je preživel deset let; ko se je končno smel 
vrniti, je izčrpan in bolan kmalu umrl, star 47 let, celo leto dni manj 
od našega slovenskega in prav tako nesrečnega pesnika, Franceta 
Prešerna, Tarasovega sodobnika in tudi somišljenika, ki je nera-
zum ljen in osamljen umrl star 48 let. 

Literarno ustvarjanje v krogu ukrajinskih romantikov, zbranih 
okoli Tarasa Ševčenka in zahodnoslovanske ideje panslavizma, je 
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tudi sicer pomembno obdobje v ukrajinski književnosti. V njem so 
gojili zgodovinsko-domoljubno motiviko, nadaljevali ljudsko tra-
dicijo v duhu poezije Kotljarevskega, in spoštovali tedanje veljavne 
evropske romantične vzore: v svoja dela so vnašali individualnost, 
lirično-intimne prvine, novo likovno simboliko, filozofske alegori-
je, originalne trope, žanrovsko raznovrstnost (balade, lirsko-epske  
pes nitve, poeme, elegije, sonete) in z njimi nove vrste verzov, 
npr. amfibrah in daktil. 

Duha tega novega časa nam najizraziteje prinaša prav pesniški 
opus Tarasa Ševčenka. V njegovi prvi zbirki, naslovljeni v duhu ro-
mantične tradicije «Kobzar», v pomenu: ljudski pevec ali goslač, 
najdemo eksotične prizore iz kozaške zgodovine, nesrečno ljube-
zen, opise širokih prostranstev njegove domovine, vendar pa celota 
razkriva koncept nacionalnega in hkrati univerzalnega pogleda na 
razvojno paradigmo marginalizirane skupnosti v hierarhično struk-
turirani družbi. Stremljenje ljudstva in posameznika, da bi izničil to 
krivično razslojevanje, je zajeto v obnavljanju in dograjevanju mita 
o idealni skupnosti: te misli, podane v skladu z nacionalno ukrajin-
sko ubesedovalno tradicijo, presegajo dane koordinate v prostoru 
in času in vzpostavljajo Tarasa Ševčenka kot ustvarjalca individu-
alnega mita, ki se povsem razvidno opira na nove, romantične za-
konitosti. 

Priljubljenost in odmevnost pesnitve med Ukrajinci številni 
kritiki razlagajo z vitalnostjo motiva in vsebine, z nadarjenostjo 
pesnika, pa tudi z dejstvom, da ta poezija izhaja iz pesnikovega živ-
ljenjskega načela, iz Ševčenkovega etičnega programa, ki vzpostav-
lja nedeljivo celoto bivanja in ustvarjanja. Namreč, v nesvobodi 
rojeni, osvobojeni in ponovno zasužnjeni pesnik, ki je na koncu 
svoje življenjske poti vendarle živel in umrl v svobodi, je usoda, ki 
jo njegovi rojaki in bralci samoumevno doživljajo kot usodo celega 
ukrajinskega ljudstva in jo z njo nerazdružljivo povezujejo. 

Njegovo življenje, ki je (kot nam Slovencem Prešernovo) vsem 
Ukrajincem dobro znano, je bilo življenje nadarjenega in nesrečne-
ga posameznika, obdarjenega s preroškim darom, ki ga lahko opazi-
mo in beremo kot osnovni ključ za spoznavanje globinske strukture 
in tematske orientacije njegovih poezij, od izbire nosilnih motivov 
do oblikovno stilističnih prvin. 

Dramatična dinamika, dramatični premori, številni tropi, grma-
denje epitetonov, apostrofiranje in retorična vprašanja približujejo 
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Ševčenkove pesnitve oratorskemu patosu krščanskih prerokov v 
Stari zavezi; tudi forma, najpogostejši verz, štiri stopenjski jamb, 
potrjuje, da je ukrajinski pesnik zavestno prevzel poslanstvo prero-
ka v komunikaciji med človekom in Bogom, oz. vlogo pesnika-pre-
roka, sicer povzdignjenega nad ljudstvo, vendar še vedno nedostoj-
nega, da bi se kot sogovornik povzdignil do Stvarnika, zaradi česar 
je osamljen in nesrečen. Zato je motiv osamljenosti in prekletstva 
pri Ševčenku ne le obči motiv romantičnih pesnitev temveč osebni 
notranji občutek pesnika, ki tenkočutno in boleče reagira na sleher-
no človeško nesrečo, zlo, nemoč ali izoliranost. Svoja odkritja pes-
nikov lirski protagonist najpogosteje doživlja v spanju, npr. vizijo 
prihodnje idealne skupnosti, nekakšno vizijo rajskega življenja, ali 
ko se povzdiguje k Stvarniku in približuje njegovi možnosti sočas-
nega vpogleda v grehe in skušnjave človeštva ter vstopa v njegovo 
trpljenje zaradi brezmejnega zla, ki Stvarnika (in, seveda, pesnika) 
zasipata z vseh strani. 

Miselno in večplastno prepletanje realnega in iracionalnega, 
minljivega in metafizičnega, ki je, kot je znano obče občutje značil-
no za celo evropsko romantično obdobje, pri ukrajinskem pesniku 
Tarasu Ševčenku pridobiva razsežnosti mitološke razdelitve krono-
topa na profano, zemeljsko, in sakralno, večno, in s tem ustvarjal-
no presega okvir določene stilistične usmeritve ali šole, ter njego-
vo poe zijo povzdiguje na raven neoporečne in trajne univerzalne 
umet niške literarne vrednote. 
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Євген Пащенко  
(Загреб, Хорватія) 

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНІСТИКИ В ХОРВАТІЇ  
(до історії зарубіжного українознавства) 

Невід’ємною складовою історії українознавства є розвиток 
цієї науки поза межами України. У силу різних обставин, що 
у відповідні історичні епохи впливали на стан українознав-
чих досліджень безпосередньо в Україні, зарубіжне україно-
знавство (у його багатьох національних осередках) виступало 
важливим і потужним процесом зі своєю історією, солідними 
результатами, базованими на модерних засадах західної нау-
ки. Через відомі причини, науковий потенціал того простору 
тривалий час залишався майже невідомим в Україні, що збід-
нювало й без того звужені можливості інформативного зба-
гачення. Солідний науковий доробок низки дослідницьких 
поколінь, авторитетних установ закордону, де вивчалася укра-
їнська проб лематика, у певні періоди був значно вищим від тих 
можливостей, на які була приречена наука в Україні (передусім 
майже столітнього російсько-радянського режиму). Безпосе-
реднім підтвердженням є ті публікації зарубіжного україноз-
навства, що з’явилися в Україні з 90-х років ХХ ст. і становили 
лише частину того великого архіпелагу, яким можемо називати 
зарубіжне українознавство. 

Завдання сучасної науки – відтворити комплексну істо-
рію зарубіжного українознавства в усіх її іноземних осередках, 
в індивідуальних наукових досягненнях, зі створенням зводу 
бібліо графії, шляхів доступу до архівів та фондів тощо. Цей про-
ект мусить мати державну підтримку в Україні як важливе, пріо-
ритетне завдання сучасної суспільної науки і політики в Україні. 
Його втілення повинне здійснюватися координаційною радою 
як на рівні Міжнародної асоціації українознавців, так і автори-
тетних академічних, університетських осередків українознав-
ства закордону, із залученням широкої мережі національних 
інституцій, де представлена україністика. Реалізація такого між-
народного проекту означала б повернення в Україну значного 
наукового потенціалу, що сприяв би подальшому зміцненню і 
розвитку української науки, національної ідеї в усіх її аспектах. 
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Хорватська філологія становить одну із частин тієї загальної 
панорами інтересу до України та її культури ззовні і поступового 
оформлення подібних тенденцій в українознавство як наукову 
дисципліну. Історія хорватської україністики, як і у випадку ін-
ших споріднених у своєму розвитку наук (слов’янська культу-
ра, певна схожість історичної долі в прагненні до державності 
та ін.) була зумовлена переплетінням зовнішніх та внутрішніх 
факторів, що неминуче позначалися на рецепції України та її 
осмисленні в конкретній національній науці і культурі. Проте іс-
нували й певні особливості, що вносили не лише своєрідність у 
сприйняття України та її наукове переосмислення, але й поглиб-
лювали цей процес, у якому українська інформація відігравала 
зовсім не другорядну роль у розвитку окремих явищ у хорват-
ській науці. Слов’янські культури були споріднені схожістю іс-
торичної долі, що значною мірою зумовлювало взаєморозумін-
ня, спільність прагнень. Це ми спостерігаємо вже в добу бароко. 

Початок хорватської україністики: ХVІІ ст. 
Одним з аспектів типологічної близькості української та 

хорватської суспільної, культурної думки був славізм як ідея 
слов’янської єдності, що зближує українську і хорватську сус-
пільну думку тієї доби. У хорватській культурі ця ідеологема 
має глибоке коріння, виразно виявляючи себе вже в епоху Від-
родження й у культурі бароко, де одним з яскравих представни-
ків на індивідуальному рівні був Юрій Крижанич. Саме з його 
діяльністю пов’язують і початки того, що називаємо хорват-
ською україністикою, у нашому випадку барокової доби. Саме 
ця доба особливо славилася розвитком філології, лідером якої 
в східних слов’ян виступала Україна (з її відомими науковими 
осередками) впродовж ХVI–XVIII ст. Як відомо, українська 
література, філологія цього періоду розвивалися під автентич-
ним ім’ям «руська», що в наступних століттях безпосереднього 
формування наукових дисциплін, шкіл було позначено особли-
востями імперської методології і яка призвела до відомих сте-
реотипів ототожнення культури одного зі слов’янських наро-
дів – русько-українського із сусіднім, московсько-російським. 
Цей стереотип, відомий «перемазуванням» давньої фрески на-
носами з пізнішого, ХІХ, століття, призвів до помилкових ін-
терпретацій у період українсько-хорватського співробітництва 
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в Римі, до такого неадекватного іменування його результатів, 
як «русифікація» [10, str. 58–82]. Цей стереотип позначився і 
в деяких інтерпретаціях діяльності відомого хорватського по-
лігістра Ю. Крижанича. 

Парадоксально, але в значному масиві літератури, присвя-
ченому цій яскравій індивідуальності в культурі бароко не 
лише слов’ян, але й загальноєвропейської політичної думки ба-
рокової доби, відсутнє системне всебічне вивчення його діяль-
ності в контексті, зв’язках, порівняннях із культурою України. 
Парадоксальність полягає, з одного боку, у тому, що україн-
ський фактор, разом з національною тенденцією хорватів у 
глорифікації слов’янства, був одним з провідних, вирішальних 
у формуванні світогляду Ю. Крижанича як представника ба-
рокового славізму. З другого боку, парадоксальним є ототож-
нення таких його ідей з поняттям Росії, по суті Московії, яка 
хоч і була головним адресатом діяльності хорватського сла-
віста, але стала завершальним етапом у його творчому шляху, 
тісно пов’язаному з тогочасною Україною та українцями – від 
уніатів до православних. Не маючи можливості підтверджен-
ня цієї констатації, що вимагає монографічного дослідження і 
частково висвітлюється в інших публікаціях, зазначимо голов-
не. Будучи виразним представником хорватської міфологеми, 
ідео логеми щодо слов’янського єднання, Ю. Крижанич у роз-
витку, формуванні таких переконань, їхніх формулювань був 
(на певних етапах) зобов’язаний українському фактору. Ідея 
поєднання конфесій – римської та грецької – була перейнята 
від українських уніатів, з якими молодий хорватський патріот 
познайомився в Римі саме в ті часи (40-і роки ХVІІ ст.), коли ця 
українська ідея мала авторитетну підтримку папського Риму. 
Ідея Ю. Крижанича щодо «реконструкції» витоків слов’янської 
мови повністю базується на мовознавчих досягненнях україн-
ської барокової філології, як лідера в цій сфері серед східних 
слов’ян, де впродовж ХVІІ–ХVІІІ ст. Мелетій Смотрицький з 
його «Граматикою» був неперевершеним авторитетом у царині 
сакральної церковнослов’янської мови й у своєрідній полеміці 
з яким у Ю. Крижанича формувалося своє бачення цієї мови. 
Віра в можливість переконати московського царя в задумі 
щодо єднання із Західною Європою передалася Ю. Крижаничу 
від українських ентузіастів, котрі були переконані, що їхні ідеї 
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про єднання церков поділятиме й московський цар, сподівали-
ся на схожість мов України та Московії (такі переконання під-
тверджують і різні тексти українських авторів у популярних 
тоді в Європі полігістерських збірниках, де у віршах українські 
автори представляли московітів тодішньою українською мо-
вою). По суті, Ю. Крижанич, слідом за українськими уніатами 
в Римі, виступив поборником ідеї європейської християнської 
унії як прояву барокового гуманізму і відгомону ренесансних 
ідей. Цей хорватський дослідник був одним з перших (після і 
разом з українцями), хто зазнав поразки в таких сподіваннях, 
опинившись у Сибіру разом з українцями, тоді ще не греко-
католицької, а саме православної віри, які одразу (після Івана 
Виговського) розпочали тривалу епоху боротьби проти викорі-
нення української національної ідентичності. 

Для нашої теми важливим є те, що Ю. Крижанич упродовж 
своєї діяльності розглядав низку значних питань, пов’язаних 
із Україною, що дає підстави називати його предтечею хор-
ватської україністики. Уже в Римі він цікавився питанням на-
ціональної ідентифікації України, її відмінностями від інших 
східнослов’янських народів. У прагненні відтворити зміст на-
зви українців, він уводить поняття rebus  Rutenicis, на проти-
вагу поняттю rebus Moscovitis. У працях Ю. Крижанича, що 
з’являлися впродовж його діяльності (від Риму до Тобольська), 
тема України розглядалася в різних аспектах та обсягах. Хор-
ватського славіста цікавило питання щодо етнічної назви укра-
їнців, яку він наводив у різних варіантах – від «рутени», «руси-
ни», «українці», «черкаси» до власних визначень («запражці», 
«наднепряни» та ін.). Ю. Крижанич зіткнувся з проб лемою 
визначення української мови – від книжної до розмовної [11, 
str. 25–48]. Він продемонстрував неабияке знання живої мови 
тогочасної України, особливо за часи вербування в Ніжині, 
де написав кілька звернень до українців, рясно пересипаних 
украї нізмами [9, str. 40–53]. Цей хорватський дослідник знав і 
використовував тогочасну українську літературу, особливо по-
лемічну, залишивши свої оцінки авторам «київських книг». Від 
його творів, написаних у Римі, де він завершив елегію «Дума 
по-хорвацьки», до «Політичних дум», створених у Тобольську, 
порушено низку питань, пов’язаних із історією, політичними, 
етнічними, культурними та іншими аспектами українознавства. 
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Найбільше і найпродуктивніше хорватський поборник 
слов’янського єднання виявив себе в мовознавчій галузі. Гра-
матичні роботи Ю. Крижанича були спричинені ознайомлен-
ням з граматикою М. Смотрицького, котрий спонукав його до 
порівняльних студій, у яких він виступив одним з перших ком-
паративістів слов’янського мовознавства [1, с. 118–127]. Мо-
вознавчі праці Ю. Крижанича становлять, зокрема, порівняння 
хорватської мови передусім з українською в її різних тогочас-
них проявах (книжна, розмовна, церковнослов’янська в укра-
їнський редакції), старослов’янською, російською з наведен-
ням прикладів з деяких інших слов’янських мов [3, с. 169–184]. 

Уся творча спадщина Юрія Крижанича з її добре представ-
леним українським компонентом дає підстави називати його 
першим хорватським україністом, предтечею модерної хорват-
ської україністики. Такої широкої обізнаності з Україною та її 
культурологічною проблематикою, заглиблення в різні сфери 
її культури не демонстрував ніхто до нього і довго після ньо-
го. Ю. Крижанич був, можливо, одним з перших у тогочасній 
європейській славістиці, хто називав білорусів їхнім іменем і 
торкався питань їхньої мови та літератури, хоча й розглядав їх 
на українських прикладах. 

Проте славістична діяльність цього хорватського дослід-
ника була детермінована тогочасними тенденціями в певних 
структурах слов’янського світу, відомих як бароковий славізм. 
Захоплений ідеями слов’янського єднання, він, відповідно до 
тогочасних уявлень, пов’язував ідеал прогресу з Московським 
царством, котре, однак, було не готовим і не зацікавленим у по-
дібних прагненнях, заснованих на принципах рівності та взає-
моповаги слов’янських народів. Подібні тенденції в ідеалізації 
Московії, схожі на хорватський славізм, висловлювали раніше 
й представники українського барокового славізму, кульміна-
цією  чого став відомий переяславський акт. Проте в часи захо-
плення Ю. Крижанича ідеалом Москви, українські апологети 
цієї ідеї вже перебували у фазі І. Виговського, котрий запо-
чатковував невпинну тенденцію в українсько-російських від-
носинах, відому як «Геть від Москви!», що стала невід’ємною 
частиною, рушійною силою української суспільно-політичної 
думки. Ю. Крижанич дещо запізнився в такому осмисленні 
українських тенденцій, був обтяжений ідеалом єднання, що 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



35

спричинило його стримане ставлення до ідей української дер-
жавної незалежності (при усвідомленні національної само-
бутності цього слов’янського народу). Подібне ставлення буде 
супроводжувати хорватську україністичну думку в тому її сег-
менті, де вона була обтяжена слов’яністичними міфами з не-
змінним поклонінням Росії, і по-своєму позначилася на став-
ленні до української національної проблематики в поглядах 
деяких хорватських славістів – від Ю. Крижанича до Ватрос-
лава Ягича і далі. У роздумах Ю. Крижанича про Україну вже 
окреслилася ця тенденції, у якій українська незалежність у сво-
єрідній формі приноситься в жертву сусідній державі, як дани-
на міфу про потребу, необхідність слов’янського згуртування. 
Однак Україна була своєрідним авангардистом тієї ідеї – від 
її започаткування з боку Богдана Хмельницького до пізнання 
гіркоти плодів таких ілюзій. Ю. Крижанич опинився в Сибі-
ру внаслідок розвитку його ідеалізму, але й там не розлучався 
з українською темою, яка в різних виявах прослуховується в 
усіх його творах сибірського періоду, а найбільше – у згадува-
них граматичних працях, побудованих на полеміці з великим 
українським мовознавцем барокової доби. 

Попри всі закономірні для барокового славізму ідеаліза-
ції та міфотворення, Ю. Крижаничу належить безумовна за-
слуга в постановці питання про вивчення України на засадах 
тодішньої науки, заслуга створення фундаменту хорватської 
україністики. Проте наступне, ХVІІІ, століття позначене по-
ступовим вгасанням створених попередниками уявлень про 
русько-українську філологію. Такий процес був зумовлений і 
в Україні, і в Хорватії, зокрема і вгасанням різних форм дер-
жавної самобутності (Дубровницька республіка на хорват-
ських землях, Запорозька Січ – на українських), а також імпе-
ріальною експансією, зокрема російською та австрійською. І в 
Україні, і в Хорватії спостерігаються типологічно схожі явища 
в літературі, зокрема і в плані того, що Дмитро Чижевський на-
зивав «неповною» літературою, включенням її представників у 
чужі, ненаціональні культури [5, с. 139]. 

Деякі представники хорватської філології, церкви (так само, 
як і українські) і надалі пов’язують свою просвітительську ді-
яльність з Росією, працюючи при царському дворі. Хоча такі 
українці, як Феофан Прокопович, вкладали свої знання в зміц-
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нення імперії, що перетворювала церкву на державний апарат, 
а окремі хорватські мовознавці й далі сподівалися на ідею, що 
виникла в середовищі українських уніатів як віра в можливість 
поєднання церков, зокрема на основі церковнослов’янської 
мови, сподівалися схилити до такої думки Петербург. Знання, 
афірмація цієї мови засновувалася на все ще неперевершеній 
праці й авторитеті М. Смотрицького. Хорватські мовознавці 
у ХVІІІ і аж до початку ХІХ ст. (від Карамана до Совича), як 
і російські письменники (Михайло Ломоносов), у своїй діяль-
ності й надалі спиралися на здобутки могутньої інтелектуаль-
ної хвилі українського бароко. Проте відбувається нівеляція 
автентичного імені цієї культури, що сприймається як росій-
ська, а відтак – і українсько-руська філологія (від Середньо-
віччя до початку ХІХ ст.). Подібні уявлення переносяться й у 
західну славістику, тож Йосиф Добровський, за умов міжімпе-
ріальногого австрійсько-російського протистояння, називав 
русифікацією діяльність українських уніатів у Римі (з 20-х ро-
ків ХVІІ ст.), де хорватські глаголичні книги перекладалися 
церковнослов’янською мовою в український редакції, що на-
довго, у розумінні російського втручання в католицьку сферу, 
увійшло у філологічні інтерпретації, а український чинник був 
відтиснутий на маргіналії. 

ХІХ століття: проблеми осамостійнення україністики 
Упродовж ХІХ ст. осмислення української мови і літерату-

ри в Хорватії відбувається як у рамках процесу національного 
розвитку в Хорватії, так і відповідно до загальних тенденцій, 
що прослуховуються в типологічно споріднених слов’янських 
культурах. Проблема національного відродження привела 
до необхідності ідентифікації окремих слов’янських народів, 
у яких вбачаються споріднені особливості. Пізнання України, 
а відтак – і її літератури, мови, історії та культури відбувається 
поступово – від захоплення слов’янством у добу романтично-
го славізму до усвідомлення реального стану дисгармонійності 
відносин між слов’янськими народами. Слов’янська схожість 
доби романтизму давала поштовх для пошуків спільного, 
у чому особливу роль відігравали й славісти, які ознайомлюва-
лися з національними культурами. Саме в цей час започаткову-
валася фольклористика не лише як відображення «душі наро-
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ду», але й конкретного народу. Українські народні пісні (разом 
з іншими) потрапляють в поле зору хорватських іллірійців, 
зокрема й завдяки діяльності такого славіста українського по-
ходження, як Осип Бодянський. З ним пов’язані й перші кроки 
хорватських іллірійців, зокрема Станка Враза та інших, котрі 
діяли на ниві слов’янських культур з початку 1840-х років. 

Другим (після усної літератури) компонентом у процесі на-
ціональної ідентифікації виступала література, представлена в 
Хорватії вищим проявом українського письменства – творчіс-
тю Тараса Шевченка. Вельми показовим для характеристики 
хорватського сприйняття України був той факт, що перший в 
Хорватії переклад поезії Кобзаря, опублікований у 1863 році, 
був водночас і першою публікацією безпосереднього перекла-
ду його поезії на південнослов’янських землях. Показовим є і 
те, що переклад здійснив провідний хорватський письменник 
Аугуст Шеноа. Свідченням піднесеного ставлення до україн-
ської літератури й особливо до творчості Т. Шевченка може 
бути діяль ність Аугуста Харамбашича, який свій перший хор-
ватський переклад творів Кобзаря почав у 1871 році і займав-
ся цим упродовж усього свого життя. Хорватський поет, мож-
ливо, найповніше з усіх південнослов’янських шанувальників 
Т. Шевченка переклав його творчість, передусім великі епічні 
форми. Його невтомна діяльність відобразилася в книзі пере-
кладів (1887). Ця публікація, здійснена авторитетною устано-
вою, якою була Матиця хорватська, надовго залишалася чи не 
єдиним найповнішим, самостійним, книжним виданням творів 
українського поета серед південних слов’ян. Але й після видан-
ня книги, А. Харамбашич продовжував публікувати переклади, 
що виходили в хорватській періодиці аж до кінця ХІХ ст. 

Пізнавально-ідентифікаційний процес, що рухався до фор-
мування національного образу України, відбувався в хорват-
ському українознавстві через фольклор, літературу, представ-
лені, окрім творчості Т. Шевченка, перекладами Марка Вовчка 
(перші переклади з 1869 року, книжкове видання 1889 року),  
Юрія Федьковича, а також публікаціями з минувшини та, 
у міру сил, сучасного на той час стану. Осмислення української 
культури створювало підґрунтя для українознавчих студій. 
Важлива роль у цьому належала, зокрема, А. Харамбашичу, 
який, окрім перекладів, опублікував і низку аналітичних роз-
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думів, а також іншим представникам хорватської філології та 
літератури. 

Поступове звільнення від романтичного славізму відбу-
валося й через усвідомлення української історичної долі, її 
становища в Російській імперії, що привело до виникнення в 
хорватському інформативному фонді поглиблення знань про 
українську культуру. Цей процес простежувався вже з 70-х ро-
ків ХІХ ст. Окрім таких письменників, як А. Харамбашич, 
Сильвіє Страхимир Краньчевич, котрі перекладають творчість 
згадуваних українських письменників і пишуть про неї, коло 
представників хорватського українознавства, якими називає-
мо виявлення інтересу до України і перетворення його в ціле-
спрямовану, організовану науку, розширюється представни-
ками інших дисциплін. Інтерес до України підтверджується і 
компенсується використанням джерел з інших слов’янських 
та неслов’янських культур, що стане особливістю розвитку цієї 
дисципліни. У публікаціях бачимо виразне прагнення відзна-
чити національну специфіку українців щодо російської маси, 
усвідомлення природи панславізму як ідеології, що не давала 
чіткого реального уявлення про стан недержавних народів, 
у чому український приклад був близьким до хорватських по-
літичних прагнень. Помітна й тенденція до констатацій про 
типологічну схожість окремих аспектів українського і хор-
ватського реалізму. В аналізах літературного процесу наявні 
ноти доброзичливості, симпатії до народу  України, її культу-
ри. В осмисленні імені цієї культури відчутна дезорієнтація, 
зумовлена політичним статусом України, поділеної між двома 
імперіями. У хорватському українознавстві вживаються термі-
ни, що походять з України під Габсбургами (руська, рутенська, 
русинська, українська літератури), а також із російської Украї-
ни з її відомими денаціоналізаторськими назвами, які уника-
ють автентичного імені України. 

Російський антиукраїнізм відігравав подвійну роль щодо 
усвідомлення України за кордоном: з одного боку, посилював 
прагнення зарубіжної (не підросійської) славістики пізнати 
Україну, що осмислювалася позитивно, як інший (не тотожний 
російському) слов’янський народ, а з другого – примушував іти 
на компроміс із російськими догмами. Це стосувалося зокрема 
тих славістів, які певною мірою залежали від російської нау-

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



39

ки. Хорватський славізм і надалі давав про себе знати. У ньо-
му український сепаратизм не відповідав ідеалам слов’янської 
консолідації, як її розуміли тодішні слов’янофіли. Це стосува-
лося такої особи, як В. Ягич. 

Відомий хорватський славіст був змушений перебувати між 
двома тодішніми центрами славістики – західним (Відень) та 
східним (Петербург), що розширювало коло його зацікавлень, 
до якого неминуче входила й українська проблематика. Дивля-
чись із західних позицій, він був більше схильний до підтримки 
україністики, хоча й там проблема польсько-українських відно-
син давалася взнаки. Але В. Ягич у віденський період не уникав 
україністики й надавав їй підтримку, що, зокрема, виявилося в 
його співробітництві з Іваном Франком, який працював у його 
семінарі над докторською тезою. Так В. Ягич поділяв позиції 
тодішніх провідних славістів, котрі не сприймали російський 
антиукраїнізм. Проте, перебуваючи в колі безпосередньо ро-
сійської державності та науки, він був змушений рахуватися з 
офіційними російськими догмами. У той же час, знаходячись у 
безпосередньо українському середовищі, спілкуючись із укра-
їнцями, особливо вченими, з якими підтримував тривалі твор-
чі зв’язки, хорватський славіст європейського рівня неминуче 
включав у коло своїх порівнянь Україну, зокрема як складову 
частину славістики. У його працях, присвячених питанням 
слов’янської філології, український матеріал, українські авто-
ри обов’язково присутні. Також В. Ягичу належить окреме до-
слідження з української мови, що залишилося в рукописі, але 
засвідчує ще одне підтвердження його діяльності як україніста. 
Як філолог, хорватський учений зробив свій внесок у презен-
тацію української теми в тодішній не лише хорватській, але й 
у європейській славістиці. Його праці, наукова діяльність, де 
різною мірою представлена українська тема, становили новий 
етап у розвитку хорватської україністики. 

Хоча й стиснена обмеженнями політичного характеру, укра-
їністика й надалі виборювала, підтверджувала своє право і міс-
це в європейській славістиці, у чому хорватський філолог мав 
відповідні заслуги. Проте політичний фактор, який неминуче 
супроводжує розвиток україністики, позначався й на публіка-
ціях. Також давав про себе знати й типово хорватський славізм, 
прихильником якого був і В. Ягич, що, зокрема, виявлялося в 
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стриманому ставленні до ідеї української самостійності. Безпо-
середньо в хорватській філології не вгасав інтерес до України, 
міцніло переконання про спорідненість двох слов’янських на-
родів. Продовжуються спроби представити українську літера-
туру, у дефініції якої хоча й трапляються назви, нав’язані того-
часними імперськими режимами (рутенська або малоруська), 
але загальне ставлення з боку хорватів доброзичливе – з наго-
лошенням на необхідності ширшого ознайомлення з літерату-
рою цього народу. 

ХХ століття – утвердження хорватської україністики 
Складні, часто драматичні обставини, якими характеризу-

ється ХХ століття, неминуче позначилися й на долі україніс-
тики в Хорватії, де нерідко політичні події, мотивації переплі-
талися з науковими, залишали свій слід у долі україністики. 
Водночас поступово утверджувався науковий підхід до укра-
їнської проблематики зі спрямуванням її в систематизовані 
дослідження, викладання цього предмету в університеті. Упро-
довж ХХ ст. особливо показовими були періоди до і після Дру-
гої світової війни, хоча й періоди війни по-своєму позначилися 
на пізнанні України в Хорватії. 

Доба модерну однаковою мірою відобразилася в українській 
і хорватській літературах, що мали багато спільного в темах, 
ідеях, інтересах в обох суспільствах. Приналежність західно-
українського простору до австро-угорського кола сприяла та-
кій спорідненості. В обох середовищах відбувалися схожі про-
цеси осучаснення літератури модерними прагненнями. У той 
же час, серед окремих письменників спостерігалося й стримане 
ставлення до певних рис модернізму. Модерні стичні тенденції 
призвели до відчуження від національних, «народних», проб-
лем, що також вказує на деякі типологічні схожості ідейних 
спрямувань в українській і хорватській літературах. 

В актуалізації української теми, ознайомленні з українською 
літературою безпосередньо в Хорватії українська діаспора по-
чала відігравати помітну роль. Саме на кінець ХІХ – початок 
ХХ ст. припадає нова хвиля економічної міграції з Галичини 
на землі Хорватії, зокрема Боснії та Герцеговини. Поступово 
відбувається консолідація інтелектуальних кіл переселенців з 
України, зокрема з попередніх міграцій, відомих під давньою 
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українською назвою «русини». Переселенці з Галичини (яких 
місцеве населення іноді називає галиціянами) вносять стру-
мінь сильної національно-патріотичної свідомості, передусім 
українську мову, ім’я українців. Саме вони, вливаючись в різні 
структури хорватського суспільства (зокрема й через греко- 
католицьку церкву), сприяли поширенню відомостей про їхню 
історичну батьківщину. Це, у свою чергу, збагачує загальний ін-
формативний фонд хорватської україніани. Завдяки їхнім пуб-
лікаціям, просвітницькій діяльності, зв’язкам з українськими 
осередками на батьківщині, утверджується назва «Україна», 
витискуючи попередні назви, хоча в хорватському суспільстві 
ще відчувається інерція російського впливу. Це, зокрема, сто-
сується й надалі актуальної проблеми – створення автентично-
го національного образу України. Як і в попередні часи, консо-
лідуючу щодо україністики роль відігравала й творчість Тараса 
Шевченка, на соту річницю народження якого в хорватській 
громадськості низкою публікацій відгукнулися здебільшого 
хорватські автори, але також – і українські (з кола діаспори). 

Перша світова війна, фронт якої пройшов через українську 
Галичину та інші західноукраїнські регіони, не лише розділила 
українців, але й об’єднала їх із хорватами, котрі перебували в 
австро-угорському війську. Хорватська періодика була пере-
повнена відомостями із Західної України, назва «Галичина» 
ввійшла в хорватський мовний фонд, відгукнувшись, зокре-
ма, і в назві драми тоді ще молодого письменника Мирослава 
Крлежи. Серед відомостей зі східного фронту, де західні укра-
їнці були союзниками, хорватська преса не забула повідомити 
й про смерть І. Франка, назвавши це однією з найбільших втрат 
українського народу та його літератури. 

Українська громада в Хорватії, разом з українцями в Боснії, 
українцями-русинами з попередніх міграційних хвиль у Воє-
водині, становила консолідовану громаду, важливий і дієвий 
механізм зміцнення, актуалізації української проблематики, 
що стало складовою процесу формування україністики. Від-
бувається помітне згуртування переселенців без яких-небудь 
помітних розмежувань, чому сприяло усвідомлення спільної 
історичної батьківщини, ідея відродження української держав-
ності, солідарність з її формами, що виникли на українських 
землях. Не менш важливе значення мала й належність до 
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спільної греко-католицької церкви, що перебувала під юрис-
дикцією Загреба. Офіційний Белград не виявляв схильності до 
українських уніатів, чим уподібнювався до російських імпер-
ських ставлень. Українські переселенці не лише не викликали 
довіри, але й зазнавали утисків з боку офіційного Белграда. Це 
констатувало й зарубіжне відомство УНР, яке визнавало, що з 
боку Сербії реакція на проголошення української незалежності 
негативна, і яке мало цілком протилежне ставлення з боку хор-
ватів, де передбачалося відкрити український консулат. 

Одним з досить авторитетних свідчень ролі української гро-
мади в утвердженні україністики може бути видання «Вели-
кому слов’янину. Пам’ятна книга з нагоди 60-ї річниці смерті 
Т. Шевченка» (Загреб, 1922). Показово, що видання підготу-
вало Руське народно-просвітнє товариство в м. Керестур, що у 
Воєводині, проте книга вийшла друком у Загребі. Ішлося про 
ім’я українців-русинів з Воєводини, які були в єдності з укра-
їнцями в Хорватії та Боснії. Все це свідчило про згуртованість 
українців-русинів, котрі усвідомлювали себе єдиною етнічною 
спільнотою, яку об’єднували історична батьківщина, ім’я ве-
ликого поета-пророка. Факт виходу цього видання в Хорватії 
ще раз засвідчував консолідаційну роль Загреба, з яким укра-
їнська діаспора пов’язувала свої репрезентативні активності. 
У Загребі виявляли більшу схильність до українців-русинів як 
греко-католиків, аніж в офіційному Белграді. 

Книга становила збірник статей, авторами яких були авто-
ритетні науковці Європи, України, Хорватії. Зокрема, до збір-
ки увійшов фрагмент з книги про Т. Шевченка відомого сла-
віста Альфреда Єнсена; свої праці надали й учені О. Грицай 
(Львів), С. Смаль-Стоцький (Прага), А. Саліковски (Варша-
ва), А. Шульгін (Париж), Д. Дорошенко (Прага), М. Феденко 
(Львів). Загреб представили такі хорватські вчені, як Й. Бада-
лич та Ст. Лук’янович. Свої тексти надали й представники діа-
спори, зокрема М. Хардовий, П. Стебницький та Б. Барвінський. 
Важливо зазначити, що крім безпосередньо шевченківської 
теми, видання окреслювало широке коло питань з історії, куль-
тури, сучасності. Зокрема, такі авторитетні вчені, як С. Смаль-
Стоцький та Д. Дорошенко досліджували питання розвитку 
української мови, події щодо визнання української мови в Росії 
тощо. Було висвітлено основні прояви відносин України з інши-
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ми слов’янами. У збірнику представив себе як україніст і один 
з провідних хорватських славістів – Йосип Бадалич, який піз-
ніше неодноразово звертався до творчості Т. Шевченка. Пока-
зово, що в книзі виразно наголошувалося на назві народу, його 
мови (Україна, українська мова), що цілеспрямовано заперечу-
вало існуючий тоді різнобій у назвах, занесений з російського 
арсеналу (зокрема й російською еміграцією). Це видання було 
безумовним внеском у хорватську україністку, засвідчувало 
співробітництво українців та зарубіжних славістів, становило 
крок уперед у ствердженні україністики як  дисципліни [14]. 

У 20–30-х роках ХХ ст. спостерігається не лише традиційна 
активність української діаспори, представники якої ініціюють 
різні видання, на зразок вищезгаданого, перекладають твори з 
української літератури (окрім авторів класики, таких як Т. Шев-
ченко, І. Франко, В. Стефаник, з’являються імена із сучасної 
літератури). Публікуються розвідки, що не присвячені україн-
ським письменникам, питанням зв’язків, робляться спроби по-
рівняльного аналізу в галузі фольклору, літератури, філології. 
У цілому, хорватська україністика 20–30-х років ХХ ст. демон-
струвала досить виразні прояви динаміки, взаємопов’язаність 
українських і хорватських дослідників, зв’язки зі Львовом. Не-
мале значення мала й діяльність товариства «Просвіта», чий 
осередок було створено й у Загребі. 

Однак існували й неминучі перешкоди. Окрім офіційних 
белградських властей, котрі не приймали ідей української не-
залежності, російська еміграція, яка інфільтрувалася в серб-
ське суспільство, не втрачала можливості при будь-якій нагоді 
поширювати відоме ставлення до України. Показово, що попу-
лярність драматичних творів В. Винниченка поширилася й на 
хорватську сцену. Проте письменник зі Східної України в кри-
тичних відгуках інтерпретувався як представник російської 
літератури, у чому відіграла свою роль і участь російських 
емігрантських акторів у драмі. Орієнтуючись на «слов’янські 
симпатії», у 1939 році російські емігрантські кола підготували 
видання «Малоруси і Україна. Гей, слов’яни», у якому (з відо-
мих позицій) прагнули сфальсифікувати українську історію, 
Україну як державу і як український народ тощо. 

Перед Другою світовою війною в хорватському суспільстві 
відбувалися драматичні процеси, що позначилися на політич-
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них орієнтаціях інтелігенції, відбилися на долі україністики. 
Як відомо, виникнення тоталітарних режимів, зокрема нацист-
ського, що створювався як відповідь на радянську диктатуру, 
призвело до роздвоєння в західноєвропейському суспільстві. 
У Хорватії також відбувалася диференціація в політичних орі-
єнтаціях і переконаннях. Центристська політика офіційного 
Белграда, схожа на російську великодержавність, поглиблюва-
ла незупинне прагнення дистанціюватися від Сербії. Очікуван-
ня на допомогу ззовні неминуче ставилo питання про ставлен-
ня до існуючих режимів. Значна частина хорватських «лівих» 
сил піддалася міфу про радянський режим як прогресивний 
стосовно німецького нацизму. Злочини, наслідки великого те-
рору російсько-радянської системи в Україні або не доходили 
до хорватської громадськості, або ж замовчувалися (насампе-
ред через поширення комуністичної ідеології). Відомості про 
репресії «червоних» у Західній Україні після 1939 року могли 
проникати через посередництво української діаспори, котра ді-
знавалася про долю своїх співвітчизників, з якими підтримува-
лися зв’язки, перервані радянською інтервенцією. Це певною 
мірою впливало й на антирадянські, антикомуністичні настрої 
серед хорватської інтелігенції. З іншого боку, поширювалися 
прокомуністичні переконання, зокрема через несприйняття 
нацизму, який мав своїх прихильників. 

У Хорватії, умовно кажучи, виникають три політичні кон-
тингенти, які пов’язували вирішення національної проблеми зі 
сподіваннями на зовнішні сили. До першого належали грома-
дянські кола, близькі до правлячої Хорватської селянської пар-
тії, які не поділяли поглядів нацистів і комуністів, котрі станови-
ли два інші контингенти. Саме до громадянських кіл належали 
представники інтелігенції, які працювали й у царині україністи-
ки. Прибічники «лівого» табору, де лідером і заснов ником хор-
ватської компартії (1937) був хорват за походженням Й. Тіто, 
котрий повернувся із СРСР, в основному не помічали проблем 
України, не прислухалися до відомостей про «червоний» терор. 
Ідеологія усташів, на чолі з її лідером А. Павеличем, котрий ви-
ступав проти сербської політики, приваблювала ідеями хорват-
ської незалежності, відродженням власної державності. Такі ідеї 
були близькі тим колам хорватської громадськості, які не бачи-
ли перспектив у комуністичному режимі. Це особливо усвідом-
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лювали й представники української діаспори. На початковому 
етапі ідея хорватської незалежності була привабливою, але із 
часом методи усташів розчаровували, відчужували. 

Напередодні війни хорватські українці відзначалися поміт-
ною просвітницькою, перекладацькою активністю, що не мог-
ло не позначитися й на свідомості представників хорватської 
інтелігенції. Не мовчала також і російська еміграція, котра на-
магалася схилити на свій бік громадськість щодо поглядів на 
українське питання. Публікації 1939–1940-х років відбивають 
досить пістряву картину. Українські та хорватські автори пи-
сали про українську класику, тогочасну літературу; російська 
еміграція продовжувала називатися малоросійством, автори 
(прибічники «лівих») вихваляли соціалістичні перебудови в 
дусі радянської пропаганди, не помічаючи слідів голодомору; 
національно заангажовані автори говорили про визвольні ідеї 
в український літературі, близькі до хорватських національно- 
патріотичних ідеалів. Останнє було особливо актуальним, про-
те в деяких прагненнях перегукувалося з усташським режи-
мом, який своєю практикою негативно поляризував політичні 
відносини в хорватському середовищі. Деякі поборники націо-
нальної ідеї пов’язували свої прагнення з проголошеною неза-
лежною державою Хорватією, не поділяючи, однак, її практики. 
До таких належали й деякі представники української діаспори, 
а також хорватські інтелектуали, котрі пов’язали свою долю з 
українцями, україністикою. 

Представником останніх був Станко Гашпарович, вихідець 
зі Славонії – регіону з найбільшими поселеннями українців-
русинів. Знайомство з ними посилило його інтерес до України, 
її історії, літератури, що позначилося на творчій долі тоді ще 
молодого письменника. У його діяльності хорватська украї-
ністика знайшла і вдумливого літературознавця, і політолога, 
і культуролога, і перекладача (дослідження з української кла-
сики (передусім творчості Т. Шевченка), сучасної літератури, 
переклади творів В. Стефаника). Свою діяльність хорватський 
україніст здійснював у тісному співробітництві з українською 
громадою Хорватії, зокрема тогочасними представниками 
«Просвіти». У результаті спільних зусиль, україністика стала 
предметом спеціального вивчення на тодішньому філософ-
ському факультеті Загребського університету. Це був безумов-
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ний успіх тривалих прагнень хорватської  громадськості, у тому 
числі й хорватських українців, котрі не могли не брати участі в 
організаційному, викладацькому процесі, забезпеченні літера-
турою в міру сил, хоча такі можливості були досить скрутними, 
з огляду на той час. Це неминуче позначилося на подальшій 
долі першого введення україністики в Загребському універси-
теті, де вона викладалася в кінці Другої світової війни, проіс-
нувавши два семестри, тобто 1944/1945 навчальний рік. 

Наступний період, де на зміну усташам прийшли партизани, 
був позначений репресіями, які, поширюючись на національні 
ідеї, вторглися у створювану україністику, зокрема й започат-
ковану викладацьку діяльність, трагічно позначилися на долі 
хорватських україністів, української діаспори. Югославський 
комуністичний режим практикував російсько-радянську по-
літику щодо національних проблем, де хорватське питання 
вирішувалося в дусі bratstva i jedinstva (аналог російського ін-
тернаціоналізму), де українська національна проб лематики по-
тенційно сприймалася як подібна до хорватської, а отже – із 
суровими переслідуваннями. Активісти «Просвіти» і власне 
установа були знищені, а такі хорватські україністи, як С. Гаш-
парович, були змушені зректися своїх інтересів. Він хоч і втра-
тив усі суспільні позиції, спромігся змінити фах і більше ніколи 
не повертатися до україністики, а його публікації й переклади 
тривалий час замовчувалися [2]. Переслідувань зазнавали й 
українські греко-католицькі священики (разом з представни-
ками хорватської церкви). 

Незважаючи на складні політичні умови, поглиблені по-
дальшим югославсько-радянським конфліктом, українська 
проблематика в Хорватії не вгасала і поступово відроджува-
лася. Показово, що позитивний рефлекс на Україну невпинно 
з’являвся з актуалізацією проблеми хорватської самостійнос-
ті щодо централістcьких тенденцій Белграда, зокрема з кінця 
1960-х, початку 1970-х і 1990-х років ХХ ст. Також імпульсом 
були й відомості про динаміку літературно-культурного про-
цесу безпосередньо в Україні. 

Українська тема знову з’явилася в хорватський філології вже 
на початку розриву з радянськими орієнтирами, поступовою 
переорієнтацією на західні культурні моделі. Вже на початку 
1950-х років у Хорватії сформувалася група молодих письмен-
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ників, філологів модерністичних спрямувань, відомих по часо-
пису «Krug» («круговаші»). Неприналежність до радянського 
блоку давала літературознавству можливість розвиватися поза 
межами радянських догм, що позначилося й на суспільних нау-
ках. У хорватській славістиці розвивалася, зокрема, русистика, 
що еволюціонувала від традиційних методів інтерпретації – 
у науку, базовану на модерних принципах із високим визнанням 
у зарубіжній славістиці. У такий спосіб хорватська славістика 
здійснювала своєрідну «наукову інтервенцію» в літературні 
сфери, що в радянській практиці були стиснуті соцреалістични-
ми догмами. Показовим є і те, що хорватські русисти традиційно 
зверталися до україністики, при чому не принагідно, а з ініціати-
вами відродження україністики як самостійного предмету. При 
цьому, у середовищі хорватських русистів здебільшого не спо-
стерігається перенесення російської антипатії до України, що 
було характерним у російських емігрантських колах або там, де 
відроджувалися великодержавні міфи. Стосовно ж української 
та хорватської еміграцій, характерним є те, що саме там відбу-
валися зближення між українцями і хорватськими суспільними 
культурними колами, оскільки історична доля українців і хор-
ватів осмислювалася ідентичною. Проте наслідки такого співро-
бітництва в Хорватії, а в Україні й поготів, в обох країнах були 
невідомими, оскільки обидва режими, попри декларовані різни-
ці в «практиці побудови», були схожими в ставленні до націо-
нальної проблематики. Спорідненість української та хорватської 
еміграції виявилася лише після розпаду тоталітарних режимів і 
проголошення незалежності республік на початку 1990-х років. 

Відновлення україністики на початку 1950-х років започат-
ковують Александар Флакер, тоді ще молодий русист, поло-
ніст, який з часом стане одним із засновників загребської шко-
ли в інтерпретації російського авангарду, і русист-мово знавець 
Антица Менац, майбутній автор першого українсько-хорват-
ського словника. Як і їхній попередник Йосип Бадалич, нове 
покоління хорватських україністів розпочинає свою діяльність 
з дослідження творчості Т. Шевченка. У 1950 році, за умов ін-
формаційної блокади з обох сторін, молодий славіст А. Флакер 
написав студію про Кобзаря, того ж року переклади його твор-
чості публікує А. Менац. Виходить у перекладах книга прози 
І. Франка. Класика, фольклор були початком відновлення хор-
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ватської україністики. Із часом, у полі зору хорватських славіс-
тів опинилася нова хвиля української поезії і прози шістдесят-
ників, яка в ті часи, разом з класичними творами, з’являлася в 
хорватський періодиці. 

Очевидним підтвердженням і результатом цілеспрямова-
ної діяльності, метою якої було відновлення україністики, 
стало введення викладання української мови і літератури на 
філософському факультеті Загребського університету. Таким 
чином, філософський факультет, як найстаріший у тій час-
тині Європи, став першим і тривалий час залишався єдиним 
факультетом регіону, де викладалася україністика. «Лекторат» 
української мови у формі факультативних лекцій розпочався 
в 1964 році при кафедрі російської мови і літератури відділу 
славістики завдяки його ініціаторам – А. Флакеру та А. Менац. 
Згідно з угодою про співробітництво, українську мову в Загре-
бі викладали запрошувані викладачі філологічних факульте-
тів з університетів України, зокрема з Києва, Харкова, Одеси, 
Львова. Загребський університет був єдиною установою, де 
україністика фігурувала в навчальних програмах не лише на 
просторі тодішньої Югославії, але й ширше – від Афін до Від-
ня (в останньому славістика мала давню традицію, що перед-
бачала й українську проблематику). 

Виняткова заслуга в зміцненні україністики, її поступовому 
розвитку, підготовці кадрів належала представниці Харківсько-
го університету Раїсі Тростинській, яка порушила низку важли-
вих питань науково-дослідницької, викладацької, виховної ро-
боти українського лекторату в Загребі. Така діяльність знайшла 
підтримку й розуміння і з боку загребського славіста Міленка 
Поповича, чиї заслуги у справі зміцнення позицій україністики 
не менші, ніж попередників. Завдяки їхній активності (а нерід-
ко й самопожертві), за умов воєнних дій у Хорватії, відомих як 
визвольна війна, що викликана розпочатою в 1991 році інтер-
венцією югокомуністичної армії на Республіку Хорватію, украї-
ністика збереглася в цьому університеті. Упродовж декількох 
років функціонування у формі «лекторату», покоління хорват-
ських студентів (не лише представників діаспори) отримували 
тут знання з української мови, літератури, культури. 

Окрім плідної викладацької роботи, загребська україністика 
збагатила хорватську науку й низкою важливих наукових до-
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робків. Це, зокрема, перший і тривалий час єдиний двомовний 
українсько-хорватський словник (А. Менац, А. Коваль, 1979), 
Хорватсько-російсько-український словник (А. Менац, Р. Трос-
тинська, 1985), Хорватсько-російсько-український фразеоло-
гічний словник (А. Менац, Р. Тростинська, 1993). Було запо-
чатковано систематичні порівняння української та хорватської 
мов, результативно здійснені в працях М. Поповича і Р. Трос-
тинської. Безумовним внеском у вивчення української літе-
ратури на методологічних принципах, відмінних від доміную-
чих тоді в радянському літературознавстві, були дослідження 
А. Флакера, присвячені українському авангарду. Важливо від-
значити, що завдяки українсько-хорватському співробітництву, 
ініціативам хорватських мистецтвознавців, у 1991 році україн-
ський авангард було вперше презентовано на великій виставці 
за межами України, а також на авторитетній міжнародній кон-
ференції, котра науково затверджувала і висвітлювала належ-
ність Україні цієї тривалий час замовчуваної епохи [12].

Новий період в історії становлення хорватської україністи-
ки розпочався з безупинним процесом занепаду тоталітарних 
режимів на початку 1990-х років. Показово, що Україна була 
першою країною-членом ООН, що визнала незалежність Рес-
публіки Хорватії (11 грудня 1991 року). Хорватія була серед 
перших країн світу, що приєдналася до визнання незалежності 
України (4 грудня 1991 року). Подібні взаєморозуміння і під-
тримки були зумовлені й схожістю історичної долі обох країн,  
роллю в процесі розпаду політично схожих конгломератів, 
якими були СРСР і СФРЮ. 

Відповідна динаміка спостерігалася й у галузі, що є предме-
том цього розгляду, тобто в україністиці (хорватістиці). На фі-
лологічному факультеті Київського університету вперше серед 
університетів Східної Європи було прийнято назву мови згід-
но з її визначенням у Конституції Республіки Хорватії – хор-
ватська (не сербо-хорватська) мова і введено викладання хор-
ватістики як самостійного предмету із запрошенням з Хорватії  
викладачів цієї мови. 

Подальший розвиток розпочатих ініціатив ускладнювався 
об’єктивними труднощами з обох сторін (визвольна війна в 
Хорватії, внутрішньополітичні, економічні проблеми в Украї-
ні), що гальмувало розвиток двосторонніх відносин. Проте, 
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незважаючи на складні перепони, динаміка цих відносин була 
очевидною. Особливо важливу роль відігравали дипломатич-
ні установи. Так, з ініціативи посольства України, відкритого 
в 1995 році, до 2000 року в Загребі було опубліковано сім са-
мостійних книжкових видань, присвячених Україні та україн-
сько-хорватським відносинам у літературі, культурі, політиці; 
опубліковано першу антологічну добірку української поезії в 
двомовній формі [13]. Окрім цього, було висвітлено деякі ас-
пекти актуальної в Хорватії проблеми походження хорватсько 
етносу, зокрема у зв’язках з Україною [8]. Усе це викликало 
велике зацікавлення в хорватської громадськості – не лише 
наукове, але й у широких колах, сприяло зміцненню дружніх 
відносин, а також становило внесок у хорватську україніану, 
давало поштовх подальшому розвитку україністики. 

Одним з найвизначніших досягнень двосторонньої діяль-
ності стало перетворення колишнього «лекторату» української 
мови в студіювання української мови і літератури. Таке рішен-
ня було наслідком тривалих зусиль представників хорватської 
науки, вищої освіти, провідних учених, дипломатичних, урядо-
вих установ, української громади, ініціатив окремих ентузіастів 
у подальшому розвитку хорватської україністики. У 1997 році, 
після відповідної підготовчої роботи, зокрема й ініціатив тодіш-
нього складу посольства України, було офіційно введено повне, 
чотирирічне, вивчення української мови і літератури, перше в 
Хорватії відділення україністики як фахової дисципліни. Так, 
наприкінці ХХ ст. завершився тривалий процес – узаконення 
україністики в Загребському університеті як самостійного фаху. 
Це був логічний акт, за яким стояли значні зусилля багатьох по-
колінь, видатних особистостей, щирих симпатизерів України, 
котрі своїми прагненнями прокладали шлях до зазначеного ре-
зультату. Те, що було започатковано на цей час вже академіками 
А. Флакером та А. Менац, невпинно плекалося, зберігалося за-
вдяки діяльності М. Попович, Р. Тростинської, знайшло розу-
міння, підтримку та формальне вирішення, у зв’язку з високим 
рівнем двосторонніх відносин обох країн. Рішення про фахове 
вивчення україністики було завершальним етапом організатор-
ської роботи і початком нового етапу – розбудови та подальшо-
го розвитку хорватської україністики, що динамічно й плідно 
продовжується з початку ХХІ ст. 
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Перспективи сучасної україністики  
в Хорватії 

З 2001 року викладання україністики було перетворене на 
кафедру української мови і літератури. Завдяки зусиллям про-
відних викладачів, головним носіям і втілювачам ідеї украї-
ністики, зокрема М. Поповичу (першому завідувачу кафедри) 
і Р. Тростинській, кафедра поступово перетворилася на провід-
ний, авторитетний у країні науково-викладацький виховний 
центр цього фаху. У грудні 2007 року було урочисто відзначено 
десяту річницю введення в Загребському університеті украї-
ністики як фахової дисципліни [6]. За цей період, як і в попере-
дні роки, найвизначнішим результатом було створення корпу-
су українознавців безпосередньо в хорватському середовищі. 

Згідно з положенням, за яким студенти обирають два пред-
мети навчання, щороку на україністику приймається понад 
20 студентів, які, окрім вивчення іншого предмету, отримують 
диплом викладача української мови і літератури. Інтерес до 
україністики виявляють студенти з усіх регіонів Хорватії, і, як 
правило, не обов’язково представники меншини. На першому 
курсі всі предмети викладаються українською мовою (окрім 
ознайомчих предметів), починається вивчення мови. Також 
викладаються семінари, що мають загальнофакультетське зна-
чення («Культура і цивілізація України», «Українсько-хорват-
ські зв’язки» та ін.), які слухають студенти-неукраїністи. Звер-
тається особлива увага на можливості компаративних вивчень 
української дисципліни з іншими, що особливо приваблює сту-
дентів, які вивчають хорватські дисципліни. 

У результаті тривалих зусиль, у хорватському суспільстві 
створено когорту творчої молоді, яка пов’язує свою діяльність 
із Україною та україністикою. Одним з безумовних успіхів є на-
явність і подальше формування перекладацького корпусу. Це, 
зокрема, дає можливості для реалізації, як правило, у співробіт-
ництві з авторитетними установами, різних проектів, присвя-
чених Україні та її зв’язкам із Хорватією. Зокрема, починаючи 
з відкриття посольства в Загребі, а потім – діяльності кафедри, 
опубліковано низку видань, зокрема «Хорватія/Україна. Куль-
турні зв’язки від Адріатика до Дніпра»  («The Bridge», орган 
ПЕН-клубу Хорватії, Загреб, 1996), «Україна» («Kolo», квар-
тальник Матиці хорватської, Загреб, 1987), «Ukrаine & Croatia: 
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Problems of Post-communist Societies» (Croatian Commission for 
UNESCO, Загреб, 1997), «Україна» («Hrvatska revija», щоквар-
тальник Матиці хорватської, Загреб, 2006), «Україна в минуло-
му і сучасності» (щоквартальник Матиці хорватської, Дубров-
ник, 2007) та ін. Також надається консультативна допомога 
діяльності «народної дипломатії» [7], як і української діаспори 
[4, с. 193–201].

Головна мета подібних видань відповідає запитам хор-
ватського суспільства в його зацікавленості Україною, що 
сприймалася як багато в чому споріднена держава. Реалізація 
проектів здійснювалася в співробітництві з українськими до-
слідниками, шляхом перекладу текстів провідних авторів з 
України, іноді з інших країн, котрі панорамно представляли 
Україну в різних аспектах. У такий спосіб відбувається ком-
пенсація пропущеного – заповнення вакууму в створенні об-
разу країни. Підготовка хорватських перекладів з української 
значно динамізувала реалізацію наступних проектів. Одним 
із завдань стало наукове осмислення різних проблем україніс-
тики в хорватському контексті. Кафедра спрямовувала діяль-
ність кращих студентів на вивчення широкого кола питань, що 
залишалися недослідженими саме через відсутність кадрів. Та-
кож продовжувалася перекладацька робота як тривалий про-
цес створення фонду української літератури в Хорватії – від 
нових перекладів класики, передусім творів Т. Шевченка, до 
сучасних письменників України, які все більше привертають 
увагу хорватської громадськості. 

Асоціація хорватських україністів сприймалася як одна з 
форм консолідації фахівців. Через драматичні події на пост-
югославському просторі, війну в Хорватії, організаційна робо-
та щодо створення асоціації здійснювалася з деякими затрим-
ками. У 1998 році, з ініціативи посольства України, де автор 
цих рядків перебував на посаді першого секретаря, відбулися 
організаційні збори, на яких головою асоціації було обрано 
академіка А. Флакера, а заступницею – А. Менац. Спочатку 
асоціація обмежувалася вузьким колом фахівців. Наразі від-
бувається відродження цієї співдружності, у чому, безумовно, 
відіграють свою роль і такі чинники, як створення кафедри 
україністики в Загребському університеті. Не менше значен-
ня мають зовнішні фактори, зокрема організаційні ініціативи 
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цент ру – Міжнародної асоціації україністів, динаміка культур-
ного, наукового, літературного розвитку в Україні тощо. 

Попри загальний стан зовнішніх факторів, особливо безпо-
середньо в українському середовищі, від якого значною мірою 
залежить авторитет фаху (щорічна мовна практика студентів 
україністики Загребського університету відбувається в Києві), 
діяльність хорватської україністики, у тому числі й Асоціації, 
набуває динаміки. Книга «Геноцидний злочин тоталітарного 
режиму в Україні: Голодомор (1932-1933)» вперше в широко-
му обсязі представляє праці українських, зарубіжних (англій-
ських, американських, італійських, російських) авторів у пе-
рекладах на хорватську мову, здійснених саме хорватськими 
україністами. Цю книгу було створено завдяки спільній участі 
сторін – наявності матеріалів в Україні, фінансовій підтримці 
Асоціації хорватських україністів, Координації українських 
товариств Республіки Хорватії та інших авторитетних установ, 
зокрема української меншини, а також створеного перекла-
дацького корпусу кафедри. 

У перспективі – підготовка видання «Українське Закарпат-
тя», що повинне показати культуру України в цьому регіоні, 
внести певні роз’яснення щодо природи політичного русин-
ства, яке поступово поширюється й на хорватському інформа-
тивному просторі. Хоча йдеться про незначну частину в діаспо-
рі, проте й вона виступає своєрідним індикатором невпинних 
намагань недружніх до української державності сил з метою її 
деструкції шляхом роз’єднання її народу. 

Окрім проектів згаданого змісту, безумовним завданням є 
підготовка наукових монографічних видань, присвячених ком-
паративним дослідженням української та хорватської літерату-
ри, мови, зв’язків між цими сферами. У планах залишається ро-
бота над двомовним словником у дигітальному та друкованому 
вигляді, дослідження з історії хорватської україністики тощо. 

У такий спосіб хорватська україністики робить свій вне-
сок у національну філологію, у загальнокультурний науко-
вий фонд країни. Упродовж свого історичного розвитку, інте-
рес хорватської наукової громадськості до України виявлявся 
у низці важливих результатів, що були своєрідним внеском у 
культурний фонд України, зміцнення її наукового авторитету. 
Такі внески здійснювалися упродовж історичного розвитку 
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хорватської україністики у вищезазначених епохах, де хорват-
ські дослідники включали в поле зору й український матеріал. 
Уже сам факт невпинного інтересу до української проблема-
тики з боку хорватських філологів засвідчує велике значен-
ня україністики в загальнослов’янському та європейському 
контекстах. Окремі періоди, епохи, у які проявлявся посиле-
ний інтерес до української теми або ж відбувалися процеси, 
близькі до українських аналогій, важливі в плані подальшого 
порівняльного вивчення української та хорватської літератур 
і культур. Це, зокрема, стосується таких вищезгадуваних епох, 
як бароко, з творчими ініціативами українських уніатів, шу-
каннями Ю. Крижанича. Вимагають детальнішого висвітлення 
й зауваження Д. Чижевського щодо характеру літератури доби 
Просвітництва в літературах недержавних народів, де україн-
сько-хорватські порівняння могли б доповнити таку констата-
цію відповідним змістом. Важливе значення мають компарації 
в літературах доби романтизму, реалізму, модерну, стосовно 
яких в хорватській україністиці зроблено деякі цікаві спосте-
реження. Порівняння антивоєнної прози в українській та хор-
ватській літературах із часів Першої світової війни, як і тема 
еміграції, могли б також дати важливі результати. Хорватська 
рецепція України в драматичний період 1930-х років, зокрема 
в тих колах, що не піддавалися радянському міфу, але й тих, які 
замовчували відомості про репресії в Україні, становить важ-
ливий фон в осмисленні цього періоду в хорватській літературі 
та її нової оцінки. Хорватська україністика зробила свій гідний 
внесок у презентації, вивчення українського авангарду. Саме в 
хорватській україністиці здійснено порівняльні дослідження 
української та хорватської мов. 

Проте головним результатом таких висновків є констатація 
безумовної перспективності подальшого розвитку україністи-
ки в Хорватії, котра має перед собою широкий дослідницький 
простір, що зберігає в собі чимало прихованих пізнань, які очі-
кують на своє відкриття. Для успішних досліджень створено 
відповідну базу, де вбачається безумовна заслуга поколінь хор-
ватських україністів, особливо А. Флакера, А. Менац, Р. Трос-
тинської, М. Поповича, діяльність яких заслуговує на відповід-
ні визнання з боку української держави, а також Міжнародної 
асоціації україністів. Тривала робота цих учених на ниві хор-
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ватської україністики становить частину великого архіпела-
гу, яким є зарубіжне українознавство, історія і сучасний стан 
якого потребують свого фундаментального дослідження, що, 
безумов но, повинне стати завданням науки. 
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Володимир Попик  
(Київ) 

СТВОРЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ 
ЦИФРОВОЇ БІБЛІОТЕКИ «УКРАЇНІКА»  

ЯК СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ГУМАНІТАРНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

Формування фундаментальних електронних бібліотечних 
ресурсів, котрі б максимально повно розкрили рукописні і 
друковані надбання вітчизняної культури й науки, належить 
до кола першочергових завдань розвитку національного гума-
нітарного простору України, з реалізацією яких уже не можна 
зволікати. Про усвідомлення цього науковим і бібліотечним 
співтовариством свідчить поява в Інтернеті низки більших чи 
менших електронних бібліотек, баз даних та архівів, упорядни-
ки яких намагалися хоча б фрагментарно заповнити нестачу 
інформації. 

На сьогодні найбільшу електронну бібліотеку джерел і 
праць із історії України зібрав на своєму веб-сайті Інститут іс-
торії України НАН України – 16 тис. документів [8]. Значним 
читацьким попитом користується бібліотека джерел з історії 
України «Ізборник» [7]. Національна парламентська бібліотека 
України, за участю багатьох бібліотек і наукових установ, фор-
мує електронну бібліотеку «Культура України», де представ-
лено видання з культурології, мистецтва, етнографії (близько 
3000 документів) [11]. Усе більшим попитом користується 
електронна бібліотека «Діаспоріана» – проект зі збереження 
інтелектуальної спадщини української еміграції, розгорнутий 
Інститутом журналістики і масової комунікації Класичного 
приватного університету м. Запоріжжя (понад 6000 докумен-
тів) [22]. Українська електронна бібліотека «EXLIBRIS» міс-
тить чимало рідкісних видань з історії, а також публіцистику, 
художню літературу [23]. За межами України створено ресурс 
«Електронна бібліотека української діаспори в Америці» [24]. 
Багато бібліотек формують електронні фонди україніки, що до-
ступні лише в їхніх стінах. Існує й чимало інших електронних 
проектів, професійних та аматорських, але, зрозуміло, усього 
цього замало. У розгортанні своєї віртуальної національної 
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книжково-документальної колекції Україна помітно відстає 
від інших країн Європи. 

Упродовж років незалежності питання про започаткуван-
ня фундаментального бібліотечного електронного ресурсу 
україніки практично не порушувалося. Низку напрацювань 
науковців, бібліотечних та архівних спеціалістів, утілену у 
формування програмних документів, таких як «Програма збе-
реження бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 роки» 
(1999), «Концепція формування системи національних елек-
тронних інформаційних ресурсів» (2003), «Державна програ-
ма розвитку діяльності Національної бібліотеки імені В. І. Вер-
надського на 2005–2010 роки» (2004), «Державна цільова 
національно-культурна програма створення єдиної інформа-
ційно-бібліотечної системи “Бібліотека–XXI”» (2011), Кон-
цепції вже згадуваної електронної бібліотеки «Культура Украї-
ни» [18] та інших, можна розглядати лише як пошуки підходів 
до вирішення такого масштабного завдання. 

Згортання реалізації (фактично так і не розпочатої) програ-
ми «Бібліотека–ХХІ» свідчить про необхідність перенесення 
центру тяжіння у вирішенні окресленої проблеми з адміністра-
тивного планування на організацію тісної вертикальної та го-
ризонтальної координації й кооперації в роботі провідних бі-
бліотек України, незалежно від їх відомчого підпорядкування, 
зусиллями бібліотечного співтовариства. 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
(НБУВ), яка належить до двадцятки найбільших бібліотек сві-
ту, є головною бібліотечною установою держави, що зберігає 
найцінніші фонди та колекції вітчизняної рукописної і книжко-
вої спадщини, готова взяти на себе місію науково-методичного 
центру, координатора та провідного учасника формування за-
гальнонаціонального розподіленого ресурсу електронної украї-
ніки. Сучасна інформаційна революція, створені нею техноло-
гічні можливості, розвиток в Україні мережі Інтернет, постання 
принципово нових інформаційних запитів читачів (зокрема 
віддалених), котрі прагнуть, разом з бібліографічним описом 
книги, отримати її повнотекстову електронну версію, змусили 
НБУВ рішуче повернутися обличчям до справи розбудови та-
кого масштабного проекту, який би нерозривно поєднав бібліо-
графічний та цифровий ресурси на засадах новітніх технологій. 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



58

Реалізація його зусиллями НБУВ має під собою вагоме до-
слідницьке науково-методичне підґрунтя, величезну бібліо-
графічну базу україніки, у тому числі й машинну, електронну, 
напрацьовані системотехнічні засади. Вагоме значення має й 
нагромаджений НБУВ досвід створення 4-мільйонного елек-
тронного каталогу, розгортання електронних фондів рукопи-
сів, стародруків, архівних документів, репозитарію вітчизняної 
фахової періодики, колекцій рефератів наукових публікацій та 
авторефератів дисертацій, сучасної науково-технічної літера-
тури, наукових праць учених НБУВ, науково-аналітичних ви-
дань, що загалом налічують сотні тисяч документів і сприяють 
забезпеченню інформаційних потреб сфер науки, освіти, куль-
тури, інноваційної політики, державного управління. 

Для вчених і спеціалістів НБУВ вітчизняна рукописна, ар-
хівна, друкована, а тепер і цифрова україніка, створення націо-
нальної біблографії та формування електронної бібліотеки – 
теми особливі, що мають своє коріння, довгу передісторію, 
значною мірою висвітлену в працях О. Онищенка, Л. Дуброві-
ної [3–6] та В. Омельчука [16; 17], непрості проблеми сучасно-
го розвитку, яким присвячені праці Г. Ковальчук [10], І. Лиха-
нової [12; 13], К. Лобузіної [14; 15], Н. Самохіної [20] та інших 
дослідників. 

Ідея формування книжкової колекції «Україніки» поста-
ла ще в 1918 році і була пов’язана із заснуванням В. Вернад-
ським та його колегами й однодумцями Національної бібліо-
теки України як установи з усіма притаманними зарубіжним 
національним бібліотекам функціями. До найбільш важливих 
із них належить зібрання національної книжкової колекції та 
бібліографічного репертуару. Ішлося про створення книжкової 
бази – фонду україніки (у його ретроспективному і сучасному 
розумінні) для реконструкції історичної пам’яті й формування 
національно-державної свідомості України та українців. Фонд 
україніки розглядався як найповніше в державі зібрання літе-
ратури з українознавства, основа для широких наукових дослі-
джень [6, с. 80]. 

Тій далекій добі було притаманне дещо відмінне від су-
часного розуміння складу фонду україніки. Відомі українські 
біб ліотекознавці, зокрема І. Кревецький, П. Стебницький, 
С. Іваницький-Василенко, уявляли його, разом із рукописним 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



59

відділом та відділами стародруків, картографічних документів, 
гравюр, музичних матеріалів, бібліографії, окремою структур-
ною частиною головної Бібліотеки держави. 

Фондом «Україніки», як це видно з документів 1919–
1922 років, було передбачено систематично збирати такі 
матеріали: 

1) усі твори всіма мовами про український народ, де б і коли б 
він не жив, про територію України та про всі народи, які прожи-
вали або проживають на цій території (з Кримом включно); 

2) усі твори українських письменників та діячів, незалежно 
від змісту й мови, усі переклади з української мови чи авторів-
українців;

3) усі друки українською мовою без огляду на зміст та тери-
торії, на яких вони з’явилися; усі друковані матеріали з терито-
рії України;

4) усю зарубіжну літературу, зміст якої стосувався України в 
етнографічному, географічному чи державному розумінні;

5) усю літературу про події, що мали місце на території 
України [6, с. 61–89]. 

Ці настанови, у цілому, зберігають своє науково-методичне 
значення й до сьогодні. Головні історичні відмінності поляга-
ють у тому, що на початку 20-х років ХХ століття йшлося про 
відносно невелику колекцію українознавчої літератури, яку 
прагнули топографічно виокремити із загального фонду Бі-
бліотеки. Однак фахівцям уже тоді було зрозуміло, що хоча 
літератури української і про Україну обмаль, але в історичній 
перспективі їй належить зайняти провідне місце у фондах на-
ціональної бібліотеки. 

«<…> в будучому література, друкована українською мо-
вою, буде безмежна. Виділяти її в окремий відділ так само не 
має рації, як нікому не спало б на думку в Санкт-Петербурзькій 
Пуб лічній бібліотеці виділяти в окремий відділ всю літературу, 
друковану російською мовою», – писав С. Іваницький-Василен-
ко в 1922 році. У майбутньому, на його думку, найдоцільнішим 
було б анотування і збирання всього, що видається на території 
України, для створення повної української бібліографії [6, с. 85]. 

Зрештою, оптимальним вирішенням проблеми було визна-
но виокремлення україніки із загального фонду Бібліотеки 
засобами бібліографії, шляхом формування її каталогів. За-
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початкування фонду Україніки, а також створення в 1925 році 
Бібліографічної комісії ВУАН, до складу якої увійшли пред-
ставники Всенародної бібліотеки України, Української книж-
кової палати, Українського наукового інституту книгознавства, 
бібліотек наукових установ, дало поштовх роботі зі створення 
всеохоплюючого українського бібліографічного репертуару. 
У цій роботі визначальним став внесок Ю. Меженка, С. Масло-
ва, Ф. Максименка, С. Постернака, М. Сагарди, М. Ясинського. 
Однак уже на початку 30-х років ХХ ст. цю працю було зупи-
нено. Відновлену в 1944–1945 роках Ю. Меженком підготовку 
«Бібліографії української книги 1798–1914 років», що велася 
спільно з Львівською науковою бібліотекою імені Василя Сте-
фаника (ЛННБ), знову згорнули. Після цього, до здобуття 
Україною незалежності, питання про фонд україніки та україн-
ський бібліографічний репертуар прилюдно не порушувалося.

Знаменно, що на рубежі 90-х років ХХ ст. відродження ідеї 
книжкової та рукописної україніки розпочалося саме з бібліо-
графії. Рішення і рекомендації І Конгресу Міжнародної асоціа-
ції україністів (1990) щодо повної реєстрації даних із архівної 
та рукописної україніки сприяли відновленню роботи академіч-
ної Археографічної комісії, формуванню програми «Архівна та 
рукописна Україніка» [1], подальшій її трансформації в низку 
українознавчих програм і проектів, спрямованих на створення 
національного банку інформації з документальних (рукопис-
них і книжкових) джерел з історії та культури України. Від цьо-
го часу й бере початок напрацювання сучасних теоретичних та 
методичних засад формування українського бібліографічного 
репертуару, створення комп’ютерних інформаційних систем ін-
телектуалізації доступу до ресурсу україніки, розбудови її елек-
тронних бібліотек [2]. Від середини 90-х років ХХ ст. у НБУВ 
розпочалося формування бібліографічного Реєстру української 
рукописної книги «Кодекс» (Л. Дубровіна); реєстру націо-
нальної бібліографії та книжкової україніки у складі баз даних 
(«Україномовна книга» та «Книга в Україні» (В. Омельчук)), 
що стали основою для видання відомих продовжуваних фунда-
ментальних бібліографічних покажчиків [9; 21], а також зведе-
ного каталогу української книги в ЛННБ [19]. 

Створення за доби інформаційної революції друкованої 
та електронної української національної бібліографії зовсім 
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 по-іншому, на порівняно вищому рівні, поставило питання 
про книжково-документальну колекцію україніки. Ішлося про 
можливість і необхідність розгортання на надійних підвалинах 
масиву бібліографічної інформації фундаментального елект-
ронного ресурсу «Україніка», який би із часом найбільш по-
вно охопив увесь широкий діапазон рукописної та друкованої 
літератури про Україну, її територію, народ, історію, культуру, 
суспільно-політичне життя, науку, освіту – від давніх часів до 
сьогодення. У цій роботі українські фахівці могли спиратися 
як на власний напрацьований досвід, так і на новітні зарубіжні 
аналоги великих національних електронних бібліотек. 

Маємо на увазі, зокрема, таку знану в усьому світі онлай-
нову бібліотеку, як «Галліка», започатковану Французькою на-
ціональною бібліотекою ще в 1992–1997 роках. Пройшовши 
складний шлях організаційного й технологічного розвитку, 
вона оприлюднила вже півтора мільона документів – рукопи-
сів, книжок, журналів, газет, книжкових мініатюр, фотографій, 
плакатів, географічних мап, нотних партитур, аудіоматеріалів. 
У значній частині фонду можна проводити пошук по всьому 
тексту документів. Абсолютно відкритий доступ до «Галліки» 
є свідомою альтернативою комерційному проекту Google. Це – 
політика держави, спрямована на ширше ознайомлення своїх 
громадян і всього світу з Францією, її історією та культурою. 
Певним аналогом і прикладом для нас можуть бути також, 
у сукупності, електронні колекції, створені Бібліотекою Кон-
гресу США, Британською бібліотекою, Російською державною 
та Російською національною бібліотеками, ресурси, формуван-
ня яких розпочала Президентська бібліотека імені Б. М. Єль-
цина, що, за своїм характером, була вже суто електронною 
книгозбірнею. 

Потенційною основою електронної бібліотеки «Україніка», 
котру започаткував НБУВ, слугувала сукупність книжкових, 
рукописних та документальних фондів і колекцій Бібліотеки. 
Її базову інфрастуктуру, міцний каркас, що забезпечував мас-
штабність і повноту створюваної НБУВ електронної повно-
текстової «Україніки», складали електронні каталоги і карто-
теки. Напрацьовані в Бібліотеці динамічні бази бібліографії 
охоп лювали практично весь репертуар української книги за 
сотні років. У наявності такої системоутворюючої основи – 
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якісна відмінність «Україніки» від багатьох цікавих, корисних, 
але фрагментарних за своїм змістом українських електронних 
бібліотек. Сучасні машинні пошукові системи та засоби інте-
грації інформації дають можливість уже сьогодні тематично 
виокремити практично всі розділи майбутньої віртуальної 
«Україніки» на основі як оцифрованих документів, так і інших 
видань, наявних в електронній формі. При цьому, усі вони за-
лишаться доступними й через загальний електронний каталог 
НБУВ за всіма можливими спрямуваннями пошуку, що було 
принципово важливим для інтеграції української проблемати-
ки в світовий контекст. 

Новою, недосяжною для доби друкарської культури мож-
ливістю, що суттєво розширювала уявлення про обшири доку-
ментальної україніки, стало органічне включення до її складу 
рукописів, стародруків, цілісних книжкових колекцій, видань 
з музичної культури, образотворчого мистецтва, картографії. 
Документи, які, у силу своєї специфіки, вимагали особливих 
умов збереження, стають легкодоступними для перегляду най-
ширшому загалу користувачів електронних мереж. 

Суттєвою відмінністю фундаметальної цифрової «Україні-
ки» НБУВ від інших електронних бібліотек, передусім тема-
тичних, а часом – дуже випадкових за складом документів, має 
стати повнота відображення в ній вітчизняного книжкового 
репертуару. Важливо, щоб її формування розпочиналося з най-
більш цінних, часто – абсолютно унікальних документів. 

В електронному ресурсі НБУВ вже представили електронні 
копії десятків українських кириличних стародруків. На порта-
лі Бібліотеки можна переглянути прижиттєві видання І. Кот-
ляревського та М. Гоголя. Електронна шевченкіана НБУВ на-
лічує понад сто рідкісних, зокрема прижиттєвих, видань творів 
Т. Шевченка та праць про нього. Значний інтерес для читачів 
становлять електронні відтворення унікальних альбомів ма-
люнків (так званих кужбушків) учнів Лаврської іконо писної 
школи. Унікальні видання було представлено й у розділах цер-
ковної літератури. Розгорнуто оцифровування українських га-
зет, які у фондах НБУВ були від XVIII століття. Можна пере-
глянути такі знакові для історії української преси видання (за 
багато років), як «Діло» (Львів) або «Рада» (Київ). Окремий 
інтерес становлять тематичні колекції книг, зокрема «Право 
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України», яка є в електронному фонді «Націо нальної юридич-
ної бібліотеки», що входить до складу НБУВ. Там були видан-
ня XVII–XVIII століть. Опубліковано повно текстові електро-
нні версії практично всіх видань науковців НБУВ за останні 
десятиліття – монографії, каталоги, путівники по фондах, чис-
ленні бібліографічні довідники, біобібліографії вчених. 

Репозитарій української наукової періодики є невід’ємною 
частиною електронної «Україніки». Зауважимо, що з понад 
1800 вітчизняних наукових журналів і збірників, представле-
них у ньому, близько 15–20 % становлять наукові часописи 
гуманітарного українознавчого спрямування (без економіки, 
права та географічних наук). Те саме можна сказати й про елек-
тронну колекцію авторефератів дисертацій, яка, на жаль, не з 
вини НБУВ, з 2011 року перестала поповнюватися. 

Суто новим явищем, що постало завдяки сучасним інфор-
маційним технологіям, є включення до бібліотечного інфор-
маційного ресурсу україніки баз даних наукової інформації, 
у тому числі й побудованих на динамічних платформах. Ще в 
1998 році НБУВ започаткував реферативну базу даних «Украї-
ніка наукова», матеріали якої знаходяться у вільному досту-
пі на порталі Бібліотеки. Тут ідеться про національні наукові 
реферативні ресурси, що розкривають результати досліджень 
вітчизняних учених не лише в галузі природничих, технічних, 
медичних, але й суспільних та гуманітарних наук. На інформа-
ційному порталі НБУВ також розміщено створені Бібліотекою 
бази даних, що розкривають зміст понад 320 (уже системати-
зованих) особових фондів видатних учених України, що знахо-
дились в інститутах рукопису та архівознавства Бібліотеки. До 
150-річчя з дня народження В. Вернадського розгорнуто нову 
версію електронного архіву вченого, що включає багатотомник 
його праць, інші видання та документи, колекцію фотографій. 

Залишається проблемою інтеграція до електронної «Укра-
їніки» документів середини ХХ – початку ХХІ ст., які під-
падали під дію авторського права. Зрозуміло, що цю пробле-
му не можна розв’язати адміністративними методами, як це 
спочатку передбачалося ініціаторами Державної програми 
«Бібліотека-ХХІ». Тому НБУВ орієнтується на вирішення цих 
завдань виключно в межах, окреслених світовим та вітчизня-
ним законодавством про авторське право, тобто на основі угод 
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з авторами і видав ництвами, а також за допомогою забезпечен-
ня доступу до фондів інших онлайн-бібліотек, що володіють 
певними правами, зокрема на комерційних засадах. Це – єдино 
правильний, цивілізований шлях, яким ідуть усі провідні за-
рубіжні бібліотеки. 

Розгорнутий НБУВ проект не є короткочасовим. Ми роз-
глядаємо його в контексті довготривалої планової роботи Біб-
ліотеки із формування її електронних ресурсів, які, зрозуміло, 
за своїм змістом були значно ширшими, ніж «Україніка». 

Реалізація комплексного масштабного проекту «Україніки» 
сприятиме досягненню нової якості вітчизняного гуманітар-
ного інформаційного простору. Він наблизить національне на-
дбання до читачів – вітчизняних і зарубіжних. Це важливо для 
сфер освіти, культури, патріотичного виховання. Це допоможе 
нам більш упевнено заявити про Україну в європейському та 
світовому бібліотечно-інформаційному просторі. Тож не буде-
мо забувати, що веб-портал НБУВ належить до числа досить 
«розкручених», широко відомих не лише на Батьківщині, але 
й за її межами. Його щодня відвідують десятки тисяч інтернет-
читачів. Чверть із них становлять закордонні українці і ті іно-
земні громадяни, яких цікавить Україна, її наука та культура. 
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AКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

УКРАЇНІСТИКИ В СЕРБІЇ 1

Україністика як наукова дисципліна і спеціальність з’яви ла-
ся в сербських університетах  на початку 90-х років ХХ ст. – 
у 1991/1992 навчальному році, коли в Сербії на філологічному 
факультеті Белградського університету запровадили предмет 
«Українська мова та література», що створило передумови для 
формування у 2002 році окремої групи «Українська мова, літе-
ратура, культура». 

На кафедрі русинської мови та літератури філософського фа-
культету Університету Нового Саду, яку заснували в 1983 році, 
у 1991 році запровадили предмет «Українська та зарубіжна лі-
тература», а предмет «Українська мова» – у 1997 році. 

Варто зазначити, що в обох вузах українську мову вивчають 
як іноземну. З 2002 року кафедра україністики на філологічно-
му факультеті Белградского університету проводить щорічний 
набір чотирнадцяти студентів на п’ятирічні студії (за системою 
«чотири курси + магістеріум»), а 30 філологів із філологічного 
факультету щороку обирають українську мову як іноземну, яку 
вивчають два або чотири семестри. Програмою белградських 
україністичних студій охоплено такі обов’язкові предмети, як 
«Фонетика і фонологія української мови» (1–2), «Морфоло-
гія української мови» (1–2), «Історична фонетика української 
мови», «Історична морфологія української мови», «Лесикологія 
української мови», «Стилістика української мови», «Синтаксис 
української мови» (1–2), «Синтаксис тексту», «Теорія та прак-
тика перекладу» (1–4), «Давня українська література» (1–2), 
«Українська література ХІV–ХVІІІ ст.» (1–2), «Українська лі-
тература ХІХ ст.» (1–2), «Українська література ХХ ст.» (1–2), 
«Український постмодернізм», «Політична та культурна історія 
України», а також чотири спецкурси зі змінною тематикою. Фа-
хові предмети на першому та другому курсах викладають серб-
ською мовою, а з третього курсу – українською. 
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На філософському факультеті Університету Нового Саду 
українську мову як обов’язковий предмет вивчають студенти 
кафедри русинської мови (переважно русини за походженням) 
упродовж двох семестрів. Студенти кафедри славістики обира-
ють українську мову з-поміж інших слов’янських мов для ви-
вчення впродовж чотирьох семестрів. На рівні практичного кур-
су, українську мову можуть слухати всі студенти філософського 
факультету. Окрім української мови, студенти цього університету 
можуть обрати запропоновані двосеметрові курси «Українська та 
зарубіжна література» і «Культурна історія України». Українську 
мову як фахову в Університеті Нового Саду не викладають. 

Діяльність викладачів сербської мови та літератури в Сербії 
не зведено лише до навчально-виховної роботи. Завдяки їхній 
невтомній діяльності сформовано сербську україністику як 
нау кову славістичну галузь, у результаті чого ознайомлення зі 
здобутками української культури в Сербії стало поглибленим 
та систематичним. 

Наукові дослідження белградських україністів мають пе-
реважно зіставний характер. Використовуючи у своїх дослі-
дженнях матеріал декількох слов’янських мов або літератур, 
науковці актуалізують свої україністичні праці, роблять їх 
цікавими та цінними не лише для україністів, але й для всіх 
славістів. Уже в першому дисертаційному дослідженні в галу-
зі сербської україністики «Лексико-семантичний потенціал 
назв кольорів у сербській, російській та українській мовах (на 
матеріалі фольклорних записів кінця ХІХ ст.)», виконаному 
на філологічному факультеті Белградського університету в 
1991 році [19], закладено основи та накреслено подальші на-
прямки зіставних українсько-сербських досліджень, а виснов-
ки цієї роботи мають однакову цінність для майбутніх лінгвіс-
тичних досліджень кожної з мов. 

Подальші дисертаційні дослідження белградських україніс-
тів також були зіставного плану, зокрема «Категорія перехід-
ності в українській та сербській мовах» [6], «Семантика чисел в 
російській, українській та сербській мовах (на матеріалі фольк-
лору ХІХ ст.)» [2], «Дискурс політичної реклами в сербській, 
російській та українській мовах» [1]. 

Першу докторську дисертацію на тему «Епістолярний дис-
курс української та сербської мов» [21] серед сербських украї-
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ністичних студій було захищено в 1997 році на філологічному 
факультеті Белградського університету, а в 2012 році – ще одну 
докторську дисертацію на тему «Категорія родів дієслівної дії 
в українській та сербській мовах» [8]. 

Оскільки результатам зіставного вивчення української та 
сербської мов присвячено окремі статті [18; 31; 33], у цій ро-
боті ми зосередимо нашу увагу на актуальних проблемах до-
сліджень та перспективах розвитку сербської україністики. 
Лексичне значення прикметника «актуальний» включає кіль-
ка аспектів. Актуальним є те, що стосується сьогодення, тепе-
рішнє, сучасне, важливе в даний момент. Ці риси притаманні 
дослідженням сербських україністів. Вони є сучасними, інно-
ваційними, актуальними. 

Сербські україністи першими серед славістів звернулися до 
зіставного дискурс-аналізу, у результаті чого з’явилася моно-
графія Л. Попович «Епістолярний дискурс української та серб-
ської мов» [21]. У цій монографії та в низці наукових праць, 
присвячених відповідній проблематиці, розроблено автентич-
ний метод опису дискурсу як комунікативної гри, правилами 
якої зумовлено вживання певних мовних засобів, а також ви-
бір певної макроструктурної моделі. Такий аспект лінгвістики 
текс ту – можливість виокремлення макроструктурних моде-
лей текстів та прогнозування специфічних засобів зв’язності 
на рівні їхньої мікро- та макроструктури – висвітлено на тео-
ретичному рівні в роботі «Семантична структура метатексту-
ального хронотопу», зачитаній на XIII Міжнародному з’їзді 
славістів у Любляні [13]. 

Опис мовних засобів реалізації певних комунікативних 
функцій з аспекту теорії мовленнєвих актів у наведеній моно-
графії спирається на оригінальну модель, яка була стимулом 
для інших сербських дослідників. Зокрема, її використано в 
монографії Б. Милосавлєвич «Форми ввічливості в сербській 
мові» [10], а також в роботі молодої сербської дослідниці Д. Ва-
силієвич «Дискурс політичної реклами в сербській, російській 
та українській мовах» [1]. У наведеній праці проаналізовано 
характеристики сербських, російських та українських полі-
тичних слоганів і телевізійних роликів, запропоновано нову 
модель аналізу політичної реклами з аспектів лінгвістики та 
комунікології з урахуванням паралінгвістичних засобів, виді-
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лено спільні характеристики і відмінності політичної реклами 
в трьох мовах. Це перше зіставне дослідження політичної ре-
клами трьома слов’янськими мовами. 

Викладачі кафедри україністики Белградського універси-
тету вперше описали (у зіставному плані) низ граматичних 
категорій у сербській та українській мовах, зокрема категорію 
перехідності [4; 6], категорію родів дієслівної дії [8; 28], катего-
рію таксису [17; 30] тощо. У монографії М. Іванович «Катего-
рія перехідності в українській та сербській мовах» [6] та низці 
робіт, присвячених аналогічній проблематиці, у функційно-
семантичному аспекті висвітлено факти, які раніше не були 
предметом зіставного аналізу. Категорію перехідності в цих до-
слідженнях розглянуто одночасно як функційно-семантичне 
поле і низ граматичних форм, градуально протиставлених за 
ознакою перехідності/неперехідності. Такий підхід уможливив 
застосування методів аналізу, заснованих на виділенні суміж-
них явищ, тобто не лише прототипічно перехідних дієслів, але 
й таких, що можуть функціонувати як менш чи більш перехід-
ні, залежно від умов реалізації їх значення. Наведена моногра-
фія є прикладом ефективного синтезу функційно-семантично-
го та когнітивно-граматичного методів, що сприяв точнішому 
визначенню і глибшому опису категорії перехідності. 

Сербські україністи запропонували нову когнітивну модель 
дослідження категорії родів дієслівної дії. Ця категорія, попе-
редньо описана українськими мовознавцями в рамках функ-
ційно-семантичної граматики, до появи монографії Л. Попович 
«Мовна картина дійсності. Когнітивний аспект контрастивно-
го аналізу» [28] не привертала уваги сербських мовознавців. 
Когнітивний підхід у такому разі дав можливість при описі 
способів дієслівної дії взяти до уваги такi важливi параметри, 
як просторова метафора, спостерігач, перспектива, а також по-
казати, що на основі виокремлених показників можна розріз-
няти підтипи одного акціонального значення. 

Окрему увагу в наведених дослідженнях приділено ви-
окремленню в слов’янських мовах функційно-семантичної 
категорії проспективності, що трактується як сукупність мов-
них засобів, функцією яких є вираження передпочаткової фази 
дії – розмитого континууму, котрий об’єднує момент мовлення 
(висловлення мовцем прийнятого рішення щодо наступної дії) 
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і момент референції із часом власне дії. Теоретичні постанови 
виділення проспективності як окремої аспектуальної категорії 
в слов’янських мовах обґрунтовано в роботі, представленій на 
XIV Міжнародному з’їзді славістів у Охриді [27]. 

Опису категорії родів дієслівної дії (акціональності) в укра-
їнській та сербській мовах присвячено докторську дисертацію 
М. Іванович «Категорія родів дієслівної дії в українській та 
сербській мовах» [8], яку невдовзі було опубліковано як одно-
йменну монографію. Теоретична новизна цього дослідження 
полягає в тому, що авторка не лише розглянула окремі дієслівні 
класи, але й описала семантичну категорію родів дієслівної дії. 

Актуальним серед граматичних досліджень у галузі славіс-
тики є і опис категорій, що раніше не привертали уваги дослід-
ників сербської та української мов. Категорії таксису та евіден-
ційності, вперше визначені Романом Якобсоном як граматичні 
категорії в слов’янських мовах [55], не були предметом окремих 
сербських та українських лінгвістичних досліджень до появи 
монографії Л. Попович «Контрастивна граматика сербської 
та української мов. Таксис та евіденційність» [30], що вийшла 
друком у 2013 році в рамках серії «Сербська мова у порівнянні 
з іншими мовами» Сербської академії наук і мистецтв. 

У дослідженнях таксису в українській та сербській мовах 
застосовуються основні постанови, розроблені В. Храков-
ським [52]. Граматичне ядро категорії таксису й раніше було 
предметом наукових досліджень (зокрема сербських та україн-
ських мовознавців), присвячених вивченню складнопідрядних 
речень з темпоральними семантико-синтаксичними відношен-
нями, а також у зв’язку з прислівниками, прийменниками або 
темпоральною парадигмою дієслів. Однак у монографії, що ви-
йшла друком у Белграді [30], вперше в українській та сербській 
лінгвістиці розглянуто такі феномени, як вторинний і валент-
ний таксиси, що дає можливість пояснити ті випадки, коли так-
сисні значення торкаються інших категоріальних значень або 
перетинаються з ними. 

Комплексності опису цієї категорії сприяло те, що дослі-
дження є результатом тривалої роботи в рамках міжнародно-
го наукового проекту Граматичної комісії (при Міжнародному 
комітеті славістів) під назвою «Таксис у слов’янських мовах» 
(2005–2012) під керівництвом В. Храковського, де сербським 
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україністам доручили описати вияви зазначеної категорії як в 
українській, так і в сербській мовах. До відповідної колектив-
ної монографії під редакцією В. Храковського ввійшли роз-
діли, присвячені таксису в усіх слов’янських мовах, де було 
зроблено докладний опис українських та сербських таксисних 
конструкцій. 

Відповідаючи на потребу сербських студентів у навчальних 
матеріалах, що орієнтуються на мовні навички носіїв сербської 
мови, викладачі-україністи уклали практичний сербсько-укра-
їнський розмовник [32; 56] і словник сполучуваності слів (ра-
зом з українськими сербістами) [9]. 

Досліджуючи українську літературу, белградські й ново-
садські дослідники зосереджували свою увагу на проблемах 
рецепції української літератури в Сербії, вивченні фольклору 
та сучасних літературних явищ. 

Хоча перші твори українських авторів перекладено серб-
ською ще в XVII ст. [26], про систематичну рецепцію україн-
ської літератури в Сербії можна було говорити, починаючи з 
90-х років ХХ ст., коли на кафедрі славістики Белградського 
університету сформувалося коло славістів, які зробили знач-
ний внесок у справу популяризації української літератури та 
культури в Сербії. Саме тут зібралися сербські культурні дія-
чі, з ініціативи яких було створено Сербсько-українське това-
риство (перший голова – Мілорад Павич) з філією в Новому 
Саді, що згодом переросла в самостійне Товариство (перший 
голова – Средоє Лалич). Серед цього кола варто виoкремити 
ім’я видатного славіста, професора бeлградського університету, 
сумлінного перекладача літературних творів – Міодрага Сибі-
новича. У його багатому творчому доробку та численних нау-
кових працях, де переклад потрактовано як новий оригінал 2, 
вагоме місце посідають переклади з української літератури та 
статті про видатних українських літераторів. Переклади М. Си-
біновича з української поезії склали основу «Антології укра-
їнської поезії ХVІ–ХХ ст.» (упорядник – Л. Попович) [22] 3. 
До неї ввійшли твори 74 українських пое тів – українською та 
сербською мовами. На 687-и сторінках представлено близько 
6500 рядків перекладених віршів. За переклади, опублікова-
ні в цій антології, Національна спілка письменників України 
в 2004 році нагородила М. Сибіновича престижною Премією 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



72

імені Івана Франка, зокрема за переклад і популяризацію укра-
їнської літератури за рубежем. Того ж, 2004, року Спілка літе-
ратурних перекладачів Сербії вручила перекладачеві Премію 
за вагомий особистий внесок у розвиток перекладацької спра-
ви 4. Проте цінність згаданих перекладів полягає не в кількості 
(хоча вона й вражає), а в точності та гармонійності перекладу. 

Окрім численних статей та перекладів української поезії, 
які М. Сибінович публікує на сторінках літературних журна-
лів, починаючи з 1993 року, перекладач упорядкував і переклав 
вибрані поетичні твори сучасного українського поета Віктора 
Кордуна (2004), Антологію репресованих українських поетів 
ХХ ст. «Тавровані» [23], а його переклади лягли в основу но-
вого видання вибраних творів із «Кобзаря» Тараса Шевченка 
(сербською мовою) [24]. Результатом дослідження української 
літератури в контексті інших слов’янських літератур стали 
нау кові нариси М. Сибіновича про українську поезію, що ввій-
шли до монографії «За обрієм» [43]. Організовані ним та інши-
ми белградськими україністами численні літературні вечори, 
презентації та інші культурні заходи, присвячені українській 
літературі, залишили свій відбиток у сербській культурі. 

Серед молодих україністів-випускників Белградського уні-
верситету виокремлюється перекладацька діяльність Мілени 
Іванович. Результатом її участі в роботі Перекладацької май-
стерні (Львів, 2001) став переклад драми «Закон» Володимира 
Винниченка (2002). Згодом М. Іванович, разом з А. Татаренко, 
перекладає роман «Перверзія» Юрія Андруховича (2002), до-
лучається до перекладу «Антології українського постмодерно-
го оповідання» (упорядник – Ю. Винничук, 2005) тощо. 

У 2004 році белградські студенти-україністи розпочали ви-
пуск часопису «Вікно» 5, де систематично публікували свої 
переклади творів української літератури. У їхньому перекла-
ді у 2007 році було опубліковано збірку українських народних 
казок [7] з автентичними ілюстраціями відомого сербського 
художника (українця за походженням) Михайла Писанюка, 
кіносценарій «Україна в вогні» Олександра Довженка, що ра-
зом зі щоденником митця, у перекладі Янка Сабадоша – за-
ступника голови Сербсько-українського товариства в Белгра-
ді 6, упорядника цього видання ввійшов до книги «Олександар 
Довженко. Україна в огні» [40]. Будучи активними членами 
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Сербсько-українського товариства в Белграді, студенти та ви-
пускники україністичних студій Белградського університету 
брали активну участь у культурних заходах, спрямованих на 
зміцнення традиційних зв’язків між українським і сербським 
народами, підтримували тісні стосунки з молодіжними та куль-
турними осередками української громади в Сербії. 

Другим (не менш важливим) осередком сербської украї-
ністики можна вважати коло українських, русинських та 
сербських учених і перекладачів Воєводини – регіону на пів-
ночі Сербії, де проживають представники української (близь-
ко 5000) та русинської (близько 15 000) громад, об’єднаних 
навколо Сербсько-українського товариства в Новому Саді, 
Союзу русинів-українців, Української національної ради та ка-
федри русинської мови і літератури філософського факультету 
Університету Нового Саду. 

Починаючи з 1990-х років Сербсько-українське товари-
ство у м. Новий Сад виступає ініціатором та організатором 
проведення важливих міжнародних наукових конференцій: 
у 1996 році – «Іван Франко та серби» [5], а в 2003 році – «Пе-
реселення сербів до Російської імперії в XVIII столітті» [41]. 
Зусиллями викладачів кафедри русинської мови і літератури 
Університету Нового Саду в 2004 році було організовано між-
народну наукову конференцію, присвячену видатному укра-
їнсько-русинському культурному діячеві ХІХ ст., теологові, 
філософу, філологу та письменнику Гавриїлу Костельнику [3]. 

Коло україністичних досліджень викладачів філософсько-
го факультету Новосадського університету можна окресли-
ти трьома напрямками – літературознавство (зокрема дослі-
дження літератури русинської громади в Сербії), історіографія 
(зв’язки Галицько-Волинського князівства із середньовічними 
європейськими державами та хронологія русинських поселень 
в Сербії), дослідження русинської говірки в Сербії. 

Вагомим внеском у сербську україністику стала монографія 
«Українська література між Сходом і Заходом» Юліана Тама-
ша [47] – професора, завідувача кафедри русинської мови та 
літератури Новосадського університету. У книзі подано ши-
року панораму розвитку української літератури в контексті 
світової, що можна вважати якісно новим етапом у розвитку 
україністики як наукової дисципліни. Ця монографія, а також 
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численні монографії та статті Ю. Тамаша з історії русинської 
літератури [44–48] стали підставою для того, щоб його обрали 
іноземним членом УНАН. 

Історіографічні дослідження Янка Рамача [35–39] – про-
фесора кафедри русинської мови і літератури, і Джури Хар-
ді [51] – доцента кафедри історії філософського факульте-
ту Новосадського університету звертають увагу дослідників 
опрацюванням автентичного матеріалу та його широкої інтер-
претації в контексті загальноєвропейської історії. 

Представники української громади публікували матеріали 
про формування і розвиток українських осередків у колишній 
Югославії та Сербії, їхні просвітні, культурні організації у своїх 
періодичних виданнях – часописі «Українське слово» і газеті 
«Рідне слово». 

Мовознавці молодшого покоління, зокрема Анамарія Рамач 
Фурман та Олександр Мудрий (випускники русиністичних 
студій Новосадського університету), проводили дисертаційні 
дослідження в галузі діалектології, зокрема історичної та тер-
мінологічної, за результатами яких публікували праці в україн-
ських і сербських наукових джерелах [11; 34]. 

Діяльність талановитих перекладачів української літератури 
у Воєводині, зокрема представників української громади, таких 
як Ярослав Комбіль та Андрій Лаврик, свідчить про те, що на-
ближення української літератури до сербського читача в Сербії 
стає результатом спільних зусиль українців, русинів, сербів. 

Більш детально досягнення сербських україністів у галузі 
літературознавства окреслено в монографії Л. Попович «Фо-
кусна перспектива української літератури» [26], де зображе-
но його неперервний розвиток і виокремлено найважливіші 
моменти в зіставному аспекті. Праця вміщує чотири розділи, 
у яких відстежено історичний розвиток української літератури, 
проаналізовано її рецепцію в Сербії, досліджено контактні збі-
ги у творчості окремих сербських та українських письменників 
у широкому контексті їхньої життєвої філософії та творчості. 

Розширену панораму рецепції української літератури в 
Сербії висвітлено в однойменній докторській дисертації бел-
градської україністки – Тані Гаєв, яка, працюючи над цим до-
слідженням, публікувала праці на таку ж тему в сербських та 
українських наукових виданнях. 
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Зіставне вивчення сербського та українського фольклору 
становить один з важливих напрямків досліджень белград-
ських україністів, оскільки саме цій проблематиці було при-
свячено два дисертаційні дослідження белградських україніс-
тів [2; 19] та низка статей у науковій періодиці. У дослідженнях 
Л. Попович [19; 28; 57] висунуто гіпотезу про первинний прин-
цип категоризації кольоропозначень у слов’янському фолькло-
рі, заснований не на хроматичному принципі, а на показниках 
світозарності, чим, на думку авторки, можна пояснити амбіва-
лентність їхньої символіки. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що поле наукових зацікав-
лень сербських україністів є доволі широким. Воно охоплює 
зіставне вивчення граматичних категорій, включно з такими, 
що раніше не були предметом наукового аналізу сербських та 
українських мовознавців, дослідження в галузі когнітивної 
лінгвістики та лінгвістики тексту, зіставне вивчення фолькло-
ру, проблем рецепції української літератури в Сербії, аналіз спо-
ріднених явищ у двох літературах, висвітлення окремих сторі-
нок української історії та історії розвитку русинської громади 
в Сербії, діалектологічні дослідження русинської говірки тощо.

Перспективними для розвитку україністики в Сербії вважає-
мо й поглиблення зіставного аналізу української, сербської та 
інших мов і літератур – слов’янських і деяких європейських, 
активну перекладацьку діяльність, організацію культурних за-
ходів з метою популяризації української культури, співпрацю з 
українською громадою та сербськими культурними установами, 
підготовку нових фахівців-україністів, а в майбутньому, коли для 
цього сформуються відповідні матеріальні умови, – організацію 
діалектологічних експедицій з метою анкетування представників 
української громади в Сербії, котра налічує близько п’яти тисяч 
чоловік, наукове опрацювання матеріалів експедиції та публіка-
цію відповідної монографії, укладання двомовного українсько-
сербського та сербсько-українського словника тощо. Результа-
том подальшого зіставного вивчення української та сербської 
мов і літератур стануть нові теоретичні надбання сербських укра-
їністів, цінні для славістики в цілому, що сприятиме подальшому 
зміцненню авторитету україністики, захистить її від небезпеки 
бути зведеною до провінційної, вузько спеціалізованої галузі, 
у чому вбачаємо запоруку її перспективного розвитку. 
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1 Роботу виконано в рамках наукового проекту № 177022 «Народна кул-
тура Срба између Истока и Запада», що фінансується міністерством науки та 
технологічного розвитку Республіки Сербії. 

2 Міодраг Сибінович є автором автентичної теорії про переклад як новий 
оригінал, що лягла в основу його однойменної монографії [42]. 

3 Упорядкування, передмова та коментарі – Л. Попович, післямова – 
М. Сибінович [22]. Також див.: М. Іванович. «Альманах перекладацької май-
стерні 2000–2001» (т. 3. – кн. 1. – Львівський національний університет 
ім. І. Франка. – Центр гуманітарних досліджень.– Львів, 2002. – с. 139–144), 
В. Махно «Наш голос» (The Ukrainian American Association Inc. – New York, 
2003. –7–8–9. – s. 16), О. Дзюба «Літературна Україна» (13.02.2003. – с. 4), 
Л. Хајдуковић «Билтен Српско-украјинског друштва». – 9, 15. – Нови Сад, 
2003. – с. 9). Антологію видано в Республіці Сербії (Баня-Лука) у 2002 році 
завдяки зусиллям Сербсько-українського товариства Республіки Сербії. 
Її публікації особисто сприяли голова Товариства Слободан Наградич, а та-
кож професор університету в Сараєві та його заступник – славіст Іван Фігу-
рек. Антологію відкриває вступне слово Слободана Наградича. 

4 Премію за художній переклад з української літератури в Сербії було 
присуджено не лише Міодрагу Сибіновичу, але й Десанці Максимович, Ми-
хайлу Ковачу та Луці Хайдуковичу. Їхньому перекладацькому доробку при-
свячено окремі розділи монографії «Фокусна перспектива української літе-
ратури» Л. Попович [76]. 

5 Загалом опубліковано п’ять чисел часопису (шостий подано до друку), 
до яких увійшли сербські переклади класичних і сучасних творів української 
літератури, здійснені студентами, наукові та творчі роботи студентів, їхні 
есе про українську культуру тощо. Редакторами сербської частини часопису 
були М. Іванович і Д. Василієвич, тоді як редагуванням україномовних тек-
стів займалися Ю. Драгойлович та А. Білозуб. Електронний варіант часопису 
викладено на web-сторінці кафедри україністики Белградського університе-
ту (www.ukrajinistika.edu.rs), де можна знайти інформацію про організовані 
в Белграді белградськими україністами та членами Сербсько-українського 
товариства заходи, спрямовані на ознайомлення широкого загалу Сербії зі 
здобутками української культури. 

6 Згаданий проект було зініційовано під час проведення круглого столу, 
присвяченого рецепції творчості Олександра Довженка в Сербії, у рамках 
«Днів української культури», організованих Сербсько-українським товари-
ством у Белграді (голова – Л. Попович; квітень-травень 2000 року). Див. 
докладніше про захід на сторінці електронного проекту «Растко» (www.
rastko.rs). 
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Ігор Райківський  
(Івано-Франківськ) 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ГАЛИЧИНА  
(ХІХ – початок ХХ століття) 

Постать Тараса Шевченка відіграла ключову роль у розвит-
ку українського національного руху в Галичині в другій поло-
вині ХІХ – на початку ХХ ст. Його «Кобзар» пробуджував на-
ціональні почуття і сприяв кристалізації модерної української 
національної самосвідомості серед місцевого галицько-русь-
кого населення. Обрана тема, під кутом зору впливу творчості 
Т. Шевченка на національний рух галицьких русинів-україн-
ців, привертала увагу дослідників [9; 25; 26] і понині викликає 
науковий та суспільно-політичний інтерес. 

До появи на історичній арені постаті Кобзаря і Кирило-
Мефодіївського товариства, наукова й літературна діяльність 
української інтелігенції на Наддніпрянщині, як правило, поєд-
нувалася з лояльністю до імперських структур влади. «Любов 
до побуту, звичаїв <...> повір і пісень українського простолюд-
дя, – писав громадський діяч Ю. Охримович, – оборона само-
стійности української мови, права українського письменства 
(красного) на самостійний розвиток та (в кінці) романтична 
туга за історичним минулим <...> – ось і всі складники діячів 
першої хвилі “національного відродження”» [38, с. 9]. Показо-
во, що Д. Бантиш-Каменський, автор першого узагальнюючого 
видання з історії України-«Малоросії», присвятив свою працю 
царю – «всепресвѣтлѣйшему, державнѣйшему, великому го-
сударю императору Николаю Павловичу, самодержцу всерос-
сийскому» [10, с. 19]. Російське самодержавство толерантно 
ставилося до народознавчих досліджень і нової української лі-
тератури, у яких бачило нешкідливі провінційні почуття. 

До середини ХІХ ст. у свідомості українських діячів існу-
вала, по суті, ієрархія кількох лояльностей або ідентичностей, 
тобто можливість бути водночас патріотично настроєним ма-
лоросом (українцем) і росіянином (або росіянином із Малоро-
сії, який розмовляє місцевою говіркою). До цієї категорії лю-
дей належав Микола Гоголь [14, с. 149; 33, с. 309, 313]. У грудні 
1844 року в листі до Олександри Смирнової він писав: «Сам не 
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знаю, какая у меня душа: хохлацкая или русская. Знаю толь-
ко то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину 
перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе при-
роды слишком щедро одарены Богом и, как нарочно, каждая 
из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой – явный 
знак, что они должны пополнить одна другую» [17, с. 375]. 
Отже, М. Гоголь на особистому прикладі намагався органічно 
поєднати малоруську й великоруську ідентичності. 

Першою політичною організацією, яка виступила проти само-
державно-кріпосницького режиму в Росії і яка поставила вимо-
ги української національної державності, стало таємне Кирило- 
Мефодіївське товариство (1846–1847). Кирило-мефодіївці, 
на відміну від своїх попередників, вірили в майбутнє України 
(а не Малоросії як невід’ємної частини Росії), обґрунтовували 
політико-державницьку перспективу національної ідеї. Това-
риство виступало за вільну, демократичну Україну (у федерації 
слов’янських народів) із центром у Києві. Водночас програмний 
документ товариства «Книга буття українського народу» («За-
кон Божий») не ставила конкретного питання про етнічні межі 
українського народу, історичну долю Галичини під польською 
владою. Виклад історичного матеріалу завершується ліквідацією  
козацької автономії в останній третині XVIII ст. [31]. 

Особливу роль у «національному відродженні» відіграв 
Т. Шевченко, який вперше використав народну (етнічну) куль-
туру при творенні «високої» національної культури. Це приве-
ло до формування новочасної української літературної мови, 
завдяки якій ідеальна українська спільнота протиставлялася 
російській імперській структурі [46, с. 205, 206]. За словами 
Оксани Забужко, Кобзар першим, на противагу імперському 
міфу Санкт-Петербурга, створив новий «міф України», що 
започаткував «радикально нову парадигму співжиття укра-
їнського індивіда з імперією». Не знаючи (у кращому разі – 
напів знаючи) конкретно-історичної України середини ХІХ ст., 
Т. Шевченко зумів узагальнити «предмет своїх дитинних емо-
ційних фіксацій [як відомо, молодий Тарас із чотирнадцяти 
років проживав за межами України. – І. Р.] до рангу ідеалу на-
ціонального буття» [28, с. 47, 105]. Сенс поезії Кобзаря поля-
гав у міфологічному мисленні й особливому міфологічному 
сприйнятті України, яка набрала рис ідеального явища. Вод-
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ночас Т. Шевченко не окреслював і не визначав меж значення 
майбутнього, що уявлялося лише як становлення, котре мало 
перемогти і виправити сучасне. Поетичним словом він поклав 
початок системі національних символів, навколо якої почала 
формуватися «модерна» («новочасна») українська ідентич-
ність [20, с. 169, 172, 179; 21, с. 12]. 

Щоправда, у «Кобзарі» не згадувалося про історичну долю і 
становище Галичини. Однак є підстави вважати, що для Т. Шев-
ченка Галичина була такою самою Україною, як і «малоросій-
ські» землі під владою Росії. «Від берегів тихого Дона до крем-
нистих берегів “швидкоплинного Дністра”, – писав він у повісті 
«Прогулка с удовольствием и не без морали» в 1856 році 1, – 
один ґрунт землі, одна мова, один побут, одна фізіономія наро-
ду; навіть пісні одні і ті самі, як одної матері діти» [59, с. 319]. 
Поету не стало на заваді те, що русини Галичини були уніатами, 
греко-католиками, проти яких (як зрадників православ’я) бо-
ролися звеличені ним українські козаки. Для Кобзаря Україна 
була абсолютною цінністю, тому він відверто писав: 

Я так її, я так люблю 
Мою Україну убогу, 
Що проклену святого Бога, 
За неї душу погублю!  

 [23, с. 119, 120; 60, с. 351]. 

Діяльність Т. Шевченка і кирило-мефодіївців, по суті, стала 
вододілом у розвитку самостійної української національної ідеї 
серед місцевої еліти, яка до цього часу намагалася поєднати ма-
лоросійський патріотизм і широке («общерусское») трактуван-
ня своєї ідентичності. Концептуально, із середини 1840-х років 
у колах молодої інтелігенції Наддніпрянщини з’яви лася «віра 
у взаємовиключні ідентичності», тобто неможливість прими-
рення кількох лояльностей або ідентичностей – української 
(малоросійської) з російською (або польською) [22, с. 40, 41; 
33, с. 313, 316]. Відомий мовознавець, діяч київської «Ста-
рої громади» К. Михальчук влучно зауважив, що наприкінці 
ХІХ ст. «Гоголі й Богдани Залеські», за його словами, свого 
часу «воображавшие, что можно быть въ одно и то же время 
истыми украинцами [малоросами, русинами. – І. Р.] и велико-
россами или поляками, въ настоящее критическое время уже 
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невозможны». Замість них відтепер були можливі або націо-
нально свідомі українці («Шевченки, Нечуї-Левицькі, Панаси 
Мирні та їм подібні»), або «Добрянські, Площанські» [за пріз-
вищем ідеологів москвофільства в Галичині. – І.  Р.], разом із 
тими, хто став на відверто проросійські позиції [35, с. 40]. 

Т. Шевченко виявляв інтерес до літературного руху галичан, 
був поінформований про виданий у 1837 році фольклорно- 
літературний альманах «Руської трійці» «Русалка Дністровая», 
що вперше ввів у літературу народну мову місцевих русинів. 
Поет міг дізнатися про збірку зі статті Михайла Максимовича 
«О стихотвореніяхъ Червонорускихъ», опублікованої в друго-
му випуску «Кіевлянина» 1841 року. Автор із прихильністю 
писав про перші паростки нової української літератури в Гали-
чині. Червону (Галицьку) Русь, незважаючи на її п’ятивікову 
відірваність від великого руського світу, він уважав близькою 
для Києва: «Та же Руская рѣчь звучитъ за Днѣстромъ, что и 
на Днѣпрѣ; на томъ же языкѣ народная пѣснь оглашаетъ Кар-
патския горы и раздается по Украинскимъ степямъ и берегамъ 
Черноморскимъ» [34, с. 120–121]. Серед галицьких видань 
М. Максимович виділив альманах «Руської трійці» – «цѣлую 
книжку стиховъ и прозы на языкѣ Южнорускомъ» [34, с. 142]. 
Завершується стаття оглядом змісту «Русалки Дністрової» (за 
словами історика літератури В. Щурата, – «оглядом, повним 
щирого визнання для почину молодої “трійці”») [61, с. 136]. 

Очевидно, Кобзар читав «Русалку Дністровую», адже 
схвально відгукнувся про неї [16, с. 69, 70], що підтверджує, 
зокрема, лист П. Лукашевича до І. Вагилевича від 21 вересня 
1843 року. П. Лукашевич писав, що на момент отримання лис-
та від І. Вагилевича, разом із Т. Шевченком, який наприкін-
ці серпня гостював у його родинному маєтку в с. Березань на 
Київщині, читали поему «Мадей», надруковану в Будині. Імо-
вірно, ішлося саме про збірку «Руської трійці». «Дарите насъ 
чистою мовою Бескедьскою, – стверджував П. Лукашевич, – 
ибо вона наша прадѣдовська». Автор просив описати «весь 
народъ Руській, живущій въ Карпатахъ, съ ихъ обычаями, 
преданіями и нарѣчіями», наголошував на схожості народної 
мови по обидва боки австро-російського кордону («поднарѣчіе 
Волынское сходственно съ Вашимъ Галицкимъ, воно занапа-
щено полонизмомъ...») [15, с. 310, 311]. З листа довідуємося, 
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що П. Лукашевич запропонував Т. Шевченку «заимствовать 
нѣкоторые слова и формы Ваши [галицькі. – І. Р.], на что онъ 
согласился» [15, с. 312]. 

Можливо, вміщена в «Русалці» народна пісня «Ой, дубро-
во, дубровонько», надихнула Кобзаря на створення поезії «Ой, 
діброво, темний гаю» [49, с. 298]. Т. Шевченко, як основопо-
ложник нової української літератури та української літератур-
ної мови, мав у власній бібліотеці книги про Галичину, зокрема 
фольклорну збірку П. Лукашевича «Малороссийские и черво-
норусские народные думы и песни» (Санкт-Петербург, 1836), 
історичну працю М. Смирнова «Судьбы Червонной или Галиц-
кой Руси» (Санкт-Петербург, 1860) 2, збірник народних пісень 
поляка В. Залеського «Пісні польські і руські люду галицько-
го», виданий у Львові 1833 року тощо [25, с. 67]. 

На початку 1840-х років творчість поета привернула увагу й 
діячів «Руської трійці». Так, у 1842 році до рук М. Шашкевича 
потрапив виданий Є. Гребінкою в Петербурзі роком раніше лі-
тературний альманах «Ластівка» [37, с. 34]. На його сторінках 
було опубліковано, разом із творами Г. Квітки-Основ’яненка, 
І. Котляревського, П. Куліша, кілька поезій Т. Шевченка. У піс-
лямові Є. Гребінка звернувся до земляків із проханням читати 
книгу швидше: «Полюбите же землякы нашу “Ластивочку”, 
чытайте іи швыдче, бо не-забаромъ може прылетять соловьи, 
тогди хто стане слухать “Ластôвку”?!» [32, с. 380]. Ознайомлюю-
чи із цим виданням свого далекого родича – М. Козловського, 
М. Шашкевич писав: «Несе ся воздухами до вас, мої миленькії, 
шпарка “Ластівка”; ой, ластівка ж то, ластівка! Такої ще ніхто 
зроду не бачив...» [40, с. 231–232]. 

Вітчизняних істориків зацікавило питання, чи були знайомі 
діячі «Руської трійці» з Шевченковим «Кобзарем» 1840 року 
видання? На думку О. Огоновського, К. Студинського та де-
яких інших відомих науковців, лідер «Трійці» М. Шашкевич 
бачив перше видання «Кобзаря» і з радістю прочитав вісім пое-
зій, вміщених у ньому [37, с. 34; 50]. Зокрема, К. Студинський 
стверджував, що деякі рядки з поезії М. Шашкевича перегуку-
валися з першими творами Т. Шевченка 3. Однак М. Возняк, 
на основі глибокого опрацювання першоджерел, зробив про-
тилежний висновок. У своїй тоді ще не опублікованій статті 
«Перший етап зацікавлення Шевченком у Наддністрянщині» 
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(1940) він писав: «З думкою про вплив Шевченкового “Коб-
заря” з 1840 р. на поетичну творчість Маркіяна Шашкевича не 
можу погодитися». На думку М. Возняка, М. Шашкевич не мав 
у руках «Кобзаря» 1840 року видання, про що свідчили такі 
його слова: «З поезій Шевченка було йому відоме тільки те, що 
приніс Гребінчин альманах “Ластівка” з 1841 р.» [4, арк. 1–2]. 
У «Ластівці» було надруковано поезії Т. Шевченка, зокрема 
«Вітре буйний, вітре буйний!», «Причинна», «На вічну пам’ять 
Котляревському» і першу главу з його поеми «Гайдамаки» [32]. 

Безперечно, інформація про вихід першої Шевченкової кни-
ги дійшла до М. Шашкевича, однак, найімовірніше, із чужих уст. 
Він міг дізнатися про це з напутнього слова Є. Гребінки до урив-
ка «Гайдамаків», опублікованого в «Ластівці» [53, с. 111]. Є. Гре-
бінка, зокрема, порівнював поему «Гайдамаки» (за поетичною 
досконалістю) зі смачним кавуном у Спасівку і спекотним днем 
після обіду: «Порадувавъ насъ торикъ Шевченко “Кобзаремъ”, 
а теперъ зновъ напысавъ поэму “Гайдамакы” <...>. Гарна штука, 
дуже гарна... И иссы и ще хочетця – и чытаешъ и не одырвешся» 
[32, с. 371]. До 1843 року (року смерті М. Шашкевича) у бібліо-
теці (Оссолінеумі) у Львові, як і в особистій бібліотеці Я. Голо-
вацького, фондами яких користувався М. Шашкевич, не було 
першого видання «Кобзаря» 1840 року [29, с. 198]. 

Я. Головацький та І. Вагилевич, імовірно, теж тоді не бачи-
ли першого «Кобзаря». Так, у копіях Шевченкових творів Я. Го-
ловацького міститься посилання лише на «Ластівку» та друге 
видання збірки «Кобзар», що вийшло друком у Петербурзі в 
1844 році [5, арк. 1, 3 зв., 4, 8–9 зв., 10–12, 14 зв., 15 зв.]. 1 липня 
1843 року І. Вагилевич писав Я. Головацькому про намір вида-
ти статтю «о южнорусском языке» і просив «дещо в тім помог-
ти», зокрема, інформувати про видання, яких «не маю, напривід, 
книжки: повісті Г. Квітки, стихотворенія Гулака-Артемовського, 
Т. Шевченка “Кобзар” і “Гайдамаки”, Котляревського “Енеїда” 
і пр. Добре би було, аби-сь написав і оцінку кожного сочиненія, 
а я на Тебе ся покличу» [55, с. 206]. У «Замітках о руській лі-
тературі» І. Вагилевича, опублікованих у 1848 році 4, які вважа-
ють першим нарисом нової української літератури, Т. Шевченку 
присвячено окремий абзац. «Т. Шевченко, знакомитий поет, – 
писав він, – іздав свої вірші під надписом “Чигринський Коб-
зар” (Петерсб[ург], 1840; втор[оє] ізд[аніє] 1844), в котрих повно 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



86

ревного чутя; межи ними відличаються “Підкова” і “Тарасова 
ніч”, із іншого взгляду ударяє “Катерина”. Далі говорилося про 
видання Т. Шевченком поем “Гайдамаки”, “Тризна” і “Гамалія”, 
в яких видно “великий талант драматичеський”. В рукописі зо-
стаєт превосходная єго поема “Кавказ”» [41, с. 169]. 

Отже, І. Вагилевичу не потрапив на очі перший «Кобзар», 
інакше б не називав обидва випуски «Чигринськими» (назву 
«Чигиринський Кобзар» йому дав видавець у 1844 році). Є сер-
йозні підстави вважати, що діячі «Руської трійці» ознайомили-
ся спочатку з другим виданням – «Чигиринським Кобзарем» 
1844 року видання, якого Я. Головацькому надіслав О. Бодян-
ський [36, с. 39; 53, с. 111, 112]. У радянському шевченкознав-
стві вплив «Кобзаря» на розвиток нової української літератури в 
Галичині в 1840–1850-х роках значно перебільшували. Було за-
значено таке: «З 1843 р. інтерес до Шевченкових творів зростає, 
і вони швидко поширюються на західноукраїнських землях. Уже 
в 1848 році ім’я Шевченка стало дуже популярним, його твори 
здобули широке визнання [у Галичині. – І. Р.]» [26, с. 38–39]. 

Щоправда, діячам «Трійці», насамперед І. Вагилевичу і 
Я. Головацькому, та їх сучасникам у 1840-х роках не судилося 
усвідомити переломне значення творчості Т. Шевченка в роз-
витку української літератури і національного руху загалом. 
Так, Я. Головацький у рецензії на «Ластівку», що мала бути 
надрукована в альманасі «Галичанка» 1843 року (який так і не 
вийшов), проаналізував короткий шлях нового українського 
письменства, «молодої словесності сусідньої і сородної Украї-
ни». Серед найталановитіших, на його думку, послідовників за-
чинателя нової літератури «несмертельного Котляревського» 
він назвав Основ’яненка, Карпенка, Купрієнка, Бодянського, 
Гребінку, Шевченка, Галку, Могилу, Тополю. Було дано високу 
оцінку творчості Т. Шевченка: «В його творах “Вітре буйний”, 
“Причинна”, а особливо – “На вічну пам’ять Котляревському”, 
показуються особливо глибокоє чувство і дар прекрасного на-
родного вислову і буйного ізображення» [4, арк. 4–5; 55, с. 262–
263]. Однак прізвище Кобзаря опинилося в середині названого 
списку (разом із маловідомими літераторами). Значну увагу 
Я. Головацький приділив творчості Г. Квітки-Основ’яненка: 
«Незрівнянний, несказанний Основ’яненко оснував чистона-
родну словесність, якою жоден народ похвалитися не годен» 
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[55, с. 263]. Водночас І. Вагилевич згадав про Т. Шевченка 
аж наприкінці статті, зокрема після слів про І. Котляревсько-
го («творитель літератури руської», поема «Енеїда» якого 
«буде всегда оздобою літератури»), П. Гулака-Артемовського, 
Г. Квітки-Основ’яненка, О. Бодянського, А. Метлинського, 
М. Костомарова, Є. Гребінку та ін. [41, с. 166–169]. 

Безперечно, через цензурні перешкоди, тут позначився і 
вплив непоінформованості про літературне життя на Наддні-
прянщині. 6 липня 1844 року, від імені тогочасної наддніпрян-
ської інтелігенції, П. Лукашевич із жалем писав І. Вагилевичу: 
«Наша корреспонденція съ Галиціею такъ затруждена, нибы съ 
Китаемъ». Водночас він висловлював підтримку галичанам, 
котрі «свой родный языкъ не забуваете и у лесть латынську 
не лѣзете» [15, с. 318]. Наприкінці 1843 року, у листі до І. Ва-
гилевича скаржився, що й на Великій Україні читають «Шев-
ченка “Кобзаря” и “Гайдамаки” больше въ рукописяхъ», а через 
важкодоступність книг на селі дослідженням історії і філології 
«заниматься не возможно» [15, с. 312]. Загалом відомості про 
Т. Шевченка, як і про найвидатніших наддніпрянських діячів 
середини ХІХ ст., зокрема П. Куліша, М. Костомарова та дея-
ких інших, лише зрідка з’являлися в галицькій пресі (частіше – 
у польськомовній, а їхні твори були маловідомими в Галичині 
до початку 1860-х років [46, с. 205–206]. 

Ширше знайомство галицької громадськості з творчістю 
Кобзаря почалося вже після його смерті (в останній третині 
ХІХ – на початку ХХ ст.). Власне, поштовх для розвитку на-
родовської (українофільської) течії в Галичині дала поезія 
Т. Шевченка, що на початку 1860-х років стала відомою в краї 
та викликала інтелектуальну революцію в свідомості молодого 
покоління. Характерно, що під час навчання в Дрогобицькій 
гімназії в 1850-х роках, відомий галицький діяч Т. Ревакович, 
як і його ровесники, практично нічого не знав про твори поета 
і класиків наддніпрянсько-українського письменства. Близько 
1862 року він вперше побачив Шевченковий «Кобзар», «пиль-
но і залюбки» читав поезії, більшість із яких вивчив напам’ять, 
переписуючи твори власноруч, адже для галичан друкованого 
«Кобзаря» дістати тоді було майже неможливо [45, с. 259–261]. 
Найбільш відомим був рукописний «Кобзар» М. Михалеви-
ча – вихованця духовної семінарії, товариша Д. Танячкевича [4, 
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арк. 13, 14]. Про копіювання Шевченкової поезії, що набуло по-
ширення серед галицької молоді в 1860-х роках, О. Барвінський 
згадував так: «Переписуванє Шевченкових творів причинило-
ся до того, що писці виучувалися [їх. – І. Р.] на пам’ять <...> а на 
громадських сходинах деклямували ми головно Шевченкові 
твори» [11, с. 84]. З архівних джерел відомо, що переписуван-
ням творів поета і розвідок про нього займалися відомі галиць-
кі діячі, зокрема О. Барвінський [3], М. Павлик [6] та ін. 

У другій половині липня 1861 року «хлопоман», студент 
Київського університету В. Бернатович ознайомив галицьку 
інтелігенцію з поезією Кобзаря. По дорозі до Праги він зупи-
нився у Львові й розповідав студентській молоді про підне-
сення українського громадівського руху на Наддніпрянщині. 
У помешканні В. Шашкевича, сина М. Шашкевича, галича-
ни із захопленням слухали про діяльність Київської громади, 
українських громадівців. Навесні 1862 року купець і меценат 
М. Димет привіз до Львова книги поезій Т. Шевченка [46, 
с. 206]. М. Павлик пізніше писав, що «в творах тих галицько-
руська інтелігенція вперше побачила власний нарід, котрого 
природні здібності та людськість так високо підніс Шевченко», 
збагнувши, до яких «високих поетичних речей спосібна хлоп-
ська русько-українська мова». У суспільній свідомості відбула-
ся «ціла революція межи русинами, особливо молодшими» [39, 
с. 216–217]. «Новий, нечуваний сьвіт отворив ся нам із «Коб-
заря», – згадував О. Терлецький. – Коли з’явив ся був 1863 
чи 64 року в Станіславі один екземпляр “Гайдамаків” <...> то 
його за пару день майже на шматки рознесли» [51, с. 101–102]. 
К. Студинський влучно зауважив, що «в домовинах людей 
привикли ми бачити смерть, а між тим, з домовини Шевченка 
виростало буйне українське життя» [2, арк. 30]. 

У 1867 році О. Барвінський ініціював у Галичині перше 
друковане видання творів Кобзаря [52, с. 258]. Упорядники не 
мали оригіналів Шевченкових поезій для перевірки текстів, 
через що виникали помилки. Так, поету помилково приписува-
ли авторство чужих творів. Однак, за словами О. Барвінсько-
го, незважаючи на «певні недостачі [недоліки. – І. Р.], а іменно 
щодо упорядкованя, провіреня текстів і коректи», галичани 
отримали «найповнійший збірник Шевченкових творів…» [11, 
с. 109]. У передмові до видання 1867 року [42] наголошувало-
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ся на важливості ширшого ознайомлення галицької громад-
ськості з геніальними творами Кобзаря: «Якъ мало тихъ слівъ 
безсмертніхъ було у насъ въ Галичині… Хинський муръ, що ді-
лить насъ відъ братівъ закордонцівъ, обслонивъ насъ чорнимъ 
покровомъ, що мовъ би за морями мало знаємо про іхъ житє 
и діла. Книжки зъ великою бідою відъ нихъ переходять до 
насъ…» [42, т. ІІ, с. 342, 343]. Шевченкові твори неодноразово 
перевидавали. Вони мали популярність серед галичан, переду-
сім молодшого покоління [30; 43; 48]. 

Важливим напрямком у діяльності народовських громад була 
культурно-масова робота. Поступово в Галичині стало традицій-
ним відзначення в березні пам’яті про Т. Шевченка. Цікаво, що 
його помилково вважали автором вірша «Ще не вмерла Украї-
на» українського етнографа, фольклориста і поета – П. Чубин-
ського, який було надрукованого в «Меті» у грудні 1863 року. 
Галицький композитор і диригент М. Вербицький написав до 
нього музику. Цій пісні-віршу судилося стати націо нальним 
гíмном українського народу. Вперше його виконали 10 березня 
1865 року на шевченківському вечорі у Перемишлі, організова-
ному народовцями. У другій частині програми вечора хор заспі-
вав твір «Ще не вмерла Україна» (уважаючи, що це вірш Кобза-
ря), на який було написано музику («завітний гимнъ Тараса») 
[13, с. 80–81]. Вечір пам’яті Т. Шевченка в Перемишлі в березні 
1865 року закінчився промовою Будеволі (Д. Танячкевича) про 
наддніпрянсько-галицьку єдність. Поет «кохавъ рідню Украі-
ну, – сказав доповідач. – Кохаймо и ми, цілимъ серцемъ, ту руі-
ну славну! Не лякаймося признаватись, що ми одинъ народъ съ 
тою Украіною!» [12, с. 87]. Шевченківські вечори, що регулярно 
відбувалися у Львові з 1868 року, а з другої половини 1870-х ро-
ків – у головних містах Галичини, були для народовців засобом 
пропаганди національної єдності України, тому перетворилися в 
своєрідну національну традицію [47, с. 24]. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. українська громад-
ськість краю почала увічнювати ім’я Кобзаря в пам’ятниках, 
меморіальних дошках, назвах вулиць. Перший своєрідний 
пам’ят ний знак Т. Шевченку було споруджено на Сокільській 
скелі на Гуцульщині в с. Тюдів Косівського району. Його вите-
сали із суцільного каменя гуцульські майстри, на пам’ятнику – 
слова Кобзаря (з поеми «І мертвим, і живим, і ненарожденним 
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землякам моїм…»): «Схаменіться! / Будьте люди, / Бо лихо 
вам буде. / Розкуються незабаром / Заковані люде – / Настане 
суд…». Про час спорудження пам’ятного знака в краєзнавчій 
літературі немає точних відомостей. Очевидно, це відбулося не 
пізніше середини 90-х років ХІХ ст. [9, с. 61–62; 44, с. 34–35]. 
Напередодні Першої світової війни пам’ятні обеліски Т. Шев-
ченку (за зразком Канівської могили поета) було встановлено, 
з ініціативи українських громад, у ряді місцевостей Галичини, 
зокрема в с. Лисиничах нинішнього Пустомитівського району 
Львівської області (1911 р.), с. Вовчинці, поблизу Станиславо-
ва (1911 р.), с. Надієві (нині – Долинського району на Прикар-
патті, 1912 р.), с. Сільці Тисменицького району (1914 р.) та ін. 
Як правило, це приурочувалося до ювілейних подій – 50-річчя 
з дня смерті поета (1911 р.) і 100-річчя з дня його народження 
(1914 р.) [9, с. 62–64; 44, с. 36–37]. 

У 90-х роках ХІХ ст. було розпочато збір коштів на будів-
ництво пам’ятника Т. Шевченку. До спеціального фонду над-
ходили пожертви з різних міст і сіл краю. Так, лише впродовж 
1892–1894 років, як свідчать архівні джерела, список подаро-
ваних предметів налічував 768 позицій [1, арк. 3–14 зв.]. Од-
нак в австрійський період пам’ятнику Кобзареві в столиці 
провінції – місті Львові, як і в інших великих містах краю, де 
українські громади значно поступалися за чисельністю і впли-
вами полякам та євреям, так і не судилося бути. Уважається, 
що перший скульптурний пам’ятник-погруддя Т. Шевченку на 
кошти місцевої української громади було урочисто встановле-
но і посвячено у Винниках біля Львова у вересні 1913 року [19, 
с. 15, 18–19, 23–24]. Перший пам’ятник поету, установлений у 
с. Лисиничі на Львівщині 1911 року, мав комбінований харак-
тер: був у формі хреста, у ніші якого містилася статуетка Ісуса 
Христа, а вже нижче – невелике погруддя [56, с. 3–4]. 

На даний момент налічують понад тисячу пам’ятників Коб-
зареві в усіх без винятку обласних центрах, багатьох містах і 
селах України, за кордоном. Скульптурна шевченкіана – це 
 передусім продукт другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Так, 
на Прикарпатті, у сучасній Івано-Франківській області, за під-
рахунками краєзнавців Б. Гавриліва і М. Косила, сьогодні є по-
над 200 пам’ятників поету, які можна поділити на кілька видів: 
скульптури (у повний зріст), погруддя (бюсти), пам’ятні знаки. 
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Водночас у ряді галицьких міст ще за австрійських часів 
з’явилися перші вулиці Т. Шевченка, що й зараз існують ледь не 
в кожному населеному пункті нашої держави, насамперед у Ко-
ломиї (десь у 80-х рр. ХІХ ст., у дослідженнях коломиє знавців 
називаються різні дати появи вул. Т. Шевченка в місті: 1881, 
1884, 1885 роки, а в 1896 році І. Франко в одному з листів писав, 
що, приїхавши на віче до Коломиї, побував на вул. Т. Шевчен-
ка) [27, с. 18], у Станиславові (у 1900 році перша вул. Т. Шев-
ченка – нова вулиця на околиці тодішнього міста, яка тепер на-
зивається «вул. М. Лермонтова», а сучасна вулиця Т. Шевченка 
в Івано- Франківську колись називалася «Липова») [18, с. 30] 
та ін. У 1900 році НТШ офіційно звернулося до львівського ма-
гістрату з ініціативою назвати площу перед будинком товари-
ства в місті ім’ям Т. Шевченка й надати дозвіл на встановлення 
там пам’ятника Кобзареві. Однак місцева влада відповіла відмо-
вою. Це викликало різку реакцію голови НТШ М. Грушевсько-
го, невдоволеного тим, що наявна вулиця Т. Шевченка у Львові 
вже кілька років знаходилася на окраїні міста – у районі Погу-
лянки [8, с. 402]. У народі цю вулицю називали «Болотна», бо, 
за словами М. Грушевського, «мокрими часами ся “улиця” стає 
одним невилазним багном, котре перейти майже неможливо…». 
Автор риторично запитував, чи «факт названня такого смітни-
ка в столиці Галицької Русі мусить уважатися пошаною пам’яті 
Шевченка, чи, може, зневагою?» [24, с. 202–203]. Отже, у жахли-
вому стані львівської вулиці, названої іменем поета, М. Грушев-
ський справедливо вбачав символ тодішнього ставлення поляків 
(«ojcow miasta») до українського населення краю. 

Особливу роль в утвердженні Шевченкового культу в Гали-
чині відіграло народовське товариство «Просвіта». На заклик 
Головного виділу, місцеві філії «Просвіти» урочисто вшанову-
вали пам’ять видатного українського діяча. Найбільш масові за-
ходи відбувалися в ювілейні роки, наприклад у 1911 році, коли 
галицька громадськість відзначила 50-річчя з дня смерті Т. Шев-
ченка. Головний виділ «Просвіти» вже 29 грудня 1910 року звер-
нувся до місцевих філій з ухвалою, де було сказано про підготов-
ку пам’ятних заходів по всьому краю на честь «великого генія». 
Зокрема, було передбачено проведення урочистих зборів, кон-
цертів, вистав, запропоновано назвати іменем Кобзаря україн-
ські просвітні інституції, вулиці та площі в населених пунктах, 
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встановлювати скульптурні зображення і навіть висаджувати 
пам’ятні дерева з відповідним надписом та огорожею [7, арк. 44]. 
Вшанування пам’яті поета стало вагомим чинником утверджен-
ня українофільських настроїв у галицькому суспільстві, що в 
різних формах збереглися й до сьогодні, але деякі з них (примі-
ром, висаджування шевченківських дерев) не прижилися. 

Отже, видатний український письменник, національний 
ідео лог Т. Шевченко розглядав Галичину як невід’ємну части-
ну русько-українського простору, що в ХІХ – на початку ХХ ст. 
перебував під владою сусідньої з Росією Австрійської (Австро-
Угорської) імперії. Він проявляв інтерес до літературного руху 
в краї, зокрема був поінформований про вихід альманаху «Русь-
кої трійці» «Русалка Дністровая», тримав у руках і, мабуть, чи-
тав окремі книги, видані краянами. Однак набагато більший 
вплив на розвиток українського національного руху в Галичи-
ні мала власне творчість Кобзаря, але, на жаль, уже після його 
смерті (до початку 1860-х рр. твори Т. Шевченка були відомі 
одиницям і не мали відчутного резонансу в громадському жит-
ті краю). Без перебільшення можна сказати, що його «Кобзар» 
зробив інтелектуальну революцію в свідомості молодого поко-
ління місцевої інтелігенції, пробуджуючи національні почуття 
і сприяючи активізації українського руху у формі галицького 
народовства. Постать поета поступово набирала рис своєрід-
ного національного культу, що виразно проявилося на галиць-
кому ґрунті ще під австрійською владою на зламі ХІХ–ХХ ст., 
знайшло відображення у встановленні перших пам’ятників і 
пам’ятних знаків, найменуванні вулиць тощо. На сьогодні в 
трьох областях історичної Галичини – Львівській, Івано-Фран-
ківській і Тернопільській – налічується чи не найбільше, порів-
няно з іншими регіонами України, пам’ятників Т. Шевченку. 

1 Вперше цю повість було надруковано лише в 1880-х роках, повністю 
обидві її частини вийшли друком у журналі «Киевская старина» за 1887 рік 
(упродовж червня–вересня). 

2 Український переклад цієї праці було надруковано в «Руській історич-
ній бібліотеці» у Львові 1886 року. 

3 К.Студинський бачив схожі сюжети у вірші Т. Шевченка 1839 року, вмі-
щеному в першому виданні «Кобзаря», та поезії М. Шашкевича «Побрати-
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мові, посилаючи йому пісні українські», присвяченій послідовнику «Руської 
трійці» М. Устияновичу. Т. Шевченко тужив за козацькими часами і Гетьман-
щиною, сподівався на те, що козацька 

«<...> слава не поляже, 
Не поляже, а розкаже, 
Що діялось в світі, 
Чия правда, чия кривда 
І чиї ми діти. 
Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине... 
От де, люде, наша слава, 
Слава України!» [57, с. 55, 56]. 

Отже, поет приділяв велику увагу українській народній пісні, що має роз-
носити славу про Україну по всьому світу. Ця теза, на думку К. Студинсько-
го, простежується в поезії М. Шашкевича «Побратимові...» (1840–1842 рр.), 
коли йдеться про пісню, що 

«<...> буде літати 
І буде співати 
І о руській славі 
Скрізь світу казати!» [54, с. 104]. 

У цій же поезії М. Шашкевича є слова, що, на думку К. Студинського, 
пере гукуються із ще одним віршем із першого видання «Кобзаря». М. Шаш-
кевич писав про те, як руська (українська) пісня «<...> луну розпустить ген-
ген долинами, / І гомоном шибне ген-ген дубровами», а далі: «<...> при Чор-
нім морі Себе заквітчає, / В степах на просторі / Весело заграє», занесеться у 
води Дніпра і Дністра і врешті-решт «<...> під небо до сонця / Ген-ген поле-
тить, / Під небом, край сонця / Сонечком повисне» [54, с. 104]. 

Вислів лідера «Трійці» нагадав К. Студинському Перебендю [кобзаря. – 
І. Р.], про якого Т. Шевченко писав: «<...> старий заховавсь / В степу на моги-
лі, / Щоб ніхто не бачив, / Щоб вітер по полю слова розмахав», а думка 

«<...> край світа на хмарі гуля. 
Орлом сизокрилим літає, ширяє, 
Аж небо блакитне широкими б’є; 
Спочине на сонці, його запитає, 
Де воно ночує, як воно встає; 
Послухає моря, що воно говорить, 
Спита чорну гору: «Чого ти німа?» 
І знову на небо...» [58, с. 47]. 

Однак твердження К. Студинського про вплив (з 1840 року) Шевченко-
вого «Кобзаря» на творчість М. Шашкевича не є достатньо переконливим. 

4 Статтю вперше було надруковано в редагованій І. Вагилевичем газеті 
«Дневник руський», що виходила у Львові під час революції 1848 року (ч. 5, 
6, 8). Див.: [41, с. 158–170]. 
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Іван Романюк  
(Вінниця) 

СХІДНЕ ПОДІЛЛЯ В ЖИТТІ, ДІЯЛЬНОСТІ 
ТА ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Доля велета українського народу, борця за соціальну спра-
ведливість, художника, поета Тараса Григоровича Шевченка 
була пов’язана з Вінниччиною. 

Талант Кобзаря був усеосяжним. Окрім поезії та художньої 
творчості, він займався вивченням історичного минулого укра-
їнського народу, був глибоким цінителем пам’яток історії та 
культури. 

Творчому шляху поета було присвячено досить багато дже-
рел, однак деякі сторінки, зокрема історії Поділля, залишилися 
недостатньо дослідженими. Однією з них була його діяльність 
у Київській археографічній комісії, що діяла при канцелярії 
київського, волинського та подільського генерал-губернатора. 
Комісія мала своїм завданням розшук документів у архівах 
державних установ, магістратів, монастирів, поміщицьких ма-
єтках для їх збереження і публікації, вивчення археологічних та 
архітектурних пам’яток, збирання етнографічних і фольклор-
них матеріалів. Ця комісія на той час, по суті, виконувала роль 
академії наук. У Київській Археографічній комісії Т. Шевчен-
ко працював з 10 грудня 1845 до 1 березня 1847 року і, у ході 
тривалих подорожей за дорученням цієї установи, зробив ваго-
мий внесок у вивчення історії рідного краю. Восени 1846 року 
Кобзар здійснив наукову подорож по Правобережній Україні. 
21 вересня він одержав від Київської археографічної комісії до-
ручення з програмою етнографічних та художніх робіт, яке під-
писав генерал-губернатор Д. Бібіков [2, с. 98]. 

В обов’язок поета входило записувати народні перекази, 
оповідання, легенди та пісні, збирати відомості про могили й 
урочища, місцеві перекази, розповіді та історичні дані про них, 
оглядати й описувати визначні монументальні пам’ятки та ста-
родавні будівлі, виявляти і купувати старожитності, письмові 
грамоти та папери, що стосувалися історії краю [1, с. 4]. 

Наприкінці вересня 1846 року Т. Шевченко виїхав на По-
ділля. Йому потрібно було насамперед дістатися Кам’янця-
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Подільського – центру тодішньої Подільської губернії. Не одне 
покоління краєзнавців намагалося з’ясувати питання, через які 
населені пункти Вінниччини пролягав маршрут Кобзаря. 

Чи не першим дослідником, котрий поставив за мету визна-
чити цей маршрут на Східному Поділлі, був уродженець с. По-
туш Тиврівського району Вінницької області Іван Глинський, 
який у 1964 році писав: «Шлях Шевченка, як відомо із уже 
опублікованих даних, лежав по лінії Біла Церква–Сквира–
Липовець. Чи цей Липовець не є часом нашим, вінницьким? 
Перевіряємо за списком населених пунктів України, скільки 
є Липовців. Виявляється, два: один – Київської губернії, дру-
гий – біля Львова. Порівняємо карту Київської губернії різ-
них сторін і карту сучасної Вінниччини. І що ж виявляється? 
Виявляється, що Липовець, через який проїхав Т. Шевченко, 
в той час був центром великого Липовецького повіту Київської 
губернії, а не Подільської губернії, до складу якого входили ще 
й Плисків, Оратів, Дашів. Нині ж Липовець – центр новоутво-
реного Липовецького району Вінницької області. 

Великий Кобзар, отже, побував на Вінниччині і, мабуть, 
перетнув не лише Липовецький, а й ще частину районів, що 
можна точніше встановити після детального вивчення архів-
них матеріалів. Цей факт не може не радувати нас, вінничан» 
[1, с. 5–6]. 

У наступних, 1970-х, роках спробу локалізувати маршрут 
Т. Шевченка на теренах Вінниччини здійснив липівчанин 
Олександр Роговий, який тоді ж записав у Липовці легенду про 
те, як, під час проїзду через це містечко, Кобзар гуляв берегами 
Собу, і співставив подорож Т. Шевченка з проїздом О. Пушкіна 
по цьому ж маршруту в 1821 році [1, с. 6]. 

Однак найсуттєвішу ясність вніс відомий український 
учений-шевченкознавець, письменник і перекладач П. Жур, 
який жив і працював у Санкт-Петербурзі. У книзі «Дума 
про вогонь», зокрема у її розділі «Там, де гуляв варнак…», 
він простежив маршрут подорожі Т. Шевченка до Кам’янця-
Подільського. Цей шлях з Києва пролягав через поштову стан-
цію Віта, звідти – на Васильків, Білу Церкву, Сквиру, Липо-
вець… Казенний же шлях між повітовими містечками Сквирою 
та Липовцем проходив через Погребищенську волость [1, с. 6], 
а це – межі сучасної Вінницької області. 
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За кілька днів поет перетнув її з північного сходу на півден-
ний захід через поштові станції Морозівка, Плисків, Липовець, 
Жорнище, Брацлав, Шпиків, Джурин, Серби, Могилів-Поділь-
ський, Яришів і далі – на Кам’янець [2, с. 99]. 

Отже, поштова станція Морозівка (нині – село Погреби-
щенського району Вінницької області) була першим населеним 
пунктом сучасної Вінниччини, на землю якої ступив Кобзар. 

Далі шлях Т. Шевченка проліг до неіснуючого тепер посе-
лення Босий Брід (північно-східна околиця Погребища), де 
також знаходилася пошта і де мандрівники також замінювали 
стомлених коней, милуючись, при цьому, мальовничими крає-
видами берегів р. Рось, від якої, як уважав М. Грушевський, по-
ходила назва Київської Русі. 

Потім шлях поета проліг через Плисків (також Погреби-
щенського району). Тут увагу художника, який цікавився 
архео логією і незадовго до того закінчив свої «Археологічні 
нотатки», привернули залишки трипільської культури [9, с. 4]. 

Після цього був Липовець – перший повітовий центр, який 
зустрічав Кобзаря в межах Вінниччини. Зберігся опис пошто-
вих доріг Липовецького повіту. Через кожну верству стояли 
верстові стовпи і вказівні – на перехрестях. А на «кордоні» 
здій мався «прикордонний стовп камінний» із зображенням 
гербу Липовецького повіту. Цей герб – срібний бик на черво-
ному полі – символізував чумацтво, торгівлю зерном з Одесою 
та розвинуте скотарство. Про відправку пшениці в Одесу, як 
відомо, іде мова в поемі «Варнак». «Чи ж не липовецькі моти-
ви?», – запитував відомий краєзнавець Вінниччини О. Рого-
вий. У Липовці Т. Шевченка зацікавили залишки оборонних 
валів, споруджених для захисту від грабіжницьких набігів та-
тар і турків ще в ХІV–ХV ст. [1, с. 8]. 

Далі його шлях пролягав і через територію сучасного Туль-
чинського району. Безумовно, Т. Шевченку було добре відомо 
про Тульчин [2, с. 99]. Під час навчання в Петербурзькій Ака-
демії мистецтв у 1838–1845 роках, підробляючи для оплати 
витрат на харчування і проживання, він приймає пропозицію 
російського історика і письменника Миколи Полєвого про-
ілюструвати його книжку про Суворова. Це чудово ілюстро-
ване видання вийшло в світ у 1842 році в Санкт-Петербурзі. 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



100

У цій книзі – 32 ілюстрації, підготовлені Кобзарем. Одна з них 
мала назву «Прощання Суворова з Тульчинським гарнізоном» 
[6, с. 427]. 

У с. Жорнищі Іллінецького району, куди далі вів поштовий 
тракт, поет міг почути розповідь про військовий табірний збір, 
що відбувся в серпні-вересні 1825 року. У цьому зборі брав 
участь Вятський полк під командуванням декабриста П. Песте-
ля. Сюди не раз приїжджав М. Бестужев-Рюмін. Як спів звучно 
це було з інтересом Т. Шевченка в ті роки (до декабристського 
руху)!.. [9, с. 4]. 

Наступним пунктом його мандрівки стала Нижня Кропивна 
(тоді – Гайсинського повіту). У часи Кобзаря тут знаходились 
костьол і церква. Загалом Немирівщина і Гайсинщина багаті 
переказами про Саву Чалого, чия складна доля не залишала 
поета байдужим [1, с. 9]. 

У Брацлаві він застав руїни першої фортеці, почув хвилюю-
чі перекази про участь жителів міста у Визвольній війні укра-
їнського народу, зокрема про героїчну загибель брацлавського 
полковника Данила Нечая в нерівному бою з польсько-шля-
хетським військом біля с. Черемашного (сучасного Тиврів-
ського району) [9, с. 4]. 

Потім був Шпиків. За два роки до приїзду Т. Шевченка тут 
постав (чи не перший на Поділлі) цукровий завод. 

Далі дороги привели Кобзаря до Джурина, згадуваного в 
письмових джерелах у 1547 році. У середині ХІХ століття в 
цьому містечку тодішнього Ямпільського повіту налічувало-
ся 387 дворів, де мешкало 2667 жителів. Особливо славилися 
джуринські митці, чий посуд, глиняні іграшки, вироби з лози 
користувалися великою популярністю [1, с. 10]. 

Болісні роздуми викликав у Т. Шевченка вигляд старовин-
ного села Серби (нині – село Готівка Чернівецького району), де 
закатували героя Коліївщини Івана Гонту. 

Не випадково тема Поділля відчутно бриніла в одній з ран-
ніх поем Кобзаря «Гайдамаки», написаній ще до відвідин цього 
краю. Над твором поет працював у 1939–1841 роках. Т. Шев-
ченко ставив собі за мету відтворювати найважливіші епізоди 
часів Гайдамаччини. Головні події Коліївщини відбувалися 
на межі між сучасною Черкаською та Вінницькою областями 
(Уманщина і Брацлавщина) [5, с. 3]. 
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Очевидно, Кобзареві було цікаво дізнатися про долю героя 
свого твору І. Гонти, оскільки раніше він про це не відав, коли 
писав такі рядки: 

А хто скаже, 
де Гонти могила, – 
Мученика праведного 
Де похоронили? 

Можливо, проїжджаючи через село Серби, поет побачив 
його могилу. Адже І. Гонту четвертували. Одну частину тіла за-
хоронили в селі, другу – біля села Котлубаєвки, голова його 
висіла на палі при в’їзді до Могилева-Подільського з боку 
Шаргородської гори [1, с. 10–11]. У 1970 році на місці страти 
героя поставили пам’ятник-погруддя, а Серби, згідно з Указом 
Президії Верховної Ради УРСР, було перейменовано в село 
Гонтівка [4, с. 4]. 

Під час подорожі Т. Шевченка Східним Поділлям, ще були 
свіжі в пам’яті народній перекази про легендарного месника 
Устима Кармелюка (народженого в с. Головчинці Літинського 
повіту, нині – с. Кармелюкове Жмеринського р-ну Вінниць-
кої обл.), ще були живі учасники і свідки тих подій. Усе це на-
дихало поета створити образ Варнака – таврованого каторж-
ника, який багато в чому нагадував образ ватажка селянських 
повстань – Устима Кармелюка. Слова Варнака про те, що він 
брав у багатих і віддавав бідним, були, по суті, перефразуван-
ням народної пісні про Кармелюка. Розбіжності були лише у 
фіналі народних повстань, які очолювали Варнак і Кармелюк. 
В альбомі, до якого Кобзар заносив записані пісні, він називав 
Устима Кармелюка «славним лицарем». Таким самим епітетом 
поет описав і свого героя на сторінках «Варнака». 

Улюбленим образом Т. Шевченка була героїчна постать 
подолянина Северина Наливайка, одного з керівників селян-
ських повстань на Поділлі наприкінці ХVІ століття. Кобзар 
згадував про С. Наливайка у творах «Никита Гайдай», «У неді-
лю св’ятую», «Тарасова ніч» тощо [3, с. 27]. 

Подих минулої слави та волелюбності подолян Т. Шевченко 
відчув і на крутих берегах Дністра в Могилеві-Подільському. 
Про часи, коли поет перебував у місті над Дніпром, розповіли 
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архітектурні пам’ятки ХVІІІ століття – соборна церква та інші 
будівлі, зокрема суконна фабрика, цукроварня, чимало цехів і 
торгівельних крамниць. Зрозуміло, що він милувався мальов-
ничим Дністром, його берегами. 

У Мурованих Курилівцях Кобзаря могли почастувати смач-
ними яблуками чи грушами, вирощуванням яких славились 
місцеві жителі. Тут Т. Шевченко міг бачити й споруджений за 
чотири роки до його подорожі цукровий завод [1, с. 11]. 

На початку жовтня 1846 року (найімовірніше, 2–7 жовтня) 
поет відвідав Кам’янець-Подільський. Дату його перебування 
там підтвердили документи. Подільський архієпископ 2 жовт-
ня 1846 року надіслав київському генерал-губернатору повідо-
млення про те, що він розпорядився посприяти Т. Шевченку в 
його археографічній роботі. Подільський губернатор 7 жовтня 
повідомив про надання йому допомоги з боку адміністрації гу-
бернії [2, с. 99]. 

З Кам’янця-Подільського Кобзар поїхав на Волинь, де від-
відав Почаїв, Острог, Дубно, Корець, Ізяслав, Луцьк, Ново-
град-Волинський, багато сіл. Він намалював кілька акварелей 
історичних пам’яток Почаївської лаври, записав деякі народні 
пісні. Пізніше Т. Шевченко згадав про цю подорож у повісті 
«Прогулка с удовольствием и не без морали» і дав характерис-
тику героїчного минулого українського народу [7, с. 24]. 

Повертаючись із подорожі до Києва, поету довелося про-
їхати житомирським поштовим трактом на перепряжених 
276-ти верстах через такі поштові станції: Нігин, Тинна, Ярмо-
линці, Проскурів, Масівці, Меджибіж, Летичів, Новокостянти-
нів, Хмільник, Уланів, Райгородок, Бердичів, Кодня [8, с. 15]. 
Маршрут Кобзаря проліг через такі населені пункти колиш-
нього Літинського повіту: Теси, Іванівці, Педоси Шляхові, Вуг-
ли, Митник, Зозуленці, Петриківці. Однак найбільш вартими 
уваги і цікавими для досліджень на цьому шляху були Хміль-
ник та Уланів. 

Хмільник – дуже давнє й вічно молоде місто. Воно стоїть 
на місці колишнього зруйнованого і спаленого Болохівського 
містечка Бозький Острів. Свого часу в Хмільнику діяли заго-
ни Северина Наливайка, Павла Бута (Павлюка) та інших по-
встанців. Тут неодноразово бували Б. Хмельницький, М. Кри-
воніс. У цьому місті була резиденція гетьмана І. Виговського. 
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Тогочасні події, народний епос про них, подвиги та слава героїв 
неабияк цікавили Кобзаря. 

В Уланові, офіційний відлік заснування якого датують 
1362 роком, його увагу, безумовно, привернули збудована в 
1777 році за проектом І. Григоровича-Барського Вознесенська 
Церква та численні кургани, що височіли на його околицях 
по берегах р. Сниводи (Синьої Води) як німі свідки минулих 
бурхливих епох [1, с. 15]. 

Подорож цим краєм, окрім усього, ще й ідейно загартувала 
поета, він зблизився з багатьма опозиційно настроєними людь-
ми, глибше пройнявся болями рідного народу. Це підтвердив 
лист П. Куліша до редактора «Современника» П. Плетньова 
наприкінці 1846 року, де зазначалося: «У Шевченкові я поба-
чив велику зміну. Він став освіченішим, соліднішим. Поїздки 
його до Малоросії збагатили його розум багатьма дуже важли-
вими зауваженнями. Він, між іншим, дивився на панів так, як 
треба на них дивитися…». 

Вінниччина, її природа, люди, історія та культура залиши-
ли глибокий слід у творчості Кобзаря. Це стосується насампе-
ред поем «Гайдамаки» (1841), «Меж скалами, неначе злодій» 
(1848), «Варнак» (1848), віршів «Ой вигострю товариша» 
(1948), «Марку Вовчку» (1859), повістей «Варнак» (кінець 
1853 – початок 1954), «Художник» (1856), «Прогулка с удо-
вольствием и не без морали» (1857), а також «Журналу» («Що-
денники») (1857–1858), ряду листів та ілюстрації до книги 
М. Полевого «История Суворова» – «Прощание Суворова с 
солдатами в Тульчине» (1842) [9, с. 5]. 

Багато років минуло відтоді, як дорогами нашої Вінниччини 
проїжджав Т. Шевченко. Однак ця подорож не лише допомогла 
йому детальніше вивчити подільський край і народне життя, 
але й краще зрозуміти прагнення подолян та глибше відобра-
зити їх у своїй творчості. 

1. Гальчак С. Український Прометей Т. Г. Шевченко і Вінниччина. – Він-
ниця, 2013. – 100 с. 
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Олександр Санівський  
(Умань) 

ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Уже близько 200 років творчість Тараса Шевченка при-
вертає увагу науковців – літературознавців, фольклористів, 
етнографів, лінгвістів, істориків. Було створено розділ науки, 
що отримав назву «Шевченкознавство». Однак твори Кобзаря 
були й залишаються невичерпним джерелом для дослідників, 
а пророцтва є актуальними й сьогодні. Ті питання, що хвилю-
вали поета в ХІХ столітті, не залишають байдужими й наших 
сучасників. «<…> ототожнений з Україною і разом з буттям 
рідної держави, продовжується нею, вбираючи в себе нові дні й 
новий досвід народу, відгукуючись на нові болі та думи, стаючи 
до нових скрижалей долі... Він сам приходить у наш день. Але 
й ми повинні йти в його час. Лише так між нами й ним буде 
глибше взаєморозуміння» [6, с. 373], – було зазначено в одній 
зі статей Н. Сивачук. 

Творчість Т. Шевченка дає прекрасну можливість вихову-
вати в учнів загальнолюдські моральні цінності – здатність до 
співчуття, повагу до жінки-матері, людську гідність, честь… 
Категорії людського щастя, совісті, відповідальності знайшли 
в його творах яскраве втілення. 

Слово Кобзаря – довершене. Вивчаючи його твори в шко-
лі, учитель має змогу відкрити учням не лише секрети худож-
нього слова, але й продемонструвати красу рідної мови, велич 
українського народу, навчити відчувати прекрасне. 

Погляди поета на навчання та виховання дітей сьогодні 
так само актуальні, як і багато років тому. Отже, метою нашої 
статті є аналіз творів Т. Шевченка та виявлення його педагогіч-
них ідей. 

Ми поставили перед собою завдання з’ясувати роль творчо-
го доробку Кобзаря у формуванні національно свідомої молоді 
та можливість використання його педагогічних ідей у сучас-
ній освіті.

Т. Шевченко вважав, що починати навчання і виховання ді-
тей слід ще зі сповиточку, засуджував тих матерів, які задля 
зовнішньої краси відмовлялися годувати та виховувати дитя, 
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наймаючи для цього чужу жінку [9]. Він уважав, що годування 
материнським молоком корисне не лише для здоров’я дитини, 
але й для її душевного та морального розвитку. 

Традиційно, до семи років дитина виховувалася під впливом 
материнських пісень і бабусиних казок. Якщо ретельно прочи-
тати твори Кобзаря, то можна з легкістю знайти велику кіль-
кість колискових мотивів і народних пісень. 

Поет уважав, що разом з материнською піснею малеча отри-
мувала перші знання українських народних звичаїв, привчала-
ся до молитви. Про це свідчать такі рядки: 

Молилася, турбувалась, 
День і ніч не спала, 
Малих діток доглядала, 
Звичаю навчала… [9, с. 83]. 

Т. Шевченко писав: «Перше, чому вчить християнка-мати ди-
тину, яка тільки починає промовляти перші слова, – це складати 
три пальчики, хреститися і промовляти слово “Бозя”» [9, с. 405]. 

У повісті «Близнюки» Кобзар наголошував на необхідності 
виховувати дітей у любові, що простежується зокрема в таких 
рядках: «Дитинство, проведене на лоні божественної природи 
і на прикладі прекрасної матері і християнина-батька, – такі 
прекрасні спогади непорушною стіною стануть навколо люди-
ни і захистять її на дорозі життя від усіх мерзот навколишнього 
світу» [9, с. 457]. 

На думку поета, значна роль у догляді та навчанні малечі на-
лежала бабусям і дідусям. Це яскраво ілюструють такі рядки: 

І досі сниться: під горою, 
Меж вербами та над водою, 
Біленька хаточка. Сидить 
Неначе й досі сивий дід 
Коло хатиночки і бавить 
Хорошеє та кучеряве 
Своє маленькеє внуча… [9, с. 120]; 

І нищечком старий читає, 
Перехрестившись, «Отче наш»… [9, с. 210]; 
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<...> Старий батько 
Сидить коло хати, 
Та вчить внука маленького 
Чолом оддавати [9, с. 106]. 

Традиційне виховання українців зосереджувалося на залу-
ченні дитини до звичаїв і традицій свого народу. Це виявилося 
у ставленні до природи, у поезії землеробів, в усній народній 
творчості, давніх народних ремеслах, красі одягу, житла, у ви-
няткових законах гостинності, побуті та моделях поведін-
ки. Звичайно, зміцненню і закріпленню традицій та звичаїв 
сприяла релігія, під впливом якої знаходилася сім’я, основні 
етапи життя людини (хрещення, шлюб, похорон). Українцям 
імпонували передусім загальнодоступна ідея соціальної спра-
ведливості в християнстві (рівність усіх перед Богом), єдність 
людської історії, засудження жорстокості, насилля та користо-
любства, звернення до совісті, честі, милосердя, «внутрішньої 
свободи» та людської гідності. 

Можна стверджувати, що український селянин постійно 
знаходився в стані молитви, оскільки весь день він звертався 
до Бога. Це сприяло духовному розвитку і спокою, формуван-
ню й закріпленню моральних ідеалів, а звичаї та традиції за-
кріплювалися в громадському й особистому житті. Вони були 
сильними соціальними засобами стабілізації суспільних відно-
син, виконували роль соціальних механізмів передачі знань від 
старших поколінь до дітей та онуків. 

Практика народного виховання передбачає формування в 
кожної людини моральних оцінок з позицій добра, справедливос-
ті, що випливало з народного розуміння моралі: моральний той, 
хто шляхетний, доброчесний, праведний. Сюди належали й такі 
поняття, як «людська гідність», «честь», «людяність», «колекти-
візм». Усі вони знайшли конкретизацію в моральному кодексі 
народу і були яскраво представлені у фольклорі, зокрема в при-
слів’ях та приказках. В основу моральності народна педагогіка 
ставила любов до батьківщини, до праці, до людей та суспільства. 

У творах Т. Шевченка йшлося про ідеал людини, який, на 
його думку, потрібно формувати змалечку. У повісті «Близню-
ки» він цитував народну приказку: «Який з колиски – такий і в 
могилку» [9, с. 456]. 
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Поет уважав, що навчати дитину повинен учитель, настав-
ник, а згідно з тогочасною традицією, це мав бути священик: 
«Віддала його (сина) <…> отцю Діонісію Кушці, старцю суво-
рому і богобоязному; а віддала вона його для того під нагляд, 
щоб дитя мале не вивчилося іноді крадіжці і розбійництву» 
[9, с. 458]. Ось як Т. Шевченко описував вихователя одного з 
голов них героїв повісті «Близнюки»: «Благому Провидінню 
було угодно заступити прекрасного і безрідного юнака від мо-
року невігластва, а, імовірно, й винести з пучини розпусти. 
І воно послало його благочестивого і премудрого просвітителя 
і заступника – Отця Григорія Гречки, протоієрея переяслав-
ського» [9, с. 458]. 

Миколку з повісті «Нещасний» також навчає і наставляє 
місцевий батюшка, а тому вже через півроку після початку за-
нять сліпий хлопчик знав напам’ять вранішню, обідню та ве-
чірню служби, кілька десятків псалмів, усі недільні Євангелія, 
майже всі послання апостола Павла. Від поповича Ванюші він 
навчився читати вранішню і вечірню молитви [9, с. 405–406]. 

На противагу цьому вихованню, письменник описував 
інше – ставлення до дитини сліпо люблячої мами, яка «дозво-
ляла своєму дитяті все», а про навчання казали: «Навіщо так 
рано мучити дитину» [9, с. 408]. Т. Шевченко в повісті «Близ-
нюки» писав: «Я не вірю у виховання найдобропорядніших ма-
терів, тим більше, якщо у них одне-єдине дитя» [9, с. 459]. 

Цікавою для нащадків є інформація про освіту, яку отри-
мували в шевченківські часи: знання азбуки, іноземних мов, 
таких як іврит, грецька та римська, уміння грати на музичних 
інструментах, розуміти музику «для облагородження людсько-
го серця» [9, с. 459]. Тому Т. Шевченко зі схваленням описував 
бажання Савелія Сокири навчитися грі на скрипці. Його герой 
зустрів у Києві старця-скрипаля, який навчив його «не тільки 
грати на скрипці, але відчувати і розуміти музику» [9, с. 491]. 

При цьому, у творах було закцентовано увагу на якості му-
зики. Дешеві міські романси про «стогін голубка», «пастушку, 
яка купається у прозорих водах» Кобзар назвав «модними іно-
земними пісеньками» [9, с. 461], які можна поспівати і, за від-
сутності захопленої аудиторії, швиденько забути. На протива-
гу цій «музиці», вустами Никифора Сокири, він назвав справді 
модною музикою українські народні пісні: «Після зворушливої 
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простої краси наших пісень, що значать потворні творіння су-
часних романсів? Крім пошлості – нічого більше» [9, с. 463]. 
А чого іншого можна було б очікувати від чоловіка, учителем 
музики якого був Григорій Сковорода?! З ними учень часто 
вирушав у мандри, одягнувши сіру свитку та покривши голо-
ву солом’яним брилем. Разом вони «підіймалися на могилу 
виключно за натхненням. І, отримавши з її надр малу частку 
богам властивого дару, поспішали поділитися сею благодаттю» 
з іншими [9, с. 459]. 

Таке сприйняття музики, у поєднанні з релігійною освітою 
та працею, яка приносила задоволення для душі, дозволяло 
вважати себе щасливою людиною. «Щаслива, стократ щаслива 
людина, яка зуміла відмежувати себе від усього недостойного і 
задовольнятися тільки благом, отриманим власними трудами» 
[9, с. 462], – зазначав Т. Шевченко. 

Треба підкреслити той факт, що Кобзар схвалював бажан-
ня молоді отримувати знання і наголошував на необхідності 
освіти: «За вченого двох невчених дають, проте не беруть» [9, 
с. 464]. Ідеалом людини письменник зобразив Никифора Фе-
доровича Сокиру – простого пасічника, залюбленого в укра-
їнську пісню, мову, культуру, при цьому інтелектуала-елініста, 
який читав мовою оригіналу твори Вергілія, Гомера, Давида, 
учня Г. Сковороди, наділеного здатністю відчувати, розуміти і 
бачити прекрасне [9, с. 460–465]. 

Творчий геній Т. Шевченка був виплеканий на хвилях на-
родного мелосу, кобзарської думи, тихих оповідей діда про ко-
зацьку героїку та Коліївщину. Поет мріяв про вивчення у школі 
етнографії і планував написати власноруч спеціальний підруч-
ник, який би вичерпно інформував дитину про духовну та ма-
теріальну культуру українського народу. Частково цей задум 
було реалізовано в «Букварі южноруському» для недільних 
шкіл, де автор помістив низку фольклорних творів. 

Недільні школи – це безкоштовні школи для дорослих у 
дореволюційній Росії, що працювали в неділю і святкові дні й 
надавали початкову освіту. Відкривала їх прогресивна громад-
ськість наприкінці 50-х – на початку 60-х років ХІХ ст. 

У листі до В. Тарнавського від 7 серпня 1860 року Т. Шев-
ченко писав, що передає 50 штук «Кобзаря» як подарунок 
чернігівським недільним школам, а других 50 штук – неділь-
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ним школам у Києві. У листопаді того ж, 1860, року в листі до 
А. Болдіна Кобзар розпитує про діяльність недільних шкіл і 
обіцяє надіслати 100 примірників «Кобзаря» [5, с. 33]. 

Для підтримки діяльності означених навчальних закладів, 
поет неодноразово брав участь у публічних читаннях, де його 
зустрічали гучними оплесками. М. Обручев, приятель В. До-
бролюбова, писав: «Шевченка прийняли з таким захопленням, 
яке буває тільки в італійській опері» [4, с. 240]. 

Проте впровадження «Букваря южнорусского» в навчаль-
ний процес натрапило на опір шкільної адміністрації. В одному 
з доносів князю Урусову зазначалося, що, у випадку поширення, 
книга «зовсім відсуне з України слов’янський буквар» [5, с. 36].

«Буквар» мав такі розділи: азбука, склади, цифри, лічба, 
текстовий матеріал для читання, що уміщав шість віршів ре-
лігійної тематики, слова в яких були розділені на склади (для 
полегшення читання), 132 Псалом Давида в Шевченковому 
переспіві, шість молитов, «Думу про пирятинського попови-
ча Олексія», «Думу про Марусю попівну Богуславку», народні 
приказки. Він містив і такі фольклорні твори, як приказки та 
прислів’я, народні думи, на основі яких Кобзар прагнув форму-
вати юні душі співвітчизників. 

Нездійсненними залишилися плани поета щодо видання 
для народних шкіл українського підручника з арифметики, ет-
нографії, географії та історії України [5, с. 35]. 

Мрія про педагогічну кар’єру, про школу знайшла відобра-
ження в повісті «Близнюки». Степан Мартинович – студент, 
якого найняла родина Сокири для навчання хлопчиків грамоті. 
Отримавши за роботу щедру винагороду, він вирішив відкрити 
школу для сільських дітей. Її опис дещо ідеалізований, вимрія-
ний Т. Шевченком: «При сприятливих обставинах, до Пили-
півки школа його була повна учнями і вдосталь оснащена усім 
для існування необхідним, а сусідній хутір (не Сокири, а іншо-
го якогось полупанка) з десятьма хатами був наповнений ма-
ленькими постояльцями різних звань» [9, с. 480]. 

Не менш ідеальним був образ учителя у школі. Кобзар пи-
сав, що «знайшов свого наставника в школі між школярами, як 
матку поміж бджіл…». У повісті майже немає слова «вчитель». 
Письменник використовував інше, вагоміше слово – «настав-
ник», а також ставив досить високі вимоги до його знань – во-
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лодіти мінімум трьома мовами, тому Степан Мартинович го-
ворив трьома діалектами «чисто по-руськи. І, коли обставини 
вимагали, а іноді і без будь-яких обставин, виключно малоро-
сійською. У випадках патетичних – церковною мовою і май-
же завжди – текстами зі Святого Писання». Окрім того, він, 
лежачи на пасіці Никиформа Федоровича під липою, «читав 
Тита Лівія» та із захопленням цитував Вергілієву «Енеїду» 
в оригіналі. 

Т. Шевченко не залишав поза увагою суспільне виховання – 
спілкування дітей з однолітками та дорослими, ознайомлення 
з довкіллям, працею, побутом, звичаєвим правом. У багатьох 
творах оповідав гірку долю дівчини-покритки. Кобзар співчу-
вав дівчині, проте не засуджував батьків, які вигнали її з дому 
та прирекли на смерть. У поемі «Катерина» він застерігав ін-
ших дівчат від подібних помилок, про що свідчать такі слова:

Кохайтеся, чорнобриві, 
Та не з москалями, 
Бо москалі – чужі люде, 
Роблять лихо з вами. 
Москаль любить жартуючи, 
Жартуючи кине; 
Піде в свою Московщину, 
А дівчина гине… [9, с. 15]. 

Вустами Марти з повісті «Наймичка» поет так описав долю 
нещасної дівчини: «А у них, бідних, що залишилося? Ганьба, 
і до гробу ганьба!» [9, с. 301]. 

Українська селянська родина жила за звичаями і мораллю, 
що були вироблені багатьма попередніми поколіннями: «Добра 
слава для нас свята, проте для жінки – тим більше» [9, с. 457]. 
Обов’язком дітей було доглядати батьків. Горе тим батькам, які 
залишалися без дітей, та ще більше лихо очікувало дітей, які 
покидали напризволяще матір та батька.

Зрозумілими стали й такі слова дівчини з поеми «Тополя»:

Сама хоче мене мати 
В землю заховати… 
А хто ж її головоньку 
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Буде доглядати? 
Хто догляне, розпитає, 
На старість поможе? [9, с. 27]. 

Страшна доля очікувала й Зосима з повісті «Близнюки» та 
Іполіта з повісті «Нещасний», які ставилися до матері нена-
лежним чином [9]. 

Не краще було й батькам дівчини-покритки, що бачимо з та-
ких рядків:

Осталися сиротами 
Старий батько й мати [9, с. 18]. 

Після вигнання дитини з хати, вони, як то велить звичай, за-
лишалися в певній ізоляції від сільської громади. Це була їхня 
ціна за погане виховання доньки. Залишені напризволяще, 
замучені горем, вони поступово згасали, залишаючись «про-
пащими на вік» [9, с. 301]. «Сором своєї єдиної дитини, своєї  
Лукії, не пережила старенька мати. Вона плакала, плакала, по-
тім захворіла і незабаром померла. Старий, поховавши свою 
бідну подругу, не встояв перед великим горем, почав пити і за 
два роки пропив усе своє добро, уже добивався до самої хати» 
[9, с. 303], – писав Т. Шевченко в повісті «Наймичка». 

Не кращою була й доля дівчат з поем «Тополя», «Відьма», 
«Катерина» та ін. 

Підсумовуючи, Кобзар зазначав: «Ось такі бувають іноді на-
слідки хвилинного захоплення» [9, с. 303]. 

Велику увагу приділяв поет трудовому вихованню молоді. 
Лише людина праці була для нього прекрасною: «Щасливий, 
сто разів щасливий той, хто зумів відмежувати себе від усього 
негідного людини і бути задоволеним тим благом, яке здобув 
він власною працею» [9, с. 462]. 

Ґрунтовний підхід Т. Шевченка до роботи на педагогічній 
ниві засвідчував той факт, що він закінчив академічні курси та 
спеціальну педагогічну підготовку і, здобувши звання педаго-
га-академіка, був затверджений на посаді викладача малюван-
ня в Київському Університеті. 

Отже, у творах Кобзаря було викристалізовано ідеал осо-
бистості. Це людина в першу чергу релігійна, з багатогранними 
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знаннями і високими моральними рисами, чесна, працьовита, 
добра, з почуттям гідності та громадянськими обов’язками, яка 
любить працю, здатна застосовувати свої знання в житті, розу-
міти і цінувати мистецтво. 

1. Доманицький В. Тарас Шевченко. – Чикаго ; Іллінойс, 1961. – 116 с. 
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Таїсія Сидорчук  
(Київ) 

ДО ІСТОРІЇ ПОСТАННЯ УКРАЇНОЗНАВЧИХ СТУДІЙ 
У ГАРВАРДСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

(за матеріалами архіву Омеляна Пріцака) 

У 2013 році Гарвардський українознавчий центр відзначив 
дві знаменні дати – 45-річчя із часу підписання договору про 
створення українознавчих студій у Гарвардському університе-
ті президентом Гарварду і головою Фонду кафедр українознав-
ства та 40-річчя заснування Українського наукового інституту 
Гарвардського університету (далі – УНІГУ). Мрія та ініціати-
ва українських студентів у США (більш як 50-річної давності) 
про «створення в котромусь із американських університетів 
постійної катедри (тоді – одної) з якоїсь ділянки українознав-
ства» [15, c. 10.] завдяки підтримці всієї української спільноти 
в США та жертовній праці і витривалості керівництва, пред-
ставників і комітетів Фонду кафедр українознавства, не лише 
здійснилася, але й утілилася у визнаний у міжнародному ака-
демічному світі український науковий осередок. Наразі він є 
інтегральною складовою Гарвардського університету і включає 
кафедру історії України ім. Михайла Грушевського, кафедру 
української літератури ім.Д. Чижевського, кафедру української 
філології ім. Олександра Потебні, Гарвардський український 
науковий інститут, Гарвардський український літній інститут, 
науковий семінар, бібліотеку та архів і три постійні меморіаль-
ні лекційні форуми – Богдана Кравціва, Василя і Марії Петри-
шин, Зеновії Сохор Перрі. Окрім того, видавнича діяльність 
була представлена виданнями «Harvard Series in Ukrainian 
Studies», «Recenzija. A Review of Soviet Ukrainian Scholarly 
Publications», «Гарвардська бібліотека давнього українського 
письменства», журналом «Harvard Ukrainian Studies», низкою 
монографічних серій, буклетами, проспектами тощо. 

Вивчення історії створення та діяльності Українського нау-
кового інституту Гарвардського університету і визначення 
його значення в колі інших зарубіжних українознавчих осе-
редків ХХ ст. лише розпочинається сучасними істориками, 
зокрема в контексті дослідження наукової та науково-органі-
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заційної праці Омеляна Пріцака. Тут варто назвати таких до-
слідників, як Я. Дашкевич [3, c. 7–14; 4, с. 11–15], В. Потуль-
ницький [11, c. 20–30; 12, с. 6–10], Ю. Кочубей [5, c. 6–19; 6, 
с. 31–33], Ю. Недужко [10, c. 199–208], О. Лучук [7, c. 28–35], 
Н. Гумницька [2, c. 266–279]. Окрім того, тема УНІГУ була ви-
світлена дослідниками в контексті аналізу міжінституційної 
спів праці українських зарубіжних осередків, зокрема А. Ата-
маненко [1, c. 263– 268]. 

Із часу відкриття у 2007 році в Національному університеті 
«Києво-Могилянська академія» (далі – НаУКМА) Меморіаль-
ного кабінету-бібліотеки Омеляна Пріцака, на основі перевезе-
ної із США бібліотечно-архівно-мистецької колекції вченого 
та науково-технічного опрацювання його особового архіву [14, 
c. 100–111], для дослідників відкривалися нові можливості у 
вивченні вищезазначеної теми із залученням значного за об-
сягом важливого за науковою цінністю джерельного матеріалу. 
Насамперед це було пов’язано з тим, що особовий архів О. Прі-
цака містив, окрім його науково-творчих матеріалів та особис-
тих документів, цілісні документальні комплекси низки науко-
вих установ, товариств, форумів, видавництв, у тому числі й 
зарубіжних, у створенні, діяльності та реалізації яких учений 
брав безпосередню участь. З трьома описами особового фонду 
О. Пріцака можна ознайомитися на сайті наукової бібліотеки 
НаУКМА [17]. 

Оскільки О. Пріцак був одним з активних учасників постан-
ня трьох українознавчих кафедр та Українського наукового ін-
ституту в Гарвардському університеті, першим професором ка-
федри історії України ім. М. Грушевського, першим директором 
вищеназваного інституту, яким керував 16 років до виходу на 
пенсію в 1989 році, архів ученого став найціннішим фондом до-
кументів в Україні з історії українознавчого центру в Гарварді. 
Відповідно до схеми систематизації архіву О. Пріцака, матеріа-
ли УНІГУ входили до Опису 1 особового фонду вченого і, за-
лежно від видової та типологічної характеристики документів, 
були включені до таких розділів і підрозділів архівного фонду: 

- 1.2. Статті О. Пріцака. 
- 1.6. Доповіді, виступи О. Пріцака. 
- 1.3. Передмови до наукових праць. 
- 1.4. Рецензії, відгуки, висновки. 
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- 3.4. Листи до О. Пріцака від організацій. 
- 3.5. Тематичне листування. 
- 6.3.1. Матеріали лекційних курсів і семінарських занять зі 

сходознавчих та українознавчих дисциплін. 
- 6.3.2. Реферати та магістерські роботи студентів, керовані 

О. Пріцаком. 
- 6.3.4. Матеріали Фонду кафедр українознавства. 
- 6.3.5. Матеріали адміністративної та наукової діяльнос-

ті О. Пріцака на посаді директора Українського наукового 
інституту. 

- 6.3.5.1. Матеріали Гарвардського проекту «Тисячоліття 
хрещення України». 

- 6.3.5.2. Матеріали видавничих проектів УНІГУ. 
- 7.3. Матеріали міжнародних та вітчизняних наукових фо-

румів – симпозіумів, конгресів, конференцій. 
- 9.7. Альбоми з фотографіями. 
- 14.5. Матеріали до біографії та бібліографії наукових праць 

інших осіб. 
Документи, що розкривають періоди підготовки, безпосеред-

ньо постання трьох українознавчих кафедр і УНІГУ та почат-
ковий етап організації викладацької й дослідницької робо-
ти Гарвардського українознавчого центру, в основному були 
зосереджені в розділах «Науково-творчі праці О. Пріцака», 
«Матеріали Фонду кафедри українознавства», «Матеріали 
адміністративної та наукової діяльності О. Пріцака на посаді 
директора УНІГУ», «Листування». У розділі «Науково-творчі 
праці О. Пріцака» містяться рукописні, машинописні та дру-
ковані тексти статей, доповідей і виступів ученого, де було ви-
кладено обґрунтування й концепцію українознавчого центру в 
Гарварді, полеміку з окремими представниками української ді-
аспори про потребу заснування такого центру в Гарвардському 
університеті, плани та перспективи діяльності УНІГУ, підго-
товчі матеріали і виписки О. Пріцака та інших співробітників 
УНІГУ, перших видань «Harvard Series in Ukrainian Studies», 
«Recenzija. A Review of Soviet Ukrainian Scholarly Publica-
tions», опис окремих масштабних наукових проектів УНІГУ, 
зокрема таких, як «Тисячоліття хрещення Русі-України», «Гар-
вардська бібліотека давнього українського письменства» тощо. 
Більшість цих статей і виступів було опубліковано в наукових 
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періодичних виданнях («Український історик»), в українській 
періодичній пресі в США і Канаді (газети «Свобода», «Укра-
їнський голос») у період 1967–1973 років, коли, з одного боку, 
відбувався процес акумуляції інтелектуально-моральних та 
матеріально-фінансових зусиль української спільноти в США 
на створення Гарвардського українознавчого центру, та про-
цес переговорів і узгоджень з керівництвом Гарвардського 
університету та офіційного відкриття українських кафедр і 
 УНІГУ – з другого. У 1973 році, у рік відкриття УНІГУ, ці стат-
ті та виступи О. Пріцака було опубліковано Фондом кафедр 
україно знавства окремим виданням як своєрідний підсумок 
без перебільшення титанічної праці вченого, Фонду кафедр 
українознавства, його представників та комітетів [16]. 

Рукописні і машинописні варіанти статей та виступів О. Прі-
цака (із численними авторськими правками) були цінним дже-
релом для реконструкції осмислення науковцем основ них засад 
постання та завдань Гарвардського українознавчого осередку в 
умовах відсутності незалежної української держави та вільного 
розвитку гуманітарної науки в Україні. Тому в авторській після-
мові до вищевказаного збірника О. Пріцак, резюмуючи основні 
тези своїх статей та виступів щодо заснування українознавчого 
центру, ще раз звернувся до читачів з такими словами: «Укра-
їнська ідентичність, база культурної та політичної активности, 
джерело атракційної сили для нової генерації не можуть нор-
мально існувати без рішальної допомоги трьох українознавчих 
дисциплін (і то в тім порядку!): мови, літератури й історії» [13, 
c. 161], які, на переконання вченого, могли розвиватися та діяти 
за умови викладання і навчання цих дисциплін у системі уні-
верситетської освіти та проведення в структурі університету до-
слідницької роботи у форматі наукового інституту. 

В архіві зберігаються матеріали урочистого засідання Комі-
тету українських студій від 30 квітня 1973 року, де президент  
Гарвардського університету Д. Бок оголосив про офіційне 
відкриття трьох українознавчих кафедр. На цьому ж засідан-
ні відбувся відкритий захист докторської дисертації на тему 
«Стосунки гетьмана Пилипа Орлика з Кримським ханатом і 
Османською Портою. 1710–1742» першого випускника україно- 
знавчого центру О. Субтельного, як своєрідний підсумок ба-
гаторічної попередньої праці всієї української громади в США 
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та анонс на подальшу потужну науково-викладацьку роботу 
ново створеного українського центру в Гарварді. Серед цих ма-
теріалів – рукописний текст виступу О. Пріцака під час захис-
ту дисертації О. Субтельного, оголошення, запрошення, друко-
ваний буклет з детальною інформацією, фотозображеннями та 
враженнями учасників від події. 

Питання організації створення українознавчих студій у Гар-
вардському університеті, фінансового забезпечення їх відкрит-
тя та подальшого функціонування на відповідному для уні-
верситетської системи США рівні, об’єднання зусиль багатьох 
українських студентських, громадських, професійних, нау-
ково-освітніх товариств та в цілому української спільноти на 
американському континенті для заснування університетського 
українознавчого осередку, було представлено в численних ори-
гінальних (рукописних, машинописних, друкованих) докумен-
тах Фонду кафедр українознавства (далі – ФКУ), спеціального 
органу для здобуття коштів та для відкриття українознавчого 
центру. Одним з найдавніших документів діяльності ФКУ в 
архівній колекції О. Пріцака був Сертифікат включення Фон-
ду українських студій до департаменту Університету Албанг 
Штату Нью-Йорк, виданий 19 вересня 1958 року [8]. Імовірно, 
цей документ передав О. Пріцакові С. Хемич – один з ініціа-
торів створення українознавчих студій у структурі американ-
ських університетів (ще з 1957 року), співзасновник і прези-
дент ФКУ та близький соратник О. Пріцака. 

Основний масив документів ФКУ в архіві О. Пріцака охоп-
лював період з 1967 року, коли вченого, після 4-річної роботи у 
Вашингтонському університеті (Сіетл), запросили до Гарвард-
ського університету на посаду професора і включили в процес 
створення українознавчих студій, аж до 1990 року – часу вихо-
ду вченого на пенсію та його переїзду до України. Ці матеріали 
включають документи про створення та діяльність ФКУ (ого-
лошення про засідання, збори, з’їзди ФКУ, списки учасників 
зборів, звернення та заклики ФКУ до громадськості про внес-
ки, оголошення про заходи, фінансові звіти), матеріали Науко-
вої Ради Кафедри Українознавства Гарвардського університету 
(далі – НРКУ) за 1967–1975 роки (повідомлення членів НРКУ 
про присутність на зборах, протоколи зборів НРКУ, Правиль-
ник НРКУ, рукописні тексти виступів О. Пріцака), матеріали 
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Постійної конференції українських студій (далі – ПКУС), зо-
крема програми з’їздів ПКУС, Вісті ПКУС, списки представ-
ників професійних груп української діаспори США, Канади, 
країн Європи – потенційних жертводавців, прихильників та 
учасників відкриття українознавчого центру, друковані інфор-
маційно-довідкові матеріали ФКУ (буклети, проспекти, бюле-
тені, Внутрішній обіжник ФКУ за 1967–1975 роки, Обіжний 
листок ФКУ за 1986–2004 рр.) та ін. 

У розділі «Матеріали адміністративної та наукової діяль-
ності О. Пріцака на посаді директора УНІГУ» зосереджувався 
чисельно найбільший масив документів з історії заснування 
Гарвардського українознавчого центру, який був сформований 
у 47 архівних справ і включав 828 архівних документів різнома-
нітних за видовими, типологічними, хронологічними та жанро-
вими характеристиками [9]. З одного боку, тут фактично було 
представлено історію УНІГУ за майже 40 років, оскільки до-
кументи відтворювали детальний літопис постання і функціо-
нування українознавчого осередку в Гарварді та різнопланові 
напрямки його діяльності, а також роль О. Пріцака як заснов-
ника і багаторічного директора УНІГУ – з другого. До розділу 
входили підготовчі матеріали створення, програми діяльності 
УНІГУ, підготовлені О. Пріцаком, підбірка текстів його висту-
пів, присвячених створенню та діяльності УНІГУ, його чисельні 
нотатки, підбірка текстів виступів різних осіб про УНІГУ, ого-
лошення, порядки денні та протоколи засідань Комітету укра-
їнських досліджень (Committee on Ukrainian Studies), списки 
співробітників УНІГУ, звіти про діяльність УНІГУ, підготовчі 
документи щодо фінансового планування, річні фінансові зві-
ти, матеріали наукового семінару (графіки роботи, оголошення 
про виступи, протоколи, стенограми, матеріали дискусій, нотат-
ки окремих виступів О. Пріцака), матеріали видавничих про-
ектів УНІГУ (проспекти окремих видань, інформація та звіти 
про хід підготовки окремих видань та видавничої діяльності 
інституту), матеріали створення та організації видання журна-
лу «Harvard Ukrainian Studies» (підготовчі матеріали і нотатки 
О. Пріцака, протоколи нарад редколегії, списки членів редколе-
гії, вимоги щодо оформлення наукових матеріалів), матеріали 
комплектування бібліотечного фонду з україніки в Гарвард-
ському університеті, у тому числі й списки подарованих книг, 
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списки видань з україніки в Harvard College Library, докумен-
ти співробітників Harvard College Library, матеріали часопису 
«Recenzija. A Review of Soviet Ukrainian Scholarly Publications», 
підбірка номерів інформаційних періодичних видань УНІГУ, 
зокрема «Harvard Ukrainian Stu dies Newsletter», друковані ін-
формаційно-довідкові матеріали УНІГУ (буклети, путівники, 
тематичні плани, каталоги та анонси видань), інформаційно- 
довідкові матеріали Літньої школи (програми курсів, буклети, 
повідомлення про лекції, звіти, списки та аплікаційні форми 
студентів, навчальні матеріали, підготовлені викладачами шко-
ли, підбірка матеріалів періодичної преси про створення та ді-
яльність УНІГУ (газетні журнальні вирізки статей і повідом-
лень, окремі періодичні видання) тощо. 

На особливий інтерес у контексті дослідження тривалого 
процесу реалізації та початкового періоду діяльності Гарвард-
ського українознавчого центру заслуговувала епістолярна ко-
лекція архіву О. Пріцака. Тематика заснування та діяльності 
УНІГУ висвітлюється в таких групах листування, як офіційне 
і приватне листування, листи до О. Пріцака науковців, громад-
ських, політичних, релігійних діячів, церковних ієрархів, листу-
вання ФКУ, листування членів Наукової ради ФКУ, тематичне 
листування щодо окремих етапів та аспектів діяльності УНІГУ, 
зокрема щодо створення, дискусії про доцільність вибору Гар-
вардського університету, листування з адміністрацією Гарвард-
ського університету та університетами і науковими інституція-
ми країн світу щодо науково-організаційної співпраці, а також 
щодо викладання на українознавчих кафедрах, щодо фінансо-
вого забезпечення діяльності та щодо окремих проектів. Особ-
ливістю листування була наявність значної кількості додатків 
до листів, зокрема різноманітних друкованих інформаційно- 
довідкових матеріалів, списків, звернень, текстів статей та за-
міток до преси, фотографій тощо. Варто зазначити, що збере-
глася частина копій листів (офіційних і приватних) О. Пріцака 
до своїх кореспондентів та партнерів УНІГУ. Це дає можливість 
чіткіше уявити обговорювані в листуваннях питання. 

Навіть такий стислий огляд особового архівного фонду 
О. Пріцака щодо створення та діяльності українознавчого 
цент ру в Гарвардському університеті на етапі його становлення 
і позиціонування як потужного наукового осередку в структурі 
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одного з елітних і найпрестижніших університетів США та сві-
ту дає можливість зробити деякі висновки: 

1. Український науковий інститут Гарвардського універ-
ситету, завдяки ідеї українських студентів-емігрантів у США 
в 1950-х роках відкрити хоча б одну українознавчу кафедру в 
одному з американських університетів, фінансовій підтримці 
всієї української спільноти та об’єднаним зусиллям україн-
ських інтелектуалів, громадських діячів, став одним з провід-
них українських академічних центрів світу. 

2. Особовий архів О. Пріцака, що зберігається в Націо-
нальному університеті «Києво-Могилянська академія», є дру-
гим (після УНІГУ) за змістовною цінністю та кількістю оди-
ниць зберігання, місцем зберігання документів Гарвардського 
україно знавчого центру. 

3. Матеріали щодо історії постання УНІГУ в архіві О. Пріца-
ка мають значну наукову, джерельно-історичну, пізнавальну та 
культурологічну цінність, оскільки, з огляду на їхню оригіналь-
ність і, у багатьох випадках, одиничність примірників, вони є 
 унікальними документами для дослідження не лише історії укра-
їнських студій у Гарварді, але й історії української науки ХХ ст. 

4. Архівні документи заснування та діяльності УНІГУ роз-
кривають роль і значення такої непересічної особистості в сві-
товій та вітчизняній гуманітарній науці, як О. Пріцак, котрий 
поєднував у собі якості академічного вченого, скрупульозного 
аналітика, видатного джерелознавця і талановитого органі-
затора науки, внесок якого у створення та діяльність Societas 
Uralo-Altaica, Українського наукового інституту Гарвардсько-
го університету, Міжнародної асоціації україністів, Інституту 
сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-
ського НАН України, кафедри історіософії Національного 
університеті імені Тараса Шевченка потребує наукового дослі-
дження та гідного пошанування громадськістю. 
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Галина Солоіденко  
(Київ) 

РОЛЬ УЧЕНИХ, ГОЛІВ ІНФОРМАЦІЙНО-
БІБЛІОТЕЧНОЇ РАДИ НАН УКРАЇНИ В ДІЯЛЬНОСТІ 

БІБЛІОТЕЧНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МЕРЕЖІ  
ТА РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ 

Розвитку бібліотечно-інформаційної системи НАН Украї-
ни, до складу якої нині входять Національна бібліотека України 
імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ), Львівська національна 
наукова бібліотека України імені В. Стефаника та 95 бібліотек 
наукових установ із сукупним документно-інформаційним 
фондом понад 30 млн примірників, сприяла діяльність Інфор-
маційно-бібліотечної ради (далі – ІБР) НАН України – постій-
но діючого дорадчого органу Президії НАН України. 

Потреба «планово організувати та координувати бібліотеч-
ну справу всієї Всеукраїнської академії наук у цілому» виника-
ла регулярно й вимагала створення постійно діючих колегіаль-
них органів. Особливої гостроти це питання набуло в складні 
для ВБУ та наукових установ ВУАН часи (20–30-ті рр. ХХ ст.). 
Саме в цей період були створені й розпочали роботу Бібліогра-
фічна та Бібліотечна комісії ВУАН. 

Діяльність колегіального органу вчених, назва якого впро-
довж майже століття змінювалася (Бібліотечна комісія, Бібліо-
течна рада, Інформаційно-бібліотечна рада), була спрямована 
на організацію раціональної роботи всієї бібліотечно-інформа-
ційної системи НАН України, розвиток дієвої координації та 
міжбібліотечної взаємодії. 

До складу Ради входили провідні вчені Академії наук 
України, директори Бібліотеки, фахівці в галузі бібліотеко-
знавства, бібліографознавства, книгознавства, а згодом – з нау-
ково-інформаційної діяльності та інформаційних технологій. 
У різні роки Раду очолювали відомі вчені, зокрема академіки 
НАН України О. Білецький, К. Білодід, В. Русанівський, І. По-
ходня, В. Немошкаленко, які, усвідомлюючи зростаючу роль 
інформації в суспільстві, високе громадське призначення біб-
ліотеки й бібліотечної професії, зробили відчутний внесок у 
розвиток бібліотечно-інформаційної системи. У 2003 році Го-
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ловою ІБР було призначено Генерального директора НБУВ, 
академіка НАН України О. Онищенка [12]. 

Архівні документи свідчать про надзвичайно широкий діа-
пазон проблем, які порушувалися й вирішувалися вченими 
(членами рад) з метою покращення забезпечення установ Ака-
демії науковими виданнями, за постійного сприяння Президії 
Академії. Варто зазначити, що вже в першому Статуті Україн-
ської академії наук (1918) було передбачено, що Національна 
бібліотека та бібліотеки академічних інститутів будуть розви-
ватися як єдина інформаційна система, де універсальний за 
змістом фонд головної бібліотеки доповнюватимуть ретельно 
відібрані галузеві фонди наукових установ Академії [18]. 

У створенні бібліотек, формуванні їх фондів, організації ка-
талогів, класифікації літератури, налагодженні книгообміну 
активну участь брали вчені Академії. Вони листувалися з відо-
мими закордонними науковцями, стежили за інформацією про 
вихід наукових журналів, допомагали визначити найцінніші в 
науковому плані видання, складали списки видань для затвер-
дження їх вищими відомчими інстанціями. 

Ядро фондів більшості бібліотек наукових установ ста-
новили особисті бібліотеки та колекції відомих учених-за-
сновників цих установ – О. О. Богомольця, Р. Є. Кавецького 
(Інститут експериментальної патології, онкології та радіо-
біології ім. Р. Є. Кавецького), О. В. Палладіна (Інститут біохі-
мії ім. О. В. Палладіна), М. Г. Холодного (Інститут ботаніки), 
М. М. Крилова (Інститут математики), Я. В. Ролла (Інститут 
гідробіології), М. М. Доброхотова (Інститут газу), І. М. Фран-
цевича (Інститут проблем матеріалознавства), А. А. Горшкова 
(Фізико-технологічний інститут металів та сплавів) та ін. [10]. 

Серед академічних бібліотек одними з найстаріших, засно-
ваних ще в середині XIX ст., є бібліотеки Державного природо-
знавчого музею НАН України (м. Львів) та Одеського археоло-
гічного музею НАН України. Зокрема, Бібліотека Державного 
природознавчого музею станом на 01.03.1865 року нараховува-
ла понад 18 тис. томів, її основу становило унікальне зібрання 
«Поторицької бібліотеки», яку започаткував і збирав усе жит-
тя з глибоким знанням і досконалою обізнаністю з польською 
бібліографією почесний член Краківського наукового товари-
ства Юзеф Дідушицький [16]. 
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Павло Тутковський – відомий учений, геолог, географ, 
бібліо граф та громадський діяч – по праву вважається одним із 
засновників Національної бібліотеки Української держави. Він 
брав активну участь в обговоренні закону про Бібліотеку та її 
фонд, переймався проблемами комплектування. Помітним був 
внесок П. Тутковського і в становлення бібліотеки очолювано-
го ним Інституту геологічних наук. Дбаючи про фонди бібліо-
теки, він передав туди власне книжкове зібрання; створювати 
бібліотеку доручив своїй доньці – письменниці, бібліографу 
Ользі Сно-Тутковській (1926–1929), а після її смерті впродовж 
1929–1941 років бібліотеку очолювала онука П. Тутковсько-
го – Олена Сно [4].

Директор та організатор Інституту онкології (нині – Інсти-
тут експериментальної патології, онкології і радіобіології) Рос-
тислав Кавецький блискуче знав зміст і розташування фонду 
бібліотеки, незмінно радів книжковим новинкам, високо ціну-
вав рідкісні хвилини усамітнення в читальному залі. Він увів 
чудову традицію – відвідувати з усіма гостями бібліотеку, роз-
повідав про особливо цінні видання, вважаючи книгозбірню 
предметом особистої гордості. Р. Кавецький любив повторюва-
ти такі слова: «Якщо театр починається з вішалки, то інститут 
починається з бібліотеки» [20]. 

Уже фактом свого існування бібліотеки наукових установ 
найчастіше зобов’язані подвижництву вчених. Бібліотека Ін-
ституту фізики, яка була організована 1921 року при Фізичній 
дослідницькій лабораторії набагато раніше інституту (заснова-
ний у 1929 р.), пережила нелегкі етапи становлення й розвитку 
і сьогодні є однією з найбільших академічних бібліотек за скла-
дом фондів. Під час війни Інститут фізики був евакуйований 
до Уфи, а бібліотека залишилася в Києві та була збережена, 
про що свідчить телеграма до Уфи після визволення Києва до 
одного з провідних учених Інституту П. Г. Борзяка: «Скоріше 
повертайтеся, навіть бібліотека вся збереглася» [6]. 

Історії бібліотек академічних інститутів, діяльності керів-
ників установ, видатних учених і голів ІБР знайшли висвіт-
лення на сторінках п’ятнадцятого випуску збірника наукових 
праць Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько-
го «Бібліо теки Національної академії наук України: історія і 
сучасність» (Київ, 2006). У науковій статті «Проблеми до-
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слідження історії бібліотек України» голова ІБР – академік 
О. Онищенко – наголошував, що знання історії взагалі та істо-
рії бібліотек зокрема, усвідомлення кожною бібліотекою своїх 
коренів допомагає вписатися в нову реальність, утвердитися, 
показати, яка значуща й цікава її історія, які непересічні осо-
бистості присвятили їй своє життя [15]. 

Традиція передавання особистих бібліотек учених до бібліо-
тек наукових установ продовжується й нині. Лише за останні 
декілька років було передано особисті бібліотеки видатних 
науковців, зокрема фундатора української нейрофізіологіч-
ної школи, академіка П. Костюка – Інституту фізіології; укра-
їнського мовознавця, академіка О. Мельничука – Інституту 
мовознавства; матеріалознавця, академіка В. Панасюка – Фі-
зико-механічному інституту; академіків В. Немошкаленка та 
А. Шпака – Інституту металофізики; академіків О. Амоші та 
В. Вишневського – Інституту економіки промисловості; відо-
мого вченого-зоолога В. Пучкова – Інституту зоології; академі-
ка Я. Яцківа – Головній астрономічній обсерваторії; академіка 
Г. Єльської – бібліотеці Інституту молекулярної біології та ге-
нетики; академіка М. Поповича – бібліотеці Інституту філосо-
фії; академіка О. Онищенка – НБУВ. 

НБУВ була базовою організацією Інформаційно-бібліо-
течної ради та науково-методичним центром для бібліотек 
наукових установ фактично з перших років існування (засно-
вана в 1918 р. як Національна бібліотека Української держави 
і фундаментальна бібліотека АН України). Протягом усіх іс-
торичних періодів розвитку – від початкового теоретичного 
обґрунтування основних засад діяльності до практичної реа-
лізації всіх ідей, пов’язаних із комплектуванням, зберіганням, 
використанням інформаційного потенціалу, піднесенням ролі 
інформації в житті суспільства – НБУВ опікувалася роботою 
бібліотек, організовувала й координувала їхню діяльність. 

Постанову Президії ВУАН про створення Бібліотечної 
комісії вперше було прийнято в 1929 році [3], а 14 листопа-
да 1930 року Президією ВУАН затверджено підготовлений 
за результатами обстеження ревізійною комісією Академії 
«План реорганізації бібліотечної справи у ВУАН». До складу 
Комісії входили голова, два завідувачі бібліотек відділів, два 
представники ВБУ, представники відділів Академії та уста-
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нов при Президії ВУАН. Ініціював створення Комісії дирек-
тор Всенародної бібліотеки України Степан Постернак, який 
у 1922–1923 роках був членом Тимчасового комітету для за-
снування Національної бібліотеки і з власного досвіду знав, 
наскільки успішно й оперативно вчені вирішували нагальні 
питання організації практичної роботи новостворюваної біб-
ліотеки, її наукової діяльності. У протоколі № 258 засідан-
ня Комітету ВБУ від 30 січня 1924 року було зазначено, що 
того часна Рада бібліотекарів ухвалила надрукувати 500 при-
мірників публікації директора Бібліотеки С. Постернака 
«Всенародна бібліотека України при Всеукраїнській акаде-
мії наук у м. Києві» для розсилки й активізації регулярного  
книгообміну [17]. 

Упродовж 1930-х років питання про придбання для установ 
Академії вітчизняної та іноземної наукової літератури роз-
глядалося Президією дуже часто, адже науково-інформаційне 
забезпечення новоутворених установ Академії було однією з 
найгостріших проблем. «Велику науку не можна робити без 
літератури – це фундамент науки», – говорив на зборах Акаде-
мії наук УРСР у 1932 році засновник Інституту біохімії і його 
директор, а в 1946–1962 роках – президент АН УРСР О. Пал-
ладін [5].

Стан книгопостачання академічних установ регулярно роз-
глядався на засіданнях Президії АН. У 1934 році до Моск ви 
було відряджено групу вчених, докторів наук у складі Б. Чер-
нишова, Р. Кавецького та Г. Савіна для виявлення невико-
ристаних валютних коштів, виділених для ВУАН головою 
РНК СРСР В. Молотовим та з’ясування порядку передплати 
іноземних видань. Це завдання вчені успішно виконали [2]. 

Учені, які знали інформаційні потреби науки і стан їх за-
безпечення в установах Академії, надавали дієву допомогу в 
налагодженні міжнародного та внутрішньосоюзного книго-
обміну, забезпеченні інститутів всесоюзними й українськи-
ми обов’язковими примірниками видань. Значну допомогу 
бібліотекам у справі комплектування іноземною літературою 
надавали відомі українські вчені, зокрема О. Богомолець, 
М. Гришко, М. Крилов, А. Кримський, О. Палладін, Є. Па-
тон, Б. Чернишов, І. Шмальгаузен та ін. Вони уважно сте-
жили за новинками зарубіжної літератури й використовува-
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ли особисті та наукові зв’язки для активізації міжнародного  
книгообміну. 

У 1939–1940 роках було зроблено спробу здійснити центра-
лізовану передплату іноземної періодики, комплектування 
бібліотек за допомогою міжнародного книгообміну. У серп-
ні 1944 року Президія АН УРСР доручила керівництво 
БАН УРСР бюро Відділу суспільних наук, і з цього часу всі 
рішення, що стосувалися БАН УРСР та бібліотечної діяльнос-
ті загалом, готувалися Б. Чернишовим і головою Відділу сус-
пільних наук – академіком М. Птухою, якого згодом (з лютого 
1945 р.) призначили головою Бібліотечної комісії. 

Події 1946 року свідчили про величезне прагнення вчених 
зрушити питання про забезпечення Академії науковою літера-
турою. Так, упродовж усього року стан бібліотечної справи в 
установах АН України розглядався на чотирьох засіданнях Пре-
зидії. Внаслідок цих слухань було змінено організацію міжна-
родного книгообміну – його почали здійснювати безпосередньо 
через БАН УРСР, що прискорило термін надходження літера-
тури. Крім того, інститути отримали дозвіл самостійно обміню-
ватися своїми виданнями із закордонними  установами [13].

На стані книгопостачання бібліотек інститутів позитив-
но позначилася також реалізація пропозицій БАН УРСР та 
Бібліо течної комісії про забезпечення бібліотек провідних 
інститутів обов’язковим примірником видань СРСР. За по-
данням Президії АН УРСР Рада Міністрів УРСР порушила 
клопотання перед Радою Міністрів СРСР про виділення для 
української академії одного платного обов’язкового союзно-
го примірника, який було розподілено між 26 інститутами 
АН України. 

Президія АН УРСР підтримала пропозицію Ю. Меженка 
про створення при Бібліотеці Керівного центру мережі бібліо-
тек системи АН УРСР (завдяки штатним ресурсам АН), що 
мало б забезпечити якісно новий рівень роботи бібліотек інсти-
тутів, розвиток їх як єдиної інформаційно-бібліотечної систе-
ми з уніфікованою організацією основних бібліотечно-вироб-
ничих циклів. 

Такий центр (інспектуру) було створено 1946 року. Здійсне-
ні Центром обстеження 37 бібліотек наукових установ виявили 
стан діяльності бібліотек, їхні досягнення та типові недоліки, 
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сприяли окресленню перспектив подальшого розвитку [14]. 
Таким чином, методичні функції, задекларовані Головою ІБР 
(1949–1951) – академіком О. Білецьким – у «Положенні про 
Бібліотечну комісію АН УРСР» як одні з головних у її діяль-
ності, успішно реалізовувалися завдяки тому, що у своїй роботі 
Комісія спиралася на висококваліфікованих спеціалістів Дер-
жавної публічної бібліотеки УРСР. 

У 1949 році з метою посилення впливу вчених на розвиток 
бібліотечної справи в установах Академії, а також у зв’язку з 
необхідністю впорядкування книжкових фондів АН УРСР 
Президія АН реорганізувала Бібліотечну раду в Бібліотечну 
комісію і значно розширила коло питань, які БК мала розгля-
дати й вирішувати [8]. Звіти про роботу Бібліотечної комісії 
регулярно друкувалися на сторінках «Вісника АН УРСР» та 
«Доповідей АН УРСР». 

Постанова Президії АН УРСР від 6 травня 1952 року «Про 
роботу бібліотечної комісії АН УРСР» затвердила «Типо-
ве положення про бібліотеку науково-дослідного інституту 
АН УРСР» та «Типові правила користування бібліотекою 
НДІ АН УРСР», а головне – запропонувала директорам ін-
ститутів АН УРСР організувати бібліотечні ради при бібліоте-
ках інститутів та затвердити плани їх роботи на 1952 рік. Такі 
бібліо течні ради було створено майже в усіх установах АН. 
Вони суттєво вплинули на розвиток бібліотек і формування 
їхніх фондів, надавали дієву допомогу працівникам бібліотек 
у вирішенні найгостріших проблем. До прикладу, за роки іс-
нування бібліотеки Інституту ботаніки Бібліотечну комісію 
очолювали такі відомі вчені, як член-кореспондент Я. Моди-
левський, академік Д. Зеров, доктор біологічних наук Н. Кон-
дратьєва, доктор біологічних наук Б. Заверуха та ін. 

У 1964 році, у зв’язку з розширенням функцій, Бібліотечну 
комісію було реорганізовано в Бібліотечну раду [1]. Організа-
ційно Рада складалася з бюро і трьох секцій, які спеціалізува-
лися за основними напрямами наукової діяльності АН УРСР 
(фізико-математичні, хіміко-технологічні, біологічні й сус-
пільні науки), а також Бібліотекознавчої та Бібліографічної 
комісій. Розширився склад ради: крім відомих учених і фахів-
ців ДПБ УРСР, до нього ввійшли завідувачі бібліотек науко-
вих установ.
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Постанова Президії АН УРСР «Про поліпшення науково-
технічної інформації в установах Академії наук УРСР» від 
25 березня 1966 року зобов’язувала ЦНБ і видавництво «Нау-
кова думка», починаючи з квітня 1966 року, щомісячно видава-
ти інформаційний каталог «Нові іноземні книги, що надійшли 
до ЦНБ і бібліотек наукових установ АН УРСР» накладом 
300 примірників. 

З метою вдосконалення централізованого комплектуван-
ня бібліотек іноземними періодичними виданнями та раціо-
нального використання валютних коштів і можливостей між-
народного книгообміну розпорядженням Президії Академії 
наук УРСР у лютому 1970 року було створено експертну ко-
місію (з представників одинадцяти відділень) трьох секцій 
АН УРСР. До її складу ввійшли 42 особи, серед яких – 6 ака-
деміків, 7 членів-кореспондентів, 17 докторів і 12 кандидатів 
наук. З Бібліотекою в той час плідно співпрацювали такі ви-
датні українські вчені, як П. Борзяк, М. Гулий, Д. Затонський, 
А. Кіпріанов, Б. Малиновський, О. Поваренних, Г. Самсонов, 
Р. Симоненко, Р. Чаговець та ін. 

Постанови Президії АН УРСР «Про підвищення рівня 
бібліо течно-бібліографічної роботи в бібліотеках АН УРСР» 
№ 41 від 24 січня 1973 року та «Про стан та заходи щодо упоряд-
кування науково-бібліографічної роботи в установах Академії 
наук УРСР» № 238 від 15 червня 1973 року визначили зав дання 
з посилення централізації мережі бібліотек АН УРСР, створення 
єдиного перспективного плану бібліотечно-бібліографічної ро-
боти. Під контролем Ради було створено систему поточних і ре-
троспективних науково-бібліографічних видань, які враховува-
ли потребу розвитку галузевої науки, та започатковано видання 
серії біобібліографічних покажчиків про видатних учених Ака-
демії [7]. Окрім того, Центральна наукова бібліотека розпочала 
видавати «Інформаційний покажчик бібліо графічних праць, 
вико наних бібліотеками та установами системи АН УРСР». 

З кінця 1980-х років у центрі уваги Ради перебувало питан-
ня впровадження в практику роботи бібліотек Академії наук 
України новітніх інформаційних технологій та створення єди-
ної автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи. На 
засіданні БР, де розглядалося це питання, її голова – академік 
АН УРСР І. Походня – проінформував усіх членів про органі-
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зацію роботи таких підрозділів в Англії, де їхніми пріоритетни-
ми функціями було створення програмно-орієнтованих банків 
даних, підготовка прогнозно-аналітичної та оглядової інфор-
мації. Робочій групі БР було доручено розробити основ ні на-
прями Концепції побудови системи інформаційного забезпе-
чення наукових досліджень в АН УРСР [9]. 

З ім’ям Віталія Русанівського, академіка, відомого мовоз-
навця, пов’язана діяльність Інформаційно-бібліо течної ради 
в 1981–1983 та 1988–1992 роках. На засіданнях Бібліотечної 
ради під головуванням В. Русанівського заслуховувалися такі 
важливі питання, як: «Про комплектування біб ліотек зару-
біжною літературою» (від 5 квітня 1982 р.); «Вдосконалення 
бібліографічної роботи академічних бібліотек та створення 
системи інформаційно-бібліографічних посібників» (12 черв-
ня 1982 р.); «Про збереження та використання цінних ко-
лекцій, створення автоматизованої інформаційної системи 
“Пам’ятники писемності та друку”» (28 лютого 1989 р.). Фахів-
цями НБУВ та членами Бібліотечної ради був розроблений і 
затверджений АН України комплект документів, що регулюва-
ли перерозподіл невикористовуваної літератури з фондів біб-
ліотек АН України. 

Упродовж десяти років (1992–2002) Інформаційно-бібліо-
течну раду НАН України очолював директор Інституту метало-
фізики, академік НАН України Володимир Немошкаленко. 
Великий знавець і поціновувач книги, він турботливо ставився 
до фондів бібліотеки, був активним дарувальником літератури. 
Багато видань В. Немошкаленко привозив із закордонних від-
ряджень, закликаючи до цього вчених Інституту. Незва жаючи 
на колосальну зайнятість науковими, адміністративними проб-
лемами, громадськими справами, В. Немошкаленко завжди 
знаходив час завітати до бібліотеки, ознайомитися з новими 
надходженнями. У 1997–2000 роках з його ініціативи до бібліо-
теки було передано книжкові колекції та особисті бібліотеки 
вчених Інституту металофізики – академіків НАН України 
А. Смирнова, В. Свєшнікова, В. Гріднєва, члена- кореспондента 
М. Кривоглаза, а також прийнято рішення організувати їх як 
окремі колекції, виділивши для цих цілей окрему кімнату [19]. 

Організовуючи діяльність Інформаційно-бібліотечної ради, 
В. Немошкаленко особисто брав участь у вирішенні принципо-
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во важливих питань діяльності бібліотек, організації всіх знач-
них заходів Ради, був головним доповідачем на міжнародних 
наукових конференціях НБУВ. Його виступи друкувалися на 
сторінках «Бібліотечного вісника», розглядалися фахівцями 
як довготермінові програми діяльності академічної інформа-
ційно-бібліотечної системи.

У полі зору Ради постійно перебували питання підвищення 
фахового рівня бібліотечних працівників, розробка докумен-
тів, що регламентували діяльність бібліотек, забезпечення їх 
розвитку як єдиної інформаційно-бібліотечної системи з уні-
фікованою організацією основних бібліотечно-виробничих 
цик лів. Починаючи з 2006 року, увагу Ради було зосереджено 
на організації доступу установ Академії до світових інформа-
ційних ресурсів, упровадженні сучасних інформаційно-кому-
нікаційних технологій, гармонізації використання традицій-
них та електронних джерел інформації. 

У зв’язку з новими завданнями й можливостями бібліотек 
варто відзначити діяльність Голови ІБР Олексія Онищенка, за-
вдяки новаторським ідеям якого було прийнято важливі для 
установ НАН України рішення щодо передплати зарубіжних 
баз нау кової інформації, кооперативного реферування україн-
ської наукової літератури та видання УРЖ «Джерело», ство-
рення загальнонаціонального ресурсу «Наукова періодика 
України», удосконалення книгообміну з академіями наук країн 
близького й далекого зарубіжжя, забезпечення тісної співпраці 
зі створення корпоративного інформаційного ресурсу з галузе-
вими академіями наук України. 

На жаль, неможливо поіменно представити всіх учених – 
членів бібліотечних рад і комісій різних періодів, зусиллями 
яких забезпечувалися належний рівень та ефективність рі-
шень ради, зміцнення її ролі як керівного, координаційного 
та методичного центру бібліотечно-інформаційної системи 
НАН України. Це понад 100 осіб, серед яких – видатні вчені, 
керівники установ, спеціалісти бібліотек, органів науково-тех-
нічної інформації. Варто зазначити, що на всіх етапах розвитку 
бібліотек у НАН України завдяки зацікавленому, відповідаль-
ному, творчому ставленню вчених, членів бібліотечних комісій 
і рад до розв’язання бібліотечних проблем досягався позитив-
ний результат. 
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У 2013 році НБУВ видала збірник «Інформаційно-бібліо-
течна рада Національної академії наук України: історія діяль-
ності, документи і матеріали», де було вміщено біографії вче-
них, які очолювали Раду в різні роки, представлено документи, 
пов’язані з роботою Ради, інструкції, довідкові й інформаційно- 
аналітичні матеріали, а також список публікацій у фахових 
виданнях, що висвітлювали роботу ІБР та бібліотек мережі 
НАН України [11]. 
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Наталія Солонська  
(Київ) 

БІБЛІОТЕКА ХІ СТОЛІТТЯ КИЇВСЬКОГО 
СОФІЙСЬКОГО СОБОРУ ЯК ІДЕЯ КНИЖНОГО 

ЦЕНТРУ В КУЛЬТУРІ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

Дослідження історії вивчення книги і бібліотек Київської 
Русі є проблемою, що не втрачає своєї актуальності й не може її 
втратити, оскільки в такий спосіб відбиваються історія вивчен-
ня давньоруської культури загалом, картина розвитку інтересу 
в науковців до цієї теми. Найважливіше місце тут посідає ймо-
вірний книжний фонд бібліотеки ХІ ст. київського Софійсько-
го собору. 

Актуальність теми дослідження визначена й тим, що іс-
торія бібліотеки ХІ ст. київського Софійського собору, яка є 
фундаментом розвитку книжної та бібліотечної культури на 
наших землях, до сьогодні недостатньо вивчена у вітчизняній 
історичній і бібліотекознавчій науці. Ми досліджуємо історію 
цієї бібліотеки з допомогою історіографічно-бібліографічного 
викладення, крізь призму опублікованих наукових праць про 
неї, наукового опрацювання видань з історії її вивчення, що 
є новим науковим підходом у дослідженні таких історичних 
об’єктів. 

Упродовж віків амплітуда інтересу до вивчення давньорусь-
кої писемності коливалася і мала різну висоту. З огляду на об-
сяг нашої статті, розглянемо лише деякі красномовні приклади. 

Ми маємо справу з ретроспективним пізнанням об’єкта до-
слідження, що полягає в послідовному проникненні в минуле, 
у виокремленні окремих підсистем на фоні розвитку такої сис-
теми, як давньоруська бібліотека. Це дозволяє нам реалізувати 
структурно-діахронічне дослідження. Колись, перебуваючи в 
«синхронній площині» часу, давньоруська бібліотека, як «акт 
раціональної свідомості», набула нової функції, переходя-
чи в «площину діахронії». В історії науки постановка питан-
ня в такий спосіб є питанням зміни парадигм, ядра наукової 
 теорії [31]. 

Вивчення історії давньоруської бібліотеки базується на ме-
тодологічному фундаменті історико-книгознавчих досліджень, 
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засадами яких є насамперед філософія історії давньоруської та 
української книжності. 

Бібліотека, що втілила в собі ідею книжного центру Давньо-
руської держави, – це історико-культурна структура, зібрання 
рідкісних книг, книжних пам’яток (як пам’яток історії та куль-
тури), що складали її фонд, соціальне і культурне утворення в 
системі культури Київської Русі, інформаційно-культурологіч-
на система, свідчення культури епохи, її бібліотечна модель, іс-
торичне джерело інформації про минуле країни. Це дає багатий 
матеріал для подальших досліджень. Друковані видання, де 
висвітлюються проблеми бібліотеки ХІ ст. київського Софій-
ського собору як ідеї книжного центру Давньоруської держави, 
розглядаються нами як об’єкт історичного вивчення. 

За літописами, бібліотеку ХІ ст. київського Софійського со-
бору заснував Ярослав I у 1037 році. Таку ідею замислив вели-
кий князь Володимир, а реалізував його син [30]. Це – феномен 
цивілізаційного порядку, культурний феномен. Історія бібліо-
теки дає зріз синтезованого (узагальненого) уявлення про пе-
ріод княжіння Ярослава Мудрого, розвиток культури, освіти, 
духовності за цю добу, відіграє принципово важливу роль для 
об’єктивної реконструкції історичної реальності, явищ із істо-
рії розвитку форм суспільної свідомості людей, їхньої духовної 
діяльності. Це – пам’ятка духовної та бібліотечної культури, 
історична пам’ятка, своєрідний синтетичний феномен, син-
кретичне й історико-культурне явище, сукупне документаль-
не зібрання епохи Київської Русі ХІ ст., фонд якої складався з 
книжкового та архівного масиву. 

Про те, що в стародавньому Києві було зібрано багату бі-
бліотеку, свідчать тексти «Повести временних лет» [25, с. 102], 
Іларіонового «Слова о Законе и благодати», житіїв отців церк-
ви, «Изборника Святослава» 1073 року, Остромирового Єван-
гелія, записок і щоденників іноземних мандрівників, числен-
них надрукованих досліджень. 

На 1037 рік, як дату заснування бібліотеки ХІ ст. київського 
Софійського собору, указував зокрема співробітник протоіє-
рея П. Лебединцев. Він запевняв, що переконливим свідчен-
ням зведення собору в ХІ ст. є відкриті в пам’ятці архітектури 
фрески, які вчені відносять до ХІ ст. Князь Ярослав не пошко-
дував коштів, «щоб прикрасити мозаїчними зображеннями 
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весь алтар, головну баню і чотири арки». Він не міг залишити 
«не розписаними решту стін цього храму, спорудженого ще за 
17 років до його смерті» [17, с. 6]. А пішов Ярослав I із життя 
в 1054 році. Отже, завершальні оздоблювальні роботи в соборі 
здійснювалися в 1037 році. Цю дату П. Лебединцев відстоював 
і надалі [16; 17]; Його позиція збігається з точкою зору таких 
дослідників, як митрополит Макарій [21, с. 114], І. Срезнев-
ський [32, с. 17], Є. Голубинський [6, с. 188–197], М. Присьол-
ков [26, с. 83], М. Любавський [19, с. 138], Є. Карський [12, с. 9], 
О. Шахматов [39, с. 5, 416] та ін. 

На 1037 році, як на часі заснування Софійського собору, 
наголошував і член Імператорського та Археологічного това-
риств М. Сементовський. Він відстоював думку, що 4 листо-
пада 1037 року «блискучий Софійський храм було освячено 
київським митрополитом» і названо митрополією, тобто «ка-
федральним собором руських митрополитів і головним ієрар-
хічним собором». «Тоді ж Ярослав заснував при храмі св. Со-
фії перше на Русі народне книгосховище, в якому знаходилася 
значна кількість книг духовного змісту, перекладених з грець-
кої на слов’янську мову» [27, с. 1], – зазначав дослідник. 

Б. Греков не сумнівався, що «Ярослав заклав кам’яну Софію 
Київську» [7, с. 204]. Храми, на взірець Софії, сягали хмар та-
кож у Новгороді та в Полоцьку. 

Софійський собор – «найважливіший предмет у старому 
Києві». Храм «в 1037 році заснований вел. князем Ярославом I 
Володимировичем на самому місці отриманої ним тоді над пе-
ченігами перемоги, що була до того часу поза містом. Запевня-
ють, що вона побудована за прикладом і за взірець Константи-
нопольської Софії: але пізніх часів». А слугувала ця бібліотека, 
як і інші в Київській Русі, «справі та вченню віри». 

І. Франко визнавав, що «в половині XI віка <...> князь Ярос-
лав закладає першу бібліотеку при Софійськім соборі і затруд-
няє при ній багато писарів та перекладачів, і не піддає сумніву, 
що переписувано також грецькі тексти, що маємо найстарші 
послання київських митрополїтів, родовитих Греків, у грець-
ких текстах і в рівночасних староруських перекладах» [37]. 

До 1037 року відносили закладення міста Ярослава, засну-
вання Софії та Бібліотеки Ярослава Мудрого і Є. Болховіти-
нов, В. Соловйов, Д. Айналов, М. Воронін, М. Брунов, М. Кар-
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гер, М. Ільїн, С. Висоцький, А. Поппе, Г. Логвин, Ю. Асеєв. 
М. Гудзій, Л. Жуковська, Д. Лихачов, М. Пещак, М. Розов та 
інші науковці, котрі вважали, що відомості про бібліотеку вар-
то шукати і в «Изборнике Святослава» 1073 року. 

Хоча ми й не знаходимо прямої відповіді у М. Максимовича 
на те (а її й не може бути), якою була за концепцією, струк-
турою, організацією, фондами бібліотека ХІ ст. київського Со-
фійського собору, яким був характер мовної ситуації за часів 
княжіння Ярослава Мудрого, проте науковий доробок цього 
вченого цінний для висвітлення теми києво-руських бібліотек 
уже тим, що дослідник не сумнівався в існуванні Бібліотеки 
Ярослава Мудрого. 

Спиняючись на розширенні верхнього Києва, що «сталося 
вже за Ярослава благовласного», М. Максимович наголошував 
на зведенні князем «величного храму св. Софії та монастирів 
Георгієвського та Іринінського» [23, с. 66–67], митрополії при 
Софійському храмі, бо відтоді «ще більше посилилось поши-
рення віри та просвіти книжної», розбудовувалися монастирі 
та церкви [23, с. 33, 61]. 

У 1866 р. М. Максимович визнавав 1037 рік часом закладен-
ня храму. Учений аргументував своє твердження, посилаючись 
на давній Новгородський літопис, складений у першій полови-
ні XIII ст.: «Отже, Софійському собору, рахуючи від заснуван-
ня його, уже 830 років» [22, с. 96–97], – запевняв учений. Те ж 
саме стосується й соборної бібліотеки [22, с. 94–101]. 

О. Муравйов опублікував дослідження «Киево-Софийский 
кафедральный собор» (Киев, 1869), М. Оглоблін – «Киево-
Софийский первый на Руси кафедральный древнейший меж-
ду всеми ныне существующими русскими храмами собор» 
(див.: Киевские Епархиальные Ведомости (Киев, 1874. – № 8, 
Отд. 2. – С. 177–184)). Петербурзьке імператорське археоло-
гічне товариство оприлюднило «Описание Киево-Софийско-
го собора», журнал «Киевская Старина» (1882) – публікацію 
«Описание Киево-Софийского кафедрального собора» під 
псевдонімом П. Г. Л. (Лебединцев), протоієрей І. Скворцов 
видав «Описание Киево-Софийского собора». У 1884 році по-
бачив світ насичений інформацією альбом Ф. Солнцева «Ки-
евский Софийский собор в “Древностях российского государ-
ства”, г. 1871–1887», Ф. Шмідт підготував для московського 
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журналу «Светильник» (1913. – № 8. – С. 3–22) статтю «Киев-
ский Софийский собор». 

М. Сухомлинов дослідив вміст імовірного фонду книжного 
центру Київської Русі, початок і хід літописання. Він прирів-
нював літописи до літературних пам’яток, розглядав св. Пи-
сання, Палею, життєписи першовчителів слов’янських свя-
тих Кирила і Мефодія, житіє Володимира Святого, складене 
чернецем Іоаном «Сказання про Бориса і Гліба», Повчання 
св. Феодосія, Розповідь Василія, Хроніку Георгія Амартола, 
твори Мефодія Патарського, договори руських князів із грека-
ми тощо. На с. 137 було надруковано заповіт Ярослава синам, 
на с. 138 – підкреслено допитливість князя і заходи, здійснені 
ним стосовно поширення грамотності, що підкріплюється по-
відомленням із літопису [33]. 

З працею І. Огієнка «Українська культура: коротка істо-
рія», що вийшла в 1923 році в Німеччині в Ляйпцігу, у ті роки 
в радянській Україні читач ознайомитися не міг, як і з книгами 
цього вченого  «Історія церковно-слов’янської мови. Повстан-
ня азбуки й літературної мови у слов’ян» (1927), «Оповіда-
ння Ченця Хороброго про письмена слов’янські» (1929), «Іс-
торія церковно-слов’янської мови: пам’ятки старослов’янської 
мови» (1929), виданими у Варшаві, та іншими дослідженнями, 
де підкреслено високий культурний рівень суспільства за часів 
Ярослава Мудрого. 

Книжний центр Київської Русі містив релігійну літературу 
візантійського походження, твори св. отців і учителів церкви 
(Іоана Златоуста, Василія Великого, Григорія Богослова, Іоана 
Дамаскіна та ін.), житія святих (перших давньоруських святих 
Бориса і Гліба та ін.), четьї-мінеї, палеї, хроніки і хронографи, 
патерики й прологи, твори «Шестоднєв» і «Фізіолог», «Хрис-
тианскую топографию» Козьми Індикоплова, «Сказание о 
письменах славянских» Чорноризця Храбра, тлумачення Упи-
ря Лихого, Остромирове Євангеліє, «Изборник Святослава» 
1073 року, переклади, твори отців церкви та вчителів церкви, 
хронік Георгія Амартола та інших, уривки з творів античних 
авторів (Аристотеля, Діогена, Епікура, Плутарха, Піфагора, 
Платона, Сократа), тобто тих, чиї твори або уривки з них були 
в імовірному фонді бібліотеки ХІ ст. київського Софійського 
собору. 
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На 1037 рік, як час спорудження Софійського собору і фун-
дації бібліотеки, указував і М. Тихомиров, а також М. Каргер, 
аргументуючи це здійсненим ним текстологічним досліджен-
ням літописів. Він зазначав, що «питання щодо дати будівлі 
Софії в Києві належить до числа спірних, досі не вирішених 
проблем, пов’язаних із цією пам’яткою» [11, c. 37, 98].

«За Ярослава Мудрого виникла перша відома нам бібліоте-
ка на Русі» [3, с. 6], – зазначав В. Васильченко, уважаючи, що 
«запис у літопису про положення книг Ярославом у 1037 році 
в церкві Софії в Києві» потрібно прийняти за «свідчення про 
заснування першої бібліотеки на Русі» і що Ярослав «поклав 
початок бібліотеці при Софійському соборі в Києві [10, с. 216]. 

В. Васильченко (у своїй чи не першій на радянському про-
сторі узагальнюючій праці з історії давньоруських бібліотек) 
розглянув такі напрямки дослідження, як-от: книга і бібліотека 
на Русі XI–XIII ст., перші слов’янські книги на Русі, винахід 
слов’янської азбуки, заснування Ярославом Мудрим першої 
бібліотеки на Русі, її значення для церкви й держави, шляхи 
отримання книг тощо [3]. 

За сучасним визначенням, «Книги многы» були основою, 
інформаційним ресурсом для розвитку літописання. Писарі 
«перекладали з грецької на слов’янську мову та переписували 
багато книжок». На думку науковців, перу Ярослава належать 
«Урок вірнику», «Урок мостніку», а його часи «характеризу-
ються поширенням книжності». 

В. Васильченко вважав, що в Ярослава Мудрого чітко про-
стежувалася думка про ідею книжного центру Київської Русі, 
що організацію бібліотеки він відносив до заходів, які «мали 
метою не тільки сприяти зміцненню руської церкви, а й забез-
печити незалежність її і руської держави від Візантії. <…> бі-
бліотека, знаходячися при Софійському соборі, як при центрі 
митрополії, мала велике значення для всієї руської церкви та 
її управління», як «<…> найповніше для свого часу зібрання 
книг, що представляли писемну культуру Київської Русі, за її 
рукописами списувалися нові книги, за першоджерелами, що 
в ній зберігалися, могли вивірятися рукописні книги, що пере-
бували в обігу. В ній зберігалися грецькі книги, з яких роби-
лися переклади. <…> бібліотека чимало сприяла появі на Русі 
начитаних людей, про яких митрополит Іларіон говорить, як 
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про “преизлиха насыщьшемся сладости книжныя”». Це було 
«<…> не тільки центральне книгосховище церковної організа-
ції, а й державна бібліотека, а собор, мабуть, слугував місцем 
збереження найважливіших державних документів» [3, с. 12–
13]. Дивно, однак дослідник не згадував при цьому праць І. Ма-
яковского «Архив, библиотека и музей», І. Назина «Архивы 
древней Руси», І. Назина та М. Рабиновича «Архивы древней 
Руси». Ці статті є бібліографічною рідкістю і були надруковані 
в журналі «Архивное дело» в 1926 і 1938 роках. 

Звернімося до наукових праць, надрукованих після 50-х ро-
ків XX ст. Так, у 1964 році М. Слуховський зазначав: «Князь 
Ярослав Володимирович, котрий заснував у 1037 р. Київську 
Софію з першою російською бібліотекою, організував пере-
клад книг на рідну мову з грецької» [28, с. 13–14]. Виникають 
деякі питання до науковця, зокрема таке: «Чому давньоруська 
бібліотека визначається ним як російська?». Сучасний термін 
«організував», на нашу думку, не відповідає концепції й смислу 
перекладацької діяльності давньоруських книжників. 

У 2002 році Б. Володін писав: «На взірець Константинопо-
ля Ярослав Мудрий будує в Києві новий Кремль [? – Н. С.] та 
храм св. Софії, і першою російською бібліотекою вважається 
бібліотека при Софійському соборі в Києві, заснована, можна 
припустити в 1037 р. <…> саме ця бібліотека відіграла величез-
ну роль у розвитку бібліотек давньоруської держави як взірець 
книжного зібрання при [? – Н. С.] церкві» [5, с. 51]. 

У Б. Володіна, як і в М. Слуховського, давньоруська бібліо-
тека належала до російської; вона визначалася цими дослідни-
ками як книжне зібрання при церкві, хоча в Києві й діяв собор. 

С. Висоцький зауважував: «Вперше на Русі при соборі було 
створено книгосховище, про що сповіщає літопис під 1037 р.: 
“В лето 6545 <...> собра [Ярослав. – Н. С.] писце многы и пере-
кладаше от грекъ на словеньское письмо [книги. – С. В.] <…> 
и многы написавъ положи в святей Софье церкви, юже созда 
сам”»  [4]. О. Глухов наводив цю цитату в своїх працях «В лето 
1037...» та «Русь книжная» (1979), а І. Кефелі – у дослідженні 
«Истоки древнерусской культуры» (1996). 

Про заснування «цілої бібліотеки, певне – однієї з перших, 
коли не найперших в Україні» писав свого часу С. Єфремов  
(його працю нарешті стало можливим перевидати в Україні 
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після 1991 р.) [8, с. 75]. Бібліотеці, що «була створена» ним 
[Ярославом Мудрим. – Н. С.] «у 1037 р. при Софійському со-
борі» чимало уваги приділив і М. Брайчевський [2, с. 148]. 
Учений наголошував: «Поряд з чернецькими організаціями 
функціонували культурні осередки при архієрейських кафе-
драх. Найвизначнішими серед них був Софійський гурток 
книжників, заснований у Києві Ярославом Мудрим і очолений 
Іларіоном» [2]. Подібні колективи існували й у багатьох єпис-
копських містах, зокрема в Новгороді, Смоленську, Перемишлі 
та ін. Інформацію, що становить інтерес для нашої теми, нам 
удалося віднайти й у інших працях М. Брайчевського, виданих 
у 1957, 1964 (2), 1966, 1968, 1972 (2), 1983, 1985, 1986, 1988, 
1991 (4), 1992, 1999, 2001 роках. Так, у «Нарисах стародавньої 
історії Української РСР» він зазначав, що «У Києві, Новгороді 
швидко нагромаджуються зібрання рукописних книг». Висо-
кий рівень книжної справи на Русі і наявність писемності на її 
землях простежувалися ще до Кирила [2]. 

М. Тихомиров наголошував на розширенні Києва саме за 
часів княжіння Ярослава Володимировича (Юрія), зведенні 
ним Софійського собору «вне града», відзначав його любов до 
книг, покликаючись на Лаврентіївський літопис [35, с. 20, 148]. 

Історик російської бібліографії М. Здобнов факт існування 
бібліотеки Ярослава Мудрого взагалі не вважав за потрібне об-
говорювати. Його, як науковця, хвилювало лише питання, «чи 
був складений її опис при передачі її Софійському собору в 
 Києві?» [9, с. 23]. 

М. Ломоносов у своєму монументальному дослідженні «По-
лное собрание сочинений» (в 12 т.) згадував ім’я Ярослава Му-
дрого на с. 35, 65, 167, 168, 217, 221, 258, 269, 273, 274, 277–285, 
300, 346, 348, 349, 370, 563, 572, 576 [18]. Однак у 20 розділах 
учений жодного разу не порушив проблеми книжно-бібліотеч-
ної культури Київської Русі. 

У 1968 році науковий загал ознайомився з доробком М. Тихо-
мирова з проблем давньоруської культури X–XVIII ст. – «Рус-
ской культурой X–XVII веков». Ім’я Ярослава I зустрічається 
на 25-ти сторінках. Найбільший інтерес для нас становлять 
розділи «Міська писемність в Давній Русі XI–XIII ст.» [36, 
с. 21–40] та «Найдавніша культура руського народу». Дослі-
дження «Філософія в Давній Русі» опублікували вперше. 
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Оскільки розміщені в книзі дослідження були написані 
М. Тихомировим упродовж чверті століття, то, природно, він 
не раз звертався до одних і тих самих питань, доповнював ма-
теріал, уносив нове, «і в ряді випадків переглядав свої висно-
вки та точки зору під впливом як своїх досліджень, так і праць 
інших учених» [36, с. 8], що дає можливість простежити його 
бібліографічну історію досліджень. 

М. Тихомиров проаналізував особливе ставлення князя 
Ярослава до писемності, підкреслюючи, що виникла вона на 
Русі ще до часів його княжіння. 

Тобто, наприкінці XIX – на початку XX ст. простежується 
доволі активне видання праць, що стосуються Софійського со-
бору. Щодо бібліотеки ХІ ст., то інформація в них незначна і 
вельми розпорошена. Втім, підбиваючи підсумки дослідників, 
зазначені в частині праць, які ми розглянули, ця інформація 
дає підстави дійти висновку, що соборна книгозбірня почала 
набувати свого високого суспільного статусу ще в 1037 році. 

Отже, опубліковані дослідження відомих учених є достат-
нім і переконливим свідченням і підтвердженням існування 
бібліотеки ХІ ст. київського Софійського собору, даючи мож-
ливість створити її бібліографічну історію, що має відбитися в 
бібліографічному покажчику як засобі систематизації та кон-
центрації величезного розпорошеного матеріалу з порушеної 
проблеми. 
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Мирослав Сополига  
(Свидник, Словаччина)

УКРАЇНІСТИКА В СЛОВАЧЧИНІ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Сучасний україністичний доробок у Словаччині дуже ба-
гатий і різноманітний. В останні десятиріччя, зокрема на Пря-
шівщині, з’явилася ціла плеяда визначних науковців-україніс-
тів. Про кожного з них можна говорити осібно та багато. На цю 
тему вже існують солідні бібліографічні, а також різні узагаль-
нюючі публікації, у яких детально проаналізовано конкретні 
україністичні студії [9; 33; 20, с. 120–144; 34; 30] 1. Отже, на цей 
раз ми обмежимося лише короткою характеристикою дотепе-
рішніх досягнень з україністики в Словаччині щодо загальних 
умов її розвитку та подальшої перспективи. Йдеться про зару-
біжну україністику, розвиток якої, зрозуміло, має свої специ-
фічні риси, значно відмінні від україністики в нашій державі, 
а також від україністичних студій в інших країнах.

Як відомо, історичні обставини склалася так, що частина 
українських етнічних земель нині входять до складу двох су-
сідніх держав – Польщі та Словаччини. Тут, обабіч Західних 
Карпат – Низьких Бескид, проживає автохтонна етнографічна 
група українців, відома під назвою «лемки», хоч на схід від рі-
чок Сян та Цироха маємо вже справу зі змішаною лемківсько-
бойківською спільнотою. Терміни «лемко», «Лемківщина» 
властиві, зокрема, для північної частини вказаної території, 
оскільки на півдні, у межах Словаччини, ці назви не прижи-
лися. Українська етнічна територія Північно-Східної Словач-
чини в літературі позначається теж терміном «Пряшівщина». 

Українське населення Пряшівщини, яке є предметом на-
шого зацікавлення, проживає в близько 220 селах вздовж сло-
вацько-польського кордону та нараховує близько 150 тис. осіб. 
Однак за останнім переписом у 2011 році нараховано лише 
42 923 русинів-українців, поділених на дві окремі національні 
меншини – так звану русинську та українську [22; 12]. Руси-
ни-українці в регіоні Північно-Східної Словаччини внаслідок 
складних історичних процесів уже понад 1000 років політично 
відокремлені від основного ядра свого народу. Якраз той факт, 
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що вони ніколи не жили в єдиному державному утворенні зі 
своїм матірним народом, зумовив складні етнічні процеси, які 
наразі характеризуються сильною асиміляцією. Формування 
етнічної та національної свідомості відбувається тут значно по-
вільніше порівняно з основною масою українців. Отже, і в наш 
час тільки частина цього населення декларує себе українця-
ми, хоч більшість самоідентифікується етнонімами «руснак», 
«руснаки» (прикм.: «руський», «руснацький»), і то навіть ті, 
які офіційно визнають себе словаками за національністю. 

Останнім часом у Словаччині, зокрема після 1989 року, дуже 
наполегливо впроваджується й пропагується термін «русин». 
Ця історична етноназва сьогоднішніх українців стала предме-
том різних політиканських спекуляцій, про що буде мова далі. 
У забуття вже давно відійшли зневажливі терміни «малорос», 
«малорус», «Мала Росія», які силоміць впроваджувала Моско-
вія. Анахронізмами стали теж штучні назви «угророс», «кар-
паторос», «карпаторус», «карпаторусин», «підкарпатський 
русин», «рутен» і т. п., які тут певний час підтримувались угор-
ськими панівними верствами з метою посилення сепаратист-
ських тенденцій серед українців. Назва «українець» («україн-
ський») на цій території заборонялася. З метою об’єднання цієї 
етнічної групи вже в минулому столітті вживаються терміни 
«русин-українець», «українець-русин», «русько-український», 
«українсько-руський» і т. п. Ці терміни з таких же міркувань 
актуальні й сьогодні [14].

Русини-українці Пряшівщини протягом довгих століть, 
зберігаючи прадавні київсько-руські побутові, духовні та мов-
ні традиції, створили водночас своєрідний культурний пласт, 
який є оригінальним внеском до загальної скарбниці україн-
ської, а також європейської та світової культурної спадщини.

Культура цього населення виконувала роль найзахіднішого 
етнічного бастіону, отже, постійно чинила й донині чинить опір 
жорстокому натиску асиміляції. Лише глибоке усвідомлення 
власної гідності сприяло тому, що в довготривалому полоні 
іноземних культур русини-лемки зуміли зберегти свою україн-
ську етнічну ідентичність. 

Відомо, що знищення українства в Карпатах планувалося 
владними та міжнародними структурами. Ідейно-політичні ре-
жими державних утворень, до складу яких входили українські 
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етнічні території, всілякими способами намагалися позбавити 
русинів-українців історичної пам’яті про їхнє українське по-
ходження. З цією метою вдавалися до різних політичних інси-
нуацій на зразок теорій про так зване волоське етнічне похо-
дження населення Українських Карпат. Недруги українського 
народу постійно живлять сепаратистські тенденції всередині 
цієї спільноти й намагаються сформувати окремий народ кар-
патських русинів чи лемків, інші доводять його російську, тоб-
то московську приналежність і т. п. 

Незважаючи на безперервний процес координованої асимі-
ляції та різні форми депортацій русинів-лемків, вони ще й досі 
знаходяться на своїй рідній прадідівській землі, де й надалі в 
міру можливостей розвивають культурні, духовні та матеріаль-
ні набутки багатьох поколінь своїх предків, які освоювали цю 
землю. Це яскравий приклад невмирущості української ідеї в 
Карпатах. 

Ця область уже з давніх-давен відігравала значну роль у 
формуванні культури в Карпатах та прилеглих до них облас-
тей. Звідси й через цю територію йшли різні культурні течії на 
південь і на захід та, зрозуміло, й у зворотніх напрямках. І нині 
цей карпатський регіон є одним з найпоказовіших щодо про-
ходження активного процесу етнічної взаємодії. Тут збереглася 
велика кількість цінних пам’яток народної культури та мисте-
цтва, які належать до основних маркерів національної ідентич-
ності їхніх творців та носіїв.

Ці пам’ятки є, звичайно, вагомою складовою частиною куль-
турної спадщини Словацької Республіки. Вони постійно при-
вертають увагу істориків, етнологів, мистецтвознавців, охо-
ронців пам’яток і т. п. Значна кількість сакральних пам’яток 
русько-українського населення знаходиться в колекціях схід-
нословацьких регіональних музеїв та галерей. Зберігаються 
вони також у фондах центральних загальнословацьких уста-
нов – Словацької національної галереї та Словацького націо-
нального музею. 

Оскільки йдеться про надзвичайно високу історичну та 
художню вартість наведених пам’яток, словацькі дослідники 
трактують їх по різному й часто намагаються замовчувати або 
й заперечувати український чи східно-християнський характер 
цієї культури [31, c. 162–174; 252–262; 1]. 
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Вивчення історії, пошана до народних традицій вже з давніх-
давен є в центрі уваги кожної цивілізованої спільноти. І най-
менший народ намагається зберегти пам’ять про спосіб життя 
та визначні події на шляху свого розвитку. Адже без пам’яті він 
приречений на загибель. Знання історії є однією з передумов 
правильного розуміння сучасного буття та успішної орієнтації 
в майбутньому.

І ми русини-українці, як й інші цивілізовані спільноти, за-
вжди прагнули комплексного вивчення та збереження най-
основніших документів, які засвідчують конкретні питання 
етнічної історії, побуту, народної культури та мистецтва.

Така документація – необхідна передумова наукового об-
ґрунтування історичного походження та етнографічної спе-
цифіки цього населення, розкриття діалектичної єдності його 
культури з материнським українським народом, а також тісних 
взаємозв’язків із словаками, з якими його поєднують інтереси 
громадян спільної батьківщини – Словацької Республіки.

Прагнення поховати зникаючі цінності природи та людсько-
го суспільства в Європі стали відчутними наприкінці ХVIII 
та, зокрема, у ХІХ ст., тобто в період так званої промислової 
революції та загальної господарської кон’юнктури тодішнього 
капіталістичного суспільства. В Угорщині посприяли цьому 
революційні події 1848–1849 років, які підбурювали й націо-
нально-визвольні змагання, зокрема слов’янської частини на-
селення цієї країни. Необхідність заснування інституції, яка б 
займалася дослідженням і збереженням культурної спадщини, 
відчули тоді також визначні представники серед закарпатоу-
країнського населення. Перші такі спроби пов’язані з іменем 
славного просвітянина та народного будителя Олександра 
Духновича, який уже в 1850 році заснував у Пряшеві культур-
но-освітнє товариство «Литературное заведение». На жаль, 
угорська влада вже на початку спаралізувала цю діяльність, а в 
1953 році її остаточно припинили. Питання заснування таких 
установ неодноразово порушувалось і пізніше. Довідуємось 
про те, зокрема, з місцевої преси другої половини ХІХ та по-
чатку ХХ ст. Однак усі ці спроби були неуспішними [20, с. 13]. 

Найсприятливіша ситуація для втілення цих спроб настала 
аж після Другої світової війни, у період формування народ-
но-демократичної Чехословацької Республіки. Завдяки того-
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часній прокламованій політиці й українська етнічна меншина 
отримала право на своє культурне існування. Вже в березні 
1945 року в Пряшеві виникла Українська національна рада 
Пряшівщини – репрезентативний орган цього населення. Це 
був визначний акт офіційного визнання українців, а також од-
нозначного самовизначення й ототожнення східнословацьких 
русинів з українцями [2].

Національно-усвідомлюючий процес східнословацьких 
українців у перші повоєнні роки великодушно підтримала та-
кож Словацька національна рада, яка від імені словацького на-
роду декларувала, «що він завжди буде дбати про те, щоб його 
ставлення до українців було якнайщирішим. Щоб у жодному 
українському серці не мала місце кривда, заподіяна україн-
цям». Одна з директив Словацької національної ради поста-
новляла «усунути будь-які шовіністичні, фашистські й такі 
відносини, які б сприяли денаціоналізації українців та пере-
шкоджали розвитку їхнього національного усвідомлення» [25, 
с. 24]. Таке позитивне ставлення словацьких представницьких 
кіл до національно-культурних змагань українців було, крім 
іншого, певною сатисфакцією за їхню принципову позицію й 
активну участь у боротьбі за визволення нашої Вітчизни з-під 
ярма фашизму. Це був визначний прояв доброї волі, толерант-
ності та взаємопорозуміння словаків та українців, результатом 
якого було щире сприяння остаточному завершенню безглуз-
дих спекуляцій стосовно національного визначення цього на-
селення, котре зазнавало столітніх принижень. 

На початку 50-х років виникають такі українські установи 
як: Культурний союз українських трудящих (1951), Піддуклян-
ський український національний ансамбль (1953), Українське 
відділення Братиславського дослідного інституту педагогіки 
в Пряшеві (1953), Кафедра української мови та літератури 
Пряшівського педагогічного інституту (1953) і т. п. Це дало ім-
пульс також до створення в 1954 році підготовчого комітету в 
справі заснування музею. Заслугою цього комітету під час пер-
шого Фестивалю пісні й танцю українського населення ЧССР 
у 1955 році в Меджилабірцях було влаштовано історико-ет-
нографічну виставку [20, с. 15]. Так започаткувалось величаве 
традиційне Свято культури русинів-українців СР, яке щорічно 
відбувається у Свиднику, його невід’ємною частиною є також 
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активна діяльність нинішнього Словацького національного 
музею (далі – СНМ) – Музею української культури.

Отже, як це не парадоксально, але якраз у період так званої 
побудови соціалізму україністика в Словаччині досягла небу-
валого розвитку, й, очевидно,  своєї вершини. 

Однак слід зауважити, що все це відбувалося не так прямо-
лінійно й просто. Адже всі без винятку українські установи в 
Словаччині були під систематичним контролем ідеологічних 
партійних органів та суворим перманентним наглядом дер-
жавної служби безпеки – ŠTB. Багато працівників цих установ 
зазнали прикрих переслідувань. І якраз найбільше жертв то-
талітарного режиму в Словаччині, зокрема в період так званої 
нормалізації після подій 1968–1969 років, було серед україніс-
тів Пряшівщини. Постійний пильний нагляд та переслідуван-
ня є, на жаль, невід’ємною частиною складної та драматичної 
історії й найвизначніших україністичних центрів у Словач-
чині – нинішньої кафедри україністики Інституту русистики, 
україністики та славістики (далі – ІРУС) філософського фа-
культету Пряшівського університету та Музею української 
культури у Свиднику, який від 2002 року функціонує в струк-
турі Словацького національного музею. Прикро, що українські 
установи, зокрема Музей української культури у Свиднику, 
і після оксамитової революції 1989 року, у період так званої де-
мократизації, стали об’єктом сумнозвісної «програми деукраї-
нізації», тобто ліквідації всього українського, отже, й україніс-
тики. Це вже не раз було та ще буде темою окремих доповідей. 
Нагадаємо лише, що в період від 1991 року аж 8 разів директив-
ним способом змінювалися назви музею. Аж у 2007 році йому 
повернено первісну, тобто нинішню назву. Однак намагання 
ліквідувати його чи перетворити на якийсь інший продовжу-
ються [17, с. 308–309; 18].

Наперекір всіляким перешкодам названі установи дося-
гли значних успіхів на всіх ділянках своєї роботи, включно з 
україністики. 

У 2013 році кафедра україністики ІРУС філософського фа-
культету Пряшівського університету відзначила своє 60-річчя. 
З цієї нагоди відбувся Міжнародний науковий семінар на тему 
«Національне шкільництво на Словаччині та в сусідніх краї-
нах». Доповіді учасників семінару та інші матеріали (про істо-
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рію кафедри, наукову та публікаційну діяльність, міжнародну 
співпрацю) друкуються в окремому збірнику, який упорядку-
вала директор ІРУС та членка кафедри україністики професор 
Марія Чіжмарова [28].

Із збірника, крім іншого, можна довідатися про конкретні 
результати наукової роботи колишніх членів кафедри – знаних 
учених проф. Миколи Штеця, проф. Михайла Романа, проф. 
Юрія Бачі, доц. Олени Рудловчак, доц. Петра Бунґанича, доц. 
Зузани Ганудель, доц. Федора Ковача, доц. Михайла Новака, 
доц. Юрія Муличака, доц. Юрія Кундрата, д-р Йосифа Шелеп-
ця, д-р Аделії Кундрат, д-р Йолани Голенди, зокрема й ниніш-
нього академіка Миколи Мушинки та ін. 

Наразі в нас немає можливості детальніше розглянути їхні 
українознавчі роботи. Однак згадаємо хоча б найвизначніші, 
які з’явилися нещодавно. До таких безперечно належать публі-
кації: Л. Бабота «Закарпатоукраїнська проза другої половини 
ХІХ століття» (Пряшів. Словацьке педагогічне видавництво, 
1994, 254 с.); М. Штець «Українська мова в Словаччині. Со-
ціолінгвістичне та інтерлінгвістичне дослідження» (Пряшів. 
Філософський факультет у Пряшеві Університету П. Й. Ша-
фарика в Кошицях, 1996, 256 с.); О. Лешко – А. Шішкова – 
М. Мушинка Vyprávění z Podkarpatí. Ukrajinská nařečí východního 
Slovenska / Розповіді з Підкарпаття. Українські говірки Схід-
ної Словаччини» (New-York – Praha – Kyjev: Euroslavica, 1998, 
XXII + 323 + XVI c.); M. Čižmárová O  ukrajinskej  a  slovenskej 
frazeológii.  Komparatistický  náčrt (Prešov,  Filozofická  fakulta 
PU, 2002, 101 s.); M. Čižmárová Nominačné  modely  v  botanickom 
názvosloví (Prešov, Filozofická fakulta PU, 2008, 191 s.) та ін.

Бувша членка кафедри Зузана Ганудель у 2011 році видала 
вже 4-й том «Лінгвістичного атласу українських говорів Схід-
ної Словаччини. Анатомічна та експресивна лексика». (Пря-
шів, Союз русинів-українців Словацької Республіки (далі – 
СРУСР), 2010, 148 с.). 

Кафедра україністики вже від самого початку свого засну-
вання в 1953 році досліджує та аналізує різні аспекти життя 
русинів-українців: мову, літературу, культуру та побут. Члени 
кафедри беруть активну участь у вирішенні та реалізації про-
ектів Наукової грантової агентури Міністерства освіти, науки, 
дослідження та спорту Словацької Республіки та Словацької 
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академії наук. Результати своїх досліджень презентують на 
міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах 
тощо. Вони й самі організовують або долучаються до співорга-
нізацій різних наукових імпрез [28].

Кафедра україністики довготривало та активно співпрацює 
з українознавчими закладами в Україні, зокрема з Інститутом 
української філології Національного педагогічного універси-
тету ім. М. П. Драгоманова та Ужгородським національним 
університетом (далі – УжНУ). Директор Інституту україніс-
тики УжНУ та одночасно ґарант україністичної та славістич-
ної навчальних програм Пряшівського університету професор 
Любомир Белей з нагоди цьогорічного ювілею кафедри укра-
їністики зауважив: «За шість десятиліть свого існування уні-
верситетський осередок пряшівських викладачів української 
мови та літератури став справжнім фортпостом словацької 
україністики, що засвідчує неминучість духовних цінностей та 
незнищенність наукового пошуку. Нині в новітніх умовах інте-
грованого розвитку вищої школи пряшівська україністика шу-
кає свого місця в освітньому просторі об’єднаної Європи» [28, 
с. 174–176].

Утім слід сказати, що в останньому десятиріччі кафедра пра-
цює в значно скромнішому режимі та зі зредукованим складом 
викладачів. Для порівняння, в 1981–1982 навчальному році в 
складі кафедри працювало 12 осіб – два професори, чотири до-
центи та шість докторів філософії. Станом на сьогодні її чле-
нами є один професор, один доцент, один доктор філософії та 
один асистент. 

Зменшується також кількість студентів кафедри [28, с. 20–
22], головною причиною чого є розпад системи й поступовий 
занепад українського національного шкільництва та незави-
дне становище української національної меншини взагалі [29, 
с. 106–113] 2.

З кафедрою україністики Пряшівського університету тісно 
співпрацює нинішній СНМ – Музей української культури у 
Свиднику, який виник у 1956 році. Це одна з найвизначніших 
професіональних науково-культурних установ національних 
меншин у Словаччині.

Свидницький музей виконує багатогранну діяльність, спе-
цифічність якої полягає в діалектичному поєднанні трьох 
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основних функцій: науково-дослідної, колекціонерської та 
культурно-виховної. Ця установа з невеличким колективом 
працівників на основі інформативних і глибинних наукових 
досліджень планомірно зосереджує, науковими методами 
опрацьовує та для просвітницьких цілей використовує най-
виразніші прояви матеріальної й духовної культури русинів-
українців Словаччини. Музей є спеціалізованою установою, 
яка своєю діяльністю допомагає розвивати науку й культуру, 
поширювати освіту й знання, підвищувати національну свідо-
мість та національну гордість населення.

Фахові працівники музею вирішували та вирішують багато 
вагомих науково-дослідних завдань у сфері загальної історії, 
етнографії, фольклору, літературної історії, мистецтвознавства 
і т. п., результатом чого стали, крім іншого, цікаві музейні екс-
позиції, тематичні виставки тощо.

Музей контактує з науковими закладами Угорщини, Чехії, 
Польщі та, зокрема, України. Вирішуються спільні завдання 
з Інститутом народознавства НАН України, Інститутом мис-
тецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України, 
УжНУ, Закарпатським краєзнавчим музеєм та іншими музея-
ми України. 

Наприкінці 2012 року фонди Музею української культури 
нараховували майже 70 000  експонатів (без бібліотеки). Деко-
трі рукописні матеріали, першодруки, та зокрема фахова літе-
ратура, зберігаються в бібліотечних фондах, які нараховують 
близько 50 000 бібліографічних одиниць. 

Основною формою впливу на широку громадськість є му-
зейні експозиції, які є найкращим віддзеркаленням науково-
дослідної та колекціонерської роботи працівників музею. 

Сучасна головна культурно-історична експозиція свидниць-
кого Музею української культури (Центральна вул.) детально 
документує соціальний, політичний та культурний розвиток 
українського населення Східної Словаччини від найдавніших 
часів аж до сучасного періоду. Вона розміщена в трьохповерхо-
вому будинку на площі майже 2000 м2 [16].

У 1975 році при свидницькому музеї розпочалася побудо-
ва етнографічної експозиції під відкритим небом (скансену). 
Експозиція знаходиться на площі 11 га поряд з амфітеатром, 
де щорічно відбувається традиційне Свято культури русинів-
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українців Словаччини. Тут представлено понад 50 найтипові-
ших пам’яток народної архітектури та побуту українців Схід-
ної Словаччини [19].

У 1983 році при музеї в окремому будинку було відкрито 
картинну галерею ім. Д. Миллого. Крім професіонально вико-
наних робіт, тут експонуються ікони, а також інші види народ-
ного мистецтва [6].

Результати своєї роботи, зокрема науково-дослідної, праців-
ники музею поступово опрацьовують та публікують у різних 
суспільнознавчих збірниках, фахових журналах та місцевій 
українській і словацькій пресі. Завдяки зусиллям працівників 
цієї установи вийшли також солідні монографічні видання [10; 
32; 31; 3; 4]. 

Найвиразніші результати досліджень історії та культури ру-
синів-українців Словаччини вже від 1965 року систематично 
публікують в науковому збірнику музею. Це видання користу-
ється широкою популярністю та дуже високо оцінюється в на-
укових і культурно-освітніх колах не тільки в межах республі-
ки, але й за кордоном, зокрема в Україні. У написанні окремих 
статей беруть участь також учені України та інших  країн [34] 3.

Досі видано 26 випусків (у 30 т.) збірника. У них опублі-
ковано сотні наукових праць, понад 50 робіт монографічного 
характеру. «Науковий збірник Музею української культури у 
Свиднику» (далі – «НЗ МУК») вважається міжнародним кар-
патоукраїнознавчим органом, на сторінках якого публікуються 
науковці різних країн. Нещодавно у своїй розсяглій рецензії 
на наукові збірники МУК під назвою «Приклад вартий наслі-
дування» Микола Вербовий, крім іншого, пише: «Уже навіть 
побіжне знайомство зі змістом книжок дозволяє з упевненістю 
ствердити, що друковані в томах архівні матеріали та матері-
али польових досліджень зі Східної Словаччини у поєднанні 
з відповідною філологічною культурою авторів забезпечили, 
поза всяким сумнівом, на загал високий науковий рівень ви-
давання» [5].

Академік Микола Мушинка в ювілейному 20-му номері збір-
ника пише: «19 томів у 22 книжках “НЗ МУК” – найвизначні-
ший почин в історії культури найзахіднішої гілки українського 
народу. Він вражає читача вже своїми розмірами – майже де-
сять тисяч сторінок друку, на яких опубліковано 320 наукових 
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праць, зокрема 45 науково опрацьованих монографій від 40 до 
900 сторінок друку. Таким великим виданням сьогодні не може 
похвалитися жоден український музей у світі, включно з музе-
ями України». Слід додати, що після цих похвальних слів ви-
йшло ще 7 випусків збірника обсягом понад 3000 сторінок, які 
містять 220 наукових праць, з них сім монографічного харак-
теру. У друці знаходиться 27-й номер «НЗ МУК» – «Історія та 
культура Лемківщини» обсягом понад 500 сторінок.

Як твердять спеціалісти, «Свидницький музей зберігає 
пам’ятки та видає збірники, які мають не лише локальне, регі-
ональне, але й загальнонаціональне значення» [23]. Він зіграє 
велику роль у справі збереження та розвитку народної культу-
ри й мистецтва.

Унікальним та найкращим музеєм національних меншин 
у Європі назвала цю установу Оксана Данилюк-Кульчицька, 
провідний науковий співробітник Науково-дослідного інсти-
туту україністики Міністерства освіти й науки України [27].

Музей української культури нині належить до найрепрезен-
тативніших та найсконсолідованіших музейних установ у Сло-
ваччині. Він до певної міри послужив прикладом для засну-
вання подібних інституцій для інших національних меншин 
(євреїв, німців, угорців, ромів, чехів, хорватів). 

Музей української культури завдяки своїй цілеспрямованій 
та послідовній діяльності поступово завоював високий авто-
ритет у мережі музеїв Словацької Республіки, а також серед 
інших наукових і культурно-освітніх установ удома й за кордо-
ном. У 2007 році йому було присуджено друге місце в загально-
словацькому конкурсі «МУЗЕЙ РОКУ».

Музей української культури у Свиднику тісно співпрацює з 
громадським об’єднанням СРУСР – ще одним визначним осе-
редком україністики в Словаччині. 

У межах цього об’єднання понад 30 років активно діяло на-
укове товариство, яке видавало «Наукові записки» (спочатку 
«Записки Наукового товариства»). У 1972–1994 роках ви-
йшло 19 випусків, у яких опубліковано низку україністичних 
студій з лінгвістики, культурології, історії, літератури, етногра-
фії тощо [30]. СРУСР видав й інші цінні публікації. На жаль, 
Наукове товариство СРУСР в останні роки припинило свою 
діяльність. 
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Наразі україністи Пряшівщини згуртовуються навколо 
Асоціації україністів Словаччини, яку очолює широко відомий 
в Україні академік Микола Мушинка. Вже згадувана Оксана 
Данилюк-Кульчицька у 2002 році написала: «Микола Мушин-
ка один з китів, на яких тримається зарубіжне українознавство. 
Він автор близько 70 книжок (включно з брошурами та збірни-
ками) 237 наукових статей, 436 рецензій та 1127 науково-по-
пулярних та публіцистичних статей [27]. До цього слід додати 
ще десятки україністичних публікацій, які з’явилися з-під пера 
Миколи Мушинки за останні десять років. 

Україністика є предметом зацікавлення й деяких словаць-
ких установ, наприклад, Суспільнознавчого інституту Сло-
вацької академії наук у Кошицях, завданням якого є аналізу-
вати сучасний стан русько-української меншини, звичайно в 
інтенціях національної та культурної політики в державі. З-під 
пера деяких словаків також з’явилися дуже об’єктивні та ко-
рисні українознавчі праці [26].

Які ж перспективи розвитку україністики в Словаччині? 
Слід звернути увагу на цікаве спостереження ужгородського 
літературознавця Тетяни Ліхтей, яка ще у 2003 році, крім ін-
шого, написала: «за останнє десятиріччя в Словаччині прак-
тично не визріла молода генерація українських письменників 
та літературознавців... Не краща ситуація і в науковій сфері... 
Ядро, отже, так і складає попередня (середня та старша генера-
ції)...» [11]. З прикрістю слід констатувати, що це спостережен-
ня актуальне й сьогодні. І це стосується словацької україніс-
тики взагалі. Причиною цього є сучасне аж занадто критичне 
становище української національної меншини в Словаччині. 
Бути українцем у Словаччині в останні роки є непрестижно, 
невигідно й некомфортно. Українці взагалі дуже повільно ста-
ють історичною нацією й тому нині мають державу, у якій бути 
українцем не є престижним [8].

Серед найголовніших причин сучасного незавидного стану 
української національної меншини в Словаччині, подібно як і 
в інших країнах, полягає в тому, що українство взагалі, тобто 
українська національна ідея, вже століттями перебуває в пер-
манентній кризі. Політика царської Росії, а пізніше радянської 
системи в Україні, була спрямована проти автохтонного на-
селення. Систематичне винищування українства, довгорічна 
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цілеспрямована русифікація закономірно негативно вплива-
ли й на розвиток українців зарубіжжя. Під гаслом інтернаці-
оналізації та так званої консолідації радянського народу було 
знекровлено та здеформовано національну свідомість україн-
ців. Внаслідок системного ігнорування їх прав на національ-
но-культурний розвиток, звуження сфери вжитку української 
мови, цілеспрямованого стирання історичної пам’яті, ліквідації 
національного шкільництва, релігійно-конфесійних структур 
та культурно-освітніх закладів, послідовного руйнування со-
ціально-економічної основи та культурно-традиційної системи 
українського села, дискримінації та переслідувань, голодомо-
рів, а також через масові виселення й переселення значна кіль-
кість українців асимілювалася. Приблизно в таких же умовах 
перебували й українські меншини в сусідніх країнах колиш-
нього соціалістичного табору [21].

Значною мірою цьому сприяє спекулятивна національна 
політика в країні, внаслідок якої настав уже згадуваний поділ 
єдиної національної меншини на русинів та українців. Прав-
лячі та інші структури в ім’я так званої демократії нехтують 
науковими даними щодо історичного розвитку даної етнічної 
спільноти, фінансово та морально підтримують цей розкол. 
Політичний русинізм використовується як один з найефек-
тивніших засобів для прискорення асиміляції українського на-
селення в середньоєвропейському просторі. 

Постійні економічні проблеми стали причиною радикаль-
них обмежень фінансування в сфері культури взагалі, отже, 
й культур національних меншин. 

На території, де споконвіку проживали русини-українці, 
останнім часом нещадно витісняється їх материнська мова, на-
родні традиції, азбука. Більшість шкіл усіх ступенів перейшла 
на словацьку мову навчання. Асиміляторську політику актив-
но проводить і церква, зокрема греко-католицька. У храмах ви-
тісняється церковнослов’янська мова, словакізуються обряди. 
Богословецькі факультети Пряшівського університету – пра-
вославний і греко-католицький – не вважають за потрібне го-
тувати священників на рідній мові своїх вірних. 

Інтелектуальний потенціал русинів-українців, який обслу-
говує гуманітарні та духовні потреби, невпинно послаблюєть-
ся. Звичайно, і та частина інтелігенції з рядів цієї меншини, що 
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працює у сфері економіки, сільського господарства, техніки, 
державного управління, переважно індиферентна до національ-
но-культурних проблем і таким чином теж сприяє асиміляції. 

У кожній національній меншині супровідними явищем у не-
доброзичливому середовищі є ренегатство. Русько-українській 
етнічній меншині в результаті вкрай задушливої атмосфери  
останнім часом стали притаманні також байдужість, неуцтво 
та почуття меншовартості. Це в свою чергу спричиняє різного 
роду спекуляції на тему національної чи конфесійної ідентифі-
кації, культурних інтересів спільнот тощо.

Представники громадських національно-культурних об’єд-
нань у надзвичайно скрутних політичних та, зокрема, економіч-
них умовах опинились у безвихідній ситуації. Довготривалий 
штучний розкол між проукраїнськими та так званими прору-
синськими організаціями спаралізував національно-культурне 
життя русинів-українців, які набрали курс на самоліквідацію. 
Нині в Словаччині існує вже понад 40 громадських «русин-
ських» об’єднань. Деякі «лідери» паразитують на цьому, тобто 
зловживають такою ситуацією в особистих та інших інтересах. 
Етнобізнес – новий феномен у сучасному середовищі пригні-
чених національних меншин [16]. 

Ці та інші національно-культурні проблеми українців були 
предметом обговорення на Міжнародній науковій конференції 
«Десять років демокрації (1989–2000) – здобутки і втрати», 
яка відбулася 17-го червня 2000 року якраз у Музеї української 
культури у Свиднику. На конференції прозвучали «...доповіді 
про лемків в Україні та стан культурно-національного життя 
українських національних меншин поза кордоном України, 
про вплив демократизації на національний розвиток українців 
Карпатського регіону. Учасники конференції з підвищеним ін-
тересом заслухали також виступ представника Уряду України 
про ставлення України до національно-політичних процесів у 
Карпатському регіоні.

Учасники конференції, крім іншого, ствердили, що в занад-
то критичному становищі опинилася на сучасному етапі якраз 
українська національна меншина в Словаччині, де як державні 
органи, так обидві церкви – православна та, зокрема, греко-като-
лицька – скоріше прагнуть повної асиміляції та остаточної лік-
відації тої меншини, ніж збереження її культури та позитивного 
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її розвитку. Беручи до уваги наведені факти, учасники конфе-
ренції звернулися до вищезгаданих органів і церков допомагати 
українській національній меншині Словаччини вільно розвива-
тися в усіх галузях культурно-національного  життя» [13].

З часу проведення конференції пройшло вже понад десять 
років, а ситуація, як видно, аж ніяк не поліпшується. Це під-
твердила також Міжнародна наукова конференція «Українці в 
прикордонних областях Карпат: проблеми акультурації, асимі-
ляції, ідентифікації», яка відбулася в СНМ у 2011 році. Напри-
кінці цієї міжнародної конференції, крім іншого, мовиться, що 
«тема ідентифікації українського населення в прикордонних 
областях Карпат та проблематика його асиміляції є надзвичай-
но актуальною, оскільки містить багато важливих питань, рі-
шенням яких компетентні органи належно не займаються» [7]. 

В останні роки поглиблюються й соціально-економічні про-
блеми, зокрема, внаслідок глобальної економічної кризи. 

Спроби шукати порозуміння між лідерами прорусинської 
та проукраїнської орієнтації за успішно започаткованими у 
1996 році домовленостями 4, не мали продовження. Ніхто з 
лідерів громадських національно-культурних об’єднань не 
вва жав за потрібне серйозно зайнятися результатами надзви-
чайно успішної петиції за єдність етносу, яку підписало майже 
9000 дорослих осіб 5. Навпаки, дійшло до ліквідації, поділу або 
обмежень діяльності вже й так скалічених колишніх престиж-
них українських установ – видавництва, радіо, театру, науково- 
дослідного кабінету україністики при кафедрі україністики 
Пряшівського університету і т. п. 

Продовжувалася запекла боротьба й за Музей української 
культури, який у 1997 році отримав свою чергову офіційну на-
зву – Музей українсько-руської культури (Múzeum ukrajinsko-
rusínskej kultúry). Наші вороги вважають цей музей «останнім 
бастіоном українства» в Словаччині. Отже, всі їх зусилля спря-
мовані передусім на здобуття або ліквідацію цієї установи, що 
заважає її суто професіональній роботі, оскільки керівництво 
музею змушене витрачати величезну енергію та багато часу на 
проблеми, що виникають у зв’язку з цим.

Подальші напрями розвитку українців (русинів, руснаків) 
Словаччини, отже, й україністики, будуть залежати від за-
гальних умов життя у власній країні, зокрема, від державної 
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національної політики Словацької Республіки. Більшість єв-
ропейських країн позитивно сприймають потребу та значення 
охорони етнічних меншин. Основні принципи реалізації такої 
політики декларує у своїх офіційних документах й Словацька 
Республіка. Подальша перспектива Європи й цілого світу буде 
залежати від якості розв’язання проблем етнічної та громадян-
ської ідентифікації їхнього населення. Це в повній мірі стосу-
ється й українського зарубіжжя, яке сьогодні нараховує понад 
20 мільйонів населення. 

Україна здобула статус незалежної держави. Декларація 
Верховної Ради України про державний суверенітет України 
від 16 липня 1990 року та Акт проголошення незалежності 
України від 24 серпня 1991 року заклали основу самозбере-
ження та вільного розвитку українства. Кінець ХХ та початок 
ХХІ ст. ознаменував потужний національно-визвольний рух 
українського народу. Нині український політичний і культур-
ний рух створює мережу культурно-просвітницьких установ, 
які діють в україномовній сфері й формують суспільство в на-
ціональних рамках.

Отже, є всі підстави вірити, що й Україна подолає всі пере-
шкоди задля зміцнення свого суверенітету, підвищення еконо-
мічного та культурного рівня українського народу, подальшого 
розвитку його держави та світового українства на засадах єди-
ної української національної ідеї.

Нині відбуваються інтенсивні процеси демократизації та 
євроінтеграції України. У такому контексті й українців Пря-
шівщини аж ніяк не сміємо вважати безперспективним чи 
більше мертвим етнічним організмом. Навпаки, це життєздат-
на, динамічна національна меншина, подальша перспектива 
якої залежатиме від ширших геополітичних процесів в Європі, 
а перш за все від політичної та соціально-економічної ситуації 
в  Україні [22].

1 Наукова бібліотека в Пряшеві видала й систематично видає персональ-
ні бібліографічні покажчики словацьких україністів. Бібліографічні покаж-
чики публікуються також в окремих випусках НЗ МУК.

2 Для прикладу, в 1948 році на Пряшівщині було 373 національних русь-
ких шкіл; у 1968 році – 50 українських шкіл різного типу; у 1985 році 86 шкіл 
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та 101 школа з вивченням української мови; у 1998 році – лише 10 україн-
ських шкіл та 23 школи з вивченням української мови; станом на сьогодні – 
одна українська школа та до 10 шкіл з вивченням української мови.

3 В останніх трьох випусках збірника публікуються матеріали міжнарод-
них наукових конференцій, головним організатором яких був Музей.

4 Див.: Záznam z rokovania podpredsedu Vlády SR Jozefa Kalmana s repre-
zentantmi organizácií Rusínskej obrody a Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR, ktoré sa 
uskutočnіlo dňa 11.7.1996 v Košiciach (архів СНСМ – МУК).

5 Petícia občanov za zachovanie jednoty etnika... 2001 рік. Архів СНМ – 
МУК; Сополига М. Українці в контексті музейної документації та презентації 
національних меншин... [22].
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Ельза Стоянова  
(Київ) 

ВАСИЛЬ ЖУКІВСЬКИЙ ТА ІНШІ  
(україномовна преса в Болгарії) 

Публікації науковців і громадських діячів Болгарії, які опі-
кувалися проблемами життєдіяльності української діаспори, 
з’явилися у 2008–2011 роках у складі Матеріалів першої-п’ятої 
наукових конференцій «Драгоманівські студії», проведених за 
участі Міністерства закордонних справ України, Посольства 
України в Болгарії, товариства «Мати Україна», Української 
недільної школи. 

Появу української діаспори в Болгарії пов’язують із діяль-
ністю відомого українського вченого і громадського діяча Ми-
хайла Драгоманова (1841–1895), якого запросили на посаду 
тамтешнім міністром освіти для викладання новітньої історії в 
Софійському університеті і який приїхав до Софії в 1889 році. 
Вивчення архівних даних свідчило, що М. Драгоманов і його 
оточення – яскраві представники української інтелігенції, зо-
крема Лідія – дочка М. Драгоманова (у шлюбі – Шишманова), 
Леся Українка, котра гостювала на запрошення Драгоманових 
та Шишманових, – усі вони активно пропагували історію та 
культуру українського народу. 

Цю невеличку групу інтелектуалів підкріпила багатотисяч-
на еміграція, що виникла в результаті громадянської війни в 
Росії. За деякими даними, ішлося лише про 2000 україномов-
них осіб, проте інших переселенців з України налічувалося 
більш ніж 20 000. 

У третій чверті ХХ ст. у Болгарію прибули так звані «шлюб-
ні» емігранти, оскільки в той період багато болгар навчалося та 
працювало в Україні. Станом на 2001 рік, коли відбувся націо-
нальний перепис населення, визнали себе українцями 2489 бол-
гарських громадян (росіян тут було понад 15 тис.) [1, c. 18–19]. 

У 20–30-х роках ХХ ст. у Болгарії виходили друком такі 
українські видання: «Украинско-български преглед», «Укра-
инско слово», «Гуртуймося», «На сторожі», «Незалежність». 
У березні 1935 року надрукували єдине число часопису 
«Украинско-български вести». 
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Часопис «Украинско-Български преглед» (з першого по сім-
надцяте число) видавався в Софії з 15.10.1919 до 21.06.1920 ро-
ку. Не було вказано імені головного редактора. Очевидно, видан-
ня ініціювалося посольством Народної української республіки. 
Друкувалися в ньому такі болгарські автори, як Д. Страшимі-
ров, професор і доктор С. Младенов, професор І. Шишманов 
та ін. Вийшло лише одне число часопису «Украинско слово». 
Обидва ці видання були болгаромовними. 

Часопис «Гуртуймося» виходив з 1919 по 1937 рік, один 
раз на три-чотири місяці, накладом 1000 примірників. Він був 
друкованим органом українських емігрантів-сепаратистів. 
Збе регло ся дев’ять чисел. У ньому висвітлювалися питання 
воєнної історії, проголошувалася ідея єдиної суверенної укра-
їнської республіки. Друкувався часопис українською мовою. 
Спочатку він виходив у Чехії (1935), а згодом перемістився в 
Болгарію (№ 9, 1937). 

«На сторожі» – український суспільно-політичний та ін-
формаційний друкований орган (1931), накладом у 1000 при-
мірників, який друкувався українською мовою. Його редакто-
ром був І. Орлов. 

«Незалежність» – двотижневик, що виходив у 1932 році. 
Це друкований орган емігрантів-сепаратистів, гасло якого – 
«За єдинну самостійну та велику Україну». Його ціллю було 
об’єднати українську еміграцію від Європи до Азії. Цей дво-
тижневик також друкувався українською мовою. 

У 1935 році вийшла лише одна книжка «Украинско-българ-
ски вести» (двомовне видання). Видавець – Болгарсько-україн-
ське товариство в Софії. Вона містила статті таких болгарських 
письменників, як М. Арнаудова, Т. Влайкова, Д. Шишманова 
та ін. Статтю колишнього посла Української народної респу-
бліки в Софії О. Шульгина, присвячену Голові Центральної 
української ради М. Грушевському, було написано українською 
мовою. 

Ці часописи можуть надати цінний матеріал щодо вивчення 
історії української діаспори в Болгарії, про яку до сьогодні май-
же нічого не відомо. Дипломатичні відносини між Болгарією  
та Українською народною республікою було встановлено в 
1918 році. 18.08.1918 року посол України О. Шульгин вручив 
вірчі грамоти, а послом Болгарії в Україні призначили І. Шиш-
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манова, про що він повідомив у інтерв’ю віснику «Камбана» 
13.04.1918 року [2, c. 2–4]. 

Із серпня 1994 до квітня 2001 року в Софії виходила при-
ватна двомовна щомісячна газета «Украйна прес», обсягом 
спочатку 8, а потім – 16 сторінок. Головний редактор Василь 
Жуківський уважно стежив і докладно висвітлював події щодо 
громадсько-політичних, культурних та інших взаємин України 
і Болгарії. Це видання робило свою справу разом з офіційним 
щомісячним бюлетенем «Україна», який видавало Українське 
посольство з 1993 по 1997 рік. 

Зараз, завдяки Інтернету, є можливість скористатися при-
ватним електронним виданням «Українські вісті / Болгарські 
вісті» (www.ukrpressbg.com). На сайті Українського посольства 
в Болгарії можна ознайомитися з дуже цікавою інформацією 
щодо найбільш популярних вісників, часописів, що видаються 
в Україні державною мовою. У травні 2009 року було розпоча-
то виконання проекту «Болгарська віртуальна україністика». 
У веб-сторінці, підготовленій кафедрою української філоло-
гії Софійського університету ім. Св. Кл. Охридського, брали 
участь науковці та викладачі кафедри слов’янської філології, 
зокрема доцент і доктор В. Гешев, доцент і доктор А. Стамено-
ва, доктор Р. Камберова, а також О. Сорока, В. Колев, С. Узу-
нов. Основним завданням проекту було якомога ширше ін-
формувати громадськість щодо спеціальності «Українська 
філологія» в Софійському університеті, зокрема про культуру, 
історичні, громадські та політичні зв’язки України та Болгарії. 
Ще одним завданням було забезпечення доступу до важливих 
україно знавчих та болгаристичних досліджень з проблем по-
рівняльного українсько-болгарського мовознавства, літера-
турознавства та історії. Важливим для фахівців-україністів 
був розміщений на веб-сторінці електронний каталог книжок 
українською мовою, зібраний у клубі «Благодатна середа», за-
снованому в 2009 році в межах кафедри української філології. 
Книжки було згруповано за такими рубриками: мовознавство, 
словники, енциклопедії, довідники, історія, етнографія, куль-
тура. Тут також можна ознайомитися з відомостями щодо 
університетів Украї ни, а також інституціями, що займаються 
україністичними проблемами в усьому світі. Тут же вміще-
но інтернет-адреси  дипломатичних місій України та Болгарії. 
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Медіа-партнером проекту був електоронний вісник «Україн-
сько-болгарські  вісті» (головний редактор – В. Жуківський) 
[3, c. 86–88]. 

Завдяки успішному завершенню першої частини проекту, 
у 2009 році ухвалили другий «транш». Головною ціллю було 
створення Альманаху з наукових болгарсько-українських до-
сліджень і початок роботи над болгарсько-українським слов-
ником. У другій частині проекту було заплановано участь 
колективів кафедр слов’янської філології Київського та Львів-
ського національних університетів України. Завдяки одному з 
болгаристів з науковим ступенем доктора філологічних наук, 
у 1997 році в Софійському університеті було запроваджено 
спеціальність «Українська філологія».

1. Жуківський  В. Українська громада в Болгарії // Матеріали першої, 
другої та третьої наукових конференцій «Драгоманівські студії». – Софія, 
2008. – С. 18–23. 

2. Жуківський В. Украински издания в България до 1944 година [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу : БУВ.www.ukrpressbg.com. 

3. Узунов С. Болгарська університетська україністика в інтернет-просторі //  
Вісник Львівського університету. – 2012. – Вип. 56. – Ч. 2. – С. 86–88. 
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Оксана Супронюк  
(Київ) 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ЕМІГРАЦІЙНОЇ 
ШЕВЧЕНКІАНИ КОЛЕКЦІЇ ЗАРУБІЖНОЇ 

УКРАЇНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ 
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО:  

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОПРАЦЮВАННЯ

Через сторіччя з дня смерті Тараса Шевченка Маріетта Ша-
гінян писала: «Він стоїть в ряду великих універсальних геніїв 
людства, вивчення творчості яких допомагає створенню тради-
цій національної культури в багатьох її галузях – у філософії, 
естетиці, драматургії, поезії, прозі, живописі, музиці». Шевчен-
кознавство як міждисциплінарна наукова галузь є дуже ваго-
мим в українській гуманітаристиці і має великі перспективи 
розвитку. 

Діаспорна шевченкіана є одним з духовних скарбів у фондах 
Відділу зарубіжної україніки (далі – ВЗУ) Національної біб-
ліо теки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ), який 
створили в 1991 році з набуттям Україною незалежності. Ці ви-
дання дають можливість уявити картину зародження і розвит-
ку шевченкознавства в українській діаспорі. 

Шевченкознавство діаспори – це твори Кобзаря, видані 
українською і всіма мовами світу, дослідження його творчості 
вченими, які живуть за межами материкової України. 

У відділі зберігається наукова продукція найбільших закор-
донних наукових українознавчих центрів, таких як Українська 
Вільна Академія наук у США, Канадський інститут україн-
ських студій Альбертського університету, Українські нау кові 
інститути Гарвардського і Торонтського університетів, Науко-
ве товариство ім. Т. Г. Шевченка, Український Вільний Універ-
ситет у Празі та Мюнхені тощо. 

ВЗУ входить до низки спеціалізованих підрозділів НБУВ, 
що називаються історико-культурними фондами бібліотеки та 
зберігають унікальні зібрання різноманітних інформаційних 
джерел ексклюзивних і раритетних матеріалів. На сучасному 
етапі, НБУВ є одним з головних науково-інформаційних цент-
рів держави, що (за обсягом фондів та різноманітністю нако-
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пичених інформаційних ресурсів) входить до списку найбіль-
ших бібліотек світу і є комплексним науково-інформаційним, 
науковим, культурологічним та видавничим центром. Розви-
ток глобального інформаційного простору змінює традицій-
ні функції та соціальні ролі діючих інформаційних систем, 
зокрема бібліотечних. До традиційних для бібліотеки функ-
цій просвітницького характеру, збереження та примноження 
культурної спадщини суспільства додається функція інфор-
маційного центру, що надає доступ до національних і світових 
інформаційних ресурсів, а також функція посередника між ко-
ристувачем і світом інформації в цілому, між реальним і вір-
туальним знанням. Бібліотека бере участь у реалізації основ-
них засад розвитку інформаційного суспільства та Державній 
цільовій національно-культурній програмі створення єдиної 
інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека XXI» в Украї-
ні, виконання якої має на меті створення єдиної інформацій-
ної інфраструктури, яка б охоплювала бібліотеки, музейні та 
архівні установи (шляхом переведення в електронну форму 
документів, що зберігаються в їх фондах), створення єдиного 
веб-порталу «Бібліотека XXI», котрий забезпечував би належ-
ний рівень роботи працівників зазначених установ з викорис-
танням сучасних інформаційних технологій. 

НБУВ представила свої інформаційні ресурси для порталу 
НБУВ на оновленій удосконаленій платформі. 

Дані про шевченкознавчі книжкові видання української 
діас пори, що зберігаються у відділі зарубіжної україніки (тво-
ри Т. Шевченка та дослідження його творчості), є в онлайн-
досту пі в електронному каталозі НБУВ. 

До 200-річчя з дня народження Т. Шевченка в НБУВ було 
розпочато роботу над завантаженням комлексного ресурсу – 
електронної колекції, упорядкованої за персоналією (шев-
ченкіана НБУВ). Бібліотека вже має досвід підготовки таких 
колекцій, зокрема електронний ресурс В. Вернадського, що є 
в користуванні читачів. Електронні документи в таких ресур-
сах подають у графічних і текстових форматах. Шевченкіана 
на платформі НБУВ планувалася як універсальний електрон-
ний ресурс, котрий водночас мав бути й інтернет-навігатором 
по всій шевченкознавчій інформації (книги, інші друковані 
джерела, музеї, пам’ятники в Україні та світі), наприклад Шев-
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ченківський кабінет Київського університету ім. Т. Шевченка, 
Музей Т. Шевченка в Києві, шевченківські матеріали в Україн-
ському музеї-архіві української культури в Клівленді (США) 
тощо. На порталі НБУВ відкриватиметься ресурс кожної на-
зви, а потім за зносками можна буде отримати інформацію, 
яку містить відповідне посилання. ВЗУ готував частину цього 
глобального проекту (тематичну цифрову книжкову колекцію 
шевченкіани української діаспори) як частину загальнобібліо-
течної шевченкіани. 

У загальнобібліотечну шевченкіану вже введено дані про 
книжки відділу зарубіжної україніки. Твори Т. Шевченка, 
що з’явилися в діаспорі, вже є частиною цифрової бібліотеки 
НБУВ, а частина джерел про його життя та творчість проходять 
ретроконверсію – потокове оцифрування фізичних оригіналів 
з метою отримання їх електронного образу, а також готуються 
до введення в базу даних цифрової бібліотеки. Електронні до-
кументи в цифровій бібліотеці подано в зручному оригіналь-
ному цифровому форматі «книга з гортанням сторінки», захи-
щеному від копіювання. Тож можна буде бачити, як виглядає 
обкладинка книжки, і переглянути всю книжку. Таким чином, 
у цьому ресурсі представлено «Кобзарі» та твори Т. Шевченка, 
що видані в усьому світі і зберігаються у ВЗУ. 

Книжкова частина колекції «Шевченкіана» доступна для 
читачів в онлайн-режимі як частина електронного каталогу 
книжок НБУВ і як частина електронної цифрової бібліотеки. 

Електронний каталог назв усіх періодичних видань відділу 
зарубіжної україніки представлено для користувачів у вигляді 
імідж-каталогу, що є аналогом друкованого. Це сфотографова-
ні каталожні картки з назвами періодичних видань. Для покра-
щення навігації у сканованих каталогах реалізовано пошук за 
назвами підрозділів і каталогів, роздільниками та ключовими 
словами. 

Однак колекція шевченкознавчих видань відділу включа-
ла ще продовжувані видання, журнали й часописи, календарі 
та альманахи, видані в українській діаспорі. Серед них були 
такі, як календарі «Вперед» для українського робітництва 
(Нью-Йорк), «Голос Спасителя» (Йорктон), Ілюстрований 
календар- альманах «Канадійського Фармера» (Вінніпег), 
«Нового шляху» (Вінніпег ; Манітоба ; Саскатун), календар-
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альманах  «Українського слова» (Париж), «Свободи» (Джерсі- 
Сіті; Нью-Йорк), «Календарець українця у Великій Британії» 
(Лондон) та ін. Календарі як пресові видання ще не простуді-
йовані науковцями. Вони є важливим джерелом історії жит-
тя українських емігрантів. Разом з тим, вони містять багато 
шевченко знавчої інформації. Це і матеріали про культурне 
життя української діаспори у ХХ ст., й інформація про сприй-
няття творчості Т. Шевченка, і різнопланові підбірки шевчен-
кознавчих матеріалів, особливо в ювілейних випусках до річ-
ниць дат народження та смерті Кобзаря. 

Ще одна група матеріалів – це українознавчі часописи, що 
виходили за межами материкової України. Серед них були 
«Віс ті комбатанта: квартальник» (Торонто–Нью-Йорк), «“Ду-
кля”: журнал для літератури, публіцистики та мистецтва. Орган 
української філії Спілки словацьких письменників» (Пряшів), 
«Жіночий світ» (Вінніпег), «Київ» (Філадельфія). «“Крилаті”: 
журнал української молоді» (Брюссель), «Листи до приятелів» 
(Нью-Йорк) «“Нові дні”: універсальний ілюстрований місяч-
ник» (Торонто) «“Овид”: український ілюстрований часопис» 
(Буенос-Айрес), «“Сучасність”: література, мистецтво, суспіль-
не життя» (Мюнхен), «“Україна”: українознавство і французь-
ке культурне життя» (Париж); «“Український історик”: жур-
нал українського історичного товариства» (Мюнхен). Усього 
у відділі зберігається понад 280 виданих у діаспорі журналів з 
різними назвами. Ці часописи містять велику кількість різно-
манітної шевченкознавчої інформації, яка теж ще мало вивчена 
дослідниками і не введена до наукового обігу. 

Одним з напрямів перспективного опрацювання шевченкіа-
ни є підготовка аналітичного каталогу шевченкознавчих публі-
кацій у наукових збірниках діаспоріани. 

Існує значний практичний попит на інформацію фонду від-
ділу зарубіжної україніки користувачів електронних ресурсів 
НБУВ. За даними відділу програмно-технологічного забезпе-
чення комп’ютерних мереж НБУВ, за 2012 рік до електронної 
бази інформації ВЗУ звернулося 6642 відвідувачі, які подали 
8748 запитів. У середньому, за місяць до ресурсу звертаєть-
ся 148 користувачів з унікальними IP-адресами (це фізичні 
особи, читачі з індивідуальними адресами). У середньому, за 
добу до ресурсу звертається п’ять відвідувачів, які подають 
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262 звернення до інформації з бази даних україномовної книги 
відділу. За дев’ять місяців 2013 року до бази даних інформа-
ційних ресурсів ВЗУ звернулося 4800 відвідувачів, які подали 
6195 запитів. 

Географічна статистика звернень до фонду відділу зарубіж-
ної україніки мала таку картину: від загальної кількості корис-
тувачів зверталося близько 30 % українців, а 70 % – користувачі 
з інших країн. Зареєстровані користувачі були зі Сполучених 
Штатів Америки, Англії, Франції, Росії, Польщі, Німеччини, 
Швеції, Бельгії, Канади, Кувейту, Таїланду, Іспанії, Молдови, 
Сербії, Словаччини, Білорусії, Чехії, Литви. 

Шевченкіана діаспори, що зберігається у ВЗУ НБУВ та ін-
формацію про яку, зважаючи на обсяги цього повідомлення, 
вдалося висвітлити лише фрагментарно, є однією зі складових, 
котра, у перспективі, може посприяти створенню повної кар-
тини розвитку історії шевченкознавства як міждисциплінарної 
наукової галузі. 

Завдяки введенню в науковий обіг великого масиву нових 
шевченкознавчих матеріалів, матимемо змогу уявити постать 
Т. Шевченка як духовного «батька» українського народу, тобто 
в новому світлі. 
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Лідія Терзійська  
(Софія, Болгарія) 

ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

В СОФІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
ІМЕНІ СВЯТОГО КЛИМЕНТА ОХРИДСЬКОГО 

Найчастіше ювілей з дня народження чи з дня смерті Та-
раса Шевченка – привід, що стимулює нас згадувати й гово-
рити про творця, якого сьогодні зі щирою любов’ю називаємо 
українським Кобзарем. Ми не забуваємо, що він геній, у якому 
втілено дух усього українського народу. Ця невимовно талано-
вита людина, котра безмежно любила свою Батьківщину, свій 
рідний край, вийшла з глибин народу. Дивовижно різнобарв-
ний, надзвичайно оригінальний, глибоко чуттєвий майстер 
пера та малювання, Т. Шевченко вірив у світле майбутнє і спо-
дівався, що його теж не забудуть пом’янути, про що свідчать 
такі його слова:

І мене в сім’ї великій, 
В сім’ї вольній, новій, 
Не забудьте пом’янути 
Незлим тихим словом. 

Це людина, яка жила для своєї Батьківщини, свого народу, 
для мистецтва і через нього. 

Хоча творчість Кобзаря надає нам можливість створити бо-
дай абстрактну уяву про нього, усе-таки вона розкриває нам і 
реальну людину з її думками, почуттями та переживаннями, 
людину, яка хотіла і мала сказати щось, що й зробила через 
свою творчість. Нам важко знайти баланс між розміром болю 
та страждання й реальною думкою. Ця людина – не лише гор-
дий оспівувач рідної природи та її краси, багатства душі укра-
їнця, але й великий бунтівник. 

Напевно, усе це сприяло тому, щоб виростала нев’януча лю-
бов, яка передається з покоління в покоління, повага та над-
звичайне почуття і ставлення до його поезії, виключно тала-
новитої майстерності в малюванні краєвидів, портретів та 
істо ричних подій. 
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Творчість Т. Шевченка доводить, що починається бурхливий 
процес ствердження української нації. Українська поезія вже ви-
ходить за обрії країни і перетворюється в міжнародний фактор. 

Поетичне слово українського Кобзаря значною мірою 
сприя ло й ознайомленню болгар з українцями, звідки й узяла 
початок глибока взаємна симпатія між двома народами, яка 
переросла в щось набагато сильніше й дієвіше. Зацікавлення 
творчістю Т. Шевченка безперервно розширюється, а те, що ви-
дання його поезії болгарською мовою п’ятитисячним накладом 
не змогло задовольнити попит читачів, це доводить. 

Творчість Кобзаря займає основне положення в історії бол-
гарсько-українських літературних взаємовідносин. Тому тема 
«Шевченко і болгарська культура» довго викликала зацікав-
лення в різних за своєю орієнтацією суспільно-політичних і 
культурних діячів. Однак найчастіше всі дослідники розгляда-
ли перекладну рецепцію Шевченкової творчості, а звідти вже 
йшла мова про його вплив на болгарських митців і співзвуч-
ність їхніх поглядів на відродження. Це, звичайно, дуже важли-
во для розвитку літературного процесу, та спробуймо погово-
рити про тих дослідників, які (з наукового боку) виявили своє 
зацікавлення до його творів. 

Професор І. Шишманов, за сприяння професора М. Драго-
манова, написав наукову статтю під назвою «Т. Шевченко, його 
творчість та його впливи на болгарських письменників перед 
визволенням» (1914) [18]. 

Цю наукову розробку І. Шишманов написав до святкування 
40-річчя від початку літературної діяльності І. Франка, коли 
Оргкомітет запросив на відзначення цієї річниці професора 
Софійського Університету і запропонував йому взяти участь у 
підготовці ювілейного збірника. Дослідник присвятив згадану 
роботу ювілярові І. Франку, визначивши таким чином її зв’язок 
та значення як для української, так і для болгарської літерату-
ри, а також і для болгарсько-українських взаємовідносин. 

І. Шишманов написав статтю «Ювілей Тараса Шевченка 
(1814–1914)» [19], а також статтю «Т. Шевченко» (1920) [19]. 

Якщо подивитися тільки на ці три публікації, можна дійти 
висновку, що зацікавлення болгарського вченого особою та 
творчістю Т. Шевченка мало не спорадичний, а довготрива-
лий характер. 
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Цей професор був відомий як учений, котрий намагався 
з’ясувати багато реальних і самобутніх фактів, що визначили 
зародження, створення та розвиток особливостей болгарської 
літератури часів Відродження з притаманних їй етнічних, пи-
семних, філософсько-моральних рис і виявлень, які або збли-
жували, або відрізняли її від чужих національних літератур 
тієї епохи.

Він був одним з перших болгарських учених, який відріз-
нявся від інших насамперед через свої глибокі знання в галу-
зях болгарської літератури, фольклору, етнографії, культури 
та психології народу. І. Шишманов уміло застосовував порів-
няльно-історичну методику, беручи до уваги вивчення мину-
лого і сучасність, що допомогала йому знаходити закономір-
ності та робити висновки, використовуючи, таким чином, один 
з основних компонентів сформульованого ним же «психоло-
гічного методу», який він обґрунтував і з теоретичного, і з істо-
рико-літературного боку. 

Учений, добре обізнаний з болгарською, російською, укра-
їнською та європейською літературою, знайшов дуже точ-
не пояснення величі й майстерності Т. Шевченка. Для нього 
український Кобзар – це геніальний поет, котрий вийшов із 
селянської спільноти, довгі роки зростав і розвивався в ній і 
всотав її ідеологію ще з материнським молоком [19, с. 467]. 

«Такого поета не змогли б знайти в усій європейській та сві-
товій літературі», – зазначав І. Шишманов. Причина доскона-
лості Шевченкової поезії в тому, що «він залишився до кінця 
своїх днів вірним зацікавленням, мріям та намаганням свого 
соціального середовища» [19, с. 467]. 

Дослідник процитував вірш Кобзаря: 

Та не продамся нікому,  
В найми не наймуся. 

Він зауважив, що це величні слова поета, а не порожня фра-
за, що поет завжди залишався твердим і негнучким. І якщо 
хтось хоче розглянути постать Т. Шевченка більш досконало, 
обов’язково має пам’ятати, що як би високо він не піднявся, 
усе ж таки в душі своїй залишився плебеєм, українським селя-
нином [19, с. 463]. 
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З погляду І. Шишманова, творчість Кобзаря перебувала 
в найінтимнішому нерозривному зв’язку як з його особис-
тим життям, так і з життям українського народу. Він називав 
Т. Шевченка українським бардом, пророком, Прометеєм, під-
креслюючи, що його поезія і ті твори, де було виражено його 
почуття до України, доводили його думку про те, що землі, пре-
краснішої від Наддніпрянської України, не було. 

Завдяки своїм дослідженням життя та творчості Кобза-
ря, професор пояснив ряд факторів, що стимулювали віднов-
люючі процеси в Болгарії. Після глибокого аналізу творчості 
Т. Шевченка, ніхто в Болгарії не міг займатися проблемами 
болгарсько-українських літературних та культурних відносин, 
не оглядаючись на зроблене великим болгарським університет-
ським ученим – І. Шишмановим, хоча й не завжди це визнаючи. 

У 1947 році в Болгарії ввели нову навчальну програму для 
середніх шкіл, а разом з болгарською, російською та західно-
європейською літературами почали ширше вивчати й інші 
сло в’ян ські літератури – українську, польську, чеську та юго-
славську [1]. Авторами підручника були вчені-викладачі Со-
фійського університету. Нарис з української літератури напи-
саний Є. Георгієвим – одним з найкращих у Болгарії фахівців зі 
слов’янських літератур. Урок про Т. Шевченка, за всезагальним 
визнанням, вирізняли завдяки його пізнавальному значенню і 
виховній направленості. У наступні роки, незважаючи на те, 
що відбулося кілька ювілейних річниць Т. Шевченка, які від-
значили і які набули загальнонародного характеру, було зроб-
лено кілька нових сценічних постановок «Наймички», «На-
зара Стодолі», а університетські вчені нібито й не намагалися 
продовжити вже покладений початок – дослідження творчості 
Кобзаря, щоб таким чином розширити та поглибити місце його 
Слова в університеті. Аж у 1964 році, коли відбулося святку-
вання 150-річчя з дня народження великого митця, було зосе-
реджено увагу на його особі та творчості. Тоді вчений Софій-
ського Університету Й. Цонев підготував і видав біографічний 
нарис про життєвий шлях Т. Шевченка, а професор С. Русакієв 
звертався до Шевченкового творчого багатства в різних своїх 
публікаціях [2], у результаті чого в 1964 році видав своє досить 
просторе і глибоке дослідження про Кобзаря [6]. 

Цей професор ознайомився з дослідженнями всіх болгар-
ських учених до нього, що охоплювали питання Шевченкової 
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творчості, і намагався зі своїх позицій розглянути і пояснити 
роль Кобзаря в суспільному та літературному розвитку Болга-
рії з періоду всього століття. Характер поставленого завдання й 
визначає структуру його монографічного дослідження. 

Тут нарис про Т. Шевченка мав на меті показати ріст поета 
як неповторної специфічної творчої індивідуальності, розкри-
ти розвиток нового методу та художню специфіку, підкреслити 
силу його творчої традиції. 

Центральне місце займало завдання розкрити умови, за яких 
Кобзар входив до літературного розвитку Болгарії, у визволь-
ний рух народу. Це спроба пояснити, як болгарські письменни-
ки різних періодів сприймали постать і творчість Т. Шевченка, 
як засвоювали його творчий приклад, як цей приклад спонукав 
їх до створення нових оригінальних художніх відкриттів. Вплив 
Кобзаря на суспільну свідомість в Болгарії можна простежити 
через розповсюдження його творів у перекладі на болгарську 
мову, через роль болгарської літературної критики та публіцис-
тики, через розвиток болгарського шевченкознавства тощо.

Вивчення рецепції Т. Шевченка в Болгарії від 60-х ро-
ків ХІХ ст. до 60-х років ХХ ст. дає нам підставу дійти висно-
вку, що український поет виявився впливовим учителем ряду 
болгарських поетів, що їх дотик до його творів окреслив їм до-
рогу до такої поезії, яка найкращим чином могла прислужити-
ся народній справі. 

С. Русакієв відстоював ідею, що шевченкознавство в Болга-
рії пройшло через кілька етапів, але наприкінці брали верх ідеї 
та принципи, які приводили до справді наукової оцінки досяг-
нень літературного надбання Кобзаря. 

Коли ми вивчаємо внесок викладачів Софійського універ-
ситету імені Святого Климента Охридського в засвоєнні твор-
чості Т. Шевченка, нам здається, що неабияке значення має 
й питання про характер їх досліджень. Окрім того, що вони 
мають пізнавальне значення, ці дослідження, завдяки своїй 
методичності, також роблять великий внесок, підкреслюючи 
досягнення інших дослідників, зокрема С. Русакієва, який під-
креслював досягнення вченого С. Божкова з Інституту літе-
ратури Болгарської Академії наук, котрий зупинявся на куль-
турно-історичних зв’язках між Болгарією та Україною із часів 
Київської Русі до другої половини ХХ ст. 
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Варто зазначити, що доцент Л. Терзійська своїми досліджен-
нями і публікаціями різних видів продовжила цю традицію не 
лише причетністю до вивчення, але й до посилення, поглиблен-
ня та розширення питань щодо творчого розвитку Т. Шевченка 
та їх введення для студентів Софійського університету [7]. 

Такими розробками і дослідженнями вже підготовлено ґрунт 
до широкого розгляду слова Кобзаря в найстаршому болгар-
ському університеті – Софійському університеті імені Святого 
Климента Охридського. Після багатьох зусиль з боку факуль-
тету «Слов’янської філології» в навчальний 1996/1997 рік, від-
бувся перший прийом студентів на спеціальність «Українська 
філологія». Це один з небагатьох навчальних закладів світу, де 
розвивалася українська філологія. Тут усі викладачі – болгари, 
але кожного навчального року з Київського та Львівського уні-
верситетів запрошують колег-носіїв української мови і підтри-
мують дуже тісні й хороші зв’язки із цими університетами [16]. 

Студенти, через системні курси з таких предметів, як укра-
їнська література, українська мова, історичні та культурні реа-
лії України, з року в рік опановують українську мову, що добре 
видно з їхніх курсових та дипломних робіт, де деякі з них тіс-
но пов’язані з творчістю Кобзаря, зокрема роботи на такі теми: 
«Повісті Шевченка – між романтизмом та реалізмом», «Жін-
ка – образ величі людини в творчості Шевченка», «Тематичні 
домінанти в творчості Шевченка» та ін. 

Усім відомо, що нове покоління своїм поглядом відкриває 
для себе Шевченкове Слово. Тим паче, що в цьому випадку 
йдеться про іноземного митця. Те, що його Слово сприймається 
із зацікавленням, що вперше у стінах Софійського університету 
було організовано виставку його картин і проведено спеціаль-
ний урочистий вечір, присвячений його малярству, що студенти 
були ознайомлені ще із зовсім нерозкритою до того часу сторо-
ною його таланту, що після того студенти своїми силами (ра-
зом з викладачами) зробили театральну виставу «Катерина», 
доводить, що Шевченкове Слово по-справжньому ввійшло в 
наш університет з розумінням та сприйняттям. Ми все частіше 
повинні замислюватися над колізією «Шевченко і наша сучас-
ність», оскільки вона багатоаспектна і досить неоднозначна. 
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Тарас Ткачук 
(Вінниця)

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ 
ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Глибоке вивчення рідної мови в сучасній школі є запорукою 
інтелектуального та духовного розвитку особистості. Саме 
тому провідні методисти з української мови шукають шляхи 
підвищення ефективності кожного уроку, на якому, крім лінг-
вістичних знань, учні повинні здобути уявлення про роль мови 
у формуванні духовного багатства громадянина своєї країни. 
З цього приводу М. Стельмахович зауважує, що сучасна укра-
їнська школа – це навчально-виховний заклад, діяльність яко-
го ґрунтується на широкому використанні культурних здобут-
ків й історичних традицій українського народу та орієнтуванні 
на перспективу розвитку його духовного та інтелектуального 
потенціалу [4, с. 20]. 

Найтісніше функційний зв’язок української мови як на-
вчального предмета встановлюється з літературою, оскільки 
вона органічно пов’язана з мовою. «Основою такого зв’язку є 
вивчення художнього стилю та його ознак, використання зраз-
ків цього стилю на уроках української мови, спостереження 
над мовою художніх творів на уроках літератури» [3, с. 43]. 

Ідея засвоєння культурних і духовних цінностей свого та 
інших народів відображена в змісті освіти, де серед пріоритет-
них завдань – забезпечення соціокультурної компетентності 
школярів, яку, на жаль, не завжди є змога якісно реалізувати 
в межах  уроку з української мови через брак цікавих пізна-
вальних текстів про відомі події, явища, персоналії української 
культури. Саме постать Тараса Григоровича Шевченка може 
надихнути вчителя на створення нових вправ та завдань, які 
б сприяли естетичному й моральному вихованню особистості. 

Пропонуємо час від часу звертати увагу учнів на факти з 
життя славетного письменника, художника й громадського ді-
яча, який за порівняно коротке життя встиг змінити напрям 
розвитку всієї української культури, а можливо, й історії. На-
приклад, не завжди учитель-філолог має змогу відшукати ін-
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формацію про найближчу рідню Тараса Григоровича. Його 
батько, Григорій Іванович, хоча й був кріпаком, проте вмів 
читати й писати, свого часу чумакував, а для цього треба було 
мати не лише добре здоров’я, а й вроджені розум та кмітли-
вість. Дід Тараса, Грушівський, дожив до 117 років (у 80 він 
ще раз одружився!) – скільки світу він побачив за своє життя, 
адже не тільки чумакував, а й з Гонтою та Залізняком обійшов 
пів-України: було що потім розказувати онукам. Мати Тараса 
була з бойків, саме тих  карпатських верховинців  відомих сво-
єю тямковитістю, майстерністю та непокірністю. 

На окрему увагу заслуговують нескладні підрахунки, що 
стосуються тривалості життя Тараса Шевченка, який про-
жив усього-на-всього 47 років, як і його батько. Можна було 
б шукати певний фаталізм у цій цифрі – стільки ж прожив і 
Борис Грінченко, і Симон Петлюра, і Євген Коновалець, і Ми-
кола Зеров, і Василь Стус. Як би там не було, а з цих 47 ро-
ків – 24 роки Шевченко був кріпаком і 10 на засланні. Залиша-
ється 13 років! Це ж якою мала бути праця цієї людини, щоб 
за таке коротке життя залишити нам «Кобзар», драму «Назар 
Стодоля», фрагменти двох незакінчених драм, 9 повістей, що-
денник, майже 250 листів і 835 картин, малюнків та ескізів (за 
даними Павла Зайцева – майже 1300). Цікаво, що з «Захаляв-
ної книги» до «Більшої книги» не вписано було третини всіх 
напрацювань косаральського періоду – з 127 – лише 78... Чи 
можете уявити, що малоосвічений кріпак Тарас Шевченко в 
24 роки стає студентом Петербурзької академії мистецтв і за-
кінчує її з 2-ма срібними медалями! Якби ж зміг дотягнути до 
золотої (а може, й не хотів, бо марив поїздкою в Україну) – тоді 
б поїхав на навчання в Італію, і хтозна, яких би висот сягнув у 
Європі. Лише той факт, що за три місяці молодий Шевченко 
освоїв зовсім нову для нього технологію офорту, а після 10 ро-
ків солдатчини за останні 2 роки він зумів стати академіком, 
свідчить про неабиякий талант художника, його надзвичайну 
працьовитість. Наприклад, усесвітньовідомий «Кобзар» Шев-
ченко написав у 26 років. До речі, поява цієї книги була ледь 
не випадковою (хоча таких випадковостей, мабуть, просто не 
уникнути): дідич із Полтавщини Петро Мартос замовив пор-
трет у Шевченка й під час одного з сеансів підібрав клаптик 
списаного паперу… Далі П. Мартос уже з цілою пачкою віршів 
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звернувся до Є. Гребінки (автор відомого «циганського ро-
мансу» – «Очи черные»), і 1840 року з’явилася перша книга 
з вісьмома творами, повна назва якої була такою: «Кобзарь 
Т. Шевченка. Санкт-Петербург, 1840. В типографии Е. Фише-
ра. Издание М-са П.». 

Поява творів Тараса Шевченка чомусь викликала шквал 
обурень російських видатних діячів: Віссаріон Бєлінський 
заявив: «Я не читав тих пасквілів, і ніхто з моїх знайомих їх 
не читав (що, між іншим, не доводить, що вони зовсім погані, 
а тільки тривіальні та дурні), але я переконаний, що пасквіль 
на царицю обурливо бридкий» [2, c. 293–294]. Ось так – не 
читав, але впевнений – справді, вагомий аргумент… «Шевчен-
ка заслали на Кавказ солдатом. Мені не шкода його; коли б я 
був суддею, я покарав би не гірше. Я маю особисту відразу до 
таких лібералів! Це вороги всякого поступу. Своїми зухвали-
ми дурницями вони дратують уряд, роблять його підозрілим і 
спричиняють гострі заходи, згубні для освіти та письменства» 
[2, c. 294]. Причина ж таких гострих випадів – звичайнісінький 
шовінізм, який, як не ховай, а «вилазить» час від часу як не в 
Булгакова, так у Солженіцина – а це ж кращі представники на-
ших сусідів. Навіть українець Гоголь чомусь не стримався, щоб 
не підпустити шпильку, стверджуючи, що від поезії Шевченка 
трохи віддає дьогтем. 

Для учнів цікавим може стати список літератури, яку просто 
«ковтав», отримавши волю, Тарас Григорович: Міцкевич, За-
леський, Лелевель, Пушкін, Жуковський, Шекспір, Гете, Шил-
лер, Кернер, Скотт, Котляревський, Бантиш-Каменський… 
Постає резонне питання: як за такий короткий проміжок часу 
стільки встигав робити цей юнак? Чи є ще у світі поет, твори 
якого б вивчали напам’ять малописьменні люди й передавали 
з покоління в покоління як пісні? Такого шанування вдостої-
лися лише Гомер і Сократ. Та й той факт, що саме Шевченко є 
основоположником української літературної мови, є незапере-
чним. Адже до «Кобзаря» в українській літературі (якщо так 
її можна визначити станом на початок ХІХ ст.) практикували 
пародійний жанр. Простакуваті малоосвічені малороси поста-
вали на сторінках творів Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки, 
П. Гулака-Артемовського. Їх підхоплювали менш талановиті 
автори, які й створили образ тупенького хохла, над яким тіль-
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ки й можна було посміятись. Саме Шевченко почав стверджу-
вати, що українці мають гідність, що внутрішній світ у них 
глибинний і вартий оспівувань. Хочете романтизму – будь 
ласка – «Тополя», «Причинна», «Утоплена», хочете реалізму – 
«Наймичка», «Кавказ», «Неофіти», історизму – «Гайдамаки», 
«Холодний Яр», «Іван Підкова», містики – «Великий льох», 
сатири – «Сон» («У всякого своя доля…»), сарказму – «І мерт-
вим, і живим…».

Чого вартий той факт, що ні до Шевченка, ні після нього ніх-
то у світовій літературі не наважився таврувати монархів за їх-
нього життя – лише Петефі та Гюго спромоглися підняти свій 
голос, і то, коли їхні народи вже повстали. З того часу пройшло 
майже півтора століття, проте й досі ще дехто намагається про-
демонструвати свою лінгвістичну обізнаність, заявляючи, що 
українська мова – це все одно діалект чи то російської, чи то 
польської. І це після 200-літнього існування української літе-
ратурної мови (до речі, у світі нараховують близько 7000 мов, 
серед яких лише 500 вважають літературними, бо мають влас-
ну писемність). Тут би скористатись справді незаперечним 
аргументом самого Тараса Григоровича: «У них народ і слово,  
і в нас народ і слово».

Неможливо оминути питання оточення Т. Шевченка, яке, як 
свідчать сучасні дослідження в педагогіці та психології, є ви-
значальним у формуванні особистості. А поряд з поетом ішли 
люди неабиякої величини:

Іван Сошенко – український художник, педагог, який позна-
йомив Шевченка з Є. Гребінкою, В. Григоровичем, О. Венеціа-
новим. Cаме І. Сошенко один із перших звернув увагу на тала-
новитого хлопця.

Василь Григорович –  історик мистецтва, професор і конфе-
ренц-секретар петербурзької Академії мистецтв сприяв розвит-
кові мистецької освіти в Україні, постійно допомагав молодим 
українським художникам, які навчались у Петербурзі.

Карл  Брюллов  –  російський художник, професор петер-
бурзької Академії мистецтв, брав діяльну участь у викупі Шев-
ченка з кріпацтва. Одна з найвідоміших його картин – «Остан-
ній день Помпеї».

Олексій Венеціанов – російський художник, академік петер-
бурзької Академії мистецтв, засновник першої в Росії приват-
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ної малювальної школи, допомагав талановитим кріпакам здо-
бути волю.

Василь Жуковський – російський поет, один з основополож-
ників російського романтизму. Саме Жуковському Шевченко 
присвятив свою «Катерину» за участь у викупі його з кріпацтва. 

Ілля Буяльський – один з засновників вітчизняної анатомії 
та хірургії.

Микола  Костомаров  –  український історик, письменник, 
етнограф і публіцист, провідний діяч Кирило-Мефодіївського 
братства. 

Михайло  Максимович  –  український учений-природозна-
вець, історик, фольклорист і мовознавець, член-кореспондент 
Петербурзької академії наук.

Осип Бодянський – український філолог, історик, письмен-
ник, перекладач, один із засновників славістики в Росії.

Володимир  Даль  –  російський письменник, лексиколог, 
фольклорист і етнограф, почесний член петербурзької Акаде-
мії наук.

Михайло Щепкін – російський актор, основоположник кри-
тичного реалізму в театральному мистецтві, реформатор укра-
їнської та російської сцени.

Михайло Остроградський – український математик, акаде-
мік Петербурзької академії наук та кількох іноземних академій. 
Один з основоположників Петербурзької математичної школи.

Айра Олрідж – афро-американський актор-трагік, який ве-
ликого успіху досяг у Росії, де в Петербурзі й познайомився з 
Шевченком.

Федір Толстой – російський скульптор і живописець, пред-
ставник класицизму.

Микола Гулак – український педагог та вчений, один із за-
сновників Кирило-Мефодіївського братства. Відомий працями 
з математики, історії, філології та юриспруденції, перекладав з 
грузинської та азербайджанської літератур.

Панько Куліш – український історик, письменник, фолькло-
рист, етнограф, критик і перекладач.

Зрозуміло, стосунки з цими людьми складались по-різному, 
дехто залишився поряд до останніх днів, дехто відійшов з огля-
ду на розбіжність у поглядах, але всі вони мали безперечний 
вплив на Тараса Шевченка.
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Мало знають учні про спадщину Тараса Григоровича як ху-
дожника, тоді як палітра жанрів, у яких працював Шевченко, 
вражає: акварель й олівець, олія й сепія, гравюра й гальвано-
графія, пейзаж і портрет, статика й рух... Ось тут би пошука-
ти новаторство, яке можна проектувати й на експресіонізм 
(«Байгуші під вікном», «Програвся в карти», «У хліві», «Кара 
колодкою», «У в’язниці», «Приятелі» – в усіх цих картинах пе-
реважають темні похмурі тони й головною ознакою є рух, дія, 
вираження – усе, як у справжнісінькому експресіонізмі), і на 
імпресіонізм (практично весь косаральський цикл має харак-
терні риси – світлий фон, легкість форм, прозорість пейзажів, 
нечіткість ліній, що промовисто передає внутрішній стан авто-
ра картин...), а напрямки ці з’явились майже через півстоліття 
після смерті Т. Шевченка й наробили чимало галасу в Європі.

До речі, у відомостях про те, як здобував освіту Шевченко-
художник, теж залишається чимало білих плям. Зокрема, май-
же нічого не відомо про його навчання у Варшаві в одного з 
кращих варшавських майстрів Франца Лямпі. Знаємо лише, 
що повстання поляків проти московських військ завадило 
Шевченкові закінчити повний курс у славетного художника.

Можливо, брак освіти в дитинстві примушував Шевченка 
постійно займатися освітніми проектами, адже в 40–50-х роках 
ХІХ ст. стан шкільництва в Україні був жахливим. Безповоротно 
минули часи золотого ХVII віку, коли практично всі українські 
діти вчилися, процвітали українська наука, культура, мистецтво. 
Незважаючи на всілякі перешкоди, Тарас Григорович за сприян-
ня друзів та знайомих випускає «Буквар южнорусский», який 
з’являється в Санкт-Петербурзькій друкарні Регенфельдена і К° 
десятитисячним (!) тиражем. Це була остання прижиттєва кни-
га Шевченка, вона призначалась для навчання грамоти україн-
ців рідною мовою в недільних школах. Саме вихованню наймен-
ших надавав Тарас Шевченко найбільшого значення, до нього 
такої уваги на початкову освіту ніхто не звертав. Задум його був 
набагато більшим: «Думка єсть за “Букварем” напечатать ліч-
бу (арифметику) – і ціни, і величини такої ж, як і “Буквар”. За 
лічбою – етнографію і географію в 5 копійок. А історію тільки 
нашу, тоже вбгаю в 10 копійок. Якби Бог допоміг оце мале діло 
зробить, то велике саме б зробилося», – ділився Т. Шевченко в 
листі до М. К. Чалого 4 січня 1861 року. На жаль, справу, яку роз-
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почав Тарас Шевченко, не підхопили вчасно, і після його смерті 
зрідка хто навіть наважувався говорити про систематичний курс 
початкової освіти для українських дітей.

Що ж стосується постаті Шевченка як громадського діяча, 
то його значення можна визначати увагою, яка була звернена 
на нього після повернення з заслання. Можливо, саме надзви-
чайне зацікавлення громадськості постаттю Тараса Григорови-
ча й надірвало й так поганеньке здоров’я митця. Його ж смерть 
уперше сколихнула й об’єднала всю українську громаду не 
лише в Україні, але й у Росії. Навіть перепоховання Шевчен-
ка не обійшлось без хвилі народного піднесення. Більше того, 
перевезення домовини Шевченка зі Смоленського цвинтаря в 
Петербурзі до України на Чернечу гору біля Канева 22 травня 
1861 року послугувало проведенню першої масової маніфеста-
ції українців. Ця дата стала знаковою для українців на ціле сто-
ліття. Заборона святкування дати перепоховання в 1914 році 
спричинила такі масові демонстрації в Києві та інших містах 
України, що кращого способу пропаганди Шевченка годі було 
й вигадати. Згодом на ці ж граблі в 1917–1920 роках наступи-
ли більшовики, які портрети Шевченка та видання його творів 
сприймали лише як виявлення «буржуазного» націоналізму й 
нерідко знищували. Тільки після шаленого опору вони зрозу-
міли, що потрібно діяти іншими методами й з «буржуазного» 
націоналіста Шевченко став «селянським поетом», «революці-
онером-демократом», «атеїстом», «співцем дружби двох брат-
ніх народів». Особливо при цьому наголошували на надзвичай-
ному впливі російської літератури на формування світогляду 
митця, називаючи іноді прізвища Бєлінського (!), Чернишев-
ського (який був молодший за Шевченка на 12 років і виступав 
проти розвитку української літературної мови), Добролюбова 
(молодшого на 22 роки)...

У 60-ті роки ХХ ст. боротьба за Шевченка стала особливо 
гострою. Щорічні святкування Шевченківських днів завершу-
вались арештами – 22 травня 1964 року в Києві таке святку-
вання закінчилося нечуваною маніфестацією з блокуванням 
автотранспортних шляхів у центрі столиці та зіткненнями з 
міліцією і КДБ.

Що ж стосується творчої спадщини, то чимало творів Тараса 
Шевченка просто перекручували. Про поезію «Розрита моги-
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ла» часто майже не згадували з тієї причини, що в ній автор не 
вихваляв Богдана Хмельницького, як це було прийнято в усій 
історіографії, а засуджував за необачний крок – приєднання 
України до Росії. Дісталось і поезії «Чигрине, Чигрине», у якій 
окремі рядки часто трішки підретушовувались:

За що ж боролись ми з ляхами?
За що ж ми різались з ордами?
За що ж скородили списами
Московські ребра?..

Останні рядки довго звучали як «татарські ребра...». А міс-
терія «Великий льох» ніяк не потрапляла в хрестоматійні збір-
ники з огляду на явно націоналістично-історичні мотиви.

Та й зараз у трактуванні Шевченка можна спостерегти тен-
денцію до перетлумачення – деякі його твори вважають акту-
альними, вигідними системі, а деякі «хибними» стосовно нової 
кон’юнктури, тому їх іноді просто «забувають» включити вже в 
нові підручники з української літератури. 

Так, був час, що Шевченка звинувачували в популізмі 
(В. Липинський, О. Назарук), примітивності естетичних ідеалів 
(П. Куліш, Микола Хвильовий), низькій освіченості (М. Дра-
гоманов), прищеплюванні українському рухові шкідливих гу-
маністичних («жіночих») рис (Д. Донцов). Можна було б ще 
додати й оцінку О. Бузини, і це нормально, бо критика – це 
стимул до пошуку істини. Проте навіть поверхове зіставлення 
окремих творів Шевченка зі схожими в інших літературах явно 
свідчить про його перевагу. Ось, наприклад, портрет відомого 
усім Петра І в О. Пушкіна:

Ужастен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нём сокрыта!
А в сём коне какой огонь!

У Шевченка:

Кінь басує, от-от річку,
От... от ... перескочить,
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А він руку простягає,
Мов світ увесь хоче 
Загарбати.

Звичайно, оцінка Пушкіна може бути правдивішою, якщо 
дотримуватись історичної правди, яку відстоюють росіяни, ми 
ж все-таки маємо свою історію, і в ній постать Петра І не така 
приваблива.

Не можна оминути ще один досить показовий приклад – за-
повіти, складені Горацієм, Пушкіним та Шевченком. Давньо-
римський поет Горацій:

Мій пам’ятник стоїть триваліший від міді.
Піднісся він чолом над царські піраміди
Його не сточить дощ уїдливий, гризький,
Не звалить налітний північний буревій...
 (переклад М. Зерова)

Пушкін:

Я пам’ятник собі воздвиг нерукотворний,
Тропа народна там навіки пролягла,
Олександрійський стовп, в гордливості незборний,
Йому не досягне чола.  

 (переклад М. Рильського)

Шевченко:

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі, 
І Дніпро, і кручі,
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.

Таке враження, що цей твір Шевченка – це відображення 
нашого менталітету – егоцентризмом ми ніколи не могли «по-
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хвалитись», і в цьому, можливо, криються наші біди – постійне 
перепрошування, підтакування, намагання допомогти, захис-
тити когось іншого, але не себе. 

До речі, історію творення всім відомого «Заповіту» теж 
не кожен знає: написаний він був, коли Шевченкові йшов 
32-й! рік. Чому ж раптом заповіт? Дехто намагається пов’язати 
критичний стан молодого поета (а був він справді при смерті) 
з невдалим сватанням до Федосі – дочки о. Кошиця, у якого 
колись малий Тарас наймитував. Нічого дивного, що йому від-
мовили, але як: дали справжнісінького гарбуза. Згодом Федо-
ся, яка справді любила Тараса, не витримала розлуки з милим 
і збожеволіла, а Тарас через кілька місяців ледь не помирає 
від застуди. 

Може здатися, що про поезію Тараса Шевченка на сьогод-
ні сказано практично все – над текстами його творів працюва-
ли й працюють сотні науковців. Яких лише кандидатських та 
докторських не захистили наші філологи, тоді як невелике до-
слідження про значення одного слова в поезії Шевченка може 
виявитися набагато вагомішим, ніж томи безрезультатних по-
шуків, на які іноді витрачається ледь не все життя. Мова йде 
про статтю Григорія Аврахова «Одна з недосліджених поезій 
Т. Шевченка» [1], у якій він з’ясовує значення слова перетик 
у творі «У перетику ходила». М. Ушаков переклав цю поезію 
так: «В лес-дубраву я ходила по опеньки...». Такий переклад ви-
кликав сумнів у Г. Аврахова, і після тривалого дослідження 
виявилось, що перетик – це не перелісок або ж лісосмуга, як 
подають окремі словники, а самовиготовлена тканина, де візе-
рунок, нитка йдуть поперек, «перетикаються». 

Таких білих плям ще вистачає – тільки ж працювати над 
ними дуже складно. Набагато простіше користуватись уже 
готовим, яке часто твориться людьми абсолютно безкорисли-
вими, їхнє життя можна вважати справжнім подвигом, котрий 
не кожен може оцінити, імена ж цих людей ми часто просто 
забуваємо. 

Кому, наприклад, відоме прізвище автора музики до відомої 
всім пісні на слова Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніпр ши-
рокий...»? А з появою цієї пісні пов’язана ціла історія. Учитель 
словесності Бєлградської чоловічої гімназії Данило Якович 
Крижанівський – великий шанувальник таланту Марка Кро-
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пивницького – відомого актора, драматурга, режисера й співа-
ка – вирішив подарувати йому пісню на якісь гарні українські 
слова. Цими словами став початок «Причинної». Мелодія вда-
лась на славу, і подарунок так сподобався Маркові Кропив-
ницькому, що зразу ж було підготовлене видання, яке так і не 
дійшло до людей. Чому? Бо з 1876 року під нотами на україн-
ські пісні забороняли підписувати український текст. Співати 
на сцені українські пісні дозволяли лише російською та фран-
цузькою. І хоча 1886 року, коли вперше була надрукована пісня 
Данила Крижанівського, ця заборона вже була знята, пісню все 
одно не дозволили поширити. Тоді М. Кропивницький під час 
гри в одній зі своїх вистав просто заспівав цю пісню, яку одра-
зу ж підхопив зал. Поліцейський Рудковський так перелякався 
того співу, що негайно зі словами «бунт», «демонстрація» ви-
кликав пристава, який припинив виставу. Та було вже пізно – 
пісня швидко розлетілась усією Україною – ось так, попри усі 
заборони.

Окремої уваги заслуговує факт самоспалення Олекси Гір-
ника на Чернечій горі 21 січня 1978 року. Перед тим, як піти у 
вічність, він розсіяв перед Шевченковою могилою й по схилах 
Тарасової гори тисячу листівок, які були вогненним протестом 
проти духовної смерті рідного народу:

«Протест проти російської окупації на України! Протест 
проти русифікації українського народу! Хай живе самостійна 
соборна українська держава!

Україна для українців!
З приводу 60-річчя проголошення самостійності України 

Центральною Радою.
22 січня 1918 – 22 січня 1978
На знак протесту спалився Гірник Олекса з Калуша. Тільки 

в цей спосіб можна протестувати в Радянському Союзі».
У 66 років пішов з життя українець, який за свою любов до 

рідної землі пройшов через польські та радянські катівні, яко-
му боліла душа й палило серце соромом через відступництво 
українського народу від шляху, вказаного Шевченком. Він зго-
рів у вогні так, як у ХV ст. згорів чеський єретик Іван Гус задля 
майбутнього свого народу. Чи почули ми пристрасний голос 
любові до рідного краю, пронесений крізь усе життя й переда-
ний у такий страшний спосіб через десятиліття?
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Небагато вчителів-філологів знають Миколу Павловича 
Куделю. Цікаво, у якому стані зараз його храм-музей «Кобза-
ря» в с. Буяни Луцького району на Волині, який він власно-
руч у своїй хаті впорядковував протягом багатьох років? Тут 
зібрано 140 «Кобзарів» (найстаріше видання 1867 року). На 
стінах 16 портретів, на полицях понад 800 книг шевченкознав-
чої літератури, сотні листівок, значків, медалей, марок, ексліб-
рисів... Цей музей у багато разів кращий за обіцянки наших 
можновладців про створення історико-культурного заповідни-
ка «Батьківщина Т. Г. Шевченка». Відповідно до їхніх планів 
тут мали відродити церкву в Моринцях, де хрестили Тараса, 
реставрувати будинок пана Енгельгардта в Будищах, віднови-
ти вхід до таємничих гайдамацьких ходів на Гупалівщині, від-
творити козацьку могилу й вітряк Бойка, кузню коваля Копія, 
садибу діда Івана. Слова... слова... Насправді ж уся ця суєта з 
обіцянками має гарну назву, яку дала їй Ліна Костенко – «мис-
коборство». Так і хочеться процитувати Шевченка:

За шмат гнилої ковбаси 
У вас хоч матір попроси,
То оддасте.

Майже ніхто в стінах школи не згадує про незначну, на 
перший погляд, подію 1939 року, коли на 125-літній ювілей 
від дня народження Тараса Шевченка, одна з вершин Кавка-
зу була названа його іменем, а через 25 років на піку цієї гори 
було встановлено найвищий у світі пам’ятник «Нескореному 
Прометею». Належала ця ідея Олександрові Зайдлеру – інже-
неру-проектантові, а молодий фізик Анатолій Топоренко разом 
з Вадимом Хромовим настільки захопились нею, що самотуж-
ки виготовили погруддя Кобзаря. Яким було сходження по 
майже вертикальній стіні з тридцятикілограмовим бюстом під 
дощем та несамовитим вітром загону з 20 учасників на висоту 
4200 мет рів – про це, може, хтось ще напише книгу, нам зали-
шається лише чекати найближчої круглої дати й сподіватись, 
що знайдуться такі ж ентузіасти й понесуть своє шанування на-
шим геніям крізь століття.

Отже, як бачимо, життєвий і творчий шлях Тараса Шевчен-
ка може бути використаний не лише на уроках української лі-

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



193

тератури, а й української мови. Це гарний спосіб реалізувати 
соціокультурну лінію під час аналізу цікавих текстів з пізна-
вальним та повчальним змістом.

1. Аврахов Г. Г. Одна з недосліджених поезій Т. Шевченка: «У перетику 
ходила» / Г. Аврахов // Дивослово. – 1998. – № 3. – С. 2–5.

2. Белинский В. Сочинения / В. Белинский. – Москва : Изд-во М. и С. Са-
башниковых, 1876. – 320 с.

3. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах : під-
ручник / за ред. проф. М. І. Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2005. – 400 с.

4. Стельмахович  М.  Г. Етнопедагогічні основи методики української 
мови / М. Стельмахович // Українська мова і література в школі. – 1993. – 
№ 5–6. – С. 18–21.
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Павло Усенко 
(Київ)

МИКОЛА ЧЕРНИШЕВСЬКИЙ, 
ЗИҐМУНТ СЕРАКОВСЬКИЙ ТА ЯН СТАНЕВИЧ 

В ОБСТОЮВАННІ ШЕВЧЕНКОВОГО СЛОВА

Напередодні двохсотліття Тараса Шевченка є супутній при-
від згадати молодшого сучасника Великого Кобзаря – Ми-
колу Чернишевського: минуло 185 літ від дня народження 
того велетня гуманітаристики, мислителя й героя. Незлам-
ний духом витязь слова, під своє 34-річчя був схоплений у 
Санкт-Петербурзі жандармським III Відділком «Власної Його 
Імператорської Величності канцелярії». Цар Олександр II, но-
мінований за скасування кріпацтва «Визволителем», виявився 
фактично катом цієї унікальної особистості. Він не лише два 
роки гноїв М. Чернишевського, без доказів ув’язненого в Олек-
сіївському равеліні Петропавлівської фортеці, а й всяко сприяв 
«згори» зведенню зі світу арештованого, заохочуючи до фабри-
кації звинувачень, щоби люто ізолювати тривалим потерпан-
ням у Сибіру [5, с. 389]. 

Не бажав вінценосець дослухатися думок М. Чернишев-
ського, намірившись менше чути про них. Домігся фізичної на-
руги над рідкісним інтелектом. Настільки злякався ідей Чер-
нишевського, їхнього впливу на читачів! Вочевидь карними 
засобами, спрямованими проти талановитої людини, накликав 
біду й на себе. Бажання помститися монарху в революційних 
колах настільки посилилося, що відчайдушні терористи (серед 
них й українці) вибухами бомби в 1881 році вкоротили йому 
віку [3, с. 26, 28, 288–289, 335–362].

Микола Гаврилович Чернишевський [24 (12).07.1828–29 
(17).10.1889] – учений, журналіст, письменник, член Петер-
бурзького шахового клубу (1862), брат у перших академіка-
славіста Олександра Пипіна. Народився в м. Саратов, у сім’ї 
священика. Дитинство провів на Поволжі неподалік помеш-
кань української діаспори. Здобувши початкову освіту вдома, 
склав іспити в тамтешньому духовному училищі. З 1842 року 
навчався в Саратовській духовній семінарії (курс не закінчив), 
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з 1846-го до 1850-го року – на історико-філологічному факуль-
теті Санкт-Петербурзького університету. 

У 1849 році для професора Ізмаїла Срезневського коменту-
вав польські вірші, брався створювати словник до Іпатіївського 
літопису (у 1853 р. під назвою «Опыт словаря к Ипатьевской ле-
тописи» текст надруковано в другому томі збірника «Известия 
Императорской Академии наук по отделению русского языка 
и словесности»). З січня 1851 року вчителював у саратовській 
гімназії, приятелював із засланим на Поволжя за фундування 
Україно-слов’янського товариства (Кирило-Мефодіївського 
братства) Миколою Костомаровим. Переїхавши до російської 
столиці, 1854 року розпочав викладати в кадетському корпусі. 
Наступного року, взявши відставку, впорав магістерську дис-
ертацію «Эстетические отношения искусства к действительно-
сти», обґрунтувавши нагальну потребу максимального поліп-
шення цивілізаційного буття за сформульованою дефініцією 
«прекрасним є життя». На екзамені з історії фахово досліджу-
вав проблематику, за поширеним каноном синтезовану у фра-
зі «про Малоросію та приєднання її до Росії», а «з церковно-
слов’янської мови та головних слов’янських наріч» висвітлював 
теми: «1) про найдавніші пам’ятки церковно-слов’янської мови 
та їхню цінність; 2) про видозміни давньослов’янської мови за 
наріччями з виокремленням головних ознак» [15, с. 11–112].

Дебютував у столичній періодиці, причому, захоплений 
спадщиною Миколи Гоголя, масштабно представив досліджен-
ня «Очерки гоголевского периода русской литературы», а та-
кож оперативні нотатки щодо видання Пантелеймоном Кулі-
шем шеститомника «Сочинения и письма Н. В. Гоголя» та ще 
деякі матеріали, дотичні до «гоголіани». Досить часто зупиняв-
ся на перипетіях, пов’язаних зі Східною (Кримською) війною 
1853–1856 років. Рецензією «Морской сборник, издаваемый 
Морским Ученым Комитетом. Год 1855. Книжки 1–9 (январь–
сентябрь)» привернув увагу до сюжету, згодом змальованого 
Т. Шевченком у прозі «Прогулка с удовольствием и не без мора-
ли». Згадав чесноти чорноморського адмірала Федора Ушако-
ва, особливо як звитяжця гучних флотських баталій протягом 
російсько-турецької війни 1787–1791 років. Фактично очолю-
вав редакцію часопису «Современник», а 1858 року – і місяч-
ника «Военный сборник», де чинив потужний опір укоріненій 
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у царській армії відсталості, але через відчутий урядовий гніт 
залишив військоволітературне сумісництво, отримавши персо-
нально від Олександра II сувору догану [13, с. 297–307]. 

Своєрідний опозиційний лідер, Чернишевський гострою 
публіцистикою сприяв розвиткові незалежної від адміністра-
тивного тиску опінії, зажив високої репутації завдяки праці 
«Очерки из политической экономии (по Миллю)». Переко-
наний у неминучій трансформації суспільного ладу (резонне 
очікування масових потрясінь через ігнорування владою «ан-
тропологічного принципу» щодо прогресивних тенденцій), він 
рішуче обрав кріпосництво основною мішенню полемічних 
ударів. 

Обстоював перспективу єдності історичного розвитку Ро-
сії та Заходу. Звертався до розмаїтості інтернаціональних вза-
ємин. Таврував гноблення, симпатизував волелюбним рухам, 
які цінував як прихильник демократії. Ретельно вивчав зару-
біжний досвід і використав набуті знання для прогнозування 
подібних ситуацій у різних країнах. Незважаючи на цензуру, 
умілими алюзіями збуджував антиурядові настрої, хоча низка 
його текстів усе-таки підпала під заборону. 

Зажив слави як ідейний натхненник неформального центру 
протестантів у боротьбі проти режиму (сприяв так званій «ре-
волюційній партії», зокрема таємній організації «Земля і воля» 
1862–1864) [7, с. 489]. Долучився до колективного засудження 
антисемітських нападів тижневика «Иллюстрация» 1858 року. Ві-
тав емансипацію жіноцтва й загалом захист прав особистості, ви-
значивши відповідну поведінку «розумним егоїзмом» [2, с. 3–33].

Зацікавився українікою (у його доробкові – публікації 
«Ста тистическое описание Киевской губернии, изданное тай-
ным советником И. Фундуклеем», «Новые периодические из-
дания: “Основа”, 1861, № 1», «Национальная бестактность» 
тощо). Відверто симпатизуючи Україні, відзначив вагому роль 
запорізьких козаків [17, с. 27–31]. Шанував українську культу-
ру, досягнення її діячів. Спілкувався з Т. Шевченком, запросив 
його долучитися до ініціаторів Літературного фонду. Як член 
комітету Товариства для допомоги нужденним літераторам і 
вченим разом із Єгором Ковалевським, Костянтином Кавелі-
ним, Іваном Тургенєвим та іншими турботливими майстрами 
пера надіслав листа поміщикові Валерію Фліорковському про 
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необхідність звільнення Шевченкових родичів [8, с. 250–251]. 
Поміж найдовіреніших його сподвижників був уродженець 
Волині Зиґмунт (Сиґізмунд) Сераковський – поляк, котрий 
упевнено відрекомендовувався «українцем з правого берега 
Дніпра» [9, c. 204].

За ґратами камери «Петропавлівки» Микола Чернишев-
ський 1862 року написав резонансну оповідь-утопію «Что де-
лать?», де провіщав соціалістичне майбуття. Запитання «Що 
робити?» стало крилатим, ім’я головної героїні, Віри Павлів-
ни – також дуже відомим…

У 1864 році на підставі фальшивих аргументів він був за-
суджений до громадянської страти, приречений на семирічну 
каторгу з загрозою довічного утримання в Сибіру. Відправле-
ний у Кадайські копальні, де зустрівся з репресованим україн-
ським революціонером екс-військовим Андрієм Красовським. 
Від зими 1866/67 року працював на Олександрівському заво-
ді, завдяки чому з’явилась можливість мешкати на «вільних» 
квартирах. Утім, 1868 року після втечі звідти А. Красовського 
негайно повернутий під варту. У 1872 році запроторений до Ві-
люйська в Якутії [19, с. 5–200].

Потай продовжував творчу діяльність. У белетристиці праг-
нув відобразити епізоди того періоду, що передував селянській 
реформі 1861 року (частину паперів вимушено знищив, зреагу-
вавши на постійне назирання доглядачів). Після кількох невда-
лих спроб авантюрного звільнення Чернишевського, учинених 
молодими завзятцями, однією з найперших умов припинення 
терору, націленого на самодержавця конспірацією «Народна 
воля», була свобода Чернишевського. 

У 1875 році журнал «Вперед» (Цюріх, Швейцарія) випус-
тив креативний епістолярій М. Чернишевського, адресований 
Олександру II, – «Письма без адреса» з докорами владі за на-
хабний грабунок мас простолюду. Того самого року в’язень 
категорично відмовився від складеної за нього супліки про 
амністування, заявивши екстрено відрядженому з цієї нагоди 
ад’ютантові генерал-губернатора Східного Сибіру Г. Виннико-
ву: «Наскільки знаю, я засланий тому, що моя голова й голова 
шефа жандармів графа Шувалова влаштовані по різному. А за 
це хіба можна просити помилування?» [10, с. 45–160]. Як тут 
не згадати Шевченкове: «Караюсь, мучуся… але не каюсь!...».
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У 1883 році Чернишевський переведений до Астрахані, де, 
зокрема, дружньо опікував Богдана Марковича – сина Марка 
Вовчка. Під псевдонімами опублікував розвідки енциклопедич-
ного змісту «Характер человеческого знания» (1885) і «Проис-
хождение теории благотворности борьбы за жизнь» (1888).

Перекладав твори Д.-С. Мілля, Ж.-Ж. Руссо, Ф.-К. Шло-
сера, Л. Блана, О. Шрадера, В. Карпентера, Г. Спенсера та ін-
ших, оздоблюючи оригінали не тільки стислими ремарками, 
а й ґрунтовними особистими міркуваннями. Його доповнення 
«О расах», «О классификации людей по языку», «О различи-
ях между народами по национальному характеру» протягом 
1887–1888 років друкувались у виданні «Всеобщая история» 
Георга Вебера (томи 7–9). За власними паперами, збережени-
ми колегою з «Современника» Максимом Антоновичем, упо-
рядкував теку документів про геніального соратника Миколу 
Добролюбова «Материалы к биографии Н. А. Добролюбова» 
для журналу «Русская мысль» 1889 року. Перед смертю опи-
нився в Саратові. Серед тих, кого там устиг побачити, був Во-
лодимир Короленко [15, с. 514–606]. 

Непересічним елементом політичного процесу зробилося 
страдництво Чернишевського. Його вираз «Знамение време-
ни» Данило Мордовець (Мордовцев) узяв як заголовок до сво-
го роману про нові суспільні віяння. У 1881 році за кордоном 
неабиякий резонанс викликала розправа Сергія Подолинсько-
го «Нігілізм у Росії» («Le Nihilisme en Russie») з репрезента-
цією фігури М. Чернишевського. Львівська «Літературно-на-
укова бібліотека» 1895 року надрукувала біографічний нарис 
«М. Г. Чернишевський», упорядкований Павлом Грабовським 
(у додатку – поема самого Чернишевського «Гімн Діві Неба», 
витлумачена з російської Іваном Франком). 

На жаль, перекладів українською мовою звершень диво-
вижного росіянина – обмаль. Окрім вищеперерахованого, де-
які фрагменти «Що діяти?» у львівському часописі «Друг» 
1877 року, київський тритомник «Вибрані філософські твори» 
1950–1952 років, книги «Літературно-критичні статті» (Київ, 
1951) та «Естетичне відношення мистецтва до дійсності» 
(Київ, 1970). 

Ще на початку 1861 року цей чоловік продемонстрував гли-
боку повагу до Великого Кобзаря й взагалі до українців та їх 
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мови. Категоричними розлогими фразами в журналі «Основа» 
різко засуджував побачене ним у Російській імперії упереджене 
ставлення до української культури, рішуче відмежувавшись від 
«недоброзичливих суджень, які часто зустрічались у тогочас-
них петербурзьких і, почасти, московських журналах про то-
дішню малоруську літературу» [16, с. 935]. М. Чернишевський 
відзначав: «…Часи змінилися, не мало змінилися ми, та й мало-
руська література набула вже такого розвитку, що навіть могла 
б обійтись і без нашого великоруського схвалення, коли б мо-
гли ми не співчувати їй. Відколи в поляків з’явився Міцкевич, 
вони перестали потребувати поблажливих відгуків якихось 
французьких чи німецьких критиків: не визнавати польську 
літературу означало б лише виявляти власну дикість. Маючи 
тепер такого поета як Шевченко, малоруська література також 
не потребує нічиєї ласки. Та й, окрім Шевченка, пишуть тепер 
малоруською мовою люди, котрі були б не найгіршими пись-
менниками в літературі й багатшій за великоруську… А важли-
віша за все та обставина, що сама малоруська нація пробуджу-
ється» [16, с. 935–936]. 

Спираючись на спостереження за «ходом історії», він пе-
редрікав можливість розквіту української словесності: «…Не 
якісь 200 чи 300 років, а бозна-скільки віків говоритимуть ма-
лоруською люди, живучи Подніпров’ям і далі на захід; у такому 
разі існуватиме й малоруська література бозна-скільки віків; 
а як так буде, то немає жодних підстав сумніватися, що раніше 
чи пізніше з’являться малоруською мовою всілякі книги, котрі 
пишуться тепер, наприклад, хоча б польською мовою: не тільки 
вірші та повісті, а також учені трактати з найрізноманітніших 
наук» [16, с. 936]. М. Чернишевський стверджував: «Викладан-
ня малоруському народові малоруською мовою, розвиток по-
пулярної малоруської літератури – ось, на нашу думку, та мета, 
до якої найзручніше й найкорисніше прагнути малоросам на-
самперед». Більше того, він убачав у цьому чудовий стимул для 
росіян: «Якість популярних книг малоруською мовою збудить 
змагання й у нас: нам буде тоді сором не попрацювати добре 
для нашого племені» [16, c. 939]. 

Коли на порядку денному постало «питання про малорусь-
ку національність», уже після смерті Т. Шевченка 1861 року, 
М. Чернишевський, терміново відгукнувшись на два перших 
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випуски москвофільської (проросійської) газети «Слово», го-
стро її розкритикував у зв’язку з практикуванням в оглянуто-
му львівському часописі так званого «язичія», що спричиня-
ло загрозу українській соборності. Статтею «Национальная 
бестакт ность» різко засуджував недоречну контроверсійність: 
«Хіба це – малоруська мова? Це мова, котрою говорять у Моск-
ві та Нижньому Новгороді, а не в Києві чи Львові. Львівське 
«Слово» ґрунтує свої права й надії на тому, що малоруське 
плем’я – плем’я з 15 мільйонів людей. Навіщо ж говорити про 
племінну єдність ламаною мовою, якою ніхто не пише ніде, 
крім Львова? Наші малороси вже виробили собі літературну 
мову незрівнянно кращу: навіщо ж відділятися од них? Хіба 
вона настільки далека від мови русинів, що їм треба писати ін-
шим наріччям?» [16, с. 776].

Прикметно, що з наполегливим викриттям дезинтегра-
ційних лінгвістичних посягань він констатував небезпеку на-
ціонального роздрібнення українців. Чітко наголосивши, що 
«галицькі малороси, чи, як вони себе називають, русини, від-
значаються всіма рисами, притаманними всьому малоруському 
племені», доводив, що за квазіфілологічною ширмою «львів-
ське “Слово”, не вагаючись, виявляє таку ж позицію й стосовно 
політичного життя племені» [16, с. 775–776]. 

Інша справа, що М. Чернишевський, обізнаний з перипетія-
ми в Україні особисто від Т. Шевченка, закцентував на специфі-
ці соціального розшарування: «У землях, населених малорусь-
ким племенем, напруга відносин між малоросами й поляками 
засновувалася не на різниці національностей чи віросповідань; 
це просто була напруга станових відносин між селянами та 
поміщиками. … Малоруському селянинові не було б анітрохи 
легше, коли б усі пани в Малоросії були малороси, – навпаки 
було б малоросу тяжче від цього, як свідчив нам Шевченко» 
[16, с. 775–792]. 

По розгортанні цієї дискусії «Слово» затято стимулював 
московський тижневик слов’янофілів «День», на чиїх шпаль-
тах проти Чернишевського 21 жовтня 1861 року було скон-
центровано такі тези: «Чисто народна мова Шевченка, Марка 
Вовчка прямо зрозуміла всякому простолюдину малоросу. Але 
русину галицькому, угорському вона далеко не своя, не чисто 
рідна мова». Відтак рекомендувалося загальне прийняття ро-
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сійської по всіх українських теренах «мовою школи, науки й 
освіченості» [11, c. 311]. Тож занурившись у порушену темати-
ку, М. Чернишевський принципово докинув: «…Редакція газе-
ти “День” обурена моєю статтею через оте, що стаття ця “про-
понує галицьким русинам триматися малоруської племінної 
осібності й не ворогувати з поляками”. Пропоную освіченим 
людям слов’янських племен занотувати цей прекрасний ви-
раз: “малоруська племінна осібність”. Малоросів 13 мільйонів. 
Їхня мова не удостоїлася зарахування до рис їхньої народнос-
ті: вона лише “племінна осібність”. Коли народ, який налічує 
13 мільйонів населення, не удостоєно вважатися таким, що має 
свою недоторканну народність, то чи буде церемонитися наше 
слов’янофільство з якимись болгарами чи сербами, хорутанами 
або чехами, котрі значно менші кількістю за малоросів?» [16, 
с. 843–844].

Шевченків друг Зиґмунт Сераковський [18, с. 90, 95] під-
хопив естафету систематичного захисту скривдженого укра-
їнського слова, наполігши на початку 1860-х років на утвер-
дженні вкрай необхідних засад для подальшого його розвитку 
навіть за жорстких умов абсолютистського режиму. «Натх-
ненний Сигізмунд», як кликав його Кобзар, у місячнику «Со-
временник» пропагував «взаємну рівну повагу між окремими 
особами та великими групами осіб, тобто національностями». 
Жадав «цілковитого й точного застосування підвалин вільно-
го розвитку народностей». Пророчив «щільні братерські союзи 
всіх народів – німецьких, романських, слов’янських і, зрештою, 
загальний європейський союз» [6, с. 326].

Військовому міністру Дмитрові Мілютіну та петербурзь-
кому генерал-губернаторові Олександру Суворову (внукові 
генералісимуса) енергійний офіцер Сераковський подав рефе-
рат, у якому висвітлював національне питання: мужньо тавру-
вав централізоване гноблення («У Росії державне начало під-
корило собі все, придушило все») і схилявся до проектування 
конфедерації народів, що «як рівний з рівним, як вільний з 
вільним» мали б однакові права «за повного й досконалого за-
стосування засад вільного розвитку народностей». 

Домагався офіційного статусу для української та польської 
мов із використанням їх на з’їздах та зборах, у судах, інших ін-
ституціях. «Бажаючі вступити на державну службу в Західно-
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му краї повинні довести, що знають наріччя, котрими говорять 
у цьому краї», – таке до нього ніхто не формулював, як і сусідні 
пункти: «У справах цивільних суд проходить тією мовою, якою 
подано позов, у справах кримінальних – якою вільніше роз-
мовляє підсудний… У школі лекції ведуться тією мовою, якою 
говорить більшість слухачів… (безперечно, коли в якомусь се-
редньому закладі, наприклад, у місті Києві, більшість учнів – 
малороси, викладання ведеться малоруською). У вищих на-
вчальних закладах, наприклад, у Київському університеті, 
кожен професор може викладати по-російськи, по-польськи чи 
по-малоруськи; слухачі на заключних екзаменах відповідають 
яким забажають наріччям» [9, c. 231–237]. 

І через два десятиліття після смерті З. Сераковського цен-
зура злякалася несподіваної появи вище цитованого феномену 
в столичній пресі [4, с. 48–60]. Вірнопідданські видання на ту 
пору не забарилися випродукувати концепцію: «Для розкладу 
Росії Сераковський... опанував Чернишевським та «Современ-
ником»… Для розкладу Росії було вигадано також план відриву 
від неї Малоросії» [1, с. 227–231].

Зиґмунт Сераковський загинув 1863 року, страчений за 
участь у визвольному повстанні, збуреному проти Російської 
імперії. А 1897 року його й Т. Шевченка «співвигнанець орен-
бурзький» Ян (Іван) Станевич [12, с. 44–45] привернув увагу 
до долі української мови неабияк розгорнутим заходом. Під час 
грандіозного Всеросійського загального перепису населення 
колишній секретар таємної організації, близький до «Совре-
менника» [14, с. 155–162], урятувавшись від переслідувань, на 
схилі літ як вельми ерудований фахівець виконував обов’язки 
старшого редактора Центрального статистичного комітету 
Міністерства внутрішніх справ і в тому відомстві «розщепив» 
наріжну для Російської держави концентрацію поняття «рус-
ские» на три гілки – етнічно російську («великоруську»), бі-
лоруську та українську («малоруську»). Материнське слово, 
всупереч русифікації, потужно консолідувало в національній 
свідомості та міцно згорнуло в легальній термінології «мало-
росів» із «козаками», «черкасами», «южноросами» («південно-
русами»), «русинами», «поліщуками»... Завдяки такому «від-
критому голосуванню» з’ясувалося: від Польщі до Далекого 
Сходу й від Льодовитого океану до Центральної Азії іденти-
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фіковані українці кількістю поступались лише росіянам, за-
свідчивши таким чином осілість на батьківщині, незважаючи 
на розпорошення по світу. За відповідними підсумками (зібра-
ні під проводом Станевича дані увійшли до офіційного обігу) 
з 23-х із половиною мільйонів людності Волинської, Катери-
нославської, Київської, Подільської, Полтавської, Таврійської, 
Харківської, Херсонської та Чернігівської губерній майже три 
чверті (72 %) були українцями. Росіян і білорусів сукупно тут 
налічувалося менше в 5 з половиною разів, євреїв – у 9 разів, 
німців – у 30, поляків – у 42 рази. Найбільшу кількість «ро-
сійськомовних» мешканців окресленого простору зафіксовано 
в Таврії (з Кримом) – 27,9 % (поруч було понад 42,1 % укра-
їнців, 13,6 % – кримських татар). «Україномовний» відсоток 
вищий за середній у регіональному вимірі був на Полтавщині 
(93), Поділлі (80,9), Харківщині (80,6) та Київщині (79,2). Цей 
перший референдум українства викристалізував показник, 
який надалі не міг ігнорувати царат. Недаремно після нього ви-
разно активізувався процес подання петицій про анулювання 
антиукраїнського Емського указу, маніфестаційні святкуван-
ня Шевченкових роковин тощо. Могутня сила переконливих 
цифр здетонувала потужним поштовхом модерної України.
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Сергій Федака  
(Ужгород) 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КОНЦЕПТ  
У ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЗАКАРПАТТЯ 

КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Багатогранна творчість і сам неординарний образ Тараса 
Шевченка здавна впливали і продовжують впливати на гро-
мадсько-політичне життя українського краю за Карпатами. Це 
й не дивно, адже Кобзар – один з предтеч і водночас деміургів 
сучасної української нації. Інакше кажучи, Україна існує там 
і доти, де й допоки є щирий людський відгук на Шевченкове 
слово, де його сприймають як щось своє, рідне, таке, що йде 
просто з нутра. Там, де закінчується магія цього геніального 
українського поета, – кінець України. Але допоки його слово 
сприймається як щось значно більше за поезію, до тих рубежів 
маємо справу з реальним українством, як би воно не кваліфі-
кувалося – материкове, прикордонне, діаспорне чи ще якось. 
Адже Кобзар – своєрідний егрегор українства, себто виразник 
нашої сутності й водночас наш оберіг, зберігач і ретранслятор 
нашої ідентичності. Т. Шевченко – один з тих феноменів, що 
дозволяють нам почуватися самими собою. 

Не надто щасливий у земному житті, він давно вже перейшов 
зі швидкоплинного мікрокосму в Сковородівський світ симво-
лів, завдяки якому став присутнім у серці кожного свідомого 
українця. Така «присутність» поета на Закарпатті, у всій новіт-
ній долі нашого краю напрочуд відчутна – у принципі, не менш 
чітко, ніж, скажімо, на його малій Батьківщині – Черкащині. 

На це є свої специфічні причини. Оскільки Закарпаття іс-
нувало автономно від решти українських земель, як не існував 
жоден інший український регіон, то тут сформувалася особли-
ва туга за соборністю – невербалізована, підсвідома, глибоко 
зачаєна, у якій краяни довго не зізнавалися навіть самим собі. 
У середині ХІХ ст. взагалі здавалося, що ні про яку українську 
соборність вже не може бути й мови, що решткам українського 
феномену залишилося животіти ще якісь пару десятиліть, піс-
ля чого вони остаточно стануть реліктами, як хети, кіммерійці 
чи ще десятки й сотні народів, від яких зосталися лише етноні-
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ми та поодинокі археологічні артефакти. Українці були вже за 
кілька кроків від такої точки неповернення – і на Шевченковій 
Звенигородщині, і тут, за Карпатами. 

Появу Кобзаря на такій сутінковій стадії українського етно-
генезу дуже важко уявити в суто раціоналістичних термінах. 
Його сильна енергетика, спонтанний вибух поем-протуберан-
ців, потужна іррадіація пасіонарності, якою поет заражає спершу 
найближчих своїх сподвижників, а потім – усе ширші й ширші 
кола українства – усе це змінює код нації, перевертає її вектор 
розвитку із занепадницького, депресивного, на висхідний. 

Ударна хвиля від Шевченкового вибуху настільки швидко 
прокотилася Україною, що сучасники навіть не встигли усві-
домити всієї радикальності змін. Таке усвідомлення приходить 
уже до наступних поколінь. Однак вплив поета на сучасників 
(хай і усвідомлений ними лише частково) не обмежувався жод-
ними кордонами – адміністративними, діалектними, конфесій-
ними, державними, ані навіть геополітичними. Саме Кобзар зно-
ву спаяв українство, уже розділене на десятки окремих спільнот 
і тисячі, здавалося б, цілком осібних громад, знову в щось єдине. 

Це своєрідне зварювання вибухом зачепило все, що було 
бодай трішечки українським, хоча б на якусь краплю збере-
гло свою прадавню руську ідентичність (хай уже навіть зовсім 
притлумлену). Воно захопило навіть ті часточки українства, 
які вже фактично перебували в летаргійному чи близькому до 
того стані. Роль Т. Шевченка – доленосна для всіх без винятку 
українських регіонів, але для кожного – по-своєму. 

Закарпаття без Кобзаря могло б так і не відбутися як укра-
їнський край – попри всі безперечні українські, тобто руські 
корені основного етнічного масиву цієї землі, попри всі попе-
редні наші зв’язки з іншими українськими просторами, попри 
наш цілком український фольклор тощо. Закарпаття середини 
ХІХ ст. перебувало на етнополітичному роздоріжжі, перед пер-
спективою історичної дивергенції. Теоретично шляхів розвит-
ку могло бути кілька, як-от асиміляція (або до угорців, або до 
етнічно ближчих словаків), витворення окремого мікро-етносу 
або й навіть повне розсіяння в діаспорі. Але реалізувався саме 
той варіант, який маємо нині. Сталося це великою мірою завдя-
ки Т. Шевченку – власне, тим етнокультурним та етнополітич-
ним імпульсам, які дала його творчість. 
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В історії закарпатської шевченкіани чітко виділяють вісім 
окремих, цілком виразно окреслених етапів, де кожен – зі своїм 
особливим вектором. Закарпатське українство за півтора сто-
ліття проробило безпрецедентну еволюцію – значно складнішу, 
ніж, для прикладу, гусінь, яка перетворюється на метелика. На 
кожному з восьми етапів відбувалися суттєві зміни не лише в 
зовнішньому становищі цього етносу, у його соціальній струк-
турі, у політичній культурі, але й ставалися вікопомні злами в 
етнічній свідомості, у сфері духу. Тож спадщина Кобзаря щора-
зу висвітлювалася для наших предків і сучасників все новими 
й новими гранями. 

Але чи знав поет про руський край за Карпатами, а за то-
дішньою термінологією – Угорську Русь? У цьому не дово-
диться сумніватися. Вихідці з нашого краю в першій половині 
ХІХ ст. були широко відомі в Російській імперії, зокрема на її 
українських землях. Стаття І. Орлая «История о Карпато-Рос-
сах» (1804) входила до лектури кожної освіченої людини в Ро-
сії. Дивно, що її 200-літній ювілей минув у нашому краї якось 
непомітно, але все-таки її було перевидано [21]. Тоді ж у Росії 
представники читаючої публіки, які навіть і не мали в руках 
відповідного числа журналу «Северный вестник», хоча б чули 
про цю статтю й описаний у ній дивовижний народ, котрий дав 
багато блискучих особистостей для Росії (а також Угорщини, 
Австрії, Польщі, а згодом – і США), але так і не реалізувався на 
власній землі. Т. Шевченку, який сам почувався не надто ком-
фортно на «своїй, не чужій землі», таке відчуття було особливо 
знайомим та зрозумілим. 

А ще, як відомо, Кобзар був членом Кирило-Мефодіївського 
товариства, у фокусі зору якого було все зарубіжне слов’янство, 
а тим більше – зарубіжне українство. В омріяній братчиками 
слов’янській федерації Україна мала зайняти центральне місце. 
Але це могло статися насамперед завдяки західноукраїнським 
(тоді – підавстрійським) землям, які були на той час і залиша-
ються й понині містком між наддніпрянським серцем України 
та сусідніми слов’янськими (і не тільки) народами. 

Тож не дивно, що образ закарпатських українців (тоді це 
була цілковито річ-у-собі, а не річ-для-себе) усе-таки мусив 
бути присутнім у свідомості поета. Інша справа – наскільки він 
був у фокусі і як чітко усвідомлювався, але він усе-таки був. 
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У всякому разі, глибокий інтерес Т. Шевченка до Павла Шафа-
рика та інших діячів відбувався вже не через голови єдинокров-
них співплемінників за Карпатами, а через їхнє силове поле.

Із цим і пов’язуємо початок першого етапу закарпатської 
шевченкіани, який тривав понад шість десятиліть – аж до Пер-
шої світової війни. Поширення творів Кобзаря на Закарпатті 
розпочалося одразу після його смерті, а може навіть і за його 
життя. Газета «Українське Слово» наголошувала: «Наша ста-
ра інтелігенція 1860-х років все-таки пізнавала твори нашого 
Кобзаря, ними захоплювалася» [29]. Документальним свідчен-
ням раннього проникнення Шевченкової творчості по цей бік 
Карпат є збережене на Закарпатті перше видання «Кобзаря». 
Його було виявлено в Перечині. Наразі унікальна книга збері-
гається в Закарпатському краєзнавчому музеї [11, с. 31]. 

Перше публічне виконання Шевченкових творів на За-
карпатті зафіксував Ю. Ігнатков: «В Ужгороді дня 17 лютого 
1863 року з великим одушевленням публіка прийняла пер-
ші театральні вистави, по котрих хор співав пісню Духнови-
ча “Я русин був” та другу, не називаючи автора, – “Думи мої, 
думи”» [28]. Це були перші контакти, перші несміливі спроби 
налагодити діалог. 

На другому етапі (приблизно 1914–1921 рр.) відбувся пере-
хід від окремих спорадичних спроб до вже цілком свідомого 
утвердження Шевченкового дискурсу на Закарпатті. Те, що на 
першому етапі торкалося тонесенького прошарку місцевої ін-
телігенції, на другому вже поширюється на значно ширші. Пер-
ша світова війна, як відомо, завершує собою так зване «довге» 
ХІХ ст. і починає «коротке» ХХ ст. Для Закарпаття вона стала 
грізною увертюрою до тектонічних геополітичних зрушень. 

Перше публічне шевченківське свято на Закарпатті відбуло-
ся в 1915 році завдяки зусиллям українських січових стрільців, 
яких тут розквартирували. А. Штефан зазначав: «29 квітня на 
терасі Мукачівського замку зібралося близько тисячі січови-
ків та багато мешканців Мукачева і навколишніх сіл. Святоч-
ну промову виголосив делегат Бойової Управи д-р Володимир 
Старосольський, хор і оркестр стрільців дали музично-вокальні  
точки, де були, між іншим, “Закувала та сива зозуля” і “Гуля-
ли”. По кінцевій промові Т. Меленя стрільці відспівали гуртом 
“Ще не вмерла Україна”. Свято зробило глибоке враження АН 
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присутніх, які довго ще не розходилися, розмовляли зі стріль-
цями і слухали їх патріотичних пісень» [39, c. 297]. 

У нарисі «Тарас Шевченко» А. Волошин зазначав: «У тих 
часах р. 1840 в Петербурзі появилася славніша книжечка мало-
руської літератури і загально того віка – “Кобзар” Тараса Шев-
ченка, найбільшого поета русинів, руського “Петевфія”. Тарас 
Шевченко був мужиком, котрого недавно викупив писатель 
Жуковський і художник Брюлов. У слідуючому року вийшов із 
друку найбільший єго епічний твір “Гайдамаки”, потім – “Сон”, 
“Кавказ” і проч. Шевченко горячо писав о свободі, о будучей 
свободній Україні, о рівноправності і пр. За то арестовали єго 
і осудили на воїнську службу в полку осудженних. К суду цар 
Миколай власноручно ж додав іще, что навіки запрещає єму 
писати і малювати. Єднало Шевченко хотя й тайно, но і в тюр-
мі писав і зготовив красні картини. В р. 1857 цар Александр ІІ 
освободив Шевченка з тюрми на просьбу графа Толстого, пред-
сідателя Академії Художеств» [4, с. 161]. 

Особливо важливим для А. Волошина було те, що «Шевченко 
у письмі Шафарику проповідує потребу братського об’єдиненія 
слов’янства “на почве единства и любови”» [4. c. 161]. 

16 квітня 1920 року в Ужгородському театрі було вшанова-
но 59 роковину з дня смерті Т. Шевченка і влаштовано концерт 
з такою програмою: 

1) народні гімни у виконанні оркестру; 
2) промова; 
3) «Гей, не дивуйтесь, добрії люди» у виконанні чоловічого 

хору; 
4) декламація «Нащо мені чорні брови»; 
5) декламація І. Воробкевича «Над Прутом у лузі»; 
6) пісня Т. Шевченка на музику М. Лисенка «Ой Дніпре мій, 

Дніпре»; 
7) декламації інших творів Кобзаря [37]. 
В останній період існування газети «Наука» (1920–1921) 

там велася літературна рубрика «Бесіда». У ній було надруко-
вано «Дружнє послання» Т. Шевченка. 

Третій етап був зумовлений унікальним становищем Підкар-
патської Русі у складі першої Чехословацької республіки. Хоча 
ілюзії на негайну автономію краю не справдилися, усе-таки в 
першій половині 20-х років ХХ ст. здавалося, що починаєть-
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ся досить гармонійний і практично безконфліктний розвиток. 
Роль Кобзаря для закарпатців у ці роки була двоякою. З одно-
го боку, саме на цьому етапі в значної частини краян (хоча й 
не в усіх) зміцнювалась власне українська самоідентифікація, 
і роль Шевченкової спадщини в цьому процесі була значною, 
а з другого – його поезія налаштовувала не розслаблятися і на-
тякала, що національне буття набагато складніше, ніж могло 
здаватися за тогочасної ейфорії. 

У 1922 році на шевченківському святі в Ужгороді директор 
Мукачівської торгівельної академії А. Штефан виголосив про-
грамну промову. У 1928 році В. Бірчак включив її до «Руської 
читанки для IV класу гімназійної і горожанских школ», вида-
ної в Празі. 

18 березня 1922 року відбулося шевченківське свято в Бере-
гівській гімназії, організоване її директором А. Алиськевичем. 
Він зазначав: «Молодеж оддала честь тому борцеві за волю, 
правду і братолюбіє гарними співами, декламаціями і промо-
вою ученика V класу М. Куруца. На законченя свята одограли 
молодші ученики вельми удачно представленіє “Дівоче свято” 
М. Козоріза, яке завершив гарною декламацією ученик ІІ класу 
Н. Бандусяк» [9]. 

У 1923 році газета «Русин» широко висвітлила відзначення 
62-ї річниці з дня смерті Т. Шевченка. Там було опубліковано 
статтю М. Бращайка «Тарас Шевченко». Це був текст його про-
мови, виголошеної на шевченкіському святі в Ужгороді: «Коли 
цілий культурний світ клонить свої голови перед його генієм, 
ми, сини родного йому народу, повинні се теж зробити... По-
ходив він з того народу, з котрого ми. Писав тим язиком, яким 
ми пишемо і говоримо. Саме тому і ми тут над самою Тисою 
так само повинні почитати його пам’ять, як над крутим сріб-
ним Дністром і над славетним ревучим Дніпром» [1]. Програ-
му концерту, який «робив дуже святочне і поважне враження» 
складали виступи хору, декламації, а також вистава за «Наза-
ром Стодолею» Т. Шевченка. 

У журналі «Віночок для підкарпатських діточок» (1920–
1927) неодноразово друкувалися поезії Кобзаря. Те саме сто-
сується журналу «Пчілка» (1923–1932), де вже подавалися не 
лише вірші, але й розвідки про поета. 

Його твори друкувала й «Наша Оборона. Часопис воєнних 
інвалідів, вдів і сиріт Підкарпатської Русі» (1920–1925). Окрім 
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того, у його № 2–3 за 1923 рік уміщено велику статтю «Тарас 
Шевченко – найбільший руський поет і мученик за руський 
народ». 

Журнал «Просвіта» (вийшло лише два номери за 1925 рік) 
вмістив у першому числі статтю «Два ювілеї» (про О. Дух-
новича і Т. Шевченка) за підписом «П. Дослідник». В. Габор 
припускав, що автором був І. Панькевич [5, с. 310]. 10 березня 
1926 року вийшов 10-сторінковий спецвипуск видання «Про-
світа – Шевченкові». Рішення про його видання прийняв Го-
ловний виділ «Просвіти» 25 лютого, ухваливши широко від-
значити 65-річчя з дня смерті Кобзаря – концертами, лекціями, 
а «найменше од читання в читальнях – наголос всім членам сеї 
Шевченкової новинки». У вступному слові редакція зазначала: 
«І ми, русини Підкарпатської Русі, так само мусимо чествова-
ти найбільшого мужа руського народу в дні його народження і 
смерті, читати його невмирущі слова, співати його пісні і наби-
ратися такої любові до всього нашого руського (українського), 
яку Тарас носив в своїм серці ціле життя». У випуску вміщено 
матеріали М. Бращайка «Поет любові й відродження», М. Під-
гірянки «Жінка в творах Шевченка», І. Невицької «Невіль-
ник – Шевченко – Україна – Жіноцтво», П. Яцка «Шевчен-
ко, діти і школа». Подано також поезію В. Ґренджі-Донського 
«Могила Пророка» та есе О. Маркуша «Лист». 

Перелом від своєрідного націонал-романтизму початку 
20-х років ХХ ст. у бік більшого реалізму стався на Підкарпатті 
досить різко – вже в 1926 році. Власне, на той час чехословаць-
ка адміністрація вже була налякана різким зростанням укра-
їнської самосвідомості в краї і припустилася ряду помилкових 
кроків, що призвели до все більшого охолодження між укра-
їнцями та чехами. Так почався четвертий етап закарпатської 
шевченкіани. 

12 березня 1926 року шевченківське свято черговий раз від-
значили в Ужгородському театрі. Але чеські жандарми заборо-
нили В. Ґренджі-Донському говорити про революційну діяль-
ність Кобзаря. Учасникам хору заборонили співати найбільш 
радикальний куплет із «Заповіту» («Поховайте та вставайте, 
кайдани порвіте...») [20; 22]. 

На першотравневій демонстрації у Великому Бичкові, де зі-
бралося близько 2000 учасників з навколишніх сіл, зображен-
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ня Т. Шевченка займало чільне місце серед інших портретів 
[11, с. 496]. 

У 1926 році Олександр Маркуш опублікував великий біо-
графічний нарис «Тарас Шевченко». У ньому педагог зазначав: 
«Тіло його лежить над ревучим Дніпром, але ім’я його живе 
всюди між русинами. Честують його і другі народи, котрі ціну-
ють свободу і вселюдську любов» [19, с. 107.]. Нарис було адре-
совано тогочасним підкарпатським школярам, з яких і виросло 
покоління молодих діячів Карпатської України. 

Нарис В. Ґренджі-Донського «Тарас Шевченко» було на-
писано в 1926 році до 112-ї річниці з дня народження поета. 
Він містить винятково високу оцінку «Кобзаря» – не лише як 
літературного факту, але і як певного національного символу: 
«Маленька та книжка наробила великого бешкету. У русинів 
вона всю душу перевернула, сльози гарячі викликала, підноси-
ла Духа в тих, хто був попав у повну апатію. Навіть ті, що поча-
ли вже забувати свою матірню мову руську та одягати на себе 
блискучу шумовину польську або московську, навіть ті, кажу, 
задумались над тодішнім положенням свого народу, і в них за-
чали блимати в душі іскри національної свідомості». 

Звідси закарпатський автор робить висновок про Т. Шев-
ченка: «І споминаємо ми його, згадуємо, святкуємо, бо хоч і 
вмер він тілом, та душа його, його заповіти є з нами. Це є також 
частиною нашої душі. А його заповіти нам проложили певний 
шлях, і, згадуючи Тараса, ми не зіб’ємось з того шляху, не звер-
немо вбік, будемо сповняти все те, що він заповідав». 

Наступний нарис В. Ґренджі-Донського «Тарас Шевченко» 
1927 року також видано до зовсім неювілейної дати – 113-річчя  
з дня народження поета. У ньому дано виняткову оцінку Кобза-
реві: «Такого генія, поета-революціонера, могла зродити тільки 
земля, що сотні літ кипіла революцією, стогнала в неволі під 
царським чоботом. Україна зродила велике серце, повне запалу 
для народного визволення, повне ненависті до тиранів і любові 
до найнижчих наймитів, переповнене скарбами, як сама велика 
українська земля». 

Водночас, відповідно до соціально-політичних тенденцій 
того історичного етапу, публіцист наголошував передусім на 
революційних мотивах творчості Кобзаря: «Шевченко – це 
найбільший геній народу. Ні перед ним, ні після нього ніхто не 
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зумів так гукнути, мов грім, на пануючих, що окрадають народ. 
Серце його проймалося гнівом проти гнобителів бідного, при-
давленого народу, якого тримали в ярмі, якого катували, віша-
ли й стріляли, садили в тюрми і гнали корбою на панщину, мов 
худобу на заріз...». 

В. Ґренджа-Донський розглядав Т. Шевченка як провідника 
революційно-класової традиції від одних поколінь до наступ-
них: «Вказував на минуле, на народних борців-козаків, що вер-
нули народові волю, на героїчну боротьбу гайдамаків». Окрім 
цього, дослідник указував на те, що було максимально актуаль-
ним для Підкарпатської Русі, зокрема на тему національної 
зради, запроданства: «Гнівом кипів на яничарів, ганебних за-
проданців, що відступили від власного народу і разом з чужи-
ми угнітали кріпаків». Він розглядав Кобзаря як самостійного 
фактора етнополітичного розвитку українців, тому наголошу-
вав: «Поета кинено до царських тюрем-цитадель, за грубі висо-
кі мури, щоб його голосу не почула Україна». 

Закарпатський автор навіть наводив своєрідну статистику 
життя Т. Шевченка: «Умер він на 47-му році революційного 
свого життя, з яких 24 роки був кріпаком, 10 років – у тяжкій 
неволі на засланні, 3,5 року – під доглядом поліції й тільки 
9 років – вільною людиною... Помер напередодні знесення крі-
пацтва, проти якого боровся ціле життя». 

Насамкінець В. Ґренджа-Донський наголошував на актуаль-
ності Слова Кобзаря саме для закарпатських українців: «Нас, 
підкарпатських українців, покривали чорні хмари, а мало зна-
ли ми про Тараса Шевченка. Але пізнавши його, пізнавши його 
золоті слова, ми також відчули те, що він є наш, що пам’ять 
його, дорога нам, живе і житиме серед нас». 

Дослідник відзначав, що багато Шевченкових рядків напи-
сані ніби спеціально «для нас, для заохоти проти чужого похо-
ду на наші найсвятіші національні права». Недарма, говорячи 
про тогочасну підкарпатську інтелігенцію, він зацитував саме 
цей рядок із вірша поета: «А братія мовчить собі, витріщивши 
очі, як ягнята». 

Для В. Ґренджи-Донського, котрий послідовно утверджував 
українське слово на Закарпатті, Кобзар був власним предтечею 
й водночас дороговказом: «І тому він наш. Бо він найбільший 
син того самого народу, котрого й ми є нероздільною частиною. 
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І ніхто не зможе нас відмежувати від його думок. Ми, підкар-
патські українці, приєднуємо сьогодні і свій доземний поклін 
пам’яті великого Шевченка...». 

Неодноразово зверталася до творчості поета й комуністична 
«Карпатська правда». Так, до березневих шевченківських дат 
вона систематично готувала святкові номери, зокрема «Тарас 
Шевченко» (№ 11 за 1927 р.), «В річницю великого бунтаря» 
(№ 11 за 1928 р.) тощо. 

У 1928 році, під час шевченківського свята, В. Ґренджі-Дон-
ському заборонили декламувати свій вірш «Пророкові – вели-
кому Кобзареві» [22, с. 89]. 

У 1929 році в газеті «Свобода» було зазначено: «Не забули 
ми про Тебе, Тарасе, і в нашій малій читальні “Просвіта” у Хус-
ті, на нашім святі дня 21 апріля. Про життя і творчість висту-
пив учитель Шутко, потім – декламації віршів, співали народні 
пісні, було показано декілька образів із життя Тараса» [3]. 

У 1930 році підкреслювалося спільне в житті та творчості 
Т. Шевченка та О. Духновича. Газета «Свобода» писала: «Они 
нас научили, що в своїй хаті своя правда і воля... Они суть запору-
кою нашої будуччини і то сміло кажемо, що ліпшої будуччини... 
Від нас залежить, чи використуємо можливість до розвитку на-
шої хати, щоб могла до неї “загостити своя правда і воля”...» [38]. 

Зверталася до Т. Шевченка й прокомуністична селянська га-
зета «Голос життя» (1930–1931 рр., редагувала Анна – дружина 
І. Мондока). Так, майже весь № 5–6 за 1930 рік було присвя-
чено шевченківській річниці. Він містив такі статті: «Із життя 
Тараса Шевченка» (без підпису), «Великий Бунтар» Е. Григо-
рука, «Шевченко і релігія» (без підпису, де Кобзаря охаракте-
ризовано як «несвідомого атеїста»), а також поему «Сон». 

У «Свободі» було опубліковано велику студію М. Савчука 
«Тарас Шевченко і релігія». 

Русофільська газета «Русская Земля» (1919–1938) у № 8 за 
1930 рік вмістила всю статтю «Тарас Григорьевич Шевченко», 
де доводила, що Кобзар писав на «общерусском литературном 
языке», тож «следовательно, в языковом отношении Шевчен-
ко наш и принадлежит нам всем – не только малороссам, но и 
великороссам». 

У 1930 році в Ужгороді відбулося два шевченківські свята. 
Перше відбулося 4 квітня. Це свято влаштувало товариство 
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«Просвіта», де на ньому виступив з промовою М. Бращайко. 
Усі номери художньої програми підготували студенти чолові-
чої та жіночої вчительських семінарій та учні руської гімназії. 
5 квітня відбулося друге (ширше) свято, на якому виступив з 
промовою Ф. Ревай. На цьому святі велике захоплення публі-
ки викликало читання «Перебенді» ще зовсім юним деклама-
тором – Б. Томашем [25]. 

У 1933 році шевченківське свято провели в Ужгород-
ській греко-католицькій учительській жіночій семінарії, а в 
1934 році – в Ужгородській державній торгівельній школі 
[17, с. 121]. 

У 1933 році церковні власті Боржавського дистрикту поста-
вили на сільському сході в Ільниці вимогу про виключення з 
клерикальної преси згадок про Т. Шевченка та Україну, бо ці 
слова «погано впливають на парафіян» [11, с. 328]. 

У 1934 році крайова «Просвіта» мала 223 читальні по се-
лах [8, с. 452]. Практично в кожній було представлено твори 
Кобзаря. 

Аналогічно «Наш Карпаторусский Голос» у № 52 за 1935 рік 
подав інформацію про ювілей Т. Шевченка. 

«Учительський голос» у № 3 за 1934 рік також відгукнувся 
на 120-річчя з дня народження Т. Шевченка. 

Твори Кобзаря вміщено в № 6 за 1935 рік газети української 
секції Аграрної партії «Земля і воля». 1 вересня 1935 року про-
світянська читальня в Баранинцях організувала шевченківське 
свято, на якому було виголошено дві промови, продекламовано 
«Розриту могилу», «Ченця», «Думку» тощо [35]. 

У Великому Бичкові в 1936 році шевченківське свято орга-
нізували «Просвіта» і «Пласт». На ньому вчителі Є. Свобода та 
А. Шерегій виголосили промови, учні декламували поезії «Та-
расові Шевченкові», «Кавказ», «Тополя», «Калина». Хор плас-
тунів (під керівництвом учителя – В. Ткачука) виконав «Садок 
вишневий коло хати», «Ой три шляхи широкії», а насамкінець 
було поставлено п’єсу «Вінок на могилу Шевченка» [26]. 

У 1937 році «Українське Слово» інформувало: «Давно вже 
не бачив Ужгород такої урочистості, яка відбулася дня 9 берез-
ня ц. р. Свято почалося відспіванням “Заповіту”... Створився 
відразу велично-містичний настрій. Вступне слово виголосив 
інженер В. Мурашко. Виразність постаті поета виступила в 
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промові у всій справжній його величі та дала не так зрозуміти, 
як відчути величезне значення Шевченка на всі потомні часи 
нашої нації. Хор “Бандурист” відспівав дві пісні на слова Шев-
ченка “Орися ж ти, моя ниво” (музика В. Лисенка) та “Утопта-
ла стежку” (музика Ф. Колесси)» [27]. 

Навіть фенциківська газета «Наш Путь» за 1 квітня 
1937 року (№ 217) умістила ряд матеріалів до 76-х роковин з 
дня смерті Т. Шевченка. Вони вийшли під шапкою «76-летие 
со дня смерти русскаго поэта Т. Г. Шевченко (1861–1937)». 
Там розміщено статті О. Фаринича «Тарас Григорьевич Шев-
ченко», А. Маковичанина «Пушкин и Шевченко (в ответ “Укр. 
слову”)» та «Т. Г. Шевченко (биографический очерк)» (без під-
пису). Українська преса відгукнулася на ці публікації статтею 
Яковенка «Фенциків “Наш Путь” і Шевченко» у «Народній 
Силі» (№ 8 за 1937 р.), а також анонімною статтею «Наш?» 
в «Українському Слові». 

Газета Української національної селянсько-робітничої пар-
тії «Народна Сила» досить часто зверталася до поезії Кобзаря, 
але й часто зазнавала цензурних утисків. Так, № 7 від 1 квіт-
ня 1937 року взагалі вийшов білим – усі чотири сторінки 
було конфісковано, лише на першій сторінці залишили вислів 
Т. Масарика «Скільки собі виборете, стільки будете мати» та 
дві строфи з вірша поета. 

Наприкінці 30-х років ХХ ст. урочистості відбувалися вже 
широко по всьому краю. Товариство «Просвіта» закликало: 
«Хай не буде ні одного села на Підкарпаттю, де б не була при-
наймні маленька академія-вечірка в честь великих роковин. 
Оскільки дехто чи п’єсу яку, чи “Кобзаря”, чи ноти і т. д. по-
требував би, чи яку пораду – можна все звернутись на подані 
адреси» [12, с. 94]. 

Шевченківське свято, організоване в 1937 році в Берегові 
читальнею ім. І. Франка, включало промову професора К. За-
клинського «Значення Т. Шевченка», декламування поезій «До 
Основ’яненка», «Гамалія», «Лілея», «Якби ви знали, паничі» та 
хорові співи за поетовими творами [24]. 

Навесні 1938 року шевченківське свято відбулося в гімназії 
чину отців-василіан в Ужгороді [17, с. 121]. 

В. Пагиря згадував про рідне село Щербовець на Воловеч-
чині так: «Старшокласники нашої школи в день народження 
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поета ставили “Назара Стодолю” Т. Шевченка. Не було від-
повідного театрального одягу, грали в домотканних сорочках і 
штанях. Але як грали! Нам, малятам, здавалося, що перед нами 
справжні козаки. А наприкінці всі “артисти” заспівали “Запо-
віт”. Я бачив сльози на очах не тільки у своїх однокласників, 
а й у старших. А потім по селу, вишикувавшись по два, ми не-
сли портрети Кобзаря з паперовими ліхтарями, всередині яких 
горіли свічки. Наш учитель Володимир Орлов говорив нам, що 
цим ми відзначаємо пам’ять Т. Шевченка» [22, с. 178]. 

П’ятий етап – це період Карпатської України і подальшої 
Другої світової війни. Власне, Карпатська Україна й була укра-
їнським прологом до цієї війни. 

21 жовтня 1938 року Перша Українська Центральна Народ-
на Рада видала Маніфест, у якому вимагала від офіційної Праги 
наповнити реальним змістом щойно проголошену крайову ав-
тономію (серед перших підписів – С. Клочурака, М. Бращайка, 
М. Долиная). Маніфест містив 20 конкретних пунктів – від за-
безпечення кордонів до відкриття університету, а завершував-
ся словами Кобзаря: «В своїй хаті своя правда, і сила, і воля» 
[30, с. 153]. 

9 березня 1939 року в Карпатській Україні планувалося 
проведення величного шевченківського свята, але через на-
пруження міжнародної обстановки його перенесли на 15 бе-
резня. Однак і цим планам не судилося збутися. 14 березня 
о 20-й годинi в хустському Слов’янському Домi вiдмiнили 
урочисту iнсценiзацiю «Гайдамакiв» Т. Шевченка в постановцi 
В. Лiбовицького. Хуст готувався до оборони. Натомість 15 бе-
резня о 16.20 у спортзалi Хустської гімназії вiдкрилося перше 
засiдання Сойму Карпатської України. Сесiю вiдкрив найстар-
ший депутат А. Волошин з такою промовою: «Свiтлий Сойме! 
Провидiння дозволило менi вiдкрити Перший Сойм Карпат-
ської України словами Тараса Шевченка: 

Встане Україна, свiт правди засвiтить 
I помоляться на волi невольничi дiти...» [31]. 

Радянська доба стала шостим етапом закарпатської шев-
ченкіани. Саме в ці десятиліття Кобзар був відомий практично 
кожному закарпатцеві. Уже в перших (багато в чому настанов-
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чих) статтях про літературний процес у радянському Закар-
патті було підкреслено необхідність продовження літератур-
них традицій українських революціонерів-демократів, зокрема 
Т. Шевченка [2; 6]. 

Поет швидко стає персоною грата у світі символів радян-
ського суспільства. Його іменем називають вулиці та школи, 
культурні установи і колгоспи. Так, у 1950 році на Свалявщи-
ні було створено великий колгосп, куди включили артілі Сва-
ляви, Драчина, Черника та Стройного. Його було названо на 
честь Т. Шевченка. У 1959 році, після об’єднання колгоспів 
Іршави та Заріччя, укрупнене господарство також назвали на 
його честь. 

Сьомий етап української шевченкіани припав на роки бо-
ротьби за сучасну українську державність, на період її утвер-
дження. Практично всі українські громадсько-політичні орга-
нізації Закарпаття, а відтак і перші українські парторганізації 
клялися у вірності заповітам поета і безперервно його циту-
вали. Неможливо уявити перші рухівські мітинги в Хусті чи 
Ужгороді без палких Шевченкових слів з уст практично кож-
ного промовця. Після 1991 року все частіше стали звучати в 
краї інвективи Кобзаря. 

Дитяча фаза сучасної української державності завершу-
ється в 1995–1996 році – з прийняттям Конституції й запро-
вадженням гривні. Тоді ж завершується і специфічній період 
в історії Закарпаття, коли тривали пошуки нових політичних 
та економічних форм (самоврядна територія, спеціальна еко-
номічна зона, Карпатський єврорегіон тощо). 

Восьмий етап почався із середини 1990-х і триває й понині. 
Важливою подією на цьому етапі стало відкриття в 1999 році 
пам’ятника Т. Шевченку в Ужгороді, чому передувала мас-
штабна кампанія, у ході якої остаточно сформувалася позитив-
на громадська думка щодо монументу. У справді демократич-
ному суспільстві таке схвалення не могло складати цілковитих 
100 %, але воно виявилося досить близьким до цього. 1 вересня 
2013 року на Закарпатті 200-річчя з дня народження Кобзаря 
почали відзначати спеціальним відео-уроком, який показали в 
усіх школах області [36]. 

Таким чином, образ Т. Шевченка та його творчість уже 
півтора століття відіграють ключову роль у громадсько-полі-
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тичному житті українців Закарпаття. Кобзар є одним з мобі-
лізуючих чинників української справи на Закарпатті, тим пра-
пором та об’єднуючим символом, без якого неможливо уявити 
рух уперед.

Поет відіграв консолідуючу роль в історії Закарпаття. Його 
творчість знайшла відгук у різних групах доволі розкидано-
го й мозаїчного етносу на південь від українських Карпат, 
сплав ляю чи ці етнографічні компоненти в єдину націю. Тож 
Т. Шевченко був не єдиним, але надто потужним провідни-
ком соборності на Закарпатті, котрий засвідчував естетичну, 
народно- поетичну та ідейну єдність українців обабіч Карпат. 

Кобзар є утверджувачем українства в нашому краї. Саме 
його творчість, її зрозумілість і близькість закарпатцям була 
одним з головних аргументів на користь споконвічного укра-
їнського характеру місцевого населення, його приналежнос-
ті до багатомільйонної нації, чиїм поетичним уособленням і є 
Т. Шевченко. 

Поет засвідчує самодостатність і самоцінність українства, 
його зрілий характер на всій етнічній території, у тому числі й 
за Карпатами. 
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Оксана Циганок  
(Умань)

ВИВЧЕННЯ ЕТНОГРАФІЧНИХ АСПЕКТІВ 
ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Входження України у європейський освітній простір та гло-
балізаційні процеси, що охопили весь світ, спричинили необ-
хідність відновлення національної системи виховання й осві-
ти. Концепція національного виховання молоді, затверджена в 
червні 2009 року, визначає головною метою передачу молодо-
му поколінню соціального досвіду, багатства духовної культу-
ри народу, його ментальності, своєрідності світогляду і на цій 
основі формування особистісних рис громадянина України, які 
передбачають самосвідомість, розвинену духовність, моральну, 
художньо-естетичну, правову, фізичну, екологічну культуру, ін-
дивідуальні здібності й таланти.

Усі аспекти національного виховання сконцентровано у 
творчості великого Кобзаря. За словами В. Доманицького, 
Т. Шевченко не написав жодної розвідки чи трактату про на-
цію, проте він чітко усвідомлював необхідність формування 
у своїх земляків «повного не “щербатого” патріотизму, гар-
монійного розвитку всіх первнів любові до батьківщини, всіх 
рис “національного обличчя”, а передовсім – бажання і стрем-
ління до власної самостійної, незалежної української держа-
ви» [7, с. 75].

Т. Шевченка як історика та історіософа розглядали В. Ан-
тонович, Д. Донцов, В. Петренко, І. Франко, як етнографа та 
фольк лориста – В. Доманицький, як педагога – В. Біднов, 
І. Брик, В. Луців, С. Сірополко, як художника, гравера та 
скульптора – Ю. Перхорович, релігійні погляди поета вивчали 
митрополит Іларіон, В. Домашовець, В. Ящун, Шевченка-мис-
тецтвознавця досліджував Б. Лепкий.

У ХХ ст. з бібліографічними відомостями про життя поета 
ознайомлюємося у працях О. Кониського, Б. Лепкого. Окремі 
періоди Шевченкового життя описували П. Жур, Л. Больша-
ков, А. Костенко.
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Інші аспекти творчості митця вивчали В. Барладяну, 
С. Біло кінь, Г. Грабович, О. Грицак, Я. Грицковян, А. Гумець-
ка, Д. Даревич, Я. Дзира, І. Дзюба, Р. Іванченко, О. Ільницький, 
Н. Іщук-Пазуняк, М. Жулинський, Г. Клочек, Ю. Луцький, 
П. Мовчан, П. Одарченко, С. Павличко, М. Павлишин, В. Ре-
вуцький, Я. Розумний, Б. Рубчак, Л. Рудницький, Є. Сверстюк, 
Н. Сивачук, Б. Степанишин, Л. Стеценко, І. Фізер, І. Чирко, 
Ю. Шевельов та інші.

Мета статті – вивчити етнографічний аспект творчості 
Т. Шевченка та його використання на уроках української лі-
тератури в сучасній загальноосвітній школі. Щоб досягнути її, 
нами було проаналізовано творчість Т. Шевченка та програму 
з української літератури для 5–9-х класів загальноосвітньої 
школи з українською мовою навчання, а також дослідження 
віт чизняних фольклористів та етнографів. 

Національна ідея була рушійною силою, домінантою твор-
чості Т. Шевченка. Її розвиток має стати, поза всяким сумнівом, 
хребтом нової концепції вивчення творчості Кобзаря, створен-
ня якої є актуальним завданням сучасного літературознавства.

Шевченкове слово відзначається високою художністю, 
воно – шедевр словесного мистецтва. Саме тому на матеріалах 
творів митця учитель-філолог отримує можливість відкривати 
учням красу художнього слова, залучати їх до культури рід-
ного народу.

Важливим у формуванні його поетичного космосу є те, що 
він виріс у селі. Рідна природа була його першим учителем ес-
тетики, вона виплекала його мистецький смак. Вона ж – пер-
ший викладач мислення, філософії, співів, малювання тощо. 

Відзначимо, що Т. Шевченко не тільки знав багато пісень, 
«які співав завжди залюбки – чи вдома, чи в полі, чи на чужині 
під час праці» [9, с. 63], а й прагнув записати їх від своїх земля-
ків якомога більше. Його захопленню сприяли праці князя 
М. Цертелєва і М. Максимовича. В. Данилов у рецензії на збір-
ку Д. Яворницького підкреслював, що праця М. Цертелєва – 
«перша збірка, спеціально присвячена українському фолькло-
ру […] наповнена високою любов’ю збирача до своєї Вітчизни, 
згадки про яку сповнюють душу якимось дивним задоволен-
ням. Збірка стала характерним явищем української етнографії 
на весь наступний період» [6, с. 51].

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



223

Приступаючи до вивчення творчості письменника, тре-
ба враховувати її українознавче наповнення, яке сприятиме 
формуванню в учнів найкращих якостей громадянина, розу-
мінню історичної основи творів, а також культури і побуту 
рідного народу. 

Згідно чинної програми з української літератури творчість 
Т. Шевченка починають вивчати в 5-му класі (вірші «За сонцем 
хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати»). На думку 
Є. Сверстюка, тринадцять поезій, що ввійшли до цик лу «В ка-
зематі», – це мініатюрні ідилії, міфи, притчі, «таємничі прозорі 
примари, у якомусь відчуженому потойбічному світлі». Вірш 
«Садок вишневий коло хати», за визначенням ученого, – «іди-
лічне марення про Україну, про її одвічну сутність», своєрідний 
«сон золотого віку» [14, с. 318]. За визначенням Б. Степаниши-
на, цей твір – одна з найсонячніших струн Шевченкової коб-
зи, «шедевр світової пейзажної лірики» [15, с. 101]. За словами 
Л. Толстого, вірш написаний «так майстерно, що майстерності 
не видно зовсім» [цит. за: 15, с. 101].

Невеликий за обсягом, вірш утримує в собі значний обсяг 
інформації. По-перше, у ньому зображено ідеал української 
сім’ї, у якій батьки і діти зайняті спільною працею вдень, по 
її закінченні разом і відпочивали. Головними і беззаперечними 
авторитетами в сім’ї були старші люди – бабуся і дідусь. Особ-
ливе значення надавали батькам. Мати була своєрідним анге-
лом-охоронцем родини, хати, батько – суворим, проте справед-
ливим суддею, своєрідним «караючим органом». Українська 
селянська родина жила за звичаями та мораллю, що формува-
лися впродовж тисячоліть. Діти виростали біля батьків, згодом 
повинні були їх доглядати. У такий спосіб зберігалася безпе-
рервність роду: батьки – діти – батьки – діти… 

По-друге, у родинах змалечку привчали дітей до праці, яка 
розглядалась як основа виховання та формування особистос-
ті, підготовки майбутніх господарів та матерів. Згідно з до-
слідженням Р. Чмелика в основі сімейного виховання лежала 
праця і особистий приклад батьків. Праця мала чіткий розпо-
діл на чоловічу та жіночу, з урахуванням вікових особливостей, 
а також талантів дітей [16].

По-третє, у вірші використані традиційні фольклорні обра-
зи – садочок, вишні, вечірня зіронька, соловейко.
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В українській фольклорній традиції садочок символізує 
пору дівоцтва, очікування пари, кохання. Тут відбуваються 
перші побачення, до ранку стоять закохані. Подібне значення 
має вишня – символ взаємної любові, весни, краси – дерево 
зустрічі з коханим [4, с. 132]. Соловейко вважався «Божою», 
«святою» пташкою, співцем добра та кохання [4, с. 413].

Отже, у невеличкому вірші перед нами розкрито цілий світ 
української родини. 

У наступному, 6-му, класі вивчають «Думку» («Тече вода в 
синє море…»), «Івана Підкову». В обох віршах згадані козаки. 
Проте зміст віршів протилежний.

У першому – «Думка» («Тече вода в синє море…») – ідеть-
ся про долю козака, який задля багатства зрадив Батьківщину, 
батьків, кохання:

Пішов козак світ за очі…
…А думка говорить:
«Куди ти йдеш, не спитавшись?
На кого покину
Батька, неньку старенькую,
Молоду дівчину?» [17, с. 11].

У кількох рядках поет розповів про звичай українців виру-
шати в далеку дорогу тільки після благословення, про відпо-
відальність дітей за старих батьків та обов’язок їх доглядати. 
Проте одним з найстрашніших гріхів козаки вважали зраду 
віри християнської та Батьківщини. Тому й не отримав бажа-
ного щастя герой вірша. Живучи в чужій стороні, він зрозумів, 
що не досяг бажаного, а вороття додому вже немає. Поет під-
силює почуття образом журавлиного ключа, що «летить собі 
додому». У фольклорній та міфологічній традиції українців 
досить часто птахи уособлюють душі померлих предків, това-
ришів, побратимів, коханих. Отже, можемо дійти висновку про 
те, що вдома козака вже ніхто не чекає:

Думав, доля зустрінеться –
Спіткалося горе.
А журавлі летять собі
Додому ключами… [17, с. 11].
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Зовсім інша доля козаків у вірші «Іван Підкова». Поет опо-
відає читачам про героїчне минуле нашого народу, про незлам-
ність, гордість, мужність, відвагу і мудрість козаків:

Було колись – в Україні
Ревіли гармати:
Було колись – запорожці
Вміли пановати.
Пановали, добували
І славу, і волю… [17, с. 27].

У поезії величним символом славного минулого україн-
ського народу, «пам’яткою нескореного духу, життя, відданого 
за народне щастя, за народну свободу» [2, с. 240] уособлюють 
могили, що в полі «чорніють як гори» [17, с. 28].

І нехай в Україні були різні часи – «лихо танцьовало», «жур-
ба в шинку мед-горілку поставцем кружила», проте, на думку 
Т. Шевченка, необхідно пам’ятати рідну історію, її велич, «може 
серце хоч трохи спочине»:

Кругом хвилі, як ті гори:
Ні землі, ні неба.
Серце мліє, а козакам
Того тілько й треба.
Пливуть собі та співають… [17, с. 28].

У 7-му класі до вивчення запропонована балада «Тополя», 
навіяна поетові українськими народними піснями, які він знав, 
любив і з великим задоволенням співав. Пісні матері, оповіді 
діда, односельців, уся атмосфера фольклору українського села 
ХІХ ст. дали йому запас на десятиліття, а геніальна пам’ять збе-
регла це багатство [15, с. 55].

У фольклорній традиції «тополя – символ жіночої долі» 
[4, с. 138]. За народними уявленнями українців доля давалася 
Богом, змінити її було неможливо. Гріхом вважалися людські 
прагнення дізнатися майбутнє або намагання за допомогою 
чарів щось змінити. Фольклористами та етнографами зафік-
совано значну кількість легенд, оповідань, бувальщин, у яких 
ішлося про наслідки чаклунства та ворожіння [1; 3; 13].

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



226

Т. Шевченко як віруюча людина також засуджував намаган-
ня людей звертатися до потойбічних сил та чаклунів:

І то лихо –
Попереду знати,
Що нам в світі зострінеться…
Не знайте, дівчата!
Не питайте свою долю!..
Само серце знає,
Кого любить. Нехай в’яне,
Поки закопають [17, с. 24].

У тексті використані такі орнітоморфні образи, як соло-
вейко (співець добра й кохання): «…співа соловейко; послу-
хають, розійдуться…», у цьому випадку соловей символізує 
досконалий дівочий спів [8, с. 561], як голуб і голубка (жер-
товні птахи, символ чистоти, очищення, шлюбно-ритуальних 
обрядо дійств), у тексті читаємо: «день і ніч воркує, як голубка 
без голуба, а ніхто не чує…» – поетично зображено тугу дівчи-
ни за коханим, який її покинув [8, с. 141–143], як лебедонька, 
яка плаває по синьому морю [17, с. 26] – «святий» птах, символ 
«тужної жінки» [8, с. 330]. 

За твердженням М. Маєрчик, в українців поширеними були 
вірування, за якими душа уявлялася птахом. Цю функцію ви-
конували ластівка, пугач, горобець, голуб, зозуля, півень [12]. 
Метафорою душі й серця в українському фольклорі виступали 
пташка, ластівка, голуб, орел, лебідь, альбатрос, кречет, яструб, 
чайка, буревісник, стриж, сова, гуска, дрохва, гагара, зяблик, 
горобець, ворона, курка, півень, іволга, сокіл, синиця, зозуля, 
вільшанка, щиголь та інші [11, с. 131–143].

Отже, використовуючи фольклорні образи та світоглядні 
уявлення українців, Т. Шевченко в кількох рядках вірша зумів 
виявити всю глибину дівочої туги, кохання та відчаю.

Не випадковими у творі є образи дерев, за допомогою яких 
також розкривається трагедія закоханої дівчини. Тополя – 
символ дівочої стрункості, цноти. За світоглядними уявлен-
нями верба – Боже дерево, символ не тільки Світового дерева, 
а й надзвичайної життєвої сили. Біля неї живуть опікуни роду. 
У Т. Шевченка верба символізує небезпечне кохання: «Не стоя-
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ла б до півночі з милим під вербою», порівняймо з народною 
піснею, де дерево символізує горе [8, с. 73].

Співзвучна до «Тополі» й поема «Причинна», у якій, як і в 
численних фольклорних творах, головною темою є розлука дів-
чини і козака. У поемі ми натрапляємо вже на згадувані вище 
образи голуба і голубки, тополі. Проте цей твір значно яскра-
віший, насичений міфологічними персонажами та численними 
етнографічними даними. 

Загальний настрій твору задано у вступі, який згодом став 
відомою народною піснею «Реве та стогне Дніпр широкий». 
Ніби пензлем, поет зображує психологічний стан дівчини – 
причинної. Образи «сердитого вітру, завива» та «горами хвилю 
підійма» підсилюють її трагічний душевний стан, образ місяця, 
що виглядає із-за хмари, «неначе човен в синім морі», у фольк-
лорі означає шлях у потойбічний світ, смерть [8, с. 372]. Озна-
чено і час, коли відбуваються основні події, – ніч, – «ще треті 
півні не співали», – тобто сакральний час, коли на землі воло-
дарює нечиста сила. 

«До третіх півнів» – це найглухіший час ночі, люди в таку 
моторошну ніч не подають голосу – «Ніхто ніде не гомонів», 
проте не тому, що сплять. За народними віруваннями, уночі 
не можна було виходити за межі хати чи двору, оскільки був 
чіткий поділ часу і простору. Доба поділялася на час Добра 
і Зла, а простір – на світ живих (освоєний, свій) і мертвих 
(чужий). Небезпеку для дівчини підкреслює місце її пере-
бування «під горою, біля того гаю, що чорніє над водою». 
Зазвичай у народній уяві такі місця були населені демоніч-
ними істотами – водяниками, русалками, лісовиками та ін-
шими нечистими. 

Передчуття невідворотної біди посилює переклик сичів – 
зловісних птахів, що віщують лихо, навіть смерть. Існувала 
навіть прикмета – «коли сич кричить, то когось викричить з 
хати» [8, с. 540].

Згадуються в поемі ще два птахи – сокіл, який убив голуба, 
й орел, що вийняв у козака «карі очі на чужому полі», а також 
крила, за допомогою яких дівчина «за синім би морем милого 
знайшла» [17, с. 9].

У народній свідомості сокіл – символ відваги, швидкості, 
проте в поемі він має негативне забарвлення.
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Орел – володар небес, знак сили і мужності, надзвичайно-
го бачення: «Орли далеко бачать». Очі, що їх вийняв у козака 
орел, – символ надлюдського, магічного знання [8, с. 421].

Політ дівчини за синє море на пошуки милого символізує 
бажання дівчини померти, аби тільки зустрітися з коханим, на-
віть у потойбіччі:

Не вернеться чорнобривий
Та й не привітає,
Не розплете довгу косу,
Хустку не зав’яже,
Не на ліжко, в домовину
Сиротою ляже! [17, с. 9].

Для учнів ці слова будуть інформативними, оскільки на по-
чатку 9-го класу вивчається тема «Українське весілля». Роз-
плітання коси, зав’язування хустки, відкривання воріт – усе це 
ритуали, які засвідчують одруження, перехід дівчини в новий 
соціальний статус, новий рід:

Близько хата, де дівчина
Ворота одчинить.
А може, вже одчинила –
Не мені, другому… [17, с. 10].

Містичності твору надають образи русалок, що гуляють у 
чистім полі, відьом, які літають, поки півні не співають, потер-
чат – нехрещених дітей, загублених матерями: «Може вийшла 
русалонька, / Матері шукати» [17, с. 10].

Дівчина, яка звернулася по допомогу до відьми, втратила 
не тільки свою долю, душу, а й розум, тому вона не може за-
хистити себе від русалок: «взяли її, сердешную, та й залоскота-
ли» [17, с. 10].

У творі згадується ще один український народний звичай – 
садити дерево біля могили, «у головах», коло чоловіка (паруб-
ка), калину – біля дівчини [5, с. 309–310]:

Посадили над козаком 
Явір та калину,
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А в головах у дівчини
Червону калину [17, с. 11].

Досить часто біля могили козака також садили калину, «бо 
то так належало робити за козацьким звичаєм» [5, с. 309].

Г. Клочек підкреслює, що в поемі «Причинна» Т. Шевчен-
ко з етнографічною точністю відтворив міфологічні уявлення 
українців, а також елементи родинної (весілля) та календарної 
обрядовості, зокрема Русальний тиждень. «Маємо приклад 
точного і місткого художнього відображення молодим поетом 
одного важливого етнографічного моменту. Те, що описав до-
слідник-етнограф [О. Воропай. – О. Ц.] (а він зібрав відомості 
про русалок з різних джерел як друкованих, так і усномовних), 
було, фактично, відоме Шевченкові. Штрих досить важливий 
для розуміння особистості поета, який ще в часи свого дитин-
ства та ранньої юності ввібрав у себе культурні багатства свого 
народу» [10, с. 41].

Насичена інформативність художнього тексту завжди є 
однією з ознак високого художнього рівня поета. «Пройдуть 
віки, одшумлять класові битви, забудуться війни, а Шевченко, 
син гіркого й суворого віку, залишиться в певному розумінні 
прекрасного людською нормою і зразком для поколінь… Пе-
редусім своїм невгаваючим, невгасимим гуманістичним горін-
ням…» [15, с. 151], любов’ю до історії, культури та мистецтва, до 
рідного народу загалом.
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Марія Чіжмарова  
(Пряшів, Словаччина)

ВИВЧЕННЯ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ  
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У СЛОВАЦЬКІЙ ШКОЛІ 

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ  
(5–9 класи основної школи та гімназії) 

Тарас Шевченко – видатний поет, основоположник нової 
української літератури та нової української літературної мови, 
художник, громадський діяч. Тож зрозуміло, що його жит-
тєвому шляху та творчості присвячують величезну увагу й у 
словацьких школах з вивченням української мови чи з україн-
ською мовою навчання.

Національні меншини Словаччини мають свої навчальні 
заклади різних типів – від дитячих садків, загальноосвітніх 
шкіл та гімназій до університетських кафедр. Початки шкіль-
ництва українців Східної Словаччини сягають кінця ХІХ ст., 
коли 1895 року в Пряшеві було створено Греко-католицьку 
учительську семінарію, покликану готувати вчителів для цер-
ковних шкіл Пряшівської єпархії. Окрім неї, на той час існува-
ли народні школи та церковна горожанська школа з трирічним 
терміном навчання, що давало випускникам право вступати 
на навчання в учительську семінарію та середні фахові школи. 
Навчальною мовою в цих школах була так звана карпаторуська 
мова – суміш української та російської мов. 

Поява та розвиток інших шкіл з карпаторуською мовою на-
вчання припадає на першу половину ХХ ст. Їх виникненню 
сприяли такі фактори, як утворення Чехословацької Респу-
бліки, надання національним меншинам більших прав у галузі 
освіти та зростання національно свідомої інтелігенції. Завдяки 
цьому, у 1923–1924 навчальному році на території проживан-
ня етнічних русинів уже існувало 9 державних і 87 церковних 
руських народних, здебільшого однокласних, шкіл, 1 церковна 
горожанська школа та церковна учительська семінарія. Не-
значна кількість дітей Пряшівщини здобувала освіту в ужго-
родській і мукачівській гімназіях. Найбільшим досягненням 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



232

30-х років ХХ ст. було відкриття у вересні 1936 року Пряшів-
ської руської гімназії. У той час відбувався перехід з карпато-
руської мови навчання на російську літературну мову.

Новий період в історії шкільництва українського (руського) 
населення Східної Словаччини настав після визволення Чехо-
Словаччини в 1945 році. З перших днів визволення проводи-
лася демократизація освіти та культури, почалося розширення 
мережі шкіл усіх типів у краї.

З розвитком українського національного шкільництва по-
ширюється й популяризується українська культура, літерату-
ра, ближчими стають українські письменники, їх творчість, зо-
крема Т. Шевченка. 

Ще в 30-х роках ХХ ст. Штефан Крчмері, словацький пись-
менник і літератознавець, починає свою статтю «Про Тараса 
Шевченка» такими словами: «О, Шевченку Тарасе, Ти чудовий 
поет України! Велика Твоя слава як художника, але ми тут Тво-
їх картин не бачили і, власне, навіть Твого “Кобзаря” не читали, 
не перечитували...».

Він хотів привернути увагу своїх співвітчизників до твор-
чості Т. Шевченка. Наведена стаття побачила світ уже після 
смерті дослідника. Її опублікували Йозеф Банські та Михай-
ло Мольнар у роботі «Štefan Krčméry a ukrajinská literatúra» 
у 1955 році [4, с. 235].

У 1959 році з нагоди 100-річчя з дня смерті поета Словацьке 
видавництво художньої літератури видало перший том плано-
ваного тритомного видання вибраних творів Кобзаря. Окрім 
перекладів Шевченкових творів, з’являються наукові статті 
про його творчість, їй присвячують радіопередачі, влаштову-
ють україністичні й узагалі славістичні конференції, широко 
пропагують його поезію. До V міжнародного з’їзду славістів 
Словацьке педагогічне видавництво в Пряшеві видає моно-
графію Михайла Мольнара «Тарас Шевченко у чехів та слова-
ків» [4]. Книга побудована на багатому фактичному матеріалі, 
завдяки якому автору вдалося створити цілісну картину зна-
йомства чехів і словаків з Т. Шевченком, котрого Мольнар роз-
глядав і в інших своїх книгах, таких як «Зустрічі культур» [6] 
та «Словаки і українці» [5]. На сторінках культурно-народної 
газети «Русское слово» (1924–1939) [8], громадсько-культур-
ної газети «Нове життя» (виходить з 1951 року), літературно-
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мистецького та публіцистичного часопису «Дукля» (виходить 
з 1953 року) публікують низку статей, присвячених вивчен-
ню шляхів Шевченкових творів до читачів Пряшівщини та її 
сприйняттю серед українців Східної Словаччини. Важливу 
роль відведено виданню наукових збірників з міжнародних 
конференцій чи наукових семінарів, присвячених творчості 
Т. Шевченка. Так, у 1991 році було опубліковано «Наукові за-
писки» [7], які містили матеріали наукової конференції «Тарас 
Шевченко і наша сучасність», що відбулася в Пряшеві 3 берез-
ня 1989 року з нагоди 175-річчя з дня народження поета.

Школи з вивченням української мови розташовані на сході 
Словаччини в Пряшівському самоврядному краї, де компактно 
проживають етнічні українці (русини). Тепер на теренах Схід-
ної Словаччини є всього шість національних основних шкіл: 
у селах Удол (1–4 класи) та Орябина (1–9 класи) на Старо-
любовнянщині, у м. Пряшів (1–9 класи), у с. Хмельова на Бар-
діївщині (1–9 класи), у м. Гуменне (1–9 класи) та в с. Габура на 
Меджилабірщині (1–4 класи).

Вивчення творчості Т. Шевченка в основній школі здійсню-
ється згідно з програмою Štátny vzdelávací program Ukrajinský 
jazyk a literatúra (vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia). Príloha 
ISCED 2. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2010. Програма 
з української мови і літератури за роками навчання розробле-
на з урахуванням дидактичних вимог до змісту освіти. Вона 
включає в себе розділи «Мова і комунікація», «Література». 
У 5–7 класах учні мають по два уроки української літератури на 
тиждень, а у 8–9 класах – по одному. Щодо мови, то у 5-му кла-
сі – три уроки, а в наступних – по два уроки української мови. 
За навчальною програмою, у кожному класі основної школи, 
починаючи з п’ятого класу, учні звертаються до творчості Коб-
заря. У 9-му класі творчості Т. Шевченка вже не вивчають.

Програмі відповідають такі підручники, написані для учнів 
другого ступеня основної школи (5–9 класи): 

1. Людмила Сокол. Українська література для 5 класу осно-
вної школи [11].

2. Йолана Голенда. Українська література для 6 класу осно-
вної школи [2].

3. Людмила  Сокол, Іван  Сидор. Українська література для 
7 класу основної школи [12].
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4. Юрій Кундрат. Українська література для 8 класу осно-
вної школи [3].

5. Людмила  Сокол, Йолана  Голенда. Українська література 
для 9 класу основної школи [13].

Зазначимо, що автори підручників – кращі літератори Пря-
шівщини, учителі чи викладачі з великим досвідом педагогіч-
ної роботи.

Підручник для 5-го класу містить розділ «Поезія та проза 
XIX–XX століть», який відкривається віршем Т. Шевченка 
«Мені тринадцятий минало» та завданням до вірша, зокрема 
таким: «Прочитати виразно вірш. Переказати зміст своїми сло-
вами. Поділити його на частини. Дати назву кожній з частин. 
З’ясувати, чому змінився настрій пастушка? Вивчити вірш 
напам’ять». Так п’ятикласники знайомляться з раннім періо-
дом творчості поета.

У підручнику для 6-го класу при вивченні літературних 
родів і жанрів подано аналіз літературної балади. Увагу при-
ділили її поширенню в європейській літературі, названо авто-
рів балад у французькій, англійській, німецькій, польській та 
російській літературах. Далі йдеться про літературну баладу 
як жанр української літератури 20–40 років XIX ст. Опісля ха-
рактеризується творчість Т. Шевченка – національного поета 
України. Названо його балади «Причинна», «Тополя», «Уто-
плена», «Русалка», «Лілея», а також звернено увагу на інших 
авторів балад, зокрема сучасних українських поетів Словач-
чини Іллю Галайду та Івана Мацинського. Після теоретично-
го матеріалу в підручнику опубліковано текст балади «Лілея» 
Т. Шевченка й такі запитання та завдання до неї: «Розказати 
сюжет балади. З’ясувати за наведеними прикладами, між ким 
відбувається розмова? Поміркувати, як розправилися люди з 
бідною сиротою і чому? Назвати винуватця такої жорстокості. 
Знайти пестливі слова і сказати, для чого їх ужив автор? Зна-
йти епітети й порівняння у баладі». 

У розділі підручника «Людина і природа» опубліковано ури-
вок з балади «Причинна» й такі запитання та завдання до тек-
сту: «Які явища зображені в першій, другій та третій строфах? 
Знайти слова-дієслова, за допомогою яких поет передає рух у 
природі. Знайти епітети і сказати, на що вони вказують. Визна-
чити, як чергуються наголошені й ненаголошені склади?». Далі 
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подані «Поняття про віршування», такі як рядок, строфа, ритм, 
рима, а приклади наводяться з уривка «Причинної». Тож учні 
мають змогу застосовувати теоретичний матеріал на практиці.

У розділі «Зображення життя дітей у художній літературі» 
подано вірші Т. Шевченка «Учітеся, брати мої» й Іларіона Гра-
бовича «Люби!», а також такі запитання: «Які важливі думки 
втілені в цих двох віршах? Чому важливо чужому навчатись і 
свого не цуратись? Чи любите ви свою рідну мову й пишаєтесь 
нею?». Ці запитання заохочують учнів замислюватися над про-
читаним і звернути увагу на тексти двох поетів.

Авторами підручника «Українська література для 7 класу 
основної школи» є Людмила Сокол та Іван Сидор. Програма сьо-
мого класу передбачає вивчення життєвого шляху Т. Шевченка, 
тому в названому підручнику подано коротку біографію поета. 
Звертається увага на матеріальну скруту в сім’ї поета, його раннє 
сирітство, навчання в сільського дяка, на його хист до малювання 
і т. ін. З біографічними матеріалами Т. Шевченка тісно пов’язані 
три його поезії – «І золотої, й дорогої...», «І виріс я на чужині» та 
«Заповіт», що містяться в розділі «Дитячий та юнацький світ».

У вірші «І золотої, й дорогої...» поет розповідає про малень-
кого хлопчика під тином. Т. Шевченко згадує своє безрадісне 
дитинство, а його душа переповнюється скорботою: 

Мені здається, що ніколи 
Воно не бачитиме волі... 

Хлопчикові доведеться нести весь тягар кріпацького життя. 
У дитини немає майбутнього, марно пролетять його найкращі 
літа. Спочатку піде в найми, а потім його віддадуть у москалі. 
У цих двох віршах Кобзар реалістично зобразив життя селян-
кріпаків.

У «Заповіті» звучать і сум, і гордість заклику, а найбільше – 
віра в перемогу, у завтрашній щасливий день, а щастя прийде 
тоді, коли Дніпро «…понесе з України у синєє море кров воро-
жу». Цей поетичний твір пройнятий надзвичайною любов’ю 
до України. У ньому Т. Шевченко передав ніби свою останню 
волю. Майстерно змальовані картини природи: «Щоб лани 
широкополі, і Дніпро, і кручі…», на які вчитель звертає увагу 
семикласників. У пейзажах виявляється не просто поетична 
майстерність, а вся душа поета, його почуття. У «Заповіті» поет 
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звертається до свого народу: він закликає до дій. Шевченковий 
заклик не залишає байдужим і дитячого читача.

До всіх трьох поезій Кобзаря автори підручника подають 
численні запитання, що сприяють поглибленому аналізу ві-
ршів та їх кращому засвоєнню. 

У підручнику з літератури для 8 класу наведено короткий 
життєпис поета, опубліковано текст «Молитви» та подано такі 
запитання до тексту: «До кого звертається Т. Шевченко у сво-
їх молитвах і чого він просить? Чим відрізняються молитви 
Т. Шевченка від молитви «Отче наш...»? Які поезії Т. Шевчен-
ка ви вивчали в попередніх класах?». 

Біографію Кобзаря можна вивчати на уроці у формі моноло-
гічної розповіді з постановкою завдань на активізацію мислен-
ня восьмикласників. Учитель повинен спочатку простежити, як 
учні ознайомилися із життям письменника з попередніх класів. 
Виходячи з програми й підручників української літератури для 
словацької школи, життєпис Т. Шевченка подається в сьомому 
класі основної школи. Учитель зазвичай застосовує бесіду, у якій 
учні розповідають, що знають про життя поета. Потім учитель 
дає нові відомості про письменника, а учні готують реферати на 
різні цікаві теми, що доповнюють відомості про Кобзаря, а не по-
вторюють уже відоме з його життя. Готуючи реферати, учні роз-
вивають свої пізнавальні процеси, вчаться самостійно працюва-
ти, здобувають навички елементарних досліджень.

У підручнику Шевченкова «Молитва» вдало включена в роз-
діл «Молитви», де наведені «Отче наш», «Молитва» М. Лисен-
ка, «Молитва» П. Куліша, «Молитва до Ісуса Христа» та «Мо-
литва» В. Щурата, «Молитва» Р. Купчинського, «Молитва» 
О. Лятуринської, «Молитва» В. Лісового та «Молитва» Степана 
(Зореслава) Сабола. Так учні основної школи мають змогу по-
знайомитися з молитвами різних авторів та обговорити пробле-
матику в порівняльному плані. Молитва супроводжувала поета 
впродовж усього його життя, що підтверджують такі рядки:

Мені ж, мій Боже, на землі 
Подай любов, сердечний рай! 
І більш нічого не давай! 

Вплив Святого Письма на творчість Т. Шевченка досліджу-
вало багато вчених.
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Після зразків молитв у розділі «Теорія літератури» поясню-
ють, що таке молитва, та звертають увагу на літературні молитви. 

У всіх підручниках з української літератури для основної 
школи пропонується методична робота лише в одній рубриці – 
«Запитання і завдання», у якій передбачено перевірку знань 
учнів. Доцільніше було б, на нашу думку, якби автори запропо-
нуватили й інші методики, наприклад, роботу в групах, диску-
сію, працю з проектом, розгадування кросвордів, спрямованих 
на ознайомлення з творчістю Т. Шевченка. Тут залишається 
простір для вчителя, його педагогічної майстерності, щоб зба-
гатити й урізноманітнити форми та методи роботи.

Щодо обсягу педагогічного матеріалу в підручниках з укра-
їнської літератури для основних шкіл, то творчості Т. Шев-
ченка в п’ятому класі присвячено 2 сторінки зі 120 сторінок 
підручника, у шостому класі – 3 сторінки зі 136, у сьомому – 
6 сторінок зі 176, а у восьмому – 2 сторінки зі 176.

Окрім підручників з української літератури, основні шко-
ли мають до диспозиції й «Читанку для 5–8 класів основної 
школи», укладену Оленою Бондрою та Юрієм Кундратом [1]. 
У читанці вміщені художні твори українських письменни-
ків України та Словаччини для позакласного читання. Тут є й 
окремі твори народної творчості, зокрема казки, колядки, пісні, 
прислів’я та приказки, загадки та ін. У розділі «Дитячий світ» 
надруковано уривок з повісті «Княгиня» Т. Шевченка. 

Підручники української літератури для основної школи, 
у яких проаналізовано творчість Т. Шевченка, мають як сильні, 
так і слабкі сторони. Їх майже ніхто не аналізує, аби підвищити 
якість навчального видання. Виходячи малим тиражем, вони 
мало- або зовсім неілюстровані, тому й не досить привабливі. 
Підручник для п’ятого класу – без ілюстрацій, а в підручнику 
для шостого класу є портрети деяких письменників, але пор-
трет Т. Шевченка відсутній. У підручнику для сьомого і вось-
мого класів уже подано портрет поета в чорно-білому варіанті. 
У підручниках художні твори не аналізуються, тому вчитель 
змушений робити це з учнями самостійно після їх прочитання. 
Укладачі підручників намагаються, щоб навчальний матеріал 
відповідав навчальній програмі з дисципліни «Українська лі-
тература». Відчутний також і брак навчальних таблиць із літе-
ратурознавства, які б допомогли краще сприйняти, вивчити та 
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закріпити навчальний матеріал. Словацьким школам бракує й 
посібників з української літератури.

За навчальною програмою гімназії творчість Т. Шевченка 
вивчають лише на першому курсі. Тут учитель має можливість 
вибору художніх творів Кобзаря, але обов’язковими є «Кате-
рина», «Сон», «Кавказ», «Єретик», «Заповіт», «Художник» 
та «Наймичка». Студенти гімназії, окрім підручників, мають 
до диспозиції й хрестоматії. У «Хрестоматії з української лі-
тератури для 1 класу гімназій, середніх фахових шкіл та про-
фесійно-технічних училищ» Івети Світок і Марії Белей [10] 
уміщено прекрасні зразки з Біблії, усної народної творчості, 
зразки з періоду давньоруської літератури, тобто літератури 
Київської Русі, давньої української літератури, полемічної та 
нової української літератури, твори І. Вишенського, Г. Сково-
роди, І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, 
О. Духновича, О. Павловича та ін. Додатком до цього посібника 
є словничок і відомості з теорії літератури. Із художніх творів 
Т. Шевченка тут подано такі твори, як «Думи мої», «Причин-
на», «Катерина», «Сон» («У всякого своя доля...»), «Заповіт», 
«Кавказ», «Єретик», «І мертвим, і живим...», «Я не нездужаю, 
нівроку», «І виріс я на чужині», «Плач Ярославни», «Ісаія. Гла-
ва 35», «Марія», «Сон» («На панщині пшеницю жала»). 

Також варто зазначити, що творчість поета вивчають і в 
словацьких школах у рамках додаткових матеріалів «Rukoväť 
literatúry» [9].

Учні шкіл з вивченням української мови Східної Словач-
чини залучені до зовнішнього незалежного оцінювання 
дев’яти класників з української мови та літератури, який щоріч-
но організовував Національний інститут сертифікаційного 
оцінювання в Братиславі. Оцінювання проводилось у формі 
тестування з української мови та літератури. Тест складався з 
двадцяти питань закритої та відкритої форм. Учитель повинен 
готувати учнів до незалежного тестування з української мови 
й літератури, програмою якого передбачені питання, присвя-
чені життю та творчості Т. Шевченка. Тестування з української 
мови та літератури проходять і студенти 4-го класу гімназії з 
вивченням української мови.

Словацькі школи з вивченням української мови шанують 
пам’ять про Кобзаря – українського поета та художника. Що-
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річно відзначають роковини його народження й смерті, орга-
нізовують різні заходи, академії, міжнародні конференції, се-
мінари, урочисті засідання, концерти, вечори, конкурси і т. ін. 
Школи з вивченням української мови організовують шевчен-
ківські заходи спільно з Генеральним консульством України в 
Пряшеві, Асоціацією україністів Словачини, Союзом русинів-
українців Словацької Республіки, Музеєм української культу-
ри у Свиднику та іншими установами. Шевченкова поезія зву-
чить на «Фестивалі драми і художнього слова ім. Олександра 
Духновича», який щорічно організовує Союз русинів-україн-
ців Словацької Республіки для всіх типів національних шкіл за 
підтримки Міністерства культури Словацької Республіки. 

З акцій, присвячених пам’яті Т. Шевченка, варто відзначи-
ти, наприклад, «Шевченківський вечір», який відбувся в Теа-
трі Олександра Духновича в Пряшеві 2011 року. Із художньою 
програмою виступили учні Об’єднаної школи ім. Т. Шевченка 
та драматичний колектив з Ряшева. У їх виконанні присутні 
глядачі побачили першу дію п’єси «Назар Стодоля», фрагмен-
ти з вистав «Наймичка» та «Марина». На виставці представи-
ли рідкісні видання творів Т. Шевченка з приватної бібліотеки 
академіка Миколи Мушинки, у тому числі й перше петербурзь-
ке видання «Кобзаря» 1840 року, перше безцензурне празьке 
видання «Кобзаря» 1876 року, перше женевське видання збірки 
1878 року, прижиттєві видання творів поета 1843–1847 років 
та ін. На вечорі була можливість ознайомитися з шевченкіаною 
Прокопа Колісника – викладача Пряшівського університету, 
заслуженого художника України. 

У березні 2013 року було організовано академію до 199-річ-
чя з дня народження Кобзаря та відбувся урочистий кон-
церт, складовою частиною якого стала презентація першого 
тому «Енциклопедії Наукового товариства ім. Т. Шевченка» 
(Львів, 2012).

У багатьох містах і селах Словаччини ім’ям Т. Шевченка на-
звано географічні об’єкти, вулиці та площі, навчальні заклади. 
Так, Об’єднана школа по вулиці Сладковича в місті Пряше-
ві була названа на честь Кобзаря, а Українська гімназія в цій 
школі існує з 1936 року. Вона виховала сотні студентів, які 
поширювали Шевченкове слово на теренах Словаччини та за 
її межами. 
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Одна зі шкіл Братислави також носить ім’я поета. У столи-
ці Словаччини встановлено пам’ятник Кобзареві словацького 
скульптора О. Бенце. У 1990 році тут було відкрито погруддя 
Т. Шевченка. 
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Наталя Шайтош-Запоточна  
(Сегед, Угорщина)

ТЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ  
У НАУКОВОМУ ЗБІРНИКУ HUNGARO-RUTHENICA 

У південній частині великої угорської рівнини – Алфьольд, де 
зливаються ріки Тиса та Марош, – знаходиться прекрасне місто 
Сегед, яке ще із часів короля Арпада було визначним політичним, 
а головне – культурно-науковим центром Угорської держави. 

У середні віки в Сегеді не було вищих навчальних закладів, 
існували лише церковні школи, але з 10 жовтня 1921 року Се-
гедський університет відчинив свої двері для професорсько-
викладацького складу та студентів [3, с. 13].

У місті Сегеді з давніх часів поряд з угорцями проживали 
й слов’яни. Дослідження ж у галузі славістики розпочали ще 
перед Другою світовою війною. З історією Сегедської славіс-
тики детальніше можна ознайомитися з публікацій професора 
Імре Тота [2, с. 33–41]. З 1976 року в навчальну програму було 
запроваджено дисципліну «Українська розмовна практика», 
а з 1993 року, окрім болгарського та сербського відділення, від-
кривається й українське [1, с. 130–135], яке є одним з підрозді-
лів Інституту славістики.

Своєрідним підсумком наукових досліджень у галузі украї-
ністики в Угорщині стали конференції, які з 1996 року прово-
дить Інститут славістики Сегедського університету.

Кожен третій рік Сегед дає змогу угорським україністам зу-
стрітися й обговорити нагальні проблеми, підвести своєрідний 
підсумок нових досліджень з літератури, мови, історії та етно-
графії України. Робочими мовами конференцій є українська, 
угорська та російська.

Перша конференція відбулася 9 травня 1996 року й була 
присвячена 125-річчю з дня народження Лесі Українки. Також 
на цьому заході Інститут славістики започаткував видання 
збірника за матеріалами конференції під назвою «Hungaro-
Ruthenica». На сьогоднішній день вийшло шість його випусків.

Перший збірник побачив світ у 1998 році. Згідно з програ-
мою конференції, перші виступи були присвячені досліджен-
ню творчості Лесі Українки. Відкриває збірник стаття Ангели 
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Гедєш «Рецепція творчості Лесі Українки в Угорщині», що зна-
йомить читачів з угорськими перекладами творів геніальної 
українки.

Цікавою є доповідь доцента Сегедського університету Ібої 
Багі «Zanei motívumok Leszja Ukrajinka költészetében» (Hét 
húr) («Музичні мотиви в ліриці Лесі Українки» на основі по-
етичного циклу віршів «Сім струн»), у якій ідеться про надзви-
чайно гармонійне поєднання музики й літератури в творчості 
поетеси. 

Пізнавальною є стаття Тібора Бароті «Драма Леси Украин-
ки “Каменный хозяин” и драма Пушкина “Каменный гость”», 
де він розглядає художні й ідейні особливості драми поетеси, 
порівнюючи її твір з драмою О. Пушкіна, а також зазначає, що 
обидва твори є індивідуальною розробкою однієї й тієї ж ле-
генди про Дона Жуана, яка з’явилася в європейській літературі 
в часи пізнього Відродження, але наголошує, що в драмі Лесі 
Українки йдеться про новий підхід до літературної традиції.

Завершує присвячену Лесі Українці тематику спільна робо-
та «Поєднання мотиву “сліз і сміху” в поезії Лесі Українки» ви-
кладачів Сегедського університету Наталі Шайтош-Запоточної 
та Тібора Бароті, у якій досліджено започатковану Т. Шевчен-
ком в українській поезії традицію гоголівського «сміху і сліз», 
що присутня в багатьох поетичних творах Лесі Українки.

Також до збірника ввійшли дослідження про особливі влас-
тивості мови слов’янського фольклору на матеріалі текстів 
українських та білоруських народних пісень угорського на-
уковця Імре Пачаї, дослідження терміну «слово і фразеоло-
гізм» в білоруській та українській мовах білоруського вченого 
Мікалая Аляховіча та дослідження про спостереження «въеху 
родноязыковата интерференция» Савеліни Банової.

Історичну тематику конференції було представлено допо-
відями викладача університету м. Печ Марти Фонд «Útban az 
államiság felé. A Magyar Királyság és a Kijevi Rusz összehasonlító 
vizsgálatának tanulságai» щодо порівняння державних устроїв 
Угорського королівства і Київської Русі й історика Сегедсько-
го університету Беати Варга, яка вже вродовж багатьох років 
досліджує тему козацтва та Західної Європи.

Нові здобутки в галузі історичної граматики відобразились у 
виступах двох професорів – Андраша Золтана та Міхая Кочіша. 
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Друга конференція під назвою «Від “Енеїди” І. П. Котлярев-
ського до “Русалки Дністрової”» відбулася 25 травня 1999 року. 
У ній брали участь учені-літературознавці, мовознавці, істори-
ки, етнографи та фольклористи.

За тематикою досліджень прозвучало три нові напрями. 
Викладач Будапештського університету Вікторія Лебович ви-
ступила з доповіддю про образ москаля в малоросійській опері 
«Москаль-чарівник» І. Котляревського, а Тібор Бароті у своїй 
праці «Две ментальности – два подхода: И. П. Котляревский 
и А. С. Грибоедов» зробив художній аналіз двох драматичних 
творів першої половини XIX ст. – «Наталки Полтавки» І. Кот-
ляревського та «Горе от ума» А. Грибоєдова. Ярослава Хартяні 
звернулась у своєму виступі до теми видання альманаху «Ру-
салка Дністрова», наголошуючи на тому, що цей альманах ви-
дали в Будапешті (Угорщина), а першодрук було знайдено в 
1997 році в архівах бібліотеки ім. Лоранда Йотвоша.

Важливим став виступ Іштвана Удварі з Ньїредьгази. Він 
розповів про роботу над укладанням нового великого угор-
сько-українського словника, який так необхідний усім, хто за-
ймається україністикою в Угорщині, та для тих, хто вивчає й 
викладає українську мову у вищих навчальних закладах.

Професор Сегедського університету Імре Тот поділив-
ся своїми думками про Харківську лінгвістичну школу та 
О. Потебню. 

Третя конференція під назвою «Проблеми сучасної украї-
ністики в Угорщині» відбулася 15 листопада 2002 року. Було 
дуже приємно, що з угорської (так би мовити, місцевої) конфе-
ренції вона поступово набула статусу міжнародної.

У третій конференції взяли участь і виступили з доповідями 
болгарський учений Пламен Панайотов, Лариса Станкевіч з Бі-
лорусі, Оксана Борис та Людмила Гладун з України та Марта 
Дршатова з Чехії. Варто зазначити, що на участь у конференції 
зголосилися молоді талановиті дослідники, такі як Ноємі Кукор 
(з виступом про місце Києво-Печерського патерика серед інших 
перекладних патериків відомих на Русі), Альбіна Гач (з доповід-
дю про лірику Т. Шевченка та М. Лермонтова), Міхай Флешлі 
(з доповіддю про уявлення краси у фільмі О. Довженка «Земля»). 

Збірник матеріалів конференції побачив світ лише через 
чотири роки після її проведення. Однак IV Сегедська конфе-
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ренція україністів Угорщини відбулася вчасно – 5 листопа-
да 2005 року. Вона відзначилася знаменною подією – друком 
І-го тому Великого українсько-угорського словника, де осно-
вну доповідь повинен був підготувати головний редактор цьо-
го видання – професор Ньїредьгазького педагогічного інститу-
ту Іштван Удварі.

На превеликий жаль, за два тижні до початку роботи конфе-
ренції, після тяжкої хвороби він назавжди покинув нас. Тому 
збірник матеріалів ІV Сегедської конференції присвятили 
вшануванню його пам’яті. У цьому збірнику вийшла остання 
стаття І. Удварі, а з доповідями про Великий українсько-угор-
ський словник та про роботу над ним виступили його колеги – 
Тімея Абоні й Рената Романюк.

V Сегедська конференція відбулася 7 листопада 2008 року. 
З доповідями на ній виступили науковці з Литви та України. 
Річардас Петкявічюс доповідав про відмінювання іменників з 
основою на -і в «Дияниях апостольских» Львівського «Апосто-
ла» 1574 року, а виступ Ірини Багмут з Національного педаго-
гічного університету ім. М. Драгоманова «Афікси і семантична 
структура лексеми» було присвячено особливостям впливу 
афіксів на семантичну структуру лексеми, що є членом кон-
кретного лексико-семантичного об’єднання.

Про творчість Юрія Андруховича й український постмодер-
нізм доповіла Ібоя Багі. Дослідниця зазначила, що у відомого 
сучасного українського письменника трапляються ознаки так 
званого постмодерну з особливим акцентом на феномен «Єв-
ропа». У творах Ю. Андруховича, передусім у його трилогії 
(«Рекреації», «Московіада», «Перверзії»), місце дії осмислю-
ється не лише як своєрідний топос, але і як вираження про-
блематики ідентичності й на рівні індивіда, і на рівні нації та 
української культурної свідомості.

Вікторія Лебович з Будапештського університету розповіла 
про дослідження екфрасису. Її стаття «“Катерина” Тараса Шев-
ченка як екфрасис» доводить, що невичерпним джерелом для 
дослідження екфрасису є поетична та художня спадщина Коб-
заря, особливо його рання лірика, адже в цей період він зробив 
багато ілюстрацій до своїх літературних творів.

Аспірантка Сегедського університету Вікторія Штефуца у 
своїй статті «Угорські особові назви в українсько-молдавських 
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грамотах XIV–XV століття» підкреслила, що угорське насе-
лення з давніх часів проживало в безпосередніх тривалих кон-
тактах зі слов’янами, особливо з українцями, що не могло не 
позначитися на лексиці мов двох сусідніх народів, а період її 
дослідження важливий як для українців, так і для угорців.

VI Конференція україністів Угорщини під назвою «Укра-
їністика в Угорщині: сьогодення і майбутнє», що відбулася в 
Сегеді 30 вересня 2011 року, дала змогу її учасникам ознайоми-
тися з новими науковими дослідженнями, обмінятися думка-
ми та обговорити свої плани на майбутнє.

У конференції прозвучали актуальні доповіді істориків, 
мовознавців та літературознавців, а також у ній взяли участь 
молоді науковці та гості-дослідники з України й Австрії. Єли-
завета Ладані у своєму виступі проаналізувала питання релі-
гійності та фольклорності як основи ментальності українців 
на прикладі роману Василя Шкляра «Залишенець. Чорний 
ворон».

Особливо хочеться наголосити на участі в конференції ди-
ректора Інституту української філології Національного пе-
дагогічного університету імені М. Драгоманова, професора 
А. Висоцького. Його доповідь «Прислівникова та присудкова 
зони функціонування ступеневих прислівникових форм» стала 
пізнавальною для угорських учасників конференції, які займа-
ються дослідженнями в галузі сучасної української граматики.

У конференції також узяв участь і давній друг Інституту 
слов’янської філології Сегедського університету – професор 
В. Німчук. У його доповіді «Епіграфія гаманця, гіпотетично 
належного угорському королеві Іштвану І (Святому)» зазна-
чено, що вишиті на тканинах епіграфії трапляються порівняно 
рідко, бо матеріал для письма специфічний, нанесення їх ви-
магає копіткої праці. До того ж, через тривале використання 
речей, вишите зношується, руйнується, та й самі речі старіють, 
тому їх непросто зберегти. Речей гаптованих у добу середньо-
віччя збереглося дуже мало. Тож «гаманець Святого Іштвана», 
без огляду на конкретний час його вишивання й місце створен-
ня, належить до важливих пам’яток культури та мови.

Таким чином, було зроблено огляд шести збірників за мате-
ріалами конференцій україністів Угорщини. Сподіваємось, що 
для всіх тих, хто займається українською тематикою в Україні 
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чи за її межами, буде корисним детальніше ознайомитися з ви-
даннями «Hungaro-Ruthenica» Інституту слов’янської філоло-
гії Сегедського університету.
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Тетяна Шевченко  
(Київ)

СУЧАСНА УКРАЇНІСТИКА В НІМЕЧЧИНІ:  
НАПРЯМИ, ІНСТИТУЦІЇ, ДОСЛІДНА ТЕМАТИКА

Зі здобуттям Україною незалежності в німецькому академіч-
ному співтоваристві сформувався стійкий інтерес до україн-
ських студій (інформація про Україну та українців) у найріз-
номанітніших галузях наук. І якщо до Другої світової війни 
та під час неї основним центром україністики в Німеччині був 
Берлін, то після війни ним став Мюнхен. Саме сюди було пе-
ренесено 1945 року з Праги Український вільний університет 
(далі – УВУ), заснований українськими вченими-емігрантами 
1921 року у Відні. Окрім УВУ, центром україністики в Мюн-
хені було славістичне відділення Мюнхенського університету 
Людвіга Максиміліана. 

З розпадом СРСР та соціалістичного табору в Європі зріс 
інтерес до україністики. У Німеччині створювались об’єднання 
вчених-україністів та україністичних інтернет-порталів. Укра-
їнська тематика увійшла до кола зацікавлень дослідних цен-
трів, підрозділів університетів, які займаються вивченням 
Центрально-Східного регіону Європи, також висвітлюється в 
магістерських, докторських, габілітаційних роботах. 

Німецькі наукові інституції та фахові об’єднання, які займа-
ються україністикою можна поділити дві групи, перша з яких 
охоплює: 1. підрозділи університетів: кафедри, відділення, про-
фесури, семінари, інститути, центри, які здійснюють як викла-
дацьку, так і наукову діяльність (більшість інституцій – 59 із 
69); 2. об’єднання та мережі фахівців (6 об’єднань); 3. самостій-
ні дослідні установи, незалежні від університетів (4 установи). 
Друга група – це інституції, які безпосередньо не спеціалізу-
ються на україністиці, але провадять одиничні дослідні про-
екти, пов’язані з Україною, чи при них готуються до захисту 
магістерські, докторські і/чи габілітаційні роботи з цієї галузі. 
За нашими підрахунками кількість цих інституцій – 25.

До цих двох груп інституцій можемо додати третю – інтер-
нет-ресурси наукового характеру, які містять джерельну та 
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бібліо графічну базу з українських студій. За нашими підрахун-
ками їх 6.

Діяльність сучасних українознавчих академічних інститу-
цій у Німеччині висвітлена досить скупо. Так, у посібнику з іс-
торії українознавства, в розділі «Українознавчі науково-освітні 
центри за кордоном» (автор Ірина Краснодемська) охоплено 
період ХХ ст., у ньому йдеться лише про інституції, засновані 
представниками української еміграції [44]. Короткий огляд ді-
яльності кількох інституцій в історичній ретроспективі подає 
Уна Пацке в статті «Україністичні студії в німецькомовному 
світі та роль Українського Вільного Університету» [46]. У до-
слідженні розглянуто історію українознавчих академічних 
інституцій у німецькомовному світі, сучасну діяльність два-
надцяти таких інституцій, не рахуючи УВУ, та академічних 
інституцій, які не спеціалізуються на українознавстві, але про-
вадять окремі українознавчі проекти. Також у цій праці розгля-
нуто україно-німецькі науково-дослідні та інші об’єднання, які 
на різних рівнях прагнуть зміцнити співробітництво між Ні-
меччиною та Україною. 

Переліки діючих на поточний момент українознавчих ін-
ституцій у Німеччині подають електронні ресурси: німецька 
мережа з питань інформації та координації українознавчих до-
сліджень ForumNET.Ukraine, інтернет-портал Німецької асоці-
ації україністів (Берлін) та україномовна Вікіпедія. Найповні-
шим є перелік ForumNET.Ukraine [9], який містить 22 вибрані 
українознавчі інституції, що поділені на власне українознав-
чі (14 установ) та ті, чиї дослідження та публікації частково 
пов’язані з українознавчою тематикою [36]. Німецька асоціа-
ція україністів [5] подає назви 8 таких інституцій [32]. В украї-
номовній Вікіпедії нараховано 17 інституцій [47], однак ці дані 
є застарілими. 

Ми встановили максимально повний перелік академічних 
українознавчих інституцій у Німеччині, окреслили їх геогра-
фію та охарактеризували головні напрямки діяльності, темати-
ку кваліфікаційних робіт, виконаних в університетах. 

За нашими мінімальними підрахунками на підставі інфор-
мації, розміщеної на інтернет-сторінках німецьких наукових 
інституцій, українські студії входять до кола зацікавлень різ-
них підрозділів 24 університетів; 6 дослідницьких асоціацій / 
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товариств; 4 самостійних дослідних установ, незалежних від 
університетів (разом – 34 інституції). Якщо ж кожен універ-
ситетський підрозділ у Німеччині, залучений до вивчення 
україністики, рахувати як окрему інституцію, то їх загальна 
кількість сягне 69. На перший погляд, кількість університетів, 
зацікавлених в україністиці, – а саме вони є головними укра-
їнознавчими осередками, є значною (24 університети). Проте 
з огляду на загальну кількість німецьких університетів – 108 
(загальна ж кількість вищих навчальних закладів у Німеччині 
сягає 428 на 2012/13 ) [49] – відсоток університетів-україноз-
навчих осередків є значний лише відносно – він сягає 22,2 %.

Ще 25 інституцій, зокрема підрозділи університетів, не 
включають українські студії до своїх наукових інтересів, але 
провадять одиничні дослідні проекти, пов’язані з українознав-
ством, чи при них готуються до захисту докторські і/чи габілі-
таційні роботи в цій галузі. Це підрозділи 18 університетів (ра-
зом 21 підрозділ), 1 мережа дослідників і 3 самостійні дослідні 
інститути. 

При цьому назва «український» вживається лише в назві чо-
тирьох інституцій: 1. Український вільний університет (Мюн-
хен) [48]; 2. Німецька асоціація україністів (Берлін); 3. Центр 
компетенцій українських студій (Провідні українські студії) 
кафедри слов’янських мов і літератур та кафедри Нової і Но-
вітньої історії Східної Європи та її культури університету в 
Пассау (Пассау) [22]; 4. Робочий форум «Україна» при Інсти-
туті слов’янської філології Мюнхенського університету [2].

Ще 2 інституції містять україністику в додатку-уточнен-
ні, так званої Schwerpunkt до назви: 1. Кафедра західно- та 
східнослов’янської філології (з акцентом на польській та 
українській) Інституту славістики філософського факуль-
тету Ґрайфсвальдського університету (Schwerpunkt  Polnisch/
Ukrainisch) [23]; 2. Слов’яно-балтійський семінар Вестфаль-
ського університету Вільгельма в Мюнстері (Schwerpunkten 
Polen,  Baltikum  und  Ukraine) [31], який спеціалізується на ви-
вченні історії культури. 

Із шести інтернет-ресурсів назву «український» містить 
лише один – ForumNET.Ukraine. Netzwerk für Information, 
Koordination und Ukrainestudien [9]. Адміністративною осно-
вою цього ресурсу є Робочий форум «Україна», заснований 
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1997 року в Інституті слов’янської філології Мюнхенського 
університету. Інтернет-портал ForumNET.Ukraine публікує ін-
формацію про наукові заходи в німецькій україністиці, зокрема, 
анонси конференцій, круглих столів, семінарів, екскурсій, літ-
ніх шкіл, стипендій, можливості проходження навчальної прак-
тики та отримання роботи в галузі україністики; про дослідні 
установи та навчальні заклади, бібліотеки, наукові об’єднання, 
українознавчі інституції в Україні, Німеччині та Австрії тощо. 
Також на порталі розміщені тексти українознавчих статей, ано-
тації монографій, дослідних проектів у галузі української по-
літики, літератури, культури, мовознавства, економіки, історії. 
Спільно з Інститутом слов’янської філології Мюнхенського 
університету ForumNET.Ukraine є організатором українознав-
чих міжнародних науково-практичних Iнтернет-конференцій 
«Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» [28]. 

У Німеччині є кілька інших інтернет-порталів, які охоплю-
ють проблематику славістики Центрально-Східної та Східної 
Європи та містять переліки інтернет-ресурсів з українознавчої 
проблематики, зокрема бази даних історичних та літературних 
джерел, українських законів, тематичні та бібліографічні пере-
ліки, інформацію про дослідні проекти, пов’язані з Україною. 
Так, інтернет-портал Osteuropa-Netzwerk [29], створений з 
ініціативи ҐЕЗІС-Інституту соціальних наук Лейбніца [13], є 
базою даних про Східну Європу переважно у сфері політики, 
економіки, культури та географії. Посилання на ресурси, у яких 
ідеться про Україну знаходяться в розділі «Європейські країни 
СНД» [12]. Це посилання на німецькі путівники по Україні; ні-
мецькі організації соціальної допомоги та юридичні компанії, 
чия діяльність поширюється також і на Україну; інтернет-пор-
тали; дослідні інституції; бази даних результатів англомовних 
і німецькомовних соціологічних опитувань та студій Інституту 
соціальних наук Лейбніца.

Портал-путівник Мюнстерського університету Lotse [25] в 
розділі «Славістика» [24] пропонує посилання на славістич-
ні інтернет-портали: Ukrainisch.Info і UA  Zone. The  Ukrainian 
Information  Project, які представляють українську культуру 
та мову.

ҐЕЗІС-Інститут соціальних наук Лейбніца в Маннгаймі 
провадить також інтернет-портали ZACAT  і  SOWIPORT, що 
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містять дані соціологічних досліджень, які, зокрема, стосу-
ються України [40; 34] Так, на порталі SOWIPORT [1] подано 
близько семи мільйонів посилань, пов’язаних з Україною, на 
публікації, дослідні проекти, інституції, наукові конференції, 
семінари, бази даних 18 німецьких та іноземних провайдерів. 

Інтернет-портал ViFaOst (Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa) 
[30] пропонує наукові матеріали східноєвропейських дослі-
джень, зокрема українознавчих, у сфері історії, мови, літерату-
ри, політики, культури, – різні види доступу до друкованих та 
електронних джерел. 

Серед українознавчих інституцій першої групи треба на-
самперед назвати УВУ, який наразі є чи не єдиним універси-
тетом поза межами України з українською мовою викладан-
ня, з правом присвоєння вчених ступенів магістра та доктора 
наук. На сьогодні тут діють факультети: україністики, держав-
них та економічних наук, філософський. У межах факультету 
україністики викладають українську мову й літературу, істо-
рію України, історію української музики, історію української 
церкви, історію українського мистецтва, українську культуру; 
у межах факультету державних та економічних наук – соціо-
логію, політологію, економіку, бізнес, правознавство; у межах 
філософського факультету – філософію, історію, мистецтво, 
літературу, релігію, музику. Підрозділом УВУ є Інститут со-
ціальної ринкової економіки в Україні, який діє на факультеті 
державних та економічних наук [43]. Планується відновлення 
діяльності Педагогічного інституту [45]. Своєю головною місі-
єю УВУ на чолі з ректором професором Ярославою Мельник 
бачить перетворення університету на провідний науково-до-
слідний центр українознавчих студій у ЄС, своєрідний інте-
лектуальний міст між Україною, Німеччиною та країнами ЄС, 
а також науковий, культурний і орієнтаційний центр для пред-
ставників нової, «четвертої хвилі» української діаспори в Єв-
ропі [42]. Особливу цінність для україністики мають бібліотеч-
ні та архівні зібрання УВУ. Це матеріали з архівів українських 
організацій, громадських об’єднань, партій, освітніх, наукових і 
культурних закладів української еміграції в Німеччині; особові 
архіви видатних діячів української науки, культури, політич-
них і громадських діячів в еміграції; колекції документів, які 
стосуються певних країн, подій, державних або міжнародних 
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проблем, історичних пам’яток; кінофотофоноархів [41]. Також 
архів УВУ має чи не найповнішу у світі колекцію таборової 
преси, літературно-мистецьких часописів, окремих наукових і 
публіцистичних праць видатних діячів української культури й 
науки, друкованих обмеженими накладами в 1945–1949 роках 
у таборах для переміщених осіб у Німеччині та Австрії. 

Окрім УВУ, в Україні найбільш відомою є діяльність у Ні-
меччині кафедри західно- та східнослов’янської філології 
Ґрайфсвальдського університету. Поза стандартним курсом 
української мови й літератури для майбутніх бакалаврів і ма-
гістрів з 2009 року при кафедрі діє так званий Ucrainicum – 
додатковий двосеместровий курс української мови та культу-
ри. Щороку з 1997 року тут проводиться інший Greifswalder 
Ukrainicum – Ґрайфсвальдський Українікум – двотижнева 
літня міжнародна школа, так звана «академія», української 
мови, літератури, історії та культури для студентів, науковців 
і промислових працівників. З 2005 року літню школу органі-
зовує кафедра спільно з науковою колегією Альфріда Круппа 
у Ґрайфсвальді – незалежною науковою інституцією Фундації 
«Колегія Альфріда Круппа у Ґрайфсвальді» [35]. Наукова про-
грама розрахована на студентів, осіб з вищою освітою та мо-
лодих вчених [17]. Серед тем семінарів та доповідей слухачам 
пропонують різні аспекти української історії, літературознав-
ства, суспільного життя та політики. У межах заходу пропону-
ють також курси української мови та культурну програму. 

Маловідомою сьогодні українським науковцям і студентам 
є діяльність Центру компетенцій українських студій (Провід-
ні українські студії) університету в Пассау, організованого 
кафедрою слов’янських мов і літератур та кафедрою Нової 
і Новітньої історії Східної Європи та її культури. Центр праг-
не створити в університеті сприятливі умови для розвитку 
українознавчої наукової, навчальної та практичної діяльнос-
ті, поєднаної, зокрема, з негуманітарними дисциплінами. Для 
цього Центр запрошує на лекції вчених-україністів, провадить 
науково-дослідні проекти, організовує семінари та навчальні 
заходи на українознавчу тематику, запрошує на стажування 
та реалізацію власних науково-дослідних проектів вчених з 
України, активно співпрацює з українськими університетами-
партнерами. Організатори Центру керують кваліфікаційними 
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роботами студентів та докторантів університету на україноз-
навчу  тематику [22]. 

Перше ж місце серед німецьких університетів за кількістю 
підрозділів, які займаються українським студіями, посідають 
Мюнхенський університет Людвіґа Максиміліана [26] та Єв-
ропейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері 
[8] (по 8 підрозділів). Так, у Мюнхенському університеті та-
кими підрозділами є: 1. Робочий форум «Україна»; 2. Інсти-
тут слов’янської філології відділення грецької та латинської, 
романської, італійської та слов’янської філології, мов та ко-
мунікації факультету мовознавства та літературознавства; 
3. відділення історії Східної Європи та Південної Європи істо-
ричного семінару факультету історичних наук та мистецтвоз-
навства; 4. Науково-дослідна мережа Східної й Південно-
Східної Європи FOROST; 5. Центр східноєвропейських студій 
факультету історії та мистецтв; 6. кафедра християнської со-
ціальної етики факультету католицького богослов’я; 7. Між-
народна дослідницька група (Graduiertenkolleg) Religiöse 
Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts; 8. Інститут 
політичних наук Ганса і Зофі Шолль (Geschwister Scholl) фа-
культету соціальних наук.

У Європейському університеті Віадріна у Франкфурті-на-
Одері такими підрозділами є: 1. кафедра європейських студій 
факультету культурології; 2. кафедра порівняльної політич-
ної соціології; 3. кафедра ділового адміністрування, зокрема, 
оподаткування та аудиту бізнесу; 4. кафедра фінансів та тео-
рії ринку капіталу факультету економічних наук; 5. кафедра 
східноєвропейських літератур; 6. кафедра слововживання та 
терапевтичної комунікації; 7. юридичний факультет; 8. кафе-
дра історії Східної Європи.

На другому місці за кількістю підрозділів – Ґіссенський уні-
верситет Юстуса Лібіґа [21] із сімома підрозділами: 1. Відділ 
східноєвропейської історії Історичного інституту спеціаль-
ності історичні науки та культурознавство; 2. Професура до-
сліджень європейського права та перетворень спеціальності 
правознавство; 3. Інститут політичних наук; 4. Ґіссенський 
післядипломний центр (Graduiertenzentrum) культурознав-
ства; 5. Інститут аграрної політики та ринкових досліджень 
спеціалізації аграрні науки, екотрофологія та екологічний 
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менеджмент; 6. Відділ фізичної географії Інституту географії 
спеціальності математика та інформатика, фізика, географія; 
7. Центр міжнародного розвитку та екологічних досліджень.

У Вестфальському університеті Вільгельма в Мюнсте-
рі [39] україністика знаходиться в колі зацікавлень наступних 
чотирьох підрозділів: 1. Слов’яно-балтійський семінар; 2. Від-
ділення східноєвропейської історії Історичного семінару фа-
культету історії та філософії; 3. Екуменічний інститут факуль-
тету католицького богослов’я; 4. Центр провідного досвіду 
Religion und Politik.

В Пассавському [37] та Реґенсбурзькому університетах 
[38] – по три підрозділи спеціалізуються на українських сту-
діях. У Пассау це кафедра Нової і Новітньої історії Східної 
Європи та її культури факультету мистецтв; «Східноєвропей-
ська перспектива» кафедри Нової і Новітньої історії Східної 
Європи та її культури факультету мистецтв та вже згаданий 
Центр компетенцій українських студій.

Окремо слід відзначити інституції Берліна й Реґенсбурга. 
У Берліні знаходиться 6 інституцій, пов’язаних із українськи-
ми студіями: дві – при Вільному університеті Берліну (Інсти-
тут Східної Європи та Центр регіональних досліджень) [10]; 
одна – при університеті Гумбольдтів (Інститут славістики) 
[15]; дві дослідницькі асоціації (Німецьке товариство (рада) 
з зовнішньої політики [6] та Німецьке товариство східноєв-
ропейських досліджень [7]); а також дослідна група «Росія / 
СНД» Фундації науки і політики Німецького інституту між-
народної політики й безпеки [33].

У Реґенсбурзі це 5 інституцій, із них 3 – підрозділи уні-
верситету: 1. Східно-західний центр «Европеум»; 2. Інститут 
славістики; 3. кафедра порівняльної політології (зі спеціалі-
зацією на Центрально-Східній Європі) Інституту політичних 
наук факультету філософії, мистецтвознавства, історичних 
та суспільних наук. Плюс – дві самостійні дослідні установи: 
1. Мюнхенський інститут східного права [19]; 2. Інститут до-
сліджень Східної та Південно-Східної Європи [18].

Також на українських студіях спеціалізуються по два підроз-
діли університетів у Лейпциґу, Маннгаймі, Кьольні, Гамбурзі, 
Тюбінґені, Вюрцбурзі, Нюрнберзі (університет Ерлянґена-
Нюрнберґа), Бремені. По одному університетському підроз-
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ділу в університетах Ґеттінгена, Ольденбурґа, Галлє, Бохума, 
Бамберґа, Ауґсбурґа.

«Українські студії» в Німеччині вийшли поза межі україн-
ської мови і літератури, культури, історії, фольклору, етногра-
фії. Тепер вони охоплюють також географічні науки, економіч-
ні, політичні, соціологічні, філософські, юридичні, педагогічні, 
сільськогосподарські, а також культурологію, мистецтвознав-
ство, соціальні комунікації, релігієзнавство, зокрема, історію 
релігій, екологію. 

Із 68 українознавчих інституцій першої групи виключно мо-
вознавче чи літературознавче спрямування мають 14 (20,6 %). 
Це інститути, відділи, кафедри, семінари. Із 25 інституцій дру-
гої групи виключно мовознавче чи літературознавче спряму-
вання мають 3 (12 %).

У багатьох проектах політологічного, культурологічного, 
соціологічного, економічного, правознавчого спрямування су-
часну ситуацію в Україні розглядають в порівняльній перспек-
тиві із ситуацією в інших країнах колишнього СРСР або країн 
Центрально-Східної Європи, або країн ЄС.

Більшість інституцій, пов’язаних із українським студіями, 
спеціалізується в галузі історії (переважно ХХ ст.) та історії 
культури, частково історії національних меншин в Україні – 
німців та євреїв. Зокрема, на тематиці досліджень з історії 
України спеціалізуються Гуманітарний центр досліджень істо-
рії та культури Центрально-Східної Європи при Лейпцизько-
му університеті [11] та Інститут історичних досліджень Схід-
ної та Центральної Європи Гердера в Марбурзі [14]. 

Також тематика охоплює проблеми мовної ситуації в Украї-
ні, формування ідентичностей, міжетнічних стосунків. Міжет-
нічні стосунки, регіоналістика, історія етнічних меншин в Укра-
їні належить до сфери зацікавлень таких наукових інституцій: 
1. Буковинський інститут при Ауґсбурзькому університеті 
[3]; 2. Північно-східний інститут (Інститут культури та історії 
німців у Північно-Східній Європі) при Гамбурзькому універ-
ситеті [27]; 3. Інститут кавказьких, татарських та туркестан-
ських студій у Марбурзі [16]; 4. Колегія Carolinum (Collegium 
Carolinum) – афілійована інституція Мюнхенського універ-
ситету [4]; 5. Інститут етнографії німців у Східній Європі Йо-
ганна Кюнзіґа у Фрайбурзі [20].
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Для німецької україністики характерна присутність у на-
уковому полі викладачів, дослідників, студентів, аспірантів 
(докторантів) з України, що є одним зі стимулюючих чинників 
розвитку українських студій у Німеччині. 

Динаміка подальшого розвитку україністики в Німеччині 
є однією з передумов розвитку української держави, україноз-
навства та української науки в Україні. Зокрема, вона залежить 
від реалізації довгострокових українських, німецьких чи укра-
їнсько-німецьких наукових програм, проектів, досліджень. Без 
перебільшення можна сказати, що україністика є надважливим 
чинником поширення знань про Україну та утвердження укра-
їнської науки як такої у світовій.
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Лариса Шутак, Галина Навчук 
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СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ  
У РУСЛІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ

На сучасному етапі розбудови незалежної, демократичної, 
правової української держави нагальною справою української 
спільноти є проблема виховання нового покоління. Перегляд і 
переосмислення світоглядних орієнтацій, значні втрати духо-
вних цінностей у суспільстві вимагають удосконалення шляхів 
і методів формування у студентської молоді якісно нового мис-
лення та високого рівня національної самосвідомості.

У світлі цих тверджень актуальним завданням для вітчизня-
ної системи вищої освіти є формування потужної еліти нації – 
патріотичної, високоморальної, творчо активної, яка виявля-
тиме свою громадську позицію, прагнутиме до самореалізації, 
тобто підготовка не лише фахівців, а насамперед національно 
свідомих громадян.

Головні напрями діяльності вищої школи нині тісно по в’я за-
ні з тими процесами, які відбуваються в суспільстві. В умовах 
оновлення системи національної освіти перед вищою школою 
постали завдання демократизації навчально-виховного про-
цесу, докорінних змін у підготовці майбутніх фахівців, удо-
сконалення педагогічної майстерності викладачів, звернення 
належної уваги на громадянське, національне, патріотичне 
виховання молоді, формування людини гармонійної, всебічно 
розвиненої тощо.

Однією з важливих умов гуманізації навчально-виховного 
процесу вищої школи є подолання і викорінення тих негатив-
них явищ, які залишилися нам у спадок від колишньої тоталі- 
тарної системи (суспільна русифікація, приниження рідної  
мови, руйнація усталених народних традицій, моралі, нав’язу-
вання рабської психології, комплексу меншовартості, зміщен-
ня акцентів у багатьох загальнолюдських цінностях та ін.).

«Ми всі так мало знаємо нашу Україну, географічної свідо-
мості в нас так мало, а вона так потрібна нам – ми мусимо сві-
домо носити ймення українців, знати усі скарби, що заховані в 
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Українській землі. В цій праці нова школа – од початкової до 
вищої – мусить об’єднати і учнів, і учителів, потроху, цеглин-
ку за цеглинкою, збудуємо ми таку школу, котра б справді вся 
була пройнята національним свідомим натхненням, яке ви-
явить вільно увесь наш національний духовний склад і міцно 
з’єднає нас з рідним краєм, з рідним людом», – писала у праці 
«Націоналізація школи» на початку минулого століття С. Ру-
сова [див.: 3, с. 112]. Це судження не втратило своєї актуальнос-
ті, воно злободенне й нині – в епоху конформізму, поглиблення 
духовної кризи, викривлення суспільної свідомості.

Думка про те, що українознавство як цілісна система освіти 
й виховання повинно стати методологічно-філософською осно-
вою розвитку освіти, суспільства, політики держави, звучала й 
звучить у працях відомих вітчизняних учених як минулого, так 
і сучасності, як-от: М. Драгоманова, М. Грушевського, І. Сте-
шенка, Г. Ващенка, Ю. Липи, П. Кононенка, В. Крисаченка, 
Я. Калакури та багатьох інших науковців. Вони зробили ваго-
мий внесок у розвиток українознавства як науки, поглиблення 
її методології, піднесення на якісно новий рівень сприйняття 
в суспільстві, упровадження в навчально-виховний процес як 
загальноосвітньої, так і вищої школи.

Оскільки зденаціоналізована особистість, як відомо, ніколи 
не зможе стати повноцінним громадянином держави, то надій-
ною основою культурно-історичного розвитку нації, а відпо-
відно, і кожного, хто її представляє, є національно-патріотичне 
виховання. У зв’язку із цим його роль у вищому навчальному 
закладі як важливого чинника у процесі формування висо-
кокваліфікованого й високоморального фахівця, гармонійної, 
цілісної, національно свідомої, патріотично спрямованої, гро-
мадсько-активної особистості стала предметом широкого об-
говорення. На думку дослідників, яку ми цілком поділяємо, 
поверненню до джерел, відродженню духовності, виробленню 
ідеалів і цінностей сприятиме наповнення навчально-виховно-
го процесу національним змістом [1; 4; 5; 7; 8; 10].

Зазначимо, що формування спеціаліста-патріота – це не 
лише передача знань, практичних умінь і навичок, а відпо-
відальна й важка справа. Це передусім виховання розуму, 
формування світогляду, переконань, моральних цінностей 
і принципів, естетичних смаків і вподобань, тобто, як писав 
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В. Сухомлинський, – «це копітке різьблення й ліплення най-
тонших рис духовного обличчя людини» [див.: 1]. Наукою ж 
доведено, що навчання і виховання – процес нероздільний 
та глибоко національний за суттю, змістом і характером. «Як 
немає людини взагалі (абстрактної, безликої, без конкретної 
націо нальної належності), а є людина українець, росіянин, ні-
мець, іспанець.., так немає виховання взагалі, а є українське, 
російське, німецьке, іспанське... виховання» [5, с. 31]. «Кожен 
повинен пізнати свій народ і в народі пізнати себе», – наго-
лошував народний філософ-педагог Г. Сковорода. «Якщо ти 
українець – будь ним, – писав він, – якщо ти поляк, то будь 
поляком... Все добре на своєму місці й у своїй мірі» [див.: 5, 
с. 31]. Із цими твердженнями видатних українських педагогів 
ми  погоджуємося.

Відповідно до вищевисловленого національно-патріотичне 
виховання у вищому навчальному закладі, зокрема й медич-
них, передбачає формування і розвиток такої особистості, якій 
буде притаманна готовність до виконання, окрім професійного, 
громадянського та конституційного обов’язків із захисту наці-
онально-державних інтересів, незалежності та цілісності Укра-
їни, утвердження її суверенітету тощо.

Національно-патріотичне виховання в системі вищої ме-
дичної освіти спрямоване на формування позитивних якос-
тей громадянина України – висококваліфікованого фахівця в 
галузі медицини і фармації. Вища медична освіта має сприя-
ти поширенню та втіленню вартостей відкритого суспільства, 
а саме: ідей самоцінності людського життя, особистої гідності, 
свободи, рівності перед законом. Збільшення годин на ту чи 
іншу суспільно-гуманітарну навчальну дисципліну або введен-
ня нової дисципліни гуманітарного циклу не розв’яже питання 
статусу української мови, поваги до історії України, її культу-
ри, проблеми усвідомленого громадянства України тощо, адже 
незрілість української національної ідеї на сучасному етапі 
розвитку нашого суспільства та її невідповідність реаліям при-
звела до відсутності її впливу на формування національної 
само свідомості українця, що у свою чергу є парадоксальним з 
погляду формування державності.

У системі вищої медичної і фармацевтичної освіти спосте-
рігається тенденція до зниження позитивної мотивації щодо 
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вивчення гуманітарних дисциплін, оскільки студент, вступив-
ши до вищого медичного навчального закладу, налаштований 
насамперед на здобуття професійних знань, умінь та навичок. 
У підсумку тільки незначний відсоток майбутніх лікарів віль-
но володіє мовою конструктивного діалогу чи полілогу, вміє 
правильно й доступно формулювати професійну думку та су-
спільно-громадську позицію, а як наслідок, – не можуть знайти 
себе у професії та в соціумі, натомість часто позиціонують себе 
і своє майбутнє поза межами України або взагалі не пов’язують 
власне майбутнє з медициною через відсутність професійної 
мотивації. Отже, недостатнє уявлення про національну ідею та 
її реалізацію в системі вищих медичних, фармацевтичних за-
кладів освіти, зокрема у викладанні гуманітарних дисциплін, 
впливає на формування світогляду майбутньої медичної еліти 
України. У цьому контексті не йдеться про професійну відпо-
відність, а насамперед про особистісне самовираження лікаря, 
клінічного провізора, фармацевта, медичної сестри.

У процесі навчання студентів рівень інтелектуального роз-
витку зростає і розвивається як у соціальному, так і в культур-
ному й національному середовищах, проте можливі впливи 
негативних проявів на його розвиток чужоземних культурних, 
соціальних й інших елементів можуть призвести до відповід-
них порушень у формуванні світогляду особистості, її само-
оцінки, самореалізації, удосконалення знань, навичок, кваліфі-
каційної відповідності тощо.

Формування такої особистості вимагає, як уже згадувалося, 
наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу змістом, 
який би виробляв ідеали й цінності, прищеплював любов до 
всього рідного, а також забезпечував можливості для постій-
ного духовного самовдосконалення. Маємо на увазі об’єктивне 
відображення історії України, з’ясування ролі української 
мови в державотворчих процесах, цікаве подання культурних 
здобутків українського народу, вивчення державної символіки, 
репрезентацію національних наукових надбань тощо. Глибо-
ке пізнання історичного минулого рідного народу, оволодіння 
його національними, духовними цінностями, вищими здобут-
ками в різних галузях – важливі компоненти національно- 
патріотичного виховання студентської молоді, без яких немож-
ливе збереження історичної пам’яті, розвиток духовності.
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Особливо важливу роль у цьому контексті відіграють пред-
мети українознавчого циклу, що формують знання про укра-
їнське суспільство, його історію, культуру, мову, менталітет, 
зокрема такі, як «Історія України», «Історія української куль-
тури», «Українська мова за професійним спрямуванням», а та-
кож суспільно-гуманітарні дисципліни: «Філософія», «Осно-
ви права», «Релігієзнавство», «Основи психології», «Основи 
педагогіки», «Психологія спілкування», «Основи економічної 
теорії», «Історія медицини» тощо.

Перед викладачами цих предметів стоїть непросте завдання: 
не лише надати студентам певного обсягу знань, а й прилучити 
їх до здобутків національної та світової культури, сформувати 
в них національний світогляд та відповідні моральні принци-
пи, підготувати майбутнього національно свідомого лікаря, 
котрий зможе в майбутньому розвивати медицину й, водночас, 
буде справжнім патріотом своєї держави.

Зазначимо, що серцевину національно-патріотичного вихо-
вання становить мовна підготовка, адже «хто не знає мови на-
роду, на землі якого живе, або не розмовляє нею, той або гість, 
або наймит, або окупант» [10].

Той, хто прагне досягти успіху в житті, стати хорошим спеціа-
лістом, неодмінно має використати для цього можливості мови. 
На ґрунті мови й конкретно-чуттєвого досвіду людина зростає 
як особистість. Менше того, кожна освічена людина, котра пре-
тендує на статус культурної особистості, повинна, з одного боку, 
усвідомлювати себе в ролі представника світової цивілізації і 
носія загальнолюдських морально-етичних і духовних ціннос-
тей, а з другого, – громадянина певної держави і носія відповід-
ної національної культури й мови як її станового хребта.

Національні відмінності – це насамперед об’єктивність у 
психології мислення, що відображається в мові, розумовій 
діяльності, світосприйнятті й впливає на ментальність етно-
су. Відсутність культури загальної і, зокрема, комунікативної  
звужує  можливості особистості щодо реалізації власних жит-
тєвих планів, намірів, проектів тощо. Мова професійного спря-
мування – один з найважливіших способів спілкування та ін-
телектуального виявлення особистості, основа її духовності, 
історичної пам’яті, сучасного буття та професіоналізму. Духов-
ність виховується там, де виховується любов і шана до своїх  
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мови, історії, культури. Бездуховність спричинює численні 
конфлікти, взаємні непорозуміння, неприязнь, відчуження. За-
гальний мовленнєвий розвиток студента визначається якісним 
рівнем його мовленнєвої культури, що виявляється як у про-
фесійній діяльності, так і в процесі його самореалізації у на-
вчанні, досягненні поставленої мети, усвідомленої професійної 
діяльності.

Безумовно, рівень грамотності студентів вимагає кращого: 
не належне знання мови й мовленнєвої культури, незнання пра-
вил хрестоматійного характеру, недостатнє знання загально- 
мовних проблем призводить до виникнення окремих склад-
нощів при початковому рівні засвоєння основних елементів 
професійного спілкування, а також до труднощів в опану-
ванні фахових знань, зокрема у сприйнятті текстів професій-
ного характеру. Особливо важко переломити в собі усталені 
стерео типи мовлення, помилки, по в’я зані з білінгвальними 
проблемами сучасного суспільства, наприклад: виздоровлюва-
ти  –  видужувати;  прививка  –  щеплення;  вдох  –  вдих;  обшир-
ний інфаркт – широкий інфаркт; попередження – запобігання; 
алергія  на  ліки  –  алергія  до  ліків;  стара  хвороба  –  задавнена 
хвороба; область серця – ділянка серця; кардіограма (без сло-
ва  серця);  на  протязі  –  протягом.  Неправильний наголос: 
амнезі́я, дистрофі ́я, але флюорогра́фія, логопе́дія, ветерина́рія, 
рентгеногра́фія, сиро́ватка, озна́ки, феноме́н. Неправильне ви-
користання ступенів порівняння прикметників: більш  хворий, 
більш оптимальний, більш економний, більш досвідчений, більш 
головний, більш поширений, більш розповсюджений тощо. Викла-
дачі української мови за професійним спрямуванням не можуть 
брати на себе відповідальність за вивчення шкільного курсу 
української мови, проте мають докласти зусиль для подальшо-
го опанування навчальної дисципліни «Українська мова про-
фесійного спрямування» як вищого рівня засвоєння мови. Пат-
ріотизм студента має розпочинатися з любові до родини, своєї 
мови й гордості за навчальний заклад, у якому він розпочинає 
шлях свого професійного становлення. Саме тому обов’язком 
будь-якого викладача вишу, а не тільки викладача української 
мови, є високий професіоналізм і бездоганне володіння дер-
жавною мовою, мовою професійного спілкування, тобто мовна 
культура та мовленнєвий етикет будь-якого викладача вищого 
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навчального закладу має бути взірцем для кожного студента. 
На жаль, аналіз висловлювань та ведення документації колег-
викладачів свідчить про невисокий рівень їхньої мовленнєвої 
культури, зокрема у використанні елементів офіційного спіл-
кування: «висвітлювати  інтернаціональний  характер  науки», 
«учбові кімнати»; «виховувати дбайливе ставлення до трудової 
дисципліни»; «проводити виховну роботу в дусі патріотизму»; 
«ширше пропагувати досягнення науково-технічного прогресу»; 
«приймати участь»; «прищеплювати почуття відповідальнос-
ті за здоров’я людей України»; «участь студентів у захисті чес-
ті університету»; «здавати екзамен» тощо.

Відтак усю увагу студентів при вивченні мови професійного 
спілкування необхідно зосередити на оволодінні відповідними 
даному фаху терміносистемами сучасної української мови, про-
фесійною фразеологією, науково-виробничими жанрами й текс- 
 тами, на удосконаленні культури спілкування, культивуванні 
належного мовленнєвого етикету, труднощах у використанні 
фахових стереотипів мовлення, правилах професійного оформ-
лення медичної документації тощо, тобто пріоритетним є при-
кладний характер професійного мовлення, адже мова – це не 
сукупність правил, а насамперед система знань, культура спів-
життя в суспільстві, засіб самоформування і ствердження осо-
бистості. При цьому не можна забувати, що в українській держа-
ві знання української мови є необхідним елементом кар’єр ного 
зростання, одним із чинників успішності майбутнього фахівця. 

Проблеми формування професіоналізму майбутнього лі-
каря із чіткою орієнтацією на мовленнєву компетенцію не ви-
падкові, адже лікар – це фахівець, діяльність якого передбачає 
безпосереднє спілкування у професійній, адміністративній, на-
уковій сферах. Для цього слід опиратися на такі категорії, як 
зміст мовлення (новизна, актуальність, конкретність, цільова 
спрямованість); структура мовлення (тривалість звучання, ви-
користання термінів, дублетів, знання терміноелементів тощо); 
комунікативна вправність (інформативність, правильність, 
логічність, точність, чистота, доречність, виразність); звукове 
оформлення (орфоепічні норми, морфологічний та синтаксич-
ний аспекти); практична спрямованість (акцентування на по-
трібній інформації, переконливість, чіткість викладу); імідж 
майбутнього медика як представника еліти медичної галузі 
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 сучасного суспільства (професіоналізм, ставлення до пацієн-
тів, колег, ерудованість, емоційність, стиль мовлення).

За результатами окремих досліджень мовленнєва діяль-
ність – це об’єктивний процес, оскільки він стосується носіїв 
мови, і водночас – це суб’єктивний процес, який реалізується 
завдяки мовленню суб’єкта [2, с. 65].

Не варто забувати, що будь-яке фахове мовлення, у тому 
числі і медичне, – це частина загальнонаціональної мови. Влас-
не медична галузь – з усіма її формами, технологіями та мето-
дами застосування в суспільстві – це невід’ємна частина наці-
ональної культури, а отже, вона вбирає в себе і мову, і численні 
традиції, у тому числі народної медицини, взаємодіє з іншими 
галузями науки.

Оскільки в Україні медичний працівник – одна з найпо-
ширеніших професій, то функціонування і вивчення фахово-
го мовлення медиків – одна з найбільш актуальних проблем 
мовознавства. 

Використання української мови як державної в навчально-
виховній діяльності та професійно-науковій роботі забезпечує 
пропаганду і розвиток української мови серед студентів, науков-
ців, збагачуючи словниковий запас майбутніх професіоналів, до-
дає престижу її використанню як в Україні, так і поза її межами.

Застосування української мови у професійному мовленні 
лікарів забезпечує налагодження контакту з пацієнтом і може 
відігравати роль психотерапевтичного чинника, окрім того, 
пропагує мову, якою користуються медики.

Не останнє місце при вивченні та користуванні мовою ві-
діграє виховний момент: пропаганда власне українського, ви-
ховання майбутнього патріота-фахівця, здатного розвивати 
і примножувати здобутки української мови як національної 
мови світу. Іншими словами, студент має вивчати мову не як 
кодекс законів і правил, а як культурний феномен, продукт ду-
ховного поступу суспільства і власного розвитку.

Отже, аналізуючи сучасний підхід до формування справж-
нього фахівця-медика, професіонала своєї справи, інтелігента, 
патріота своєї держави, доцільно вдосконалювати українознав-
чі методи та методики, активно впливати на формування осо-
бистості майбутнього лікаря у світлі нових державотворчих, 
національно-культурних та морально-виховних перетворень.
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