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ЮНІ ДРУЗІ!
У цьому навчальному році ви перегорнете ще одну сторінку історії українського
народу, що охоплює період кінця XVIII – початку XX ст. Ми запрошуємо вас до пізнавальної подорожі, упродовж якої ви станете свідками багатьох історичних подій.
Серед них заснування Харківського університету, видання «Кобзаря» Тараса Шевченка, діяльність товариства «Просвіта». Ви ознайомитеся з досягненнями науки та
техніки, розвитком мистецтва. Зі сторінок підручника постануть історичні діячі.
Миколу Лисенка називали «сонцем української музики», Юліан Бачинський першим
обґрунтував необхідність політичної самостійності України. Іван Могильницький,
Володимир Антонович, Іван Пулюй, Соломія Крушельницька, Борис Грінченко, Леся
Українка, Іван Франко, Софія Русова… Ціла плеяда талановитих співвітчизників, які
любили Україну та жадали для неї кращої долі.
Наскрізною ідеєю, що пронизує підручник, є теза про модернізацію українських
земель, що входили до складу двох імперій: Російської та Австрійської (від 1867 –
Австро-Угорської). Важливо не залишити поза увагою всі компоненти цього складного процесу: економічні, політичні, соціокультурні та релігійні.
Щоб ваша подорож стала предметною, ми пропонуємо таку структуру підручника: визначення теми, план, навчальний текст, запитання і завдання. Додаткову
інформацію ви зможете отримати, використовуючи подані в підручнику карти, ілюстрації, хронологічну таблицю, словник історичних термінів і понять.
Запитання, що подаються в тексті, покликані допомогти вам зрозуміти особливості
історичного процесу кінця XVIII – початку XX ст. Рубрика «ПЕРСОНАЛІЇ»
Ї містить
біографічний матеріал, призначення якого – викликати інтерес до історичних діячів,
життя та діяльність яких були пов’язані з українськими землями. Ми хочемо допомогти вам зрозуміти, що історію творили особи з різними характерами, почуттями,
емоціями, складним шляхом пошуку істини. Через біографії діячів минулого та
систему запитань–завдань ми прагнули створити умови для формування у вас
самостійної оцінки їхньої діяльності, а відтак дати вам змогу використовувати здобуті знання в навчанні та повсякденному житті.
Рубрика «ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ» дозволяє конкретизувати, доповнити,
ілюструвати навчальний текст, ознайомить вас із різними інтерпретаціями історичних процесів на українських землях наприкінці XVIII – на початку XX ст., сприяє
розвитку ваших умінь проблемно-пошукового та творчого характеру, надає можливості для здійснення самостійної навчальної діяльності. Рубрика «ПЕРЕВІРТЕ
СЕБЕ» дозволяє закріпити навчальний матеріал, сформувати базові знання з курсу
історії України, розвинути вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо. Система запитань і завдань сприяє формуванню
критичного ставлення до історичних подій, явищ і процесів, виробленню самостійних суджень та вмінь аргументувати і відстоювати власний погляд на ту чи іншу
історичну проблему, виховувати в собі почуття впевненості у власних силах. Тепер
щодо рубрики «ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ». Тематична атестація є заключним
етапом оцінювання ваших знань і вмінь, проводиться на останньому уроці вивчення
теми як диференційована контрольна робота.
Ми сподіваємося, що ця навчальна книжка допоможе вам збагатити свої знання
з одного з найцікавіших періодів історії України.
Зичимо успіхів на шляху пізнання. Муза історії Кліо запрошує вас до подорожі...
Автори

Ранній Новий час в історії України
1. «Ñàìå ÿê “êîçàöüêó íàöіþ” îòîòîæíþâàëè ñåáå óêðàїíöі, ïіä òàêîþ
íàçâîþ ìè áóëè âіäîìі â Єâðîïі».
Прокоментуйте це твердження. Чи поділяєте ви його? Висловте своє
бачення цієї проблеми.

2. 1764 – ëіêâіäàöіÿ Ãåòüìàíùèíè
1775 – ëіêâіäàöіÿ Çàïîðîçüêîї Ñі÷і
1781 – ëіêâіäàöіÿ ïîëêîâî-ñîòåííîãî óñòðîþ
1783 – çàïðîâàäæåííÿ êðіïàöòâà íà çåìëÿõ, ùî ââіéøëè äî ñêëàäó
Ðîñіéñüêîї іìïåðії.
Зробіть висновок, про який історичний процес свідчать факти.

3. Êàëíèøåâñüêèé Ïåòðî (1691–1803) – îñòàííіé êîøîâèé îòàìàí Çàïîðîçüêîї Ñі÷і, òàëàíîâèòèé âіéñüêîâèé, äèïëîìàò. Ïîõîäèâ ç êîçàöüêîñòàðøèíñüêîãî ðîäó. ßê äàëåêîãëÿäíèé ïîëіòèê і ãîñïîäàð, äáàâ ïðî
ïîøèðåííÿ õëіáîðîáñòâà é òîðãіâëі íà çàïîðîçüêèõ çåìëÿõ, êóëüòóðíèé
ðîçâèòîê öüîãî êðàþ. Çàâäÿêè éîãî âìіëîìó ãîñïîäàðþâàííþ Çàïîðîçüêà
Ñі÷ ïåðåòâîðèëàñÿ íà öіëêîì àâòîíîìíèé îðãàíіçì íå ëèøå â ïîëіòè÷íîìó, à é â åêîíîìі÷íîìó âіäíîøåííі. Ïіñëÿ çðóéíóâàííÿ Íîâîї Ñі÷і
(÷åðâåíü 1775) çààðåøòîâàíèé і çà íàêàçîì Êàòåðèíè II çàñëàíèé äî Ñîëîâåöüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ïîíàä 25 ðîêіâ ïðîâіâ â îêðåìіé êàìåðі. 1801 ð. óêàçîì
Îëåêñàíäðà I áóâ çâіëüíåíèé ç ìîíàñòèðñüêîї â’ÿçíèöі, àëå çà âëàñíèì
áàæàííÿì çàëèøèâñÿ â ìîíàñòèðі.
4. Ñêîâîðîäà Ãðèãîðіé (1722–1794) – ïðîñâіòèòåëü, ôіëîñîô, ïîåò. Íàðîäèâñÿ íà Ïîëòàâùèíі â ðîäèíі êîçàêà. Íàâ÷àâñÿ â Êèєâî-Ìîãèëÿíñüêіé
àêàäåìії. Áóâ âîëåëþáíîþ òà âèñîêîìîðàëüíîþ ëþäèíîþ, çàâæäè ïðàãíóâ
äî ïіçíàííÿ ìóäðîñòі. Îñòàííі 25 ðîêіâ ñâîãî æèòòÿ ìàíäðóâàâ Óêðàїíîþ.
Éîãî ôіëîñîôñüêèì äåâіçîì áóëî: «Ïіçíàé ñàìîãî ñåáå». Ìåòîþ æèòòÿ âіí
âèçíàâàâ ùàñòÿ ëþäèíè. Ïåðåä ñìåðòþ çàïîâіâ çðîáèòè íà íàäãðîáêó
íàïèñ: «Ñâіò ëîâèâ ìåíå, àëå íå ñïіéìàâ».
П. Калнишевський і Г. Сковорода були сучасниками. З’ясуйте, що зближує
їх, робить людьми однієї епохи. Чи можна їх вважати однодумцями?

1. «Довге XIX століття»: доба модернізації та національного
відродження
Ó ñó÷àñíіé íàóêîâіé ëіòåðàòóðі øèðîêî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ïîíÿòòÿ «äîâãå XIX ñòîëіòòÿ», ÿêå ðîçóìіþòü ÿê îäèí іç ïåðіîäіâ Íîâîãî ÷àñó. Çàïðîïîíóâàâ öåé òåðìіí àíãëіéñüêèé іñòîðèê Å. Ґîáñáàóì (1917–2012). Âіäðàõîâóєòüñÿ «äîâãå XIX ñòîëіòòÿ» âіä ïî÷àòêó Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії (1789)
äî ïî÷àòêó Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè (1914).
Çà îñíîâó â÷åíèé óçÿâ íå õðîíîëîãі÷íó äîáó, à ïåðіîä, ùî ìàє ïîäіáíі ïîëіòè÷íі òà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі îñîáëèâîñòі, ÿêі éîãî õàðàêòåðèçóþòü.
Îñêіëüêè 125 ðîêіâ äëÿ îäíîãî ñòîëіòòÿ çàáàãàòî, òîìó âîíî íàçâàíî «äîâãèì».
Öåé ïåðіîä õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïîÿâîþ êðèçîâèõ îçíàê ìîíàðõі÷íîãî ïðàâëіííÿ ó êðàїíàõ Єâðîïè, ÷èñëåííèìè çáðîéíèìè êîíôëіêòàìè, ó ðåçóëüòàòі
ÿêèõ âіäáóëàñÿ çìіíà ñóñïіëüíîãî ëàäó, іíäóñòðіàëіçàöіÿ òà äåìîêðàòèçàöіÿ
ñóñïіëüñòâà, ôîðìóâàííÿ íàöіé òà âèíèêíåííÿ íàöіîíàëüíèõ äåðæàâ.
Çà ñâîєþ ñóòòþ «äîâãå ÕІÕ ñòîëіòòÿ» є ÷àñîì çìàãàííÿ «íîâîãî» é «ñòàðîãî», øëÿõîì, ÿêèé îçíàìåíóâàâ îñòàòî÷íèé ïåðåõіä äî ñó÷àñíîñòі.
Ìîäåðíіçàöіÿ (ç àíãë. – «îñó÷àñíåííÿ») – öå ïðîöåñ ïåðåõîäó âіä òðàäèöіéíîãî àãðàðíîãî ñóñïіëüñòâà äî іíäóñòðіàëüíîãî. Ìîäåðíèì ââàæàєòüñÿ
ñóñïіëüñòâî, ðîçâèòîê ÿêîãî ñïèðàєòüñÿ íà íàóêó, òåõíіêó, іíäóñòðіþ і äåìîêðàòіþ. Îíîâëåíå ñóñïіëüñòâî ìàє êîìïëåêñ âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ ðèñ, êîòðі
÷àñòî ðîçãëÿäàþòü ÿê îêðåìі ïðîöåñè åêîíîìі÷íîї, ïîëіòè÷íîї, ñîöіàëüíîї
òà êóëüòóðíîї ìîäåðíіçàöії.

У світовій економіці відомо три типи модернізації:
Піонерська модернізація
я притаманна лідерам світового технічного та економічного
прогресу. Постійна боротьба за світові ринки збуту підштовхує передові країни вкладати
значні кошти у науково-технічні розробки. Це дає змогу створити найефективніші економічні
механізми, найпродуктивнішу техніку.
Органічну модернізацію практикують країни, що перебувають у другому ешелоні
світового економічного прогресу. Вона є засвоєння досвіду піонерів-модернізаторів.
Ці відкриття органічно вписуються у структуру національної економіки, яка внаслідокк
своєї еволюції вже дозріла для їх використання.
Наздоганяюча модернізація
я теж базується на засвоєнні передових технологій.
Проте це засвоєння не є природним, оскільки стимулює таку модернізацію не дозрілість національної економіки, а зовнішній виклик сусідніх економічно розвинутих
держав, що загрожує втратою позицій на міжнародній арені.

Як ви вважаєте, чому під час переходу від традиційного суспільства до
індустріального зароджується процес нерівномірного розвитку країн?

Історія України
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Âіäðîäæåííÿ. Òåðìіíîì «óêðàїíñüêå
íàöіîíàëüíå âіäðîäæåííÿ» â іñòîðè÷íіé ëіòåðàòóðі ïîçíà÷àþòü ïîäії і ÿâèùà
êіíöÿ XVIII – ïî÷àòêó XX ñò. Óïðîäîâæ
öüîãî ïåðіîäó âіäáóâàєòüñÿ ïîøèðåííÿ
íàöіîíàëüíîї ñàìîñâіäîìîñòі, ðîçâèòîê
âèçâîëüíîãî ðóõó, ðîçêâіò êóëüòóðíîãî
æèòòÿ óêðàїíöіâ. Íàöіîíàëüíå âіäðîäæåííÿ, ÿê іñòîðè÷íèé ïðîöåñ, ìàëî
äâà íàïðÿìè – іäåíòè÷íі çà çìіñòîì,
îäíî÷àñíі çà õðîíîëîãі÷íèìè ìåæàìè,
àëå ðîçìåæîâàíі òåðèòîðіàëüíî.
Îäèí õàðàêòåðíèé äëÿ óêðàїíñüêèõ çåìåëü, ùî ïåðåáóâàëè ïіä âëàäîþ
Ðîñіéñüêîї іìïåðії, äðóãèé – äëÿ òèõ,
ÿêі âõîäèëè äî ñêëàäó Àâñòðіéñüêîї (Àâñòðî-Óãîðñüêîї) іìïåðії. Ðåçóëüòàòîì íàçâàíèõ ïðîöåñіâ íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ, ùî ñòàíîâëÿòü òåðèòîðіþ
ñó÷àñíîї óêðàїíñüêîї äåðæàâè, ñòàëî ñêëàäàííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ ôîðìóâàííÿ óêðàїíñüêîї íàöії.
Етнос
с (грец. ethnoss – плем’я, народ) –
історично сформована спільнота, яка
усвідомлює свою єдність та відмінність
від інших і має спільні особливості
мови, культури та поведінки. За
значенням близький до поняття «народ».
Нація
я (лат. natio – рід, плем’я) –
історично сформована спільнота,
об’єднана певною назвою, символами,
географічним та етносоціальним
походженням, історичною пам’яттю,
комплексом духовно-культурних і
політичних цінностей; політично,
державно організований народ.

Назвіть хронологічні межі процесу українського національного відродження. Чому національний рух розвивався у двох напрямах? У чому
історичне значення цього процесу?

Ó õîäі íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ óêðàїíöі ïðîéøëè ñêëàäíèé і òðèâàëèé åâîëþöіéíèé øëÿõ âіä åòíîñó (íàðîäó) – ëþäåé, ÿêі ìàþòü ñïіëüíі
ðèñè ìîâè, êóëüòóðè òà ïîâåäіíêè, äî íàöіїї – ïîëіòè÷íî òà äåðæàâíî îðãàíіçîâàíîї ñïіëüíîòè, îá’єäíàíîї ïî÷óòòÿì ãðîìàäÿíñüêîãî ïàòðіîòèçìó, ÿêà
óñâіäîìëþє ñâîþ іñòîðè÷íó, êóëüòóðíó òà åêîíîìі÷íó єäíіñòü òà ìàє ñïіëüíå
áà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó.
Як ви вважаєте, чому наслідком розвитку національної свідомості є
політично та державно організований народ?
Використовуючи визначення терміна «етнос», з’ясуйте його характерні ознаки. Дайте своє визначення терміна.

Íàïðèêіíöі ÕVIII – ó ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò. â ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íіé äóìöі îñâі÷åíîї åëіòè єâðîïåéñüêèõ êðàїí ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâі êîíöåïöії íàöії. Îñíîâîïîëîæíèêîì îäíієї ç íèõ ââàæàєòüñÿ íіìåöüêèé ôіëîñîô É. Ãåðäåð, ÿêèé
îäèí іç ïåðøèõ äîâіâ çíà÷åííÿ íàöіîíàëüíèõ ìîâ і ôîëüêëîðó â ðîçâèòêó
íàöіîíàëüíîї ñàìîñâіäîìîñòі íàðîäіâ. І äðóãà, ùî âèíèêëà ïіä ÷àñ Ôðàíöóçüêîї
ðåâîëþöії, – öå іäåÿ ïðî ïîøèðåííÿ ïîíÿòòÿ íàöії íà âñі âåðñòâè íàñåëåííÿ.
Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ íàöіé ó ñâîєìó ðîçâèòêó ïðîéøîâ êіëüêà åòàïіâ.
Ïðîôåñîð Ïðàçüêîãî óíіâåðñèòåòó Ìèðîñëàâ Ãðîõ, ÿêèé äîñëіäæóâàâ ïîðіâíÿëüíó іñòîðіþ íàðîäíèõ ðóõіâ ó êðàїíàõ Єâðîïè, âèäіëèâ òðè ïåðіîäè: àêàäåìі÷íèé, êóëüòóðíèöüêèé і ïîëіòè÷íèé. Çà éîãî òåîðієþ, íà ïåðøîìó
åòàïі âіäðîäæåííÿ íàöіîíàëüíà ãðóïà ñòàє ïðåäìåòîì óâàãè äîñëіäíèêіâ,
ÿêі âèâ÷àþòü ôîëüêëîðíó ñïàäùèíó, âіðóâàííÿ, çâè÷àї, іñòîðè÷íå ìèíóëå
íàðîäó. Ðîáèòüñÿ âñå öå ìîâîþ іíøîãî íàðîäó. Äðóãèé åòàï íàöіîíàëüíîêóëüòóðíîãî âіäðîäæåííÿ âèçíà÷åíèé òèì, ùî ìîâà, ÿêà íà ïåðøîìó åòàïі
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áóëà ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ, ñòàє ìîâîþ, ÿêîþ òâîðÿòü ëіòåðàòóðó, ÿêà âæèâàєòüñÿ â íàóöі, ãðîìàäñüêîìó æèòòі, ó ïîëіòèöі. І íà òðåòüîìó åòàïі íàöіÿ,
îá’єäíàíà ìîâîþ, âèñóâàє âèìîãè äî ïîëіòè÷íîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àâòîíîìії, ñàìîñòіéíîñòі.
Íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíі ïðîöåñè íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ òàêîæ ìàþòü
ñâîþ õðîíîëîãіþ. Óêðàїíñüêèé ó÷åíèé І. Ëèñÿê-Ðóäíèöüêèé, âðàõîâóþ÷è
çàêîíîìіðíîñòі íàöіîíàëüíîãî ðîçâèòêó, çàïðîïîíóâàâ òàêó ïåðіîäèçàöіþ
ôîðìóâàííÿ óêðàїíñüêîї íàöіîíàëüíîї ñâіäîìîñòі:
– ïåðøèé åòàï – êіíåöü XVIII – 40-âі ðîêè XIX ñò.;
– äðóãèé åòàï – 40–80-òі ðîêè XIX ñò.;
– òðåòіé åòàï – 90-òі ðîêè XIX ñò. – 1914 ð.
Òàêèì ÷èíîì, óïðîäîâæ XIX ñò. ðîçâèòîê íàöіîíàëüíîї ñàìîñâіäîìîñòі
ïðîéøîâ òðè åòàïè: óêðàїíîçíàâ÷èé, óêðàїíîôіëüñüêèé, óêðàїíñüêèé.
Ñóñïіëüíі âèêëèêè ïåðøîї òðåòèíè XIX ñò. òðàíñôîðìóâàëèñÿ ó ïðîöåñ
íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíîãî âіäðîäæåííÿ íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ. Óíàñëіäîê
öüîãî âèíèê і ðîçãîðíóâñÿ ðóõ çà âіäíîâëåííÿ âëàñíîї íàöіîíàëüíîї äåðæàâè, ùî áóëî âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ óêðàїíñüêèõ çåìåëü ó XIX – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
Назвіть етапи національних рухів. У чому, на вашу думку, полягала
особливість кожного етапу?

2. Українські землі у складі Російської та Ав
встрійської імперій
Íàïðèêіíöі XVIII ñò., óíàñëіäîê òðüîõ ïîäіëіâ Ðå÷і Ïîñïîëèòîї (1772,
1793, 1795), óêðàїíñüêі çåìëі ïåðåéøëè ïіä ïàíóâàííÿ àâñòðіéñüêèõ Ãàáñáóðãіâ òà ðîñіéñüêèõ Ðîìàíîâèõ. Çàõіäíîóêðàїíñüêі çåìëі ñòàëè ñêëàäîâîþ
÷àñòèíîþ Àâñòðіéñüêîї, à Íàääíіïðÿíñüêà Óêðàїíà – Ðîñіéñüêîї іìïåðіé.
«З кінцем XVIII ст. українські землі опинилися під властю двох великих, сильних
держав – Росії й Австрії, – держав міцно
централізованих і бюрократичних… Всяка
політична окремішність наших земель
була скасована, самоврядування або знесене зовсім, або зведене до найменших
розмірів», – писав М. Грушевський.

За яких умов українські землі ввійшли
до складу Російської та Австрійської
імперій? Які наслідки мав цей історичний процес?

Ó Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі ðîñіéñüêèé àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèé
óñòðіé ñôîðìóâàâñÿ íà êіíåöü 30-õ ðîêіâ XIX ñò. Áóëî ñòâîðåíî òðè ãåíåðàëãóáåðíàòîðñòâà, ïîäіëåíі íà äåâ’ÿòü
ãóáåðíіé.

Ïîäіë «ïîëüñüêîãî ïèðîãà».
Êàðèêàòóðà 1774 ð.

10
Адміністративно-територіальний
устрій держави – це поділ її
території на окремі частини.
Генерал-губернаторство –
адміністративно-територіальна
одиниця, до складу якої входила одна
або кілька губерній.
Губернія
я – вища одиниця
адміністративного поділу й місцевого
устрою в Російській імперії.
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Íà Ëіâîáåðåæíіé Óêðàїíі áóëî óòâîðåíî Ìàëîðîñіéñüêå ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî іç öåíòðîì ó Õàðêîâі, ÿêå
âêëþ÷àëî Õàðêіâñüêó, ×åðíіãіâñüêó òà
Ïîëòàâñüêó ãóáåðíії.
Ïðàâîáåðåæíó Óêðàїíó îõîïëþâàëî Êèїâñüêå ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî
іç öåíòðîì ó Êèєâі, äî ñêëàäó ÿêîãî
âõîäèëè Êèїâñüêà, Ïîäіëüñüêà (ãóáåðíñüêèé öåíòð – Êàì’ÿíåöü-Ïîäіëüñüêèé),
Âîëèíñüêà (ãóáåðíñüêèé öåíòð – Æèòîìèð) ãóáåðíії.
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Íîâîðîñіéñüêî-Áåññàðàáñüêå ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî іç öåíòðîì â Îäåñі
âêëþ÷àëî Êàòåðèíîñëàâñüêó, Õåðñîíñüêó, Òàâðіéñüêó ãóáåðíії òà Áåññàðàáñüêó îáëàñòü (âіä 1873 ð. – ãóáåðíіÿ).
Ãóáåðíàòîðè, ÿêі çäіéñíþâàëè àäìіíіñòðàòèâíî-âèêîíàâ÷ó âëàäó, і
ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðè, ÿêі ìàëè ïðàêòè÷íî íåîáìåæåíі ïîâíîâàæåííÿ,
êîðèñòóâàëèñÿ âñієþ ïîâíîòîþ âëàäè íà ïіäêîíòðîëüíіé òåðèòîðії, ïðèçíà÷àëèñÿ ðîñіéñüêèì іìïåðàòîðîì. Ãóáåðíії ïîäіëÿëèñÿ íà ïîâіòè, ÿêі
î÷îëþâàëè ñïðàâíèêè. Ó ñåðåäíüîìó êîæíà ãóáåðíіÿ ïîäіëÿëàñÿ íà
10–12 ïîâіòіâ. 1837 ð. ïîâіòè ïîäіëèëè íà ñòàíè, î÷îëþâàíі ïîëіöåéñüêèèñòàâàìè.
«За соціальним походженням члени адміністрації були бюрократизованими дворянами. Найвищі посади обіймали урядовці із впливових аристократичних родів, у той час
як посади середнього рівня – маломаєтні дворяни. Скромні пости діловодів і писарів
були сферою міщан та синів священиків», – зауважував історик О. Субтельний.

Використовуючи карту, схарактеризуйте адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії.

Çàõіäíîóêðàїíñüêі çåìëі ñêëàäàëèñÿ
Коронний край – адміністративноç òðüîõ ðåãіîíіâ: Ñõіäíà Ãàëè÷èíà,
територіальна одиниця Австрійської
Ïіâíі÷íà Áóêîâèíà і Çàêàðïàòòÿ. Òóò
імперії у XVIII – на початку XX ст.
ïðîæèâàëî 3,5 ìëí óêðàїíöіâ. ÓêðàїíГерб
б – емблема, особливий знак,
ñüêà Ñõіäíà Ãàëè÷èíà (êîëèøíє Ðóñüêå
укладений відповідно до законів
âîєâîäñòâî) ðàçîì ç ïîëüñüêîþ Çàõіäгеральдики, поєднання фігур, що
íîþ Ãàëè÷èíîþ (Ìàëîïîëüùà) âõîäèëè
мають символічне значення і
виражають певну історичну традицію.
äî àâñòðіéñüêîãî êîðîííîãî êðàþ –
Êîðîëіâñòâà Ãàëè÷èíè òà Ëîäîìåðії.
Â àäìіíіñòðàòèâíîìó ïëàíі êîðîëіâñòâî ïîäіëÿëîñÿ íà 18 îêðóãіâ, 12 ç ÿêèõ
ñòàíîâèëè çàõіäíîóêðàїíñüêі çåìëі. Öåíòðîì êðàþ ñòàëî ìіñòî Ëüâіâ.
Àäìіíіñòðàòèâíà âëàäà â êðàї íàëåæàëà ãóáåðíàòîðó (ïіñëÿ 1849 ð. –
íàìіñíèêó), ÿêîãî ïðèçíà÷àâ àâñòðіéñüêèé іìïåðàòîð. Ïîëіòè÷íå æèòòÿ â
êîðîëіâñòâі ïåðåáóâàëî ïіä êîíòðîëåì àâñòðіéñüêèõ óðÿäîâöіâ, áіëüøіñòü
äåðæàâíèõ ñëóæáîâöіâ áóëè ïîëÿêàìè.
Âіäïîâіäíî äî іìïåðàòîðñüêîãî ðîçïîðÿäæåííÿ
òåðèòîðіÿ Áóêîâèíè âіä 1786 ð. áóëà ðåîðãàíіçîâàíà â Áóêîâèíñüêèé îêðóã Êîðîëіâñòâà Ãàëè÷èíè
òà Ëîäîìåðії іç öåíòðîì ó ìіñòі ×åðíіâöі. Âіä ñі÷íÿ
1849 ð. Áóêîâèíà – êîðîííèé êðàé Ãåðöîãñòâî
Áóêîâèíà, ùî áóëî ïîäіëåíå íà îêðóãè. Ñàìîñòіéíèì
îêðóãîì ñòàëî ìіñòî ×åðíіâöі. Ãîëîâíîþ ïîñàäîâîþ
îñîáîþ êîðîííîãî êðàþ áóâ ïðåçèäåíò. Íà Áóêîâèíі
ïî÷àâ äіÿòè ñåéì. Óêðàїíöі ââіéøëè äî ñêëàäó
êðàéîâîãî ñåéìó ëèøå âіä 1890 ð. Íіìåöüêó ìîâó
âñòàíîâëåíî óðÿäîâîþ.
Ãåðá Ãàëè÷èíè òà
Òåðèòîðіÿ Çàêàðïàòòÿ áóëà ïіäïîðÿäêîâàíà
Ëîäîìåðії
Óãîðñüêîìó êîðîëіâñòâó, ÿêå âõîäèëî äî ñêëàäó
Àâñòðіéñüêîї іìïåðії, і ïîäіëÿëàñÿ íà 4 îêðóãè.

Історія України

12

3. Населення
Çàãàëüíà ïëîùà òåðèòîðії, çàñåëåíîї óêðàїíöÿìè íàïðèêіíöі XVIII ñò.,
ñòàíîâèëà áëèçüêî 700 òèñ. êì2. Ç íèõ ó ñêëàäі Ðîñіéñüêîї іìïåðії ïåðåáóâàëî 85 %. Íà öèõ òåðèòîðіÿõ ïðîæèâàëî ïîíàä 8 ìëí îñіá.
Ó ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò. íàðîäîíàçâà «ìàëîðîñè», «ïіâäåííîðîñè»
ïîñòóïîâî âèòіñíÿëàñÿ åòíîíіìîì «óêðàїíöі». Âіí ïîøèðþâàâñÿ ëèøå íà
ìåøêàíöіâ Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè і, òàêèì ÷èíîì, ÷іòêî âèîêðåìëþâàâ
óêðàїíöіâ ç-ïîìіæ іíøèõ íàðîäіâ Ðîñії, çàïåðå÷óþ÷è іìïåðñüêó іäåþ «îáùåðóññêîñòè», ïіäêðåñëþâàâ ñàìîáóòíіñòü і îêðåìіøíіñòü óêðàїíñüêîãî
íàðîäó.
Ó Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі íàïðèêіíöі XVIII ñò. óêðàїíöі ñòàíîâèëè
98,1 % íàñåëåííÿ Ëіâîáåðåææÿ, 88 % – Ïðàâîáåðåææÿ, 71,5 % – Ïіâäåííîї
Óêðàїíè. ßê і áіëüøіñòü òàê çâàíèõ «íåäåðæàâíèõ íàöіé» ó ÖåíòðàëüíîÑõіäíіé Єâðîïі, âîíè áóëè «ñåëÿíñüêèì» íàðîäîì. Íà êіíåöü XIX ñò. 93 %
óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ â Ðîñіéñüêіé іìïåðії ñòàíîâèëè ñåëÿíè. Íà Ïðàâîáåðåææі áіëüøіñòü ñåëÿí áóëè êðіïàêàìè. Íà Ëіâîáåðåææі 1/3 ñåëÿí ñòàíîâèëè êîçàêè (ïðèðіâíÿíі äî äåðæàâíèõ ñåëÿí), ÿêі ìåøêàëè íà õóòîðàõ.
Ó ïіâäåííіé ÷àñòèíі Óêðàїíè êðіïàöòâà íå іñíóâàëî: òóò ïåðåâàæàëè ïåðåñåëåíöі, âіëüíі ñåëÿíè, âіäñòàâíі ñîëäàòè.
Ñïåöèôі÷íó ðèñó óêðàїíöіâ ÿê «ñåëÿíñüêîãî» íàðîäó âèçíà÷àëà íå÷èñëåííіñòü âëàñíîї çåìåëüíîї àðèñòîêðàòії, ïіäïðèєìöіâ, ÷èíîâíèêіâ, âіéñüêîâèõ
òà іíòåëіãåíöії. Íà ñåðåäèíó XIX ñò. óêðàїíñüêå íàñåëåííÿ ïîäіëÿëîñÿ íà
ñòàíè: äâîðÿíñòâî, äóõîâåíñòâî, ñåëÿíè, ìіùàíè, êóïöі, êîçàêè. Êóïåöòâî,
ðåìіñíèêè, øëÿõòà áóëè çà íàöіîíàëüíіñòþ çäåáіëüøîãî ïîëÿêàìè, ðîñіÿíàìè òà єâðåÿìè. Íàïðèêіíöі XVIII ñò. ÷èñåëüíіñòü єâðåїâ íà Ïðàâîáåðåæíіé Óêðàїíі ñêëàäàëà áëèçüêî 3,5 % óñüîãî íàñåëåííÿ. Іìïåðñüêèé óðÿä
óâіâ äëÿ єâðåїâ òàê çâàíó ñìóãó îñіëîñòі, çàáîðîíèâøè їì ïåðåñåëÿòèñÿ
äàëі çà òåðèòîðіþ Ðå÷і Ïîñïîëèòîї.

Íàðîäíèé îäÿã Êèїâùèíè. Ìàëþíîê Ä.Ï. äå ëÿ Ôëіçà. 1848 ð.

Вступ

13

муга осілості – територія компактного проживання євреїв у Російській імперії,
визначена царським урядом з метою запобігання їх проникненню у великоруські
губернії і захисту російського підприємництва від єврейської конкуренції. Уперше
смуга осілості була визначена відповідно до указу 1791 р. До неї ввійшли Катеринославська, Київська, Волинська, Подільська, Херсонська, Таврійська, Чернігівська,
Полтавська, Мінська, Віленська, Бессарабська, Астраханська та Кавказька губернії,
а також Курляндія. Оскільки три останні в 1829 та 1835 рр. були виключені із числа
регіонів, де євреї могли б селитися, то вони зосереджувалися переважно в західних
губерніях та в Україні. За Миколи І євреї були обмежені у праві проживати в містах,
їм не дозволялося селитися в Києві, Миколаєві, Севастополі та в козацьких і державних селах Полтавщини. У багатьох містах виникли спеціальні квартали, у яких
мешкали лише євреї.

Дайте визначення поняття «смуга осілості». Як ви вважаєте, чи
можна назвати цей урядовий захід порушенням прав людини? Свою
відповідь поясніть.

Áіëüøіñòü (94 %) єâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ ñêóï÷óâàëàñÿ â ìіñòàõ і ìіñòå÷êàõ, ìåíøіñòü – ïðîæèâàëà â ñåëàõ àáî ïîìіùèöüêèõ ïîìіñòÿõ ÿê îðåíäàðі, øèíêàðі. Óðÿä Ðîñії ñïðèÿâ ïåðåñåëåííþ íіìöіâ, ñåðáіâ, áîëãàð, ãðåêіâ,
ðîñіÿí ïåðåâàæíî äî Ïіâäåííîї Óêðàїíè.
Визначте соціальну структуру населення українських земель середини
XIX ст.

Ðóñèíè – îäèí ç іñòîðè÷íèõ åòíîíіìіâ óêðàїíöіâ ïîðÿä ç òàêèìè, ÿê ðóñè, ðóñèíöі, êàðïàòîðóñè, óãðîðóñè. Íà äóìêó Ì. Ãðóøåâñüêîãî, ðіçíîâèäíіñòü öèõ òà іíøèõ íàçâ «íå ìàє îñîáëèâîãî
çíà÷åííÿ, âîíà öіêàâà òіëüêè ÿê õàðàêòåðèñòè÷íèé
ïðîÿâ іíøèõ іñòîðè÷íèõ ïåðåìіí, ÿêі ïðèéøëîñÿ
ïåðåæèòè ñüîìó íàðîäîâі».
Ó Ãàëè÷èíі é íà Áóêîâèíі ôàêòè÷íî äî
1907 ð., à íà Çàêàðïàòòі – äî 1938 ð. íàçâîþ
«ðóñèíè» óêðàїíöі âèäіëÿëè ñåáå ç-ïîìіæ ñâîїõ
ñóñіäіâ. Ïіñëÿ âõîäæåííÿ çàõіäíîóêðàїíñüêèõ
çåìåëü äî Àâñòðіéñüêîї іìïåðії ñëîâî «Ruthenen»
ñòàëî íіìåöüêèì âіäïîâіäíèêîì óêðàїíñüêîãî
«ðóñèíè».
Â Àâñòðіéñüêіé іìïåðії ÷àñòêà óêðàїíöіâ ñêëàäàëà áëèçüêî 2/3 óñüîãî íàñåëåííÿ ó Ãàëè÷èíі òà
íà Çàêàðïàòòі і 3/4 – íà Áóêîâèíі. Íà êіíåöü
XIX ñò. 91 % óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ â іìïåðії
Ãàáñáóðãіâ ñòàíîâèëè ñåëÿíè.
Ãàëè÷èíà áóëà îñíîâíèì ìіñöåì ïîñòіéíîãî
ïðîæèâàííÿ єâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ â Àâñòðіéñüêіé
іìïåðії. Íà ñåðåäèíó XIX ñò. â öüîìó ðåãіîíі ïðîæèâàëî áëèçüêî 70 % óñіõ єâðåїâ Ãàáñáóðçüêîї

Ëüâіâñüêà ìіùàíêà.
Õóäîæíèê Þ. Ãëîãîâñüêèé.
1830-òі ðîêè
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Ñåëÿíèí іç Ãðîøåâà.
Õóäîæíèê Þ. Ãëîãîâñüêèé.
1830-òі ðîêè

ìîíàðõії. Ïðè öüîìó єâðåéñüêå íàñåëåííÿ áóëî
áіëüøå ïðåäñòàâëåíå â óêðàїíñüêіé (ñõіäíіé)
Ãàëè÷èíі, à Ëüâіâ äîâãèé ÷àñ ìàâ íàé÷èñëåííіøó єâðåéñüêó ãðîìàäó â іìïåðії.
Ó Ëüâîâі òà äåêіëüêîõ ìіñòàõ Ñõіäíîї Ãàëè÷èíè і Áóêîâèíè ïðîæèâàëè âіðìåíè, ÿêі
çàéìàëèñÿ â îñíîâíîìó êóïåöòâîì і ðåìіñíèöòâîì.
Ó 1780-õ ðîêàõ ðîçïî÷àëîñÿ íіìåöüêå çàñåëåííÿ. Ó áіëüøîñòі öå áóëè ñåëÿíè, çàïðîøåíі
íà íîâі çåìëі àâñòðіéñüêèì óðÿäîì. Âîíè ïðîæèâàëè â íåâåëèêèõ ïîñåëåííÿõ âіä Ëüâîâà äî
Êàðïàò і ÷àñòêîâî íà Áóêîâèíі òà Çàêàðïàòòі.
Ðóìóíñüêå íàñåëåííÿ Ïіâíі÷íîї Áóêîâèíè
ñòàíîâèëî âñüîãî 26 %, à óêðàїíñüêå – 69 %.
Îäíàê àâñòðіéñüêèé óðÿä ñòâîðèâ óìîâè äëÿ
іíòåíñèâíîї іììіãðàöії ðóìóíіâ іç ñóñіäíіõ ðåãіîíіâ. Ïðèçíà÷åííÿ íà àäìіíіñòðàòèâíі ïîñàäè
ðóìóíñüêèõ ñëóæáîâöіâ òàêîæ ïðèøâèäøóâàëî
ðóìóíіçàöіþ êðàþ.

4. Села, міста і містечка
Адміністративнотериторіальна одиниця
я–
це компактна частина території,
що є просторовою основою
для організації і діяльності
органів державної влади
та органів місцевого
самоврядування.

Àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèìè îäèíèöÿìè íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ є ìіñòî, ìіñòå÷êî, ñåëî.
Ñåëî – íàéìåíøà àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíà îäèíèöÿ. Â óêðàїíñüêіé ìîâі òåðìіí «ñåëî» ïîõîäèòü âіä ñëîâà «ñåëèòèñü» (ïîñåëåííÿ).

Церква, крім культових відправлень, слугувала основним осередком громадського спілкування та святкового дозвілля. Ставлення до церкви визначало головним чином репутацію селянина. Регулярне відвідування церкви було обов’язковою
ознакою його порядності й доброчинності. До церкви селяни приходили не тільки з
нагоди релігійних свят, а й зі своїми сімейними потребами – народженням дитини,
весіллям, хворобою чи смертю когось із рідні. «Під церкву» збиралися послухати
мандрівних богомольців, співців-лірників. Часто біля церкви проводилися громадські сходи з різноманітних питань.

У житті тогочасного селянина церква займала важливе місце. Як ви
вважаєте, чому в аграрному (традиційному) суспільстві домінує релігійний
світогляд?

Ìіñòå÷êî – ðіçíîâèä ïîñåëåííÿ â ðіçíèõ êðàїíàõ, ìåíøîãî çà ìіñòî, àëå
áіëüøîãî çà ñåëî.
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Òåðìіí «ìіñòî» ïîõîäèòü âіä ñëîâà «miasto» –
«ìіñöå â ïîñåëåííі». «Ìіñöÿìè» íàçèâàëè «òåðèòîðії â ïîñåëåííі» íàâêîëî ðèíêіâ, äå ñåëèëèñÿ
ðåìіñíèêè. Ó áàãàòüîõ ìіñòàõ çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìåëü ãîëîâíà ïëîùà ìàє íàçâó «Ïëîùà
Ðèíîê». Іñòîðè÷íî ìіñòà âіäðіçíÿþòüñÿ âіä ñåëà
áіëüøèìè ìîæëèâîñòÿìè òðóäîâîї äіÿëüíîñòі.
Âîíè âèñòóïàþòü öåíòðàìè ïðîìèñëîâîñòі, òîðãіâëі, íàóêè òà êóëüòóðè. Ç ðîçâèòêîì іíôðàñòðóêòóðè âіäáóâàєòüñÿ ôîðìóâàííÿ â ìіñòàõ
ñïåöèôі÷íîãî ìіñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ùî ïðèâîäèòü äî çìіí õàðàêòåðèñòèê ñàìîї ëþäèíè.

Öåðêâà ñâ. Ìèõàéëà
â ñ. Óæîê Çàêàðïàòñüêîї îáë.
1745 ð. Ñó÷àñíèé âèãëÿä

Які чинники впливали на зміну світогляду «вчорашнього» селянина,
котрий ставав міським мешканцем?

72 р. влада у Львові перейшла до австрійців. Через кілька років за їхнім розпорядженням було розібрано мури Низького замку, засипано рови, розкидано вали, і
таким чином у Львові з’явилася зона для прогулянок, яка одразу привабила жителів
міста. Саме тут з’явилися затишні павільйончики та цукерні, у яких торгували різними
напоями, а між ними i кавою. Спочатку вона вабила лише австрійців, які звикли до неї
вдома. Львівські кав’ярні, у повному розумінні цього слова, виникли дещо пізніше.
У 1829 p. Ігнацій Коморовський у книжці «Альбом львівський» писав: «Кав’ярня була
тілько одна трохи ліпшого ґатунку на Валах». Та єдина львівська кав’ярня називалася
«Віденська», саме тоді збудував її Карл Гартман. Не менш популярною була кав’ярня
Леваковського, який, щоб привабити австрійців, розмовляв з ними німецькою.

Які ознаки, на вашу думку, мала міська культура?

Íàïðèêіíöі XVIII ñò. íà ìіñòîáóäóâàííі Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè
ïîçíà÷èâñÿ âïëèâ ðîñіéñüêîãî êëàñèöèçìó. Âèíèêàþòü íîâі ìіñòà: Õåðñîí
(1778), Ìàðіóïîëü (1779), Ìèêîëàїâ (1789), Îäåñà (1794). Ó çàáóäîâі ìіñò âіä÷óâàâñÿ çàõіäíîєâðîïåéñüêèé âïëèâ – øèðîêі ïðÿìі âóëèöі, êàì’ÿíі
áóäèíêè, íàñàäæåííÿ äåðåâ і êâіòіâ, ðîçáèâêà ñàäіâ і ïàðêіâ.

«Місто надзвичайно оригінальне; вулиці прямі, широкі; є будинки порядні, але
більше все мазанки, по вулицях бродять свині з поросятами, сплутані коні... Цікавий
також казенний міський сад. У ньому одних яблунь до 49 сортів, акацій до 30 видів,
багато різних американських рослин. Все це ми дивилися на інший день після
приїзду; погода була чудова, я багато ходив – і не втомлювався, і вид цієї природи і
чудового місцезнаходження упоїв мене», – писав у листі з Катеринослава російський громадський діяч В. Білинський у 1846 р.
«Опинившись в осередку вугляних і залізних копалень та пов’язаної з ними промисловості, Катеринослав почав забудовуватися модерними будинками і населення
стало зростати “американським”, як у нас говорилося, темпом», – писав громадський діяч Д. Дорошенко про цей період в історії міста.
«Щодо Катеринослава, то серед губернських міст він не має собі рівних за зростанням чисельності населення, а з великих повітових тільки Лодзь зростає швидше за нього», – свідчив «Статистично-економічний огляд Катеринославської губернії» у 1897 р.
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Êàòåðèíîñëàâ. Çàãàëüíèé âèãëÿä ìіñòà. Ñåðåäèíà ÕІÕ ñò.

«Íîâà Àìåðèêà» – òàê íàçèâàëè Êàòåðèíîñëàâ íà êіíåöü XIX ñò. – âàáèëà äî ñåáå ÷àðіâíîþ ñèëîþ âîãíіâ ìåòàëóðãіéíèõ çàâîäіâ, çàëіçíèöåþ,
åëåêòðè÷íèì òðàìâàєì òà ñâіòëîì, íîâîìîäíèìè ìàãàçèíàìè òà іíøèìè
íåçíàíèìè äî öüîãî ÷àñó ñïîêóñàìè.
Ãîëîâíîþ âóëèöåþ Êàòåðèíîñëàâà áóâ Êàòåðèíèíñüêèé ïðîñïåêò. Ïîñàäèòè íà ãîëîâíîìó ïðîñïåêòі áіëó àêàöіþ çàïðîïîíóâàâ ç’їçä áîòàíіêіâ ó
Êèєâі íà ïî÷àòêó 1890-õ ðîêіâ. Íà ç’їçäі â÷åíі äіáðàëè äëÿ ãóáåðíñüêèõ òà
ïîâіòîâèõ ìіñò «ñâîє» äåðåâî: äëÿ Êèєâà – êàøòàí, äëÿ Îäåñè – ïëàòàí,
äëÿ Ñóì – ëèïó, à äëÿ Êàòåðèíîñëàâà – áіëó àêàöіþ.
Порівняйте описи міста першої та другої половини XIX ст. Які ознаки
урбанізації були притаманні Катеринославу?
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

б)
2.

3.
4.
5.

1. Що було раніше?
а) українознавчий етап чи українофільський етап національно-культурного відродження;
український чи українофільський етап національно-культурного відродження.
Поясніть, як ви розумієте зміст цитати: «Національне відродження розглядається як два напрями – ідентичні за змістом… але розмежовані територіально».
Окресліть ці території.
Схарактеризуйте основні ознаки понять: «модернізація», «національне відродження».
Як ви вважаєте, що визначило процес змін, що відбувалися упродовж XIX ст. на
українських землях?
На вашу думку, у повсякденному житті сільського мешканця і городянина другої
половини ХІХ ст. було більше спільних чи відмінних рис?

ÓÊÐÀЇÍÑÜÊІ ÇÅÌËІ
Ó ÑÊËÀÄІ ÐÎÑІÉÑÜÊÎЇ ІÌÏÅÐІЇ
ÍÀÏÐÈÊІÍÖІ ÕVIII –
Ó ÏÅÐØІÉ ÏÎËÎÂÈÍІ
ÕІÕ ÑÒÎËІÒÒß

§ 1. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ
ХІХ СТОЛІТТЯ
1. Російсько-турецька війна 1806–1812 рр. і українські землі

Грецький проект – зовнішньополітична програма російського уряду другої половини XVIII ст. Згідно з нею належало, витіснивши Османську імперію до Азії, відродити Візантійську (Східно-Римську) імперію під управлінням Костянтина, онука
Катерини II. Цю програму було підкріплено дипломатичними та військовими акціями. Саме тоді в Південній Україні почали вбачати форпост для просування на
Балкани, до Константинополя.
Східне питання – умовно прийняте в дипломатії та історичній літературі позначення міжнародних суперечностей XVIII – початку XX ст., пов’язаних із занепадом і
розпадом Османської імперії, поширенням національно-визвольного руху серед її
народів, боротьбою європейських держав за розподіл її володінь.

З’ясуйте, який з названих зовнішньополітичних проектів стане пріоритетним для російського імператора Олександра I на початку XIX ст.

Òóðå÷÷èíà áàæàëà ïîñèëèòè âïëèâ íà Áàëêàíàõ, ïðèäóøèòè íàöіîíàëüíîâèçâîëüíèé ðóõ ó ñâîїõ ïðîâіíöіÿõ òà Ñåðáії. Ðîñіÿ ïіäòðèìóâàëà àíòèòóðåöüêі ïîâñòàííÿ. Ïðèâîäîì äî ïî÷àòêó ðîñіéñüêî-òóðåöüêîї âіéíè 1806–1812 ðð.
ñòàëà çàìіíà Òóðå÷÷èíîþ ìîëäîâñüêîãî òà âîëîñüêîãî ãîñïîäàðіâ – ïðèõèëüíèêіâ Ðîñії – íà ïîñàäîâöіâ, âîðîæå äî íåї íàëàøòîâàíèõ. Òèì ÷àñîì, çãіäíî
ç ïîïåðåäíіìè äîìîâëåíîñòÿìè, ãîñïîäàðі ìàëè ïðèçíà÷àòèñÿ ëèøå çà çãîäîþ
Ðîñії. Ñîþçíèêîì Òóðå÷÷èíè â öüîìó êîíôëіêòі âèñòóïèëà Ôðàíöіÿ.
Óêðàїíöі âçÿëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó âіéíі. Äî íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ
áóëî ìîáіëіçîâàíî ìåøêàíöіâ Êàòåðèíîñëàâñüêîї, Êèїâñüêîї, Ïîëòàâñüêîї,
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Õàðêіâñüêîї, Õåðñîíñüêîї, ×åðíіãіâñüêîї ãóáåðíіé. Äëÿ ïîòðåá ðîñіéñüêîї
àðìії ðåêâіçîâàíî ëèøå íà Ëіâîáåðåææі áëèçüêî 1 òèñ. êîíåé, 7 òèñ. ïàð
âîëіâ, 6 òèñ. âîçіâ. Íà áîöі ðîñіÿí âèñòóïàëî ÷îðíîìîðñüêå êîçàöòâî. Ïî
іíøèé áіê ôðîíòó âîþâàëè êîçàêè Çàäóíàéñüêîї Ñі÷і.
Дайте історичний коментар участі українців у російсько-турецькій
війні 1806–1812 рр.

Ðîñіéñüêî-òóðåöüêà âіéíà ìàëà çàòÿæíèé õàðàêòåð. Ó áåðåçíі 1811 ð.
ðîñіéñüêå âіéñüêî î÷îëèâ Ì. Êóòóçîâ. Öåé ïåðіîä âîєííèõ äіé âäàëî õàðàêòåðèçóє âèñëіâ ðîñіéñüêîãî âіéñüêîâîãî äіÿ÷à: «Ó âіéíі, ÿê і â äèïëîìàòè÷íèõ ïåðåãîâîðàõ іç âñÿêîþ äåðæàâîþ, à ç Òóðå÷÷èíîþ îñîáëèâî, íå ìîæíà
íіêîëè çàáóâàòè äâîõ ãîëîâíèõ ñîþçíèêіâ – òåðïіííÿ і ÷àñ». Çäîáóâøè
ïåðåìîãè ïіä Ðóùóêîì (ëèïåíü 1811) òà Ñëîáîäçåþ (ëèñòîïàä–ãðóäåíü
1811), ðîñіÿíè çàâåðøèëè âîєííó êàìïàíіþ íà ñâîþ êîðèñòü. Óñâіäîìëþþ÷è íåáåçïåêó íåìèíó÷îї âіéíè ç Ôðàíöóçüêîþ іìïåðієþ, ðîñіéñüêèé óðÿä
âіäìîâèâñÿ âіä äàëåêîñÿæíèõ ïëàíіâ ïðèєäíàòè Äóíàéñüêі êíÿçіâñòâà.
Ó êâіòíі 1812 ð. іìïåðàòîð Îëåêñàíäð I çàæàäàâ âіä ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à
ðîñіéñüêîї àðìії ãåíåðàëà Ì. Êóòóçîâà íåãàéíî óêëàñòè ìèð, ïîãîäæóþ÷èñü
íà êîðäîí ïî ðі÷öі Ïðóò (çàìіñòü Äíіñòðà) äî її âïàäіííÿ â Äóíàé. Ó òðàâíі
1812 ð. ïіäïèñàíî ðîñіéñüêî-òóðåöüêèé ìèðíèé äîãîâіð.
«Осяйна Порта Оттоманська відступає і віддає російському імператорському
вору землі, розташовані на лівому березі Пруту, з фортецями, містечками, поселеннями й житловими спорудами; середина ж ріки Прут буде кордоном між обома
високими імперіями» – було записано в договорі.

Çà óìîâàìè Áóõàðåñòñüêîãî ìèðíîãî äîãîâîðó, äî Ðîñіéñüêîї іìïåðії áóëî
ïðèєäíàíî Áåññàðàáіþ (ïіâíі÷íó òà ïіâäåííó ÷àñòèíè, çàñåëåíі ïåðåâàæíî
óêðàїíöÿìè), à òàêîæ ôîðòåöі Àêåðìàí, Áåíäåðè, Іçìàїë, Êіëіþ, Õîòèí.
Òàêèì ÷èíîì äàâíÿ óêðàїíñüêà çåìëÿ Õîòèíùèíà òà óêðàїíöі, ùî ïðîæèâàëè íà âñіé òåðèòîðії äíіñòðîâñüêî-ïðóòñüêîãî ìåæèðі÷÷ÿ, ïðèєäíàëèñÿ
äî îñíîâíîãî ìàñèâó åòíі÷íèõ óêðàїíñüêèõ çåìåëü, à êîðäîíè Îñìàíñüêîї
іìïåðії âіääàëèëèñÿ âіä òåðèòîðії Óêðàїíè.
Використовуючи карту в атласі, розкажіть про територіальні зміни,
що сталися внаслідок підписання Бухарестського миру.

2. Російсько-французька війна 1812 р.
Україна в планах Наполеона
Ïî÷àòîê XIX ñò. îçíàìåíóâàâñÿ ïîñèëåííÿì çàãàðáíèöüêîї çîâíіøíüîї
ïîëіòèêè єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ. Îñîáëèâó àêòèâíіñòü ó ìіæíàðîäíèõ ñïðàâàõ âèÿâëÿëà Ôðàíöіÿ. Íàä Єâðîïîþ íàâèñëà ôіãóðà Íàïîëåîíà, ÿêèé
ïðàãíóâ óñòàíîâèòè ñâîþ ãåãåìîíіþ.
Ïîëіòè÷íі ïëàíè ôðàíöóçüêîãî іìïåðàòîðà ùîäî Óêðàїíè â ïåðіîä ïіäãîòîâêè ðîñіéñüêîї êàìïàíії (1811–1812) ïåðåäáà÷àëè ðîçïîäіë óêðàїíñüêèõ
çåìåëü ìіæ ñîþçíèêàìè: Ïðàâîáåðåæíà Óêðàїíà ìàëà âіäіéòè äî Ïîëüùі,
Âîëèíü – äî Àâñòðії. Íà òåðèòîðії Ëіâîáåðåæíîї òà Ïіâäåííîї Óêðàїíè ïëà-
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íóâàëîñÿ óòâîðèòè äâі ìàðіîíåòêîâі äåðæàâè, òàê çâàíі íàïîëåîíіäè, ïіä
ïðîòåêòîðàòîì Ôðàíöії. Îäíà ç íèõ ìàëà іñíóâàòè â ìåæàõ ×åðíіãіâùèíè
і Ïîëòàâùèíè, äðóãà – íà òåðèòîðії Êàòåðèíîñëàâùèíè, Õåðñîíùèíè, Òàâðії і Êðèìó.
Âòîðãíåííÿ íàïîëåîíіâñüêîї àðìії â Ðîñіþ, ùî ïî÷àëîñÿ â ÷åðâíі 1812 ð.,
âèêëèêàëî íåîäíîçíà÷íó ðåàêöіþ óêðàїíñüêîї ñïіëüíîòè. Îñâі÷åíà åëіòà
ðîçêîëîëàñÿ íà äâà òàáîðè: àâòîíîìіñòіâ і êîíñåðâàòîðіâ. Äî ïåðøîãî
íàëåæàëà ðàäèêàëüíî ìèñëÿ÷à ÷àñòèíà óêðàїíñüêîї ãðîìàäñüêîñòі, ñåðåä
ÿêîї áóëè äâîðÿíè Â. Ëóêàøåâè÷ і ïîåò Â. Êàïíіñò. Âáà÷àþ÷è â Íàïîëåîíі
âèçâîëèòåëÿ âіä ðîñіéñüêîãî äåñïîòèçìó, âîíè âèñëîâëþâàëè íåïðèõîâàíó
ðàäіñòü і ñïîäіâàííÿ, ùî ç ïðèõîäîì ôðàíöóçüêîї àðìії â Óêðàїíі áóäå
çàïðîâàäæåíî Êîäåêñ Íàïîëåîíà і êðàїíà ñòàíå àâòîíîìíîþ, à çà ñïðèÿòëèâèõ óìîâ – і íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ.
Äî êîíñåðâàòèâíî-ïàòðіîòè÷íîãî òàáîðó íàëåæàëà áіëüøіñòü óêðàїíñüêîãî äâîðÿíñòâà, êîëèøíÿ êîçàöüêà ñòàðøèíà – çåìëåâëàñíèê Ñ. Êî÷óáåé,
ïèñüìåííèê І. Êîòëÿðåâñüêèé, ïîåò І. Êîâàíüêî. Âîíè ââàæàëè ðîñіéñüêîãî
іìïåðàòîðà çàõèñíèêîì ãðîìàäñüêîãî ëàäó òà ñïîêîþ. Íàëÿêàíі іäåÿìè
Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії, ñêàñóâàííÿì Íàïîëåîíîì êðіïàöòâà â Ïîëüùі,
âîíè âçÿëè àêòèâíó ó÷àñòü â îðãàíіçàöії îïîðó ôðàíöóçüêîìó âіéñüêó.
Поясніть, хто такі автономісти і консерватори. Порівняйте їхні
погляди на долю українського народу.

ПЕРСОНАЛІЇ
ІÂÀÍ ÊÎÒËßÐÅÂÑÜÊÈÉ
(1769–1838)
Ïèñüìåííèê, äðàìàòóðã, ãðîìàäñüêèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ â Ïîëòàâі. Ó 1780–1789 ðð. íàâ÷àâñÿ â Ïîëòàâñüêіé äóõîâíіé ñåìіíàðії; ïðîòÿãîì 1796–1808 ðð. ïåðåáóâàâ íà âіéñüêîâіé ñëóæáі. Áðàâ ó÷àñòü ó ðîñіéñüêî-òóðåöüêіé âіéíі 1806–1812 ðð. Ïіä ÷àñ ïîõîäó
Íàïîëåîíà íà Ðîñіþ (1812) ñôîðìóâàâ 5-é Óêðàїíñüêèé êîçàöüêèé ïîëê, çà ùî äіñòàâ ÷èí ìàéîðà.
Іâàí Êîòëÿðåâñüêèé

Як ви вважаєте, чому І. Котляревський належав до
консерваторів?

Íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ áóëî ñôîðìîâàíî 22 ïîëêè çàãàëüíîþ ÷èñåëüíіñòþ áëèçüêî 25 òèñ. îñіá. Êðіì òîãî, ó ñêëàäі ðîñіéñüêîї
àðìії âîþâàëî áëèçüêî 75 òèñ. óêðàїíñüêèõ îïîë÷åíöіâ. Óêðàїíñüêі ôîðìóâàííÿ ïðîÿâèëè ñâîþ âіéñüêîâó ìàéñòåðíіñòü òà õîðîáðіñòü ó ðÿäі áèòâ. Âіñіì
óêðàїíñüêèõ êîçàöüêèõ ïîëêіâ áðàëè ó÷àñòü ó «áèòâі íàðîäіâ» ïіä Ëåéïöèãîì
âîñåíè 1813 ð., øіñòü óêðàїíñüêèõ ïîëêіâ óâіéøëè äî Ïàðèæà (1814).

«Французи у своїй мемуарній літературі... про козаків говорять дуже багато і
одностайно визнають величезну шкоду, яку рухлива, невловима козацька кіннота
завдала відступаючій армії своїми раптовими набігами, після яких миттєво зникала», – наголошував дослідник наполеонівської доби історик Є. Тарле.
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Òàêèì ÷èíîì, óêðàїíöі áåçïîñåðåäíüî äîëó÷èëèñÿ äî ïåðåìîãè íàä
÷óæîçåìíèìè çàãàðáíèêàìè і ñïîäіâàëèñÿ íà òå, ùî ðîñіéñüêèé óðÿä
çðîáèòü êðîêè íàçóñòðі÷ їõíіì äîìàãàííÿì. Íàòîìіñòü êîçàöüêі ïîëêè ç
Ïðàâîáåðåææÿ, ùî âêðèëè ñåáå ñëàâîþ íà ïîëÿõ áîїâ âіéíè 1812 ð., áóëè
ïåðåôîðìîâàíі íà ðåãóëÿðíå äðàãóíñüêå âіéñüêî. Ïðè öüîìó ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ âіéíè òèì, õòî âñòóïèâ ó êîçàöüêå âіéñüêî íà її ïî÷àòêó, áóëî
çàáîðîíåíî çàëèøàòè ñâîї ÷àñòèíè.
Схарактеризуйте ставлення російської влади до козацьких військових
формувань у першій третині XIX ст.

Ïіäñóìêè âіéíè îôîðìèâ Âіäåíñüêèé êîíãðåñ (1814–1815). Äî Ðîñіéñüêîї
іìïåðії âіäіéøëà òåðèòîðіÿ Öàðñòâà Ïîëüñüêîãî, çîêðåìà é çàñåëåíі óêðàїíöÿìè ðåãіîíè – Õîëìùèíà, Ïіäëÿøøÿ.

«...Як не буде в українських полках потреби, всі вони розпускаються по своїх
домівках, але вже назавжди залишаться приналежними війську і за першою потребою повинні з’явитися на службу і утворити знову свої полки, для чого вони повинні
мати в постійній готовності зброю, одяг і коней, утримуючи це все своїм коштом,
але звільняючись від усяких інших повинностей держави» – було записано в розпорядженні російського імператора Олександра I щодо українського козацького
війська.

Військові конфлікти завершуються територіальними змінами. Як ви
вважаєте, чому? Що спричиняє ці зміни?

3. Українське козацтво після ліквідації Запорозької Січі

Саме в козакові, як пише поет і дослідник української культури Є. Маланюк, народився неповторний для всього слов’янського світу тип людини – як для Європи
лицар чи джентльмен. Не дивно, що в українській ментальності поняття «козак»
стало згодом мірилом вартості людини. Адже, за давньою традицією, той, кого
називають козаком, – не обов’язково військова людина. Це передусім «справжній
чоловік» – мужній, з високим почуттям власної гідності, розумний.

Ðîñіéñüêі ìîíàðõè çäàâíà âèêîðèñòîâóâàëè óêðàїíñüêå êîçàöòâî ó âëàñíèõ âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèõ іíòåðåñàõ. Íàâіòü ïіñëÿ çíèùåííÿ Çàïîðîçüêîї
Ñі÷і êîçàöüêі çàãîíè é çàñòàâè âèêîíóâàëè ôóíêöії ïðèêîðäîííîї îõîðîíè,
÷àñòî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ïіä ÷àñ âîєííèõ äіé. Îäíàê ñàìîäåðæöі áîÿëèñÿ
öієї ñàìîáóòíüîї ñîöіàëüíîї âåðñòâè, ùî áóëà äîáðå îçáðîєíèì âіéñüêîì,
ÿêå â áóäü-ÿêèé ìîìåíò ìîãëî âèñóíóòè âëàñíі âèìîãè é âіäñòîþâàòè їõ çà
äîïîìîãîþ çáðîї. Òîìó ùîðàçó ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ÷åðãîâîї âîєííîї êàìïàíії
êîçàöüêі ôîðìóâàííÿ ðîçïóñêàëè, à êîçàêіâ ðîçñåëÿëè ïîäàëі âіä öåíòðàëüíèõ ãóáåðíіé Ðîñіéñüêîї іìïåðії.
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1. Çàïîðîæåöü. Õóäîæíèê
À. Ìàíàñòèðñüêèé.
1932 ð.
2. Çàäóíàéñüêèé çàïîðîæåöü. Õóäîæíèê
Ñ. Âàñèëüêіâñüêèé.
1900 ð.

1

2

Розгляньте ілюстрації.
Зробіть припущення
про їх схожість або
відмінність. Висловте
свої міркування щодо
реальності та
міфічності образу
козака.

ПЕРСОНАЛІЇ
ÀÍÒÎÍ (Àíòіí) ÃÎËÎÂÀÒÈÉ
(1744–1797)
Ïîõîäèâ çі ñòàðøèíñüêîãî êîçàöüêîãî ðîäó. Íàâ÷àâñÿ ó Êèєâî-Ìîãèëÿíñüêіé
àêàäåìії. Çàõîïëþþ
þ÷èñü ðîçïîâіäÿìè ïðî ëèöàðñüêó ñëóæáó, âñòóïèâ äî çàïîðîçüêîãî òîâàðèññòâà. Çãîäîì ñòàâ êóðіííèì îòàìàíîì, áóâ îáðàíèé âіéñüêîâèì ïèñàðåì. Â
Âіí äîêëàâ ÷èìàëî çóñèëü äî ôîðìóâàííÿ ×îðíîìîðñüêîãî
êîçàöüêîãî âіéñüêà, êîìàíäóâàâ ôëîòèëієþ êîçàêіâ. Âіäçíà÷èâñÿ â ðіçíèõ
áîéîâèõ îïåðàöіÿõ ïіä ÷àñ ðîñіéñüêî-òóðåöüêîї âіéíè (1787–1791). «Âèñîêèé
íà çðіñò, ãëàäêèé, ìàâ âåëèêó ãîëîâó, ïîñòіéíî ïîãîëåíó, ç âåëèêèì îñåëåäöåì, îáëè÷÷ÿ ç âåëè÷åçíèìè âóñàìè», – ïèñàâ ïðî íüîãî іñòîðèê Ï. Êîðîëåíêî. Çãîäîì À. Ãîëîâàòèé êåðóâàâ âіäïðàâëåííÿì ÷îðíîìîðöіâ íà Êóáàíü. Ïðî
íüîãî çãàäóâàâ Ò. Øåâ÷åíêî â ïîåìі «Íåâîëüíèê» («Ñëіïèé»). Áіîãðàôіÿ îòàìàíà íàäèõíóëà ïîåòà íàïèñàòè ïîñëàííÿ «Äî Îñíîâ’ÿíåíêà» òà åñêіç ïîðòðåòà
«Àíòîí Ãîëîâàòèé áіëÿ Íåâè».
«Захоплюючись розповідями про лицарську службу, вступив до запорозького товариства». Про які риси вдачі А. Головатого свідчить ця теза?

×îðíîìîðñüêå êîçàöüêå âіéñüêî áóëî ñòâîðåíî íàïðèêіíöі 1780-õ ðîêіâ
ó äîëèíі ðі÷êè Äíіñòåð ç ïåðåñåëåíèõ óêðàїíñüêèõ êîçàêіâ íà ÷îëі ç
À. Ãîëîâàòèì. Áðàëî ó÷àñòü ó ðîñіéñüêî-òóðåöüêіé âіéíі 1787–1791 ðð.
Íåâäîâçі ×îðíîìîðñüêå êîçàöüêå âіéñüêî çà äîçâîëîì ðîñіéñüêîãî óðÿäó
ïåðåñåëèëîñÿ íà çåìëі Òàìàíñüêîãî ïіâîñòðîâà. Àäìіíіñòðàòèâíèì öåíòðîì êîçàêіâ-÷îðíîìîðöіâ ñòàâ Êàòåðèíîäàð (íèíі Êðàñíîäàð, Ðîñіÿ).
Ó 1860 ð. ÷îðíîìîðñüêå êîçàöòâî îá’єäíàëîñÿ ç ðîñіéñüêèìè êîçàêàìè â
Êóáàíñüêå êîçàöüêå âіéñüêî; âîíî ïðîіñíóâàëî â Ðîñії äî 1920 ð.

Станиця
я – адміністративно-територіальна одиниця, що складалася з одного
або кількох козацьких поселень. Станиці вважалися військовим поселенням, здатним виставляти до козацького війська одну сотню (ескадрон) вершників.
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Óòâîðåííÿ êóáàíñüêèõ ñòàíèöü. Õóäîæíèê Ã. Êâàøóðà. Ïî÷àòîê 2000-õ ðîêіâ

Íà ñòàíè÷íîìó çáîðі âèáèðàëîñÿ ïðàâëіííÿ: îòàìàí, éîãî ïîìі÷íèê і
ñêàðáíèê. Îòàìàí ðîçïîäіëÿâ çåìëі ìіæ ñіì’ÿìè êîçàêіâ. ßêùî ñòàíèöÿ
áóëà íåâåëèêîþ, òî â ñòàíè÷íîìó çáîðі áðàëî ó÷àñòü óñå ÷îëîâі÷å íàñåëåííÿ,
à ÿêùî âåëèêîþ, òî êîæíі 10 äâîðіâ äåëåãóâàëè ñâîãî êàíäèäàòà. Öåíòðîì
ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ áóëà áàçàðíà ïëîùà (ìàéäàí). Ç àäìіíіñòðàòèâíèõ
áóäіâåëü ó ñòàíèöі ðîçìіùóâàëèñÿ ñòàíè÷íі ïðàâëіííÿ і ñîòåííà êàíöåëÿðіÿ. Öåíòðîì êóëüòóðíîãî æèòòÿ áóëà ïðàâîñëàâíà öåðêâà і øêîëà.
Використовуючи текст та ілюстрацію, зробіть висновок: які звичаї
та традиції запорожців збереглися в повсякденному житті кубанських
козаків?

Çàäóíàéñüêà Ñі÷ – îðãàíіçàöіÿ êîëèøíіõ çàïîðîçüêèõ êîçàêіâ, ùî іñíóâàëà âïðîäîâæ 1775–1828 ðð. íà òåðèòîðії Îñìàíñüêîї іìïåðії, ó ãèðëі Äóíàþ.
Ïіñëÿ çðóéíóâàííÿ ðîñіéñüêèì óðÿäîì Çàïîðîçüêîї Ñі÷і (1775) çíà÷íà
÷àñòèíà çàïîðîæöіâ ïåðåéøëà â ïîíèççÿ Äóíàþ, íà ïіäâëàäíó Òóðå÷÷èíі
òåðèòîðіþ.
Õîäіì æå ìè äî òóð÷èíà,
Áî òóð÷èí íàñ äîáðå çíàє:
Òè, òóðåöüêèé öàðþ,
Çìèëóéñÿ íàä íàìè,
Ïðèéìè òè íàñ â ñâîþ çåìëþ
Òà іç êóðåíÿìè, – çâó÷àëî â îäíіé іç êîçàöüêèõ ïіñåíü.

Òóðåöüêèé óðÿä íàäàâ êîçàêàì çåìëі ìіæ Ïіâäåííèì Áóãîì і Äóíàєì.
Âíóòðіøíіé óñòðіé Çàäóíàéñüêîї Ñі÷і áóâ òàêèé ñàìèé, ÿê і íà Çàïîðîçüêіé.
Êîçàêè çàéìàëèñÿ ðèáàëüñòâîì, ìèñëèâñòâîì, ñêîòàðñòâîì і õëіáîðîáñòâîì.
Íà Ñі÷і іñíóâàëà øêîëà і áіáëіîòåêà, äå çáåðіãàëàñü äóõîâíà ëіòåðàòóðà.
Íà Çàäóíàéñüêó Ñі÷ ÷àñòî âòіêàëè ñåëÿíè і êîçàêè ç Óêðàїíè. Çàäóíàéñüêі êîçàêè ïîâèííі áóëè áðàòè ó÷àñòü ó âîєííèõ îïåðàöіÿõ òóðåöüêîї
àðìії, ÷àñòî ïðîòè õðèñòèÿíñüêèõ íàðîäіâ – ñåðáіâ (1815–1816), ãðåêіâ
(1821), ðóìóíіâ (1821–1822), ùî ñóïåðå÷èëî їõíіì ïåðåêîíàííÿì.
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Ðîñіéñüêà іìïåðіÿ, íàìàãàþ÷èñü ïðèïèíèòè ïåðåáóâàííÿ çàïîðîæöіâ íà
òåðèòîðії Îñìàíñüêîї іìïåðії, âèêîðèñòîâóâàëà ðіçíі çàõîäè (ïðèâàòíі
çàïðîøåííÿ, îãîëîøåííÿ àìíіñòіé, íàäàííÿ ïіëüã òà ïðèâіëåїâ òèì, õòî
ïîãîäæóєòüñÿ ïîâåðíóòèñÿ, ñòâîðåííÿ øòó÷íèõ êîçàöüêèõ ôîðìóâàíü, ÿêі
ëèøå çîâíі íàãàäóâàëè Çàïîðîçüêå Âіéñüêî). ×åðåç ðîñіéñüêîãî ãåíåðàëà
Ñåðãіÿ Òó÷êîâà ðîçïî÷àëèñÿ òàєìíі ïåðåãîâîðè ç êîøîâèì îòàìàíîì Éîñèïîì
Ãëàäêèì ïðî ìîæëèâіñòü ïåðåõîäó çàäóíàéöіâ. Ñâîї ïëàíè ùîäî ïåðåõîäó
íà ðîñіéñüêèé áіê É. Ãëàäêèé òðèìàâ ó òàєìíèöі, àäæå, ÿê і ðàíіøå, çà
òàêі íàìіðè íà Ñі÷і êàðàëè íà ñìåðòü.
Й. Гладкий народився в сім’ї сільського старости з Полтавщини. Блукаючи по
заробітках у Південній Україні, познайомився із задунайцями, приєднався до їхнього товариства. Брав участь у воєнних походах, отримав нагороди від турецького
уряду. У жовтні 1827 р. його обрали кошовим отаманом. Він був «середнього зросту,
дуже кріпенький, широкогрудий, натоптаний; лице йому округле, округла, неначе
обточена, голова, вуса вниз по-запорозьки», – писав про нього дослідник козацтва
Л. Маленко.

Ó òðàâíі 1828 ð. ïіä ÷àñ ðîñіéñüêî-òóðåöüêîї âіéíè (1828–1829) êîøîâèé
É. Ãëàäêèé ç íåâåëèêîþ ãðóïîþ êîçàêіâ (áëèçüêî 500 îñіá), çàõîïèâøè
âіéñüêîâó êàíöåëÿðіþ òà ñêàðáíèöþ, ïåðåéøîâ ïіä Іçìàїëîì íà áіê ðîñіéñüêèõ âіéñüê. Ãîëîâíèì ìîòèâîì ïåðåõîäó çàäóíàéñüêîãî íàñåëåííÿ â ìåæі
Ðîñіéñüêîї іìïåðії ñòàëè ïåðåâàæíî ïðè÷èíè ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî
õàðàêòåðó. Âîíè âèçíà÷èëè êðèçó Çàäóíàéñüêîї Ñі÷і, ùî, çîêðåìà, âèÿâèëàñü ó òðàíñôîðìàöії êîçàöüêèõ òðàäèöіé і çâè÷àїâ, çìіíі ñòàâëåííÿ çàäóíàéöіâ äî ïîëіòèêè Ðîñії.
Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ âіéíè ðîñіéñüêèé óðÿä äîðó÷èâ É. Ãëàäêîìó ñôîðìóâàòè
іç öèõ êîçàêіâ Àçîâñüêå êîçàöüêå âіéñüêî (1828–1864). Êîçàêіâ ðîçñåëèëè
íà óçáåðåææі Àçîâñüêîãî ìîðÿ, ïîìіæ Áåðäÿíñüêîì і Ìàðіóïîëåì, ç ìåòîþ
ïåðåøêîäèòè òóðåöüêіé êîíòðàáàíäі. Òóò áóëî óòâîðåíî äâі ñòàíèöі –
Ìèêіëüñüêó і Ïîêðîâñüêó. Êîçàêè íà áàðêàñàõ ïàòðóëþâàëè óçáåðåææÿ
×îðíîãî ìîðÿ âіä Êåð÷åíñüêîї ïðîòîêè äî ãðóçèíñüêîãî ìіñòà Ïîòі. Óïðîäîâæ 1862–1866 ðð. áіëüøіñòü êîçàöüêèõ ñіìåé ïåðåñåëèëàñÿ íà Êóáàíü, à
êëåéíîäè âіéñüêà áóëî ïåðåäàíî Êóáàíñüêîìó êîçàöüêîìó âіéñüêó. Àçîâñüêå
êîçàöüêå âіéñüêî áóëî ëіêâіäîâàíî, à êîçàêіâ ïåðåâåäåíî â ñåëÿíñüêèé ñòàí.
×åðåç çðàäó É. Ãëàäêîãî òóðåöüêèé óðÿä æîðñòîêî ðîçïðàâèâñÿ іç çàäóíàéöÿìè. Áëèçüêî 2 òèñ. êîçàêіâ ðàçîì ç íàêàçíèì ãåòüìàíîì І. Áàëàíîì
áóëî çààðåøòîâàíî é óâ’ÿçíåíî. Êîçàêіâ, ÿêі ïåðåáóâàëè íà Ñі÷і, áóëî âáèòî,
à ñі÷îâі óêðіïëåííÿ òà öåðêâó çðóéíîâàíî і ñïàëåíî.
Ñòàâëåííÿ äî îñîáè É. Ãëàäêîãî ñåðåä ñó÷àñíèêіâ òà îöіíêà éîãî äіÿëüíîñòі ñåðåä íàóêîâöіâ íåîäíîçíà÷íі: âіä íåãàòèâíèõ – àâàíòþðèñò і ïðîéäèñâіò äî ëåãåíäàðíèõ – ìóäðèé і âèçíà÷íèé äëÿ êîçàöòâà.
Âіí çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå ÿê ñóâîðèé, ñïîêіéíèé òà ðîçñóäëèâèé îòàìàí,
ÿêèé íå çàáóâàâ äáàòè і ïðî âëàñíі ìàòåðіàëüíі іíòåðåñè. Àëå äî êіíöÿ æèòòÿ É. Ãëàäêîìó òàê і íå çàáóëè çðàäè é äîêîðÿëè éîìó òèì, ùî ïіñëÿ ïåðåõîäó â ìåæі Ðîñії çà Äóíàєì áóëî âèðіçàíî ÷àñòèíó êîçàêіâ òà їõíіõ ðîäèí.
Як ви вважаєте, чи можна назвати Й. Гладкого та А. Головатого
однодумцями?
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ПЕРЕВІРТЕ
ПЕРЕ
Е ВІРТ
РТЕ СЕБЕ
СЕ

1. Назвіть події, пов’язані з іменами: Й. Гладкий, С. Кочубей, А. Головатий. Розташуйте їх у хронологічній послідовності.
2. Які українські землі повинні були ввійти до складу наполеонід?
3. Дайте визначення понять «Чорноморське козацьке військо» та «Азовське
козацьке військо».
4. Оцініть участь українців у міжнародних конфліктах першої третини XIX ст.

§ 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
НАДДНІПРЯНЩИНИ
1. Стан сільського господарства та розвиток аграрних
відносин у першій половині ХІХ ст. Кріпацтво

Свято першого снопа – урочистості з нагоди початку жнив. За побутуючими
уявленнями обрядові дії та пісні могли забезпечити добре збереження врожаю.
Вийшовши в поле, господиня розстеляла скатертину або рушник із хлібом-сіллю
та свічкою. На узбіччі зупинялася і тричі вклонялася ниві, промовляючи: Дай,
Боже, легко почати, а ще легше дожати. Жнива починали в так звані легкі дні –
вівторок, п’ятницю. Ба жано було також, щоб не збігалося з новим місяцем. Якк
правило, починав косити найшанованіший у селі чоловік, у якого робота «кипіла».
Обряди проводили і з першим снопом. Як правило, його ставили в хаті на почесному місці під образами – покуті. Перший сніп обмолочували окремо. Зерно з
нього святили в церкві, а перед сівбою змішували із насінням. Соломою з першого
снопа годували корів, щоб не хворіли. Інколи зажинки робили в присутності
священика.

Розкажіть про свято першого снопа. Як ви вважаєте, чому в аграрному (селянському) суспільстві існували подібні свята? Про що вони свідчать? Для селянської родини актуальною була проблема виживання.
Поміркуйте, як врожайність впливала на її розв’язання.

Çà ÷àñіâ òðàäèöіéíîãî (àãðàðíîãî, ñåëÿíñüêîãî) ñóñïіëüñòâà äæåðåëîì
áàãàòñòâà áóëà çåìëÿ. Â óêðàїíñüêèõ ãóáåðíіÿõ çåìëÿ íàëåæàëà äâîðÿíàì.
Îòðèìóþ÷è óãіääÿ çà öèâіëüíó òà âіéñüêîâó ñëóæáó, âîíè ñòàâàëè äîâі÷íèìè âëàñíèêàìè і çåìëі, і ñåëÿí, ÿêі íà íіé ìåøêàëè. Îáðîáëÿëè çåìëþ
ñåëÿíè. Òðàäèöіéíèìè çàíÿòòÿìè áóëè ðіëüíèöòâî, ñêîòàðñòâî, áäæіëüíèöòâî, ðèáàëüñòâî і ìèñëèâñòâî.
Óïðîäîâæ XIX ñò. íàéïîøèðåíіøîþ ñèñòåìîþ ñіâîçìіíè çàëèøàëîñÿ
òðèïіëëÿ. Äëÿ îáðîáіòêó çåìëі äî 1880-õ ðîêіâ âèêîðèñòîâóâàëè òðàäèöіéíèé óêðàїíñüêèé ïëóã. Âіí áóâ äîñèòü ãðîìіçäêèì, ó íüîãî çàïðÿãàëè äâі–
÷îòèðè ïàðè âîëіâ. Çàãàëîì ñåëÿíè âіääàâàëè ïåðåâàãó ïëóãó íàä ñîõîþ,
ùî âèäíî іç ïðèñëіâ’ÿ «Äå îðå ñîõà, òàì òðàâà âèñèõà, à äå ïëóã õîäèòü,
òàì і õëіá ðîäèòü».
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Æíèâà. Õóäîæíèê Ì. Ïèìîíåíêî. 1896 ð.

Назви деталей плуга в різних районах мали свої відмінності. Поцікавтесь, яким був традиційний український плуг у вашій місцевості в першій половині XIX ст.

Ïîñіâíі ðîáîòè âèêîíóâàëè âðó÷íó. Ñіÿëè æèòî, ïøåíèöþ, ÿ÷ìіíü,
îâåñ, ãðå÷êó, ïðîñî. Æàëè ñåðïàìè é êîñèëè.
Ãîðîäíèöòâî áóëî ïåðåâàæíî æіíî÷îþ ñïðàâîþ. Ãîðîä óêðàїíñüêîї ãîñïîäèíі íå ìîæíà áóëî óÿâèòè áåç ñîíÿøíèêіâ (ñïî÷àòêó їõ âèêîðèñòîâóâàëè
ëèøå ÿê äåêîðàòèâíó ðîñëèíó) і êóêóðóäçè, çàâåçåíèõ â Óêðàїíó ç Àìåðèêè. Óïðîäîâæ ïåðøîї ïîëîâèíè ÕІÕ ñò. íà Ïіâäíі ç’ÿâèëèñÿ ïîìіäîðè, ÿêі
çãîäîì ïîøèðèëèñÿ â іíøèõ ðåãіîíàõ. Âіäòîäі æ ïî÷àëè âèðîùóâàòè áàêëàæàíè é ïåðåöü. Ñëàâèëèñü і õåðñîíñüêі êàâóíè, ùî íèìè ïèøàâñÿ Ïіâäåíü
ç XVI ñò. Óêðàїíñüêі ñåëÿíè çäàâíà âìіëè ïðèùåïëþâàòè äåðåâà і âèâåëè
÷èìàëî ñîðòіâ ç âèñîêèìè ñìàêîâèìè ÿêîñòÿìè. Ëèøå â Ïîäіëüñüêіé ãóáåðíії, çà ñâіä÷åííÿìè ñó÷àñíèêіâ, ó ÕІÕ ñò. іñíóâàëî áëèçüêî ñîòíі ñîðòіâ
ÿáëóê, ç-ïîìіæ ÿêèõ áóëè é òàêі, äå êîæåí ïëіä âàæèâ áëèçüêî 600 ãðàìіâ.

Óêðàїíñüêèé ïëóã. Ïåðøà ïîëîâèíà ÕІÕ ñò.

26

Історія України

Âîëè íà îðàíöі. Õóäîæíèê Ñ. Ñâіòîñëàâñüêèé. 1892 ð.

Ó áіëüøîñòі ãîñïîäàðñòâ, ÿêùî äîçâîëÿëè êîøòè, òðèìàëè êîíåé, êîðіâ,
îâåöü, ñâèíåé, ðіçíîìàíіòíó ïòèöþ. Îñîáëèâî öіíóâàëè âîëіâ, ÿêі â ïåðøіé
ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. áóëè îñíîâíîþ òÿãëîâîþ ñèëîþ. Çíà÷íó ðîëü ó ãîñïîäàðñòâі óêðàїíöіâ âіäіãðàâàëî áäæіëüíèöòâî. Ìåä íå òіëüêè ñïîæèâàëè, à é
âèãîòîâëÿëè ç íüîãî ÷óäîâі íàïîї. Ìèñëèâñòâî ó ÕІÕ ñò. âіäіãðàâàëî íåçíà÷íó ðîëü ó ïðîìèñëàõ ñåëÿí, îñêіëüêè âîíè íå ìàëè ïðàâà ïîëþâàòè. À îò
äëÿ ïîìіùèêіâ öå çàíÿòòÿ ñòàëî ñïðàâæíüîþ ðîçâàãîþ.
Îñîáèñòà çàëåæíіñòü ñåëÿí, þðèäè÷íî îôîðìëåíà ñàìîäåðæàâñòâîì,
ñïðè÷èíèëà ïîÿâó öіëîãî ñòàíó – êðіïàêіâ. Ïðèêðіïëåíі äî çåìëі, à çíà÷èòü і äî її ãîñïîäàðÿ, ñåëÿíè ìîãëè îòðèìàòè ñâîáîäó ëèøå çà óìîâè ñïëàòè âåëèêîãî âèêóïó.
Ïîâíà îñîáèñòà áåçïðàâíіñòü ïîñèëþâàëàñÿ åêîíîìі÷íîþ çàëåæíіñòþ.
Ïîìіùèê íàäàâàâ ñåëÿíàì äіëÿíêè çåìëі, çà ùî òі âèêîíóâàëè ãðîøîâі
(îáðîê) àáî íàòóðàëüíі (ïàíùèíà) ïîâèííîñòі. Çåìëåâëàñíèêè ââàæàëè êðіïàêіâ æèâèì ðåìàíåíòîì і ìîãëè çðîáèòè ç íèìè âñå, ùî çàìàíåòüñÿ: ïðîäàòè
÷è ïîäàðóâàòè іíøèì çåìëåâëàñíèêàì, îáìіíÿòè íà ùîñü, ïîêàðàòè, ïåðåâåñòè іç çåìëі äî ìàєòêó. Â îñòàííüîìó âèïàäêó ñåëÿíè, âèêîíóþ÷è îáîâ’ÿçêè
ñëóæíèêіâ, ïîêîїâîê, ñòàéíè÷èõ, їçäîâèõ, àðòèñòіâ, âòðà÷àëè ãîñïîäàðñòâî.
×àñòèíó ñåëÿí ïîìіùèêè ïîçáàâëÿëè çåìëі é âèêîðèñòîâóâàëè їõíþ
äåøåâó ïðàöþ íà âëàñíèõ ìàíóôàêòóðàõ. Іíêîëè òàêèõ ñåëÿí çàëó÷àëè äî
ñåçîííèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîáіò (ñіâáà, çáèðàííÿ âðîæàþ, çàãîòіâëÿ
ñіíà òîùî). Êðіì ãðîøîâîãî і íàòóðàëüíîãî îáðîêó òà ïàíùèíè, êðіïàêè
ìóñèëè âèêîíóâàòè é іíøі ïîâèííîñòі: ðåìîíòóâàòè øëÿõè, ìîñòè, áðàòè
ó÷àñòü ó áóäіâåëüíèõ ðîáîòàõ.
Ó âіäíîñíî êðàùîìó ñòàíîâèùі ïåðåáóâàëè îáðî÷íі ñåëÿíè. Çîáîâ’ÿçóþ÷èñü ðåãóëÿðíî ñïëà÷óâàòè ïîìіùèêó âèçíà÷åíó ñóìó ãðîøåé àáî êіëü-
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êіñòü ïðîäóêòіâ (ãðîøîâèé àáî íàòóðàëüíèé îáðîê), âîíè äіñòàâàëè ïðàâî
ñåëèòèñÿ â îáðàíîìó ìіñöі é ÷àñòî ïåðåõîäèëè â ìіñòà, äå ïðàöþâàëè
ðåìіñíèêàìè, âіçíèêàìè, îáñëóãîþ. Êðіïàêè ðåêðóòóâàëèñÿ äî àðìії çà
ðîçêëàäêîþ íà êîæíå ñåëî. Ïðîòå ïîìіùèê ìіã âіääàòè áóäü-ÿêîãî ñåëÿíèíà â ñîëäàòè çà íàéìåíøó ïðîâèíó. 25-ðі÷íèé ñòðîê ñëóæáè áóâ ñïðàâäі
æîðñòîêèì ïîêàðàííÿì.
Опишіть становище селян-кріпаків. Поміркуйте, чи ефективною була
їхня праця.

Îêðіì ïîìіùèöüêèõ, ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії іñíóâàëè é іíøі êàòåãîðії
ñåëÿí – ìîíàñòèðñüêі é äåðæàâíі. Ìîíàñòèðñüêі ñåëÿíè áóëè ïðèêðіïëåíі
äî óãіäü, ùî íàëåæàëè öåðêâі é ìîíàñòèðÿì, à äåðæàâíі ñåëÿíè çäåáіëüøîãî
âèêîðèñòîâóâàëèñÿ íà ìàíóôàêòóðàõ. Ðó÷íà ïðàöÿ íà ïîìіùèöüêèõ ìàíóôàêòóðàõ áóëà ìàëîïðîäóêòèâíîþ, à âèðîáè ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ âíóòðіøíüîãî âèêîðèñòàííÿ. Íà ïðîäàæ іøëè òіëüêè íàäëèøêè âèðîáëåíîї ïðîäóêöії.
Ïîìіùèöüêå ãîñïîäàðñòâî íà ïî÷àòêó XIX ñò. ìàëî çäåáіëüøîãî íàòóðàëüíèé õàðàêòåð, îðієíòóâàëîñÿ íà âëàñíі, âíóòðіøíі ïîòðåáè. Íå іñíóâàëî ñòèìóëó äëÿ îáìіíó ïðîäóêöієþ, îñêіëüêè ïðàêòè÷íî â óñіõ ìàєòêàõ
âèãîòîâëÿëè òå ñàìå. Âíóòðіøíіé ðèíîê áóâ ìàëî ðîçâèíóòèé і íå ñòèìóëþâàâ âèðîáíèöòâî òîâàðіâ íà ïðîäàæ.
Поясніть причини існування натурального господарства.

Ïîñòóïîâî ç’ÿâëÿëèñÿ ïàðîñòêè íîâîãî. Ïåðåâàãà ãîñïîäàðþâàííÿ, îðієíòîâàíîãî íà çáóò âëàñíîї ïðîäóêöії, ïіäøòîâõóâàëà áàãàòüîõ ïîìіùèêіâ äî
íîâîââåäåíü. Òîìó ïîìіùèêè, ÿêі ïðàãíóëè çáіëüøèòè ïðèáóòêè çà ðàõóíîê
òîðãіâëі, ïî÷àëè êóïóâàòè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêó òåõíіêó, çàïðîâàäæóâàòè
íîâіòíі àãðîíîìі÷íі äîñÿãíåííÿ. Íà ñåëі ÷àñòіøàє îðåíäà çåìëі çà ãðîøі ÷è
íàòóðàëüíó ïðîäóêöіþ. Óñå öå ñïðèÿëî çðîñòàííþ òîâàðíîñòі ñіëüñüêîãî

Óðîæàé â Óêðàїíі. Ôðàãìåíò êàðòèíè Â. Îðëîâñüêîãî. 1880 ð.
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ãîñïîäàðñòâà і ïðèñêîðþâàëî ðîçâèòîê ðèíêîâèõ âіäíîñèí. Íà ïî÷àòêó
XIX ñò. öàðñüêèé óðÿä äîçâîëèâ êóïóâàòè çåìëþ íå òіëüêè äâîðÿíàì, à é
êóïöÿì, ìіùàíàì, äåðæàâíèì ñåëÿíàì. Öå çáіëüøóâàëî êіëüêіñòü âіëüíèõ
çåìëåâëàñíèêіâ, ÿêі âòÿãóâàëèñÿ â òîâàðíî-ãðîøîâі âіäíîñèíè.
Доберіть факти, які свідчать про появу нових тенденцій у сільському
господарстві. Чим було зумовлене їх виникнення?

2. Військові поселення

«...У цій величезній степовій місцевості, де 90 тисяч душ, приписаних до військових поселень, займались землеробством і скотарством, господарство провадилось
цілком екстенсивно і неправильно...» – уривок із записок російського урядовця
Є. фон Брадке про життя в херсонських військових поселеннях.

Çàìіñòü ïîøóêó åôåêòèâíèõ øëÿõіâ
ðîçâèòêó ãîñïîäàðñòâà ðîñіéñüêèé óðÿä
âäàâàâñÿ äî çàõîäіâ, ÿêі ùå áіëüøå ãàëüìóâàëè éîãî ðîçâèòîê. Ñàìå äî òàêèõ
êðîêіâ ìîæíà çàðàõóâàòè é îðãàíіçàöіþ
âіéñüêîâèõ ïîñåëåíü. Іíіöіàòîðîì їõíüîãî
ñòâîðåííÿ áóâ Îëåêñàíäð I. Ðåàëіçàöієþ
éîãî çàäóìіâ çàéìàâñÿ ìіíіñòð Î. Àðàê÷åєâ. Çà ïåðіîä іñíóâàííÿ âіéñüêîâèõ ïîñåëåíü â Óêðàїíі ñòâîðåíî 10 ïîëêіâ êіííîòè òà 3 ïîëêè ïіõîòè íà
êàçåííèõ (äåðæàâíèõ) çåìëÿõ ç ìåòîþ çìåíøèòè âіéñüêîâі âèäàòêè. Ñåëÿíè ïåâíîї âîëîñòі ïåðåâîäèëèñÿ äî êàòåãîðії âіéñüêîâèõ ïîñåëåíöіâ. Âіéñüêîâі ïîñåëåíöі ïîâèííі áóëè ïîæèòòєâî âіäáóâàòè âіéñüêîâó ñëóæáó і,
êðіì òîãî, îáðîáëÿòè çåìëþ, çàáåçïå÷óâàòè ñåáå âñіì íåîáõіäíèì. Їõíі äіòè
іç 7 ðîêіâ ñòàâàëè âіéñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèìè (êàíòîíіñòàìè) і òàêîæ âіäáóâàëè ñîëäàòñüêó é ñåëÿíñüêó ñëóæáó. Ïîáóò òà ñëóæáà ïîñåëÿí ïіäïîðÿäêîâóâàëèñÿ âіéñüêîâèì óñòàâàì і âèêîíóâàëèñÿ ïіä íàãëÿäîì îôіöåðіâ.
Íà âіéñüêîâèõ ïîñåëåíöіâ ïåðåòâîðþâàëè çàìîæíèõ ñåëÿí òà êîçàêіâ.
Çâіëüíåíі âіä äåðæàâíèõ òà çåìñüêèõ ïîäàòêіâ, âîíè ïîâèííі áóëè óòðèìóâàòè âëàñíèì êîøòîì 1–2 ñîëäàòіâ ðåãóëÿðíîї àðìії. Âіéñüêîâі ïîñåëåíöі
Військові поселення
я – особлива
система організації війська
в Російській імперії, яка
поєднувала військову службу
із сільськогосподарською працею.
Існували впродовж 1817–1857 рр.

Âіéñüêîâå ïîñåëåííÿ. Ìàëþíîê ÕІÕ ñò.
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çàëó÷àëèñÿ äî ïðèìóñîâèõ ãðîìàäñüêèõ ðîáіò. Óìîâè ïðàöі òà íåñåííÿ
ñëóæáè áóëè âêðàé âàæêèìè. Öå ñòàâàëî ïðè÷èíîþ ïîâñòàíü. Òàê, ó ëèïíі 1819 ð. âіäáóâñÿ çáðîéíèé âèñòóï ïîñåëåíöіâ ×óãóїâñüêîãî ïîëêó, äî
ÿêîãî ïðèєäíàëèñÿ ìåøêàíöі ñóñіäíіõ ñіë. Ïîâñòàííÿ áóëî æîðñòîêî ïðèäóøåíî óðÿäîâèìè âіéñüêàìè.
×àñòі ïîâñòàííÿ âіéñüêîâèõ ïîñåëåíöіâ і î÷åâèäíіñòü íåâäàëîї іäåї ïåðåêëàñòè óòðèìàííÿ àðìії íà ñåëÿí ïðèñêîðèëè ëіêâіäàöіþ öèõ óòâîðåíü.
Що було основним обов’язком військових поселенців?

3. Чумакування

…Великий зріст, фізична сила, мужні риси обличчя і довгий жмут волосся,
закручений за вухо (чуприна, або оселедець), руки, які свідчать про міцність м’язів,
поважна постава з виразом самосвідомості на обличчі, гордість – з мовчазною
веселістю, одяг – надто широкі шаровари, нарозхрист свита і висока смушкова шапка становлять відмінні риси чумака...» – писав у «Записках о Полтавской губернии»
М. Арандаренко.

Ó ïåðøіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. ó áàãàòüîõ ìіñöåâîñòÿõ Óêðàїíè ïіñëÿ õëіáîðîáñòâà і ñêîòàðñòâà îäíèì іç íàéïîøèðåíіøèõ çàíÿòü ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ áóëî ÷óìàêóâàííÿ. Ó äàâíèíó ïðî ïîêëàäè êàì’ÿíîї ñîëі â Óêðàїíі íå
áóëî âіäîìî, òîæ ïî ñіëü õîäèëè äî Àçîâñüêîãî òà ×îðíîãî ìîðіâ. Ñïî÷àòêó
òèõ, õòî âîçèâ ñіëü, íàçèâàëè «ñîëåíèêè», à âіä XVII ñò. – «÷óìàêè». Ïîõîäæåííÿ ñëîâà «÷óìàê» äîñі íå âіäîìå. Êðіì ñåëÿí, ÷óìàêóâàëè é êîçàêè,
ìіùàíè і íàâіòü äóõîâåíñòâî.
Дайте визначення терміна «чумакування».

×óìàöüêі øëÿõè. Ñåðåä äîðіã, ÿêèìè õîäèëè ÷óìàêè, íàéâіäîìіøèì
áóâ òàê çâàíèé ×îðíèé øëÿõ, äå íåðіäêî íà ÷óìàöüêі âîçè íàïàäàëè
ãðàáіæíèêè. Ïî Æèòîìèðùèíі, íàïðèêëàä, ×îðíèé øëÿõ òÿãíóâñÿ âіä

Ïîðòðåòè ÷óìàêіâ.
Õóäîæíèê
Ï. Ìàðòèíîâè÷.
1870–1880-òі ðîêè

На підставі опису
та ілюстрацій
дайте власну
характеристику
чумака.
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×óìàöüêèé Ðîìîäàíіâñüêèé øëÿõ. Õóäîæíèê Ñ. Âàñèëüêіâñüêèé. 1890-òі ðîêè

Áåðäè÷åâà íà Óìàíü, à çâіäòè ïîòàéíèìè ñòåæêàìè, ãëèáîêèìè ÿðàìè òà
áåðåãàìè ñòåïîâèõ ðі÷îê äîõîäèâ äî Áàëòè. Ùå âіí íàçèâàâñÿ Øïàêіâ
øëÿõ – âіä іìåíі ÷óìàöüêîãî îòàìàíà Øïàêà, ÿêèé âäàëî ïðîâîäèâ
÷óìàöüêі âàëêè.

Ромоданівський шлях (Ромодан) – торговельний шлях, що проходив Лівобережною Україною з півночі на південь через Ромни – Лохвицю – Лубни – Кременчук.
Характерною особливістю Ромоданівського шляху була порівняно незначна кількість переправ через річки. Він оминав також піщані місця і великі населені пункти.
До побудови залізниць (1860–1880) був одним із найважливіших шляхів, яким чумаки Лівобережжя ходили у Крим по сіль.

Використовуючи карту в атласі, «пройдіть» Ромоданівським шляхом.
Укажіть переваги цього шляху.

Ïîâñÿêäåííіñòü ÷óìàêà. Ïåðåä äîðîãîþ, à òàêîæ ïîâåðíóâøèñü äîäîìó,
ãîòóâàëè îáіä, íà ÿêèé çàïðîøóâàëè íå òіëüêè îäíîñåëüöіâ, à é ãîñòåé іç
ñóñіäíіõ ñіë. Ó äîðîãó áðàëè ñóõàðі, ïøîíî, ñàëî, áàðèëî íà âîäó. Âàðèëè
íà òðèíîçі â êàçàíі ãàëóøêè (їëè їõ äåðåâ’ÿíèìè øïè÷êàìè), êóëіø, çàòèðêó, êàøó іç ùåðáîþ (êàøà, çâàðåíà íà âîäі, ó ÿêіé êèïіëà ðèáà). Îáîâ’ÿçêîâî
áðàëè â äîðîãó ïіâíÿ, ÿêèé ñïîâіùàâ ÷àñ. Çà õàëÿâîþ ÷óìàê òðèìàâ ëîæêó, ëþëüêó, ñîïіëêó, ìîëèòîâíèê âіä ïðîïàñíèöі. Ó õîëîäíó ïîðó íîñèâ
ñâèòó àáî êîæóõ.
Ó ÷óìàêіâ áóëî áàãàòî âëàñíèõ çâè÷àїâ òà ïîâіð’їâ. Çóñòðіâøèñü ó äîðîçі
іç ÷óæèìè ÷óìàêàìè, çóïèíÿëèñÿ, çàêóðþâàëè ëþëüêè, ðîçïèòóâàëè îäèí
îäíîãî ïðî æèòòÿ-áóòòÿ, ïðî íîâèíè. Ìіæ ñîáîþ ÷óìàêè áóëè äðóæíі,
äîïîìàãàëè îäèí îäíîìó â áіäі.
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Ó ñòåïó ÷óìàêè âèáèðàëè ç-ïîìіæ ñåáå
îòàìàíà – äîñâіä÷åíîãî ÷óìàêà, ñëîâî ÿêîãî
áóëî äëÿ âñіõ çàêîíîì.
Êðіì ðèáè é ñîëі, ÷óìàêè ïðèâîçèëè äëÿ
ñåáå òà íà ïðîäàæ ëàäàí, ãâîçäèêó, ðîäçèíêè, ïåðåöü òîùî. Òîâàð çáóâàëè âäîìà é íà
ÿðìàðêàõ.
Ñïîñіá æèòòÿ ÷óìàêіâ òà їõíіõ ðîäèí
ïîìіòíî âіäðіçíÿâñÿ âіä õëіáîðîáñüêîãî, òîæ
íå äèâíî, ùî òóò âèòâîðèëèñÿ ñâîї òðàäèöії,
ÿêі ïåðåäàâàëèñÿ ç ïîêîëіííÿ â ïîêîëіííÿ.
Çàðîáëÿþ÷è íà ïðîæèòòÿ òîðãîâî-âіçíèöüêèì ïðîìèñëîì, ÷óìàêè, ïðèðîäíî, âòðà÷àëè іíòåðåñ äî õëіáîðîáñüêîї ïðàöі.
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×óìàê. Іëþñòðàöіÿ
Ê. Òðóòîâñüêîãî äî òâîðó
Ìàðêà Âîâ÷êà. 1860 ð.

Використовуючи підручник та додаткову літературу, з’ясуйте, які
традиції були в чумаків.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

2.
3.
4.
5.

6.

1. Що було раніше: запровадження військових поселень чи створення
Азовського козацького війська?
Через які регіони Наддніпрянської України проходили чумацькі шляхи?
Дайте визначення поняття «залежний селянин».
Чому впродовж XIX ст. представників культури цікавила тема чумакування?
Спробуйте, виходячи з конкретної історичної ситуації першої половини XIX ст.,
створити власний проект модернізації сільського господарства на українських
землях.
Схарактеризуйте заходи, які сприяли зростанню товарності сільського
господарства.

§ 3. ПОЧАТОК ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕВОРОТУ
1. Особливості промислового перевороту в Наддніпрянській
Україні
Âіä ìîòèêè äî êîíâåєðà. Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò – öå ïåðåõіä ó âèðîáíèöòâі âіä ðó÷íîїї ïðàöі äî ìàøèííîї; âіä ìàíóôàêòóðè äî ôàáðèêè; ôîðìóâàííÿ íîâèõ ñîöіàëüíèõ âåðñòâ – ïіäïðèєìöіâ і íàéìàíèõ ðîáіòíèêіâ.
Îñîáëèâіñòü ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ïîëÿãàëà â
ïîñòóïîâîìó ïåðåõîäі âіä ïîìіùèöüêîї ìàíóôàêòóðè äî êàïіòàëіñòè÷íîї
ôàáðèêè.
Öåé ïðîöåñ ó Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі ðîçïî÷àâñÿ ó 1830-õ і òðèâàâ äî
1880-õ ðîêіâ. Óïðîäîâæ öüîãî ïåðіîäó âіäáóëèñÿ ïîìіòíі çðóøåííÿ â ðîçìіùåííі ïіäïðèєìñòâ òà â ñêëàäі їõ âëàñíèêіâ. Çîêðåìà, ÿêùî äî ñåðåäèíè
1840-õ ðîêіâ ìàéæå 3/4 ïіäïðèєìñòâ íàëåæàëè ïåðåâàæíî ïîìіùèêàì
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Підприємціі – це особи, котрі
займаються підприємництвом, тобто
проявляють ініціативу, займаються
систематичною, на власний ризик,
діяльністю з виробництва продукції
чи надання послуг з метою одержати
прибуток.
Наймані робітники – група людей,
які живуть за рахунок того, що
продають свою власну працю,
наймаючись до власників виробництв.
Товарне виробництво – таке
виробництво, коли продукція
виробляється не для власного
споживання, а для продажу.
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і áóëè ðîçòàøîâàíі â ñåëàõ òà ìіñòå÷êàõ, òî íàäàëі їõ áóäóâàëè â ìіñòàõ, à
ïіäïðèєìöÿìè ñòàâàëè êóïöі, ìіùàíè òà çàìîæíі ñåëÿíè. Çìіíèâñÿ і
õàðàêòåð ïðàöі, ùî âèêîðèñòîâóâàëàñÿ. Êðіïîñíèé ñåëÿíèí ïîñòóïèâñÿ
íàéìàíîìó ðîáіòíèêîâі. Íà çìіíó
íàòóðàëüíîìó ãîñïîäàðñòâó ïðèõîäèëî òîâàðíå âèðîáíèöòâî é ðèíêîâі
âіäíîñèíè.
З’ясуйте зміст поняття «промисловий
переворот у Наддніпрянській Україні».

Â îñíîâі ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó
ëåæàâ òåõíі÷íèé ïåðåâîðîò, ñóòü
ÿêîãî ïîëÿãàëà â çàïðîâàäæåííі ó
Ринкові відносини – економічні
âèðîáíèöòâî äîñÿãíåíü íàóêè òà òåõвідносини, які забезпечують продаж
íіêè. Íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ïåðøі
товарів на основі попиту та
пропозиції.
îçíàêè
ïðîìèñëîâîãî
ïåðåâîðîòó
ïðîÿâèëèñÿ â öóêðîâіé ïðîìèñëîâîñòі.
Ó âèðîáíèöòâі öóêðó âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ìàøèíè äëÿ ïîäðіáíåííÿ áóðÿêіâ, ãіäðàâëі÷íі ïðåñè äëÿ âіäæèìàííÿ ñîêó.
Перші в Україні цукробурякові підприємства були засновані в 1824 р. До 1840-х
років цукроварні будували виключно поміщики. Володіючи землею для вирощування
буряків і використовуючи дармову робочу силу кріпаків, поміщики одержували значні
прибутки, незважаючи на примітивність цих виробництв.

Íàéáіëüøèìè òà íàéêðàùå îðãàíіçîâàíèìè öóêðîáóðÿêîâі âèðîáíèöòâà
áóëè ó ãðàôà Î. Áîáðèíñüêîãî. «Â îñîáі Îëåêñіÿ Îëåêñіéîâè÷à ïîєäíóєòüñÿ
áëèñêó÷à îñâі÷åíіñòü, âèñîêà êóëüòóðà, óðîäæåíå âіëüíîäóìñòâî, òàëàíò і
íåâè÷åðïíèé äóõ äîñëіäíèêà», – ïèñàâ ïðî ãðàôà ïîåò Ï. Âÿçåìñüêèé.
Âіí íàðîäèâñÿ ó äâîðÿíñüêіé ðîäèíі; çàêіí÷èâ
âіéñüêîâå ó÷èëèùå. 1828 ð. âèéøîâ ó âіäñòàâêó
òà îñåëèâñÿ ó ñâîєìó ðîäîâîìó ìàєòêó â ñåëі
Ìèõàéëіâñüêîìó ïіä Òóëîþ.
Î. Áîáðèíñüêîãî òóðáóâàëî, ùî öóêîð äî Ðîñіéñüêîї іìïåðії âåçëè ç Єâðîïè. 1820 ð. çà êіëîãðàì
äàâàëè 4 ðóáëі – ñòіëüêè â òі ÷àñè êîøòóâàëà
êîðîâà. Ãðàô áóâ äîáðå îáіçíàíèé іç öóêðîáóðÿêîâîþ ñïðàâîþ ó Ôðàíöії òà Íіìå÷÷èíі, çíàâ ïðî
ïåðøі ñïðîáè öóêðîâàðіííÿ â Ðîñіéñüêіé іìïåðії.
Âіí çàõîïëþâàâñÿ ôіçè÷íèìè é õіìі÷íèìè äîñëіäàìè, ïðàöþâàâ íàä âëàñíîþ òåõíîëîãієþ öóêðîâàðіííÿ; çàéìàâñÿ äîñëіäíèöüêîþ ðîáîòîþ ç
Ïîðòðåò Î. Áîáðèíñüêîãî. âèðîùóâàííÿ áóðÿêіâ. Ñâîþ äіÿëüíіñòü ó öóêðîâіé
Õóäîæíèê
ãàëóçі Î. Áîáðèíñüêèé ïî÷àâ ç ïîëіïøåííÿ
Ï. Ñîêîëîâ. 1830-òі ðîêè
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öóêðèñòîñòі ñèðîâèíè. Éîìó âäàëîñÿ ó âëàñíîìó ãîñïîäàðñòâі ïіäíÿòè
âìіñò öóêðó â áóðÿêàõ âіä 12 äî 16 %. Ãðàô áóâ îäíèì ç ïіîíåðіâ ïåðåâåäåííÿ áóðÿêіâ ç ãðÿäêè â ïîëüîâі óìîâè. Êðіì òîãî, âіí êîíñòðóþâàâ íîâі
ñіâàëêè é ðîçïóøóâà÷і. Âèíàéäåíèé íèì ïëóã îòðèìàâ íàçâó «ïëóã
Áîáðèíñüêîãî» і áóâ óäîñòîєíèé ìåäàëі íà Âñåñâіòíіé âèñòàâöі â Ïàðèæі.
Ó Ìèõàéëіâñüêîìó ìîðîçè íå äàâàëè âèçðіòè áóðÿêàì. Òîæ ãðàô âèðіøèâ ïåðåâåçòè çàâîä ó òåïëіøі êðàї – ó ìіñòå÷êî Ñìіëó Êèїâñüêîї ãóáåðíії
(íèíі ×åðêàñüêà îáëàñòü). Öі çåìåëüíі âîëîäіííÿ áóëè ïðèäàíèì éîãî äðóæèíè. Î. Áîáðèíñüêèé íà Ñìіëÿíùèíі ïîáóäóâàâ: Áàëàêëіéñüêèé (1838),
Ñìіëÿíñüêèé (1838), Ãðóøêіâñüêèé (1845) òà Êàïіòàíіâñüêèé (1846) öóêðîâі
çàâîäè. Çàâîä ó Ñìіëі âèðîáëÿâ öóêîð ó âèãëÿäі ÿê ðàôіíàäó, òàê і öóêðóïіñêó. Íà ïіäïðèєìñòâàõ ãðàôà ïðàöþâàëî 2500 ðîáіòíèêіâ. Ïðè êîæíîìó
çàâîäі áóëî çâåäåíî ëіêàðíі, øêîëè, їäàëüíі, ëàçíі, öåðêâè. Î. Áîáðèíñüêèé
äáàâ ïðî ïåâíèé îñâіòíіé ðіâåíü ñâîїõ ðîáіòíèêіâ і âіäíîñíèé äîáðîáóò, áî
õîòіâ ìàòè âïðàâíèõ і íàäіéíèõ ïðàöіâíèêіâ. Íà öóêðîâàðíÿõ ðîáî÷èé
äåíü òðèâàâ 12 ãîäèí; øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëàñÿ ïðàöÿ ïіäëіòêіâ; çà áóäüÿêó ïðîâèíó ðîáіòíèêіâ øòðàôóâàëè.
Ïðè Êàïіòàíіâñüêîìó çàâîäі áóëî çàñíîâàíî ñåëåêöіéíó ñòàíöіþ, ùî
çàéìàëàñÿ âèâåäåííÿì íîâèõ, áіëüø öóêðèñòèõ, ñîðòіâ áóðÿêó. Ç ìåòîþ
äîíåñòè ñâîї äóìêè äî áіëüø øèðîêîãî êîëà ëþäåé Î. Áîáðèíñüêèé
íàïèñàâ êíèæêè: «Ñòàòèñòè÷íі ìàòåðіàëè äëÿ іñòîðії öóêðîáóðÿêîâîї
ïðîìèñëîâîñòі», «Ïðî çàñòîñóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîííîї òà âіëüíîї òîðãіâëі
â Ðîñії».
Чи можна вважати О. Бобринського послідовником епохи Просвітництва? Які факти біографії стверджують або спростовують цю тезу?
Доберіть факти, що характеризують О. Бобринського як підприємця.

Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò ïîñòóïîâî îõîïëþâàâ і ñóêíÿíó ïðîìèñëîâіñòü.
Íà ïî÷àòêó ñòîëіòòÿ ïðîâіäíó ðîëü òóò âіäіãðàâàëè ïîìіùèöüêі ìàíóôàêòóðè, ÿêèìè îïіêóâàâñÿ óðÿä. Öå áóëî ïîâ’ÿçàíî ç àêòèâíîþ çîâíіøíüîþ
ïîëіòèêîþ òà ïîòðåáîþ çàáåçïå÷åííÿ àðìії òà ôëîòó ñóêíîì. Çàâäÿêè ïðîíèêíåííþ â öþ ãàëóçü êóïåöüêîãî êàïіòàëó ñòàëè âèíèêàòè íîâі òèïè
âèðîáíèöòâ. Íà Ïîäіëëі â Äóíàїâöÿõ òà íà ×åðíіãіâùèíі ó Êëèíöÿõ ñôîðìóâàëèñÿ äâà öåíòðè óêðàїíñüêîãî ñóêíàðñòâà. Íà ïî÷àòêó 1840-õ ðîêіâ íà
öèõ ïіäïðèєìñòâàõ âèêîðèñòîâóâàëè ïàðîâі ìàøèíè.
Öі ñàìі ÷èííèêè âèçíà÷àëè òåìïè ðîçâèòêó âèíîêóðíîї òà òþòþíîâîї
ãàëóçåé.
×àñòі âіéíè Ðîñіéñüêîї іìïåðії ñïðèÿëè ïіäâèùåíîìó ïîïèòó íà ïðîäóêöіþ
âіéñüêîâîї ïðîìèñëîâîñòі. Ïîñòà÷àëüíèêàìè ðîñіéñüêîї àðìії ñòàëè êèїâñüêèé çàâîä «Àðñåíàë», ëóãàíñüêèé
÷àâóíîëèâàðíèé, øîñòêèíñüêèé ïîðîõîâèé, ìèêîëàїâñüêі êàíàòíèé і
ñóäíîáóäіâíèé çàâîäè.
Ïðîìèñëîâіñòü ó ìіñòàõ ñïî÷àòêó
îðієíòóâàëàñÿ íà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá
Çàâîä «Àðñåíàë». Ãîëîâíèé âõіä.
íàñåëåííÿ ó òîâàðàõ ïîâñÿêäåííîãî
Ñâіòëèíà ÕІÕ ñò.
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âæèòêó. Äðіáíîòîâàðíå âèðîáíèöòâî, îðãàíіçîâàíå ìіùàíàìè é êóïöÿìè,
ïîñòà÷àëî ìèëî, ñâі÷êè, îáðîáëåíó øêіðó, іíøі òîâàðè.
У Катеринославі було засновано фабрику паперових виробів міщанина Постного
(1817). Вона працювала на імпортованій з Америки бавовні. Підприємець використовував вільний найм робітників. 1819 р. на фабриці було 12 верстатів та 19 робітників.
У різні роки тут працювало 15–30 вільнонайманих робітників. 1832 р. місцевий купець
М. Заславський заснував механічні майстерні та чавуноливарний завод. Це було
перше в місті підприємство такого профілю. Тут вироблялися віялки, молотарки,
устаткування для млинів. Від цього заводу отримала назву одна з найстаріших
вулиць міста – Ливарна.

Ó Õàðêîâі ôóíêöіîíóâàëè äâà ëèâàðíî-ìåõàíі÷íèõ çàâîäè, ó Êèєâі
ïî÷àâ ïðàöþâàòè çàâîä, ÿêèé âèãîòîâëÿâ ïàðîâі êîòëè, ãіäðàâëі÷íі ïðåñè.
Óïðîäîâæ ïåðøîї ïîëîâèíè XIX ñò. âіäáóëèñÿ çìіíè â ìåòàëóðãіéíіé ãàëóçі. Ïî÷àâ ôîðìóâàòèñÿ íîâèé öåíòð óêðàїíñüêîї ìåòàëóðãії íà Ïіâäíі. Âіí
áàçóâàâñÿ íà çàëіçíіé ðóäі Êðèâîðіææÿ òà êàì’ÿíîìó âóãіëëі Äîíåöüêîãî
êðÿæà.
Схарактеризуйте розвиток промислового виробництва в Наддніпрянській Україні.

Ïåðøà ïîëîâèíà XIX ñò. ïîçíà÷èëàñÿ ôîðìóâàííÿì ïіäïðèєìöіâ. Ïåðåâàæàëè ðîñіéñüêі ïðåäñòàâíèêè – Áóáíîâè, Äåõòÿðüîâè, Ñåðåáðÿêîâè,
Øâåäîâè. Ç’ÿâëÿєòüñÿ íàöіîíàëüíà óêðàїíñüêà áóðæóàçіÿ, âіäîìі ïðåäñòàâíèêè ÿêîї – Ñèìèðåíêè, Òåðåùåíêè, ßõíåíêè, Õàðèòîíåíêè – ïîñіäàëè
ïðîâіäíі ïîçèöії â ïåðåðîáíіé ïðîìèñëîâîñòі, âêëàäàëè ñâîї êàïіòàëè ó
âèðîáíèöòâî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí, ïàðîïëàâіâ òà â іíøі ãàëóçі.
ßõíåíêè–Ñèìèðåíêî. Ñåðåä ôóíäàòîðіâ öóêðîâàðіííÿ â Óêðàїíі áóëè
áðàòè Ñòåïàí, Êіíäðàò, Òåðåíòіé ßõíåíêè òà Ôåäіð Ñèìèðåíêî, ÿêèé îäðóæèâñÿ íà їõíіé ñåñòðі Àíàñòàñії. ßõíåíêè ïîõîäèëè çі Ñìіëè. Їõíіé áàòüêî

×àâóíîëèâàðíèé çàâîä. Ïîøòіâêà ÕІÕ ñò.
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Ìèõàéëî øèâ ÷îáîòè, òîðãóâàâ êîæóõàìè. Ùîá âèêóïèòè іç êðіïàöòâà
ñåáå, äðóæèíó, òðüîõ ñèíіâ і äâîõ äî÷îê, âіí âèòðàòèâ óñі çàîùàäæåííÿ.
Ôåäіð Ñèìèðåíêî áóâ ðîäîì іç Ãîðîäèùà. Çà ïåðåêàçàìè, ïðåäêîì ðîäèíè áóâ çàïîðîæåöü, ÿêîãî âîðîãè ïðîçâàëè «ñåìèðóêèì» çà âіä÷àéäóøíó
âіäâàãó і ñèëó. Ô. Ñèìèðåíêî áóâ êðіïàêîì, õî÷à éîãî áàòüêî Ñòåïàí áóâ
êîçàêîì-çàïîðîæöåì, ÿêèé âіäìîâèâñÿ ïðèñÿãíóòè íà âіðíіñòü ðîñіéñüêіé
іìïåðàòðèöі Êàòåðèíі II, çà ùî éîãî ïîçáàâèëè âñіõ ïðèâіëåїâ, êîçàöüêèõ
âîëüíîñòåé і âëàñíîãî ìàєòêó. Âіí ïî÷àâ ÷óìàêóâàòè і â äîðîçі çàãèíóâ, à
éîãî äðóæèíó і øіñòüîõ äіòåé âіääàëè â êðіïàöòâî. Ô. Ñèìèðåíêî, ïðàöþþ÷è íà Ì. Âîðîíöîâà, äîìіãñÿ äîçâîëó íà îðåíäó ìëèíіâ íà ð. Âіëüøàíêà
(ïðèòîêà Äíіïðà). Ìëèíè ñòàëè äàâàòè äîõіä, і öå óìîæëèâèëî íà çàðîáëåíі ãðîøі âèêóïèòè ñåáå і ñâîїõ ðîäè÷іâ іç êðіïàöòâà.
Які риси вдачі Михайла Яхненка та Федора Симиренка допомогли їм
стати вільними людьми?

Ôіðìà. Ó 1840-õ ðîêàõ çàñíîâàíî êîìåðöіéíó ôіðìó «Áðàòè ßõíåíêè і
Ñèìèðåíêî». Ô. Ñèìèðåíêî і Ñ. ßõíåíêî, ÿê ãðàìîòíі ëþäè, âåëè äіëîâîäñòâî і áóõãàëòåðіþ, à Êіíäðàò і Òåðåíòіé ßõíåíêè çàéìàëèñÿ ïðàêòè÷íèìè
ñïðàâàìè, êóïіâëåþ-ïðîäàæåì. Ðîäèíà áóëà âіðóþ÷îþ. Ìîëèòâîþ ïî÷èíàëè
і çàêіí÷óâàëè ðîáîòó. Ó íåäіëþ íå ïðàöþâàëè, âіäâіäóâàëè öåðêâè і ìîíàñòèðі, äîïîìàãàëè áіäíèì. Ó ãîëîäíèé 1830-é ðіê áåçêîøòîâíî âïðîäîâæ
êіëüêîõ ìіñÿöіâ ìàéæå 10 òèñ. äîâêîëèøíіõ ñåëÿí íàäіëÿëè áîðîøíîì çі
ñâîїõ ìëèíіâ. Ñіì’ÿ ìàëà äðóæíі ñòîñóíêè ç ãðàôîì Î. Áîáðèíñüêèì. Çà
ïðèêëàäîì îñòàííüîãî âèðіøèëè âçÿòèñÿ çà âèðîáíèöòâî öóêðó.
Схарактеризуйте діяльність фірми «Брати Яхненки і Симиренко».

Çìіíè â ñіìåéíіé ñïðàâі ïîâ’ÿçàíі ç іì’ÿì ñòàðøîãî ñèíà Ô. Ñèìèðåíêà – Ïëàòîíà.
Ïëàòîí Ñèìèðåíêî íàðîäèâñÿ â ìіñòå÷êó Ñìіëі Êèїâñüêîї ãóáåðíії (íèíі
×åðêàñüêà îáëàñòü). Çàêіí÷èâ îäèí ç íàéêðàùèõ ó òі ÷àñè íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäіâ – ïàíñіîí Çîëîòîâà â Îäåñі. Ïëàíóâàâ âñòóïèòè äî Ìîñêîâñüêîãî
óíіâåðñèòåòó, àëå áàòüêî ðіøó÷å âіäìîâèâñÿ ïіäòðèìóâàòè éîãî â öüîìó
çàäóìі, áîÿ÷èñü âіäõîäó ñèíà âіä ðîäèííîї ñïðàâè. Òîäі Ïëàòîí Ñèìèðåíêî
äîëó÷àєòüñÿ äî âåäåííÿ ñïðàâ ôіðìè, їçäèòü іç
äîðó÷åííÿìè çà êîðäîí. 1839 ð. âіí âñòóïàє äî
Ïîëіòåõíі÷íîãî іíñòèòóòó â Ïàðèæі і ïîâåðòàєòüñÿ íà áàòüêіâùèíó іíæåíåðîì-òåõíîëîãîì.
Ôіðìà âèðіøèëà ïîáóäóâàòè ïåðøèé ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії ïàðîâèé ïіñêîâî-ðàôіíàäíèé çàâîä
íà îðåíäîâàíіé çåìëі â ñ. Òàøëèêó (íèíі Ñìіëÿíñüêèé ðàéîí ×åðêàñüêîї îáëàñòі). 1843 ð. öóêðîâàðíÿ ðîçïî÷àëà âèðîáíèöòâî. Òàøëèöüêà öóêðîâàðíÿ áóëà ïåðøèì ïіñêîâî-ðàôіíàäíèì çàâîäîì
íà ïàðîâèõ äâèãóíàõ ó êðàїíі і áóëà îáëàäíàíà
ïåðåäîâîþ çàõіäíîєâðîïåéñüêîþ òåõíіêîþ. Âëàñíèêè ôіðìè íå øêîäóâàëè ãðîøåé íà îïëàòó ïðàöі
ðîáіòíèêіâ і ñëóæáîâöіâ. Íàãëÿä çà âèðîáíèöòâîì
Ïëàòîí Ñèìèðåíêî
і ñïðàâàìè âåëà ðîäèíà, ìàþ÷è â îñîáі Ïëàòîíà
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Ñèìèðåíêà òåõíі÷íîãî êåðіâíèêà, ÿêèé âèÿâèâñÿ ùå é òàëàíîâèòèì êîíñòðóêòîðîì.
У день одруження (1847) з Тетяною Іванівною Овчинніковою Платон Федорович
у мліївському саду посадив яблуневе зернятко. Яблунька стала талісманом сім’ї.
Її пагони прищеплювали у своїх садах друзі та знайомі.

Порівняйте діяльність двох поколінь родини Яхненків–Симиренків
(в особах Федора та Платона Симиренків).

Ìëіїâ. Çі ñïîðóäæåííÿì ó 1848 ð. ïіñêîâî-ðàôіíàäíîãî і ìàøèíîáóäіâíîãî
çàâîäіâ ó ñ. Ìëієâі (íèíі Ãîðîäèùåíñüêèé ðàéîí ×åðêàñüêîї îáëàñòі) ôіðìà
âñòóïèëà â ïåðіîä ñâîãî íàéâèùîãî ðîçêâіòó. Íà ìëіїâñüêèõ ïіäïðèєìñòâàõ
ïðàöþâàëî áëèçüêî 5 òèñ. îñіá. Ïіäïðèєìñòâà áóëî îñíàùåíî ïåðåäîâèì
óñòàòêóâàííÿì, ÿêå çàìîâëÿëîñÿ çà êîðäîíîì. Îáëàäíàííÿ âèìàãàëî âіäïîâіäíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, òîìó áóëî ïîáóäîâàíî ìàøèíîáóäіâíèé çàâîä. Âіí
íå òіëüêè çàéìàâñÿ ðåìîíòíî-òåõíі÷íèì îáñëóãîâóâàííÿì ñâîїõ ïіäïðèєìñòâ,
à é áóäóâàâ ïàðîâå òà іíøå óñòàòêóâàííÿ, ôàáðè÷íі òà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі
ìàøèíè ñâîєї ÷è âäîñêîíàëåíîї êîíñòðóêöії. Çãîäîì ôіðìà ðîçïî÷àëà òàêîæ
áóäіâíèöòâî ìåòàëåâèõ ïàðîïëàâіâ і çàïî÷àòêóâàëà ìîäåðíå ïàðîïëàâñòâî íà
Äíіïðі. Ñâіé ïåðøèé ïàðîïëàâ âëàñíèêè íàçâàëè «Óêðàїíåöü».
Ôіðìà ïîñòà÷àëà öóêîð, ìàøèíè òà іíøå óñòàòêóâàííÿ ïî âñіé іìïåðії
і óòðèìóâàëà öіëèé øòàò êîìіñіîíåðіâ (ïðåäñòàâíèê ôіðìè, ÿêèé çà äîðó÷åííÿì і çà ïåâíó âèíàãîðîäó óêëàäàє âіä ñâîãî іìåíі òîðãîâåëüíі óãîäè).
Îäíі ç íèõ áóëè ðîç’їçíі, à ðåøòà ïðàöþâàëè â òîðãîâåëüíèõ ôіëіÿõ ôіðìè
ó Õàðêîâі, Îäåñі, Êðåìåí÷óöі, Ìèêîëàєâі, Ñåâàñòîïîëі, Áåðäè÷åâі, Ðîñòîâі
é Ìîñêâі. Ïàðîïëàâè, áàðæі òà áàðêàñè ôіðìè êóðñóâàëè Äíіïðîì.

Çàâîäîóïðàâëіííÿ Ìëіїâñüêîї öóêðîâàðíі. Ñâіòëèíà ÕІÕ ñò.
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Åòèêåòêà öóêðîâîї ïðîäóêöії

Ìіñòå÷êî. Íà òëі äîâêîëèøíüîї êðіïà÷÷èíè і çàãàëüíîї âіäñòàëîñòі â іìïåðії ìëіїâñüêі ïіäïðèєìñòâà ßõíåíêіâ–Ñèìèðåíêà áóëè íå òіëüêè ïðîìèñëîâèì ÷óäîì, à é âèíÿòêîâèì ïîáóòîâî-ñóñïіëüíèì ÿâèùåì òà íåàáèÿêèì
êóëüòóðíèì öåíòðîì. Ïîðó÷ іç áóäіâëÿìè öóêðîâîãî òà ìàøèíîáóäіâíîãî
çàâîäіâ ðîçòàøóâàëîñÿ ôàáðè÷íå ìіñòå÷êî çі çðàçêîâî âïîðÿäêîâàíèìè ãóðòîæèòêàìè äëÿ ñàìîòíіõ ðîáіòíèêіâ і îêðåìèìè áóäèíêàìè äëÿ ñіìåéíèõ.
Íà çàâîäàõ áóëî âіäêðèòî áåçêîøòîâíó ëіêàðíþ íà 100 ëіæîê; 6-êëàñíі
øêîëè äëÿ äіâ÷àò і õëîïöіâ, äå âèêëàäàííÿ âåëîñÿ çà ïðîãðàìîþ òåõíі÷íèõ
ó÷èëèù; áіáëіîòåêó; öåðêâó і òåàòð. Ó÷èòåëіâ äî øêіë ñòàðàííî äîáèðàëè
ç-ïîìіæ ìîëîäі, і áіëüøіñòü іç íèõ ìàëà óíіâåðñèòåòñüêó îñâіòó. Ó ìіñöåâіé
êðàìíèöі ìîæíà áóëî ïðèäáàòè âñå íåîáõіäíå.
У сторонніх викликали подив демократичність і європейськість власників фірми.
Польського публіциста Т. Падалицю найбільше вразило товариство цих «улюбленців
долі», як він їх називав, «оточених усім, що можуть дати мода, розкіш, мистецтво, література». «Англійці, французи, німці, росіяни, поляки, бородаті московські купці, євреї,
поміщики – найбільш протилежні верстви за освітою, заможністю і стилем життя,
постійно зустрічаються тут у їдальні за чаєм, сидять у вітальнях за преферансом.
У нас, де класове розмежування дійшло до того, що цілі покоління виховувалися під
цим впливом, і де нічого їх не єднає, ця суміш надзвичайно дивовижна і дає безліч
рідкісних видовищ споглядачу, яким я був не раз», – наголошував Т. Падалиця.

Поміркуйте, які факти з життя мліївського товариства найбільше
вразили польського публіциста.

Íà êіíåöü 1840-õ – ïî÷àòîê 1850-õ ðîêіâ ïðèïàäàє íàéáіëüøèé ðîçêâіò
ôіðìè. Ñó÷àñíèê і àâòîð öіêàâèõ ñïîãàäіâ Ï. Êëåáàíîâñüêèé ïèñàâ: «Óñі
çíàþòü ôіðìó “Ðàôіíàäíèé öóêîð áðàòіâ ßõíåíêіâ і Ñèìèðåíêà”: ó êîæíіé
êðàìíèöі íà âèäíîìó ìіñöі êðàñóâàëèñÿ êîíóñîïîäіáíі ãîëîâè öóêðó âіäîìîї ôіðìè, êîæíå âåëèêå ìіñòî Ðîñії, ÿê, íàïðèêëàä, Ìîñêâà, Õàðêіâ,
Íèæíіé Íîâãîðîä, Êðåìåí÷óê, Îäåñà, ìàëî ó ñåáå âåëè÷åçíі ñêëàäè öóêðó
ó âëàñíèõ áóäèíêàõ öієї ôіðìè; äіÿëüíіñòü її âіäîìà áóëà é çà êîðäîíîì;
öâіëà âîíà, ÿê ðіäêіñíà êâіòêà, æèâèëà âîíà òèñÿ÷і íàðîäó».
Як ви вважаєте, у чому полягали причини успіху родинної справи Яхненків–Симиренка?
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2. Соціально-економічний розвиток Півдня України
Óêðàїíñüêå Åëüäîðàäî. Äî îñòàííüîї
÷âåðòі XVIII ñò. Ïіâäåííà (Ñòåïîâà) Óêðàїíà
ðіçêî âіäðіçíÿëàñÿ âіä іíøèõ ðåãіîíіâ. Ïðè÷èíà öüîãî ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ïіâäåííі
çåìëі íå áóëè ìіñöåì îñіëîãî æèòòÿ. Öå áóëî
«äèêå ïîëå», ÿêå çàñåëÿëè òàòàðè òà çàïîðîæöі. Íàâіòü ïіñëÿ ëіêâіäàöії
Çàïîðîçüêîї Ñі÷і (1775) і Êðèìñüêîãî õàíñòâà (1783) öÿ òåðèòîðіÿ ïðîäîâæóâàëà áóòè ïðèêîðäîííÿì. Âîäíî÷àñ âèñîêà ðîäþ÷іñòü ´ðóíòó òà áëèçüêіñòü
äî ìîðÿ ñòâîðþâàëè ìîæëèâîñòі äëÿ åôåêòèâíîãî åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó òà
âèõîäó íà єâðîïåéñüêèé ðèíîê.
Ïîøòîâõîì äëÿ åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ Ïіâäåííîї Óêðàїíè ñòàâ ïîïèò
ðèíêó â çáіææі, âîâíі, òâàðèííîìó æèðі òà іíøèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
ïðîäóêòàõ.
Çàâäÿêè ïîєäíàííþ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ Ïіâäåíü Óêðàїíè äîâãèé ÷àñ ââàæàâñÿ Åëüäîðàäî, äå ìîæíà áóëî äîñèòü ëåãêî і øâèäêî ðîçáàãàòіòè. Òðè
ïіâäåííîóêðàїíñüêі ãóáåðíії – Òàâðіéñüêà, Õåðñîíñüêà, Êàòåðèíîñëàâñüêà – ìàëè íàéâèùі â Ðîñіéñüêіé іìïåðії ïîêàçíèêè ïðèðîñòó íàñåëåííÿ.
Äî öèõ ðåãіîíіâ ïðèїçäèëè âіëüíі ëþäè, ÿêі áóëè îõîïëåíі äóõîì ïіäïðèєìíèöòâà. Ñàìå öå ñòâîðèëî îñîáëèâó ñóñïіëüíó àòìîñôåðó íà ïіâäíі Óêðàїíè, ÿêó, íà äóìêó â÷åíèõ, ìîæíà ïîðіâíÿòè õіáà ùî ç Êëîíäàéêîì.
Ельдорадо (від ісп. eldorado –
«золочений», «золотий»)
переносно – країна казкових
багатств і чудес.

Клондайкк (англ. Klondike) – регіон, що розташований на території Юкон, на
північному заході Канади. Став відомим завдяки «золотій лихоманці» – пошукам
золота. Надалі слово «клондайк» або словосполучення «відкрити клондайк» стало
позначати місце, повне незліченних скарбів.

Âіëüíîëþáíі íàñòðîї íà çðàçîê òèõ, ÿêèìè âіäçíà÷àëîñÿ çàïîðîçüêå
êîçàöòâî, ïðîäîâæóâàëè æèòè ñåðåä ìåøêàíöіâ ÷îðíîìîðñüêèõ ñòåïіâ ó
XIX ñò. Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî â îñíîâíîìó ðîçâèâàëîñÿ íà ïіäïðèєìíèöüêèõ çàñàäàõ, õî÷à âіäðîáіòêè òàêîæ ìàëè ìіñöå. Âèíèêíåííÿ íà Ïіâäíі
Óêðàїíè âåëèêèõ ðàéîíіâ êîìåðöіéíîãî çåðíîâîãî ãîñïîäàðñòâà ñâіä÷èëî
ïðî çðîñòàííÿ òîâàðíîãî çåìëåðîáñòâà âçàãàëі, çáіëüøåííÿ âíóòðіøíüîãî
ðèíêó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òîâàðіâ.
Öàðñüêèé óðÿä ðіçíèìè ñïîñîáàìè ñïðèÿâ çàñåëåííþ Ïіâäíÿ Óêðàїíè.
Çà іìïåðàòîðñüêèìè óêàçàìè, äëÿ îñâîєííÿ ïіâäåííèõ çåìåëü ïðîãîëîøóâàëàñÿ àìíіñòіÿ òà íàäàâàâñÿ ïðèòóëîê êðіïàêàì-óòіêà÷àì, êóïöі, ìіùàíè
і âñі, õòî ïðèїçäèâ іç-çà êîðäîíó, îòðèìóâàëè êіëüêàðі÷íі ïіëüãè.
Âåëèêі íàäії ïîâ’ÿçóâàëèñÿ ç ïåðåñåëåííÿì íà öі çåìëі іíîçåìöіâ, ÿêі
ìàëè ñïðèÿòè åêîíîìі÷íîìó çðîñòàííþ Ïіâäåííîї Óêðàїíè. 1789 ð. äî
Êàòåðèíîñëàâñüêîãî íàìіñíèöòâà ç Íіäåðëàíäіâ ïðèáóëè ìåíîíіòè – ïðåäñòàâíèêè ïðîòåñòàíòñüêîї ðåëіãіéíîї òå÷ії. Їì áóëî íàäàíî çíà÷íі ïіëüãè,
ÿêі ïîëÿãàëè ó ñâîáîäі âіðîñïîâіäàííÿ, çâіëüíåííі âіä ðåêðóòñüêîї ïîâèííîñòі, âіä ñïëàòè ïîäàòêіâ íà 10 ðîêіâ; òàêîæ íàäàâàëèñÿ ðіçíі ñóáñèäії
ãðîøèìà òà ïðîäóêòàìè.
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Çãîäîì ïî÷àëîñÿ ïåðåñåëåííÿ íіìåöüêèõ êîëîíіñòіâ òà іíøèõ åòíі÷íèõ
ãðóï. 6 êâіòíÿ 1800 ð. ó Êàòåðèíîñëàâі áóëî âіäêðèòî Êîíòîðó îïіêè íîâîðîñіéñüêèõ іíîçåìíèõ ïîñåëåíöіâ, ÿêà êîíòðîëþâàëà öåé ïðîöåñ. ×àñòèíà
íîâîïðèáóëèõ êîëîíіñòіâ îñіëà â ãóáåðíñüêîìó öåíòðі, çàéíÿâøè íåâäîâçі
âàãîìі ïîçèöії ó ïðîìèñëîâîñòі ìіñòà.
З’ясуйте, за яких обставин на Півдні України розвивалося ринкове господарство.

3. Порто-франко Одеси
×îðíîìîðñüêà Ïàëüìіðà
льміра – стародавнє місто в Сирії, засноване в одній з оаз північної частини
Сирійської пустелі, біля підніжжя масиву Джабал-Абу-Руджмайн (близько 215 км на
північний схід від Дамаска). Нині на її місці лежить містечко Тадмур. Грецька назва
Пальміра є перекладом оригінальної арамейської назви Тадмур (пальма).
У переносному значенні Пальмірою називають місто, архітектура якого вражає
розкішшю та монументальністю.

Íàçâà ìіñòà Îäåñà âïåðøå çãàäóєòüñÿ 21 ñі÷íÿ 1795 ð. Іñíóє êіëüêà âåðñіé ïðî її ïîõîäæåííÿ, ïðîòå íàéáіëüø äîñòîâіðíèì ââàæàєòüñÿ ïðèïóùåííÿ, ùî ìіñòî âèíèêëî íà ìіñöі äàâíüîãðåöüêîї êîëîíії Îäåññ.
Óâåäåííÿ ðåæèìó ïîðòî-ôðàíêî â Îäåñі âèäіëèëî її іç çàãàëüíîї ìèòíîї
òåðèòîðії Ðîñіéñüêîї äåðæàâè. Ó çîíі ïîðòî-ôðàíêî òîâàðè äîçâîëÿëîñÿ íå
òіëüêè âèâàíòàæóâàòè, çáåðіãàòè, à é ïåðåïàêîâóâàòè і ïåðåðîáëÿòè. Áіëÿ
âèòîêіâ ïîðòî-ôðàíêî â Îäåñі ñòîÿâ À. äå Ðіøåëüє (1766–1822).
Ó äîïîâіäíіé çàïèñöі Îëåêñàíäðó I âіí ùå â 1814 ð. âèêëàâ ñâîї ïëàíè,
ùî ïîòðіáíî çðîáèòè äëÿ ïðîöâіòàííÿ ×îðíîìîðñüêîãî ðåãіîíó. Ïîðòî-

Ïðàêòè÷íà ãàâàíü â Îäåñі. Ïîøòіâêà êіíöÿ ÕІÕ ñò.
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ôðàíêî, çà çàäóìîì Ðіøåëüє, íåçâàæàþ÷è íà âіéñüêîâі òà ïîëіòè÷íі
íåãàðàçäè, ìàëî çàëó÷èòè íà ïіâäåíü
Ðîñії êàïіòàëè ç іíøèõ äåðæàâ. Äî
òîãî æ іíîçåìöі ïîâèííі áóëè ñòàòè
äëÿ ìіñöåâèõ ïðîìèñëîâöіâ äîáðèìè
â÷èòåëÿìè і ïðèêëàäîì âåäåííÿ ñïðàâ. Ðіøåëüє òàêîæ ïîïåðåäæàâ ïðî
íåîáõіäíіñòü âñòàíîâëåííÿ êàðàíòèíіâ, ÿêі áóäóòü ïåðåøêîäæàòè âèíèêíåííþ іíôåêöіéíèõ çàõâîðþâàíü, åïіäåìіé ÷óìè.
Ñèñòåìà ïîðòî-ôðàíêî ìàëà ñëóãóâàòè ïîøòîâõîì äëÿ ðîçâèòêó âіëüíîї
òîðãіâëі. Òîðãîâöі çà òàêèõ óìîâ íå ïðèõîâóâàëè ñâîїõ òîâàðіâ, àáè óíèêíóòè ìèòà, òà íå øóêàëè îáõіäíèõ øëÿõіâ. Öå ìàëî çàáåçïå÷èòè ñòðіìêèé
âèõіä íà ñåðåäçåìíîìîðñüêèé, òîáòî ïіâäåííîєâðîïåéñüêèé, òîâàðíèé і
ãðîøîâèé ðèíêè çà ðàõóíîê åêñïîðòó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії òà
іìïîðòó ïîòðіáíèõ іìïåðії òîâàðіâ.
Çóñèëëÿ Ðіøåëüє і éîãî íàñòóïíèêà ãðàôà Ëàíæåðîíà óâіí÷àëèñÿ óñïіõîì.
Óêàçîì âіä 16 êâіòíÿ 1817 ð. Îäåñі і її ïîðòó áóëî äàðîâàíî ïðàâà і ñâîáîäó
òîðãіâëі, ïðèñâîєíî ïîðòî-ôðàíêî. Îäåñüêå ïîðòî-ôðàíêî ïî÷àëî äіÿòè
15 ñåðïíÿ 1819 ð. і ïðîіñíóâàëî 40 ðîêіâ.
Порто-франко (з італ. – «вільний
порт», «вільна гавань») – режим, за
якого порт, місто або інша територія
мають право безмитної купівлі-продажу
товарів.

«У звичайному порту ввіз товарів з-за кордону включає низку бюрократизованих
процедур, як-от: контроль та оцінка вартості товарів чиновниками, сплата митного
збору, нерідко – карантинний огляд увезеної продукції. Усі ці процедури є вкрай
небажаними для більшості торговців... Тож не дивно, що можливість скасувати частину з перерахованих вище процедур отримала позитивний відгук майже в усіх
верств населення...» – зазначає дослідник В. Соколовський.

Ùå îäíієþ ïåðåâàãîþ ïîðòî-ôðàíêî áóëî ïðÿìå ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ìіñöåâîї ïðîìèñëîâîñòі. Êóïöі, ïðèâîçÿ÷è òîâàðè äî áåçìèòíîãî ïîðòó, áóëè
ìàéæå âïåâíåíі, ùî їõ ðîçêóïëÿòü, çàâàíòàæóâàëèñÿ òîâàðîì (ïåðåâàæíî çåðíîì) òà âіä’їæäæàëè. Ç іìïîðòíèõ òîâàðіâ ñòÿãóâàëèñÿ ïîäàòêè –
ñïî÷àòêó â ðîçìіðі 1/5, à ç 1841 ð. – 2/5 ìèòíîãî
çáîðó.
Íàòîìіñòü ìіñöåâі ïіäïðèєìöі, ìàþ÷è ìîæëèâіñòü êóïóâàòè çàêîðäîííó ñèðîâèíó áåç ìèòíèõ
çáîðіâ, ìîãëè âіäêðèâàòè ôàáðèêè òà çàâîäè, ùî
ïðàöþâàëè íà öіé ñèðîâèíі. Â Îäåñі íàëàãîäèëîñÿ
âèðîáíèöòâî ìèëîâàðіííÿ, ïî÷àëà ðîçâèâàòèñÿ
øâåéíà òà òêàöüêà ïðîìèñëîâіñòü.
Òàêîæ ìîæëèâîñòі ïîðòî-ôðàíêî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè âèðîáíèêàìè, êîòðі
ìàëè çìîãó çáóâàòè çáіææÿ, ùî äóæå ñïðèÿëî ðîçâèòêó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïðîìèñëіâ Õåðñîíùèíè
òà ñóìіæíèõ іç íåþ ãóáåðíіé.
Ïàì’ÿòíèê
À. äå Ðіøåëüє â Îäåñі

Дайте визначення поняття «порто-франко».
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Îäåñà. Ïîøòіâêà êіíöÿ ÕІÕ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò.

Çà ðàõóíîê ïðèáóòêó, îòðèìàíîãî âіä ïîðòî-ôðàíêî, ìіñòî áàãàòøàëî òà
ðîçáóäîâóâàëîñÿ. Äî çàïðîâàäæåííÿ «âіëüíîї ãàâàíі» ìàêñèìàëüíèé äîõіä,
îòðèìàíèé ìіñüêîþ êàçíîþ çà ðіê, ñÿãàâ 482 òèñ. ðóáëіâ, ó 1850-õ ðîêàõ –
3 ìëí 325 òèñ. ðóáëіâ. Çà îáñÿãàìè âèâåçåííÿ çà êîðäîí ïøåíèöі Îäåñà
ïîñіäàëà ïåðøå ìіñöå â Ðîñіéñüêіé іìïåðії (âіä 1874 ð. – і â Єâðîïі).
Ç Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè åêñïîðòóâàëè çåðíî, öóêîð, âîâíó, õóäîáó,
ïòèöþ, øêіðó, ïîñóä, ñìîëó, ðèáó, ïëóãè, à іìïîðòóâàëè (ââîçèëè) ìåáëі,
ìàøèíè, òþòþí, êàâó, öèòðóñîâі, ãîðіõè, âèíà. ×àñòêà óêðàїíñüêèõ òîâàðіâ ó çàãàëüíîðîñіéñüêîìó åêñïîðòі ñòàíîâèëà 70 %, âîâíè – 60 %.
о одеської пристані 1837 р. причалило 650 кораблів, з яких половина була
італійські (переважно під австрійським і сардинським прапорами); за ними були
англійські та грецькі судна. Експорт найбільше складався з пшениці (до Англії та
Італії), лою (до Англії) і вовни. Імпорт – з мануфактури та колоніальних товарів.
Товарний обіг одеської пристані дорівнював Ризі, а з російських поступався лише
Петербурзькому», – писав німецький учений-мандрівник Й.-Г. Коль про одеський
порт, який відвідав 1838 р.

Які факти свідчать, що одеський порт був міжнародний?

Íàéðіçíîìàíіòíіøі іíîçåìíі òîâàðè, ÿêі ââîçèëèñÿ äî іìïåðії ÷åðåç Îäåñó, ïîòіì ïîøèðþâàëèñÿ íå òіëüêè ïî âñіé Ðîñії, à é òðàíçèòîì äî Àâñòðії,
à ÷åðåç Êàâêàç – äî Ïåðñії.
Êіëüêіñòü íàñåëåííÿ Îäåñè âïðîäîâæ 1823–1849 ðð. çðîñëà ó 2 ðàçè і
äîñÿãëà 8 òèñ. І öå íåçâàæàþ÷è íà âіéíó 1828–1829 ðð., åïіäåìії ÷óìè
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(1829; 1837), õîëåðè (1830; 1848–1849), íåâðîæàé 1833 ð. Ó ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò. Îäåñà ñòàє ÷åòâåðòèì çà âåëè÷èíîþ ìіñòîì Ðîñіéñüêîї іìïåðії
ïіñëÿ Ïåòåðáóðãà, Ìîñêâè і Âàðøàâè.
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕРЕВІ
ВІР
Р ТЕ
Е СЕБЕ
С ЕБЕ
Е
1. Що було раніше: початок промислового перевороту в Наддніпрянській
Україні чи отримання Одесою статусу порто-франко?
2. На землях яких сучасних областей України відбувалося становлення
цукрової промисловості?
3. Дайте визначення понять: «товарне виробництво», «ринкові відносини».
4. Поміркуйте, чому промисловий переворот називають революцією.
5. Схарактеризуйте ступінь розвитку індустріального суспільства в Наддніпрянській Україні в першій половині XIX ст.

§ 4. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ
1. Новгород-Сіверський автономістський гурток

«Козацтво втратило… своє старе значення центрального суспільного елемента.
На його місце виступило панство», – наголошувала історик О. Єфименко.

Òâîðåííÿ íàöіîíàëüíîї іäåї âàðòî ðîçïî÷àòè ç êîçàöüêî-àâòîíîìіñòñüêîãî
ïåðіîäó (âіä äðóãîї ïîëîâèíè XVIII äî ïåðøîї ÷âåðòі XIX ñò.), ðîçãëÿäàþ÷è
äіÿëüíіñòü ó÷àñíèêіâ Íîâãîðîä-Ñіâåðñüêîãî àâòîíîìіñòñüêîãî ãóðòêà.
Âіí іñíóâàâ ó Íîâãîðîä-Ñіâåðñüêîìó íàìіñíèöòâі â 1780–1790-õ ðîêàõ.
Äî ãóðòêà âõîäèëè À. Ãóäîâè÷, Ã. Äîëèíñüêèé, Î. Ëîáèñåâè÷, Ã. Ïîëåòèêà,
À. Õóäîðáà, Â. Êàïíіñò, Ô. Òóìàíñüêèé òà іí. Ãîëîâíå çàâäàííÿ ãóðòêà
ïîëÿãàëî â ðåàëіçàöії ïëàíіâ âіäíîâëåííÿ óêðàїíñüêîї àâòîíîìії, âèçíàííі
ïðàâ óêðàїíñüêîãî êîçàöòâà òà øëÿõåòñòâà, âіäðîäæåííі íàöіîíàëüíîї
êóëüòóðè.
Ïðîïàãóþ÷è ñâîї іäåї, ÷ëåíè Íîâãîðîä-Ñіâåðñüêîãî ãóðòêà îáìåæóâàëèñÿ
êóëüòóðíî-ïðîñâіòíèöüêîþ òà îñâіòíüîþ äіÿëüíіñòþ. Áóëî ðîçðîáëåíî ðÿä
ïðîåêòіâ, ÿêі, íà æàëü, òàê і íå ðåàëіçóâàëèñÿ. Ñåðåä íèõ ñëіä íàçâàòè ïðîåêò
ïî÷àòêîâîї ãіìíàçії òà çàñíóâàííÿ óíіâåðñèòåòó І. Õàëàíñüêîãî, ñòâîðåííÿ
«Àêàäåìі÷íîãî çіáðàííÿ» і êíèãàðíі Ô. Òóìàíñüêèì, ïðîåêò àâòîêåôàëії
óêðàїíñüêîї ïðàâîñëàâíîї öåðêâè Ñ. Ïàëüìîâñüêîãî òà Â. Øèøàöüêîãî,
ëіòåðàòóðíі ïðîåêòè Î. Ëîáèñåâè÷à òà ìóçè÷íі À. Ðà÷èíñüêîãî.
Ïðàöþþ÷è â òîãî÷àñíèõ äåðæàâíèõ óñòàíîâàõ, âîíè çáèðàëè і âèâ÷àëè
іñòîðè÷íі äæåðåëà ç ìèíóëîãî ðіäíîãî êðàþ, ãåíåàëîãіþ âіäîìèõ êîçàöüêèõ ðîäèí і íà їõ îñíîâі óêëàäàëè òà ïîøèðþâàëè ïðàöі ç іñòîðії òà åòíîãðàôії Óêðàїíè.
Схарактеризуйте діяльність Новгород-Сіверського гуртка.
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Çóñèëëÿìè ãóðòêà ðîáèëèñÿ ñïðîáè çíàéòè äèïëîìàòè÷íó ïіäòðèìêó іäåї
âіäíîâëåííÿ êîçàöüêîї àâòîíîìії. 24 êâіòíÿ 1791 ð. â Áåðëіíі âіäáóëàñÿ
çóñòðі÷ Â. Êàïíіñòà ç ãîëîâîþ êàáіíåòó ìіíіñòðіâ Ïðóññії Ãåðöáåðãîì. Îäíàê
ïðóññüêèé ìîíàðõ óõèëèâñÿ âіä âіäïîâіäі. Ïîïðè íåâäà÷ó äèïëîìàòè÷íîї
ìіñії Â. Êàïíіñòà, ñàì öåé ôàêò çàñâіä÷óâàâ íàÿâíіñòü äîñèòü ðàäèêàëüíèõ
ñèë, çäàòíèõ âèêîðèñòîâóâàòè ìіæíàðîäíі âàæåëі äëÿ äîñÿãíåííÿ ñâîєї ìåòè.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÂÀÑÈËÜ ÊÀÏÍІÑÒ
(1758–1823)
Ïðîñâіòíèê, ïèñüìåííèê, ãðîìàäñüêèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ íà Ïîëòàâùèíі ó äâîðÿíñüêіé ðîäèíі, ùî ìàëà
êîçàöüêі êîðåíі. Îáіéìàâ ïîñàäè ïðåäâîäèòåëÿ
äâîðÿíñòâà Êèїâñüêîї ãóáåðíії, ãåíåðàëüíîãî ñóääі
Ïîëòàâñüêîї ãóáåðíії. Â «Îäі íà ðàáñòâî» (1783) ðіçêî
âèñòóïèâ ïðîòè çàêðіïà÷åííÿ óêðàїíñüêèõ ñåëÿí.
1787 ð. ðàçîì ç ãðóïîþ àðèñòîêðàòіâ-àâòîíîìіñòіâ
ïіäãîòóâàâ ïðîåêò âіäíîâëåííÿ êîçàöüêèõ ôîðìóâàíü â Óêðàїíі («Ïîëîæåíèå, íà êàêîì ìîæåò áûòü
Âàñèëü Êàïíіñò
íàáðàíî è ñîäåðæàíî âîéñêî îõî÷èõ êàçàêîâ»), ÿêèé
óðÿä âіäõèëèâ. Ïðîòÿãîì 1812–1813 ðð. áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ôîðìóâàííі
óêðàїíñüêîãî êîçàöüêîãî îïîë÷åííÿ. Ïåðåêëàâ «Ñëîâî î ïîëêó Іãîðåâіì» ðîñіéñüêîþ ìîâîþ і çðîáèâ öіêàâèé êîìåíòàð, ó ÿêîìó ïіäêðåñëèâ óêðàїíñüêå
ïîõîäæåííÿ òà óêðàїíñüêі îñîáëèâîñòі öüîãî òâîðó.
Які факти біографії В. Капніста свідчать про його активну громадську
діяльність?

Одним із представників Новгород-Сіверського гуртка був Андрій Гудович
ч (1731–
1808), в особі якого поєдналися державницькі традиції старої Гетьманщини з новітніми європейськими культурними й політичними планами. Він навчався в університеті Кенігсберга. Німецька освіта і подорож Європою назавжди позначилися на його
світогляді. Звідси він виніс глибоке переконання, що подальший розвиток України
має бути пов’язаний із західноєвропейським культурним і політичним світом, передусім з німецьким. А. Гудович був причетний до закордонної місії В. Капніста.

З’ясуйте, що зближує А. Гудовича та Г. Полетику, робить їх представниками однієї епохи.

ПЕРСОНАЛІЇ
ÃÐÈÃÎÐІÉ ÏÎËÅÒÈÊÀ
(1725–1784)
Ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íèé äіÿ÷, ïèñüìåííèê. Íàðîäèâñÿ â ì. Ðîìíè Ïîëòàâñüêîї ãóáåðíії (òåï
ïåð Ñóìñüêà îáëàñòü). Ïîõîäèâ ç êîçàöüêî-ñòàðøèíñüêîãî
ðîäó Ïîëåòèê. Çàê
êіí÷èâ Êèїâñüêó àêàäåìіþ (1745). Áóâ îáðàíèé äåïóòàòîì
êîìіñії
і ії çіі ñêëàäàííÿ «Íîâîãî óëîæåííÿ» âіä øëÿõåòñòâà Ëóáåíñüêîãî ïîëêó.
Íà çàñіäàííÿõ êîìіñії îáñòîþâàâ àâòîíîìíèé óñòðіé Ëіâîáåðåæíîї Óêðàїíè

Історія України

44

і ïðàâà óêðàїíñüêîãî øëÿõåòñòâà. Ïîëåòèêà áóâ áіáëіîôіëîì, à éîãî êîëåêöіÿ
ðóêîïèñíèõ і äðóêîâàíèõ êíèæîê áóëà íàéáіëüøîþ ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії.
Вивчаючи факти біографії Г. Полетики, чи можна вважати його представником освіченої еліти?

Ðîäîâèé ãåðá
Ëîáèñåâè÷іâ

ÎÏÀÍÀÑ ËÎÁÈÑÅÂÈ×
(1732–1805)
Ïèñüìåííèê. Íàðîäèâñÿ â ì. Ïîãàð íà ×åðíіãіâùèíі
(òåïåð Áðÿíñüêà îáëàñòü, Ðîñіÿ) â êîçàöüêî-ñòàðøèíñüêіé ðîäèíі. Íàâ÷àâñÿ ó Êèїâñüêіé àêàäåìії (1747–
1752). Áóâ ïåðåêëàäà÷åì і ñåêðåòàðåì ó Ê. Ðîçóìîâñüêîãî (1761–1774). Î. Ëîáèñåâè÷à ââàæàþòü ïîïåðåäíèêîì Êîòëÿðåâñüêîãî. Âіí ïåðåðîáèâ Âåðãіëієâі åêëîãè
(îäèí ç âèäіâ àíòè÷íîї, à ïîòіì і єâðîïåéñüêîї ïîåçії
ïðî ïàñòóøå æèòòÿ) – «Âåðãèëëèåâû ïàñòóõè â ìàëîðîññèéñêèõ êîáåíÿê ïåðåîäåòûå». Çàëèøèâ ïåðåêëàä ç
ôðàíöóçüêîї ìîâè – «Ñëîâî ïðåçèäåíòà äå Ìîíòåñê’є».
«Ëîáèñåâè÷, îäèí іç ïåðøèõ ïðåäñòàâíèêіâ óêðàїíñüêîї
іíòåëіãåíöії, çðîçóìіâ çíà÷åííÿ óêðàїíñüêîї íàðîäíîї
ìîâè äëÿ äàëüøîãî ðîçâèòêó óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè,
óêðàїíñüêîї íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè», – íàãîëîøóâàâ
ó ñâîїé ðîçâіäöі, ïðèñâÿ÷åíіé Î. Ëîáèñåâè÷ó, ó÷åíèé
Î. Îãëîáëèí.

Що нового побачили вчені, досліджуючи діяльність О. Лобисевича?

«Іñòîðіÿ Ðóñіâ». Äîñëіäæóþ÷è ïåðіîä êîçàöüêîãî àâòîíîìіçìó, óêðàїíñüêèé іñòîðèê Â. Êóëü÷èöüêèé ïèñàâ: «Їõíüîþ “Áіáëієþ” ñòàëà àíîíіìíà
“Іñòîðіÿ Ðóñіâ”». Òî÷íå àâòîðñòâî íå âñòàíîâëåíå, àëå çà îäíієþ ç ãіïîòåç її
àâòîðàìè ìîãëè áóòè Ã. Ïîëåòèêà òà éîãî ñèí Âàñèëü. Ïðàöÿ òàєìíî ïîøèðþâàëàñÿ â ðóêîïèñàõ ó ñåðåäîâèùі óêðàїíñüêîãî äâîðÿíñòâà. «Іñòîðіÿ
Ðóñіâ» ìіñòèëà âèêëàä іñòîðії óêðàїíñüêîãî íàðîäó і äåðæàâíîñòі âіä íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ äî 1769 ð., ðîçïîâіäü ïðî áîðîòüáó ïðîòè ÷óæîçåìíîãî
ïîíåâîëåííÿ. ×іëüíå ìіñöå ó òâîðі ïîñіäàє іñòîðіÿ Êèїâñüêîї äåðæàâè òà
òÿãëіñòü äåðæàâíèöüêèõ òðàäèöіé çà ÷àñіâ Õìåëüíè÷÷èíè òà Ãåòüìàíùèíè.
Ãîëîâíà іäåÿ
ÿ – ñòâåðäæåííÿ ïðàâà íàðîäó íà ñàìîñòіéíèé äåðæàâíèé
ðîçâèòîê. Àâòîð öüîãî ïîïóëÿðíîãî òâîðó äîâîäèâ, ùî ñàìå Óêðàїíà є ïðÿìîþ íàñòóïíèöåþ Êèїâñüêîї Ðóñі, ùî óêðàїíñüêèé íàðîä âіäðіçíÿєòüñÿ âіä
ðîñіÿí, ìàє âëàñíó ñàìîáóòíþ êóëüòóðó òà çâè÷àї, à òîìó ìàє âñі ïðàâà íà
âіäíîâëåííÿ äåðæàâíîñòі. Íà äóìêó іñòîðèêà Î. Îãëîáëèíà, «Іñòîðіÿ Ðóñіâ»
áóëà «äåêëàðàöієþ ïðàâ óêðàїíñüêîї íàöії òà âі÷íîþ êíèãîþ Óêðàїíè». Óïåðøå ïðàöþ îïóáëіêóâàâ ó Ìîñêâі êóëüòóðíèé äіÿ÷ Î. Áîäÿíñüêèé ó 1846 ð.
Як ви вважаєте, чому історик О. Оглоблин назвав «Історію Русів»
«декларацією прав української нації та вічною книгою України»?

Âîäíî÷àñ ó öåé ïåðіîä ç’ÿâèëàñÿ «Åíåїäà» І. Êîòëÿðåâñüêîãî – ïåðøèé
òâіð íàðîäíîþ ìîâîþ – і ðîçïî÷àëîñÿ çáèðàííÿ óêðàїíñüêîãî ôîëüêëîðó.
Çãàñàííÿ іñòîðè÷íîї ïàì’ÿòі êîçàöüêîãî àâòîíîìіçìó é ìàñîâà ðóñèôіêàöіÿ
óêðàїíöіâ ÷åðåç, íàñàìïåðåä, çàïðîâàäæåííÿ íîðì ðîñіéñüêîї îñâіòè òà
íàïëèâ ðîñіéñüêîãî ÷èíîâíèöòâà і âіéñüêîâèõ ó íàéáіëüøі ìіñòà çìóøóâàëè
øóêàòè íîâîї іäåéíîї îñíîâè.
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Âіäïîâіäíî äî ïîãëÿäіâ íіìåöüêîãî ôіëîñîôà É. Ãåðäåðà, ïîäàëüøèé
ðîçâèòîê íàöіîíàëüíîї іäåîëîãії áàçóâàâñÿ íà äîñëіäæåííі åòíîãðàôі÷íèõ,
ôîëüêëîðíèõ òà ïñèõîëîãі÷íèõ âіäìіííîñòåé óêðàїíöіâ.

2. Значення фольклору та етнографії
в дослідженні національних ознак українців
Âіäðîäæåííÿ â ïåâíîї ÷àñòèíè íàñåëåííÿ òîãî÷àñíèõ óêðàїíñüêèõ çåìåëü
іñòîðè÷íîї ïàì’ÿòі, ùî âèÿâèëîñÿ, íàñàìïåðåä, ó áàæàííі íå òіëüêè ïîðèíóòè â ìèíóëå ñâîãî íàðîäó, àëå é ðåêîíñòðóþâàòè éîãî, äî äåÿêîї ìіðè – íàâіòü
æèòè íèì, äàëî ïîäàëüøèé ïîøòîâõ äëÿ ðîçâèòêó òèõ ãàëóçåé çíàíü, ùî
âіäîáðàæàëè ðіçíі ñòîðîíè áóòòÿ óêðàїíñüêîãî åòíîñó. Òàê ïîñòàâ ïåðøèé
(àêàäåìі÷íèé) åòàï íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó іç öåíòðîì ó Õàðêîâі.
1805 ð. ó ìіñòі áóëî âіäêðèòî óíіâåðñèòåò – ïåðøèé ó Íàääíіïðÿíñüêіé
Óêðàїíі. Õàðêіâñüêèé óíіâåðñèòåò, íà âіäìіíó âіä іíøèõ àíàëîãі÷íèõ
çàêëàäіâ, âіäêðèëè íå ç іíіöіàòèâè óðÿäó. Ç ïî÷óòòÿì ïàòðіîòèçìó é ïðàãíåííÿì ïіäíåñòè êóëüòóðíèé ðіâåíü íàñåëåííÿ óêðàїíñüêèõ çåìåëü ãðóïà
ìіñöåâîãî äâîðÿíñòâà íà ÷îëі ç ïðîãðåñèâíèì äіÿ÷åì Âàñèëåì Êàðàçіíèì,
ñèíîì êîçàöüêîãî ñòàðøèíè, çóìіëà ïåðåêîíàòè іìïåðàòîðà Îëåêñàíäðà I
äàòè äîçâіë íà çàñíóâàííÿ â Õàðêîâі óíіâåðñèòåòó. Çàâäÿêè òîìó, ùî Õàðêіâ ñòàâ îñâіòíіì öåíòðîì, âіí äî êіíöÿ 1830-õ ðîêіâ çàëèøàâñÿ çíà÷íèì
êóëüòóðíèì îñåðåäêîì, öåíòðîì íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ.
Ïðè óíіâåðñèòåòі áóëî çàñíîâàíî äðóêàðíþ і êíèãàðíþ, çàïî÷àòêîâàíî
âèäàííÿ ãàçåò, æóðíàëіâ, àëüìàíàõіâ. Ñïî÷àòêó âîíè áóëè óêðàїíñüêèìè
ëèøå çà òåìàòèêîþ, çãîäîì і çà ìîâîþ, à ÷àñòіøå äâîìîâíèìè – óêðàїíñüêîþ і ðîñіéñüêîþ. Öі âèäàííÿ âèñâіòëþâàëè íå òіëüêè ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íå é ïîëіòè÷íå æèòòÿ ðåãіîíó, à é ïðîáëåìè óêðàїíîçíàâ÷îãî õàðàêòåðó: іñòîðè÷íå ìèíóëå òà ñàìîáóòíіñòü óêðàїíñüêîї êóëüòóðè òîùî.
Поясніть провідну роль Харкова в національно-культурному русі українських земель на початку XIX ст.

Õàðêіâñüêèé óíіâåðñèòåò. Ñâіòëèíà ÕІÕ ñò.
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«До 30-х років XIX ст. навколо Харківського університету склався гурток людей,
який виступив із свідомою думкою працювати на терені науки і літератури для відродження української народності, тобто, з одного боку, для того, щоб розкривати
шляхом наукової праці стихію цієї народності, з іншого – шляхом літературної творчості народною українською мовою вводити її в загальний міжнародний культурний
зв’язок… Незалежно від своїх талантів і енергії, професори університету все ж таки
створили середовище, яке було провідником культурних ідей, пов’язувало – погано
чи добре, – місцеве безпосереднє життя з тим, що виробила Західна Європа в сфері суспільних настроїв», – відзначала історик О. Єфименко.

Ïåðøèé íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ìàñîâèé ïîïóëÿðíèé ÷àñîïèñ «Óêðàèíñêèé âåñòíèê» âèäàâàâñÿ â Õàðêîâі (1816–1819) і ìàâ ñâîїì äåâіçîì
«ñïðèÿòè âñåáі÷íîìó ïіäíåñåííþ íàóêè é ëіòåðàòóðè». Íà éîãî ñòîðіíêàõ
ïîïóëÿðèçóâàëèñÿ çíàííÿ ç іñòîðії, åòíîãðàôії, ãåîãðàôії Óêðàїíè, ïðîïàãóâàëîñÿ âèêîðèñòàííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè.
Âèÿâëÿþ÷è íàöіîíàëüíó іäåíòè÷íіñòü, óêðàїíñüêà іíòåëіãåíöіÿ, ÿê і
іíòåëіãåíöіÿ іíøèõ êðàїí Ñõіäíîї Єâðîïè, çîñåðåäèëà óâàãó íà íåïîâòîðíèõ ðèñàõ ñâîєї åòíі÷íîї ñïіëüíîñòі: ôîëüêëîðі, åòíîãðàôії, ìîâі, іñòîðії,
ëіòåðàòóðі. Ìîäà ñåðåä óêðàїíñüêîї äâîðÿíñüêîї ìîëîäі íà іäåї íіìåöüêîãî
ôіëîñîôà É. Ãåðäåðà, ÿêèé çàêëèêàâ âіäêèíóòè «âèñîêó êóëüòóðó» і çâåðíóòèñÿ äî íîâèõ äæåðåë íàòõíåííÿ â äіéñíіé, íå çіïñîâàíіé, ñàìîáóòíіé
êóëüòóðі ïðîñòîãî íàðîäó, ïðèâåëà äî òîãî, ùî áàãàòî ìîëîäèõ іíòåëіãåíòіâ
õîäèëè ïî ñåëàõ і øóêàëè, ñëóõàëè, à ïîòіì ïóáëіêóâàëè ïåðëèíè íàðîäíîї ìóäðîñòі. «ß ïіñíÿìè çàéìàþñü ç áëàãîãîâіííÿì: æîäåí âіðø, æîäíå
îñîáëèâå ñëîâî íå áóäå â ìîєìó âèäàííі çàãóáëåíå. ß âіä÷óâàþ, õòî і äå
çàïèñàâ, ùîá ïîäàòè íàéòî÷íіøå äæåðåëî äëÿ òèõ, õòî âèâ÷àє íàðîäíó
ïîåçіþ і óêðàїíñüêó ìîâó», – ïèñàâ Ï. Êóëіø ó ëèñòі äî І. Ñðåçíåâñüêîãî.
Дайте власне визначення поняття «ідентичність».

Одним із перших шанувальників і видавців української народної поезії був Микола Цертелєв, з родини грузинських князів. 1819 р. він опублікував у Петербурзі книжку
«Опыт собрания старинных малороссийских песен». У передмові підкреслювалося, що пісні віддзеркалюють геній і дух народу, чистоту й мораль, які притаманні
«малоросам». Висновок М. Цертелєва перегукувався з визначенням польського
митця Адама Міцкевича, що українці – найпоетичніші й наймузичніші серед
слов’янських народів.

Ó 1820–1840-õ ðîêàõ ó Õàðêîâі äіÿâ ïîåòè÷íèé ãóðòîê «õàðêіâñüêèõ
ðîìàíòèêіâ». Âіí îá’єäíàâ Ì. Êîñòîìàðîâà, À. Ìåòëèíñüêîãî, Î. Êîðñóíà
òà õàðêіâñüêó óíіâåðñèòåòñüêó ìîëîäü íà ÷îëі ç І. Ñðåçíåâñüêèì. Ñôåðîþ
їõíіõ çàöіêàâëåíü ñòàëà ëіòåðàòóðà, ìîâîçíàâñòâî, іñòîðіÿ òà åòíîãðàôіÿ.
Ðîìàíòèêè ïðîñëàâëÿëè íàðîä, éîãî êóëüòóðó, îñîáëèâî ïіñåííó, ÿê
âèÿâ ñàìîáóòíüîãî äóõó. Âîíè äîâîäèëè, ùî íàðîäíà òâîð÷іñòü, æèòòÿ і
ìèñëåííÿ íàðîäó – òî íàéãîëîâíіøå äæåðåëî äëÿ òâîð÷îñòі іíòåëåêòóàëіâ. Êîæíà íàðîäíà êóëüòóðà є áåçöіííîþ і ïîïîâíþє äóõîâíå áàãàòñòâî
ñâіòó. Ïîñòóïîâî âäîñêîíàëþâàëîñü îïðàöþâàííÿ òà ïîïóëÿðèçàöіÿ
ôîëüêëîðíèõ òâîðіâ, çäіéñíþâàâñÿ íàóêîâèé àíàëіç êîæíîãî ç íèõ.
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Çäîáóòêè «õàðêіâñüêèõ ðîìàíòèêіâ» âіäîáðàæåíî
â ðіçíîìàíіòíèõ íàóêîâèõ і ìèñòåöüêèõ òâîðàõ.
Ó 1833–1838 ðð. òðüîìà îêðåìèìè âèïóñêàìè ó
Õàðêîâі âèõîäèëà ôîëüêëîðíà çáіðêà ïіä íàçâîþ
«Çàïîðîæñêàÿ ñòàðèíà». Її âèäàâöåì áóâ ïðîôåñîð
Õàðêіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó І. Ñðåçíåâñüêèé. Ó çáіðöі
äðóêóâàëèñü óðèâêè ç êîçàöüêèõ ëіòîïèñіâ, ïîâіñòåé,
îïîâіäàíü, іñòîðè÷íі ïіñíі òà äóìè. 1834 ð. âèéøëà
ñòàòòÿ І. Ñðåçíåâñüêîãî «Âçãëÿä íà ïàìÿòíèêè óêðàèíñêîé íàðîäíîé ñëîâåñíîñòè». Öå áóâ ïåðøèé äðóêîâàíèé ïóáëі÷íèé âèñòóï íà çàõèñò óêðàїíñüêîї Іçìàїë Ñðåçíåâñüêèé
ìîâè. Àâòîð êàòåãîðè÷íî çàÿâèâ, ùî íåìàє íàéìåíøîãî ñóìíіâó â òîìó, ùî
óêðàїíñüêà є ìîâîþ, à íå íàðі÷÷ÿì.
«Срезневський був разом з тим і головною силою літературних видань: “Українського збірника” і “Альманаху”. Цей надзвичайно енергійний і обдарований великорос виріс у Харкові і пристрасно полюбив свою нову батьківщину: він був, без сумніву, найвидатнішим у ряду харківських діячів 30-х років ХІХ ст. Пізніше, в 40-х роках,
коли Срезневський повернувся з-за кордону, де вивчав слов’янські прислівники і
літературу і зайняв кафедру в Харківському університеті, він своїми лекціями також
ж
багато сприяв вихованню в учнівському юнацтві симпатій до місцевого і народного
елементу в науці і громадському житті», – писала О. Єфименко.

Чи можна вважати І. Срезневського та О. Лобисевича однодумцями?

Åòíîãðàôі÷íі ìàòåðіàëè âèêîðèñòîâóâàëèñÿ äëÿ äієâîãî ïіäêðіïëåííÿ
òåçè ïðî òå, ùî óêðàїíñüêèé íàðîä ó ïîáóòі, çâè÷êàõ, îäÿçі òà âіðóâàííÿõ
ìàâ áåçëі÷ ïðèòàìàííèõ ëèøå éîìó ðèñ.
За М. Грохом, на першому етапі відродження національна група стає
предметом уваги дослідників, які вивчають фольклорну спадщину.
Робиться це мовою іншого народу. Використовуючи підручник, доберіть факти на підтвердження цієї тези.

Îêðіì «Óêðàèíñêîãî âåñòíèêà», ó Õàðêîâі â ðіçíèé ÷àñ âèõîäèëè «Óêðàїíñüêèé àëüìàíàõ», «Ìîëîäèê», «Ñíіï», ÿêі ïóáëіêóâàëè òâîðè Ï. ÃóëàêàÀðòåìîâñüêîãî, Є. Ãðåáіíêè, Ì. Êîñòîìàðîâà, І. Ñðåçíåâñüêîãî, À. ×óáèíñüêîãî, Â. Êàðàçіíà òà іí.
«...Зближення моє з цією людиною (І. Срезневським) дуже сприяло моєму прагненню до вивчення малоросійської народності. У цей час від народних малоросійських пісень я перейшов до читання малоросійських творів, яких, як відомо, було в
той час дуже мало. До тих пір я не читав жодної малоросійської книги, крім “Енеїди”
Котляревського... За короткий час я перечитав усе, що тільки було друкованого малоросійською. Але цього мені здавалося мало; я хотів познайомитися з самим народом
не з книг, але з живої мови, живого спілкування з ним. З цією метою я став робити
етнографічні екскурсії з Харкова по сусідніх селах...» – писав М. Костомаров.

Поміркуйте, як складався процес вивчення української народності у
М. Костомарова.
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Одним із завдань «збирачів фольклору було з’ясування народних думок про найважливіші історичні події української історії, тобто вивчались народний дух, народна
філософія та національний характер. Але найбільш важливою проблемою було психологічне розрізнення двох народів, що мали одну або майже подібну самоназву –
русин, малорос, руський, великорос», – зауважує український історик В. Кульчицький.

3. Кирило-Мефодіївське братство
Ó 1840-õ ðîêàõ àêòèâіçóâàëîñÿ íàöіîíàëüíå æèòòÿ â Êèєâі. Ðóøіéíîþ
ñèëîþ íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó áóëà іíòåëіãåíöіÿ. Â óíіâåðñèòåòі
çãóðòóâàëèñÿ íàéïîìіòíіøі ïîñòàòі òîãî÷àñíîї Óêðàїíè – ïèñüìåííèê
Ï. Êóëіø, ïðîôåñîð Ì. Êîñòîìàðîâ, åòíîãðàô Î. Ìàðêîâè÷, ó÷èòåëü Â. Áіëîçåðñüêèé, ñëóæáîâåöü Ì. Ãóëàê, õóäîæíèê і ïîåò Ò. Øåâ÷åíêî òà іí.
«Починаючи з 1840-х років провід національного руху на середньосхідних землях
України переходить до рук нової суспільної верстви, інтелігенції. Вогнищами, довкола
яких скупчувалася інтелігенція, були новозасновані на українській території університети, Харківський (1805) та Київський (1834)», – писав дослідник І. Лисяк-Рудницький.
«У Східній Європі цих “нових людей” називали інтелігенцією – слово, що за своїм
значенням лише приблизно відповідає західноєвропейському intellectual. Слово
інтелігенція
я в широкому розумінні означало тих порівняно небагатьох, що мали
вищу освіту… Вища освіта більшою мірою приваблювала збіднілих дворян, занепадаючі маєтки яких штовхали їх на пошуки інших засобів до існування. Невеличка група таких перших інтелігентів складалася із синів священиків, міщан і козаків. Представники інтелігенції головним чином об’єднувалися в гуртки, на засіданнях яких
обговорювали питання філософії, ідеології тощо», – писав історик О. Субтельний.

Дайте визначення поняття «інтелігенція». З’ясуйте соціальні джерела утворення цієї верстви населення.

Îáêëàäèíêà «Êíèãè áóòòÿ
óêðàїíñüêîãî íàðîäó»

«...Я проводив час з Гулаком і навчався з ним
сербської мови. До нас часто приходив наш спільний
приятель Василь Михайлович Білозерський... Потім
став ходити до нас Опанас Маркович ... Наші дружні
бесіди зверталися найбільше до слов’янської взаємності. Взаємність слов’янських народів у нашій уяві не
обмежувалася вже сферою науки і поезії, а стала
представлятися в образах, у яких, як нам здавалося,
вона повинна втілитися для майбутньої історії. Повз
нашої волі нам став видаватися федеративний устрій
як найщасливіший протягом суспільного життя слов’янських націй. Ми стали уявляти всі слов’янські народи,
з’єднані між собою у федерації подібно стародавнім
грецьким республікам або Сполученим Штатам Америки, але кожна зберігала свято свою окрему автономію.
Ми не могли збагнути в подробиці образу, в якому
повинно було з’явитися наше уявлення про федеративну державу; створити цей образ ми представляли
історії. Найближчим і найвірнішим шляхом до досяг-
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нення цієї мети в далекому майбутньому передбачалося виховання суспільства в
дусі таких ідей, а тому вважалося необхідним, щоб в університетах та інших навчальних закладах були люди, щиро віддані цим ідеям і здатні впроваджувати їх в юні
покоління. З цією метою з’явилася думка утворити товариство, якого задача була
б поширення ідей слов’янської взаємності – як шляхами виховання, так і шляхами
літературними», – писав в автобіографії М. Костомаров.

Задля якої мети М. Костомаров і його приятелі бажали створити
товариство?

Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêå áðàòñòâî (òîâàðèñòâî) – îðãàíіçàöіÿ, ùî âèíèêëà â ãðóäíі 1845 ð. ó Êèєâі. Іíіöіàòîðàìè ñòâîðåííÿ áðàòñòâà âèñòóïèëè
Â. Áіëîçåðñüêèé, Ì. Ãóëàê, Ì. Êîñòîìàðîâ, Ï. Êóëіø, Î. Ìàðêåâè÷. Ó êâіòíі
1846 ð. äî íèõ ïðèєäíàâñÿ Ò. Øåâ÷åíêî. Âîñåíè 1846 ð. çàãàëüíà êіëüêіñòü
áðàò÷èêіâ ñòàíîâèëà 12 îñіá.
Òîâàðèñòâî áóëî íàçâàíî іìåíàìè âіäîìèõ ïðîñâіòíèêіâ Êèðèëà òà Ìåôîäіÿ. Ñèìâîëàìè áðàòñòâà ñòàëè ïåðñíі ç íàïèñîì
«Ñâ. Êèðèëî і Ìåôîäіé», ÿêі äëÿ ñåáå çàìîâèëè
Ì. Êîñòîìàðîâ і Ì. Ãóëàê, òà ïå÷àòêà ç äåâіçîì:
«І çðîçóìієòå іñòèíó, і іñòèíà âèçâîëèòü âàñ».
Ïðîãðàìíі ïîëîæåííÿ êèðèëî-ìåôîäіїâöіâ âèêëàâ
Ì. Êîñòîìàðîâ ó «Êíèçі áóòòÿ óêðàїíñüêîãî íàðîäó» òà «Ñòàòóòі ñëîâ’ÿíñüêîãî òîâàðèñòâà ñâ. Êèðèëà і Ìåôîäіÿ», ÿêèé ïіäãîòóâàëè Ì. Êîñòîìàðîâ, Ì. Ãóëàê òà Â. Áіëîçåðñüêèé. Ïîÿñíþâàëüíó
«Çàïèñêó» äî ñòàòóòó íàïèñàâ Â. Áіëîçåðñüêèé.
Ñâîїì çàâäàííÿì êèðèëî-ìåôîäіїâöі ñòàâèëè
ïîáóäîâó ìàéáóòíüîãî ñóñïіëüñòâà – êîíôåäåðàöії
ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ íà ÷îëі ç Óêðàїíîþ. Ïåðåòâîðåííÿ ñóñïіëüñòâà, íà їõíþ äóìêó, ìàëî âіäáóòèñÿ
Àâòîïîðòðåò
íà çàñàäàõ õðèñòèÿíñüêîї ìîðàëі, ïðèíöèïàõ
Ò. Øåâ÷åíêà. 1840 ð.
áðàòåðñòâà, ðіâíîñòі, ñâîáîäè òà ñïðàâåäëèâîñòі.
Ïåðåäáà÷àëîñÿ ïðîâåäåííÿ ðÿäó ðåôîðì, çîêðåìà
ñêàñóâàííÿ êðіïàöòâà, ïðîãîëîøåííÿ ñòàíîâîї ðіâíîñòі òà äåìîêðàòè÷íèõ ïðàâ і ñâîáîä äëÿ ãðîìàäÿí.
×ëåíè áðàòñòâà ïîøèðþâàëè іäåї òîâàðèñòâà
÷åðåç ðîçïîâñþäæåííÿ éîãî ïðîãðàìîâèõ äîêóìåíòіâ, ïðîêëàìàöіé («Äî áðàòіâ-óêðàїíöіâ», «Äî áðàòіââåëèêîðîñіâ і ïîëÿêіâ»), òâîðіâ Ò. Øåâ÷åíêà. Âîíè
çàéìàëèñÿ íàóêîâîþ ïðàöåþ, âèñòóïàëè ç ëåêöіÿìè
â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Êèєâà, ó ÿêèõ ïðîïîâіäóâàëè ñâîї ïîãëÿäè. Ïіêëóþ÷èñü ïðî ðîçâèòîê
íàðîäíîї îñâіòè, áðàò÷èêè çáèðàëè êîøòè íà âіäêðèòòÿ íàðîäíèõ øêіë, ïðàöþâàëè íàä ïðîãðàìîþ
ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ òà ïіäãîòîâêîþ íàâ÷àëüíîї
ëіòåðàòóðè. Çîêðåìà, Ï. Êóëіø ïіäãîòóâàâ ïåðøèé
ïіäðó÷íèê ç іñòîðії Óêðàїíè «Ïîâіñòü ïðî óêðàїíñüêèé íàðîä», âèäàíèé 1846 ð., à Â. Áіëîçåðñüêèé
ðîçðîáèâ ïðîåêò ñòâîðåííÿ â Óêðàїíі ðåìіñíè÷èõ
Ñëіä÷à ñïðàâà
øêіë äëÿ þíàêіâ êîçàöüêîãî ñòàíó.
Òàðàñà Øåâ÷åíêà
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Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêå áðàòñòâî ïðîіñíóâàëî 14 ìіñÿöіâ. Ó áåðåçíі 1847 ð.
çà äîíîñîì ñòóäåíòà Î. Ïåòðîâà äіÿëüíіñòü áðàò÷èêіâ áóëî âèêðèòî, à їõ
ñàìèõ çààðåøòîâàíî. Ñëіäñòâî òðèâàëî âіä áåðåçíÿ äî ÷åðâíÿ 1847 ð. â
Ïåòåðáóðçі. Íàéòÿæ÷å ïîêàðàííÿ îòðèìàâ Ò. Øåâ÷åíêî, ÿêîãî âіääàëè â
ñîëäàòè іç çàáîðîíîþ ïèñàòè é ìàëþâàòè. Íà òðè ðîêè áóëî óâ’ÿçíåíî ó
Øëіññåëüáóðçüêіé ôîðòåöі Ì. Ãóëàêà, îäèí ðіê ïåðåáóâàâ ó Ïåòðîïàâëіâñüêіé ôîðòåöі Ì. Êîñòîìàðîâ, à Î. Íàâðîöüêèé – ïіâðîêó ó Â’ÿòñüêіé
â’ÿçíèöі. Ïіçíіøå їõ, ÿê і іíøèõ ÷ëåíіâ áðàòñòâà, áóëî âèñëàíî ó âіääàëåíі
ãóáåðíії.
Розкажіть про Кирило-Мефодіївське товариство, використовуючи
такий план: 1) Коли і де було створене? 2) Хто були організатори цього
братства? 3) Які програмові документи мало товариство? 4) Якою
діяльністю займалися члени товариства? 5) Яка доля спіткала братчиків після викриття товариства?

ПЕРСОНАЛІЇ
ÌÈÊÎËÀ ÊÎÑÒÎÌÀÐÎÂ
(1817–1885)
Іñòîðèê, ïèñüìåííèê, ïóáëіöèñò. Íàðîäèâñÿ â ñ. Þðàñіâöі Ñëîáіäñüêî-Óêðàїíñüêîї ãóáåðíії (òåïåð Âîðîíåçüêà îáëàñòü, Ðîñіÿ). 1832 ð. çâіëüíèâñÿ ç êðіïîñíîї
çàëåæíîñòі. Íàâ÷àâñÿ ó Âîðîíåçüêіé ãіìíàçії. 1836 ð.
çàêіí÷èâ іñòîðèêî-ôіëîëîãі÷íèé ôàêóëüòåò Õàðêіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó. Íàóêîâèé äîðîáîê Ì. Êîñòîìàðîâà
âåëèêèé і ðіçíîìàíіòíèé. Ó ñâîїõ ïðàöÿõ âіí âіäñòîþâàâ
îêðåìіøíіñòü óêðàїíñüêîãî іñòîðè÷íîãî ïðîöåñó, ÿêèé,
Ìèêîëà
íà éîãî äóìêó, є âòіëåííÿì âîëåëþáíîãî äåìîêðàòè÷Êîñòîìàðîâ
íîãî äóõó óêðàїíñüêîãî íàðîäó. Ñåðåä îïðàöüîâàíèõ
Êîñòîìàðîâèì òåì âèäіëÿєòüñÿ òåìà êîçàöòâà. Âіí ïðîñòåæèâ ïðîöåñ éîãî âèíèêíåííÿ і ðîçâèòêó, âèñâіòëèâ іñòîðіþ Çàïîðîçüêîї Ñі÷і. Ââàæàâ, ùî êîçàöòâî
íå є íåãàòèâíèì ÷èííèêîì äëÿ ðîçâèòêó äåðæàâíîñòі, íàâïàêè, ïіäêðåñëþâàâ,
ùî êîçàöüêі òðàäèöії «âîëüíèöі» òà äåìîêðàòèçìó ñïðàâèëè ïîçèòèâíèé âïëèâ
íà òîãî÷àñíå ñóñïіëüñòâî. Âіí çàïðîâàäèâ äî íàóêîâîãî âæèòêó òåðìіí «õðèñòèÿíñüêà êîçàöüêà ðåñïóáëіêà». Çàâäàííÿ іñòîðèêà, ââàæàâ Ì. Êîñòîìàðîâ, – öå íå
ïðîñòî ïåðåêàç äæåðåë, à ðîçóìіííÿ ñåíñó ïîäіé, ïîøóê іñòèíè.

ÏÀÍÒÅËÅÉÌÎÍ ÊÓËІØ
(1819–1897)

Ïàíòåëåéìîí
Êóëіø

Ïèñüìåííèê, іñòîðèê, åòíîãðàô, ïåðåêëàäà÷. Íàðîäèâñÿ â ñ. Âîðîíіæ Ãëóõіâñüêîãî ïîâіòó íà ×åðíіãіâùèíі.
Çàêіí÷èâ Íîâãîðîä-Ñіâåðñüêó ãіìíàçіþ. Ïіñëÿ âіäêðèòòÿ Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó ñâ. Âîëîäèìèðà çàïèñàâñÿ
ñïî÷àòêó íà ôіëîëîãі÷íèé, à çãîäîì – íà þðèäè÷íèé
ôàêóëüòåò, äå ñëóõàâ ëåêöії Ì. Ìàêñèìîâè÷à. Ñêðóòíі
ìàòåðіàëüíі óìîâè íå äîçâîëèëè Ï. Êóëіøó çàêіí÷èòè
íàâ÷àííÿ. Äåÿêèé ÷àñ ñëóæèâ ó÷èòåëåì. Îäèí іç çàñíîâíèêіâ Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêîãî áðàòñòâà. Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ñëіäñòâà çàñëàíèé äî Òóëè. Çãîäîì ïîâåðíóâñÿ
äî Ïåòåðáóðãà, äå ðîçïî÷àâ àêòèâíó ëіòåðàòóðíó òà
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âèäàâíè÷ó äіÿëüíіñòü. Çàñíóâàâ âëàñíó äðóêàðíþ, âèäàâ áëèçüêî 40 äåøåâèõ
êíèæîê ïіä çàãàëüíîþ íàçâîþ «Ñіëüñüêà áіáëіîòåêà». 1876 ð. îïóáëіêóâàâ ðîçâіäêó «Ìàëüîâàíà Ãàéäàìà÷÷èíà», ó ÿêіé çàñóäèâ êîçàöòâî òà ãàéäàìàöüêèé
ðóõ. Íà âіäìіíó âіä Ò. Øåâ÷åíêà òà Ì. Êîñòîìàðîâà, ââàæàâ êîçàöòâî ðóéíіâíîþ ñèëîþ. Ðàçîì ç òèì âіí ïîçèòèâíî îöіíþâàâ äіÿëüíіñòü óêðàїíñüêîї
øëÿõòè òà êîçàöüêîї ñòàðøèíè. Ïіäòðèìóâàâ òіñíі êîíòàêòè ç ôіçèêîì
І. Ïóëþєì òà ïèñüìåííèêîì Î. Áàðâіíñüêèì. Ïåðåêëàäàâ òâîðè Øåêñïіðà,
Áàéðîíà, Ãåéíå òà Øèëëåðà.
Порівняйте погляди П. Куліша і М. Костомарова на козацтво.

Âàñèëü Áіëîçåðñüêèé

ÂÀÑÈËÜ ÁІËÎÇÅÐÑÜÊÈÉ
(1825–1899)
Ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íèé і êóëüòóðíèé äіÿ÷, æóðíàëіñò.
Íàðîäèâñÿ â ðîäèíі íåçàìîæíîãî äâîðÿíèíà íà õóòîðі
Ìîòðîíіâêà Áîðçåíñüêîãî ïîâіòó ×åðíіãіâñüêîї ãóáåðíії.
Âèùó îñâіòó çäîáóâ, íàâ÷àþ÷èñü íà іñòîðèêî-ôіëîëîãі÷íîìó ôàêóëüòåòі â Êèїâñüêîìó óíіâåðñèòåòі ñâ. Âîëîäèìèðà. Ñëóæèâ ó÷èòåëåì Ïåòðîâñüêîãî êàäåòñüêîãî
êîðïóñó â Ïîëòàâі (1846–1847). Ðàçîì ç Ì. Êîñòîìàðîâèì і Ì. Ãóëàêîì áóâ îðãàíіçàòîðîì Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêîãî áðàòñòâà. Áðàâ ó÷àñòü ó ñòâîðåííі «Ñòàòóòó
ñëîâ’ÿíñüêîãî òîâàðèñòâà ñâ. Êèðèëà і Ìåôîäіÿ». Áóâ
àâòîðîì «Çàïèñêè» – ïîÿñíåíü äî ñòàòóòó áðàòñòâà.

Які факти біографії В. Білозерського свідчать про нього як про представника різночинної інтелігенції?

ÌÈÊÎËÀ ÃÓËÀÊ
(1821–1899)
Ìàòåìàòèê, іñòîðèê, ôіëîñîô, ëіòåðàòóðîçíàâåöü, ïåäàãîã, ïåðåêëàäà÷. Ïîõîäèâ іç êîçàöüêî-ñòàðøèíñüêîãî, çãîäîì – äâîðÿíñüêîãî ðîäó Ãóëàêіâ. Íàðîäèâñÿ ó
Âàðøàâі, äå éîãî áàòüêî, Іâàí Ãóëàê, ïðîñëóæèâ äî
âіäñòàâêè 14 ðîêіâ. Îñâіòó çäîáóâ íà þðèäè÷íîìó ôàêóëüòåòі Äåðïòñüêîãî óíіâåðñèòåòó. ×èíîâíèê êàíöåëÿðії êèїâñüêîãî, ïîäіëüñüêîãî òà âîëèíñüêîãî ãåíåðàëãóáåðíàòîðà (1845–1847).
Çà ó÷àñòü ó Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêîìó òîâàðèñòâі â áåðåçíі 1847 ð. áóâ çààðåøòîâàíèé. Ïіä ÷àñ ñëіäñòâà òðèìàâñÿ
îñîáëèâî ìóæíüî, âіäìîâèâøèñü äàâàòè ñâіä÷åííÿ і
Ìèêîëà Ãóëàê
íàçâàòè áóäü-êîãî ç ó÷àñíèêіâ áðàòñòâà.
Ïіñëÿ ïîâåðíåííÿ іç çàñëàííÿ ïðàöþâàâ âèêëàäà÷åì ìàòåìàòèêè, ïðèðîäíè÷èõ íàóê òà іñòîðії â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Îäåñè (1859–1861), Êåð÷і (1861–
1862), Ñòàâðîïîëÿ (1862–1863), Êóòàїñі òà Òáіëіñі (1863–1887). Éîìó íàëåæàòü
ïðàöі ç ìàòåìàòèêè, ôіëîñîôії, ïåðåêëàäè ç ãðóçèíñüêîї («Âèòÿçü ó òèãðîâіé
øêóðі» Øîòà Ðóñòàâåëі).
Âіí íàïèñàâ äåâ’ÿòü íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì äëÿ Ðіøåëüєâñüêîãî ëіöåþ (Îäåñà) ç
àíàëіòè÷íîї ãåîìåòðії, âèùîї àëãåáðè, äèôåðåíöіéíîãî òà іíòåãðàëüíîãî ÷èñëåííÿ,
òåîðії éìîâіðíîñòі.
Використовуючи факти біографії М. Гулака, чи можна сказати, що він
не зрадив упродовж життя ідеалів братчиків?
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«Значення Кирило-Мефодіївського товариства важливе з кількох міркувань.
Воно являло собою першу, хоч і невдалу, спробу інтелігенції перейти від культурницького до політичного етапу національного розвитку; воно привернуло увагу царського уряду (що доти намагався розіграти карту українофільства проти польських
культурних впливів на Україні) до потенційної небезпеки зростаючої національної
свідомості українців; ліквідація товариства дала сигнал до наступу антиукраїнської
політики і ознаменувала початок довгої безупинної боротьби української інтелігенції з російським
р
царатом»,
р
– писав історик
р О. Субтельний.
у

Чи поділяєте ви думку О. Субтельного? Висловте своє розуміння значення Кирило-Мефодіївського братства.
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕРЕ
ПЕ
РЕВІРТЕ СЕБЕ

2.
3.
4.
5.

6.

1. Що було раніше?
а) дипломатична місія В. Капніста чи заснування Харківського
університету;
б) заснування Харківського університету чи існування Новгород-Сіверського
патріотичного гуртка.
Використовуючи карту, укажіть міста Наддніпрянської України, які очолювали
рух за національно-культурне відродження.
Розкрийте зміст поняття «академічний (науковий) етап національного
відродження».
Поміркуйте, які події (процеси) впливали на формування національної свідомості українців.
Яка з історичних постатей, на ваш погляд, посіла непересічне місце в національно-культурному процесі в Наддніпрянській Україні в першій половині XIX ст.?
Свій вибір поясніть.
а) М. Костомаров; б) І. Срезневський; в) П. Куліш.
Яка з подій, на ваш погляд, мала непересічне значення в національно-культурному процесі в Наддніпрянській Україні в першій половині XIX ст.?

§ 5. СУСПІЛЬНІ РУХИ
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
1. Масонство
«Ñâîáîäà. Ðіâíіñòü. Áðàòåðñòâî»
Іäåéíó îñíîâó ìàñîíñüêîãî ñâіòîáà÷åííÿ ñòàíîâèëè ïðèíöèïè âñåñâіòíüîãî áðàòåðñòâà, ðіâíîñòі, ñàìîïіçíàííÿ і ñàìîâäîñêîíàëåííÿ іíäèâіäіâ.
Â Óêðàїíі ìàñîíñòâî ïîøèðþâàëîñÿ ÷åðåç Ïîëüùó іç Çàõіäíîї Єâðîïè.
Ïåðøà ìàñîíñüêà ëîæà âèíèêëà ùå â 1742 ð. â ñ. Âèøíіâöі íà Âîëèíі, àëå
øèðîêîãî ðîçïîâñþäæåííÿ ìàñîíñòâî íå ìàëî. Éîãî ïîìіòíå çðîñòàííÿ
ðîçïî÷àëîñÿ ëèøå íàïðèêіíöі XVIII – íà ïî÷àòêó XIX ñò. Öüîìó ïðîöåñó
ñïðèÿëè Âåëèêà ôðàíöóçüêà ðåâîëþöіÿ, âêëþ÷åííÿ Ïðàâîáåðåæíîї Óêðà-
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Масон
н – з франц. – «вільний
каменяр». Масонство веде свій
початок від Середньовіччя. Його
перші паростки – цехова організація,
корпорація каменярів-будівельників.
Вони стали прообразом пізніших
масонських організацій (лож
або «майстерень»). Особливо
активним як релігійно-етична течія
масонство стало після Англійської
революції середини XVII ст.

Ïіñëÿ íàïîëåîíіâñüêèõ âîєí òà ïîõîäіâ ðîñіéñüêîї àðìії â Єâðîïó (1813–1814)
â Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі ç’ÿâëÿþòüñÿ
ïåðøі îïîçèöіéíі öàðèçìó òàєìíі îðãàíіçàöії – ìàñîíñüêі ëîæі, ÷ëåíè ÿêèõ ñïîâіäóþòü іäåї âäîñêîíàëåííÿ ñóñïіëüñòâà («ðîçóìíîãî ñóñïіëüñòâà») ÷åðåç óäîñêîíàëåííÿ ëþäèíè.

ух незадоволення всіх класів українського суспільства, свідомого дворянства
(офіцерів), неможливість вільно викладати свої думки, плани і проекти необхідних
змін державного і соціального ладу привели до організації таємних товариств... На
першому місці треба поставити масонські ложі, що до них входило дворянство, іноді дуже вельможне і багате, офіцерство. Масонство з його штучною організацією,
містикою і символікою, політичною і соціальною уміркованістю... що були реакцією
проти Французької революції, коріння свої на Україні мало в російському і польському масонстві. Головною його метою було духовне відродження окремої людини і
філантропія», – писав академік Д. Багалій.

Які причини обумовили появу масонських лож? Хто були їхні члени?
Якою була їхня мета?

Çàïîçè÷åíі іç Çàõîäó, öі òàєìíі òîâàðèñòâà çàïîâíèëè ñóñïіëüíó íіøó,
ÿêó ìàëè çàéìàòè ãðîìàäñüêі, ðåëіãіéíі àáî ïîëіòè÷íі îá’єäíàííÿ. Îäíàê
ïðî ïîëіòè÷íі îðãàíіçàöії â ñàìîäåðæàâíіé Ðîñії ãîäі áóëî é ìðіÿòè, à ïðàâîñëàâíà öåðêâà, âêëþ÷åíà äî áþðîêðàòè÷íîї ñèñòåìè, âòðà÷àëà àâòîðèòåò
äóõîâíîãî ïðîâіäíèêà íàðîäó. Ìàñîíñüêі ëîæі ñòàëè ñâîєðіäíîþ âіäïîâіääþ óêðàїíñüêîї åëіòè íà âèêëèê ÷àñó: ó íèõ îá’єäíóâàëèñÿ òі, õòî õîòіâ
çìіíèòè çâè÷íèé ñòàí ðå÷åé. Âàðòî âçÿòè äî óâàãè, ùî ìàñîíñüêі іäåї ïðèõîäèëè íà Ëіâîáåðåææÿ íå ëèøå іç Çàõîäó, à é ç Ðîñії, äå íà öèâіëüíіé òà
âіéñüêîâіé ñëóæáі ïåðåáóâàëî áàãàòî óêðàїíñüêèõ äâîðÿí.
Óïðîäîâæ 1817–1819 ðð. ç’ÿâëÿþòüñÿ ìàñîíñüêі ëîæі ó Õàðêîâі – «Âìèðàþ÷èé ñôіíêñ», â Îäåñі – «Ïîíò Åâêñèíñüêèé» і «Òðè öàðñòâà», ó Ïîëòàâі – «Ëþáîâ äî іñòèíè». ×ëåíàìè ëîæ áóëè çåìëåâëàñíèêè, âіéñüêîâі,
÷èíîâíèêè, óðÿäîâöі, äіÿ÷і êóëüòóðè. Çîêðåìà, äî ïîëòàâñüêîї ëîæі íàëåæàëè çåìëåâëàñíèê Ñ. Êî÷óáåé, ïåðåÿñëàâñüêèé ïðåäâîäèòåëü äâîðÿíñòâà
Â. Ëóêàøåâè÷, ïèñüìåííèê і ãðîìàäñüêèé äіÿ÷ І. Êîòëÿðåâñüêèé.
Çà õàðàêòåðîì äіÿëüíîñòі ìàñîíñüêі ëîæі íå áóëè îäíîðіäíèìè. Òàê,
õàðêіâñüêà ëîæà äіÿëà ïåðåäóñіì ó ìåæàõ ðåëіãіéíî-åòè÷íîãî íàïðÿìêó. Її
÷ëåíè ïіêëóâàëèñÿ ïåðåâàæíî ïðî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ òà âäîñêîíàëåííÿ
áëèæíіõ. Ïðè öüîìó àêòèâíî äîïîìàãàëè îäèí îäíîìó â ïðîñóâàííі ùàáëÿìè ñëóæáîâîї êàð’єðè. Íà ïðîòèâàãó õàðêіâ’ÿíàì ïîëòàâñüêà ëîæà íàìàãà-
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ëàñÿ çàëó÷èòè ìіñöåâå äâîðÿíñòâî äî àêòèâíîї ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íîї
äіÿëüíîñòі, äî îïîçèöіéíîãî âñåðîñіéñüêîãî ðóõó.
ßêùî íà Ëіâîáåðåææі äîìіíóâàëè іäåї ïàíñëàâіçìó (îá’єäíàííÿ âñіõ
ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ ó ñêëàäі Ðîñії), òî íà Ïðàâîáåðåææі ãîëîâíîþ ìåòîþ
ìàñîíñüêèõ ëîæ, äî ÿêèõ âõîäèëè ïåðåâàæíî ïîëÿêè, áóëà áîðîòüáà çà
âіäðîäæåííÿ ìîãóòíüîї Ðå÷і Ïîñïîëèòîї ç ïðàâîáåðåæíèìè óêðàїíñüêèìè
çåìëÿìè âêëþ÷íî.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÂÀÑÈËÜ ËÓÊÀØÅÂÈ×
(áë. 1783–1866)
Çåìëåâëàñíèê, ãðî
îìàäñüêî-ïîëіòè÷íèé äіÿ÷, ìåöåíàò. Ïîõîäèâ іç äàâíüîãî
êîçàöüêî-ñòàðøèíññüêîãî ðîäó. Çàêіí÷èâ Ïàæåñüêèé êîðïóñ (1803). Äåÿêèé
÷àñ ïåðåáóâàâ íà äååðæàâíіé öèâіëüíіé ñëóæáі. Îáèðàâñÿ ïðåäâîäèòåëåì äâîðÿíñòâà Ïåðåÿñëàâñüêîãî
Ï
ïîâіòó. ×ëåí ïîëòàâñüêîї ìàñîíñüêîї ëîæі «Ëþáîâ
äî іñòèíè». Â. Ëóêàøåâè÷ òà éîãî ñîðàòíèêè áóëè ïðèõèëüíèêàìè ïîëіòè÷íîї
ñàìîñòіéíîñòі Óêðàїíè, îáñòîþâàëè іäåþ ïіäíåñåííÿ ïîëіòè÷íîї ñâіäîìîñòі
óêðàїíöіâ, âèñòóïàëè çà ëіêâіäàöіþ êðіïàöòâà. Ó ñі÷íі 1826 ð. çààðåøòîâàíèé çà ïіäîçðîþ ó çâ’ÿçêàõ ç äåêàáðèñòàìè, àëå çà âіäñóòíîñòі äîêàçіâ çâіëüíåíèé ç äîçâîëîì ìåøêàòè ó ñâîєìó ìàєòêó â Áîðèñïîëі ïіä íàãëÿäîì ïîëіöії.
Порівняйте життєписи М. Гулака і В. Лукашевича. Як вони відповіли на
виклики своєї епохи? (Лінії порівняння: 1) походження; 2) освіта; 3) професійна діяльність; 4) громадсько-політична діяльність).

Що спонукало представників громадської еліти займатися масонською діяльністю? Зізнання В. Лукашевича дають відповідь на це питання. Він пояснював свій
інтерес до масонства юнацькою романтикою («пішов у 17-річному віці у відставку,
проживав на волі безбідно, віддавався тому бродінню ума, яке притаманне молодості, коли відсутній дороговказ»), честолюбним прагненням піднятися над людьми («осяятись тим світлом, яке б виділило мене із загального класу людей), своєю
захопленістю містикою («все містичне й таємниче здавалося мені невимовно чудовим»), принадністю гуманної масонської етики («вважав, що товариства, формуючи людську душу, породжують братерські зв’язки й схиляють до взаємних
обов’язків»).

Схарактеризуйте мотиви масонської діяльності В. Лукашевича.

1822 ð. ðîñіéñüêèé óðÿä âèäàâ óêàç ïðî çàáîðîíó âñіõ òàєìíèõ îðãàíіçàöіé òà ãóðòêіâ, íàñàìïåðåä ìàñîíñüêèõ ëîæ. Ïðîòå öå ðіøåííÿ íå ïðèïèíèëî ìàñîíñüêîãî ðóõó. Òîìó âæå 1826 ð. Ìèêîëà I ïіäòâåðäèâ ÷èííіñòü
«âèñî÷àéøîãî» óêàçó. Âіä 1849 ð. ïî âñіé Ðîñіéñüêіé іìïåðії âіä ÷èíîâíèêіâ, ñâÿùåíèêіâ, âèêëàäà÷іâ áðàëè ïіäïèñêó ïðî òå, ùî âîíè íå íàëåæàòü
і íå íàëåæàòèìóòü äî òàєìíèõ îðãàíіçàöіé, «ïіä ÿêîþ á íàçâîþ òі íå іñíóâàëè». «Òàêі äії ñàìîäåðæàâñòâà ïîÿñíþþòüñÿ òèì, ùî ìàñîíñòâî áóëî
âèÿâîì (õî÷à é äóæå ñâîєðіäíèì) çàðîäæåííÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà,
ÿêå âèõîäèëî çà ìåæі іñíóþ÷îãî â Ðîñії ñàìîäîñòàòíüîãî ñàìîäåðæàâíîãî
ðåæèìó», – ðîáèòü âèñíîâîê іñòîðèê Î. Áîéêî.
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Чому російський уряд заборонив діяльність масонських лож? Чи поділяєте ви думку історика О. Бойка? Висловте своє бачення.

2. Декабристи
«Äіòè 1812 ðîêó» – òàê íàçèâàëè
ñåáå âñі, õòî ïіñëÿ ïåðåìîãè íàä íàïîëåîíіâñüêîþ àðìієþ ïðàãíóâ çìіí íà
áàòüêіâùèíі, áóâ ãîòîâèé äî ïðàêòè÷àõîäіâ.

Декабристи – учасники опозиційного
руху 1810–1820-х років проти
самодержавства та кріпацтва,
який закінчився повстанням
26 грудня 1825 р.

«Декабристи уявляються в масовій свідомості або корисливими узурпаторами,
або великодушними мрійниками, які вирішили принести себе в жертву. А вони були –
насамперед! – політиками. Політиками некорисливими в більшості своїй і, головне,
тверезомислячими», – писав історик Я. Гордін.

Îôіöåðè, ÿêі ïîâåðíóëèñÿ іç çàêîðäîííèõ ïîõîäіâ, ïðàãíóëè àêòèâíîї
äіÿëüíîñòі. Óæå â 1816 ð. âîíè çàñíóâàëè ïåðøó íåëåãàëüíó îðãàíіçàöіþ
äåêàáðèñòіâ ó Ðîñії – Ñîþç ïîðÿòóíêó. Її àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè áóëè
Ì. Ìóðàâéîâ, Ñ. Òðóáåöüêîé, áðàòè Ì. òà Ñ. Ìóðàâéîâè-Àïîñòîëè, Ï. Ïåñòåëü. ×ëåíè Ñîþçó ïîðÿòóíêó îäíîñòàéíî âèñòóïàëè çà ëіêâіäàöіþ êðіïîñíîãî ïðàâà і âñòàíîâëåííÿ êîíñòèòóöіéíîї ìîíàðõії.
Ó ðîçâèòêó äåêàáðèñòñüêîãî ðóõó âàæëèâîþ ïîäієþ ñòàëî âèíèêíåííÿ â
1821–1822 ðð. Ïіâíі÷íîãî (ó Ïåòåðáóðçі) òà Ïіâäåííîãî (ó Òóëü÷èíі â Óêðàїíі) òîâàðèñòâ. Ïðîãðàìîâèì äîêóìåíòîì Ïіâäåííîãî òîâàðèñòâà áóëà
«Ðóñüêà ïðàâäà» (àâòîð – Ï. Ïåñòåëü). Ðîñіÿ ïðîãîëîøóâàëàñü єäèíîþ, óíіòàðíîþ äåðæàâîþ ç ðåñïóáëіêàíñüêîþ ôîðìîþ
ïðàâëіííÿ. «Ìàëîðîñіÿ, – ïèñàâ Ï. Ïåñòåëü, –
íіêîëè íå áóëà і áóòè íå ìîæå ñàìîñòіéíîþ. Òîæ
âîíà ìóñèòü ïîñòóïèòèñÿ ñâîїì ïðàâîì áóòè
îêðåìîþ äåðæàâîþ». Ïåðåäáà÷àëèñÿ ëіêâіäàöіÿ
êðіïîñíîãî ïðàâà, âіéñüêîâèõ ïîñåëåíü, ïðîãîëîøåííÿ ðіâíîñòі ãðîìàäÿí ïåðåä çàêîíîì, ñâîáîäà
ñëîâà, äðóêó, âіðè.
«Âîëîäіòè іíøèìè ëþäüìè ÿê âëàñíіñòþ ñâîєþ, ïðîäàâàòè, çàêëàäàòè, äàðóâàòè é îäåðæóâàòè ó ñïàäùèíó ëþäåé, ïîäіáíî äî ðå÷åé, âèêîðèñòîâóâàòè їõ ïî âëàñíіé ñâîїé ñâàâîëі, áåç ïîïåðåäíüîї ç íèìè óãîäè і єäèíî òіëüêè äëÿ âëàñíîãî
ñâîãî ïðèáóòêó, âèãîäè, à іíîäі і ïðèìõè, є ñïðàâà ãàíåáíà, ñóïðîòèâíà ëþäñòâó, ñóïðîòèâíà
çàêîíàì ïðèðîäíèì, ïðîòèâíà ñâÿòіé âіðі õðèñòèÿíñüêіé» – áóëî çàïèñàíî â «Ðóñüêіé ïðàâäі».
Ôðàãìåíòè «ÊîíñòèУ цій заяві було більше соціального чи
морального протесту?

òóöії» Ì. Ìóðàâéîâà
òà «Ðóñüêîї ïðàâäè»
Ï. Ïåñòåëÿ
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Ïðîãðàìîâèì äîêóìåíòîì Ïіâíі÷íîãî òîâàðèñòâà áóëà «Êîíñòèòóöіÿ»
(àâòîð – Ì. Ìóðàâéîâ). Çãіäíî ç íåþ â Ðîñії ïåðåäáà÷àëèñÿ çàïðîâàäæåííÿ
êîíñòèòóöіéíîї ìîíàðõії; ïîäіë Ðîñії íà òðèíàäöÿòü ôåäåðàòèâíèõ øòàòіâ,
äâà ç ÿêèõ – ×îðíîìîðñüêèé (öåíòð – Êèїâ) òà Óêðàїíñüêèé (öåíòð – Õàðêіâ) – òåðèòîðіàëüíî çáіãàëèñÿ ç êîëèøíüîþ Ãåòüìàíùèíîþ òà Ñëîáіäñüêîþ Óêðàїíîþ.
Оцініть діяльність декабристів.

Âîäíî÷àñ іç Ïіâäåííèì òîâàðèñòâîì ó Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі äіÿëà
ùå îäíà òàєìíà îðãàíіçàöіÿ – Òîâàðèñòâî îá’єäíàíèõ ñëîâ’ÿí, ÿêà áóëà
óòâîðåíà 1823 ð. ó Íîâîãðàäі-Âîëèíñüêîìó áðàòàìè À. і Ï. Áîðèñîâèìè òà
Þ. Ëþáëіíñüêèì. Îñíîâíèìè ïðîãðàìîâèìè äîêóìåíòàìè îðãàíіçàöії áóëè
«Ïðàâèëà îá’єäíàíèõ ñëîâ’ÿí» òà «Êëÿòâà îá’єäíàíèõ ñëîâ’ÿí». Ó öèõ äîêóìåíòàõ ñôîðìóëüîâàíі îñíîâíі çàâäàííÿ – ñêàñóâàííÿ êðіïàöòâà, ïîâàëåííÿ ñàìîäåðæàâñòâà, ïîäîëàííÿ äåñïîòèçìó ïàíіâíîãî ðåæèìó. Ó ñâîїõ ïëàíàõ ÷ëåíè òîâàðèñòâà âèõîäèëè çà ìåæі îäíієї äåðæàâè і âèñóâàëè іäåþ
âèçâîëåííÿ âñіõ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ ç-ïіä ãíіòó ñàìîâëàääÿ òà óòâîðåííÿ
ñëîâ’ÿíñüêîãî ôåäåðàòèâíîãî ñîþçó.

«Народ не інакше може стати вільним, як зробитись моральним, освіченим і
промисловим. Хоч воєнні революції швидше досягають мети, але наслідки їх
небезпечні: вони бувають не колискою, а труною вільності, в ім’я якої вони
здійснюються...
Беручи до уваги основи добробуту окремої людини, ми переконались, що вони
бувають фізичні, моральні і розумові, тому цивільне суспільство… для досягнення
можливого добробуту потребує промисловості, яка запобігає зубожінню і бідності,
моральності, яка виправляє погані схильності, і, нарешті, освіти, найвірнішого сподвижника в боротьбі проти зла...» – говорилося в документах Товариства об’єднаних
слов’ян.

Проаналізуйте фрагменти документів. Поясніть, як історичний процес
пов’язаний з розвитком добробуту окремої людини.

Ó âåðåñíі 1825 ð. Òîâàðèñòâî îá’єäíàíèõ ñëîâ’ÿí îá’єäíàëîñÿ ç Ïіâäåííèì òîâàðèñòâîì і ïåðåòâîðèëîñÿ íà éîãî ôіëіþ.
29 ãðóäíÿ 1825 ð. ïî÷àëîñÿ î÷îëåíå Ñ. Ìóðàâéîâèì-Àïîñòîëîì òà
Ì. Áåñòóæåâèì-Ðþìіíèì ïîâñòàííÿ ðîçêâàðòèðîâàíîãî ïіä Âàñèëüêîâîì
×åðíіãіâñüêîãî ïîëêó. Òðèâàëî äî 3 ñі÷íÿ 1826 ð. Êåðіâíèêè ïîâñòàííÿ
ñêëàëè ïðîêëàìàöіþ «Ïðàâîñëàâíèé êàòåõіçèñ». Âîíà áóëà íàïèñàíà ó
ôîðìі çàïèòàíü–âіäïîâіäåé (ïîïóëÿðíèé âèêëàä ïðîãðàìè Ïіâäåííîãî
òîâàðèñòâà). Її áóëî çà÷èòàíî ïåðåä ïîâñòàëèìè ×åðíіãіâñüêîãî ïîëêó.
Çàõîïèâøè øòàá ïîëêó, ïîâñòàíöі âèðіøèëè éòè â íàïðÿìêó Æèòîìèðà
íà ç’єäíàííÿ ç іíøèìè âіéñüêàìè. Òà áіëÿ ñіë Óñòèíіâêà é Êîâàëіâêà їõ
çóñòðіëè ãàðìàòíèì âîãíåì êàðàëüíі ÷àñòèíè. Ðîçñіÿíі é äåìîðàëіçîâàíі,
ó÷àñíèêè âèñòóïó çäàëèñÿ.
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ПЕРСОНАЛІЇ
ÑÅÐÃІÉ ÌÓÐÀÂÉÎÂ-ÀÏÎÑÒÎË
(1796–1826)

Ñåðãіé
Ìóðàâéîâ-Àïîñòîë

Îäèí іç êåðіâíèêіâ äåêàáðèñòñüêîãî ðóõó. Íàùàäîê
óêðàїíñüêîãî ãåòüìàíà Äàíèëà Àïîñòîëà. Ðàçîì іç
Ì. Áåñòóæåâèì-Ðþìіíèì î÷îëèâ Âàñèëüêіâñüêó óïðàâó Ïіâäåííîãî òîâàðèñòâà (1823). Óñòàíîâèâ çâ’ÿçîê
ìіæ Ïіâäåííèì òîâàðèñòâîì і ïîëüñüêèì Ïàòðіîòè÷íèì òîâàðèñòâîì (1823). Àêòèâíî ñïðèÿâ ïðèєäíàííþ
Òîâàðèñòâà îá’єäíàíèõ ñëîâ’ÿí äî Ïіâäåííîãî òîâàðèñòâà. Ïіäòðèìóâàâ «Ðóñüêó ïðàâäó», ñêëàäåíó
Ï. Ïåñòåëåì. Ïðèõèëüíèê ïîâàëåííÿ ñàìîäåðæàâñòâà
øëÿõîì âîєííîї ðåâîëþöії. Ó õîäі ïîâñòàííÿ ×åðíіãіâñüêîãî ïîëêó òÿæêî ïîðàíåíîãî Ñ. Ìóðàâéîâà-Àïîñòîëà áóëî çààðåøòîâàíî. Ç âåëèêîþ ãіäíіñòþ і ìóæíіñòþ
ïîâîäèâ ñåáå ïіä ÷àñ ñëіäñòâà; çàñóäæåíèé äî ñòðàòè.
Çàêîëîò äåêàáðèñòіâ áóâ ïåðøèì âèñòóïîì îïîçèöії
ïðîòè ñàìîäåðæàâíîãî äåñïîòèçìó â Ðîñії.

Поміркуйте, які особисті риси вдачі були притаманні представникам
декабристського руху.

3. Польське повстання 1830–1831 рр.
«Çà íàøó і âàøó ñâîáîäó!»
Після розгрому Пруссії (1807) Наполеон проголосив на частині польських земель
Варшавське князівство під своїм протекторатом і «дарував» йому конституцію –
Кодекс Наполеона, яка запровадила рівність усіх громадян, надала право творення
державних структур. За рішенням Віденського конгресу (1815) Варшавське князівство перейшло до Росії під назвою Королівства (Царства) Польського. Наступного
року в дію вступила нова конституція, яка забезпечила певну автономію (сейм,
уряд, армія, польська мова, демократичні свободи). Конституційний устрій королівства був несумісний з абсолютистськими порядками Росії.

Як ви вважаєте, чому територія польських земель в однаковій мірі
цікавила як Росію, так і Європу? «Конституційний устрій королівства
був несумісний з абсолютистськими порядками Росії». Спрогнозуйте
історичну перспективу цього протиріччя.

Ðîñіéñüêèé óðÿä ãðóáî ïîðóøóâàâ êîíñòèòóöіþ, îáìåæóâàâ äіÿëüíіñòü
ïîëüñüêîãî ñåéìó, çàïðîâàäèâ öåíçóðó і ðåïðåñèâíî-ïîëіöåéñüêі ïîðÿäêè,
ïðèãíі÷óâàâ áóäü-ÿêі âèÿâè íàöіîíàëüíîãî æèòòÿ. Ó ïîëüñüêèõ êîëàõ âèçðіâàëî ïðàãíåííÿ âèéòè çі ñêëàäó іìïåðії òà óòâîðèòè íåçàëåæíó Ïîëüñüêó
äåðæàâó. Ïîëüñüêå ïîâñòàííÿ âèáóõíóëî íà õâèëі єâðîïåéñüêèõ ðåâîëþöіé
і íàöіîíàëüíèõ ðóõіâ, ñïðÿìîâàíèõ ïðîòè äîìіíóâàííÿ іìïåðіé. Ïðèâîäîì
äëÿ ïî÷àòêó ïîâñòàííÿ ñòàëî ïîøèðåííÿ ÷óòêè ïðî âіäïðàâëåííÿ ïîëüñüêîãî âіéñüêà íà ïðèäóøåííÿ Ëèïíåâîї ðåâîëþöії (1830) ó Ôðàíöії.
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29 ëèñòîïàäà 1830 ð. ó Âàðøàâі ñïàëàõíóëî ïîâñòàííÿ. Ïàòðіîòè÷íî
íàëàøòîâàíà øëÿõòà íàïàëà íà ïàëàö íàìіñíèêà âåëèêîãî êíÿçÿ Êîñòÿíòèíà Ïàâëîâè÷à, ÿêèé ç óðÿäîâèìè âіéñüêàìè çìóøåíèé áóâ çàëèøèòè
Ïîëüùó. Íåçàáàðîì Âàðøàâà îïèíèëàñü ó ðóêàõ ïîâñòàëèõ. Ðåâîëþöіéíà
÷àñòèíà ïîëÿêіâ, îá’єäíàíèõ íàâêîëî Ïàòðіîòè÷íîãî òîâàðèñòâà, îáñòîþâàëà ïðîäîâæåííÿ áîðîòüáè äî çäîáóòòÿ ïîâíîї íåçàëåæíîñòі, êîíñåðâàòèâíà – ñõèëÿëàñÿ äî óãîäè іç Ìèêîëîþ I çà óìîâè äîòðèìàííÿ íèì ïîëîæåíü Êîíñòèòóöії 1815 ð. (çáåðåæåííÿ àâòîíîìії ó ñêëàäі іìïåðії).
Ïîëüñüêèé ñåéì óòâîðèâ Íàöіîíàëüíèé óðÿä, ÿêèé âáà÷àâ ñâîє çàâäàííÿ
ó âіäðîäæåííі Ïîëüñüêîї äåðæàâè â êîðäîíàõ 1772 ð. (ç óêðàїíñüêèìè çåìëÿìè âêëþ÷íî). Ïàòðіîòè÷íå òîâàðèñòâî 25 ñі÷íÿ 1831 ð. ïðîâåëî ó Âàðøàâі áàãàòîëþäíó äåìîíñòðàöіþ, ÿêà ïðèìóñèëà ñåéì ïðîãîëîñèòè ñêèíåííÿ
Ìèêîëè I ç ïîëüñüêîãî ïðåñòîëó. Ó òі äíі âïåðøå ç’ÿâèëîñÿ çâåðíåíå äî âñіõ
ãíîáëåíèõ Ðîñіéñüêîþ іìïåðієþ íàðîäіâ ãàñëî «Çà íàøó і âàøó ñâîáîäó!».
Ñïîäіâàííÿ íà ïіäòðèìêó ç áîêó ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ íå ñïðàâäèëèñÿ.
Óêðàїíñüêі ñåëÿíè ïîâіðèëè íå ïîëüñüêіé øëÿõòі, à ðîñіéñüêîìó ôåëüäìàðøàëó Ô. Îñòåí-Ñàêåíó, ÿêèé îáіöÿâ çâіëüíèòè їõ ç êðіïàöòâà çà ïіäòðèìêó óðÿäîâèõ âіéñüê. À âòіì, ïіñëÿ ïðèäóøåííÿ âèñòóïó íі÷îãî íå
çìіíèëîñÿ, áіëüøå òîãî, øëÿõòà ïîìñòèëàñÿ ñåëÿíàì, çáіëüøèâøè âèçèñê.
Ó ñåðïíі 1831 ð. ó çáðîéíèõ ñóòè÷êàõ ðîñіéñüêå âіéñüêî çàâäàëî ïîðàçêè ïîëüñüêèì çàãîíàì. Êåðіâíèêіâ òà ó÷àñíèêіâ àíòèóðÿäîâîãî âèñòóïó çà
âèðîêîì ñóäó â Êèєâі áóëî çàñëàíî äî Ñèáіðó, âіääàíî â ñîëäàòè, ïîçáàâëåíî äâîðÿíñüêèõ ïðàâ і ìàєòêіâ. Áóëî ñêàñîâàíî êîíñòèòóöіþ Êîðîëіâñòâà
Ïîëüñüêîãî і îäíî÷àñíî áіëüøіñòü îçíàê àâòîíîìії (ñåéì, àðìіþ, åëåìåíòè
äåðæàâíîñòі); çàáîðîíåíî äіÿëüíіñòü ïîëüñüêèõ øêіë òà ëіöåїâ, ãðåêî-êàòî-

Çàõîïëåííÿ àðñåíàëó ó Âàðøàâі. Õóäîæíèê Ì. Çàëåñüêèé. 1831 ð.
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ëèöüêîї öåðêâè (1838), ëіêâіäîâàíî ìàãäåáóðçüêå ïðàâî â ìіñòàõ òà ÷èííіñòü Ëèòîâñüêèõ ñòàòóòіâ.
Ïîëüñüêå ïîâñòàííÿ çàñâіä÷èëî çðîñòàííÿ ðіâíÿ íàöіîíàëüíîї ñàìîñâіäîìîñòі é íåâäîâîëåííÿ ïîëіòèêîþ ñàìîäåðæàâñòâà. Єâðîïåéñüêà ãðîìàäñüêà äóìêà іç ñèìïàòієþ ïîñòàâèëàñü äî áîðîòüáè ïîëÿêіâ ç ðîñіéñüêèì
äåñïîòèçìîì, à ïîëüñüêå ïèòàííÿ âіä òîãî ÷àñó îòîòîæíþâàëîñü çі ñïðàâîþ
áîðîòüáè ïðîòè àáñîëþòèçìó, çà ñâîáîäó é äåìîêðàòіþ ó Єâðîïі.
Опишіть події польського повстання, скориставшись планом: 1) Коли
відбулася ця подія? 2) Хто брав участь? 3) Які її причини? 4) Чого прагнули учасники повстання? 5) Якими були наслідки?

Іíâåíòàðíà ðåôîðìà
равобережна Україна після польського повстання 1830–1831 рр. стала ареною
змагання між місцевою польською елітою і російською державою, інтереси якої представляв Д. Бібіков – генерал-губернатор Київської, Подільської і Волинської губерній. Це стало причиною проведення Д. Бібіковим соціальних реформ. Потреба опертися на підтримку, якою традиційно була місцева еліта, у цьому випадку привела до
одновірного й етнічно близького селянства», – підкреслювала історик В. Шандра.

Ïðîòÿãîì 1847–1848 ðð. Ä. Áіáіêîâ çäіéñíèâ ó Âîëèíñüêіé, Êèїâñüêіé òà
Ïîäіëüñüêіé ãóáåðíіÿõ òàê çâàíó іíâåíòàðíó ðåôîðìó. Ñïåöіàëüíèé êîìіòåò âèðîáèâ ïåðåëіê ñåëÿíñüêèõ ïîâèííîñòåé, çáіëüøóâàòè ÿêі ïîìіùèêè
íå ìàëè ïðàâà. Çãіäíî ç «Іíâåíòàðíèìè ïðàâèëàìè» íàäіëè ñåëÿí çàëèøàëèñÿ â їõíüîìó äîâі÷íîìó êîðèñòóâàííі; ïàíùèíà íå ïîâèííà áóëà ïåðåâèùóâàòè òðüîõ äíіâ äëÿ ÷îëîâіêіâ òà îäíîãî äëÿ æіíîê ç «òÿãëîâîãî»
ãîñïîäàðñòâà é âіäïîâіäíî äâîõ äíіâ äëÿ ÷îëîâіêіâ òà îäíîãî äëÿ æіíîê ó
ãîñïîäàðñòâàõ, ùî íå ìàëè òÿãëîâîї õóäîáè. Óñі іíøі ïîâèííîñòі ëіêâіäîâàíî, çàáîðîíåíî âèêîðèñòîâóâàòè æіíî÷ó ïðàöþ íà âàæêèõ ðîáîòàõ.
Ïîìіùèêè ìîãëè ïåðåâåñòè çàëåæíèõ ñåëÿí ç ïàíùèíè íà ðîáîòó â ìàíóôàêòóðі, îäíàê âîíè âæå íå ìàëè ïðàâà ñàìîñòіéíî âіääàâàòè ñåëÿí ó
ðåêðóòè, çàñèëàòè äî Ñèáіðó, ïðèìóñîâî îäðóæóâàòè. Ó äîïîâіäі âіä 1844 ð.
Ä. Áіáіêîâ ïèñàâ: «Íå ìîæíà ðó÷àòèñÿ çà ìàéáóòíє, ñïîêіé êðàþ і éîãî áåçïåêó, äîêè ñòàíîâèùå ñåëÿí íå áóäå ïîëіïøåíî і çàáåçïå÷åíî çàõîäàìè, ùî
âèõîäÿòü âіä âåðõîâíîї âëàäè».
Схарактеризуйте положення інвентарної реформи. Поміркуйте, чи
правильно відповів на виклик часу Д. Бібіков.

4. Соціальні протести
Ñåëÿíñòâî
Ñåðåä íàéïîøèðåíіøèõ ôîðì ñåëÿíñüêîãî ñïðîòèâó áóëè: ïîäàííÿ ñêàðã
äî óðÿäîâèõ óñòàíîâ, âіäìîâà âèêîíóâàòè ïîìіùèöüêі é äåðæàâíі ïîâèííîñòі, çàõîïëåííÿ ïàíñüêèõ çåìåëü і ïîäіë їõ ìіæ ñîáîþ, çíèùåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ ïðèìіùåíü, ïîøêîäæåííÿ ðåìàíåíòó, çáðîéíі âèñòóïè, âáèâñòâî
çåìëåâëàñíèêіâ, óïðàâëÿþ÷èõ, âòå÷à âіä ïîìіùèêіâ.
Як ви вважаєте, чи можна назвати стихійним опір селян поміщикам?
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1820–1830-òі ðîêè – ÷àñ, êîëè Ïðàâîáåðåæíó Óêðàїíó îõîïèëè ìàñîâі
ñåëÿíñüêі ïîâñòàííÿ íà ÷îëі ç ëåãåíäàðíèì Óñòèìîì Êàðìåëþêîì. Ïîâñòàíöі íàïàäàëè íà ïîìіùèöüêі ìàєòêè íà Ïîäіëëі, ðîçïîäіëÿëè ìіæ ñåëÿíàìè
ïàíñüêå ìàéíî. Çàãàëîì ó çàãîíàõ, ÿêі î÷îëþâàâ Êàðìåëþê, âîþâàëî ìàéæå
20 òèñ. îñіá. Õî÷à çíà÷åííÿ ïîñòàòі Ó. Êàðìåëþêà â іñòîðії Óêðàїíè âàæêî
îöіíèòè îá’єêòèâíî, âðàæàє íàäçâè÷àéíî òðèâàëà éîãî àêòèâíіñòü.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÓÑÒÈÌ ÊÀÐÌÅËÞÊ
(1787–1835)
Íàðîäèâñÿ íà Âіííè÷÷èíі â ðîäèíі ñåëÿí-êðіïàêіâ,
îäíàê áóâ ïèñüìåííèé òà äîñòàòíüî ðîçóìіâ ðîñіéñüêó, ïîëüñüêó ìîâè òà іäèø. Ó 1812 ð. éîãî âіääàëè
íà 25 ðîêіâ ó ñîëäàòè, àëå â 1813 ð. Ó. Êàðìåëþê óòіê
ç óëàíñüêîãî ïîëêó é ïîâåðíóâñÿ â ðіäíі ìіñöÿ. Î÷îëèâ âàòàãó êðіïàêіâ-óòіêà÷іâ òà âіéñüêîâèõ äåçåðòèðіâ, ùî íàïàäàëè íà ïîìіùèöüêі ìàєòêè. Óïðîäîâæ
1830–1835 ðð. ïðîòåñòè ïіä ïðîâîäîì Êàðìåëþêà îõîïèëè âñå Ïîäіëëÿ і ñóìіæíі ç íèì ðàéîíè Áåññàðàáії
Óñòèì Êàðìåëþê.
òà Êèїâùèíè. Ïîâñòàíñüêі çàãîíè Êàðìåëþêà çäіéÕóäîæíèê
ñíèëè ïîíàä òèñÿ÷ó íàïàäіâ íà ïîìіùèöüêі ñàäèáè.
Â. Òðîïіíіí. 1820 ð.
Ó. Êàðìåëþêà ÷îòèðè ðàçè çàñóäæóâàëè äî êàòîðæíèõ ðîáіò і çàñèëàëè äî Ñèáіðó, àëå ùîðàçó âіí óòіêàâ, ïîâåðòàâñÿ íà Ïîäіëëÿ
і çíîâó î÷îëþâàâ ïîâñòàíñüêèé ðóõ. Âіí óòіêàâ ç â’ÿçíèöü, ç ÿêèõ óòåêòè íå
âäàâàëîñÿ íіêîìó, çîêðåìà çі çíàìåíèòîї íåïðèñòóïíîї Êàì’ÿíåöüêîї ôîðòåöі.
Äëÿ áîðîòüáè ç ïîâñòàëèìè ðîñіéñüêèé óðÿä ó ëèñòîïàäі 1833 ð. ñòâîðèâ Ãàëóçèíåöüêó êîìіñіþ. Àáè ñïіéìàòè áóíòіâíîãî êðіïàêà, áóëî çàëó÷åíî ïîíàä
3 òèñ. ñîëäàòіâ і æàíäàðìіâ. 1835 ð. Êàðìåëþêà âáèâ іç çàñіäêè øëÿõòè÷
Ô. Ðóäêîâñüêèé, à 2700 éîãî ñïіëüíèêіâ áóëî âіääàíî ïіä ñóä.
Яким є ваше бачення діяльності У. Кармелюка?

Óêðàїíñüêèé «Ðîáіí Ãóä» ñòàâ ãåðîєì ÷èñëåííèõ íàðîäíèõ ïіñåíü, ïåðåêàçіâ òà òâîðіâ õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè.
Çà òâіð ïðî Êàðìåëþêà ïèñüìåííèöÿ Ìàðêî Âîâ÷îê ó 1871 ð., ÷åðåç
36 ðîêіâ ïіñëÿ éîãî çàãèáåëі, ïîòðàïèëà â Ïåòåðáóðçі äî ñóäó. Òîé îøòðàôóâàâ її «çà ñõâàëåííÿ òàêîãî ñïîñîáó äіé, ÿêèé ñóïåðå÷èòü óñòàíîâëåíèì
ó íàñ çàñàäàì âëàñíîñòі».
Прокоментуйте твердження: «за схвалення такого способу дій, який
суперечить установленим у нас засадам власності».

Ðîáіòíèöòâî
Ðîáіòíèöòâî Óêðàїíè â ïåðøіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. áóëî íåîäíîðіäíèì çà
ñêëàäîì, óìîâàìè é îïëàòîþ ïðàöі. Íàéìàíèõ ðîáіòíèêіâ áóëî ùå ìàëî, і
ïðàöþâàëè âîíè ïåðåâàæíî â ìіñòàõ.
Íà âèðîáíèöòâàõ øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëàñÿ æіíî÷à òà äèòÿ÷à ïðàöÿ, ó
òîìó ÷èñëі â íі÷íі çìіíè. Ëèøå â 1845 ð. çàêîíîì áóëî çàáîðîíåíî âèêîðèñòîâóâàòè ïðàöþ äіòåé ó íі÷íèé ÷àñ. Ðîáî÷èé äåíü òðèâàâ âіä 12 äî 15 ãîäèí.
Ïîñèëåííÿ åêñïëóàòàöії ðîáіòíèêіâ áóëî íå òіëüêè ÷åðåç íåíîðìîâàíèé
ðîáî÷èé äåíü, à é çà ðàõóíîê ñâÿòêîâèõ і âèõіäíèõ äíіâ, à òàêîæ âïðîâà-
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äæåííÿ âèñîêèõ íîðì âèðîáіòêó. Çàðîáіòíà ïëàòà
áóëà íèçüêîþ, à íà ïіäïðèєìñòâàõ äіÿëà æîðñòêà
ñèñòåìà ïîêàðàíü і øòðàôіâ.
Ó ïåðøіé òðåòèíі ÕІÕ ñò. ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії
íå іñíóâàëî äåðæàâíîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿêå á
ðåãóëþâàëî âіäíîñèíè ìіæ âëàñíèêàìè ïіäïðèєìñòâ і ðîáіòíèêàìè. Ëèøå â 1835 ð. óðÿä çàïðîâàäèâ «Ïîëîæåííÿ» ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïðîìèñëîâîñòі íàéìàíîþ ðîáî÷îþ ñèëîþ. Öå ïåðåäáà÷àëî
óêëàäàííÿ äîãîâîðó ìіæ ðîáîòîäàâöåì і íàéìàíèì ðîáіòíèêîì. Àëå íà ïðàêòèöі ïіäïðèєìöі ìàéæå íå äîòðèìóâàëèñÿ äîìîâëåíîñòі і â áóäü-ÿêèé
ìîìåíò ìîãëè її ðîçіðâàòè. Äî òîãî æ óãîäè óêëàäàëèñÿ òàêèì ÷èíîì, ùî ðîáіòíèê ïîòðàïëÿâ äî
Îáêëàäèíêà êíèæêè
ðîáîòîäàâöÿ â êàáàëüíó çàëåæíіñòü.
Ìàðêà Âîâ÷êà «Êàðìåëþê»
Âіäñóòíіñòü îõîðîíè ïðàöі ÷àñòî ñòàâàëà ïðè÷èíîþ âèñîêîãî òðàâìàòèçìó і íàâіòü çàãèáåëі ïðàöþþ÷èõ. Íà ïіäïðèєìñòâàõ ïðîöâіòàëà àíòèñàíіòàðіÿ, íå áóëî áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàöі, ìåäè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ. Ðîáіòíèêè ïðîæèâàëè â ïîãàíèõ óìîâàõ, à âèñíàæëèâèé
ðîáî÷èé äåíü âè÷åðïóâàâ їõíі ñèëè. Öå äóæå ÷àñòî ïðèçâîäèëî äî êàëіöòâ
і õâîðîá. Çâіëüíåíі ç ïіäïðèєìñòâ, ïðàöіâíèêè íå ìîãëè çíàéòè іíøó ðîáîòó і ïîïîâíþâàëè ëàâè æåáðàêіâ.
Óêðàїíñüêå ðîáіòíèöòâî, ÿê і ñåëÿíñòâî, ïðîòåñòóâàëî ïðîòè æîðñòîêèõ
óòèñêіâ âëàäè òà âëàñíèêіâ ïіäïðèєìñòâ. Íàéïîøèðåíіøîþ ôîðìîþ áîðîòüáè çà ïðàâà áóëè ñêàðãè óðÿäîâöÿì, ðîçïðàâè íàä ïîìіùèöüêîþ і çàâîäñüêîþ àäìіíіñòðàöієþ, ðóéíóâàííÿ îáëàäíàííÿ, âòå÷і ç ïіäïðèєìñòâ.
1805 ð. âіëüíîíàéìàíі ðîáіòíèêè äðóêàðíі Êèєâî-Ïå÷åðñüêîї ëàâðè
âèñóíóëè ïåðåä àäìіíіñòðàöієþ âèìîãó ïіäâèùèòè îïëàòó ïðàöі. Îòðèìàâøè âіäìîâó, âîíè îãîëîñèëè ïðîòåñò і ñòàëè äî ðîáîòè òіëüêè ïіñëÿ òîãî,
ÿê ðîáîòîäàâöі ïіøëè íà ïîñòóïêè.
Опишіть становище і форми протесту найманих робітників.
ПЕРЕВІРТЕ
Е СЕБЕ
СЕ

2.
3.
4.
5.

1. Установіть хронологічну послідовність подій:
а) повстання Чернігівського полку;
б) початок селянського руху під проводом У. Кармелюка;
в) поразка польського повстання;
г) утворення масонської ложі «Любов до істини».
Які терени охопив селянський рух під проводом У. Кармелюка? Відстежте процесс
зростання території повстання.
Назвіть події, з якими пов’язані імена: В. Лукашевич; брати А. і П. Борисови; імпе-ратор Микола I.
Дайте визначення поняття «інвентарна реформа».
Зробіть порівняльний аналіз масонського і декабристського рухів (лінії порівнян-ня: Коли мав місце? Хто брав участь? Якою була мета руху? Якими були засоби
и
досягнення мети?).
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§ 6. ПРОГРАМОВІ ДОКУМЕНТИ
КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО БРАТСТВА
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ТВОРЧИХ РОБІТ
Ïðîãðàìíі ïîëîæåííÿ Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêîãî áðàòñòâà áóëè âèêëàäåíі
ó «Êíèçі áóòòÿ óêðàїíñüêîãî íàðîäó» (áðàò÷èêè íàçèâàëè öåé òåêñò «Çàêîíîì Áîæèì»), «Ñòàòóòі Ñëîâ’ÿíñüêîãî òîâàðèñòâà ñâ. Êèðèëà і Ìåôîäіÿ» òà
«Çàïèñöі» äî íüîãî, ÿêó íàïèñàâ Â. Áіëîçåðñüêèé. «Óêðàїíñüêà ïіñíÿ é
íåïèñàíà ñëîâåñíіñòü íàðîäó óêðàїíñüêîãî íàòõíóëè ìîëîäі óìè â Êèєâі
ñïàñåííîþ äóìêîþ – âèäâèãíóòè ñâîþ íàöіþ іç òåìðÿâè», – ïèñàâ ïіçíіøå
Êóëіø, à â àâòîáіîãðàôії äîäàâàâ: «Õðèñòèÿíñòâî òà іñòîðіÿ ñëîâ’ÿí áóëè їì
ïîòðіáíі äëÿ âåëèêîãî ïîäâèæíèöòâà».

«Книга буття…» – це не теоретичний трактат, а полум’яний історико-політичний
маніфест, у якому в поняттях звичного народові релігійного мислення висловлено
фактично революційну концепцію визволення від кріпацтва і деспотії та створення
федерації слов’янських республік…» – писав дослідник І. Дзюба.
«У свій час це був вираз найпередовіших ідей, хоч іноді і затемнених релігійною
фразеологією», – писав учений О. Білецький.

Чи поділяєте ви думки вчених? Доберіть факти, що підтверджують
або спростовують ці тези.
1. «Книга буття українського народу»
1. Бог создав світ: небо і землю, і населив усякими тварями, і поставив над усею
твар’ю чоловіка, … і постановив, щоб род чоловічеський поділився на коліна і племена, а кожному колінові і племену даровав край жити, щоб кожне коліно і кожне
племено шукало Бога, … і віровали в Його, і любили б Його, і були б усі щасливі.
2. Але род чоловічий забув Бога і оддався дияволу, а кожне племено вимислило
собі богів, …і стали за тих богів биться, і почала земля поливатися кров’ю…
3. І покарав людей справедливий Господь потом, войнами, мором і ... неволею.
4. …Люди, як поробили собі багато богів, то з тим у купі поробили багато царів, бо
як у кожному кутку був свій бог, так у кожному кутку став свій цар, і стали люди
биться за своїх царів, і пуще стала земля поливатися кров’ю…
7. І ті царі лукаві побрали з людей таких, що були сильніші, aбо їм нужніші, і назвали їх панами, а других людей поробили їх невольниками, і умножились на землі
горе, біднота і хороба, і нещастя, і незгода.
39. …Уряд і порядок і правленіе повинні бути на землі: … але урядник і правитель
повинні підлягать закону і сонмищу, … і недостоїть їм робить те, що задумається,
а те, що постановлене, і... достоїть їм жити просто і працювати для общества
пильно…
71. І поєдналась Україна з Польщею, … як єдиний люд слав’янський до другого
люду слав’янського, нерозділимо і незмісимо, … як колись поєднаються всі
народи слав’янські поміж собою.
72. І не любила Україна ні царя, ні пана, а скомпонувала собі козацтво... куди
кожний пристаючи, був братом других – чи був він преж того паном, чи невольником, аби християнини, і були козаки між собою всі рівні…
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76. …І незабаром були б на Вкраїні усі козаки, усі
Програмовий документ – це
вільні і рівні, і не мала б Україна над собою ні
документ, у якому викладено
царя, ні пана, опріч Бога єдиного, і дивлячись
основні положення діяльності
на Україну, так би зробилось і в Польщі, а там
політичної партії, організації
і у других слав’янських краях.
або окремого політичного,
80. І козацтво стали мучить і нівечить, бо таке
державного чи суспільного
рівне братство християнське стояло панам
діяча.
на перешкоді.
95. Лежить в могилі Україна, але не вмерла.
96. Бо голос її, голос, що звав всю Слав’янщину на свободу і братство, розійшовся
по світу слав’янському. І одізвався він, той голос України, в Польщі, коли 3 мая
постановили Поляки, щоб не було панів, а всі були б рівні...
97. І не допустили Польщу до того і розірвали Польщу, як прежде Україну.
99. Але не пропаде Польща, бо її збудить Україна…
100. І голос України одозвався в Московщині, коли після смерти царя Олександра хотіли прогнати царя і панство і установити Річ Посполитую, і Слав’ян поєднати...
103. Бо голос України не затих. І встане Україна з своєї могили і знову озоветься до
всіх братів своїх Слав’ян, і почують крик її, і встане Слав’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сиятельства, ні
превосходительства, ні пана, ні боярина, ні крепака, ні холопа – ні в Московщині,
ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні у Хорутан, ні у Сербів, ні у Болгар.
104. І Україна буде неподлеглою Річчю Посполитою в союзі Слав’янськім. Тоді скажуть всі язики, показуючи рукою на те місто, де на карті буде намальована
Україна...

Прочитавши витяг із «Книги буття…», поміркуйте над визначенням
історичної місії українців. Висловте своє бачення цієї проблеми.
«Таємна організація (Кирило-Мефодіївське товариство) виникла під
впливом загострення протистояння в Європі між силами абсолютизму і демократії», – зауважує дослідник О. Бойко. Як ви вважаєте, на
чиєму боці братчики? Використовуючи текст, доберіть факти, що
підтверджують вашу думку.
2. Статут
а) Товариство має своїми покровителями святих Кирила і Мефодія; знаком своїм
приймає кільце або ікону з іменем та зображенням цих святих;
б) воно повинно старатися з’єднати всі слов’янські племена і примиряти їхню ворожість і незгоди навіть за сповіданням віри;
в) кожне плем’я повинно зберігати свою самостійність, мати правління народне,
закони і освіту, засновані на християнській вірі, дотримуватися цілковитої рівності
між громадянами;
г) усі разом слов’янські племена будуть управлятися загальним слов’янським Собором, який складається з представників усіх племен;
д) Товариство заздалегідь старається викорінити рабство і всіляке приниження нижніх класів, поширювати повсюдно ідеї переважно засобами літератури і виховання юнацтва;
е) усе Товариство і кожний член зобов’язані узгоджувати свої дії з євангельськими
правилами любові, покірливості і терпіння, правило ж «Мета освячує засоби»
визнати безбожним…

Схарактеризуйте основні положення документа. Поясніть значення
вислову «правило... “Мета освячує засоби” визнати безбожним».
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Ó ïåðøèõ ðÿäêàõ ïîÿñíþâàëüíîї «Çàïèñêè» äî ñòàòóòó Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêîãî òîâàðèñòâà Â. Áіëîçåðñüêèé çàçíà÷àâ: «Ðåëіãіÿ Õðèñòîâà äàëà ñâіòîâі íîâèé ìîðàëüíèé äóõ, ÿêèì âіí íå áóâ ïðîñÿêíóòèé äî òîãî ÷àñó.
Ñïàñèòåëü âіäêðèâ ëþäñòâó ëþáîâ, ìèð і ñâîáîäó, ðіâíіñòü äëÿ âñіõ і áðàòñòâî íàðîäіâ і íîâі öіëі, ÿêі âêàçàíі íàðîäàì äëÿ çäіéñíåííÿ â íèõ âåëèêèõ
іäåé ëþäñüêîї єäíîñòі».
Використовуючи витяг із «Книги буття…», спробуйте пояснити саме
таке ставлення братчиків до релігії.
3. Відозва «ДО БРАТІВ-УКРАЇНЦІВ»
Брати українці!
От сю розказу полагаючи перед ваші очі, даєм вам уважити, чи добре воно так
буде.
1. Ми приймаємо, що усі слов’яне повинні із собою поєднатися.
2. Але так, щоб кожен народ скомпонував свою Реч Посполиту (республіку) і управлявся несмісимо з другими, так, щоб кожен народ мав свій язик, свою літературу
і свою справу общественну. Такії народи по-нашому: москалі, українці, поляки,
чехи, словаки, хорутани, іллір[о]-серби і болгари.
3. Щоб був один сейм або рада слов’янська, де б сходились депутати оду всіх Речей
Посполитих і там розважали б і порішали такі діла, котрі б належали до цілого
союза слов’янського.
4. Щоб в кожній Речі Посполитій був свій правитель, вибраний на года, і над цілим
союзом був би правитель, вибраний на года.
5. Щоб в кожній Речі Посполитій була посполита рівність і свобода і станів не було
ов[с]і.
6. Щоб приймано депутатами і урядниками не по роду, не по достатку, а по розуму і
просвіщенності народним вибором.
7. До того, щоб віра Христова була основою закону, і общественної справи в цілому
союзі і в кожній Речі Посполитій.
Отсе вам, братіє українці обох сторон Дніпра, подаєм на увагу, прочитайте пильно, і нехай кожен думає, як до сього дійти і як би лучше воно було. Як багато голов,
то багато розумів, кажуть. Коли ви об сім станете думати, то в той час, як прийде
пора говорити об сім, вам Господь Бог дарує смисл і уразумєніє.

Що сказано в документі про історичну перспективу слов’янських
народів? У чому проявляються релігійні змістові лінії документа?

Øåô æàíäàðìіâ ãðàô Îðëîâ çàçíà÷àâ ó ñâîєìó ëèñòі äî Ìèêîëè I: «Áðàòñòâî áóëî íå áіëüøå ÿê â÷åíå ìàðåííÿ òðüîõ ìîëîäèõ ëþäåé». Ïðîòå âèâ÷åííÿ òâîðіâ Ò. Øåâ÷åíêà òà äîêóìåíòіâ áðàòñòâà äіàìåòðàëüíî çìіíèëè äóìêó âëàäè.
Які положення з документів братчиків викликали занепокоєння царської влади? Як ви вважаєте, які з положень цих документів мали історичну перспективу, які були утопічними, а які – обмежені історичним
часом? Уявіть себе учасниками Кирило-Мефодіївського братства.
Складіть свій варіант програмового документа.

Розділ І. Українські землі у складі Російської імперії...
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ТЕМАТИЧНЕ
ОЦІНЮВАННЯ

Історичний час
1. Складіть літопис подій 1820–1840-х років. Дайте історичний коментар щодо
події, яка мала непересічне історичне значення.
2. За датами встановіть події з історії козацтва: 1792 р.; 1806–1812 рр.; 1828–
1829 рр.; 1832–1864 рр.; 1860-ті роки.
Історичний простір

3. Розгляньте фрагмент історичної карти. Який період історії Наддніпрянщини
вона охоплює? Дайте загальну характеристику відображеним на карті історичним
подіям і процесам.
Історична постать
4. Розгляньте ілюстрацію. Кого на ній зображено? Хто із
зазначених історичних осіб міг бути його однодумцем:
Г. Полетика; Д. Бібіков; М. Гулак; Микола I; С. Муравйов-Апостол? Поясніть свій вибір.
Уявіть себе сучасником цього історичного діяча, а також
людиною, яка має намір писати мемуари. Про які факти діяльності цієї особи ви насамперед згадали б у своїх спогадах?
5. Визначте, про кого йдеться в наведених цитатах.
А «Одним із перших шанувальників і видавців української народної поезії був
нащадок грузинських князів. 1819 р. він опублікував у Петербурзі книжку “Опыт
собрания старинных малороссийских песен”. У передмові підкреслювалося, що пісні
віддзеркалюють геній і дух народу, чистоту й мораль, які притаманні “малоросам”».

Історія України

66

Б «Зближення мене із цією людиною дуже сприяло моєму прагненню до вивчення
малоросійської народності, – згадував М. Костомаров. – У цей час від народних
малоросійських пісень я перейшов до читання малоросійських творів, яких, як відомо, було в той час дуже мало».
На який етап національно-визвольного руху припадала їхня діяльність? Як це
було пов’язано з формуванням національної свідомості українців?
Історичні поняття і терміни
6. Доберіть історичні приклади до поняття «масонство».
7. Які поняття та терміни з перелічених нижче є обов’язковими в розповіді про
українське національне відродження: 1) селянство; 2) інтелігенція; 3) промисловий
переворот; 4) автономістська ідея; 5) малороси; 6) великороси; 7) братчики; 8) ментальність; 9) український народ; 10) чумак; 11) найманий робітник; 12) територія?
Історичні події та процеси
8. Визначте причини та наслідки.
А Утворення Азовського козацького війська
Б Початку промислового перевороту
В Упровадження інвентарної реформи
9. Розгляньте ілюстрації. Про які події та процеси в Наддніпрянській Україні вони
свідчать? Установіть хронологічну послідовність зображених подій.

10. У сучасній історичній науковій думці існують різні оцінки діяльності КирилоМефодіївського братства. Ось дві з них:
«Ідеологія Кирило-Мефодіївського братства була синтезою ідеї трьох рухів –
українського автономістського, польського демократичного та російського декабристського в Наддніпрянській Україні».
«Масонський вплив на кирило-мефодіївців простежується вже в назві їхньої організації. На кшталт масонської ложі “З’єднані слов’яни”, яка взяла собі назву “Св. Іоанна”, братчики в Києві назвали себе йменням “Св. Кирила та Мефодія”, вбачаючи в
ньому символ слов’янського єднання. Єднав кирило-мефодіївців з масонством і
наявний у їхній програмі релігійно-містичний елемент. Думається, на світоглядну
позицію братчиків певною мірою вплинув традиційний масонський ідеал “свободи,
рівності, братерства”, сприйнятий крізь призму тих завдань, які вони ставили перед
собою: боротьба проти самодержавства й кріпосництва, за створення союзу вільних
і рівноправних слов’янських народів».

Які ще оцінки діяльності братчиків ви визнаєте? Яку з точок зору поділяєте? Поясніть чому.
11. Уявіть, що за умов комп’ютерної гри ви маєте змогу опинитися в Одесі за часів
існування порто-франко. Розкажіть про повсякденне життя одесита в першій половині XIX ст.
12. Ви – кріпосний селянин, який викупив себе із кріпацтва і став вільною людиною.
Якими будуть ваші подальші дії?

II

ÇÀÕІÄÍÎÓÊÐÀЇÍÑÜÊІ ÇÅÌËІ
Ó ÑÊËÀÄІ ÀÂÑÒÐІÉÑÜÊÎЇ
ІÌÏÅÐІЇ ÍÀÏÐÈÊІÍÖІ
ÕVІІІ – Ó ÏÅÐØІÉ
ÏÎËÎÂÈÍІ
ÕІÕ ÑÒÎËІÒÒß

§ 7. ПОЛІТИКА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
ЩОДО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
НАПРИКІНЦІ XVIII –
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
1. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель
Ó ïåðіîä ïðàâëіííÿ àâñòðіéñüêîї іìïåðàòðèöі Ìàðії-Òåðåçè (1740–1780)
òà її ñèíà Éîñèôà II (1780–1790) áóëî çäіéñíåíî íèçêó ðåôîðì ó ðåëіãіéíіé, êóëüòóðíî-îñâіòíіé òà àãðàðíіé ñôåðàõ.

«...Марія-Тереза та її син Йосиф проводили “модну” тоді серед європейських
монархів політику Просвітництва, основною засадою якої було узалежнення мо гутності держави від поширення освіти і всеможливих свобод її підданих», – наголошував історик Я. Грицак.

Поясніть термін «освічений абсолютизм». Хто і в яких країнах проводив подібну політику?

Ðåôîðìè ïåðåäáà÷àëè: ïîëіïøåííÿ ìàòåðіàëüíîãî ñòàíîâèùà ïіääàíèõ
іìïåðії, ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ їõíüîї îñâіòè ç ìåòîþ ïåðåòâîðåííÿ ìåøêàíöіâ
âіäñòàëèõ і âіääàëåíèõ îêðàїí іìïåðії íà ñâіäîìèõ ãðîìàäÿí і ïëàòíèêіâ
ïîäàòêіâ.
Â àãðàðíіé ãàëóçі ñåëÿíè ïîçáàâëÿëèñÿ îñîáèñòîї çàëåæíîñòі âіä ïîìіùèêіâ. Ïðàâî ñóäó íàä ñåëÿíàìè ïåðåõîäèëî äî äåðæàâíèõ ÷èíîâíèêіâ.
Çàáîðîíÿëîñÿ çáіëüøóâàòè ïîìіùèöüêі çåìëі çà ðàõóíîê ñåëÿíñüêèõ íàäіëіâ, âèçíà÷àâñÿ òåðìіí ïàíùèíè (30 äíіâ íà ðіê).
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«Прагнучи звільнити селян від кріпосної залежності, Йосиф II видав низку указів,
які значно змінили на краще становище русинського холопства в Галичині: введення
інвентарів обмежувало панщину і взагалі економічне свавілля поміщика щодо кріпосного; селянин звільнений був від доменіального суду і підпорядкований спільній
державній юрисдикції; вернулися до народної маси деякі важливі особисті права, як,
наприклад, право вступати в шлюб без дозволу власника, право придбання у власність і передачі за заповітом земельного майна, право приписки до міських товариств і цехів, право вступати до навчальних закладів нарівні з особами інших станів
та ін. Таким чином, якщо русинський холоп і не придбав громадського рівноправ’я, то
все-таки в значній мірі звільнявся від влади свого пана-поляка, а така зміна суспільних відносин не могла пройти безслідно», – писала історик О. Єфименко.

Назвіть зміни, що відбулися у становищі селянства.

Öåðêîâíà ðåôîðìà ìàëà íà ìåòі çðіâíÿòè â ïðàâàõ êàòîëèöüêó, ïðîòåñòàíòñüêó і ãðåêî-êàòîëèöüêó öåðêâè; ïіäïîðÿäêóâàòè öåðêâè äåðæàâі,
íàäàòè ñâÿùåíèêàì ñòàòóñ äåðæàâíèõ ñëóæáîâöіâ òà іí.
Çìіíè â îñâіòі çâîäèëèñÿ äî ëіêâіäàöії îðäåíó єçóїòіâ і ïîäîëàííÿ éîãî
âïëèâó â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ; âіäêðèòòÿ óíіâåðñèòåòó ó Ëüâîâі (1784) òà
ñåìіíàðіé äëÿ íàâ÷àííÿ óêðàїíñüêîãî ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóõîâåíñòâà;
îðãàíіçàöії ïî÷àòêîâèõ і ñåðåäíіõ øêіë; çàïðîâàäæåííÿ íàâ÷àííÿ ðіäíîþ
ìîâîþ â ïî÷àòêîâіé øêîëі.
Укажіть наслідки реформ для західноукраїнських земель.

«Таким чином, галицько-руська народність одним поворотом історичного колеса
отримала такі сприятливі умови для свого розвитку, про які ще незадовго перед цим
навряд чи сміла й мріяти. Але вона не зуміла ними скористатися.
І не дивно: національна самосвідомість, пригнічена упродовж століть, не могла
зміцніти відразу, щоб піднятися на ступінь керівного початку суспільного життя. Так,
наприклад, русини не змогли витягти для своєї народності нічого із законів про
мову, цей істотний зміст всякої національності.
Для них самих, так само як і для зовнішнього їм середовища, руську мову представляли або у вигляді мови церковнослов’янської – мови богослужбових книг, тобто мертвої, нездатної до розвитку, або ж у вигляді мови простонародної, “холопської
мови”, якою було непристойно висловлюватися людині, що прагне до культурного
положення, до відокремлення від холопської маси. Польська культура, а разом з
нею і польська мова, продовжували залишатися для русинів єдиним провідником
освіченості», – зауважувала історик О. Єфименко.

У чому історик вбачає проблему українців?
Îñíîâîþ åêîíîìіêè çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìåëü òðàäèöіéíî çàëèøàëîñÿ
ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî. Íà ñåëі ïðîâіäíîþ âåðñòâîþ áóëè äіäè÷і (øëÿõòà), ÿêèì
ñåëÿíè-êðіïàêè âіääàâàëè 4/5 ïðèáóòêó. Ñåëÿíñòâî ñïëà÷óâàëî ïåðåâàæíó
êіëüêіñòü îáîâ’ÿçêîâèõ ïîäàòêіâ: äàíèíà íàòóðîþ àáî ãðîøèìà, ïðîïіíàöіÿ (ïðèìóñîâèé ïðîäàæ ãîðіëêè ñåëÿíàì ïîìіùèêàìè), öåðêîâíà äåñÿòèíà, äåðæàâíі
ïîäàòêè, øàðâàðêè (äåðæàâíà ïîâèííіñòü êðіïàêіâ ùîäî áóäіâíèöòâà é ðåìîíòó øëÿõіâ). Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ìàëî åêñòåíñèâíèé õàðàêòåð, ïåâíèõ íîðì
ïàíùèíè íå іñíóâàëî – ñåëÿíè ïðàöþâàëè íà ïàíà ïî 3–5 äíіâ íà òèæäåíü.
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Îñíîâíèìè çåðíîâèìè êóëüòóðàìè íà ñåðåäèíó XIX ñò. çàëèøàëèñÿ
îâåñ і ÿ÷ìіíü, âîäíî÷àñ ðіçêî çðîñòàëè îáñÿãè âèðîùóâàííÿ òåõíі÷íèõ
êóëüòóð: öóêðîâîãî áóðÿêó, ëüîíó, òþòþíó é, îñîáëèâî, êàðòîïëі. Ïîøèðþєòüñÿ âèêîðèñòàííÿ òåõíіêè, ñó÷àñíèõ çíàðÿäü. Íà çìіíó òðèïіëüíіé
ïðèõîäèòü ï’ÿòè- і øåñòèïіëüíà ñіâîçìіíè. Ó ïîìіùèöüêèõ і çàìîæíèõ
ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ ïî÷èíàє âèêîðèñòîâóâàòèñÿ íàéìàíà ðîáî÷à
ñèëà. Çåìëþ äåäàëі ÷àñòіøå êóïóâàëè é ïðîäàâàëè. Áëèçüêî 30 % çåìåëüíèõ óãіäü çäàâàëîñÿ â îðåíäó.
Схарактеризуйте стан сільського господарства західноукраїнських
земель у першій половині XIX ст.

Íàñåëåííÿ Êàðïàò çà áðàêîì çåìëåðîáñüêèõ óãіäü çàéìàëîñÿ ïåðåâàæíî
ãіðñüêèì âіäãіííèì ñêîòàðñòâîì. Òàêå ãîñïîäàðñòâî íå ìîæíà áóëî іíòåíñèôіêóâàòè àíі ïðàöåþ, àíі êàïіòàëîì, âîíî íå ïîòðåáóâàëî íі çíà÷íîãî
ïîäіëó ïðàöі, íі âåëèêîї êіëüêîñòі ðîáіòíèêіâ.
Íàäëèøîê âіëüíîãî ÷àñó âçèìêó ñïðèÿâ çàíÿòòÿì ïðîìèñëàìè. Ñåðåä
íàñåëåííÿ ïîøèðþâàëèñÿ âіäõîäè: ÿê äëÿ çáóòó ïðîìèñëîâèõ âèðîáіâ, òàê
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Іíòåð’єð ãóöóëüñüêîї õàòè

і äëÿ òîãî, ùîá íàéíÿòèñÿ â ìіñòàõ íà ñëóæáó. Íà òåðèòîðії Ãóöóëüùèíè
çðîñëà êіëüêіñòü ðåìіñíèêіâ, çàéíÿòèõ òêàöòâîì. Ó êîæíîìó ñåëі âèäіëÿëèñü îêðåìі òêà÷і é öіëі ðîäèíè, ÿêі íàéêðàùå âèðîáëÿëè çàïàñêè, êðàéêè, ëіæíèêè, âåðåòè, ñóêíî òà іí.
Áóêîâèíà íà ÷àñ ïðèєäíàííÿ äî Àâñòðії áóëà àãðàðíèì êðàєì, ñіëüñüêå
ãîñïîäàðñòâî áàçóâàëîñÿ íà àðõàї÷íіé ïåðåëîãîâіé ñèñòåìі çåìëåðîáñòâà.
Ìіñòà òà ìіñòå÷êà çàëèøàëèñÿ îñåðåäêàìè òîðãіâëі, ÿêó âåëè ïåðåâàæíî
єâðåéñüêі òà âіðìåíñüêі êóïöі. Íàéáіëüøèì ÿðìàðêîâèì ìіñòå÷êîì ââàæàëàñÿ Ñàäãîðà, äå ç 1820 ð. ùîðîêó âіäáóâàëîñÿ 8 ÿðìàðêіâ, ùîòèæíÿ – áàçàð.
Óïðîäîâæ 1820–1830-õ ðîêіâ çðîñëà êіëüêіñòü äіäè÷іâ òà êóïöіâ, ÿêі
çàéìàëèñÿ ïіäïðèєìíèöüêîþ äіÿëüíіñòþ; ðîçøèðèëîñÿ ïðîäóêòèâíå òâàðèííèöòâî, ïåðåðîáêà ïðîäóêòіâ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà (ґóðàëüíèöòâî,
âèíîðîáñòâî, öóêðîâàðіííÿ), çàñíîâóâàëèñÿ ïіäïðèєìñòâà ãіðíè÷îäîáóâíîї
ïðîìèñëîâîñòі. Êóïöі ïåðåïðîäóâàëè â Àâñòðіþ òà Íіìå÷÷èíó õóäîáó,
âèðîùåíó â Óêðàїíі.
Ó 1830–1840-õ ðîêàõ ïðîìèñëîâіñòü çàõіäíîóêðàїíñüêîãî ðåãіîíó çàëèøàëàñÿ íà ðіâíі ðåìіñíè÷î-ìàíóôàêòóðíîãî âèðîáíèöòâà. Ïîïèò íàñåëåííÿ íà ïðîìèñëîâі òîâàðè çíà÷íîþ ìіðîþ çàäîâîëüíÿâñÿ ââåçåííÿì їõ іç
çàõіäíèõ ïðîâіíöіé Àâñòðіéñüêîї іìïåðії. Ïðàêòè÷íî âñі ïіäïðèєìñòâà
çàéìàëèñÿ âèäîáóòêîì і ïåðâèííîþ îáðîáêîþ ñèðîâèíè (çàãîòіâëÿ ëіñó,
âèäîáóòîê ñîëі, âèðîáíèöòâî ïîòàøó, ñïèðòó, âèïëàâêà çàëіçà). Íà ëіñîïèëüíÿõ Áóêîâèíè â ñåðåäèíі 1840-õ ðîêіâ ó äåðåâîîáðîáíіé ïðîìèñëîâîñòі
ïî÷èíàþòü âèêîðèñòîâóâàòè ïàðîâèé äâèãóí.
Використовуючи підручник, підтвердьте або спростуйте судження
про початок промислового перевороту на західноукраїнських землях.

2. Соціальні протести
Óïðîäîâæ 1810–1825 ðð. íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ðîçãîðíóâñÿ ðóõ
îïðèøêіâ.
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Ó Êàðïàòñüêі ãîðè âòіêàëè ïîêðèâäæåБартка – гостра вузьконоса
íі ñåëÿíè (íàéìèòè, êîìіðíèêè, ïàñòóõè,
сокира з маленьким тупим
ïàíñüêі ñëóãè) òà áіäíі ìіùàíè. Âîíè
обухом (молоточком), обладнана
ôîðìóâàëè íåâåëèêі çàãîíè, ÿêі ç ðàííüîї
довгим держаком. Поширена
âåñíè äî ïіçíüîї îñåíі íàïàäàëè íà ïàíñüêі
серед мешканців Карпатських
ìàєòêè, çàìêè, íà îðåíäàðіâ, ëèõâàðіâ,
гір: гуцулів, бойків, лемків,
румунів, угорців.
à çàõîïëåíå ìàéíî ðîçäàâàëè ñіëüñüêіé
áіäíîòі. Òèïîâîþ çáðîєþ îïðèøêіâ áóëè
Опришки – учасники соціальних
протестів у Галичині, на Буковині
ðóøíèöі, ïіñòîëі, ñïèñè, íîæі, ðîãàòèíè.
та Закарпатті проти польської,
Ñèìâîëîì âіäâàãè é ìóæíîñòі îïðèøêіâ
угорської та австрійської шляхти
áóëè òîïіðöі (áàðòêè), íà ÿêèõ âîíè äàâàв XVI – першій половині XIX ст.
ëè êëÿòâó, êîëè âñòóïàëè äî çàãîíó, ÿêà
çàâåðøóâàëàñÿ ñëîâàìè: «À êîëè á ÿ íå
äîòðèìàâ ïðèñÿãè – õàé ìåíå íå ìèíå öåé òîïіð і öÿ îïðèøêіâñüêà çáðîÿ
íà çåìëі і ïіä çåìëåþ».
Ó ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò. ó Ãàëè÷èíі, íà Çàêàðïàòòі òà Áóêîâèíі äіÿëî
ïîíàä 50 çàãîíіâ îïðèøêіâ, âàòàæêàìè ÿêèõ áóëè Â. ßêèìþê, Ä. Ìàðóñÿê,
Ô. Ôðåíþê, І. Âåðåäþê, Ì. Öèãàí. Íàéâіäîìіøèì ñåðåä îïðèøêіâ ñòàâ
çàãіí іç 30 îñіá ïіä ïðîâîäîì Ì. Øòîëþêà, ùî äіÿâ ïîáëèçó Âèæíèöі (íèíі
ðàéîííèé öåíòð ×åðíіâåöüêîї îáëàñòі).
Розкажіть про рух опришків за планом: 1) На
якій території розгортався рух? 2) Хто брав
у ньому участь? 3) Як діяли повсталі? Оцініть
цю форму соціального протесту.

Íà âіäìîâó ñåëÿí-êðіïàêіâ âèêîíóâàòè ïàíùèíó
óðÿä âæèâàâ ðåïðåñèâíèõ çàõîäіâ. Òàê, íà ïðèäóøåííÿ ñåëÿíñüêèõ çàâîðóøåíü íà Ñêîëіâùèíі
(1824–1826) àâñòðіéñüêèé іìïåðàòîð Ôðàíö І
íàêàçàâ íàïðàâèòè òðè ïіõîòíі ðîòè. 1838 ð. çà
äîïîìîãîþ âіéñüêîâîї ñèëè ðîçïðàâèëèñÿ ç íåâäîâîëåíèìè ñåëÿíàìè Áóêîâèíè é ×îðòêіâùèíè
(Ñõіäíà Ãàëè÷èíà).
1831 ð. Çàõіäíîþ Óêðàїíîþ ïðîêîòèëèñÿ «õîëåðíі» áóíòè. Òîäі æ çàêàðïàòñüêі óêðàїíöі âçÿëè
àêòèâíó ó÷àñòü ó ïîâñòàííі íà òåðèòîðії Ñõіäíîї
Ñëîâà÷÷èíè. 1843 ð. ïî÷àëèñÿ ñóòè÷êè ñåëÿí ç
ïîìіùèêàìè çà ñïіðíі ëіñè é ïàñîâèùà íà òåðèòîðії
Ðóñüêî-Äîâãîïіëüñüêîї äіëüíèöі (Ïіâíі÷íà Áóêîâèíà). Î÷îëèëè âèñòóï Ë. Êîáèëèöÿ, І. Ãàëèöÿ,
Ñ. Ñòåïàí÷óê. Êàðàëüíі âіéñüêà ïðèäóøèëè çàâîðóøåííÿ â 1844 ð.

Îïðèøîê

Назвіть форми селянського опору.

Ó 1846 ð. ñïàëàõíóâ íàéáіëüøèé ñîöіàëüíèé
ïðîòåñò â Àâñòðіéñüêіé іìïåðії íàïåðåäîäíі ðåâîëþöії 1848–1849 ðð. Ñåëÿíè Ñàíîöüêîãî, Ñàìáіðñüêîãî,
Ñòðèéñüêîãî, Ñòàíіñëàâñüêîãî îêðóãіâ ñòâîðþâàëè

Áàðòêè
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çáðîéíі çàãîíè é íàïàäàëè íà ïîìіùèöüêі ñàäèáè. Íàâåñíі 1846 ð. ñåëÿíè
150 ñіë Ñõіäíîї Ãàëè÷èíè âіäìîâèëèñÿ âèêîíóâàòè ïàíùèíó. Âîíè
çàõîïëþâàëè ïîìіùèöüêі çåìëі é äіëèëè їõ ïîìіæ ñîáîþ. Òіëüêè ââіâøè
âіéñüêà â ïîíàä 100 íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, àâñòðіéñüêîìó óðÿäó âäàëîñÿ ïðèäóøèòè ïîâñòàííÿ. Íàëÿêàíèé ñïëåñêîì íàðîäíîãî ãíіâó, іìïåðàòîð íàêàçàâ çìåíøèòè ïàíùèíó, ñêàñóâàòè ëіòíі äîïîìіæíі äíі, ãóæîâó ïîâèííіñòü,
ðîçøèðèòè ïðàâà ñåëÿí ó êîðèñòóâàííі âëàñíèìè íàäіëàìè.
Ïіä ÷àñ ðåâîëþöії 1848–1849 ðð. ó Ïіâíі÷íіé Áóêîâèíі çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ
íàáóâ ñåëÿíñüêèé ðóõ. Âàæëèâó ðîëü ó íüîìó âіäіãðàâàëè äåïóòàòè ðåéõñòàãó,
îáðàíі âіä ñåëÿíñüêèõ îêðóãіâ. Ñåðåä íèõ îñîáëèâî âіäçíà÷èâñÿ Ë. Êîáèëèöÿ.
ПЕРСОНАЛІЇ
ËÓÊ’ßÍ ÊÎÁÈËÈÖß
(1812–1851)
Êåðіâíèê ñåëÿíñüêîãî ðóõó íà Áóêîâèíі â 1840-õ ðîêàõ. Íàðîäèâñÿ â ñіì’ї ñåëÿíèíà-êðіïàêà. Óïðîäîâæ
1843–1844 ðð. î÷îëèâ âèñòóï ñåëÿí 22 ãðîìàä, ÿêі âіäìîâèëèñÿ âіäðîáëÿòè ïàíùèíó, ñàìî÷èííî ïåðåîáðàëè ñіëüñüêó ñòàðøèíó, âèñóíóëè âèìîãè âіäêðèòòÿ
óêðàїíñüêèõ øêіë, âіëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ëіñàìè é
ïàñîâèñüêàìè, çàæàäàëè ïåðåâåäåííÿ їõ íà ñòàíîâèùå
äåðæàâíèõ ñåëÿí. Ó áåðåçíі 1844 ð. ïîâñòàííÿ áóëî
ïðèäóøåíî, Ë. Êîáèëèöþ çààðåøòîâàíî і óâ’ÿçíåíî.
Ëóê’ÿí Êîáèëèöÿ
Ïіä ÷àñ ðåâîëþöії 1848–1849 ðð. â Àâñòðіéñüêіé іìïåðії ñåëÿíè Áóêîâèíè îáðàëè Ë. Êîáèëèöþ äåïóòàòîì
àâñòðіéñüêîãî ïàðëàìåíòó. Âіí âèñòóïàâ çà íàäàííÿ ïîëіòè÷íîї àâòîíîìії Áóêîâèíі і ïðèєäíàííÿ її äî Ãàëè÷èíè, âèìàãàâ ñêàñóâàííÿ êðіïàöòâà é ïåðåäà÷і ñåëÿíàì çåìëі áåç âèêóïó. Ó Âіäíі Êîáèëèöÿ çàçíàâ ïåâíèõ òðóäíîùіâ. Âіí
áóâ íåïèñüìåííèì, íіìåöüêîї ìîâè íå çíàâ, à âñі ñïðàâè â ïàðëàìåíòі âåëèñÿ
òіëüêè íіìåöüêîþ ìîâîþ. Іç öüîãî ïðèâîäó І. Ôðàíêî ïіçíіøå ïèñàâ: «...ó âіäåíñüêіì ñåéìі Êîáèëèöÿ, ïðîñòèé, íåïèñüìåííèé ãóöóë, ùî íå çíàâ íіìåöüêîї ìîâè, íå ìіã, î÷åâèäíî, âіäіãðàâàòè íіÿêîї ðîëі. Âіí áóâ íіìèì ñâіäêîì
ïîäіé, ó ÿêèõ, ïåâíî, 90 âіäñîòêіâ íå ðîçóìіâ».
Ó 1848 ð. íà áàãàòîëþäíèõ çáîðàõ ó Âèæíèöі Ë. Êîáèëèöÿ çàêëèêàâ äî ïîâñòàííÿ. Ñåëÿíñüêі âèñòóïè ïіä éîãî êåðіâíèöòâîì òðèâàëè äî ëіòà 1849 ð. і
ïðèïèíèëèñÿ âíàñëіäîê çàñòîñóâàííÿ äî ïîâñòàíöіâ âіéñüêîâîї ñèëè, óâ’ÿçíåííÿ
10 ñåëÿíñüêèõ âàòàæêіâ, êîíôіñêàöії ìàéíà.
Ó êâіòíі 1850 ð. Êîáèëèöþ áóëî çíîâó çààðåøòîâàíî. Ïіñëÿ êàòóâàíü â óâ’ÿçíåííі
âіí òÿæêî çàõâîðіâ. Áóâ âèñëàíèé äî ì. Ãóðè-Ãóìîðè (òåïåð Ðóìóíіÿ), äå é ïîìåð.
Ïîâñòàíñüêà äіÿëüíіñòü Ë. Êîáèëèöі îñïіâàíà â íàðîäíèõ ïіñíÿõ.
Які риси характеру У. Кармелюка і Л. Кобилиці, на ваш погляд, зближують
їх, роблять представниками однієї епохи?

«За відомостями, які до нас дійшли, депутат рейхстагу Л. Кобилиця своїм місцевим однодумцям прищепив ідею, що домінії (форма земельної власності) припинили діяльність і що він одержав від його величності уповноваження обирати нових
війтів і десятників, які будуть урядувати окремо без всякого втручання доміній. Усі
піддані повинні звертатися до дідичів з проханням видати дров у разі потреби з
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панських лісів, а якщо дворазове прохання не буде задоволене дідичами, то він вже
дасть відповідні вказівки.
Кобилиця в деяких громадах провів нові громадські вибори, а в горах ніби він
роз’яснив місцевому населенню, що ліс і полонини належать їм, що тут він і цісар
повинні давати розпорядження і що наступного року будуть звільнені всі від
податків» – зазначалось в одному з документів.

З’ясуйте, як повсталі селяни розглядали питання власності.
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕ
Е РЕ
РЕВІРТЕ СЕБЕ
СЕ
ЕБЕ

2.

3.
4.
5.

6.

1. Співвіднесіть рік зі століттям. 1849 р.: 1) перша половина XIX ст.;
2) друга половина XIX ст.; 3) перша чверть XIX ст.; 4) друга чверть XIX ст.;
5) третя чверть XIX ст.; 6) четверта чверть XIX ст.
З’ясуйте, де переважно проживало єврейське та вірменське населення на теренах
західноукраїнських земель. Співвіднесіть ці території із сучасним адміністративно-територіальним устроєм України.
Йосиф II, Л. Кобилиця. Хто ці історичні постаті? Які події в історії західноукраїнських земель пов’язані з їхніми іменами?
Дайте визначення понять: «дідичі», «шарварки».
Розкажіть про стан господарства західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії, використовуючи слова та словосполучення: «сільське господарство», «купці», «цукроваріння», «екстенсивний характер», «тваринництво»,
«видобуток солі», «заготівля лісоматеріалів».
Оцініть становище українців у складі Австрійської імперії.

§ 8. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
1. «Будителі» Закарпаття
Ïî÷àòîê ÕІÕ ñò. õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïіäíåñåííÿì íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó â Çàõіäíіé Óêðàїíі. Îñîáëèâіñòü íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ íà
çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ïîëÿãàëà â òîìó, ùî îñíîâíèì íîñієì óêðàїíñüêîї íàöіîíàëüíîї іäåї áóëî äóõîâåíñòâî.
«Порівняння національних рухів так званих неісторичних народів Європи показує,
що провідну роль на різних станах завжди відіграють ті класи, які, зберігши свою
етнічну ідентичність, мали найвищий статус у соціальній ієрархії даної етнічної групи і найкращі можливості для впливу на найбільшу кількість місцевого населення
даної етнічної групи. Греко-католицьке духовенство ідеально підходило до цих критеріїв. З одного боку, воно не асимілювалося і зберегло свою етнічну окремість, з
другого – являло собою єдину еліту руського суспільства. Його патріотизм мав релігійний характер», – писав історик Я. Грицак.

Поміркуйте, чому греко-католицьке духовенство стало провісником
національного відродження на західноукраїнських землях.
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«Áóäèòåëі» (âіä ÷åñ. buditeli – «òîé, õòî ïðîáóäæóє») – âèçíà÷íі ãðîìàäñüêі òà ïîëіòè÷íі äіÿ÷і ïåðіîäó íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíîãî âіäðîäæåííÿ
ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ Àâñòðіéñüêîї іìïåðії êіíöÿ XVIII – ïåðøîї ïîëîâèíè
ÕІÕ ñò.
Ïіä іì’ÿì «áóäèòåëіâ» â іñòîðіþ Çàêàðïàòòÿ óâіéøëè І. Áàçèëîâè÷,
Ì. Ëó÷êàé, Î. Äóõíîâè÷, À. Äîáðÿíñüêèé òà іíøі. «Áóäèòåëі» ñòàâèëè
ñâîєþ ìåòîþ ïðîáóäæåííÿ â íàðîäі íàöіîíàëüíîї ñâіäîìîñòі, óïðîâàäæåííÿ ðіäíîї ìîâè â îñâіòó, çáåðåæåííÿ òðàäèöіé òà êóëüòóðè. Âîíè âèñòóïàëè
çà äîñëіäæåííÿ і ïîïóëÿðèçàöіþ ìіñöåâîї іñòîðії ÿê íåâіä’єìíîї ÷àñòèíè
іñòîðії âñієї Óêðàїíè. Âіäñòîþâàëè íåîáõіäíіñòü ó÷àñòі óêðàїíöіâ Çàêàðïàòòÿ â óñіõ ñôåðàõ ãðîìàäñüêîãî òà ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ. «Áóäèòåëі»
êðèòèêóâàëè ïîëіòèêó ìàäÿðèçàöії òà îíіìå÷åííÿ óêðàїíöіâ. Їõíÿ äіÿëüíіñòü ñïðèÿëà ðîçøèðåííþ çâ’ÿçêіâ êðàþ ç Ãàëè÷èíîþ òà Íàääíіïðÿíùèíîþ, ç іäåÿìè çàãàëüíîñëîâ’ÿíñüêîãî âіäðîäæåííÿ â ×åõії, Ñëîâà÷÷èíі,
Ïîëüùі, Ñåðáії, Õîðâàòії.
Дайте визначення поняття «будителі».

ПЕРСОНАЛІЇ
ІÎÀÍÈÊІÉ ÁÀÇÈËÎÂÈ×
(1742–1821)

Іîàíèêіé Áàçèëîâè÷

Öåðêîâíèé і ãðîìàäñüêèé äіÿ÷, îäèí ç ïåðøèõ іñòîðèêіâ Çàêàðïàòñüêîї Óêðàїíè. Ïðîòÿãîì 38 ðîêіâ áóâ
ïðîòîіãóìåíîì ïðàâîñëàâíîãî Ìóêà÷іâñüêîãî ÑâÿòîÌèêîëàїâñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Óïîðÿäêîâóþ÷è ìîíàñòèðñüêó áіáëіîòåêó òà єïàðõіàëüíèé àðõіâ,
çàöіêàâèâñÿ іñòîðè÷íèì ìèíóëèì. Íà îñíîâі çіáðàíèõ äîêóìåíòàëüíèõ äæåðåë íàïèñàâ «Êîðîòêèé
íàðèñ ôóíäàöії Ôåäîðà Êîðіÿòîâè÷à». Ó ñâîїé ïðàöі
ðîçãëÿíóâ іñòîðіþ ðóñèíіâ, їõíі îáðÿäè, ïîøèðåííÿ
õðèñòèÿíñòâà. Çíà÷íå ìіñöå ó êíèæöі âіäâåäåíî
äîñëіäæåííþ Êèїâñüêîї Ðóñі òà її âçàєìèíàì іç Âіçàíòієþ. Íà îñíîâі äàâíüîðóñüêèõ ëіòîïèñіâ àâòîð
îõàðàêòåðèçóâàâ îñíîâíі äîñÿãíåííÿ ó âíóòðіøíіé і
çîâíіøíіé ïîëіòèöі ìîíàðõіâ Îëåãà, Іãîðÿ, Îëüãè. Áàçèëîâè÷ îäíèì ç ïåðøèõ ïîðóøèâ ïèòàííÿ ïðî òå,
ùî óêðàїíöі є àâòîõòîííèì (âіä ãðåö. «ìіñöåâèé»;
«êîðіííèé») íàñåëåííÿì, ÿêå ç íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ
ïðîæèâàëî íà òåðåíàõ Çàêàðïàòòÿ.

ÌÈÕÀÉËÎ ËÓ×ÊÀÉ
(1789–1843)

Òèòóëüíèé àðêóø
«Ãðàìàòèêè»
Ì. Ëó÷êàÿ

Öåðêîâíèé äіÿ÷, ìîâîçíàâåöü, іñòîðèê. Îòðèìàâ äîáðó îñâіòó ñïî÷àòêó â Óæãîðîäі, à çãîäîì ó Âåëèêîìó
Âàðàäèíі (íèíі ì. Îðàäÿ, Ðóìóíіÿ) òà Âіäíі. Çíàéîìñòâî ç âіäîìèìè ñëàâіñòàìè Â. Êîïіòàðîì òà É. Äîáðîâñüêèì, êîïіòêà äîñëіäíèöüêà ïðàöÿ â áіáëіîòåêàõ Ìóêà÷іâñüêîї єïàðõії, Âіäíÿ, Âåëèêîãî Âàðàäèíà (Ðóìóíіÿ), Åãåðà (Óãîðùèíà), ó ãåðöîãñòâі Ëóêêà (Іòàëіÿ)
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ñòàëè îñíîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ Ëó÷êàÿ ÿê âñåáі÷íî îáäàðîâàíîї îñîáèñòîñòі.
Ïіäãîòóâàâ êíèæêó «Ãðàìàòèêà ñëîâ’ÿíî-ðóñüêà» (1830), ÿêà є ïåðøîþ íà Çàêàðïàòòі óêðàїíñüêîþ ãðàìàòèêîþ ç âèêîðèñòàííÿì íàðîäíîї ìîâè òà ôîëüêëîðó. Ñâîþ ïðàöþ âіí çàâåðøèâ ïðèêëàäàìè ðîçìîâíîї ìîâè, ïðèñëіâ’ÿìè,
íàðîäíèìè ïіñíÿìè. Íå ìåíø âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє íàïèñàíà ëàòèíîþ éîãî
øåñòèòîìíà «Іñòîðіÿ êàðïàòñüêèõ ðóñèíіâ». Ó öіé ïðàöі âіí äîâîäèòü àâòîõòîííіñòü ðóñèíñüêîãî íàñåëåííÿ Çàêàðïàòòÿ, ÿêå çàñåëÿëî öåé êðàé äî ïðèõîäó óãîðöіâ. Іñòîðèê çàçíà÷àâ, ùî çà ìîâîþ і êóëüòóðîþ êàðïàòñüêі ðóñèíè
ñõîæі ç óêðàїíöÿìè çà Êàðïàòàìè.

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÓÕÍÎÂÈ×
(1803–1865)
Êóëüòóðíî-îñâіòíіé äіÿ÷, ïèñüìåííèê, ïåäàãîã, ñâÿùåíèê. Íàðîäèâñÿ â ñ. Òîïîëÿ íà Ïðÿøіâùèíі (íèíі
Ñëîâà÷÷èíà). Çàêіí÷èâ óæãîðîäñüêі ãіìíàçіþ òà áîãîñëîâñüêó ñåìіíàðіþ. Óñÿ éîãî äіÿëüíіñòü áóëà ñïðÿìîâàíà ïðîòè ìàäÿðèçàöії Çàêàðïàòòÿ. Ó 1849–1850 ðð.
çàêëèêàâ äî îá’єäíàííÿ Çàêàðïàòòÿ ç Ãàëè÷èíîþ.
Ó 1850 ð. çàñíóâàâ ó Ïðÿøåâі «Ëèòåðàòóðíîå çàâåäåíèå», ÿêå âèäàâàëî äëÿ íàðîäó íàâ÷àëüíі òà ïîïóëÿðíі
êíèæêè, êàëåíäàðі, çàñíóâàëî «ðóñüêèé ìóçåé». Ðàçîì
ç À. Äîáðÿíñüêèì äîìàãàâñÿ çàïðîâàäæåííÿ íà ÇàÎëåêñàíäð Äóõíîâè÷
êàðïàòòі âèêëàäàííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè ó øêîëàõ. Áóâ
àâòîðîì ïіäðó÷íèêіâ äëÿ íàðîäíèõ øêіë, òâîðіâ ç ïåäàãîãіêè, ôіëîñîôії,
іñòîðії. Ó ïðàöі «Èñòèííàÿ èñòîðèÿ êàðïàòîðîññîâ èëè óãîðñêèõ ðóñèíîâ»
äîâîäèâ àâòîõòîííіñòü і åòíі÷íó ñïіëüíіñòü ðóñèíіâ ïî îáèäâà áîêè Êàðïàò òà
їõíіé çíà÷íèé êóëüòóðíèé âïëèâ íà óãîðöіâ. Íàïèñàâ ïîíàä 100 âіðøіâ, îäèí
ç ÿêèõ – «ß ðóñèí áóâ, єñìü і áóäó» – ãіìí Çàêàðïàòòÿ.
Які факти свідчать про те, що І. Базилович, М. Лучкай та О. Духнович
були однодумцями?

2. Товариство галицьких греко-католицьких священиків
Íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñò. àêòóàëіçóєòüñÿ ïèòàííÿ ðîçâèòêó óêðàїíñüêîї ìîâè,
її çàõèñòó, óòâåðäæåííÿ óêðàїíñüêîї íàöіîíàëüíîї ñâіäîìîñòі. Ðóøіéíîþ
ñèëîþ íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó â Çàõіäíіé Óêðàїíі ñòàëè ñâÿùåíèêè
Óêðàїíñüêîї ãðåêî-êàòîëèöüêîї öåðêâè, ÿêі âçÿëèñÿ äî âèäàííÿ ïіäðó÷íèêіâ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ, íàóêîâèõ ïðàöü.
Çà ñëîâàìè І. Ôðàíêà, «…ïðè ðóñüêіé ìîâі, ïðè ðóñüêіé íàðîäíîñòі
ëèøàëèñÿ òіëüêè ïðîñòі õëîïè і âáîãі òà ìàëî â÷åíі ñіëüñüêі ñâÿùåíèêè.
Âèùі äóõîâíі, єïèñêîïè òà êàíîíіêè (øòàòíèé ñâÿùåííîñëóæèòåëü єïàðõіàëüíîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó) ãîâîðèëè é ïèñàëè ïî-ïîëüñüêè àáî
ïî-ëàòèíі».
«Найбільш освіченим і найбільш свідомим Українцем Галицької землі в перших
трьох десятках літ ХІХ ст. був, безперечно, перемишльський канонік Іван Могильницький», – писав М. Возняк.
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ПЕРСОНАЛІЇ
ІÂÀÍ ÌÎÃÈËÜÍÈÖÜÊÈÉ
(1778–1831)
Êóëüòóðíèé, îñâіòíіé òà öåðêîâíèé äіÿ÷, ìîâîçíàâåöü, îäèí іç ïðîâіñíèêіâ íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ
â Ãàëè÷èíі. Çàêіí÷èâ Ãðåêî-êàòîëèöüêó äóõîâíó ñåìіíàðіþ ó Ëüâîâі. Çãîäîì îáіéìàâ ïîñàäè â óïðàâëіííі Ïåðåìèøëüñüêîї ãðåêî-êàòîëèöüêîї єïàðõії, äå çíà÷íîþ ìіðîþ ïðîÿâèâñÿ éîãî îðãàíіçàòîðñüêèé òà íàóêîâî-ïåäàãîãі÷íèé òàëàíò. Âіí çîñåðåäèâñÿ ïåðåäóñіì
íà øêіëüíіé ñïðàâі, îïіêóþ÷èñü âіäêðèòòÿì óêðàїíñüêèõ øêіë, ïіäãîòîâêîþ â÷èòåëіâ і íàâ÷àëüíèõ êíèæîê.
Іâàí Ìîãèëüíèöüêèé

1816 ð. ç іíіöіàòèâè І. Ìîãèëüíèöüêîãî òà ìèòðîïîëèòà Ì. Ëåâèöüêîãî â Ïåðåìèøëі âèíèêëà ïåðøà â Ãàëè÷èíі êóëüòóðíîîñâіòíÿ îðãàíіçàöіÿ – Òîâàðèñòâî ãàëèöüêèõ ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèêіâ, íàâêîëî ÿêîãî îá’єäíàëîñÿ ïàòðіîòè÷íî íàëàøòîâàíå ãðåêî-êàòîëèöüêå
äóõîâåíñòâî. Ó «Ñòàòóòі», íàïèñàíîìó І. Ìîãèëüíèöüêèì, ïåðåäáà÷àëîñÿ
âіäêðèòòÿ óêðàїíñüêèõ øêіë, à òàêîæ ðîçãîðòàííÿ øèðîêîї ïðîñâіòíèöüêîї
äіÿëüíîñòі ñåðåä âіðÿí. Ïëàíóâàëîñÿ ïîøèðåííÿ ñåðåä ñåëÿí ðåëіãіéíîї òà
ïîïóëÿðíîї ëіòåðàòóðè, íàïèñàíîї ïðîñòîþ ìîâîþ, óæèâàíîþ â ñåëàõ. Òîâàðèñòâî âèäàëî êіëüêà ìîëèòîâíèêіâ, áóêâàðіâ.
«Товариству не вдалося розгорнути в належний спосіб своєї діяльності. Проти
нього виступили поляки, які не хотіли допустити до духовного й освітнього пробудження українців. Тому вдалися до наклепницьких інтриг, які дійшли до Ватикану.
Через два роки товариство припинило своє існування», – зазначає дослідникк
Т. Замлинський.

Çà îöіíêîþ І. Ôðàíêà, öå áóëà ïåðøà óñâіäîìëåíà ñïðîáà îðãàíіçàöії
іíòåëіãåíòíèõ ñèë ç âèêîíàííÿ çàâäàíü íàðîäíîї ïðîñâіòè, ÿêà ñïðèÿëà
ïîäàëüøîìó ïîæâàâëåííþ öієї ðîáîòè ñåðåä ÷àñòèíè ãàëèöüêî-ðóñüêîãî
äóõîâåíñòâà.
З’ясуйте причини утворення Товариства галицьких греко-католицьких священиків.

Çóñèëëÿìè І. Ìîãèëüíèöüêîãî áóëî çàñíîâàíî çíà÷íó êіëüêіñòü íàðîäíèõ
ïàðàôіÿëüíèõ øêіë. Âіí ïіäãîòóâàâ і âèäàâ äëÿ íèõ íèçêó ïіäðó÷íèêіâ:
«Ïðàâèëà øêîëüíії», «Íàóêà õðèñòèÿíñüêà», «Êàòåõèçèñ ìàëèé». Ñïіëüíî ç
ìèòðîïîëèòîì Ì. Ëåâèöüêèì äîìàãàâñÿ âèêëàäàííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè â
øêîëàõ Ãàëè÷èíè. Óêëàâ «Ãðàìàòèêó ÿçèêà ñëîâåíî-ðóñüêîãî» (1823), ÿêà
ââàæàєòüñÿ ïåðøîþ â Ãàëè÷èíі ãðàìàòèêîþ êíèæíîї óêðàїíñüêîї ìîâè.
Ó ïåðåäìîâі äî íåї ñïðîñòóâàâ ïîøèðåíі íà òîé ÷àñ ïîìèëêîâі óÿâëåííÿ ïðî
óêðàїíñüêó ìîâó ÿê äіàëåêò ïîëüñüêîї àáî ðîñіéñüêîї òà àðãóìåíòîâàíî
âèçíà÷èâ її ÿê îäíó іç ñõіäíîñëîâ’ÿíñüêèõ ìîâ, ùî іñíóâàëè îêðåìî.
Ó òі ÷àñè äóæå ãîñòðîþ áóëà ïðîáëåìà íåñòà÷і â÷èòåëüñüêèõ êàäðіâ.
ßê ïðàâèëî, ó÷èòåëÿìè áóëè äÿêè і ñâÿùåíèêè, àëå їõ íå âèñòà÷àëî.
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Òîìó І. Ìîãèëüíèöüêèé ñòàâ іíіöіàòîðîì çàñíóâàííÿ â Ïåðåìèøëі і
ïåðøèì äèðåêòîðîì äÿêî-â÷èòåëüñüêîãî іíñòèòóòó, ó ÿêîìó âèêëàäàâ ëîãіêó. Іíñòèòóò óòðèìóâàâñÿ çà ðàõóíîê äîáðîâіëüíèõ ïîæåðòâ, ñåðåä éîãî
áëàãîäіéíèêіâ áóâ і І. Ìîãèëüíèöüêèé. Çàñëóãè І. Ìîãèëüíèöüêîãî íà îñâіòÿíñüêіé íèâі âèçíàëà íå òіëüêè ãàëèöüêà ãðîìàäñüêіñòü, àëå é îôіöіéíі
êîëà Àâñòðії – ó 1818 ð. іìïåðàòîðñüêèì ïàòåíòîì éîìó áóëî íàäàíî øëÿõåòñòâî.
Оцініть діяльність І. Могильницького як провісника національного відродження Галичини.

Ñïðàâó І. Ìîãèëüíèöüêîãî ïðîäîâæèâ Іâàí Ñíіãóðñüêèé (1784–1847) –
ãðåêî-êàòîëèöüêèé öåðêîâíèé äіÿ÷, ôіëàíòðîï і ìåöåíàò. Íàðîäèâñÿ â
ñ. Áåðåñòÿíàõ íà Ñàìáіðùèíі â ðîäèíі ñâÿùåíèêà. Áîãîñëîâñüêó îñâіòó
çäîáóâ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Ëüâîâà òà Âіäíÿ. Óïðîäîâæ 1818–1847 ðð. –
ïåðåìèøëüñüêèé єïèñêîï. Çà ñëîâàìè àêàäåìіêà Ì. Âîçíÿêà, «…áåç
Ìîãèëüíèöüêîãî íå áóâ áè Ñíіãóðñüêèé òèì, êèì âіí ñòàâ ïіä âïëèâîì
Ìîãèëüíèöüêîãî äëÿ ñó÷àñíîãî íàøîãî êóëüòóðíîãî ðóõó».
Ç éîãî іì’ÿì ïîâ’ÿçàíà äіÿëüíіñòü äÿêî-â÷èòåëüñüêîãî іíñòèòóòó òà єïàðõіàëüíîї äðóêàðíі, âіäêðèòòÿ ïàðàôіÿëüíèõ øêіë òà ìóçè÷íîї øêîëè,
çàïðîâàäæåííÿ õîðîâîãî ñïіâó â êàôåäðàëüíіé öåðêâі. І. Ñíіãóðñüêèé äáàâ
ïðî êîìïëåêòóâàííÿ íîâèìè âèäàííÿìè é óòðèìàííÿ єïàðõіàëüíîї áіáëіîòåêè. Çàîõî÷óâàâ ëþäåé çі ñâîãî îòî÷åííÿ âæèâàòè â ïîâñÿêäåííîìó æèòòі
óêðàїíñüêó ìîâó. Ó ñâîєìó çàïîâіòі ïåðåäáà÷èâ êîøòè íà óòðèìàííÿ äÿêîâ÷èòåëüñüêîãî іíñòèòóòó, 50 ñòèïåíäіé äëÿ áіäíèõ ó÷íіâ. Çàñíóâàâ ôîíä
äëÿ âáîãèõ âäіâ і ñèðіò. Іíіöіàòèâè І. Ñíіãóðñüêîãî ñïðèÿëè ñòâîðåííþ
àòìîñôåðè âèñîêîї äóõîâíîñòі òà ôîðìóâàííþ â Ïåðåìèøëі êóëüòóðíîîñâіòíüîãî îñåðåäêó, ÿêèé çàïî÷àòêóâàâ óêðàїíñüêå íàöіîíàëüíå âіäðîäæåííÿ â Ãàëè÷èíі.
Як ви вважаєте, у чому історичне значення діяльності І. Снігурського?

3. «Руська трійця»
«Ðóñüêà òðіéöÿ» – ãðîìàäñüêî-êóëüòóðíå îá’єäíàííÿ, ùî ñôîðìóâàëîñÿ
ñåðåä ñòóäåíòñüêîї ìîëîäі Ëüâіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó òà âèõîâàíöіâ Ãðåêîêàòîëèöüêîї äóõîâíîї ñåìіíàðії â 1830-õ ðîêàõ.
Î÷îëþâàëè «Ðóñüêó òðіéöþ» Ì. Øàøêåâè÷, І. Âàãèëåâè÷ і ß. Ãîëîâàöüêèé
«Три ластівки, що відкривають весну відродження галицько-руської народності,
це “руська трійця” – були Шашкевич, Вагилевич і Головацький, причому всі переваги талановитості, а разом з тим ясності і стійкості переконань перебувають на
боці Маркіяна Шашкевича. До цих трьох приєдналися ще студенти і священики, і
утворився гурток чоловік з двадцяти, що зважилися присвятити свою діяльність
відновленню народної мови в її природному праві», – відзначала історикк
О. Єфименко.
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ПЕРСОНАЛІЇ
ІÂÀÍ ÂÀÃÈËÅÂÈ×
(1811–1866)
Ïîåò, ôіëîëîã, ôîëüêëîðèñò, ãðîìàäñüêèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ íà Ñòàíіñëàâùèíі (òåïåð Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà
îáëàñòü) ó ñіì’ї ñâÿùåíèêà. Âіä 1829 ð. äî êіíöÿ æèòòÿ
æèâ, íàâ÷àâñÿ і ïðàöþâàâ ó Ëüâîâі: äóõîâíà ñåìіíàðіÿ,
óíіâåðñèòåò, áіáëіîòåêà Îññîëіíñüêèõ, ìіñüêèé àðõіâ.
Çàéìàâñÿ іñòîðè÷íèìè, åòíîãðàôі÷íèìè é àðõåîëîãі÷íèìè äîñëіäæåííÿìè. Ïèñàâ ïîëüñüêîþ, ÷åñüêîþ òà
óêðàїíñüêîþ ìîâàìè. Ïåðåêëàâ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ
«Ñëîâî î ïîëêó Іãîðåâіì», äîäàâøè íàóêîâèé êîìåíòàð.
Іâàí Âàãèëåâè÷
Ç 1848 ð. ïåðåéøîâ íà ïîëîíîôіëüñüêі ïîçèöії, ïðîïàãóâàâ іäåþ ïîëüñüêî-óêðàїíñüêîãî ñîþçó ïіä çâåðõíіñòþ Ïîëüùі. Ïіä ÷àñ ðåâîëþöії 1848–1849 ðð. óâіéøîâ äî ñêëàäó Ðóñüêîãî ñîáîðó, ðåäàãóâàâ éîãî
äðóêîâàíèé îðãàí «Ùîäåííèê ðóñüêèé» (1848). Çàçíàâ ïåðåñëіäóâàíü і âіäіéøîâ
âіä ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ.
ÌÀÐÊІßÍ ØÀØÊÅÂÈ×
(1811–1843)
Ïèñüìåííèê, åòíîãðàô, ôîëüêëîðèñò, êóëüòóðíî-ãðîìàäñüêèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ íà Ëüâіâùèíі. Ïîõîäèâ ç
ðîäèíè ãðåêî-êàòîëèöüêîãî ñâÿùåíèêà. Íàâ÷àâñÿ ó
Ëüâіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі. Çà óêðàїíñüêó äіÿëüíіñòü
çàçíàâ ïåðåñëіäóâàíü. Âіä 1838 ð. äî êіíöÿ æèòòÿ –
ñâÿùåíèê ó ñåëàõ Ëüâіâùèíè. Ó ñòóäåíòñüêі ðîêè
Ì. Øàøêåâè÷ áóâ íàòõíåííèêîì, îðãàíіçàòîðîì і ëіäåðîì «Ðóñüêîї òðіéöі», іíіöіàòîðîì її ïî÷èíàíü íà çàñàäàõ ðîìàíòèçìó – çáèðàííÿ і ïîïóëÿðèçàöії
Ìàðêіÿí
ôîëüêëîðó, ñòâîðåííÿ ñëîâíèêà і ãðàìàòèêè æèâîї
Øàøêåâè÷
óêðàїíñüêîї ìîâè, âèêîðèñòàííÿ òàê çâàíîãî ãðàæäàíñüêîãî øðèôòó çàìіñòü êèðèëè÷íîãî, âïðîâàäæåííÿ ðіäíîї ìîâè â ïîâñÿêäåííèé óæèòîê іíòåëіãåíöії òà öåðêîâíó ïðîïîâіäü; âèñòóïàâ ïðîòè ñïðîá
ëàòèíіçàöії óêðàїíñüêîãî ïèñüìåíñòâà. Áóâ îäíèì іç ïåðøèõ ïåðåêëàäà÷іâ
óêðàїíñüêîþ ìîâîþ «Ñëîâà î ïîëêó Іãîðåâіì». Іäåї òà äіÿëüíіñòü Ì. Øàøêåâè÷à
ñïðèÿëè óòâåðäæåííþ íàöіîíàëüíîї ñâіäîìîñòі áàãàòüîõ ïîêîëіíü óêðàїíñüêîї
іíòåëіãåíöії.

ßêіâ Ãîëîâàöüêèé

ßÊІÂ ÃÎËÎÂÀÖÜÊÈÉ
(1814–1888)
Ïîåò, іñòîðèê ëіòåðàòóðè, ïåäàãîã. Íàðîäèâñÿ íà Ëüâіâùèíі â ñіì’ї ñâÿùåíèêà. Çàêіí÷èâ Ëüâіâñüêèé óíіâåðñèòåò (1841). Óïðîäîâæ 1848–1867 ðð. áóâ ïåðøèì
ïðîôåñîðîì óêðàїíñüêîї ìîâè òà ëіòåðàòóðè öüîãî óíіâåðñèòåòó. 1864–1866 ðð. – ðåêòîð Ëüâіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó. Ïіä âïëèâîì Ìèêîëè Ïîãîäіíà ïåðåéøîâ íà
ìîñêâîôіëüñüêі ïîçèöії і 1867 ð. ïåðåїõàâ äî Ðîñіéñüêîї
іìïåðії. Æèâ ó Âіëüíî (òåïåð Âіëüíþñ, Ëèòâà), äå
ïðàöþâàâ ó àðõåîãðàôі÷íіé êîìіñії. ß. Ãîëîâàöüêèé –
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àâòîð íàóêîâèõ ïðàöü ç ëіòåðàòóðè, іñòîðії, åòíîãðàôії. Íàéâіäîìіøà ïðàöÿ –
«Íàðîäíі ïіñíі Ãàëèöüêîї і Óãîðñüêîї Ðóñі» â ÷îòèðüîõ êíèæêàõ (1878).
Порівняйте життєві шляхи діячів «Руської трійці». Що в них спільного,
що – відмінного? Чому проблема відродження мови була актуальною на
західноукраїнських землях?

Ó ñâîїé äіÿëüíîñòі «Ðóñüêà òðіéöÿ» êåðóâàëàñÿ іäåÿìè ðîìàíòèçìó.
Äіÿ÷і ïðàãíóëè ïіäíåñòè îñâіòíіé ðіâåíü òà ïðîáóäèòè íàöіîíàëüíó ñâіäîìіñòü ãàëè÷àí äëÿ òîãî, àáè óêðàїíöі âіäðîäèëèñÿ ÿê íàöіÿ òà ñòàëè ðіâíèìè ñåðåä іíøèõ âіëüíèõ і êóëüòóðíèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ. Öüîìó âîíè
ïðèñâÿòèëè âñþ ñâîþ äîñëіäíèöüêó, âèäàâíè÷ó, ïóáëіöèñòè÷íó, à òàêîæ
ëіòåðàòóðíî-õóäîæíþ òà ïåðåêëàäàöüêó äіÿëüíіñòü. «Òðіé÷àíè» «õîäèëè â
íàðîä»: çàïèñóâàëè íàðîäíі ïіñíі òà ïåðåêàçè, ñëîâà é âèñëîâè, óæèâàíі
ïðîñòèìè ëþäüìè.
Яку мету й засоби її досягнення ставили перед собою учасники «Руської трійці»?

Ðåçóëüòàòîì їõíüîї öіëåñïðÿìîâàíîї äіÿëüíîñòі ñòàëè íàðîäîçíàâ÷і
ïðàöі, ñåðåä ÿêèõ: «Ìàíäðіâêà ïî Ãàëèöüêіé і Óãîðñüêіé Ðóñі» ß. Ãîëîâàöüêîãî; «Ãóöóëè, ìåøêàíöі ñõіäíîãî Êàðïàòñüêîãî íàãіð’ÿ», «Áîéêè,
ðóñüêî-ñëîâ’ÿíñüêèé ëþä â Ãàëè÷èíі» І. Âàãèëåâè÷à. Ó 1840-õ ðîêàõ
ç’ÿâèëèñÿ «Ãðàìàòèêè» І. Âàãèëåâè÷à òà ß. Ãîëîâàöüêîãî. Íîâàòîðñòâîì
âіäçíà÷àëèñÿ їõíі âèñòóïè çà óòâåðäæåííÿ íàöіîíàëüíîї ëіòåðàòóðè íà
îñíîâі æèâîї ðîçìîâíîї ìîâè і ñòâîðåííÿ øêіëüíèõ ïіäðó÷íèêіâ («×èòàíêà» Ì. Øàøêåâè÷à).
«Ðóñüêà òðіéöÿ» íàäàâàëà âàãîìîãî çíà÷åííÿ äîñëіäæåííþ і ïîïóëÿðèçàöії іñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî óêðàїíöіâ. Îñîáëèâó óâàãó âîíè çâåðòàëè íà
äàâíі òðàäèöії ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ Êèїâñüêîї Ðóñі, Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîãî
êíÿçіâñòâà òà êîçàöüêîї äåðæàâè. Ì. Øàøêåâè÷ òà І. Âàãèëåâè÷ óïåðøå
ïåðåêëàëè óêðàїíñüêîþ ìîâîþ «Ñëîâî î ïîëêó Іãîðåâіì». Íàéâàæëèâіøîþ
äîáîþ іñòîðії Óêðàїíè äіÿ÷і «Ðóñüêîї òðіéöі» ââàæàëè ÷àñè íàöіîíàëüíîâèçâîëüíîї áîðîòüáè ïіä ïðîâîäîì Á. Õìåëüíèöüêîãî.
Ó 1834 ð. ÷ëåíè ãóðòêà ïіäãîòóâàëè іñòîðèêî-ëіòåðàòóðíó çáіðêó «Çîðÿ»,
äî ÿêîї óâіéøëè áіîãðàôіÿ Á. Õìåëüíèöüêîãî ç éîãî ïîðòðåòîì, îïîâіäàííÿ
ïðî îïðèøêіâ, íàðîäíі ïіñíі ïðî Íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíó âіéíó óêðàїíöіâ
1648–1657 ðð. ×åðåç âîëåëþáíå ñïðÿìóâàííÿ çáіðêè öåíçóðà çàáîðîíèëà її
äðóê.
Öèìè ñàìèìè ìîòèâàìè áóâ ïðîíèçàíèé àëüìàíàõ «Ðóñàëêà Äíіñòðîâàÿ», ÿêèé, çà çàäóìîì Ì. Øàøêåâè÷à, áóâ ïîêëèêàíèé äîïîìîãòè
«âîñêðåñèòè â íîâіé ñèëі Ðóñüêó ñëàâó, ðóñüêó âëàñòü!». Äî çáіðíèêà ââіéøëè ìàòåðіàëè іç «Çîðі», äîäàëèñÿ íîâі ïóáëіöèñòè÷íі òà íàóêîâі òâîðè.
Ó ïåðåäìîâі Ì. Øàøêåâè÷ çàçíà÷àâ, ùî ðîçãëÿäàє äіÿëüíіñòü ãóðòêà ÿê
÷àñòèíó ãðîìàäñüêèõ, êóëüòóðíî-îñâіòíіõ і íàóêîâèõ ñèë Íàääíіïðÿíùèíè. Áóëî âèñëîâëåíî ïðàãíåííÿ äî єäíîñòі çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìåëü ç
óñієþ Óêðàїíîþ.
Ïіäñóìêîì ïàòðіîòè÷íîї äіÿëüíîñòі «Ðóñüêîї òðіéöі» ñòàëî ôîðìóëþâàííÿ ãîëîâíèõ ïðîãðàìíèõ çàñàä óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî ðóõó, ÿêі
1846 ð. áóëè âèêëàäåíі ó ñòàòòі ß. Ãîëîâàöüêîãî «Ñòàíîâèùå ðóñèíіâ ó
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Ãàëè÷èíі». Ó 1848 ð. âîíè áóëè ïîêëàäåíі â îñíîâó äіÿëüíîñòі Ãîëîâíîї
ðóñüêîї ðàäè.
Доберіть факти, які свідчать про те, що діяльність учасників угруповання мала різнобічний характер. З’ясуйте історичне значення діяльності «Руської трійці».

Òðàäèöії «Ðóñüêîї òðіéöі» ïðîäîâæèâ óêðàїíñüêèé íàöіîíàëüíèé ðóõ
ïіä ÷àñ ðåâîëþöії 1848–1849 ðð., à çãîäîì – íàðîäîâñüêèé íàïðÿì íàöіîíàëüíîãî ðóõó â Ãàëè÷èíі òà íà Áóêîâèíі. Äіÿ÷і «Ðóñüêîї òðіéöі» ïіäòðèìóâàëè
òіñíі îñîáèñòі êîíòàêòè і òâîð÷å ñïіâðîáіòíèöòâî ç ó÷åíèìè Íàääíіïðÿíùèíè Î. Áîäÿíñüêèì, Ì. Ìàêñèìîâè÷åì, І. Ñðåçíåâñüêèì, ïðåäñòàâíèêàìè
íàöіîíàëüíèõ ðóõіâ і êóëüòóð іíøèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ.
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕ
Е Р ЕВІРТЕ СЕБЕ
СЕ Е
1. Що було раніше: утворення Товариства галицьких греко-католицьких священиків у Перемишлі чи «Руської трійці»?
2. Використовуючи карту атласу, укажіть міста, що стали центрами
національного руху Галичини. Чому саме з них починається відродження на
західноукраїнських землях?
3. «Рушійною силою національно-визвольного руху на західноукраїнських землях стали священики греко-католицької церкви». Доберіть факти на підтвердження цієї тези.
4. Яка з історичних постатей, на ваш погляд, відіграла непересічну роль у національно-культурному процесі на західноукраїнських землях першої третини
XIX ст.? Свій вибір поясніть.
5. Яка з історичних подій, на ваш погляд, мала виняткове значення в національнокультурному процесі на західноукраїнських землях першої третини XIX ст.? Свій
вибір поясніть.

§ 9. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПІД ЧАС
РЕВОЛЮЦІЇ 1848–1849 рр. В АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
1. Головна руська рада
Головна руська рада (1848–
1851) – перша українська
політична організація в
Галичині. Створена у травні
1848 р. у Львові представниками
світської інтелігенції та
духовенства під час революції
в Австрії для оборони прав
українського населення
Галичини перед центральним
урядом у Відні.

Óïðîäîâæ 1848–1849 ðð. Єâðîïîþ ïðîêîòèëàñÿ õâèëÿ ðåâîëþöіé, ùî îõîïèëè Ôðàíöіþ,
Íіìå÷÷èíó, Іòàëіþ òà Àâñòðіþ. Öі ðåâîëþöії
äіñòàëè íàçâó «Âåñíà íàðîäіâ», îñêіëüêè
îñíîâíèìè їõ ãàñëàìè áóëè íàöіîíàëüíå òà
ñîöіàëüíå âèçâîëåííÿ íàðîäіâ, óòâåðäæåííÿ
ãðîìàäñüêèõ ïðàâ òà ñâîáîä. Àêòèâíèì ó÷àñíèêîì ðåâîëþöії 1848–1849 ðð. áóëî é íàñåëåííÿ çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìåëü. Çàâäÿêè
ðåâîëþöії óêðàїíöі âïåðøå çäîáóëè äîñâіä
ïàðëàìåíòñüêîї äіÿëüíîñòі.
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Ãîëîâíà ðóñüêà ðàäà

«Русини скористалися наданим конституцією правом сходок і зборів та влаштували з представників русинської інтелігенції “Руську раду”, яка мала велике значення в розвитку національної самосвідомості», – зауважувала історикк
О. Єфименко.

Ãîëîâíó ðóñüêó ðàäó î÷îëèëè Ã. ßõèìîâè÷ і Ì. Êóçåìñüêèé.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÃÐÈÃÎÐІÉ ßÕÈÌÎÂÈ×
(1792–1863)

Ãðèãîðіé ßõèìîâè÷

Öåðêîâíèé, ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íèé äіÿ÷. Íàâ÷àâñÿ ó
Ëüâіâñüêіé ãіìíàçії. Áîãîñëîâñüêó îñâіòó çäîáóâ ó Âіäíі.
Ñòàâ îäíèì іç ïðîâіäíèõ äіÿ÷іâ óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ ñåðåäèíè XIX ñò. Äîìàãàâñÿ çàïðîâàäæåííÿ âèêëàäàííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè ó øêîëàõ
Ãàëè÷èíè. Âèìàãàâ âіä äóõîâåíñòâà âæèâàííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè ïіä ÷àñ ïðîïîâіäåé. Ç 1860 ð. – Ëüâіâñüêèé
ìèòðîïîëèò. 1861–1863 ðð. – ïîñîë äî Ãàëèöüêîãî êðàéîâîãî ñåéìó. ßê ÷ëåí âåðõíüîї ïàëàòè àâñòðіéñüêîãî
ïàðëàìåíòó òà іìïåðñüêèé ðàäíèê âіäñòîþâàâ ïðàâà
óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ Ãàëè÷èíè.
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ÌÈÕÀÉËÎ ÊÓÇÅÌÑÜÊÈÉ
(1809–1879)

Ìèõàéëî
Êóçåìñüêèé

Öåðêîâíèé і ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íèé äіÿ÷. Óïðîäîâæ
1848–1849 ðð. çàñòóïíèê ãîëîâè, 1849–1851 ðð. –
ôàêòè÷íèé ãîëîâà Ãîëîâíîї ðóñüêîї ðàäè. Îäèí ç іíіöіàòîðіâ ñêëèêàííÿ Ñîáîðó ðóñüêèõ ó÷åíèõ (1848),
çàñíóâàííÿ Ãàëèöüêî-ðóñüêîї ìàòèöі (áóâ її ïåðøèì
ãîëîâîþ), âіäêðèòòÿ Íàðîäíîãî äîìó ó Ëüâîâі (1848). Çà
ñâîþ âåëèêó ïðàöþ і ëþáîâ äî íàðîäó éîãî íàçèâàëè
«ñåðöåì Ãàëèöüêîї Ðóñè». 1859 ð. – àêòèâíèé ó÷àñíèê
áîðîòüáè ïðîòè íàìіðó óðÿäîâèõ êіë ïåðåâåñòè ãàëèöüêå ïèñüìåíñòâî íà ëàòèíñüêèé àëôàâіò. Âіä 1861-ãî –
äåïóòàò Ãàëèöüêîãî êðàéîâîãî ñåéìó.

Які факти життєписів Г. Яхимовича та М. Куземського свідчать про
їхню провідну роль в українському національному відродженні Галичини
середини XIX ст.?

Ãîëîâíà ðóñüêà ðàäà ñêëàäàëàñÿ ç 30 ÷ëåíіâ –
ïðåäñòàâíèêіâ ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóõîâåíñòâà òà
іíòåëіãåíöії. Ðàäà ïîäіëÿëàñÿ íà âіääіëè ïîëіòè÷íèõ
ïðàâ, ôіíàíñіâ, ñåëÿíñüêèõ ïðàâ, øêіëüíèöòâà òîùî.
Їé ïіäïîðÿäêîâóâàëèñü «ìåíøі» ðàäè. Äî ìіñöåâèõ
ðàä (áëèçüêî 50) âõîäèëî ïî 3 ïðåäñòàâíèêè âіä
ñåëÿí, ìіùàí, øëÿõòè, äÿêіâ і 18 ïðåäñòàâíèêіâ âіä
іíòåëіãåíöії (ó òîìó ÷èñëі – 10 ñâÿùåíèêіâ).
Ïðîãðàìîâèì äîêóìåíòîì îðãàíіçàöії áóëà âіäîçâà äî óêðàїíñüêîãî íàðîäó âіä 10 òðàâíÿ 1848 ð., ó
ÿêіé áóëî çàÿâëåíî ïðî ïіäòðèìêó âñіõ ïîíåâîëåíèõ
íàðîäіâ Àâñòðії ó çäîáóòòі ñâîїõ íàöіîíàëüíèõ ïðàâ,
çàêëèê äî äåìîêðàòè÷íèõ ðåôîðì òà ïðî єäíіñòü
Ôðàíö-Éîñèô І
óñüîãî 15-ìіëüéîííîãî óêðàїíñüêîãî íàðîäó ó ñêëàäі
іìïåðії. Ùîá ðåàëіçóâàòè ñâîþ ïðîãðàìó, Ãîëîâíà ðóñüêà ðàäà çâåðòàëàñÿ
ç ïåòèöіÿìè äî іìïåðàòîðà Ôðàíöà-Éîñèôà І, ïàðëàìåíòó òà óðÿäó, âèìàãàþ÷è ïîäіëó Ãàëè÷èíè çà åòíі÷íèì ïðèíöèïîì (çàõіäíà – ïîëüñüêà
і ñõіäíà – óêðàїíñüêà); îá’єäíàííÿ óêðàїíöіâ Ñõіäíîї Ãàëè÷èíè, Áóêîâèíè
é Çàêàðïàòòÿ â îêðåìіé íàöіîíàëüíіé àâòîíîìії. Âèêëàäàííÿ â øêîëàõ òà
âèäàííÿ óðÿäîâèõ ðîçïîðÿäæåíü ïëàíóâàëîñÿ âåñòè óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.

«Для свого ділання Рада народна визначає ось такі три точки:
1. Першим нашим завданням буде заховати віру і поставити обряд наш, і права
церкви, і священиків наших нарівні з правами других обрядів.
2. Розвивати і підносити народність нашу у всіх її частях вдосконалення язика
нашого, запровадженням його в школах нижчих і вищих, виданням письм часових, утримуванням кореспонденцій з письменниками так нашими, як і іншими,
до щепу слов’янського належними, розширенням добрих і ужиточних книжок в
язиці руським і усильним старанням впровадити і... поставити язик наш на рівні
з іншими в урядах публічних.
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3. Будемо чувати над нашими правами конституційними, розпізнавати потреби нашого народу і шукати поправи биту нашого на конституційній дорозі, а права наші від
усякої напасті і оскорблення стало і сильно хоронити» – зазначалося в документі.

Схарактеризуйте положення документа.

Ãîëîâíà ðóñüêà ðàäà ïðîãîëîñèëà ãàëèöüêèõ óêðàїíöіâ ÷àñòèíîþ óêðàїíñüêîãî íàðîäó, âèìàãàëà ñêàñóâàòè ñåëÿíñüêі ïîâèííîñòі, íàäàòè ñåëÿíàì
ïðàâî âëàñíîñòі íà çåìëþ, ñïðèÿòè ðîçâèòêó ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ïðîìèñëîâîñòі òà òîðãіâëі, ñêàñóâàòè ñòàíîâó íåðіâíіñòü, ïîëіïøèòè ñòàí íàðîäíîї îñâіòè òà íàäàòè óêðàїíöÿì ïðàâî íà âіëüíèé íàöіîíàëüíèé ðîçâèòîê.
Ãîëîâíà ðóñüêà ðàäà âæèâàëà çàõîäіâ äëÿ ñòâîðåííÿ óêðàїíñüêîãî âіéñüêîâîãî ôîðìóâàííÿ ó âèãëÿäі íàöіîíàëüíîї ãâàðäії â ìіñòàõ, à íà Ïðèêàðïàòòі äëÿ áîðîòüáè ç óãîðñüêèìè çàãîíàìè – íàðîäíîї ñàìîîáîðîíè і
áàòàëüéîíó ãіðñüêèõ ñòðіëüöіâ.
19–25 æîâòíÿ 1848 ð. çà іíіöіàòèâè Ãîëîâíîї ðóñüêîї ðàäè áóëî ïðîâåäåíî ïåðøèé ç’їçä óêðàїíñüêèõ äіÿ÷іâ íàóêè, îñâіòè і êóëüòóðè Ãàëè÷èíè –
Ñîáîð ðóñüêèõ ó÷åíèõ. Éîãî ìåòà ïîëÿãàëà â îá’єäíàííі íàóêîâèõ, ëіòåðàòóðíèõ òà îñâіòíіõ ñèë і âèçíà÷åííі îñíîâíèõ íàïðÿìêіâ äіÿëüíîñòі äëÿ
ïіäâèùåííÿ îñâіòíüîãî ðіâíÿ íàðîäó.
«Сей “собор” став рішучо на національнім українськім ґрунті, відріжняючи українську народність, з одного боку, від польської, з другого – від великоруської, з
котрою мішали її різні прихильники книжної “слов’янсько-російської мови”, не вміючи відрізняти від народної української. “Собор” уважав конче потрібним, щоб була
установлена одна граматика і одностайний правопис для всього “руського народу
в Австрії і Росії” (“руським” далі називали свій український народ і мову)... Домагався, щоб у всяких школах галицьких заведено українську мову... щоб українську
частину Галичини відділено від польської, і таке інше», – писав історик В. Сарбей.

Яке значення мав Собор руських учених для розвитку національнокультурного руху на західноукраїнських землях?

Ó Ëüâîâі áóëî âіäêðèòî êóëüòóðíî-îñâіòíþ óñòàíîâó Íàðîäíèé äіì. Ùîá
ïіäíåñòè íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíèé ðіâåíü íàðîäó, ïåðåäáà÷àëîñÿ çàñíóâàííÿ
áіáëіîòåê, ÷èòàëåíü, ìóçåїâ òà äðóêàðåíü.
Ïðè Íàðîäíîìó äîìі áóëî îðãàíіçîâàíî êóëüòóðíî-îñâіòíє òîâàðèñòâî
Ãàëèöüêî-ðóñüêà ìàòèöÿ, çàâäàííÿì ÿêîãî áóëî ïіäíåñåííÿ îñâіòè íàðîäó,
ðîçâèòîê ëіòåðàòóðè é ìèñòåöòâà íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ. Çà ïåðøі
ðîêè äіÿëüíîñòі òîâàðèñòâî âèäàëî áëèçüêî 80 êíèæîê: ïіäðó÷íèêіâ, ïîïóëÿðíèõ ïðàöü ç ðіçíèõ ãàëóçåé çíàíü.
Проаналізуйте діяльність культурно-освітніх установ у Галичині.

2. Перший досвід парламентської діяльності
Ó ÷åðâíі 1848 ð. â Ãàëè÷èíі òà íà Áóêîâèíі âіäáóëèñÿ âèáîðè äî ðåéõñòàãó (íèæíüîї ïàëàòè çàãàëüíîіìïåðñüêîãî ïàðëàìåíòó). Íà âèáîðàõ іç
100 ìіñöü, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ Ãàëè÷èíè, ðóñèíè çäîáóëè 39, à ç 8 ìіñöü äëÿ
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Áóêîâèíè – 5. Ñåðåä áóêîâèíñüêèõ äåïóòàòіâ óñі 5 áóëè ñåëÿíàìè, ñåðåä
ãàëèöüêèõ – 27 ñåëÿí і 9 ïðåäñòàâíèêіâ ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóõîâåíñòâà.
Ñåðåä òåì, ùî ðîçãëÿäàëèñÿ íà çàñіäàííÿõ ïàðëàìåíòó, äëÿ óêðàїíöіâ
íàéâàæëèâіøèìè áóëè ñåëÿíñüêå ïèòàííÿ òà ïîäіë Ãàëè÷èíè íà ïîëüñüêó
òà óêðàїíñüêó ÷àñòèíè. Ñïðàâæíüîþ ñåíñàöієþ â ðîáîòі ïàðëàìåíòó ñòàëà
ïåðøà â іñòîðії ïðîìîâà óêðàїíöÿ – ñåëÿíèíà І. Êàïóùàêà, ÿêèé ðіçêî
çàñóäèâ ãíîáëåííÿ ñåëÿí.
Àáè ïðîäåìîíñòðóâàòè ïіäòðèìêó ñâîїõ âèìîã ó êðàї, Ãîëîâíà ðóñüêà
ðàäà çіáðàëà 200 òèñ. ïіäïèñіâ çà ïîäіë Ãàëè÷èíè íà äâі îêðåìі ïðîâіíöії.
Ó÷àñòü ðóñèíñüêîї äåëåãàöії â ðîáîòі іìïåðñüêîãî ïàðëàìåíòó äàëà çìîãó
âèâåñòè óêðàїíñüêå ïèòàííÿ íà íîâèé ðіâåíü. Ñàìå âіäòîäі äî óêðàїíöіâ
ïî÷àëè ñòàâèòèñÿ ÿê äî íàðîäó, êîòðèé çàÿâèâ ïðî ñâîї ïðàâà.
Ó ïðàâëÿ÷èõ êîëàõ çâàæóâàëè ìîæëèâіñòü ïîäіëó Ãàëè÷èíè, îáãîâîðþâàëè çàõîäè ùîäî âïðîâàäæåííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè â óñіõ ïî÷àòêîâèõ,
ñåðåäíіõ і âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ óêðàїíñüêîї Ãàëè÷èíè, à òàêîæ
çâіëüíåííÿ óêðàїíñüêèõ ñåëÿí ç-ïіä âëàäè ïîëüñüêîї øëÿõòè.
×àñòèíà óêðàїíöіâ âèñòóïèëà ïðîòè àâñòðіéñüêîãî çàñèëëÿ ñïіëüíî ç
ïîëÿêàìè. Àëå áіëüøіñòü ïî÷àëà îðãàíіçîâóâàòèñÿ â îêðåìèé óêðàїíñüêèé
òàáіð, êîðèñòóþ÷èñü ïðèõèëüíіñòþ àâñòðіéñüêîї àäìіíіñòðàöії â îñîáі
ãàëèöüêîãî íàìіñíèêà Ô. Ñòàäіîíà-Âåðòãàóçåíà. Óêðàїíñüêà ãðîìàäñüêіñòü
âñòóïèëà â ðåâîëþöіþ 1848 ð. íåîðãàíіçîâàíîþ і ðîç’єäíàíîþ. Òîìó-òî é
ãàñëà óêðàїíöіâ áóëè ðіçíèìè: âіä âèìîãè àâòîíîìії óêðàїíñüêèõ åòíі÷íèõ
çåìåëü, ÿêà îá’єäíàëà á Ñõіäíó Ãàëè÷èíó, Ïіâíі÷íó Áóêîâèíó é Çàêàðïàòòÿ, äî ïîìіðêîâàíèõ ïðîïîçèöіé ó êóëüòóðíî-îñâіòíіé ñôåðі æèòòÿ.
19 êâіòíÿ 1848 ð. ïðåäñòàâíèêè âèùîãî äóõîâåíñòâà âðó÷èëè ãóáåðíàòîðó ïåòèöіþ íà іì’ÿ іìïåðàòîðà, ó ÿêіé ìіñòèëèñÿ äåìîêðàòè÷íі âèìîãè:
çàïðîâàäæåííÿ â óñòàíîâàõ і íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Ãàëè÷èíè óêðàїíñüêîї
ìîâè, çàáåçïå÷åííÿ óêðàїíöÿì äîñòóïó íà âñі ïîñàäè òà çðіâíÿííÿ â ïðàâàõ äóõîâåíñòâà ðіçíèõ êîíôåñіé (ðåëіãіéíèõ îá’єäíàíü).
Іñíóâàëè é áіëüø ðàäèêàëüíі ïîãëÿäè íà óêðàїíñüêó ñïðàâó. Ïåðøèì
ðå÷íèêîì ïîëіòè÷íîї íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè ñòàâ Â. Ïîäîëèíñüêèé. Ó ïóáëіöèñòè÷íîìó òâîðі «Ñëîâî ïåðåñòîðîãè» âіí îáґðóíòóâàâ іäåþ ðîçáóäîâè â
Óêðàїíі äåìîêðàòè÷íîї ðåñïóáëіêè (ñàìîñòіéíîї àáî ó ôåäåðàòèâíîìó
çâ’ÿçêó ç іíøèìè ñëîâ’ÿíñüêèìè äåðæàâàìè). Àâòîð «Ñëîâà» îáñòîþâàâ
ðіâíîïðàâíіñòü і ñóâåðåííіñòü (ïðàâî ñàìîñòіéíî ðîçâ’ÿçóâàòè ñâîї âíóòðіøíі é çîâíіøíі ñïðàâè) íàðîäіâ ó âèðіøåííі âëàñíîї äîëі.
Які питання для українських депутатів були першочерговими під час
обговорення у рейхстазі?

3. «Зоря Галицька»
Íàéáіëüøèõ óñïіõіâ íàöіîíàëüíèé ðóõ äîñÿã íà êóëüòóðíî-îñâіòíіé
íèâі. Áóëî ðîçïî÷àòî âèäàííÿ ïåðøîї ãàçåòè óêðàїíñüêîþ ìîâîþ «Çîðÿ
Ãàëèöüêà», ÿêà áóëà äðóêîâàíèì îðãàíîì Ãîëîâíîї ðóñüêîї ðàäè. Ãàçåòà
âèõîäèëà â 1848–1857 ðð. ó Ëüâîâі íà êîøòè Ñòàâðîïіãіéñüêîãî іíñòèòóòó
òà ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóõîâåíñòâà. Ó ïåðøîìó íîìåðі áóëî íàäðóêîâàíî
âіäîçâó, ó ÿêіé âèñëîâëþâàëèñÿ іäåї îêðåìіøíîñòі òà єäíîñòі óêðàїíñüêîãî

Розділ ІІ. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії...

85

íàðîäó, íàãîëîøóâàëîñÿ íà çàâäàííÿõ ðîçâèòêó ìîâè, îñâіòè òà çàõèñòі ïðàâ óêðàїíöіâ.
Які завдання ставив перед собою часопис «Зоря Галицька»?

Ãàçåòà ìіñòèëà ÷èñëåííі ìàòåðіàëè ïðî
äіÿëüíіñòü Ãîëîâíîї ðóñüêîї ðàäè, äðóêóâàëà
її ñòàòóò, âіäîçâè, çâåðíåííÿ äî ñåéìó é ìіíіñòåðñòâ, ñòàòòі ïðî ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íі òà
íàðîäîìîâíі ïèòàííÿ.
«Çîðÿ Ãàëèöüêà» çãóðòóâàëà íàâêîëî ñåáå
ïîëіòè÷íèõ äіÿ÷іâ, íàóêîâöіâ òà ëіòåðàòîðіâ.
Òóò äðóêóâàëèñÿ òâîðè ß. Ãîëîâàöüêîãî,
Ã. ßõèìîâè÷à, É. Ëîçèíñüêîãî, Â. Øàøêåâè÷à, Î. Äóõíîâè÷à, Ì. Óñòèÿíîâè÷à òà іíøèõ.
Óïðîäîâæ äåñÿòè ðîêіâ «Çîðÿ Ãàëèöüêà»
áóëà ïðîâіäíèì ÷àñîïèñîì äëÿ óêðàїíöіâ Ïåðøèé íîìåð ãàçåòè «Çîðÿ
Àâñòðіéñüêîї іìïåðії, ñïðèÿëà ñòàíîâëåííþ Ãàëèöüêà». 15 òðàâíÿ 1848 ð.
óêðàїíñüêîї ìîâè òà êóëüòóðè é ñòàëà ïîøòîâõîì äëÿ ðîçâèòêó ïðåñè â Ãàëè÷èíі, íà Áóêîâèíі òà Çàêàðïàòòі. Іâàí Ôðàíêî ïіäêðåñëþâàâ, ùî «Çîðÿ Ãàëèöüêà» ñòàëà «ïåðøîþ ðóñüêîþ ïîëіòè÷íîþ
÷àñîïèñþ». Âіä 1851 ð. ãàçåòà ïåðåéøëà íà ìîñêâîôіëüñüêі ïîçèöії òà
äðóêóâàëàñü íà «ÿçè÷ії».
зичіє – назва мови, якою користувалися москвофіли на західноукраїнських
землях (Галичини, Буковини, Закарпаття) у другій половині XIX – на початку XX ст.,
відстоюючи тезу національно-культурної і мовної єдності українців і росіян. Основу
язичія становила церковнослов’янська мова в суміші з елементами російської, але
з домішкою українізмів і полонізмів та з українською вимовою», – наголошує історикк
Ф. Стеблій.

Âіä 1853 ð. «Çîðÿ Ãàëèöüêà» ïåðåòâîðèëàñÿ íà ëіòåðàòóðíèé æóðíàë, à
1857 ð. ïåðåñòàëà âèõîäèòè ÷åðåç ôіíàíñîâі òðóäíîùі.
У чому полягало історичне значення часопису «Зоря Галицька»?
ПЕРЕВІРТЕ
П
ЕРЕВІРТ
РТЕ СЕБЕ
СЕ

2.

3.
4.
5.

1. Що було раніше: утворення Головної руської ради чи «Руської
трійці»?
Яке місто західноукраїнських земель стало центром національного руху під час
революційних подій в Австрійській імперії? Назвіть інституції, що були створені
в цьому місті.
Г. Яхимович та І. Могильницький. Хто ці історичні особи? Які події історії українських земель пов’язані з їхніми іменами?
Дайте визначення поняття «Головна руська рада».
Оцініть національно-культурний розвиток на західноукраїнських землях у се редині XIX ст.
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§ 10. «РУСАЛКА ДНІСТРОВАЯ» –
ПЕРШИЙ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬМАНАХ
НАРОДНОЮ МОВОЮ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ТВОРЧИХ РОБІТ

«Вона запалила вогонь, що загасити не можна, спасла народ від загибелі й отворила очі кожному письменному чоловікові, в якого лишилося ще незіпсоване українське серце, показала йому його положення, обов’язки для народу й спосіб, як ті
обов’язки треба сповняти», – писав Я. Головацький.

×ëåíè «Ðóñüêîї òðіéöі» áóëè çàõîïëåíі іäåєþ òâîðåííÿ ëіòåðàòóðè â
íàääíіñòðÿíñüêîìó êðàї íàðîäíîþ ìîâîþ. Ì. Øàøêåâè÷ ïåðåêîíóâàâ äðóçіâ: «Êîëè íå ìîæíà äðóêóâàòè ðóñüêîї êíèæêè ó Ëüâîâі, òî ïîâåçåìî її äî
Âіäíÿ, à êîëè é òàì íå ïóñòÿòü íà ñâіò áîæèé, òî ëèøàєòüñÿ іùå ñâîáіäíà
Óãîðùèíà». Ó öåé ÷àñ ß. Ãîëîâàöüêèé ïåðåáóâàâ ó Ïåøòñüêîìó óíіâåðñèòåòі, äå íàëàãîäèâ äðóæíі êîíòàêòè іç äіÿ÷àìè ñëîâ’ÿíñüêîãî âіäðîäæåííÿ,
çîêðåìà çі ñëîâàêîì ßíîì Êîëëàðîì, õîðâàòîì Ôðàíüîì Êóðåëàöåì, ñëîâàêîì Êàðëîì Êóçìàíі, àëå îñîáëèâî – іç ñåðáñüêèì âèäàâöåì Òåîäîðîì
Ïàâëîâè÷åì.
Ó Ïåøòі Ãîëîâàöüêèé äîìîâèâñÿ ïðî âèäàííÿ óêðàїíñüêîї êíèæêè.
Ãóðòêіâöі âïîðÿäêóâàëè àëüìàíàõ «Ðóñàëêà Äíіñòðîâàÿ». Îñíîâíó ñóìó
äëÿ äðóêó äàâ äèðåêòîð ãîëîâíîї øêîëè â Êîëîìèї, ïàëêèé ïîáîðíèê ëіòåðàòóðíîãî âіäðîäæåííÿ â Çàõіäíіé Óêðàїíі Ìèêîëà Âåðåùèíñüêèé, ïðî
ÿêîãî іç âäÿ÷íіñòþ çãàäóâàâ ó ïåðåäìîâі Øàøêåâè÷, ðåøòó – 20 äóêàòіâ –
ñàì Ì. Øàøêåâè÷, ïîçè÷èâøè їõ ó ñâÿùåíèêà І. Àâäèêîâñüêîãî.
4 âåðåñíÿ 1836 ð. Ãîëîâàöüêèé íàäіñëàâ ðóêîïèñ àëüìàíàõó Ã. Ïåòðîâè÷ó, à 6 æîâòíÿ óãîðñüêèé öåíçîð Íàäü äîçâîëèâ éîãî ïóáëіêóâàòè. Òàê
1837 ð. â Áóäèìі ïîáà÷èëà ñâіò «Ðóñàëêà Äíіñòðîâàÿ», êíèæêà, ÿêіé ñóäèëîñÿ âіäêðèòè íîâó åïîõó â íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíîìó æèòòі Çàõіäíîї Óêðàїíè.
Öå áóâ ôîëüêëîðíî-ëіòåðàòóðíèé àëüìàíàõ, ïåðøà êíèæêà íàðîäíîþ ìîâîþ
íà òåðåíàõ ïіäàâñòðіéñüêîї Óêðàїíè, íàïèñàíà óêðàїíñüêèì àëôàâіòîì.
За яких обставин гуртківцям вдалося видати альманах?

Àëüìàíàõ «Ðóñàëêà Äíіñòðîâàÿ» ñêëàäàєòüñÿ іç ÷îòèðüîõ ðîçäіëіâ:
«Ïіñíі íàðîäíі», «Ñêëàäàííÿ», «Ïåðåâîäè», «Ñòàðèíà».
Ïåðøèé ðîçäіë «Ïіñíі íàðîäíі» âіäêðèâàєòüñÿ âèñëîâîì ß. Êîëëàðà
«Ïіñíі íàðîäíі є íàéáіëüø ïåâíà îñíîâà îñâіòè, æèâîї ó÷åíîñòі, ïіäïîðà
íàðîäíîñòі, ùèò і îêðàñà ìîâè». Ñëîâàìè äіÿ÷à ÷åñüêîãî âіäðîäæåííÿ âïîðÿäíèêè ïіäêðåñëþâàëè àêòóàëüíіñòü íàðîäíîї ïіñíі â äóõîâíîìó áóòòі
íàöії.
ßê ðåäàêòîð àëüìàíàõó Øàøêåâè÷ äóæå ðåòåëüíî âèáðàâ 50 ïіñåíü ç
êîëåêöії çàïèñіâ, ÿêі, íà éîãî ïîãëÿä, íàéïîâíіøå ðîçêðèâàþòü ìóæíþ і
ïîåòè÷íó äóøó éîãî íàðîäó. Ñåðåä íèõ ïåðåâàæàþòü іñòîðè÷íî-ïîáóòîâі
ïіñíі, äіéîâîþ îñîáîþ ÿêèõ є êîçàê.
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Çîêðåìà, áóëî îïóáëіêîâàíî òàêó çíàìåíèòó ïіñíþ, ÿê «Îé Ìîðîçå,
Ìîðîçèíå, ïðåñëàâíèé êîçà÷å» (çàïèñ ß. Ãîëîâàöüêîãî), òà âïåðøå îïðèëþäíåíî ïіñíþ «Ãåé, ïîïіä ãàé çåëåíåíüêèé õîäèòü Äîâáóø ìîëîäåíüêèé».
Ó ðîçäіëі «Ñêëàäàííÿ» áóëî íàäðóêîâàíî äåñÿòü õóäîæíіõ òâîðіâ ÷ëåíіâ
«Ðóñüêîї òðіéöі». Ñіì íàëåæàòü Ì. Øàøêåâè÷ó: «Çãàäêà», «Ïîãîíÿ», «Ðîçïóêà», «Âåñíіâêà», «Òóãà çà ìèëîþ», «Ñóìðàê âå÷іðíіé», íîâåëà «Îëåíà».
ß. Ãîëîâàöüêèé îïóáëіêóâàâ ïîåçіþ «Äâà âіíî÷êè», І. Âàãèëåâè÷ – áàëàäè
«Ìàäåé», «Æóëèí і Êàëèíà». Ñàìå öі òâîðè çàêëàëè îñíîâè íîâîї óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè â Çàõіäíіé Óêðàїíі. Âîíè áóëè ïðîéíÿòі ðîìàíòè÷íèìè
іäåàëàìè, íàðîäíіñòþ òà ãóìàíіçìîì.

словами І. Франка, це був своєрідний протест – «ввести в літературну бесіду
і пісні того народу, котрий між освіченими панами вважається худобою, а не чоловіком», протест проти церковної традиції, яка нав’язувала письменникам сам предмет
літератури, диктувала, яких тем та образів можна торкатися, а яких – ні, «згори
назначувала спосіб і дух їх оброблення», саму мову, засуджуючи «все писане не
по-церковному і не церковним правописом».

Áóëà íîâîþ і òåìàòèêà öèõ òâîðіâ, íåçâè÷íà äëÿ ïîïåðåäíèêіâ «Ðóñüêîї
òðіéöі», – ëіðè÷íі çàõîïëåííÿ, ïîðèâàííÿ äóøі äî âèùîãî іäåàëó òà ïîäâèãó, ïðîòåñò ïðîòè íàöіîíàëüíîãî é ñîöіàëüíîãî ãíіòó íàðîäó, íîâі æàíðîâі
ôîðìè.
Як ви гадаєте, що нового принесли діячі «Руської трійці» в українську
літературу?

Âàæëèâèì áóâ ðîçäіë «Ïåðåâîäè», äå áóëè ïîäàíі ïåðåêëàäè ñåðáñüêèõ
íàðîäíèõ ïіñåíü, ÿêі çðîáèëè Ì. Øàøêåâè÷ òà ß. Ãîëîâàöüêèé. Ì. Øàøêåâè÷ äîäàâ і óðèâêè ñâîãî ïåðåêëàäó «Êðàëåäâîðñüêîãî ðóêîïèñó» іç ÷åñüêîї
ìîâè.
Ïåðåêëàäè ìàëè íà ìåòі êіëüêà çàâäàíü. Âîíè çíàéîìèëè ÷èòà÷à іç
ñåðáñüêèì ôîëüêëîðîì, à ñàì ïåðåêëàä òâîðіâ íàðîäíîþ ìîâîþ ìàâ ïåðåêîíàòè øèðîêі êîëà â æèòòєñïðîìîæíîñòі ðóñüêîї ìîâè äëÿ âèðàæåííÿ
íàéðіçíîìàíіòíіøèõ ñôåð äóõîâíîãî áóòòÿ íàðîäó.
Яке місце, на думку М. Шашкевича, займають літературні переклади у
процесі формування національної свідомості?

Ðîçäіë «Ñòàðèíà» òàêîæ âіäïîâіäàâ ðîìàíòè÷íèì ïîãëÿäàì ãóðòêіâöіâ,
ÿêі òðàêòóâàëè ìèíóëå Óêðàїíè ÿê âіê ãåðîїçìó, âîëåëþáíîñòі òà íåîöіíåííå äæåðåëî äëÿ íàñëіäóâàííÿ. Öåé ðîçäіë ìàâ ïîêàçàòè ÷èòà÷àì, ÿêîþ
ãëèáîêî äðåâíüîþ є іñòîðіÿ êðàїíè.
Ó ïåðåäìîâі Øàøêåâè÷ ïîäàâ ðîìàíòè÷íó êîíöåïöіþ іñòîðії óêðàїíöіâ
òà її äæåðåë. Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, ìèíóëå – îñíîâà äëÿ ïіçíàííÿ äóøі
íàðîäó, éîãî іñòîðè÷íîãî ïîñòóïó â ìàéáóòíє. Âіí çàêëèêàâ çáåðіãàòè òà
çáèðàòè іñòîðè÷íі ïàì’ÿòêè, áî äëÿ íüîãî ñòàðîâèíà – òî «äçåðêàëî, ÿê
âîäà, ÷èñòå, â êîòðіì íåçìóùåííîє ÿâëÿєñÿ ëèöå ñòîëіòü».
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Ó öüîìó ðîçäіëі Ì. Øàøêåâè÷ ïîðóøèâ êіëüêà ïðîáëåì. Çîêðåìà, âіí
âèçíà÷èâ ïðîãðàìó äіÿëüíîñòі іíòåëіãåíöії â ðîçáóäîâі íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè. Íà éîãî äóìêó, âèâ÷åííÿ іñòîðії, ôîëüêëîðó, åòíîãðàôії, ðіäíîї
ìîâè ñïðèÿòèìå íàöіîíàëüíîìó âіäðîäæåííþ і ïàòðіîòè÷íîìó âèõîâàííþ
ìîëîäі.
Чому в процесі формування національної свідомості важливе місце
займає історична пам’ять?

Ó ðîçäіëі «Ñòàðèíà» Ì. Øàøêåâè÷ íàäðóêóâàâ ðåöåíçіþ íà çáіðíèê
«Ðóñêîє âåñіëє» (1835) É. Ëîçèíñüêîãî, ÿêà ìàëà ïðèíöèïîâå çíà÷åííÿ.
Âіí ïіäòðèìàâ É. Ëîçèíñüêîãî ÿê çáèðà÷à ôîëüêëîðíèõ òâîðіâ і їõ âèäàâöÿ.
Îäíàê öÿ çáіðêà áóëà íàäðóêîâàíà ëàòèíêîþ (àáåöàäëîì), ùî âèêëèêàëî
ïðîòåñò Ì. Øàøêåâè÷à. «Íàéáіëüøîþ îáìàíîþ, áà íåñïðîùåííèì ãðіõîì
â ñåì äіëі є, ùî ïèñàòåëü, âіäâåðãøè àçáóêó ïèòîìî ðóñüêó, ïðèéíÿâ áóêâè
ëÿöêії, êîòðі öіëî íå ïðèñòàþòü ê íàøîìó ÿçèêîâі». Ó öüîìó ðåöåíçåíò
ïîáà÷èâ ñåðéîçíèé ïðîÿâ àñèìіëÿòîðñòâà, çàçіõàííÿ íà іñòîðè÷íі ïðàâà
óêðàїíñüêîãî íàðîäó òà ñàìîáóòíіé ðîçâèòîê éîãî êóëüòóðè.
Прокоментуйте основні положення рецензії М. Шашкевича на збірку
Й. Лозинського «Рускоє весілє».

Âëàäà ðîçïðàâèëàñÿ ç àëüìàíàõîì, çàáîðîíèâøè éîãî. Äî ÷èòà÷іâ äіéøëî
ëèøå 200 ïðèìіðíèêіâ, 800 ïðîëåæàëè â ïіäâàëі äî ðåâîëþöії 1848 ð., ÿêà
ñêàñóâàëà öþ çàáîðîíó.
Як ви вважаєте, чому було заборонено альманах «Русалка Дністровая»?
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ТЕМАТИЧНЕ
ОЦІНЮВАННЯ

Історичний час
1. Установіть послідовність подій.
А Початок діяльності гуртка «Руська трійця»
Б Вихід першого номера газети «Зоря Галицька»
В Утворення Головної руської ради
Г Вихід друком букваря О. Духновича
Д Утворення «Товариства галицьких греко-католицьких священиків» у Перемишлі
Історичний простір
2. У переліку губерній Наддніпрянської України вкажіть ті, які безпосередньо ме жували із західноукраїнськими землями.
А Харківська
Б Катеринославська
В Волинська
Г Київська
Д Подільська
Історична постать
3. Назвіть історичного діяча.
«Поет, філолог, фольклорист, громадський діяч. Народився на Станіславщині.
Один з організаторів “Руської трійці”. Від 1848 р. перейшов на полонофільські позиції, пропагував ідею польсько-українського союзу під зверхністю Польщі».
4. Розгляньте ілюстрацію.
А Кого на ній зображено?
Б Що пов’язує цю історичну особу з художником І. Трушем?
В Як ви вважаєте, хто з представників освіченої еліти Наддніпрянської України першої третини XIX ст. міг бути його
однодумцем?
5. Чи міг бути М. Лучкай
А Сучасником декабристського руху
Б Учасником «Руської трійці»
В Греко-католицьким священиком?
6. Яка з історичних осіб, на ваш погляд, відіграла непересічну роль у національно-культурному процесі на західноукраїнських землях першої третини XIX ст.? Свій
вибір поясніть.
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7. Національне відродження на українських землях розглядається як два напрями – ідентичні за змістом, одночасні за хронологічними межами, але розмежовані
територіально. Доберіть факти, що розкривають зміст цього твердження.
8. Визначте основні ознаки першого етапу національно-культурного відродження
на західноукраїнських землях.
Історичні події та процеси
9. Уявіть себе освіченим русином західноукраїнських земель середини XIX ст. Ви
ознайомились із фрагментом статті Я. Головацького «Становище русинів у Галичині». «Передусім бракує руському народові здібних керівників і проводирів, центру й
органічного зв’язку окремих частин, а освіченим русинам – необхідної моральної
сили, знання справи, любові до батьківщини і самопожертвування. Народ розчленований, пригноблений і ледве животіє без самосвідомості, а його вожді, денаціоналізовані й чужі йому, спокійно присипляють його дальше в цьому сні. А зверху,
нарешті, дивляться на цей гнилий застій цілком спокійно і виділяють посередньо
і, можливо, несвідомо кожний рух, який міг би розбудити сплячих», – писав
Я. Головацький.
Назвіть твердження, з якими ви згодні. Чи актуальними є висновки Я. Головацького?
10. Ви – учасник телевізійних дебатів з наукової проблеми «Соціальні протести на
українських землях у першій половині XIX ст.». На основі яких подій ви побудували б
свій виступ? На які риси ватажків селянських виступів ви звернули б увагу?
11. Уявіть: ви – депутат рейхстагу від Галичини (чи Буковини). Складіть програму
своєї депутатської діяльності (оберіть самі, представником якої соціальної верстви
ви є).
12. Яка з історичних подій, на ваш погляд, мала виняткове значення в національно-культурному процесі на українських землях першої третини XIX ст.? Свій вибір
поясніть.

III

ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍÅ ÆÈÒÒß
ÒÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ ÓÊÐÀЇÍÈ
ÊІÍÖß XVIII – ÏÅÐØÎЇ
ÏÎËÎÂÈÍÈ XIX ÑÒÎËІÒÒß

§ 11. РОЗВИТОК ОСВІТИ І НАУКИ
1. Освіта. Відкриття університетів
Ó ïåðøіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. çà Îëåêñàíäðà І áóëî ïðîâåäåíî ðåôîðìè â
ñèñòåìі îñâіòè – óòâîðåíî Ìіíіñòåðñòâî íàðîäíîї îñâіòè, çàòâåðäæåíî «Ïðàâèëà íàðîäíîї îñâіòè» òà ñòàòóòè íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ. Ó Ðîñії, à îòæå, é
ó Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі, іñíóâàëè ÷îòèðè «ðîçðÿäè» íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ: äëÿ ïî÷àòêîâîї îñâіòè – ïàðàôіÿëüíі øêîëè (äëÿ «íàéíèæ÷èõ ñòàíіâ»)
і ïîâіòîâі ó÷èëèùà (äëÿ äіòåé äâîðÿí, äóõîâåíñòâà, êóïöіâ, ÷èíîâíèêіâ,
çàìîæíèõ ðåìіñíèêіâ òà іíøèõ ìіùàí); äëÿ ñåðåäíüîї îñâіòè – ñïåöіàëüíі
íàâ÷àëüíі çàêëàäè òà ãіìíàçії; äëÿ âèùîї îñâіòè – ëіöåї, âèùі ãіìíàçії òà
óíіâåðñèòåòè. Êðіì øêіë, ïіäïîðÿäêîâàíèõ Ìіíіñòåðñòâó íàðîäíîї îñâіòè,
іñíóâàëè íàâ÷àëüíі çàêëàäè, ùî íàëåæàëè ìіíіñòåðñòâàì äåðæàâíîãî
ìàéíà, âіéñüêîâîìó (îôіöåðñüêі êàäåòñüêі êîðïóñè â Êèєâі òà Ïîëòàâі),
ìîðñüêîìó (àðòèëåðіéñüêå òà øòóðìàíñüêå ó÷èëèùà â Ìèêîëàєâі), ãіðíè÷îìó òà âíóòðіøíіõ ñïðàâ. Ðîñіéñüêèé
óðÿä ïіäòðèìóâàâ ñòàíîâèé õàðàêòåð
îñâіòè. Ïðî çàíåäáàíèé ñòàí îñâіòè
ñâіä÷èëè áðàê ôіíàíñіâ, ó÷èòåëüñüêèõ
êàäðіâ, ïіäðó÷íèêіâ, íàâ÷àëüíîãî îáëàäíàííÿ, øêіëüíèõ ïðèìіùåíü.
Ó ïî÷àòêîâèõ øêîëàõ íàâ÷àëè ÷èòàííÿ, ïèñüìà, ëі÷áè òà Çàêîíó Áîæîãî
(îñíîâè ïðàâîñëàâ’ÿ). Íàâ÷àííÿ òðèâàëî âіä 4 ìіñÿöіâ äî 1 ðîêó. Ó ïîâіòîâèõ
ó÷èëèùàõ âèêëàäàëè ðîñіéñüêó ìîâó,
Ïàðàôіÿëüíà øêîëà
ãåîãðàôіþ, іñòîðіþ, àðèôìåòèêó, ãåîìåó Ïðèãàðіâöі. 1874 ð.
òðіþ, ôіçèêó, ïðèðîäîçíàâñòâî, ìàëþ-
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âàííÿ і Çàêîí Áîæèé (òåðìіí íàâ÷àííÿ – 3 ðîêè). Äіòè äâîðÿí íàâ÷àëèñÿ,
ÿê ïðàâèëî, óäîìà – äëÿ íèõ íàéìàëè â÷èòåëіâ.
Ó Ãàëè÷èíі ïî÷àòêîâà îñâіòíÿ øêîëà ñòàëà çíàðÿääÿì äåíàöіîíàëіçàöії
і ëàòèíіçàöії óêðàїíöіâ. Âіä 1792 ð. ãðåêî-êàòîëèöüêèì ñâÿùåíèêàì çàáîðîíèëè âèêëàäàòè ó øêîëàõ Çàêîí Áîæèé, à íàãëÿä çà íàâ÷àííÿì äîðó÷èëè ðèìî-êàòîëèöüêîìó äóõîâåíñòâó. Çàâäÿêè çóñèëëÿì ìèòðîïîëèòà
Ì. Ëåâèöüêîãî òà єïèñêîïà І. Ñíіãóðñüêîãî âäàëîñÿ ïåðåâåñòè íàâ÷àííÿ ç
ïîëüñüêîї íà óêðàїíñüêó ìîâó â òèõ øêîëàõ, äå ïåðåâàæàëè óêðàїíöі.
Íà Áóêîâèíі âèêëàäàííÿ çäіéñíþâàëîñÿ íіìåöüêîþ òà ðóìóíñüêîþ
ìîâàìè. Ç 1816 ð. øêîëè ïåðåéøëè ïіä íàãëÿä ðèìî-êàòîëèöüêîї êîíñèñòîðії (îðãàí öåðêîâíîãî óïðàâëіííÿ) ó Ëüâîâі, ùî íàâ’ÿçàëà ÿê îáîâ’ÿçêîâó
ùå é ïîëüñüêó ìîâó. Óêðàїíöі íåîõî÷å ïîñèëàëè äіòåé äî іíøîìîâíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, òîìó êіëüêіñòü íàðîäíèõ øêіë çìåíøóâàëàñÿ.
Ó 1847–1849 ðð. ó Ñõіäíіé Ãàëè÷èíі é íà Çàêàðïàòòі çàïî÷àòêîâóâàëèñÿ íåäіëüíі øêîëè – «÷èòàëüíі äëÿ äîðîñëèõ», äå âèâ÷àëè ãåîãðàôіþ,
ìàòåìàòèêó, óêðàїíñüêó ìîâó é ëіòåðàòóðó. Ó Ãàëè÷èíі òàêèõ øêіë íàëі÷óâàëîñÿ 60, íà Çàêàðïàòòі – 9.
1804 ð. â ×åðíіãîâі áóëî âіäêðèòî ïåðøå â Óêðàїíі ðåìіñíè÷å ó÷èëèùå.
Ïіçíіøå â Ïîëòàâі òà Õåðñîíі âіäêðèëè ó÷èëèùà äëÿ ïіäãîòîâêè ñëóæáîâöіâ äåðæàâíèõ óñòàíîâ. Ïî÷àòîê ñïåöіàëüíіé, àãðîíîìі÷íіé, çîîòåõíі÷íіé,
âåòåðèíàðíіé îñâіòі â Óêðàїíі ïîêëàëî Õàðêіâñüêå çåìëåðîáñüêå ó÷èëèùå.
1807 ð. ïðè Âîëèíñüêіé ãіìíàçії â Êðåìåíöі âіäêðèòî єäèíå â Óêðàїíі òðèðі÷íå çåìëåìіðíå ó÷èëèùå, â Îäåñі – ñàäіâíè÷å.
Ðîçâèòîê ãîñïîäàðñòâà çóìîâëþâàâ ïîÿâó ïðîôåñіéíèõ øêіë âèíîðîáñòâà, ñàäіâíèöòâà, áäæіëüíèöòâà, âåòåðèíàðії, ðіëüíèöòâà. Øêîëè ñàäіâíèöòâà ñòâîðåíî â Êàòåðèíîñëàâі, Ïîëòàâі, ïðè Îäåñüêîìó áîòàíі÷íîìó

Êèїâñüêèé óíіâåðñèòåò ñâ. Âîëîäèìèðà. Ïîøòіâêà äðóãîї ïîëîâèíè ÕІÕ ñò.
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ñàäó. Ó 1828 ð. Ï. Ïðîêîïîâè÷ ñòâîðèâ ó ñ. Ïàëü÷èêè Êîíîòîïñüêîãî ïîâіòó
íà ×åðíіãіâùèíі єäèíó â Ðîñіéñüêіé іìïåðії øêîëó áäæіëüíèöòâà. Çàñíîâíèê øêîëè âèíàéøîâ ïåðøèé ó ñâіòі ðàìêîâèé âóëèê, ÿêèé äîçâîëèâ ðіçêî ïіäâèùèòè ïðîäóêòèâíіñòü ïðîìèñëó. Ïðè Íіêіòñüêîìó áîòàíі÷íîìó
ñàäó â Êðèìó іñíóâàëî Ìàãàðàöüêå ó÷èëèùå âèíîðîáñòâà.
Ó âåëèêèõ ìіñòàõ Óêðàїíè äіÿëî êіëüêà ôåëüäøåðñüêèõ øêіë. Ïðîôåñіéíèõ ìîðÿêіâ і ñóäíîáóäіâíèêіâ ãîòóâàëî Õåðñîíñüêå ó÷èëèùå òîðãîâåëüíîãî
ìîðåïëàâñòâà.
Ïîðÿä ç äåðæàâíèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè ðîçâèâàëàñÿ ìåðåæà
ïðèâàòíèõ ïàíñіîíіâ, ÿêі ãîòóâàëè äіòåé іç çàìîæíèõ ðîäèí äî âñòóïó äî
ãіìíàçіé, ëіöåїâ, âіéñüêîâèõ ó÷èëèù, óíіâåðñèòåòіâ. Ïðèâàòíі øêîëè ñòâîðþâàëèñü îêðåìî äëÿ õëîïöіâ òà äіâ÷àò.
Íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñò. â Óêðàїíі ç’ÿâèëèñÿ íîâі òèïè íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ – ãіìíàçії (19 ó íàéáіëüøèõ ìіñòàõ Óêðàїíè), ëіöåї òà óíіâåðñèòåòè
(ïåðøèé áóëî âіäêðèòî â Õàðêîâі â 1805 ð., Êèїâñüêèé óíіâåðñèòåò ñâ. Âîëîäèìèðà – ó 1834 ð.). Ó ãіìíàçії ñïî÷àòêó íàâ÷àëèñÿ 4, ïіçíіøå – 7 ðîêіâ.
Âèâ÷àëè ðîñіéñüêó ìîâó, ñòàòèñòèêó, ãåîãðàôіþ, іñòîðіþ, ïðàâî. Âèïóñêíèê ãіìíàçії ìàâ ïðàâî éòè íà äåðæàâíó ñëóæáó àáî âñòóïàòè äî óíіâåðñèòåòó. Ïîðÿä ç ãіìíàçіÿìè ñåðåäíþ îñâіòó äàâàëè ïðèâàòíі ïàíñіîíè äëÿ
äіòåé äâîðÿí.
Ó ëіöåÿõ íàâ÷àëèñÿ 9–10 ðîêіâ, â óíіâåðñèòåòàõ – äî 5 ðîêіâ. Âèùó
îñâіòó äàâàëè ïðèâіëåéîâàíі íàâ÷àëüíі çàêëàäè, ùî ïîєäíóâàëè ãіìíàçè÷íèé òà óíіâåðñèòåòñüêèé êóðñè (Âîëèíñüêèé ëіöåé ó Êðåìåíöі (1805), à
òàêîæ Ãіìíàçіÿ âèùèõ íàóê ó Íіæèíі (1820); Ðіøåëüєâñüêèé ëіöåé â Îäåñі
ïðèéíÿâ ïåðøèõ ñëóõà÷іâ ó 1817 ð., à íà éîãî áàçі òðîõè çãîäîì ïîñòàâ
ñëàâåòíèé Íîâîðîñіéñüêèé óíіâåðñèòåò). Âîëèíñüêèé ëіöåé óðÿä çàêðèâ
ïіñëÿ ïîëüñüêîãî ïîâñòàííÿ 1830–1831 ðð.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÂÀÑÈËÜ ÊÀÐÀÇІÍ
(1773–1842)
Îñâіòíіé і ãðîìàäñüêèé äіÿ÷, ó÷åíèé, âèíàõіäíèê. Íàðîäèâñÿ â ñ. Êðó÷èê íà Õàðêіâùèíі. Íàâ÷àâñÿ â õàðêіâñüêîìó ïàíñіîíі òà Ãіðíè÷îìó êîðïóñі â Ñàíêò-Ïåòåðáóðçі.
Ïіñëÿ ïðèõîäó äî âëàäè іìïåðàòîðà Îëåêñàíäðà I äåÿêèé ÷àñ âõîäèâ äî éîãî íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ. Çà іíіöіàòèâè Â. Êàðàçіíà áóëî ñòâîðåíî Ôіëîòåõíі÷íå òîâàðèñòâî
(1811–1818) äëÿ ïîøèðåííÿ äîñÿãíåíü íàóêè, òåõíіêè òà
ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñòі. Çà êðèòèêó іñíóþ÷îãî ëàäó áóâ
óâ’ÿçíåíèé ó Øëіññåëüáóðçüêіé ôîðòåöі. Ïіñëÿ çâіëüÂàñèëü Êàðàçіí
íåííÿ æèâ ïіä íàãëÿäîì ïîëіöії ó ñâîєìó ìàєòêó. Â. Êàðàçіí çðîáèâ ÷èñëåííі âіäêðèòòÿ â ãàëóçі òåõíіêè, õіìії, àãðîíîìії, ñåëåêöії.
Ñó÷àñíèêè íàçèâàëè éîãî «óêðàїíñüêèì Ëîìîíîñîâèì».
Як ви вважаєте, чи був В. Каразін послідовником доби Просвітництва?

Ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ãîòóâàëè ôàõіâöіâ ðіçíèõ ñïåöіàëüíîñòåé. Òàê, ó Õàðêіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі íàâ÷àííÿ ïðîâîäèëîñÿ íà
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Ðіøåëüєâñüêèé ëіöåé. Îäåñà.
Ñó÷àñíèé âèãëÿä

Êèїâñüêèé іíñòèòóò øëÿõåòíèõ
äіâ÷àò. Ñó÷àñíèé âèãëÿä

іñòîðèêî-ôіëîëîãі÷íîìó, ôіçèêî-ìàòåìàòè÷íîìó, þðèäè÷íîìó, ìåäè÷íîìó
ôàêóëüòåòàõ. Ðіøåëüєâñüêèé ëіöåé ìàâ ÷îòèðè âіääіëè: ôіçèêî-ìàòåìàòè÷íèé, êàìåðàëüíèé (àðõåîëîãі÷íèé), þðèäè÷íèé і çàãàëüíèõ ïðåäìåòіâ.
Ç 1823 ïî 1855 ð. ïðè íüîìó äіÿâ Іíñòèòóò ñõіäíèõ ìîâ (àðàáñüêîї, òóðåöüêîї,
ïåðñüêîї), ó ÿêîìó ãîòóâàëè ïåðåêëàäà÷іâ äëÿ âіéñüêîâèõ і àäìіíіñòðàòèâíèõ
óñòàíîâ. Íіæèíñüêó ãіìíàçіþ âèùèõ íàóê 1832 ð. ïåðåòâîðåíî íà ìàòåìàòè÷íèé, à 1840 ð. – íà þðèäè÷íèé ëіöåé. Ïðîòÿãîì 1820–1860 ðð. ó íüîìó
íàâ÷àëîñÿ 588 îñіá, çîêðåìà ïèñüìåííèêè Ì. Ãîãîëü òà Є. Ãðåáіíêà.
Ïіñëÿ ðåâîëþöіé 1848–1849 ðð. ó Єâðîïі ðîñіéñüêèé óðÿä ïî÷àâ îáìåæóâàòè âñòóï äî ãіìíàçіé, áàæàþ÷è çðîáèòè ñåðåäíþ îñâіòó äîñòóïíîþ
ëèøå äëÿ çàìîæíîї âåðõіâêè ñóñïіëüñòâà. Ç òèõ ñàìèõ ïðè÷èí çàìіñòü
ôіëîñîôії âïðîâàäæóâàëîñÿ ðîçøèðåíå âèâ÷åííÿ êëàñè÷íèõ ìîâ (äàâíüîãðåöüêîї і ëàòèíñüêîї).
Іñíóâàëè ñåðåäíі íàâ÷àëüíі çàêëàäè äëÿ îêðåìèõ ñòàíіâ. Äіòè ñâÿùåííîñëóæèòåëіâ, ÿê ïðàâèëî, íàâ÷àëèñÿ â ÷îòèðèðі÷íèõ äóõîâíèõ ó÷èëèùàõ, ïіñëÿ ÷îãî âñòóïàëè äî äóõîâíèõ ñåìіíàðіé. Äëÿ ñèíіâ ç îôіöåðñüêèõ
ðîäèí іñíóâàëè êàäåòñüêі êîðïóñè ç 7-ðі÷íèì òåðìіíîì íàâ÷àííÿ. Æіíêè
ìîãëè çäîáóòè ñåðåäíþ îñâіòó â іíñòèòóòàõ
øëÿõåòíèõ äіâ÷àò. Ëèøå â 1860 ð. ó Êèєâі
ç’ÿâèëàñÿ ïåðøà â Óêðàїíі æіíî÷à ãіìíàçіÿ.
Ó Ãàëè÷èíі äіÿëè øêîëè-ãіìíàçії ç 6-ðі÷íèì êóðñîì íàâ÷àííÿ. 1849 ð. ãіìíàçії ïåðåéøëè íà 8-ðі÷íèé êóðñ, ñòâîðåíî áóëî òàêîæ
ðåàëüíі øêîëè.
Íà Áóêîâèíі ïåðøі ñåðåäíі íàâ÷àëüíі çàêëàäè – «íîðìàëüíі øêîëè» – âèíèêëè â ×åðíіâöÿõ і Ñó÷àâі íàïðèêіíöі XVIII ñò. Ó 1808 ð. â
×åðíіâöÿõ çàñíîâàíî ãіìíàçіþ, à 1827 ð. – Áîãîñëîâñüêèé іíñòèòóò. 1828 ð. êëåðèêàëüíі øêîëè (íàâ÷àëüíі çàêëàäè, ùî äіÿëè ïіä îïіêîþ
öåðêâè) ïåðåòâîðåíî íà ñåìіíàðії, äå âèêëàäàííÿ
Ãіìíàçіÿ â ì. Êîëîìèї
ïðåäìåòіâ âåëîñÿ óêðàїíñüêîþ òà ðóìóíñüêîþ
ó Ãàëè÷èíі.
ìîâàìè. Ñåìіíàðії ãîòóâàëè â÷èòåëіâ.
Ñó÷àñíèé âèãëÿä
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Íà Çàêàðïàòòі â ïåðøіé ïîëîâèíі
XIX ñò. äіÿëà ãіìíàçіÿ â Óæãîðîäі.
Ó 1850-õ ðîêàõ íà Çàêàðïàòòі íàëі÷óâàëîñÿ âæå 9 ãіìíàçіé (ïåðåâàæíî êàòîëèöüêèõ), äå óêðàїíöі ñòàíîâèëè íå
áіëüøå 20 % ó÷íіâ.
Íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ïіä
âëàäîþ Àâñòðіéñüêîї іìïåðії âèùó îñâіòó
äàâàâ íàéñòàðіøèé â Óêðàїíі Ëüâіâñüêèé óíіâåðñèòåò. Â óíіâåðñèòåòі äіÿëè
Ëüâіâñüêèé «Îññîëіíåóì».
4 ôàêóëüòåòè: ôіëîñîôñüêèé, òåîëîãі÷Ñó÷àñíèé âèãëÿä
íèé (áîãîñëîâñüêèé), þðèäè÷íèé òà
ìåäè÷íèé. Íà ïî÷àòêó 1840-õ ðîêіâ òóò íàâ÷àëîñÿ 1184 ñòóäåíòè, ç íèõ
400 óêðàїíöіâ. Ëèøå íà òåîëîãі÷íèé ôàêóëüòåò óêðàїíöі ìîãëè âñòóïàòè
áåçêîøòîâíî, äîñòóï íà іíøі áóâ óñêëàäíåíèé. 1805 ð. àâñòðіéñüêèé óðÿä
ïåðåâіâ óíіâåðñèòåò çі Ëüâîâà äî Êðàêîâà. Íàòîìіñòü ó Ëüâîâі ñòâîðåíî
ëіöåé ç ôіëîñîôñüêèì, õіðóðãі÷íèì, þðèäè÷íèì і òåîëîãі÷íèì âіääіëàìè.
Îñêіëüêè ïðîãðàìè ëіöåþ íå çàäîâîëüíÿëè âèìîã âèùîї îñâіòè, 1817 ð.
óíіâåðñèòåò ó Ëüâîâі âіäíîâèëè.
Ç 1817 ð. ó Ëüâîâі ïðàöþâàëè ðåàëüíà (òîðãîâåëüíà) і ç 1844 ð. – òåõíі÷íà àêàäåìії. Áіëüøіñòü íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ âèêëàäàëèñÿ ïîëüñüêîþ,
íіìåöüêîþ і ëàòèíñüêîþ ìîâàìè. 1817 ð. ó Ëüâîâі ïîëüñüêèé ó÷åíèéïðîñâіòèòåëü, áіáëіîãðàô, іñòîðèê, ëіòåðàòóðîçíàâåöü Þ. Îññîëіíñüêèé
çàñíóâàâ íàóêîâî-äîñëіäíèé іíñòèòóò «Îññîëіíåóì» (Ëüâіâñüêèé іíñòèòóò
Îññîëіíñüêèõ). Îñíîâó іíñòèòóòó ñòàíîâèëè áіáëіîòåêà é ìóçåé ðіäêіñíèõ
êîëåêöіé ïàì’ÿòîê іñòîðії, êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà. Òóò çáåðіãàëèñÿ êíèãè
ç ôіëîñîôії, іñòîðії, ëіòåðàòóðè, ïðàâà, êîëåêöії àðõåîëîãі÷íèõ ïàì’ÿòîê,
ìîíåò, çáðîї, êàðòèí, ãðàâþð, ñêóëüïòóð. Ó XIX ñò. ôîíäè áіáëіîòåêè íàëі÷óâàëè 27 òèñ. öіííèõ êíèã, 715 ðóêîïèñіâ, 133 ãåîãðàôі÷íі êàðòè, ïîíàä
2 òèñ. ãðàâþð.
Ó ×åðíіâåöüêîìó ëіöåї íà áîãîñëîâñüêîìó ôàêóëüòåòі ãîòóâàëè ñâÿùåííîñëóæèòåëіâ.

2. Наука. Видатні вчені
Ðîçâèòîê ãîñïîäàðñòâà äàâ ïîøòîâõ íàóêîâèì äîñëіäæåííÿì. Îñîáëèâî
іíòåíñèâíî âîíè âåëèñÿ â ãàëóçі ïðèðîäíè÷èõ і òî÷íèõ íàóê, îñêіëüêè їõ
ðåçóëüòàòè ìàëè çàñòîñóâàííÿ íà ïðàêòèöі. Äëÿ äîïîìîãè ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó ùîäî ïðîãíîçóâàííÿ ïîãîäíèõ çìіí, ïîñóõ íà Õàðêіâùèíі
(ñ. Êðó÷èê) òà â Ìèêîëàєâі ç іíіöіàòèâè çàñíîâíèêà Õàðêіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó Â. Êàðàçіíà áóëî ñòâîðåíî ïåðøі ìåòåîðîëîãі÷íі ñòàíöії. Áàãàòîðі÷íі
ñèñòåìàòè÷íі ñïîñòåðåæåííÿ äàëè çìîãó ðîçðîáèòè ïðîãíîçíó êàðòó ïîãîäè ó Ñëîáіäñüêіé òà Ïіâäåííіé Óêðàїíі. Ñêëàäåíà ïðîôåñîðîì Õàðêіâñüêîãî
óíіâåðñèòåòó Í. Áîðèñÿêîì ãіäðîãåîëîãі÷íà êàðòà Õàðêіâùèíè ïðèñëóæèëàñÿ ñïðàâі íàëàãîäæåííÿ âîäîïîñòà÷àííÿ ìіñò.
Çíà÷åííÿ ëіñіâ Óêðàїíè äëÿ ãîñïîäàðñòâà é åêîëîãі÷íîї ðіâíîâàãè
îáґðóíòóâàâ ó ñâîїõ ïðàöÿõ ïðîôåñîð Õàðêіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó Â. ×åðíÿєâ. Íàóêîâî-äîñëіäíà ðîáîòà ïðîâîäèëàñÿ â áîòàíі÷íèõ ñàäàõ Êèєâà,
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Êðåìåíöÿ, Îäåñè, Õàðêîâà. Ó 1812 ð. ïîáëèçó ßëòè çàêëàäåíî Íіêіòñüêèé
áîòàíі÷íèé ñàä, ÿêèé ñòàâ îäíèì іç öåíòðіâ ðîçâèòêó àãðîíîìії, áîòàíіêè
é ñàäіâíèöòâà. Ïåðøèé ðåêòîð Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó Ì. Ìàêñèìîâè÷ є
àâòîðîì äâîòîìíîї ïðàöі «Îñíîâè áîòàíіêè».
ПЕРСОНАЛІЇ
ÌÈÕÀÉËÎ ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ×
(1804–1873)
Ïðèðîäîçíàâåöü, іñòîðèê, ôîëüêëîðèñò, ëіòåðàòóðîçíàâåöü, ãðîìàäñüêèé äіÿ÷. Ïåðøèé ðåêòîð Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó ñâ. Âîëîäèìèðà. Íàðîäèâñÿ íà ×åðêàùèíі.
Îñâіòó çäîáóâ ó Íîâãîðîä-Ñіâåðñüêіé ãіìíàçії òà Ìîñêîâñüêîìó óíіâåðñèòåòі. Îäèí ç îñíîâîïîëîæíèêіâ âіò÷èçíÿíîї áîòàíіêè òà ôîëüêëîðèñòèêè. Ïåðøèé іñòîðèê ñòàðîäàâíüîãî Êèєâà. Àâòîð âіðøîâàíèõ ïåðåêëàäіâ «Ñëîâà î
ïîëêó Іãîðåâіì» і áіáëіéíèõ ïñàëìіâ. Ïðîôåñîð Ìîñêîâñüêîãî óíіâåðñèòåòó (1833), ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò ІìïåðàòîðÌèõàéëî
ñüêîї àêàäåìії íàóê (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1871). ßê ó÷åíèé,
Ìàêñèìîâè÷
ãðîìàäñüêèé äіÿ÷, ïåäàãîã і ïðîñâіòèòåëü âіí áóâ îäíèì ç
ïîäâèæíèêіâ áîðîòüáè çà êóëüòóðíèé ðîçâèòîê óêðàїíñüêîãî íàðîäó. «Áàâñÿ, ðàäіé, äóøå ëþäñüêà, äëÿ òîãî ëþäèíà òÿæêî ïðàöþє, ùîá æèòè, à öå çíà÷èòü –
âåñåëèòèñÿ, ðàäіòè ñâіòîì, à íå ñòðàæäàòè â ãîðі...» – ïèñàâ Ì. Ìàêñèìîâè÷.

Âàãîìèìè çäîáóòêàìè ïîçíà÷åíі ìåäè÷íі äîñëіäæåííÿ, íàóêîâі ðîçðîáêè ïðîôåñîðіâ Ï. Øóìëÿíñüêîãî, І. Êîíèãіíà, Í. Єëëіíñüêîãî (àâòîðà äâîòîìíîãî ïіäðó÷íèêà ç õіðóðãії), Î. Âàëüòåðà (àâòîðà «Êóðñó àíàòîìії
ëþäñüêîãî òіëà»), Â. Êàðàâàєâà (îñíîâîïîëîæíèêà âіò÷èçíÿíîї îôòàëüìîëîãії), ÿêі âïðîâàäæóâàëèñÿ â ìåäè÷íó ïðàêòèêó і ñïðèÿëè îõîðîíі çäîðîâ’ÿ
íàñåëåííÿ Óêðàїíè.
Ó ãàëóçі ìàòåìàòèêè íàéïîìіòíіøі ïðàöі ñòâîðèëè ÷ëåí Іìïåðàòîðñüêîї
àêàäåìії íàóê ïðèÿòåëü Ò. Øåâ÷åíêà Ì. Îñòðîãðàäñüêèé òà ïðîôåñîð Õàðêіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó Ò. Îñèïîâñüêèé (éîãî «Êóðñ ìàòåìàòèêè» ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó âèêîðèñòîâóâàâñÿ ÿê ïіäðó÷íèê ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ).
ПЕРСОНАЛІЇ
ÌÈÕÀÉËÎ ÎÑÒÐÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ
(1801–1861)
Ìàòåìàòèê, ìåõàíіê, ïåäàãîã. Íàðîäèâñÿ íà Ïîëòàâùèíі. Íàâ÷àâñÿ â Õàðêіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі,
óäîñêîíà ëþâàâ ìàòåìàòè÷íó îñâіòó ó Ôðàíöії. Îïóáëіêóâàâ ó ôðàíöóçüêèõ ìàòåìàòè÷íèõ âèäàííÿõ ïåðøі ñâîї ïðàöі. Âіä 1828 ð. ïðàöþâàâ ó íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ïðàöі Ì. ÎñòðîãðàäñüêîÌèõàéëî
ãî ïðèñâÿ÷åíі àíàëіòè÷íіé ìåõàíіöі, ãіäðîìåõàíіöі,
Îñòðîãðàäñüêèé
òåîðії ïðóæíîñòі, íåáåñíіé ìåõàíіöі, ìàòåìàòè÷íіé
ôіçèöі, ìàòåìàòè÷íîìó àíàëіçó і òåîðії äèôåðåíöіàëüíèõ ðіâíÿíü. Ðîçâèíóâ
òåîðіþ õâèëü íà ïîâåðõíі âàæêîї іäåàëüíîї ðіäèíè (1826). Äîñëіäæóâàâ ìàëі
êîëèâàííÿ ïðóæíèõ òіë (1829–1832). Ì. Îñòðîãðàäñüêîãî áóëî îáðàíî іíîçåìíèì
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÷ëåíîì Ïàðèçüêîї, Òóðèíñüêîї, Ðèìñüêîї òà Àìåðèêàíñüêîї àêàäåìіé íàóê.
Ó÷åíèé áóâ áîãàòèðñüêîї ñòàòóðè і ïіñëÿ âòðàòè îêà âіä çàãîðÿííÿ ôîñôîðíîãî
ñіðíèêà ìàâ äîñèòü ãðіçíèé âèãëÿä. Âîëîäіþ÷è âåñåëèì õàðàêòåðîì і ãîñòðèì
ðîçóìîì, ÷èòàâ ëåêöії òàê, ùî éîãî êîëèøíі ñòóäåíòè íàâіòü ÷åðåç 40–50 ðîêіâ çãàäóâàëè âèñòóïè ñâîãî âèêëàäà÷à іç çàõîïëåííÿì. Óêðàїíåöü çà íàöіîíàëüíіñòþ, Îñòðîãðàäñüêèé ëþáèâ ïðèêðàøàòè ñâîþ ìîâó óêðàїíñüêèìè
ñëîâàìè, ïðèêàçêàìè òà ïðèñëіâ’ÿìè. Íàäàâàâ äîïîìîãó Ò. Øåâ÷åíêó, ÿêèé
çóïèíÿâñÿ â éîãî ïåòåðáóðçüêіé êâàðòèðі â 1858 ð. ïî äîðîçі іç çàñëàííÿ. Ëіòíі
êàíіêóëè ïðîâîäèâ íà Ïîëòàâùèíі. Õàðàêòåðèçóþ÷è íàóêîâèé äîðîáîê âèäàòíîãî ìàòåìàòèêà, òâîðåöü àåðîäèíàìіêè Ì. Æóêîâñüêèé çàçíà÷àâ: «Ó òâîðàõ
Îñòðîãðàäñüêîãî íàñ ïðèâàáëþє çàãàëüíіñòü àíàëіçó, ãîëîâíà äóìêà, òàêà æ
øèðîêà, ÿê ïðîñòіð éîãî ðіäíèõ ïîëіâ».

Ïåðøîþ ñïðîáîþ íàóêîâîãî äîñëіäæåííÿ іñòîðії Óêðàїíè ìîæíà ââàæàòè ÷îòèðèòîìíó ïðàöþ іñòîðèêà Ä. Áàíòèøà-Êàìåíñüêîãî «Іñòîðіÿ Ìàëîї
Ðîñії» (1822) òà ï’ÿòèòîìíó «Іñòîðіþ Ìàëîðîñії» Ì. Ìàðêåâè÷à (1842–1843).
Ì. Ìàðêåâè÷ äîñëіäæóâàâ òàêîæ іñòîðіþ Óêðàїíè XVII–XVIII ñò. Âіí àâòîð
іñòîðè÷íèõ ïðàöü «Ìàçåïà», «Ãåòüìàíñòâî Áàðàáàøà» òà «Ïðî êîçàêіâ».
Éîãî ïåðó íàëåæèòü íåñòàðіþ÷à íàäçâè÷àéíî öіêàâà ïðàöÿ «Çâè÷àї,
ïîâіð’ÿ, êóõíÿ òà íàïîї ìàëîðîñіÿí».
Ґðóíòîâíèì äîñëіäæåííÿì ìèíóëîãî óêðàїíñüêîãî êîçàöòâà є òðèòîìíà
«Іñòîðіÿ Íîâîї Ñі÷і» À. Ñêàëüêîâñüêîãî (1841). Ó òðèòîìíіé «Іñòîðії äàâíüîãî Ãàëèöüêî-Ðóñüêîãî êíÿçіâñòâà» Ä. Çóáðèöüêîãî (1852–1855) ðîçêðèâàєòüñÿ îäíà ç íàéöіêàâіøèõ ñòîðіíîê ðàííüîôåîäàëüíîї äîáè Çàõіäíîї
Óêðàїíè. Áàãàòîâіêîâіé іñòîðії «ìàòåðі ãîðîäіâ ðóñüêèõ» ïðèñâÿ÷åíі êíèæêè
Ì. Áåðëèíñüêîãî «Êîðîòêèé îïèñ Êèєâà» (1820) òà Ì. Çàêðåâñüêîãî «Îïèñ
Êèєâà» (1868).
Ó ïðàöÿõ Ì. Ìàêñèìîâè÷à «Çâіäêè ïіøëà ðóñüêà çåìëÿ...», «Іñòîðіÿ ñòàðîäàâíüîї ðóñüêîї ñëîâåñíîñòі», «Ïî÷àòêè ðóñüêîї ôіëîëîãії», «Ïðî ïîõîäæåííÿ âàðÿãіâ-ðóñіâ» îáґðóíòîâóâàëàñÿ äóìêà ïðî ñïіëüíå ïîõîäæåííÿ
óêðàїíñüêîãî, ðîñіéñüêîãî òà áіëîðóñüêîãî íàðîäіâ. Ì. Ìàêñèìîâè÷ âіäêèäàâ íîðìàíñüêó òåîðіþ ïîõîäæåííÿ äåðæàâè íà Ðóñі, çãіäíî ç ÿêîþ ñàìå
âàðÿãè ñòâîðþâàëè ïåðøå ñõіäíîñëîâ’ÿíñüêå äåðæàâíå îá’єäíàííÿ.

Äìèòðî
Áàíòèø-Êàìåíñüêèé

Ìèêîëà Ìàðêåâè÷

Àïîëëîí
Ñêàëüêîâñüêèé
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Ç іì’ÿì ïðîôåñîðà Êèїâñüêîãî òà Ïåòåðáóðçüêîãî óíіâåðñèòåòіâ, îäíîãî
іç çàñíîâíèêіâ Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêîãî òîâàðèñòâà Ì. Êîñòîìàðîâà ïîâ’ÿçàíèé ïåðåõіä äî äіéñíî íàóêîâèõ çàñàä âіäòâîðåííÿ ïîäіé âіò÷èçíÿíîї
іñòîðії. Àâòîð áàãàòüîõ ïðàöü, íàéâіäîìіøі ç ÿêèõ «Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé», «Îñòàííі ðîêè Ðå÷і Ïîñïîëèòîї», «Ìàçåïà» òà іíøі (ðàçîì âîíè ñêëàëè 21 òîì іñòîðè÷íèõ äîñëіäæåíü), Ì. Êîñòîìàðîâ âіäñòîþâàâ ñàìîáóòíіñòü
óêðàїíñüêîãî íàðîäó і éîãî êóëüòóðè.

3. Культурно-освітні товариства
Ó ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò. â Óêðàїíі ç’ÿâëÿþòüñÿ óñòàíîâè, ùî êîîðäèíóþòü êðàєçíàâ÷і, іñòîðè÷íі, àðõåîëîãі÷íі äîñëіäæåííÿ. 1835 ð. çàñíîâàíî
Òèì÷àñîâèé êîìіòåò äëÿ äîñëіäæåííÿ ñòàðîæèòíîñòåé. Âіí çäіéñíþâàâ
íàãëÿä çà ðîçêîïêàìè, áðàâ ïіä îõîðîíó іñòîðèêî-àðõåîëîãі÷íі ïàì’ÿòêè
Êèєâà: çàëèøêè Çîëîòèõ âîðіò, öåðêâè Ñâÿòîї Іðèíè, ðîçïî÷àâ îðãàíіçàöіþ
Ìóçåþ ñòàðîæèòíîñòåé ïðè Êèїâñüêîìó óíіâåðñèòåòі. Ó 1845 ð. ç ëіêâіäàöієþ êîìіòåòó éîãî ïîâíîâàæåííÿ ïåðåáðàëà íà ñåáå Òèì÷àñîâà êîìіñіÿ
äëÿ ðîçãëÿäó äàâíіõ àêòіâ. Êîìіñіÿ, äî ðîáîòè â ÿêіé áóëî çàëó÷åíî Ì. Êîñòîìàðîâà, Ì. Ìàêñèìîâè÷à, Ì. Іâàøêåâè÷à, Î. Ëàçàðåâñüêîãî, óïðîäîâæ
1845–1859 ðð. ïіäãîòóâàëà ÷îòèðè òîìè äîêóìåíòіâ («Ïàì’ÿòîê»), à ïіçíіøå – áàãàòîòîìíèé «Àðõіâ Ïіâäåííî-Çàõіäíîї Ðîñії». Ó ðîáîòі êîìіñії ÿê
õóäîæíèê áðàâ ó÷àñòü Ò. Øåâ÷åíêî.
1839 ð. ðîçïî÷àëî äіÿëüíіñòü Îäåñüêå òîâàðèñòâî іñòîðії òà ñòàðîæèòíîñòåé. Ó íüîìó ïðàöþâàëè â÷åíі Ä. Êíÿæåâè÷, Ì. Ìóðçàêåâè÷, À. Ñêàëüêîâñüêèé, à òàêîæ âіäîìі äіÿ÷і âèçâîëüíîãî ðóõó ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ і
íàóêîâöі – Â. Ãàíêà, Â. Êàðàäæè÷, Ë. Ãàé, ß. Êîëëàð. Òîâàðèñòâî âèäàâàëî ñâîї «Çàïèñêè» òà ïіäòðèìóâàëî ñòîñóíêè ç íàóêîâèìè öåíòðàìè áàãàòüîõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí.
Ïðîâіäíі â÷åíі ñòâîðþâàëè íàóêîâі öåíòðè çà âëàñíі êîøòè, ÿêèõ ÷àñòîãóñòî áðàêóâàëî. Òàê, Â. Êàðàçіí çàñíóâàâ Ôіëîòåõíі÷íå òîâàðèñòâî, äіÿëüíіñòü ÿêîãî îõîïëþâàëà Ñëîáîæàíùèíó, Ïіâäåííó Óêðàїíó. Ðîçðîáêè
÷ëåíіâ òîâàðèñòâà âïðîâàäæóâàëèñü ó âèíîêóðíіé òà ñîëåâàðíіé ãàëóçÿõ
ïðîìèñëîâîñòі. Íå îäåðæóþ÷è ôіíàíñîâîї ïіäòðèìêè óðÿäó, òîâàðèñòâî
ïðèïèíèëî äіÿëüíіñòü. Óïðîäîâæ 1812–1820 ðð. ïëіäíî ïðàöþâàëî Òîâàðèñòâî íàóê ïðè Õàðêіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі. Ðåçóëüòàòè íàóêîâèõ äîñëіäæåíü
ïóáëіêóâàëèñü ó «Ïðàöÿõ Õàðêіâñüêîãî â÷åíîãî òîâàðèñòâà».
1828 ð. â Îäåñі çàñíîâàíî Òîâàðèñòâî ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Ïіâäåííîї
Ðîñії, ÿêå âіä 1841 ð. âèäàâàëî ñâîї «Çàïèñêè». Äіéñíèìè ÷ëåíàìè òîâàðèñòâà îáèðàëèñÿ íå ëèøå â÷åíі, àëå é ïîìіùèêè òà ÷èíîâíèêè Íîâîðîñіéñüêîї ãóáåðíії òà Áåññàðàáії, à òàêîæ іíîçåìöі, âіäîìі ñâîїì âíåñêîì ó
ðîçâèòîê àãðîíîìії, ëіñіâíèöòâà, âåòåðèíàðії, ґðóíòîçíàâñòâà. Çàïî÷àòêîâàíå 1840 ð. Òîâàðèñòâî êèїâñüêèõ ëіêàðіâ ñïðÿìîâóâàëî çóñèëëÿ íà ïîãëèáëåííÿ äîñëіäæåíü ó ãàëóçі ìåäèöèíè.
Íàóêîâó öіííіñòü ìàëè çіáðàíі ãóáåðíñüêèìè òà ãîëîâíèìè ñòàòèñòè÷íèìè êîìіòåòàìè â Îäåñі, Ïîëòàâі òà Êèєâі ìàòåðіàëè, ÿêі óçàãàëüíþâàëè
ñòàí ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñòі, ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òîðãіâëі, îñâіòè.
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ПЕРЕВІРТЕ
ПЕРЕ
РЕВІРТ
Т Е СЕБЕ
1. Установіть послідовність подій:
а) відкриття Харківського університету;
б) заснування Нікітського ботанічного саду;
в) заснування Товариства київських лікарів;
г) відкриття Київського університету св. Володимира.
2. Окресліть центри розвитку освіти на Закарпатті та Буковині.
3. Поясніть значення понять: «гімназія», «університет».
4. Чому освіта мала становий характер?
5. Оцініть розвиток науки в першій половині XIX ст.

§ 12. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. «Енеїда» І. Котляревського та формування нової української
літератури
Íàðіæíèé êàìіíü ó ðîçáóäîâó óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè çàêëàâ І. Êîòëÿðåâñüêèé. Âèäàíà 1798 ð. «Åíåїäà» íàïèñàíà íàðîäíîþ ìîâîþ. Ïîåìà íåñå
â ñîáі іäåþ ãóìàíіçìó, ïàòðіîòèçìó, ïðîíèçàíà ÷óäîâèì ãóìîðîì. І. Êîòëÿðåâñüêèé çáàãàòèâ æàíðîâó ïàëіòðó óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè, ïëіäíî ïðàöþþ÷è â ïóáëіöèñòèöі, ïðîçі, äðàìàòóðãії. Éîãî ï’єñè «Íàòàëêà Ïîëòàâêà» і
«Ìîñêàëü-÷àðіâíèê» ñòàëè êëàñèêîþ і äîíèíі íå ñõîäÿòü çі ñöåí òåàòðіâ.
Ïіäâàëèíè óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè â Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі çàêëàäàëè ïèñüìåííèêè Ï. Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé, Є. Ãðåáіíêà, Ë. Áîðîâèêîâñüêèé,
Ã. Êâіòêà-Îñíîâ’ÿíåíêî, Ï. Êóëіø, À. Ìåòëèíñüêèé (Ìîãèëà), íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ – Ì. Øàøêåâè÷, ß. Ãîëîâàöüêèé, І. Âàãèëåâè÷.
Áëèçüêèé äî «Ðóñüêîї òðіéöі» ãàëèöüêèé ãðîìàäñüêèé äіÿ÷ і ïèñüìåííèê
Ì. Óñòèÿíîâè÷ îñïіâóâàâ âèçâîëüíó áîðîòüáó óêðàїíñüêîãî íàðîäó («Ïіñíü
ïðî îïðèøêіâ», «Õëіáîðîá»). Àâòîð ïîåòè÷íèõ òà ïóáëіöèñòè÷íèõ òâîðіâ
(«Ïіñíі ïðîñòîíàðîäíії» òà іí.) Î. Äóõíîâè÷ ñòâîðèâ ó Ïðÿøåâі ëіòåðàòóðíå
òîâàðèñòâî.

1. Òèòóëüíèé àðêóø ïåðøîãî
âèäàííÿ «Åíåїäè». ÑÏá.,
1798 ð.

1

2

2. Òèòóëüíèé àðêóø «Åíåїäè»
ç іëþñòðàöіÿìè À. Áàçèëåâè÷à.
Ê., 1989 ð.
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ПЕРСОНАЛІЇ
ÃÐÈÃÎÐІÉ ÊÂІÒÊÀ-ÎÑÍÎÂ’ßÍÅÍÊÎ
(1778–1843)
Ïèñüìåííèê, êóëüòóðíî-ãðîìàäñüêèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ
íà Õàðêіâùèíі. Ïîõîäèâ іç êîçàöüêî-ñòàðøèíñüêîãî
ðîäó. Çäîáóâ äîìàøíþ îñâіòó. Ó 23 ðîêè âñòóïèâ äî Êóðÿçüêîãî ìîíàñòèðÿ, àëå ÷åðåç 4 ðîêè ïîâåðíóâñÿ äî
ñâіòñüêîãî æèòòÿ. Ñòàâ àêòèâíèì äіÿ÷åì ãðîìàäñüêîãî і
êóëüòóðíîãî æèòòÿ Õàðêîâà. Áóâ îäíèì іç çàñíîâíèêіâ
ïðîôåñіéíîãî òåàòðó â Õàðêîâі (âіä 1812 ð. – éîãî äèðåêòîð), Áëàãîäіéíîãî òîâàðèñòâà, Іíñòèòóòó øëÿõåòíèõ
Ãðèãîðіé
äіâ÷àò, Õàðêіâñüêîї ãóáåðíñüêîї áіáëіîòåêè. Áóâ ïðèõèëüÊâіòêà-Îñíîâ’ÿíåíêî
íèêîì іäåї âäîñêîíàëåííÿ ñóñïіëüñòâà øëÿõîì ðåôîðì
òà âïëèâó íà íüîãî çàñîáàìè ëіòåðàòóðíîãî òà òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà. Êðàùі
òâîðè ïèñüìåííèêà ñåðåä ïåðøèõ ïðåäñòàâëÿëè óêðàїíñüêó ëіòåðàòóðó єâðîïåéñüêèì ÷èòà÷àì. 1854 ð. â Ïàðèæі îïóáëіêîâàíî ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ «Ñåðäåøíó
Îêñàíó». Éîãî òâîðè ïåðåêëàäåíî ïîëüñüêîþ, áîëãàðñüêîþ, ÷åñüêîþ òà іíøèìè
ìîâàìè. Êâіòêà-Îñíîâ’ÿíåíêî ìàє ïî÷åñíå іì’ÿ «áàòüêà óêðàїíñüêîї ïðîçè».

ЄÂÃÅÍ ÃÐÅÁІÍÊÀ
(1812–1848)
Áàéêàð, ïîåò, âèäàâåöü, ãðîìàäñüêèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ
íà Ïîëòàâùèíі. Ïî÷àòêîâó îñâіòó çäîáóâ ó äîìàøíіõ
óìîâàõ. Óïðîäîâæ 1825–1831 ðð. íàâ÷àâñÿ â Íіæèíñüêіé ãіìíàçії âèùèõ íàóê. ßê ïðîçàїê Ãðåáіíêà íàëåæàâ äî òàê çâàíîї íàòóðàëüíîї øêîëè. Âіí є àâòîðîì
іñòîðè÷íèõ ïîâіñòåé, íàðèñіâ òà ðîìàíó «×àéêîâñüêèé»,
ïðèñâÿ÷åíîãî ïîäіÿì Íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîї âіéíè
1648–1657 ðð. Öåé ðîìàí І. Ôðàíêî íàçèâàâ óëþáëåíèì
òâîðîì ãàëèöüêî-ðóñüêîї ìîëîäі 1860–1870-õ ðîêіâ.
ßñêðàâîþ ãðàííþ òâîð÷îñòі Є. Ãðåáіíêè є éîãî ëіðè÷íà
ïîåçіÿ óêðàїíñüêîþ òà ðîñіéñüêîþ ìîâàìè. Ðîìàíñ íà
Єâãåí Ãðåáіíêà
ñëîâà Є. Ãðåáіíêè «Î÷è ÷åðíûå, î÷è ñòðàñòíûå» ïðèíіñ
éîìó ñâіòîâó ñëàâó. Íàéâàãîìіøèé âíåñîê Є. Ãðåáіíêè â óêðàїíñüêó ëіòåðàòóðó – áàéêè, ùî âіäçíà÷àþòüñÿ îðèãіíàëüíèì ñþæåòîì, ïðåäìåòíèì äèíàìі÷íèì âèêëàäîì. Â іñòîðії óêðàїíñüêîї êóëüòóðè Є. Ãðåáіíêà çàëèøèâñÿ íàâі÷íî
ùå é ÿê äîáðîäіéíèê Ò. Øåâ÷åíêà, àäæå áðàâ ó÷àñòü ó âèêóïі ìîëîäîãî õóäîæíèêà ç êðіïàöòâà òà äîïîìіã âèäàòè «Êîáçàð» (1840).

2. Тарас Шевченко і його «Кобзар»
Íîâèé åòàï ó ðîçâèòêó óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè ïîâ’ÿçàíèé ç òâîð÷іñòþ
Ò. Øåâ÷åíêà.

«Випадковість подарувала Україні людину, яка силою свого генія вдихнула живу
душу в те, що могло залишитися мертвим... Тарас Шевченко зіграв таку роль у спра-
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ві відродження української народності, яка рідко випадає на долю однієї людини..
Мова, на якій писав Шевченко, не могла бути мовою некультурною або несамостійною; історичний переказ, яким тремтіло напружене життя в його полум’яних віршах,
не міг не знаходити живих ниток в душі південноросійської людини; та народна
душа, яка повідомляла його поезії всі ці нескінченні відтінки і переходи почуттів і
думок, то глибоко ніжних, то витончених, то нескінченно скорботних, то тих, які приголомшують душу мстивим гнівом, непримиренною ненавистю, – ця душа не могла
не бути душею багато обдарованого народу, блискуча майбутність якого не потребувала особливих тверджень», – писала історик О. Єфименко.

Óæå ïåðøà ïîåòè÷íà çáіðêà ìîëîäîãî
ìèòöÿ çàñâіä÷èëà ïîÿâó íåîðäèíàðíîї
îñîáèñòîñòі.
«Êîáçàð» – ïåðøà çáіðêà ïîåçії Ò. Øåâ÷åíêà, ùî âèéøëà 1840 ð. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðçі çà ñïðèÿííÿ Є. Ãðåáіíêè. Ó íàø ÷àñ
ïіä «Êîáçàðåì» ðîçóìіþòü óñі âіðøîâàíі
òâîðè Øåâ÷åíêà, îäíàê äî ïåðøîãî âèäàííÿ
ââіéøëî âñüîãî âіñіì: «Ïåðåáåíäÿ», «Êàòåðèíà», «Òîïîëÿ», «Äóìêà» («Íàùî ìåíі
÷îðíі áðîâè»), «Äî Îñíîâ’ÿíåíêà», «Іâàí
Ïіäêîâà», «Òàðàñîâà íі÷» òà «Äóìè ìîї,
äóìè ìîї…», ùî íàïèñàíèé ñïåöіàëüíî
Òèòóëüíèé àðêóø ïåðøîãî
äëÿ öüîãî çáіðíèêà і є ñâîєðіäíèì åïіâèäàííÿ «Êîáçàðÿ»
ãðàôîì íå òіëüêè äî öüîãî âèäàííÿ, àëå
é äî âñієї òâîð÷îñòі Ò. Øåâ÷åíêà.
Íåñòðèìíèé ïîòÿã äî ïðàâäè é ñïðàâåäëèâîñòі, ïîëåìі÷íà ãîñòðîòà,
ïðèñòðàñíèé ïàòðіîòèçì òà ñïіâ÷óòòÿ äî çíåäîëåíèõ ó ïîєäíàííі ç íîâàòîðñüêèì ïîåòè÷íèì ñòèëåì ïåðåòâîðèëè Øåâ÷åíêà íà ïîåòà-òðèáóíà, ïîåòàáîðöÿ. Ó ïîåìі «Ãàéäàìàêè» (1841) íà іñòîðè÷íîìó òëі ÿñêðàâî çìàëüîâàíà
ãåðîїêà і òðàãåäіÿ âèçâîëüíîї áîðîòüáè óêðàїíñüêîãî íàðîäó. Àíòèêðіïîñíèöüêèì ïàôîñîì ñïîâíåíі ïîåìè «Ñîí», «Êàâêàç», «Єðåòèê», «І ìåðòâèì,
і æèâèì...». Âîäíî÷àñ Øåâ÷åíêî áóâ íàäіëåíèé âіä÷óòòÿì ïîåòè÷íîї ñèëè
é áàðâèñòîñòі ñëîâà, áóâ òîíêèì ëіðèêîì, ÿêèé ðîçêðèâ áåçìіðíèé òâîð÷èé
ïîòåíöіàë óêðàїíñüêîї ìîâè, її ìåëîäіéíіñòü, ãíó÷êіñòü, îáðàçíіñòü.

реба нагадати, що Шевченко досить швидко подолав ідеалізацію минувшини,
козацтва, виробив об’єктивніший і критичніший погляд (який, звісно, не відкидає
героїчних сторінок української історії). Шевченко хоче нової України, а в минулому
шукає традицій волі і героїзму, щоб знайти надію, приклад, силу для боротьби за цю
нову Україну, зрештою – історичне право на неї. Важливою складовою Шевченкового патріотизму стає гостра (часом трагічна) національна самокритика. Ця національна самокритика охоплює всі сфери буття України і є справді універсальною.
Водночас поезія Тараса Шевченка створила образ України, який утверджував
повноту і самоцінність її світу як антитези малоросійськості й провінціалізму. Це,
власне, і була його, висловлюючись по-сучасному, “українська ідея”, що від того
часу й утвердилася в свідомості українства», – зауважував І. Дзюба.
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Âåëèêà çàñëóãà Øåâ÷åíêà і â òîìó, ùî, äîêëàâøè ñòіëüêè çóñèëü äëÿ
ïðîáóäæåííÿ íàöіîíàëüíîãî ñàìîóñâіäîìëåííÿ ñâîãî íàðîäó òà âèõîâàííÿ
íàöіîíàëüíîї ãіäíîñòі, âіí ñïðÿìîâóâàâ їõ íå â áіê íàöіîíàëüíîї çàìêíåíîñòі, âèíÿòêîâîñòі ÷è âîðîæíå÷і, à â áіê âçàєìîðîçóìіííÿ òà âçàєìîïîâàãè,
ðіâíîïðàâíîãî ñïіëêóâàííÿ íàðîäіâ.

3. Микола Гоголь (1809–1852)
Âіäîìèé ïðîçàїê, äðàìàòóðã, ïîåò, êðèòèê òà
ïóáëіöèñò íàðîäèâñÿ â ñ. Ñîðî÷èíöі Ïîëòàâñüêîї
ãóáåðíії â íåáàãàòіé ïîìіùèöüêіé ñіì’ї. Îñâіòó çäîáóâ ó Íіæèíñüêіé ãіìíàçії âèùèõ íàóê. 1828 ð.
Ãîãîëü ïåðåїõàâ äî Ïåòåðáóðãà, äå ñëóæèâ ÷èíîâíèêîì. Ïіä ïñåâäîíіìîì Â. Àëîâ ó 1829 ð. íàïèñàâ
ðîìàíòè÷íèé òâіð «Ãàíö Êþõåëüãàðòåí», òèðàæ
ÿêîãî ïіñëÿ ðіçêîї êðèòèêè âëàñíîðó÷ çíèùèâ. Ïåðøà ïîâіñòü («Áàñàâðþê») ç’ÿâèëàñÿ 1830 ð. â æóðíàëі
«Îòå÷åñòâåííûå çàïèñêè». Ïîñòóïîâî Ãîãîëü óâіéÏîðòðåò Ìèêîëè
øîâ äî ëіòåðàòóðíîãî ñåðåäîâèùà Ïåòåðáóðãà. ÇãîÃîãîëÿ. Õóäîæíèê
äîì ç’ÿâëÿþòüñÿ éîãî íîâі ðîáîòè, ñåðåä ÿêèõ «Âå÷іð
Î. Ìîëëåð. 1840 ð.
íàïåðåäîäíі Іâàíà Êóïàëà», «Ñîðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê», «Ìàéñüêà íі÷». Ó æóðíàëі «Ñåâåðíûå öâåòû» áóëà íàäðóêîâàíà ãëàâà
іñòîðè÷íîãî ðîìàíó «Ãåòüìàí». Ïåðøèì âåëèêèì ëіòåðàòóðíèì óñïіõîì Ãîãîëÿ ñòàëè «Âå÷îðè íà õóòîðі áіëÿ Äèêàíüêè». Ó öèõ îïîâіäàííÿõ àâòîð íåéìîâіðíî ÿñêðàâî çîáðàçèâ óêðàїíñüêèé ïîáóò, ïðîíèçàíèé òîíêèì ãóìîðîì.
1833 ð. ïèñüìåííèê âèðіøèâ ïðèñâÿòèòè ñåáå âèêëàäàöüêіé äіÿëüíîñòі і
âæå ÷åðåç ðіê áóâ ïðèçíà÷åíèé ïîìі÷íèêîì ïðîôåñîðà íà êàôåäðі çàãàëüíîї
іñòîðії Ïåòåðáóðçüêîãî óíіâåðñèòåòó. Ó öåé ïåðіîä âіí ïðèñâÿòèâ ñåáå âèâ÷åííþ іñòîðії Óêðàїíè, ó ÿêіé çíàõîäèâ ÷èñëåííі ïðîÿâè ëþäñüêîãî äóõó, ïàòðіîòèçìó òà ìóæíîñòі. Çãîäîì öі çíàííÿ ëÿãëè â îñíîâó òâîðó «Òàðàñ Áóëüáà»
(1835). Ïàðàëåëüíî Ãîãîëü çàéíÿâñÿ äðàìàòóðãієþ. Ó 1835 ð. áóëî íàïèñàíî
ï’єñó «Ðåâіçîð», ó ÿêіé ïіääàíî ãîñòðіé êðèòèöі òîãî÷àñíèé ñóñïіëüíèé ëàä,
âèñìіÿíî õàáàðíèöòâî òà ñâàâîëþ ÷èíîâíèöòâà. 1836 ð. âіäáóëàñÿ ïåðøà
ïîñòàíîâêà òâîðó, ÿêà, îäíàê, âèêëèêàëà íåãàòèâíó ðåàêöіþ ïóáëіêè òà
íàïàäêè âëàäè. Öå ñòàëî ïðè÷èíîþ âèїçäó Ãîãîëÿ çà êîðäîí. Êіëüêà ðîêіâ
âіí ïåðåáóâàâ ó Íіìå÷÷èíі, Øâåéöàðії, Ôðàíöії, äå çàâåðøèâ òâіð «Ìåðòâі
äóøі». Ïîâåðíóâøèñÿ äî Ðîñії ó 1841 ð., âіí îïóáëіêóâàâ їõ ïåðøèé òîì.
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕР
Р ЕВІР
Р ТЕ СЕБЕ
1. Схарактеризуйте літературний процес першої половини XIX ст.
2. Назвіть найбільш відомі твори українських літераторів першої половини ХІХ ст. Які з них ви читали?
3. Як ви вважаєте, чому саме Т. Шевченко посідає виняткове місце в культурі українського народу?
4. Які сторони життя українського народу відображені у творах М. Гоголя? Чи згодні ви з авторським баченням цих подій?
5. Висловте своє ставлення до творчості І. Котляревського.
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§ 13. МИСТЕЦЬКІ ПРОЦЕСИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ
ХІХ СТОЛІТТЯ
1. Музичне мистецтво
Óêðàїíñüêå ìóçè÷íå ìèñòåöòâî æèâèëîñÿ íàðîäíîþ ïіñåííîþ òâîð÷іñòþ. Êàëåíäàðíі çåìëåðîáñüêі ïіñíі, êîëÿäêè é ùåäðіâêè, âåñíÿíêè,
êóïàëüñüêі é æíèâàðñüêі îáðÿäîâі ïіñíі, íàðîäíі ïëà÷і é ãîëîñіííÿ, іñòîðè÷íі äóìè ñòàëè òèì ìіöíèì ôóíäàìåíòîì, íà ÿêîìó ôîðìóâàëàñÿ ïðîôåñіéíà ìóçè÷íà êóëüòóðà. Ïіñíі-ðîìàíñè íà ñëîâà Ò. Øåâ÷åíêà («Äóìè
ìîї», «Çàïîâіò», «Ðåâå òà ñòîãíå Äíіïð øèðîêèé»), Ì. Ïåòðåíêà («Äèâëþñü
ÿ íà íåáî»), Â. Çàáіëè («Ãóäå âіòåð âåëüìè â ïîëі», «Íå ùåáå÷è, ñîëîâåéêó») ñòàëè êëàñè÷íèìè. Ìóçèêó äî íèõ ÷àñòî ïèñàëè âіäîìі êîìïîçèòîðè.
Íàïðèêëàä, Ì. Ãëèíêà ïîêëàâ íà íîòè âіðø Â. Çàáіëè «Ãóäå âіòåð âåëüìè
â ïîëі».
ПЕРСОНАЛІЇ
ÑÅÌÅÍ ÃÓËÀÊ-ÀÐÒÅÌÎÂÑÜÊÈÉ
(1813–1873)
Êîìïîçèòîð, ñïіâàê, äðàìàòè÷íèé àêòîð. Íàðîäèâñÿ íà
×åðêàùèíі. Ïîõîäèâ іç ñòàðîâèííîãî êîçàöüêîãî ðîäó.
Íàâ÷àâñÿ â Êèєâі – ó äóõîâíîìó ó÷èëèùі òà ñåìіíàðії.
1837 ð. ïåðåїõàâ äî Ïåòåðáóðãà, äå çàéíÿâñÿ ìóçè÷íîþ
îñâіòîþ і ñïіâîì. Éîìó âіäêðèâàâñÿ øëÿõ äî íàâ÷àííÿ
âîêàëüíîãî ìèñòåöòâà â Ïàðèæі é Ôëîðåíöії, äî âèñòóïіâ íà ñöåíàõ Ïåòåðáóðãà і Ìîñêâè. Ñöåíі Ñ. Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé âіääàâ 23 ðîêè, âèêîíàâøè ïîíàä 50 ïàðòіé
â îïåðàõ Ì. Ãëèíêè, Äæ. Âåðäі, Ê. Âåáåðà, Äæ. Ðîññіíі.
Çäîáóòêîì ìèòöÿ є îïåðà «Çàïîðîæåöü çà Äóíàєì»
Ñåìåí Ãóëàê(1862). Ñþæåò àâòîðîâі ïіäêàçàâ Ì. Êîñòîìàðîâ, ëіáðåòî
Àðòåìîâñüêèé
íàïèñàâ ñàì êîìïîçèòîð, âіí æå âèêîíàâ і ïàðòіþ Êàðàñÿ. Ïåðøà óêðàїíñüêà ëіðèêî-êîìі÷íà îïåðà ââіéøëà äî çîëîòîãî ôîíäó íàöіîíàëüíîї ìóçè÷íîї ñïàäùèíè. Ñ. Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé – ïðåäñòàâíèê óêðàїíñüêîї
êîìïîçèòîðñüêîї øêîëè, ó òâîð÷îñòі ÿêîãî çàâåðøèâñÿ ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ
óêðàїíñüêîї ìóçèêè êіíöÿ XVIII – ïî÷àòêó XIX ñò.

Íàéâіäîìіøèì êîìïîçèòîðîì Ãàëè÷èíè ñòàâ Ì. Âåðáèöüêèé – àâòîð
õîðіâ, ìóçèêè äî òåàòðàëüíèõ âèñòàâ, à òàêîæ óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî
ãіìíó «Ùå íå âìåðëà Óêðàїíà».
Íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ íàáóâ ïîøèðåííÿ õîðîâèé ñïіâ. Êîëåêòèâè õîðèñòіâ çі Ëüâîâà, Ïåðåìèøëÿ, Ñòàíіñëàâà, Ñòðèÿ, Óæãîðîäà, ×åðíіâöіâ âіäçíà÷àëèñÿ âèñîêîþ ìàéñòåðíіñòþ âèêîíàííÿ íå ëèøå íàðîäíèõ ïіñåíü,
àëå é òâîðіâ ñâіòîâîї êëàñèêè.
Óêðàїíñüêі ìóçè÷íі êîëåêòèâè îõî÷å âèêîíóâàëè òâîðè çàðóáіæíèõ
àâòîðіâ. 1845 ð. â Ëóáíàõ (Ïîëòàâùèíà) áóëî ïîñòàâëåíî îïåðó «Ñåâіëüñüêèé öèðóëüíèê» Äæ. Ðîññіíі, ÿêà ìàëà ïîìіòíèé óñïіõ.
Â Óêðàїíі âіäáóâàëèñÿ òàêîæ ãàñòðîëі âіäîìèõ єâðîïåéñüêèõ âèêîíàâöіâ. 1847 ð. â Îäåñі, Êèєâі òà Єëèñàâåòãðàäі óñïіøíî ïðîéøëè êîíöåðòè
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óãîðñüêîãî êîìïîçèòîðà é ïіàíіñòà Ô. Ëіñòà, äî Îäåñè êіëüêà ðàçіâ ïðèїçäèëà іòàëіéñüêà îïåðíà òðóïà. 1848 ð. âîíà äàâàëà âèñòàâè â Êèєâі.
Ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðøі ìóçè÷íі îá’єäíàííÿ: Ôіëàðìîíі÷íå òîâàðèñòâî â Îäåñі (1842) òà Ñèìôîíі÷íå òîâàðèñòâî ëþáèòåëіâ ìóçèêè òà ñïіâó.
Íà ïî÷àòêó XIX ñò. ìóçè÷íå ìèñòåöòâî âèõîäèòü ç ïðèâàòíèõ ïîìåøêàíü íà âåëèêó ñöåíó. Êîíöåðòè àðòèñòіâ, õîðіâ, êàïåë çáèðàþòü âåëèêó
êіëüêіñòü ãëÿäà÷іâ, ïðè÷îìó äåäàëі áіëüøå ïðåäñòàâíèêіâ іç ñåðåäîâèùà
ðіçíî÷èíöіâ.
Îñíîâè ìóçè÷íîї êóëüòóðè çàêëàäàëèñÿ íå ëèøå â ðîäèíàõ, ÿêі ìîãëè
ñîáі äîçâîëèòè áðàòè ïðèâàòíі óðîêè ìóçèêè і òàíöþ, àëå é ó íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ. Ìóçè÷íі âå÷îðè é êîíöåðòè â ëіöåÿõ, ãіìíàçіÿõ, óíіâåðñèòåòàõ,
ñåìіíàðіÿõ ñòàëè íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó і
äîçâіëëÿ. Ïîïóëÿðíіñòü ñåðåä ìіñüêîãî íàñåëåííÿ ìàëè âіéñüêîâі äóõîâі
îðêåñòðè, ÿêі ãðàëè â ïàðêàõ і òåàòðàõ.
Íàðîäíèé òàíåöü íåðîçðèâíî áóâ ïîâ’ÿçàíèé ç íàðîäíèìè ñâÿòàìè òà
îáðÿäàìè: ìåòåëèöÿ, ãîïàê, êîçà÷îê, ïîëüêà áóëè äóæå ïîïóëÿðíèìè і
âèêîíóâàëèñÿ çàçâè÷àé ïіä àêîìïàíåìåíò òðîїñòèõ ìóçèê (ñêðèïêà, öèìáàëè, ñîïіëêà ÷è áóáîí).

2. Театр
Ïî÷àòêîâèé åòàï ñòàíîâëåííÿ óêðàїíñüêîãî òåàòðó ïîâ’ÿçàíèé ç äîìàøíіìè òåàòðàìè çåìëåâëàñíèêіâ. Ìèñòåöüêі ñìàêè äâîðÿí çàäîâîëüíÿëè êðіïîñíі àêòîðè. Â Óêðàїíі òà çà її ìåæàìè ñòàâ âіäîìèì àìàòîðñüêèé
(ñàìîäіÿëüíèé) òåàòð Ä. Òðîùèíñüêîãî â ñ. Êèáèíöі íà Ïîëòàâùèíі. Âіä
1812 ð. êåðіâíèêîì öüîãî êîëåêòèâó áóâ áàòüêî Ì. Ãîãîëÿ – Â. Ãîãîëü-ßíîâñüêèé. Ðîëі âèêîíóâàëè íå ëèøå ñåëÿíè-êðіïàêè, à é äâîðÿíè. Òâîð÷îþ
àêòèâíіñòþ âіäçíà÷àëèñÿ äîìàøíі òåàòðè â ñåëàõ Êà÷àíіâêà і Ñïèðèäîíîâà
Áóäà íà ×åðíіãіâùèíі, Ðîìàíіâêà íà Âîëèíі. Â їõíüîìó ðåïåðòóàðі áóëè
íàâіòü áàëåòíі âèñòàâè, ç ÿêèìè öі êîëåêòèâè âèїæäæàëè â ìіñòà Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè.
Àìàòîðñüêі òåàòðè іñíóâàëè òàêîæ ó âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ – Õàðêіâñüêîìó òà Êèїâñüêîìó óíіâåðñèòåòàõ, Íіæèíñüêіé ãіìíàçії.
Ñòóäåíòè ñòàâèëè ï’єñè Ä. Ôîíâіçіíà, Â. Êàïíіñòà, І. Êðèëîâà, Æ.-Á. Ìîëüєðà, Â. Ãþãî,
Â. Øåêñïіðà.
Ïåðøі ïðîôåñіéíі òåàòðàëüíі êîëåêòèâè
ñôîðìóâàëèñÿ ó âèçíàíèõ öåíòðàõ êóëüòóðíîãî
æèòòÿ – Õàðêîâі é Ïîëòàâі. 1819 ð. â Ïîëòàâі
çáóäóâàëè ñïåöіàëüíå ïðèìіùåííÿ, íà ñöåíі
ÿêîãî ñòàâèëè ï’єñè І. Êîòëÿðåâñüêîãî «Íàòàëêà
Ïîëòàâêà» і «Ìîñêàëü-÷àðіâíèê». Ïèñüìåííèê і
äðàìàòóðã îðãàíіçóâàâ çáіð êîøòіâ, çà ÿêі âèêóïèëè ç êðіïàöòâà òàëàíîâèòîãî àêòîðà Ì. Ùåïêіíà. Ïåðåїõàâøè ç Õàðêîâà äî Ïîëòàâè, âіí
Ïîðòðåò Ìèõàéëà
ðàçîì ç àêòðèñîþ Ò. Ïðÿæåíêіâñüêîþ ñòàëè îêðàÙåïêіíà. Õóäîæíèê
ñîþ òåàòðó, ùî ãàñòðîëþâàâ âåëèêèìè ìіñòàìè
Ì. Íåâðåâ. 1862 ð.
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Óêðàїíè. 1822 ð. Ì. Ùåïêіíà çàïðîñèëè ïðàöþâàòè äî Ìàëîãî òåàòðó â
Ìîñêâі, à ïîòіì – äî Îëåêñàíäðіâñüêîãî òåàòðó â Ïåòåðáóðçі.
Íà ÷îëі ïðîôåñіéíîãî òåàòðó â Õàðêîâі ñòîÿâ Ã. Êâіòêà-Îñíîâ’ÿíåíêî,
ÿêèé áóâ îäíî÷àñíî éîãî äèðåêòîðîì, ðåæèñåðîì і àêòîðîì. Äî ðîáîòè â
òðóïі âіí çàëó÷èâ íå ëèøå Ì. Ùåïêіíà, àëå é áàãàòüîõ іíøèõ òàëàíîâèòèõ
âèêîíàâöіâ. Íà ñöåíі òåàòðó ñòàâèëèñÿ ï’єñè Î. Ãðèáîєäîâà («Ëèõî ç ðîçóìó»), Ì. Ãîãîëÿ («Ðåâіçîð»), Ã. Êâіòêè-Îñíîâ’ÿíåíêà («Ñâàòàííÿ íà Ãîí÷àðіâöі» òà «Øåëüìåíêî-äåíùèê»), çàðóáіæíèõ äðàìàòóðãіâ.
Íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ òàêîæ ðîçâèâàâñÿ óêðàїíñüêèé òåàòð.
Îäíó ç ïåðøèõ âèñòàâ çà çáіðêîþ É. Ëîçèíñüêîãî «Óêðàїíñüêå âåñіëëÿ»
äàâ àìàòîðñüêèé êîëåêòèâ Ëüâіâñüêîї ñåìіíàðії. 1848 ð. ó Ëüâîâі âіäáóâñÿ
ç’їçä óêðàїíñüêèõ ó÷åíèõ, äëÿ ÿêèõ ìіñöåâà àìàòîðñüêà òðóïà ïîñòàâèëà
ï’єñó «Íàòàëêà Ïîëòàâêà». ×åðåç äâà ðîêè ñåìіíàðèñòè çіãðàëè «Ñöåíі÷íèé æàðò» Ï. Ëåîíòîâè÷à, ó ÿêîìó âèñìіþâàëèñÿ òі, õòî çíåâàæàâ ðіäíó
ìîâó.
Ó 1848 ð. І. Îçàðêåâè÷ îðãàíіçóâàâ ó Êîëîìèї àìàòîðñüêèé ãóðòîê, íà
áàçі ÿêîãî âèíèêëà òåàòðàëüíà òðóïà ç óêðàїíñüêèì ðåïåðòóàðîì. Òåàòðàëüíі ãóðòêè Òåðíîïîëÿ, Ïåðåìèøëÿ ñòàâèëè ï’єñè ãàëèöüêèõ äðàìàòóðãіâ À. Ïåòðóøåâè÷à і Ì. Óñòèÿíîâè÷à. Ó ÷åðâíі 1851 ð. øêîëÿðі
ñ. Çåìïëèíü çіãðàëè ï’єñó Î. Äóõíîâè÷à «Äîáðî÷åñíіñòü ïåðåâèùóє áàãàòñòâî», ùî ïîêëàëî ïî÷àòîê òåàòðàëüíîìó ðóõîâі íà Çàêàðïàòòі.

3. Образотворче мистецтво
Â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі ïåðøîї ïîëîâèíè XIX ñò. ðîçâèâàëèñÿ ðіçíі æàíðè (ïîáóòîâèé, іñòîðè÷íèé, ïåéçàæíèé) і ñòèëі. Çíà÷íèé âïëèâ íà
óêðàїíñüêèé æèâîïèñ ó öåé ÷àñ ìàëà ðîñіéñüêà õóäîæíÿ øêîëà. Âèïóñêíèêè Іìïåðàòîðñüêîї àêàäåìії ìèñòåöòâ Â. Òðîïіíіí, Ê. Ïàâëîâ, À. Ìîêðèöüêèé, І. Ñîøåíêî, Ã. Âàñüêî ñòàëè ïðîâіäíèêàìè ðåàëіñòè÷íîãî
íàïðÿìó é óñëàâèëèñÿ ïîëîòíàìè, ùî ïðèêðàøàþòü êîëåêöії áàãàòüîõ
ìóçåїâ ñâіòó. Õóäîæíèê Â. Òðîïіíіí äî 47-ðі÷íîãî
âіêó áóâ êðіïàêîì. Áëèçüêî 20 ðîêіâ ïðàöþâàâ ó
ìàєòêó íà Ïîäіëëі ÿê àðõіòåêòîð, õóäîæíèê, ó÷èòåëü ìàëþâàííÿ і ñòâîðèâ íàéêðàùі ñâîї ïîëîòíà – «Ïîðòðåò óêðàїíöÿ», «Äіâ÷èíà ç Ïîäіëëÿ»,
ïîðòðåò Ó. Êàðìåëþêà.
Ïåíçëþ À. Ìîêðèöüêîãî íàëåæèòü ãàëåðåÿ
ïîðòðåòіâ âèäàòíèõ éîãî ñó÷àñíèêіâ – Ì. Ãîãîëÿ,
Є. Ãðåáіíêè, Î. Êîëüöîâà.
І. Ñîøåíêî âіäîìèé ÿê àâòîð êàðòèí «Æіíî÷èé
ïîðòðåò», «Ïîðòðåò áàáóñі», «Ïðîäàæ ñіíà íà Äíіïðі», àêâàðåëåé ç êèїâñüêèìè ïåéçàæàìè.
Âíåñîê ó ñòàíîâëåííÿ ðåàëіñòè÷íîãî óêðàїíñüêîãî æèâîïèñó çðîáèâ Ò. Øåâ÷åíêî. Âèõîâàíåöü
Ê. Áðþëëîâà é Іìïåðàòîðñüêîї àêàäåìії ìèñòåöòâ,
Äіâ÷èíà ç Ïîäіëëÿ.
âіí îáðàâ âëàñíèé øëÿõ ó ìèñòåöòâі. Çà òâîð÷і Õóäîæíèê Â. Òðîïіíіí.
1804–1807 ðð.
äîñÿãíåííÿ éîìó áóëî ïðèñâîєíî çâàííÿ àêàäåìі-
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1. Äàðè â ×èãèðèíі. Õóäîæíèê Ò. Øåâ÷åíêî. 1844 ð.

2. Êàòåðèíà. Õóäîæíèê
Ò. Øåâ÷åíêî. 1842 ð.

êà ãðàâþðè. Âðàæàє ïîðòðåòíèé äîðîáîê ìèòöÿ – ïîíàä 130 ïîëîòåí, à
òàêîæ öèêë ìàëþíêіâ «Ïðèò÷à ïðî áëóäíîãî ñèíà». Ñåðіÿ ïîëîòåí «Æèâîïèñíà Óêðàїíà» ðîçêðèâàє Øåâ÷åíêà ÿê ëþäèíó, êîòðà ñàìîâіääàíî ëþáèòü
ñâіé êðàé і ñâіé íàðîä.
Ïîìіòíîþ ïîñòàòòþ â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі Ãàëè÷èíè áóâ ñêóëüïòîð Ô. Êðàñóöüêèé, òâîð÷іñòü ÿêîãî âіäîáðàæàëà êðàùі òðàäèöії óêðàїíñüêîãî íàðîäíîãî ðіçüáëåííÿ. Éîãî ðіçöþ íàëåæàòü ñêóëüïòóðè і áàðåëüєôè
íà áàãàòüîõ áóäèíêàõ Ëüâîâà. Ñêóëüïòîðè é àðõіòåêòîðè Çàêàðïàòòÿ ïðèêðàñèëè áàðåëüєôàìè і ñòàòóÿìè áàãàòî áóäèíêіâ і õðàìіâ Óæãîðîäà, Áåðåãîâîãî, Ìóêà÷åâîãî.
Ðåàëіñòè÷íèìè ðèñàìè, âіäõîäîì âіä êàíîíіâ êëàñèöèçìó ïîçíà÷åíà òâîð÷іñòü óêðàїíñüêîãî õóäîæíèêà Ë. Äîëèíñüêîãî, ÿêèé âèêîíàâ іêîíè äëÿ ñîáîðó ñâ. Þðà ó Ëüâîâі, áðàâ ó÷àñòü â îôîðìëåííі Óñïåíñüêîãî ñîáîðó â Ïî÷àєâі.

4. Архітектура

Öåðêâà íà Àñêîëüäîâіé ìîãèëі
â Êèєâі. Àðõіòåêòîð À. Ìåëåíñüêèé.
Ñó÷àñíèé âèãëÿä

Íàïðèêіíöі XVIII – íà ïî÷àòêó
XIX ñò. âіäáóëèñÿ çìіíè â õàðàêòåðі
çàáóäîâè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ. Ðîçïîðÿäæåííÿìè 1797 òà 1817 ðð. âіä ìіñöåâîї
âëàäè âèìàãàëîñÿ â öåíòðі êîæíîãî
ñåëà ðîçáèâàòè ìàéäàí, óïîðÿäêîâóâàòè
çàáóäîâó âóëèöü. Ó êîæíîìó ãóáåðíñüêîìó òà ïîâіòîâîìó ìіñòі ïåðåäáà÷àëîñÿ
ñïîðóäæåííÿ àäìіíіñòðàòèâíîãî öåíòðó
ç óðÿäîâèìè óñòàíîâàìè. Ó ìіñòàõ
ç’ÿâëÿëèñÿ ñïîðóäè ó êëàñè÷íîìó ñòèëі, øèðîêі ïëîùі, âóëèöі âèìîùóâàëèñÿ áðóêіâêîþ. Àðõіòåêòîðè é іíæåíåðè
äіñòàâàëè ÷èñëåííі çàìîâëåííÿ âіä ïðè-
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1. Ïàì’ÿòíèê ìàãäåáóðçüêîìó ïðàâó â Êèєâі. Àðõіòåêòîð À. Ìåëåíñüêèé. Ñó÷àñíèé
âèãëÿä
2. Ïîòüîìêіíñüêі ñõîäè â Îäåñі. Àðõіòåêòîð Ô. Áîôôî. Ïîøòіâêà 1890-õ ðîêіâ
3. Óñïåíñüêèé ñîáîð іç äçâіíèöåþ â Õàðêîâі. Àðõіòåêòîðè Є. Âàñèëüєâ, Î. Òîí.
Ñó÷àñíèé âèãëÿä

âàòíèõ îñіá òà äåðæàâíèõ îðãàíіâ íà çâåäåííÿ ïàëàöіâ, ïðîìèñëîâèõ і òîðãîâåëüíèõ ïàëàò, õðàìіâ, íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, äåðæàâíèõ óñòàíîâ,
ïàì’ÿòíèêіâ.
Ó Êèєâі çà ïðîåêòàìè àðõіòåêòîðà À. Ìåëåíñüêîãî áóëî çáóäîâàíî
ïàì’ÿòíèê íà ÷åñòü ïîíîâëåííÿ ìàãäåáóðçüêîãî ïðàâà (1808), öåðêâó-ìàâçîëåé íà Àñêîëüäîâіé ìîãèëі (1810), ïåðøèé ó ìіñòі òåàòð íà Õðåùàòèêó.
Â. Áåðåòòі ñòàâ àâòîðîì ïðîåêòó áóäèíêіâ Óíіâåðñèòåòó ñâ. Âîëîäèìèðà
(1843) é Іíñòèòóòó øëÿõåòíèõ äіâ÷àò (1843).
Ó Õàðêîâі çà ïðîåêòàìè Є. Âàñèëüєâà òà Î. Òîíà íà ÷åñòü ïåðåìîãè ó
âіéíі 1812 ð. çâåäåíî âèñîêó äçâіíèöþ Óñïåíñüêîãî ñîáîðó. Øâèäêèìè òåìïàìè ðîçáóäîâóâàëèñÿ ïіâäåííîóêðàїíñüêі ìіñòà: Êàòåðèíîñëàâ, Ìèêîëàїâ,
Îäåñà, Õåðñîí.
Ó Êàòåðèíîñëàâі çà ïðîåêòîì àðõіòåêòîðà À. Çàõàðîâà ñïîðóäæåíî
Ïðåîáðàæåíñüêèé ñîáîð. Ó äóñі àíòè÷íîї àðõіòåêòóðè çáóäîâàíî ïðèìіùåííÿ ìіñüêîãî òåàòðó Îäåñè (àðõіòåêòîð Ò. äå Òîìîí). Îêðàñîþ ìіñòà
ñòàëè Ïîòüîìêіíñüêі ñõîäè і Âîðîíöîâñüêèé ïàëàö (àðõіòåêòîð Ô. Áîôôî).
Ðàçîì ç Ïîòüîìêіíñüêèìè ñõîäàìè íàïіâöèðêóëüíі áóäèíêè «ïðèñóòñòâåííèõ
ìіñöü» òà ãîòåëü (àðõіòåêòîð À. Ìåëüíèêîâ) óòâîðèëè єäèíèé àðõіòåêòóðíèé
àíñàìáëü.
Êðàùі àðõіòåêòîðè çàëó÷àëèñÿ äî
ñïîðóäæåííÿ ïàëàöîâî-ïàðêîâèõ àíñàìáëіâ íà çàìîâëåííÿ çàìîæíèõ äâîðÿí –
Ê. Ðîçóìîâñüêîãî â Áàòóðèíі (àðõіòåêòîð
×. Êàìåðîí), Ï. Ґàëàãàíà â ñ. Ñîêèðèíöі íà ×åðíіãіâùèíі (àðõіòåêòîð Ï. Äóáðîâñüêèé). Óÿâó ñó÷àñíèêіâ âðàæàþòü
Âîðîíöîâñüêèé ïàëàö â Îäåñі.
äåêîðàòèâíî-ïåéçàæíі ïàðêè «ÎëåêñàíÀðõіòåêòîð Ô. Áîôôî.
äðіÿ» ó Áіëіé Öåðêâі òà «Ñîôіїâêà» â
Ñó÷àñíèé âèãëÿä
Óìàíі.
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1. Розкажіть про розвиток музичної культури на українських землях у
першій половині XIX ст.
2. Складіть план доповіді «Архітектура та живопис у першій половині
XIX ст.».
3. Які події в розвитку архітектури пов’язані з ім’ям А. Меленського?
4. Що об’єднує У. Кармелюка і В. Тропініна?
5. «Початковий етап становлення українського театру пов’язаний з домашніми театрами великих землевласників». Доберіть факти, що підтверджують цю тезу.

§ 14. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ТВОРЧИХ РОБІТ

1. Селянство
Ãîëîâíîþ ìàòåðіàëüíîþ öіííіñòþ äëÿ ñåëÿíèíà ÕІÕ ñò. áóëà çåìëÿ,
íàâêîëî ÿêîї îáåðòàëîñÿ éîãî ïîâñÿêäåííå æèòòÿ. Çàëåæíіñòü âіä ïðèðîäíèõ îáñòàâèí (ïîñóõè, íåâðîæàї, õâîðîáè) îáóìîâëþâàëà іñíóâàííÿ àðõàї÷íèõ ìàãі÷íèõ îáðÿäіâ, ïðèêìåò òà ïîâіð’їâ. Ñåëÿíè âіðèëè â äåìîíі÷íèõ
іñòîò, äієâіñòü çàêëèíàíü âіäüîì òà âîðîæîê. Óçàãàëі â їõíüîìó ñâіòîãëÿäі
ïîєäíóâàëèñÿ õðèñòèÿíñüêі òà íàðîäíі âіðóâàííÿ é îáðÿäîâіñòü.
Îñíîâíîþ äóõîâíîþ öіííіñòþ äëÿ ñåëÿíèíà áóëà ñіì’ÿ. Ãëàâîþ ñіì’ї é
âіäïîâіäàëüíèì çà ãîñïîäàðñòâî áóâ áàòüêî. Іíîäі ùå çà æèòòÿ áàòüêà öå
ïðàâî ïåðåõîäèëî äî ñòàðøîãî ñèíà. Âèõîäÿ÷è ç åêîíîìі÷íèõ ìіðêóâàíü,
áàòüêè íàìàãàëèñÿ ðàíî âèäàòè çàìіæ äî÷êó àáî îäðóæèòè ñèíà (äëÿ
äіâ÷èíè øëþáíèé âіê ïî÷èíàâñÿ ç 16, äëÿ õëîïöÿ – ç 18 ðîêіâ). Øëþá
çàâæäè ñóïðîâîäæóâàâñÿ âåñіëëÿì ç éîãî ðіçíîìàíіòíîþ і áàãàòîþ îáðÿäîâіñòþ.
Поміркуйте, чому в селянському середовищі практикували ранні шлюби. Відповідь обґрунтуйте.

Îñîáëèâîñòі ïðèðîäíèõ, ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ òà іñòîðè÷íèõ óìîâ
ñïðèÿëè ðîçâèòêîâі ñâîєðіäíèõ ôîðì ïîñåëåíü і òèïіâ ñіëüñüêèõ õàò.
«Хати, повиті зеленню й буйним зіллям, розкинулися по узбіччях балок і поховалися в ярах. Високо поза селом, де продувають вітри, стоїть 50 і 100 вітряків. І такк
перед мандрівником, що їде високим голим і пустим степом, несподівано розкривається дуже мальовничий та небуденний образ, коли з яру виринає українське село.
(Українці) живуть у чисто утримуваних хатах, що до тебе всміхаються. Вони не вдовольняються тим, що кожного тижня їх миють, як це роблять голландці, але що два
тижні їх білять, тому їхні хати виглядають білі, неначе свіжовибілене полотно», –
писав німецький учений-мандрівник Й. Г. Коль.
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Ïðîòå ïіäïîðÿäêóâàííÿ ðîñіéñüêіé âëàäі âïëèíóëî é íà òðàäèöіéíèé âèãëÿä
óêðàїíñüêîãî ñåëà. Іìïåðñüêå ïðàãíåííÿ
âïîðÿäêóâàòè âñå çà єäèíèì øàáëîíîì
ïîðîäèëî â Íàääíіïðÿíùèíі ëàâèíó ðîçïîðÿäæåíü ïðî çîâíіøíіé âèãëÿä ñіë.
Ìіñöåâіé âëàäі äîðó÷àëîñÿ ïðîñòåæèòè,
ùîá ó öåíòðі êîæíîãî ñåëà áóëî ñòâîðåíî
ìàéäàí, âіä ÿêîãî âóëèöі ðîçõîäèëèñÿ á
äî îêîëèöü. Íà ìàéäàíі îãîëîøóâàëè
íàéâàæëèâіøі ðіøåííÿ іìïåðñüêîї àäìіíіñòðàöії, âëàøòîâóâàëè ïîêàðàííÿ âèííèõ òîùî.
Ñåëÿíñüêèé îäÿã âіäçíà÷àâñÿ êîíñåðâàòèâíіñòþ. Ñâÿòêîâі, ç äîðîãèõ òêàíèí, Ìàëþíîê ç êíèãè Ä.Ï. äå ëÿ Ôëіçà
âèøèòі øîâêîì ñïіäíèöі ïåðåõîäèëè âіä ìàòåðі äî äî÷êè, ñêëàäàëèñü ó
âåñіëüíó ñêðèíþ.
они одягнені у свитки, пошиті з грубого темного, інколи сірого чи білого, сукна,
виготовленого ними з овечої вовни. Ці свитки зазвичай широкі, довгі та з каптуром.
Узимку вони носять під цією свиткою кожуха, необхідного в цьому кліматі. Оскільки
свитки та кожухи не мають ґудзиків, то їх підперізують поясами, тканими чи плетеними. Чоботи носять майже всі. Зрідка під час польових робіт взувають постоли.
Головні убори жінок дуже різноманітні. Дівчата переважно ходять з непокритою
головою. Вони, як і заміжні жінки, носять багато коралів або намиста, а також сережки та персні. Жінки взагалі носять довгі свитки білого, іноді темного кольору. Їхні
спідниці у клітинку чи смужку виготовлені з полотна, зітканого власноруч із чорних,
жовтих, білих, синіх і червоних ниток. На свята дівчата одягають білі сорочки з тонкого полотна з довгими широкими рукавами, прикрашені червоними візерунками.
Жінки та дівчата носять завжди чоботи, а подекуди чорні черевики або постоли», –
зазначав француз Домінік П’єр де ля Фліз, який мешкав на Київщині.

Îñíîâó õàð÷óâàííÿ ñåëÿíèíà ñòàíîâèëè ïðîäóêòè ç âëàñíîãî ãîñïîäàðñòâà: îâî÷і, çåðíîâі, ç ÿêèõ âàðèëè êàøі òà ïåêëè õëіá, ó ñâÿòà – ì’ÿñî.
Ãîëîâíîþ ðîäèííîþ òðàïåçîþ áóâ îáіä: áîðù, çàòîâ÷åíèé ñàëîì, ó ñâÿòî –
íà ì’ÿñі, ó ïіñíèé äåíü – çàñìàæåíèé îëієþ, òà êàøі çі ñìàëüöåì, ìîëîêîì,
îëієþ. Ðàííіé ñíіäàíîê ñêëàäàâñÿ ç êóëåøó àáî ëîêøèíè іç ñàëîì, êàïóñòè,
ãðå÷àíèõ îëàäêіâ. Íà âå÷åðþ ÷àñòî âàðèëè ãàëóøêè òà þøêó. Іç íàïîїâ
íàéïîøèðåíіøèìè áóëè óçâàðè çі ñâіæèõ òà ñóøåíèõ ôðóêòіâ, õëіáíèé,
ãðóøåâèé, áóðÿêîâèé, ÿáëó÷íèé, áåðåçîâèé êâàñ. Íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñò. íà
ñâÿòêîâîìó ñòîëі ìîæíà áóëî áà÷èòè õìіëüíèé ìåä і ïèâî.
Проаналізуйте, що з традиційного побуту українців існує й сьогодні.
Наведіть приклади з життя вашої родини.

2. Дворянство
Àðèñòîêðàòè÷íі êîëà, íàñëіäóþ÷è єâðîïåéñüêі ìîäíі òåíäåíöії, ñòâîðþâàëè çà ïåâíèì àðõіòåêòóðíèì çàäóìîì âåëèêі ïîìіùèöüêі ìàєòêè іç ñàäîâî-ïàðêîâèìè çîíàìè, ôîíòàíàìè, ïіäçåìíèìè ðі÷êàìè òîùî. Ñåðåä òàêèõ
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Êà÷àíіâêà. Ìàєòîê Òàðíîâñüêèõ.
Ñó÷àñíèé âèãëÿä

Óìàíü. Ñîôіїâñüêèé ïàðê. Ìàєòîê
Ïîòîöüêîãî. Ñó÷àñíèé âèãëÿä

ìîæíà âèäіëèòè âіäîìі é íèíі ñàäîâîòà ïàëàöîâî-ïàðêîâі êîìïëåêñè ó âîëîäіííÿõ ãðàôà Ïîòîöüêîãî â Óìàíі íà
×åðêàùèíі, Ґàëàãàíіâ ó Ñîêèðèíöÿõ і
Òàðíîâñüêèõ ó Êà÷àíіâöі íà ×åðíіãіâùèíі.
Îäÿã çàìîæíèõ óêðàїíöіâ áóâ ïîøèòèé çà єâðîïåéñüêîþ ìîäîþ, õî÷à äåÿêà
÷àñòèíà íàöіîíàëüíîї åëіòè ïіä âïëèâîì
Ñîêèðèíöі. Ìàєòîê Ґàëàãàíіâ.
іäåé ðîìàíòèçìó çàëèøàëàñÿ ïðèõèëüÑó÷àñíèé âèãëÿä
íîþ äî íàðîäíîãî ñòèëþ â îäÿçі.
Ðàöіîí õàð÷óâàííÿ äâîðÿíñòâà áóâ äîñèòü ðіçíîìàíіòíèì. Ïðîòå, ÿê ïіäêàçóâàëà íàðîäíà ìóäðіñòü, áàãàòèé їâ, êîëè õîòіâ, à áіäíèé – êîëè ìіã.
Ó ÕІÕ ñò. ñåðåä ïîøèðåíèõ íàïîїâ ç’ÿâëÿþòüñÿ ÷àé, êàâà òà âèøóêàíå âèíî.
Розгляньте ілюстрації. Визначте вид пам’яток культурної спадщини,
що зображені на них. Підготуйте про кожну з них невелике повідомлення для туристичного буклета.

3. Підприємці
Óêðàїíñüêà áóðæóàçіÿ ôîðìóâàëàñÿ ç äâîðÿíñòâà, ùî êàïіòàëіçóâàëîñÿ,
êóïöіâ, âëàñíèêіâ ðåìіñíè÷èõ ìàéñòåðåíü òà, ÿê âèíÿòîê, – ñåëÿí. Ïîðÿä
іç ïðèòàìàííèìè áóðæóàçії ðèñàìè (óïåâíåíіñòþ ó âëàñíèõ ñèëàõ, ãëèáîêîþ ïîøàíîþ äî ïðàöі, ðîçñóäëèâіñòþ, ïåäàíòèçìîì ó æèòòі é ãîñïîäàðñòâі) íåâåëèêà ÷àñòèíà óêðàїíñüêîї áóðæóàçії áóëà ùå é ïîáîðíèêîì
íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè òà òðàäèöіé. Äëÿ ïіäïðèєìöÿ, êîòðèé ùîäíÿ ïåðåáóâàâ íà âіñòðі áîðîòüáè çà âèæèâàííÿ â êàïіòàëіñòè÷íîìó ñåðåäîâèùі, äіì
і ñіì’ÿ ñòàþòü îñîáëèâî öіííèìè, îñêіëüêè òóò çàáóâàëèñÿ àáî âіäêèäàëèñÿ
ïðîáëåìè é ïðîòèðі÷÷ÿ ñóâîðèõ áóäíіâ.
Áóðæóàçіÿ òà çàìîæíå ìіùàíñòâî òàêîæ ïåðåéìàëè íîâó ìîäó. Âîíè
áóäóâàëè áàãàòîêіìíàòíі áóäèíêè ç ïàðàäíèìè çàëàìè, âіòàëüíÿìè, êіìíàòàìè äëÿ ãîñòåé, ïðèìіùåííÿìè äëÿ ñëóã, êóõíÿìè. Îêðàñîþ âíóòðіøíüîãî îçäîáëåííÿ áóëè äçåðêàëà, ãîäèííèêè, êàðòèíè òîùî. Óñå öå ìàëî
ñâіä÷èòè ïðî ôіíàíñîâó ñïðîìîæíіñòü òà óñïіõ ãîñïîäàðÿ.
Порівняйте повсякдення аристократів і підприємців. Визначте спільні
риси та відмінності.
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4. Робітники
Ðàçîì ç ðîçâèòêîì ôàáðè÷íî-çàâîäñüêîї ïðîìèñëîâîñòі â Óêðàїíі ôîðìóâàëàñÿ íîâà ñóñïіëüíà âåðñòâà – ðîáіòíèêè. Îñíîâíèì äæåðåëîì ïîïîâíåííÿ
öüîãî ïðîøàðêó íàñåëåííÿ áóëî ñåëÿíñòâî, і íå ëèøå ç óêðàїíñüêèõ ãóáåðíіé. Ñåëÿíèí, ÿêèé ïåðåїæäæàâ íà ðîáîòó äî ìіñòà, íå çàâæäè ìіã àäàïòóâàòèñÿ äî íîâèõ óìîâ, ùî íåðіäêî ïðèçâîäèëî äî çàíåïàäó ìîðàëі, ïèÿöòâà.
Óìîâè æèòòÿ ðîáіòíèêіâ òà їõíіõ ñіìåé áóëè òÿæêèìè, îñîáëèâî â ðîáіòíè÷èõ ñåëèùàõ, ÿêі íå ââàæàëèñÿ íі ìіñòîì, íі ñåëîì. Òàêі ñåëèùà âèíèêàëè íàâêîëî çàâîäіâ, âóãіëüíèõ øàõò, êîïàëåíü òîùî. Ðîáіòíèêіâ
÷àñòî-ãóñòî ðîçñåëÿëè â êàçàðìàõ-áàðàêàõ.
ідлоги в казармах бувають у верхніх поверхах дерев’яні, у нижчих – кам’яні,
асфальтові, рідше земляні. Нари зазвичай дерев’яні, не пофарбовані і дуже рідко із
заліза. Щілини нар переповнені паразитами. За підстилку слугує зазвичай власний
одяг, рідше робітникам видають мішки, набиті соломою (солом’яні матраци, мати),
або рогожі. Ковдр і подушок ні в кого немає. Часто робітники сплять, не знімаючи
навіть черевиків, частково боячись крадіжки. Кількості місць на нарах зазвичай
вистачає лише для однієї зміни», – писав фабричний інспектор.

Іíøèì òèïîì ðîáіòíè÷îãî æèòëà áóëà іíäèâіäóàëüíà çåìëÿíêà ç îäíèìäâîìà íåâåëèêèìè âіêîíöÿìè, îáìàçàíà çñåðåäèíè ãëèíîþ. Ðіçíîâèäîì
çåìëÿíêè áóëà øàõòàðñüêà ìàçàíêà, ÿêà ççîâíі áóëà âèùîþ âіä çåìëÿíêè
òà ìàëà äâà ïðèìіùåííÿ (ñіíè é õàòà). Çàìîæíіøі âèñîêîêâàëіôіêîâàíі
ðîáіòíèêè ìîãëè çâîäèòè öåãëÿíі áóäèíêè.
Îñíîâó ðàöіîíó ðîáіòíè÷èõ ðîäèí ñòàíîâèëè ñòðàâè ç îâî÷іâ, êóïëåíèõ
íà ìіñöåâîìó ðèíêó. Îäÿã çäåáіëüøîãî áóâ ïðîñòèé òà äåøåâèé, íà ïî÷àòêó
ÕІÕ ñò. âіí çáåðіãàâ ðèñè ñåëÿíñüêîãî, ÿêі çãîäîì çíèêàþòü. Ç’ÿâëÿєòüñÿ
ðîáî÷èé îäÿã, ôàñîí ÿêîãî çàëåæàâ âіä òèïó âèðîáíèöòâà.
Ðîáіòíè÷à ñіì’ÿ âïðîäîâæ ÕІÕ ñò. çàçíàëà ïåâíîї åâîëþöії. Ñïî÷àòêó
âîíà ñêëàäàëàñÿ çäåáіëüøîãî ç òðüîõ ïîêîëіíü – áàòüêіâ, îäðóæåíèõ ñèíà
àáî äî÷êè òà âíóêіâ, ðіäøå ç äâîõ – áàòüêіâ òà íåîäðóæåíèõ äіòåé. Íà
êіíåöü ÕІÕ ñò. ñêëàäàєòüñÿ íîâèé òèï ñіì’ї ïðîëåòàðÿ. Єäèíèì äæåðåëîì
її іñíóâàííÿ áóëà ðîáîòà íà ïіäïðèєìñòâі ÷è â øàõòі. Ó ðîáіòíè÷іé ðîäèíі
êîæåí ìóñèâ ïðàöþâàòè, âêëþ÷àþ÷è æіíîê і äіòåé-ïіäëіòêіâ, àáè çàáåçïå÷èòè ìіíіìàëüíі æèòòєâі ïîòðåáè.
Уявіть себе промисловим робітником середини ХІХ ст. Кількома
реченнями опишіть своє життя. Що, на ваш погляд, можна було зробити, щоб підвищити його рівень?

§ 15. НАШ КРАЙ НАПРИКІНЦІ XVIII – У ПЕРШІЙ
ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ
Íà çåìëÿõ Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè іñòîðè÷íî ñêëàëèñÿ ðåãіîíè:
Ëіâîáåðåæíà Óêðàїíà (Ëіâîáåðåææÿ) – іñòîðèêî-ãåîãðàôі÷íà íàçâà ÷àñòèíè
óêðàїíñüêèõ çåìåëü, ùî îõîïëþþòü òåðèòîðіþ ñó÷àñíèõ ×åðíіãіâñüêîї, Ïîëòàâñüêîї, ñõіäíèõ ðàéîíіâ Êèїâñüêîї (ç Êèєâîì) і ×åðêàñüêîї îáëàñòåé.
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Ïðàâîáåðåæíà Óêðàїíà (Ïðàâîáåðåææÿ, Ïðàâîáі÷íà Óêðàїíà) – іñòîðèêîãåîãðàôі÷íà íàçâà ÷àñòèíè òåðèòîðії
ñó÷àñíèõ Âîëèíñüêîї, Ðіâíåíñüêîї, Âіííèöüêîї, Æèòîìèðñüêîї, Êіðîâîãðàäñüêîї, Êèїâñüêîї òà ÷àñòêîâî ×åðêàñüêîї
é Òåðíîïіëüñüêîї îáëàñòåé. Òåðìіí
«Ïðàâîáåðåæíà Óêðàїíà» òðàïëÿєòüñÿ
â іñòîðè÷íèõ äîêóìåíòàõ ç äðóãîї ïîëîâèíè XVII ñò. Óíàñëіäîê äðóãîãî
ïîäіëó Ðå÷і Ïîñïîëèòîї Ïðàâîáåðåæíà Óêðàїíà âіäіéøëà äî Ðîñіéñüêîї
іìïåðії.
Ïіâäåííà (Ñòåïîâà) Óêðàїíà – іñòîðèêî-ãåîãðàôі÷íà íàçâà ÷àñòèíè
òåðèòîðії Óêðàїíè, ÿêà ñüîãîäíі âêëþ÷àє Çàïîðіçüêó, Îäåñüêó, Ìèêîëàїâñüêó òà Õåðñîíñüêó îáëàñòі. Âіä 1780-õ ðîêіâ ïî÷àëàñÿ êîëîíіçàöіÿ Ïіâäíÿ.
Íåóõèëüíî çðîñòàëè ðîñіéñüêà àäìіíіñòðàöіÿ òà âіéñüêîâà ïðèñóòíіñòü íà
öèõ çåìëÿõ. Íåçâàæàþ÷è íà íåîäíîðàçîâі ðåîðãàíіçàöії òà ïåðåéìåíóâàííÿ,
öÿ òåðèòîðіÿ ñòàëà íàçèâàòèñÿ Íîâîðîñієþ.
Ñëîáіäñüêà Óêðàїíà (Ñëîáîæàíùèíà) – іñòîðèêî-ãåîãðàôі÷íà íàçâà ïіâäåííî-ñõіäíîї ÷àñòèíè Óêðàїíè. Çàéìàëà òåðèòîðіþ Õàðêіâñüêîї, Ñóìñüêîї,
ïіâäåíü Äîíåöüêîї òà Ëóãàíñüêîї îáëàñòåé, òàêîæ ïіâäåííî-ñõіäíó ÷àñòèíó
Âîðîíåçüêîї, ïіâäåíü Êóðñüêîї òà áіëüøіñòü Áіëãîðîäñüêîї îáëàñòåé Ðîñіéñüêîї
Ôåäåðàöії. Íà ïî÷àòêó XIX ñò. Ñëîáîæàíùèíà ñòàëà öåíòðîì óêðàїíñüêîãî
íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ.
Çàõіäíîóêðàїíñüêі çåìëі:
Áóêîâèíà – іñòîðèêî-ãåîãðàôі÷íà íàçâà óêðàїíñüêèõ çåìåëü, ðîçòàøîâàíèõ ìіæ ñåðåäíüîþ òå÷ієþ Äíіñòðà òà ãîëîâíèì Êàðïàòñüêèì õðåáòîì ó
äîëèíàõ âåðõíüîї òå÷ії Ïðóòó і Ñåðåòó. Íèíі öÿ òåðèòîðіÿ âõîäèòü äî ñêëàäó
Óêðàїíè (Ïіâíі÷íà Áóêîâèíà – ×åðíіâåöüêà îáëàñòü) òà Ðóìóíії (Ïіâäåííà
Áóêîâèíà). Ñâîþ íàçâó, ÿêà âïåðøå òðàïëÿєòüñÿ â 1392 ð., Áóêîâèíà îäåðæàëà âіä âåëèêèõ áóêîâèõ ëіñіâ, ùî çàéìàëè çíà÷íó ÷àñòèíó її òåðèòîðії.
Ãàëè÷èíà – іñòîðèêî-ãåîãðàôі÷íà íàçâà óêðàїíñüêèõ çåìåëü, ðîçòàøîâàíèõ
íà ïіâíî÷і âіä Êàðïàòñüêèõ ãіð ó áàñåéíі ðі÷îê Äíіñòðà (âåðõíÿ і ñåðåäíÿ
òå÷ії), Çàõіäíîãî Áóãó (âåðõíÿ òå÷іÿ), Ñÿíó (âåðõíÿ òå÷іÿ). Òåðèòîðіÿ ñó÷àñíèõ Ëüâіâñüêîї, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї, Òåðíîïіëüñüêîї (êðіì ïіâäåííîї
÷àñòèíè) îáëàñòåé Óêðàїíè, à òàêîæ íèçêè âîєâîäñòâ ñó÷àñíîї Ïîëüùі. Çà
îäíієþ ç âåðñіé íàçâà «Ãàëè÷èíà» ïîõîäèòü âіä ñòîëèöі Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîãî êíÿçіâñòâà – ì. Ãàëè÷à (âіä êåëüòñüêîãî ñëîâà «ãàë» – ñіëü).
Çàêàðïàòòÿ – іñòîðèêî-ãåîãðàôі÷íà íàçâà óêðàїíñüêèõ çåìåëü, ðîçòàøîâàíèõ íà ïіâäåííèõ ñõèëàõ Êàðïàòñüêèõ ãіð òà â áàñåéíі ðі÷êè Òèñè.
Ñüîãîäíі öå òåðèòîðіÿ Çàêàðïàòñüêîї îáëàñòі Óêðàїíè.
Óêðàїíöі îêðåìèõ ðàéîíіâ êðàїíè âíàñëіäîê îñîáëèâîñòåé ñâîãî іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó, çàñåëåííÿ òà ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, åòíîêóëüòóðíèõ
âçàєìîçâ’ÿçêіâ ç іíøèìè íàðîäàìè ïåâíîþ ìіðîþ ðіçíÿòüñÿ çà êóëüòóðíîïîáóòîâèìè îçíàêàìè. Òàêі óêðàїíöі óòâîðþþòü åòíîãðàôі÷íі ãðóïè.
Òåðèòîðії, íà ÿêèõ âîíè ïðîæèâàþòü, äіñòàëè íàçâè åòíîãðàôі÷íèõ (åòíîãåîãðàôі÷íèõ) ðàéîíіâ. Íàéõàðàêòåðíіøèìè åòíîãðàôі÷íèìè ðàéîíàìè
Óêðàїíè є Ãóöóëüùèíà, Áîéêіâùèíà, Ëåìêіâùèíà.
Регіон
н (від лат. region – «країна»,
«область») – певна територіальна
одиниця, що вирізняється
з-поміж інших таких самих
одиниць специфічними рисами
(географічними, етнографічними,
мовними тощо).
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Ãóöóëüùèíà. Ãóöóëè íàñåëÿþòü ãіðñüêі ðàéîíè Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї òà
×åðíіâåöüêîї îáëàñòåé. Íàçâà ïîõîäèòü, іìîâіðíî, âіä ñëîâà «ãî÷», «ãóö»,
ùî îçíà÷àє «íàðîäíèé ìåñíèê», «îïðèøîê». Ãóöóëè âіäðіçíÿþòüñÿ îðèãіíàëüíèìè äàâíüîóêðàїíñüêèìè ãîâіðêàìè. Ãóöóëüùèíà âіäîìà óíіêàëüíîþ
êóëüòóðîþ, íåïîâòîðíèìè íàðîäíèìè òðàäèöіÿìè. Її æèòåëі – âïðàâíі
ëіñîðóáè é äîáðі ïàñòóõè íà ãіðñüêèõ ïàñîâèùàõ – ïîëîíèíàõ.
Áîéêіâùèíà. Áîéêè ðîçñåëåíі ïåðåâàæíî â íèçüêîãіðíèõ ðàéîíàõ Ëüâіâùèíè, Іâàíî-Ôðàíêіâùèíè, à òàêîæ íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі Çàêàðïàòòÿ.
Óïåðøå â ëіòåðàòóðі íàçâà «áîéêè» ç’ÿâèëàñÿ íà ïî÷àòêó XIX ñò. Ïîõîäæåííÿ íàçâè íå ç’ÿñîâàíå.
Ëåìêіâùèíà. Íàçâó ïîâ’ÿçóþòü çі ñëîâîì «ëåì» (ëèøå, òіëüêè), ÿêå ëåìêè äóæå ÷àñòî âæèâàþòü. Ëåìêè çàñåëèëè çåìëі íèçüêîãіðíèõ Êàðïàò òà
ïіâíі÷íèé çàõіä âіä ð. Ñÿí äî ð. Ïîïðàä ó ìåæàõ ñó÷àñíîї Ïîëüùі, à òàêîæ
òåðèòîðіþ, ùî ïðîñòÿãàєòüñÿ íà çàõіä âіä ð. Óæ ó Çàêàðïàòòі äî âåðõíüîãî
Ïîïðàäó â Ñëîâà÷÷èíі. Íà ïіâíі÷íî-çàõіäíіé îêðàїíі Çàêàðïàòòÿ çíàõîäèòüñÿ ëèøå íåâåëèêà ïіâäåííî-ñõіäíà ÷àñòèíà Ëåìêіâùèíè.
Ïåâíó åòíîãðàôі÷íó іíäèâіäóàëüíіñòü ìàþòü ëèòâèíè íà ïіâíî÷і ×åðíіãіâùèíè і Êèїâùèíè, ïîëіùóêè, ïіí÷óêè (áðåùóêè) ó çàõіäíіé і öåíòðàëüíіé ÷àñòèíàõ Ïîëіññÿ, ñåâðþêè â áàñåéíі Äåñíè, Ñóëè і Ñåéìó.
Використовуючи інформацію про регіональний поділ українських
земель, з’ясуйте, з якого регіону походять ваші предки.
Користуючись картою, визначте, до складу якого регіону входила
територія (місто, село), де ви живете. Використовуючи історико-краєзнавчу літературу або матеріали, що є у краєзнавчому музеї, підготуйте розповідь про розвиток вашого краю наприкінці XVIII – у першій
половині XIX ст. Знайдіть спільне й відмінне в господарському розвиткові вашого краю порівняно з іншими регіонами України. З’ясуйте
причини особливостей розвитку економіки у вашій місцевості.
Перша половина XIX ст. була часом інтенсивного заселення і господарського освоєння Півдня України. Якщо ви живете в цьому регіоні
нашої країни, розкажіть про це. Можливо, ви живете в області, звідки
їхали переселенці в південні степи. Що вам відомо про причини й наслідки переселенського руху, про те, звідки вирушали переселенці на Південь? Що вам відомо про конкретний внесок ваших земляків в освоєння
нових земель?
Хто з ваших земляків залишив слід в історії краю? Підготуйте розповідь про них. Чи діяли у вашому краї в першій половині XIX ст. суспільно-політичні організації? Якщо так, що вам про них відомо? Чи мали
місце соціальні протести у вашій місцевості? Якщо були, підготуйте
повідомлення про пов’язані з ними події.
Відвідавши краєзнавчий музей, ознайомтесь із особливостями побуту
в вашій місцевості.

Історія України
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ТЕМАТИЧНЕ
ОЦІНЮВАННЯ

Історичний час
1. Установіть послідовність подій.
А Відкриття в Чернігові першого в Наддніпрянській Україні ремісничого училища
Б Заснування науково-дослідного інституту «Оссолінеум»
В Видання «Енеїди» І. Котляревського
Г Поява Філармонічного товариства в Одесі
Д Відкриття професійного театру в Полтаві
Виберіть з наведених подій саме ту, що, на вашу думку, мала найбільший вплив
на розвиток культури першої половини XIX ст.
Історичний простір
2. Розгляньте ілюстрації. Визначте зображені історичні пам’ятки.

А

Б

В
Укажіть міста, де вони розташовані.
Складіть загальну характеристику розвитку архітектури в першій половині XIX ст.
Історична постать
3. Чи міг бути Т. Шевченко
А Учасником «Руської трійці»
Б Сучасником М. Остроградського
В Автором твору «Гайдамаки»?
4. В. Каразін, М. Максимович, Т. Осиповський були активними учасниками культурного процесу на українських землях першої половини XIX ст.
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Визначте, кого саме стосуються наведені факти.
А Професор Харківського університету
Б Автор віршованих перекладів «Слова о полку Ігоревім»
В Автор праці «Курс математики»
Г Засновник Філотехнічного товариства
Д Один з основоположників вітчизняної ботаніки та фольклористики
5. Назвіть ім’я історичного діяча.
А За його проектами було побудовано в Києві пам’ятник на честь магдебурзького
права (1802), перший у місті театр на Хрещатику.
Б Митець, який до 47-річного віку був кріпаком. Працював у маєтку на Поділлі
архітектором, художником, учителем малювання. Створив полотна «Портрет українця», «Дівчина з Поділля».
6. Розгляньте ілюстрації та дайте відповіді на запитання.
А Яку будівлю зображено на ілюстрації?
Б Коли було засновано університет?
В Хто був його першим ректором?
Г Назвіть автора проекту будівлі.

7. Яка з історичних постатей, на вашу думку, відіграла непересічну роль у культурному процесі на українських землях першої половини XIX ст.?
Історичні поняття і терміни
8. Визначте основні ознаки понять: «парафіяльна школа», «семінарія», «ліцей».
Назвіть навчальні заклади системи середньої освіти в першій половині XIX ст.
Історичні події та процеси
9. Поміркуйте, у яких навчальних закладах могли б здобути освіту в першій половині XIX ст. діти: а) дворян; б) духовенства; в) міщан, якщо вони мешкали в 1) західноукраїнських землях; 2) Наддніпрянській Україні.
10. Оцініть розвиток історичної науки в першій половині XIX ст.
11. Яка з історичних подій, на вашу думку, мала виняткове місце в культурному
процесі на українських землях першої половини XIX ст.? Свій вибір поясніть.
12. Оцініть сутність змін, що відбулися в культурі українських земель у першій
половині XIX ст.
13. «Живописна Україна» – серія малюнків Т. Шевченка. Задум видання серії
офортів, що оспівують красу України, виник у художника в 1843 р. під час його подорожі Батьківщиною. Використовуючи інтернет-ресурси або додаткову літературу,
ознайомтесь з ними. Підготуйте розповідь про ваше бачення мальовничої України.

IV

ÓÊÐÀЇÍÑÜÊІ ÇÅÌËІ
Ó ÑÊËÀÄІ ÐÎÑІÉÑÜÊÎЇ
ІÌÏÅÐІЇ Ó ÄÐÓÃІÉ
ÏÎËÎÂÈÍІ
ÕІÕ ÑÒÎËІÒÒß

§ 16. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В КОНТЕКСТІ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ
ХІХ СТОЛІТТЯ
1. Кримська війна (1853–1856)
Êðèìñüêà âіéíà (1853–1856), àáî Ñõіäíà âіéíà, – âіéíà ìіæ Ðîñіéñüêîþ
іìïåðієþ і ñîþçíèöüêèìè âіéñüêàìè Îñìàíñüêîї іìïåðії, Âåëèêîї Áðèòàíії,
Ôðàíöóçüêîї іìïåðії òà Ñàðäèíñüêîãî Êîðîëіâñòâà çà ïàíóâàííÿ íà Áëèçüêîìó Ñõîäі і Áàëêàíàõ.
Як ви вважаєте, чому воєнні події 1853–1856 рр. мають дві назви: Кримська війна і Східна війна?

Íà ïî÷àòêó 1850-õ ðîêіâ çàãîñòðèëàñÿ áîðîòüáà ìіæ Ðîñієþ, Ôðàíöієþ
òà Âåëèêîþ Áðèòàíієþ çà ïîñèëåííÿ âïëèâó íà Áëèçüêîìó Ñõîäі і Áàëêàíàõ. Íàðîñòàííÿ êîíôëіêòó áóëî ïîâ’ÿçàíî ç ïîñëàáëåííÿì Îñìàíñüêîї
іìïåðії. Ðîñіéñüêå ñàìîäåðæàâñòâî ïðàãíóëî âèòіñíèòè Òóðå÷÷èíó ç Áàëêàíñüêîãî ïіâîñòðîâà, óñòàíîâèòè êîíòðîëü çà ïðîòîêàìè Áîñôîð і Äàðäàíåëëè, ïåðåòâîðèòè ×îðíå ìîðå íà çàêðèòèé âíóòðіøíіé áàñåéí іìïåðії.
Ôðàíöіÿ òà Âåëèêà Áðèòàíіÿ íàìàãàëèñÿ âñòàíîâèòè ïàíóâàííÿ íà Áàëêàíàõ åêîíîìі÷íèìè çàñîáàìè, òîäі ÿê Ðîñіÿ ïðàãíóëà ïîñèëèòè ñâîї ïîçèöії
âîєííèì øëÿõîì.
Назвіть причини, що зумовили Кримську війну.

Ïðèâîäîì äëÿ ðîçãîðòàííÿ âîєííèõ äіé ïðîòè Îñìàíñüêîї іìïåðії ñòàâ
êîíôëіêò íàâêîëî ñâÿòèõ ìіñöü ó Ïàëåñòèíі. Áåç îãîëîøåííÿ âіéíè ðîñіéñüêі âіéñüêà âèðóøèëè â çàêîðäîííèé ïîõіä і âëіòêó 1853 ð. îêóïóâàëè
Ìîëäàâіþ òà Âàëàõіþ. Ó âåðåñíі òóðåöüêèé ñóëòàí Àáäóë-Ìåäæèä, ïåðåêîíàíèé áðèòàíñüêèì і ôðàíöóçüêèì ïîñëàìè â їõíіé ïіäòðèìöі, âèñóíóâ
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óëüòèìàòèâíó âèìîãó Ðîñії ïðî âèâåäåííÿ íåþ âіéñüê ç Äóíàéñüêèõ êíÿçіâñòâ. Âіäìîâà ñàìîäåðæàâñòâà áóëà âèêîðèñòàíà ÿê ïðèâіä äî ïî÷àòêó
âîєííèõ äіé.
Поміркуйте над змістом понять «причини війни», «привід для розгортання воєнних дій».

16 æîâòíÿ 1853 ð. òóðêè ðîçïî÷àëè âîєííі äії íà Äóíàї òà Çàêàâêàççі.
Âàæëèâîþ ïîäієþ ïî÷àòêîâîãî ïåðіîäó âіéíè áóëà ìîðñüêà áèòâà ó ëèñòîïàäі 1853 ð. ìіæ òóðåöüêèì і ðîñіéñüêèì ôëîòîì ó Ñèíîïñüêіé áóõòі. Öå
áóëà îñòàííÿ áèòâà â іñòîðії âіéñüêîâîãî ïàðóñíîãî ôëîòó. ×îðíîìîðñüêà
åñêàäðà ïіä êîìàíäóâàííÿì Ï. Íàõіìîâà ó ñêëàäі 8 êîðàáëіâ ðîçãðîìèëà
òóðåöüêèé ôëîò, ùî íàëі÷óâàâ 16 êîðàáëіâ. Òóðêè çàçíàëè íåâäà÷ і â áîéîâèõ äіÿõ ïðîòè ðîñіÿí ó Âàëàõії òà Çàêàâêàççі (áèòâà áіëÿ Êàðñà).
Ïîðàçêè Òóðå÷÷èíè ïðèñêîðèëè âñòóï ó âіéíó Âåëèêîї Áðèòàíії òà
Ôðàíöії. Ó ñі÷íі 1854 ð. áðèòàíñüêі òà ôðàíöóçüêі êîðàáëі ââіéøëè ó âîäè
×îðíîãî ìîðÿ, à â áåðåçíі öі äâі êðàїíè îãîëîñèëè âіéíó Ðîñії. Ïðóññіÿ
òà Àâñòðіÿ âèñóíóëè âèìîãó ïðî íåãàéíå âèâåäåííÿ ðîñіéñüêèõ âіéñüê ç
Áàëêàí.
Ó âåðåñíі 1854 ð. àðìіÿ ñîþçíèêіâ âèñàäèëàñÿ áіëÿ Єâïàòîðії. Öàðñüêі
ãåíåðàëè íå çìîãëè ïåðåøêîäèòè âèñàäöі ñèë ïðîòèâíèêà, ÿêèé ðîçïî÷àâ
íàñòóï íà ãîëîâíó âіéñüêîâî-ìîðñüêó áàçó Êðèìó – Ñåâàñòîïîëü. Êîëè â
æîâòíі ñîþçíèêè çäіéñíèëè ñïðîáó âçÿòè ìіñòî øòóðìîì, âîíè íàøòîâõíóëèñÿ íà ñòіéêó îáîðîíó é áóëè çìóøåíі ïåðåéòè äî òðèâàëîї îáëîãè.
етоди боротьби з ворогом під час оборони Севастополя були досить різноманітними. Ми боролись і на воді, і на суходолі. Присутність жінок у місті не зменшила мужності його захисників. Навпаки, дивлячись на стійкість жінок, той, хто вже
занепав духом, знову підбадьорювався. Думка про те, що крок назад означав загибель для сім’ї, підносила солдатський дух і приковувала його аж до самої смерті до
того місця, яке йому було призначено командиром» – із записок учасника Кримської
війни А. Алабіна.

Îáîðîíà Ñåâàñòîïîëÿ, ÿêó î÷îëþâàëè Ï. Íàõіìîâ, Â. Êîðíіëîâ, Â. Іñòîìіí, òðèâàëà 11 ìіñÿöіâ. Ó ñïîðóäæåííі óêðіïëåíü çíà÷íó ðîëü âіäіãðàâ
âіéñüêîâèé іíæåíåð Å. Òîòëåáåí.
Ïðîòèâíèêó íå âäàëîñÿ çëàìàòè îïіð çàõèñíèêіâ âіéñüêîâî-ìîðñüêîї
áàçè. Ëèøå íà 349-é äåíü îáîðîíè áóëî âèðіøåíî çàëèøèòè çðóéíîâàíó
ïіâäåííó ÷àñòèíó ìіñòà, à éîãî ïіâíі÷íó
÷àñòèíó âîðîã òàê і íå çìіã óçÿòè äî êіíöÿ âіéíè.
Óêðàїíöі âçÿëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü
ó Êðèìñüêіé âіéíі. Áóëè ñôîðìîâàíі
Âîëèíñüêèé, Æèòîìèðñüêèé, Êðåìåí÷óöüêèé, Îäåñüêèé, Ïîäіëüñüêèé і ×åðíіãіâñüêèé ïîëêè, ÿêі âіäçíà÷èëèñÿ â
áèòâàõ òà ïіä ÷àñ îáîðîíè Ñåâàñòîïîëÿ.
Îñêіëüêè óêðàїíñüêèìè òåðèòîðіÿìè
Ãåðîї îáîðîíè Ñåâàñòîïîëÿ
ïîñòіéíî ïðîñóâàëèñÿ âіéñüêà, òî ñàìå
1854–1855 ðð.
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íà її ìåøêàíöіâ ïðèïàâ îñíîâíèé òÿãàð ïîñòà÷àííÿ âіéñüêà ïàëèâîì і ïðîäîâîëüñòâîì. Îñîáëèâó ðîëü ó çàáåçïå÷åííі àðìії áîєïðèïàñàìè âіäіãðàëè
Øîñòêèíñüêèé êàçåííèé ïîðîõîâèé çàâîä (çà ÷àñ âіéíè çáіëüøèâ îáñÿãè
âèðîáíèöòâà â 6 ðàçіâ) òà Ëóãàíñüêèé ëèâàðíèé çàâîä (âèðîáíèöòâî çðîñëî
â 4 ðàçè). Áóëî îðãàíіçîâàíî ìîáіëіçàöіþ îïîë÷åíöіâ.
Ó ëþòîìó 1856 ð. â Ïàðèæі ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó êîíãðåñ çà ó÷àñòþ
ïðåäñòàâíèêіâ Ðîñії, Ôðàíöії, Âåëèêîї Áðèòàíії, Òóðå÷÷èíè, ÿêèé ìàâ íà
ìåòі óçãîäèòè òåêñò ìèðíîãî äîãîâîðó. Ïіñëÿ ãîñòðîї äèïëîìàòè÷íîї áîðîòüáè 30 áåðåçíÿ 1856 ð. áóëî ïіäïèñàíî Ïàðèçüêó ìèðíó óãîäó, ÿêà îôіöіéíî
çàâåðøèëà Êðèìñüêó âіéíó. Â îñíîâó äîãîâîðó áóëî ïîêëàäåíî âèìîãè,
âèñóíóòі Ôðàíöієþ. Ðîñіÿ ïîâåðòàëà Òóðå÷÷èíі Êàðñ, ïіâäåííó ÷àñòèíó
Áåññàðàáії, ãàðàíòóâàëà öіëіñíіñòü і íåäîòîðêàííіñòü Îñìàíñüêîї іìïåðії;
âіäìîâëÿëàñÿ âіä ïðîòåêòîðàòó íàä Ìîëäàâієþ і Âàëàõієþ; ×îðíå ìîðå îãîëîøóâàëîñü íåéòðàëüíèì, ÷îðíîìîðñüêèì äåðæàâàì çàáîðîíÿëîñÿ ìàòè
âіéñüêîâèé ôëîò òà âіéñüêîâî-ìîðñüêі áàçè.
Êðèìñüêà âіéíà ïіäіðâàëà ìіæíàðîäíèé ïðåñòèæ öàðèçìó, âèêëèêàëà
ãðîìàäñüêå çàíåïîêîєííÿ â ñàìіé êðàїíі, ïðèìóñèëà ñàìîäåðæàâñòâî âçÿòè
êóðñ íà ïðîâåäåííÿ ðåôîðì. Â іñòîðії Єâðîïè âïðîäîâæ ñòîëіòòÿ Êðèìñüêà
âіéíà áóëà єäèíîþ âіéíîþ, ó ÿêіé áðàëè ó÷àñòü íàéáіëüøі єâðîïåéñüêі äåðæàâè.
Оцініть наслідки цієї війни.

2. Українські військові формування на службі
Османської імперії

«Вільне тлумачення історичних переказів, свідчень і документів допомагало
гарячим душам створити образ українського козака, відданого польським інтересам. Цей фантастичний козак уособлював не тільки бойову силу, таку необхідну для
вирішення політичного завдання в інтересах Польщі: ще більш потрібним він був якк
сполучна ланка між польським шляхтичем і українським хлопом. Якщо до цього
часу хлоп не тільки відвертався від свого пана в скрутну хвилину, а й був готовий
схопити його за горло, то надалі, звичайно, він піде за рідним йому козаком усюди,
куди того поведуть його польські симпатії. На добру половину завдання вирішувалося само собою; уся біда в тому, що рішення це було абсолютно фантастичне.
У творенні цього фантастичного рішення брала активну участь поезія: так звана
українська школа, яка дала польській літературі обдарованих представників, старанно розробляла цю тему.
Захоплювалися козакофільством і політичні діячі, особливо серед численної
польської еміграції, відірваної від рідного ґрунту... Садик-паша, Михайло Чайковський, подавав із Туреччини клич, на який сповзало збіговище різних національностей,
до єврейської включно, призначене для формування козацьких полків», – писала
історик О. Єфименко.

Чому у сфері інтересів польської еліти з’являється питання українського козацтва? Хто брав участь у розв’язанні цього питання?
З’ясуйте, чому проблеми козака і хлопа стояли поруч.
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ПЕРСОНАЛІЇ
ÌÈÕÀÉËÎ ×ÀÉÊÎÂÑÜÊÈÉ
(1804–1886)
Ïîëüñüêèé òà óêðàїíñüêèé ïîëіòè÷íèé äіÿ÷, ïèñüìåííèê. Òðè÷і çìіíþâàâ âіðó – êàòîëèöòâî, іñëàì, ïðàâîñëàâ’ÿ. Áóâ øëÿõòè÷åì, àëå âèðіøèâ ñòàòè êîçàêîì.
Âîþâàâ ïðîòè Ìîñêâè íà ñëóæáі òóðåöüêîãî ñóëòàíà.
Ìðіÿâ ïðî іäåàëüíó Ðі÷ Ïîñïîëèòó, äå óêðàїíöі áóëè á
ðіâíèìè ç ïîëÿêàìè.
Ìіõàé (Ìèõàéëî) ×àéêîâñüêèé íàðîäèâñÿ â ñ. Ãàëü÷èíåöü ïіä Áåðäè÷åâîì (íèíі ñ. Ãàëü÷èí íà ÆèòîìèðùèÌèõàéëî
íі). Éîãî ìàòè – ïðàâíó÷êà ãåòüìàíà Іâàíà Áðþõîâåöü×àéêîâñüêèé
êîãî, áàòüêî Ñòàíіñëàâ – ïîëîíіçîâàíèé øëÿõòè÷ іç
Âîëèíі. «Ìàòè ìîÿ, êðіì ëþáîâі і ïðèõèëüíîñòі… âñіìà ñèëàìè íàìàãàëàñÿ
çðîáèòè ç ìåíå êîçàêà і ïî äóõó, і ïî ïëîòі. Ãîí÷èõ, êîíåé, ñîêîëіâ – âñüîãî
áóëî â ìåíå â íàäëèøêó. Ïåðøèì ìîїì ó÷èòåëåì áóâ ïàí À., ïðèñòðàñíèé
óêðàїíåöü-êîçàê, і âåëèêó ÷àñòèíó ñâîїõ óðîêіâ ÿ áðàâ, ñèäÿ÷è íà êîíі», – ïèñàâ Ì. ×àéêîâñüêèé ó ñâîїõ ñïîãàäàõ.
Розкажіть про дитячі роки М. Чайковського. Порівняйте їх з роками
свого родинного виховання та шкільництва.

Ñêîðèñòàâøèñÿ çâ’ÿçêàìè ïðè äâîðі òóðåöüêîãî ñóëòàíà Àáäóë-Ìåäæèäà, ×àéêîâñüêèé ó 1850 ð. éäå äî íüîãî íà ñëóæáó. Ïðèéíÿâ іñëàì, óçÿâøè
іì’ÿ Ìåõìåä Ñàäèê, ùî îçíà÷àє «âіðíèé». Îòðèìàâ çà öå â ïîäàðóíîê ïîìіñòÿ і íåìàëó ñóìó «ïіäéîìíèõ». Óâіéøîâøè â äîâіðó äî âіéñüêîâîãî ìіíіñòðà
Ðіçà-ïàøі, 1851 ð. ×àéêîâñüêèé ïî÷àâ ñòâîðþâàòè â Òóðå÷÷èíі êîçàöüêі
çàãîíè – «êîçàê-àëàé». Îêðіì êîëèøíіõ çàäóíàéñüêèõ êîçàêіâ òà áіãëèõ
âіä ïàíùèíè óêðàїíöіâ, äî çàãîíіâ âõîäèëè ïîëÿêè, áîëãàðè, áîñíіéöі,
ðóìóíè, óãîðöі òà єâðåї. Êîçàöüêèé êîðïóñ, ùî íàçèâàâ ñåáå Îòòîìàíñüêèì êîçàöüêèì âіéñüêîì, ðîçìіùóâàâñÿ íà òåðèòîðії Äîáðóäæі.
ßê êîìàíäóâà÷ ïðèäіëÿâ óâàãó çîâíіøíüîìó âèãëÿäó ñâîãî âіéñüêà,
çàáåçïå÷óâàâ êіííîòó ëèøå àðàáñüêèìè ñêàêóíàìè. 23 ñі÷íÿ 1854 ð. îñìàíñüêі êîçàêè ñêëàëè ïðèñÿãó ñóëòàíó, îòðèìàâøè ñèìâîëі÷íå çíàìåíî
Çàïîðîçüêîї Ñі÷і, à Ñàäèê-ïàøà – òèòóë «ìіðіàí-ïàøі» íà çðàçîê êîøîâîãî
îòàìàíà. Ó Êðèìñüêіé âіéíі î÷îëþâàíі Ñàäèê-ïàøåþ êîçàöüêі ÷àñòèíè
âіäçíà÷èëèñÿ ïіä ÷àñ îáîðîíè Ñèëіñòðії òà âçÿòòÿ Áóõàðåñòà.

«У середині 1854 р. Садик-паша зібрав уже вісім козацьких сотень, щоправда,
неповних, так що в нього було не 800, а лише 600 козаків. При облозі Силістрії
козаки Садик-паші несли сторожову службу, супроводжували обози з провіантом і
боєприпасами, які підходили до осадженої фортеці... Після зняття облоги із Силістрії Садик-паша йшов у авангарді армії Омера в напрямку евакуйованого росіянами Бухареста. Але австрійське начальство ставилося до загону Садик-паші підозріло, і “становище козаків стало важким”. Узагалі ж цей маленький загін ніс також
ж
розвідувальну службу і справляв (наприклад, на англійського комісара Саймондса)
таке враження, що ці козаки – найкраща частина турецької кавалерії», – писав історик Є. Тарле.
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«Один квазікавалерійський полк, який чи не на десяту частину складався з поляків і дуже погано екіпірований, служив під назвою султанських козаків… під орудою
генерала Чайковського… і настільки виділявся серед турецької кавалерії, що
сердар поставив питання перед Портою про створення ще одного такого полку», –
згадував один із сучасників подій.

Дайте оцінку участі оттоманських козаків у Кримській війні.

Ïіñëÿ ïіäïèñàííÿ ìèðíîãî äîãîâîðó ×àéêîâñüêèé îáіéìàâ ïîñàäó íà÷àëüíèêà ñóëòàíñüêîї êàâàëåðії, íåâäîâçі îòðèìàâ ùå é íàéâèùå òóðåöüêå
âіéñüêîâå çâàííÿ – áåãëåð-áåÿ.
Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ Êðèìñüêîї âіéíè і ñìåðòі ñóëòàíà Àáäóë-Ìåäæèäà
(1861) Ñàäèê-ïàøà, ÿê íàìіñíèê Äîáðóäæі, à ïîòіì і Ðóìåëії (єâðîïåéñüêі
âîëîäіííÿ Îñìàíіâ), çà äîðó÷åííÿì íîâîãî ñóëòàíà ïðèäóøèâ çàâîðóøåííÿ
â Áîëãàðії (1867), áðàâ ó÷àñòü ó ïіäãîòîâöі äåðæàâíîãî ïåðåâîðîòó ïðîòè
ñóëòàíà Àáäóë-Àçіçà. Ïіñëÿ âèêðèòòÿ çìîâè çàïðîñèâ ïîìèëóâàííÿ â ðîñіéñüêîãî іìïåðàòîðà. 28 ñåðïíÿ 1872 ð. Îëåêñàíäð ІІ îôіöіéíî îãîëîñèâ
Ì. ×àéêîâñüêîìó àìíіñòіþ. Íàéіìîâіðíіøå ïðè÷èíè ïåðåїçäó Ñàäèê-ïàøі
â Ðîñіþ ïîëÿãàëè â ëіêâіäàöії âîëüíîñòåé îòòîìàíñüêèõ êîçàêіâ.

«Три основні стихії брали перевагу над ним і хилили його то в один, то в другий
бік. Першим стихійним первнем у нього була історична козаччина, з її славним,
героїчним минулим. Друга – приманлива розгнузданість, розхристаність польської
шляхти його часів. І врешті – штучна й нещира прихильність до московського самодержавства, потрібна на те, щоб після всіх життєвих клопотів і злиднів скитальця
повернути під ласкаву руку московського царя», – писав американський літературознавець В. Луців.

Ïîâåðíóâøèñü, Ì. ×àéêîâñüêèé îñåëèâñÿ íà ×åðíіãіâùèíі, òðèâàëèé ÷àñ
ìåøêàâ ó Êèєâі, äå àêòèâíî ñïіëêóâàâñÿ ç áàãàòüìà ïîëіòè÷íèìè äіÿ÷àìè,
äðóêóâàâ ñïîãàäè é îïîâіäàííÿ. Îäíàê ïîâåðíåííÿ âèÿâèëîñÿ äëÿ íüîãî òÿãàðåì. Ó ëèñòі äî îäíîãî çі ñâîїõ äàâíіõ äðóçіâ Ì. ×àéêîâñüêèé ïèñàâ: «Äèâíà
іñòîðіÿ âèïàäêіâ – íà öіé çåìëі ìіæ Îñòðîì і Äåñíîþ – Êèðèëî Ðîçóìîâñüêèé
ç ïàñòóõà іíäèêіâ ñòàâ ãåòüìàíîì Óêðàїíè, à Ìіõàé ×àéêîâñüêèé ç êîìàíäóâà÷à êîçàêàìè ïåðåëèöþâàâñÿ íà ïàñòóõà іíäèêіâ».
Оттоманські козаки, польське питання і Східна війна. Проаналізуйте
вказані події та явища. Визначте їх взаємозв’язок.

3. Соціальні протести середини XIX ст.
Íà êіíåöü 1850-õ ðîêіâ óíàñëіäîê ïîãіðøåííÿ åêîíîìі÷íîї ñèòóàöії â
õîäі Êðèìñüêîї âіéíè â Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі çðîñëè ñîöіàëüíі ïðîòåñòè. Ìàñîâі âèñòóïè íà ñåëі ñïðè÷èíèâ óðÿäîâèé ìàíіôåñò, âèäàíèé ó ñі÷íі
1855 ð. ó çâ’ÿçêó ç Êðèìñüêîþ âіéíîþ, ïіä ÷àñ ÿêîї ñåëÿí çàêëèêàëè âñòóïàòè äî íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ, îáіöÿþ÷è ïîëåãøåííÿ їõíüîãî ñòàíîâèùà.
Òåêñò äîêóìåíòà âèãîëîøóâàâñÿ â öåðêâàõ, íà ñіëüñüêèõ ñõîäàõ. Îäíàê
ñåëÿíè ðîçóìіëè éîãî ïî-ñâîєìó: ìîâëÿâ, íàñïðàâäі éäåòüñÿ ïðî âіäðî-
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äæåííÿ êîçà÷÷èíè, і òі, õòî çàïèñàâñÿ äî âіéñüêà, áóäóòü çâіëüíåíі âіä
êðіïàöòâà é îäåðæàòü çåìëþ. Ñâÿùåíèêіâ òà óðÿäîâöіâ, ÿêі, íà äóìêó
ñåëÿí, «õîâàëè âîëþ», íåïðàâèëüíî òðàêòóþ÷è ìàíіôåñò, áèëè é âèãàíÿëè
іç ñіë. Ñåëÿíè ñêëàëè ñïèñêè «âіëüíèõ êîçàêіâ», âіäìîâëÿëèñÿ âèêîíóâàòè
ïîâèííîñòі é ðîçïîðÿäæåííÿ âëàäè, ñòâîðþâàëè îðãàíè ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Ðóõ óâіéøîâ äî іñòîðії ïіä íàçâîþ «Êèїâñüêà êîçà÷÷èíà».

Масовий селянський рух розпочався в лютому 1855 р. у Васильківському повіті і
незабаром охопив 8 з 12 повітів Київської губернії (понад 500 сіл), а також Конотопський повіт Чернігівської губернії (села Великий та Малий Самбір, Карабутове).
Ватажками «Київської козаччини» були В. Бзенко, І. та М. Бернадські, М. Гайденко,
П. Швайка та інші. На придушення «козаччини» російський уряд кинув регулярні
війська. У ряді сіл сталися криваві сутички селян з військами, найбільші з них – у
містечках Корсуні й Таганчі (Канівський повіт на Черкащині) та селах Березні (Сквирський повіт), Биковій Греблі (Васильківський повіт), Яблунівці. Десятки людей було
вбито й поранено, сотні заслано до Сибіру, тисячі покарано різками.

Схарактеризуйте причини «Київської козаччини».

Ìðії ïðî âîëþ òà ãіäíå æèòòÿ æèâèëè óÿâó ëþäåé, ÿêі îõî÷å âіðèëè
áóäü-ÿêèì ÷óòêàì ïðî çâіëüíåííÿ âіä ãíіòó. 1856 ð. â ïіâäåííèõ ãóáåðíіÿõ
ïðîêîòèâñÿ ïîãîëîñ, ùî òі, õòî ïåðåñåëèòüñÿ äî Êðèìó, ñòàíóòü âіëüíèìè
é çàìîæíèìè ãîñïîäàðÿìè.

Похід у Таврію за волею – другий після «Київської козаччини» за масовістю селянський рух України, який розпочався у квітні 1856… Розпочавшись у Катеринославській
губернії, селянський рух незабаром поширився на Херсонську губернію, частково – на
селян Харківської, Чернігівської та Полтавської губерній. Кріпаки в масовому порядку
з усіма родинами і майном знімалися зі своїх місць проживання і йшли в напрямку до
Перекопу, залучаючи селян усіх сіл, які зустрічалися на їхньому шляху. Особливо
широкого розмаху рух набув улітку в Катеринославській та Херсонській губерніях.
Лише з одного Верхньодніпровського повіту пішло більше 15,3 тис. осіб. Число учасників з Херсонщини влітку 1856 р. досягло 3 тис. осіб. Селяни, які залишалися на місцях,
відмовлялися виконувати панщину. На боротьбу із шукачами волі було кинуто значні
військові сили. Наприкінці 1856 р. селянський рух на Південь України вдалося припинити. Тисячі повстанців було віддано під суд», – підкреслює дослідниця Т. Лазанська.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
СЕ
Е БЕ
1. Що відбулося раніше: початок Кримської війни чи «Київська
козаччина»?
2. Окресліть території, пов’язані з історичною подією «Похід у Таврію за волею».
3. Дайте визначення поняття «Оттоманське козацьке військо».
4. Які події в історії України пов’язані з М. Чайковським?
5. Схарактеризуйте участь українців у Кримській війні.
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§ 17. ЛІКВІДАЦІЯ КРІПАЦТВА ТА РЕФОРМИ
1860–1870-х РОКІВ
1. Аграрна реформа
Ðîñіéñüêà ìîäåðíіçàöіÿ áóëà ìîäåðíіçàöієþ òðåòüîãî òèïó. Õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè íàçäîãàíÿþ÷îї
ìîäåðíіçàöії åêîíîìіêè áóëè:
à) âèáіðêîâå, à íå ñèñòåìíå çàïîçè÷åííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ñâіòîâèõ äîñÿãíåíü ó ãàëóçі òåõíіêè, òåõíîëîãії òà îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà;
á) ïðіîðèòåòíіñòü îêðåìèõ ãàëóçåé, ùî â ïåðñïåêòèâі ïðèçâîäèòü äî çìіíè åêîíîìі÷íîї ñòðóêòóðè äåðæàâè;
â) ïàðàëåëüíå іñíóâàííÿ íîâîãî і ñòàðîãî ñïîñîáіâ
îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà.
Ïðèíöèïîâîþ îñîáëèâіñòþ íàçäîãàíÿþ÷îї ìîäåðíіÎëåêñàíäð ІІ
çàöії є ðіçêå çðîñòàííÿ ðîëі äåðæàâè, ùî âèÿâëÿєòüñÿ
ó âñòàíîâëåííі äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà âñіìà ñôåðàìè åêîíîìіêè. ßê ïðàâèëî, íàçäîãàíÿþ÷à ìîäåðíіçàöіÿ íå ñòâîðþє âëàñíîї ãàðìîíіéíîї åêîíîìі÷íîї ìîäåëі, à ïîâòîðþє îêðåìі ôðàãìåíòè âæå âèçíàíèõ çðàçêіâ.
Êàòàëіçàòîðîì ðåôîðìàöіéíîãî ïðîöåñó â Ðîñії ñòàëà Êðèìñüêà âіéíà. Âîíà
çàñâіä÷èëà çàíåïàä ãîñïîäàðñòâà, êðèçó îðãàíіçàöії ïðàöі, íàðîñòàííÿ
ñîöіàëüíîї íàïðóæåíîñòі.
Схарактеризуйте особливості російської модернізації.

Ó ñåðåäîâèùі óêðàїíñüêèõ çåìëåâëàñíèêіâ îáãîâîðþâàëèñÿ øëÿõè ïîäîëàííÿ åêîíîìі÷íîї êðèçè. Ñâîї ïðîåêòè ñêàñóâàííÿ êðіïîñíîãî ïðàâà é ðåôîðìóâàííÿ âіäíîñèí íà ñåëі ïіäãîòóâàëè öóêðîçàâîä÷èê ãðàô Áîáðèíñüêèé, õàðêіâñüêі
ïîìіùèêè Õðóùîâ і Øðåòåð, ÷åðíіãіâñüêі – Ñóäієíêî òà Ìèêëàøåâñüêèé, êèїâñüêèé – Íåéìàí. Óñі âîíè ïðîïîíóâàëè çâіëüíèòè ñåëÿí іç çåìåëüíèìè íàäіëàìè, àëå çà âèêóï. Ïðåäñòàâíèêè ÷îðíîçåìíèõ òà ïіâäåííèõ ãóáåðíіé íàìàãàëèñÿ çâіëüíèòè ñåëÿí áåç çåìëі, à òî é çîâñіì çóïèíèòè ñêàñóâàííÿ ïàíùèíè.

«Звільнити негайно селян від кріпосного стану з повним правом переходу або ж з
деякими обмеженнями цього права за розсудом уряду. Наділити селян землею за
числом ревізьких душ. Добробут народу і, отже, політична могутність держави залежить найбільше від розвитку продуктивних сил, а ці останні – від трьох умов: 1) свобода особистості; 2) свобода праці; 3) свобода обирати місце для застосування праці.
Свобода особистості з примусовою працею і прикріпленням до землі може, звичайно, мати різні довільно пристойні назви, але не менше того, особиста свобода з примусовою працею і прикріпленням до землі буде, по суті, не що інше як та ж панщина,
але тільки під іншою назвою. Загальнодержавна продуктивність не збільшиться.
Становище незадовільне ні для держави, ні для поміщиків, ні для селян і сповнене дратівливих підстав, що не обіцяють мирного і благословенного майбутнього», –
пропонував граф О. Бобринський.

Розділ ІV. Українські землі у складі Російської імперії...
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Дайте оцінку пропозиціям О. Бобринського. У чому полягала історична
перспектива його рекомендацій?

Ó 1857 ð. óðÿä ñòâîðèâ Òàєìíèé êîìіòåò äëÿ ðîçãëÿäó ïðîåêòіâ àãðàðíîї
ðåôîðìè. Íàñòóïíîãî ðîêó éîãî ïåðåéìåíóâàëè â Ãîëîâíèé êîìіòåò іç
ñåëÿíñüêîї ñïðàâè. Ñòâîðåíі áóëè ãóáåðíñüêі êîìіòåòè ç âèðîáëåííÿ ïðîåêòó ðåôîðìè. Äî ðîáîòè â Êîìіòåòі áóëè çàëó÷åíі óêðàїíñüêі ïîìіùèêè
Â. Òàðíîâñüêèé і Ã. Ґàëàãàí.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÃÐÈÃÎÐІÉ ҐÀËÀÃÀÍ
(1819–1888)
Çåìëåâëàñíèê, ãðîìàäñüêèé äіÿ÷, ìåöåíàò, çàñíîâíèê
êîëåãії Ґàëàãàíà, îñòàííіé ïðåäñòàâíèê ðîäó Ґàëàãàíіâ.
Íàðîäèâñÿ â ðîäîâіé ñàäèáі Ñîêèðèíöі íà ×åðíіãіâùèíі. Âèùó îñâіòó çäîáóâ ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðçі, ïіñëÿ ÷îãî
äîâãèé ÷àñ ïðàöþâàâ ó ×åðíіãіâñüêіé ãóáåðíії, ó ïàëàòі
äåðæàâíèõ ìàєòíîñòåé. Ó 1850-õ ðîêàõ çàðåêîìåíäóâàâ
ñåáå ïðèõèëüíèêîì ñêàñóâàííÿ êðіïîñíîãî ïðàâà і, ÿê
çàóâàæóþòü éîãî áіîãðàôè, íåðіäêî çàéìàâ ñòîðîíó ñåÃðèãîðіé Ґàëàãàí
ëÿí ïðè ðîçãëÿäі ñïðàâ ç ïîìіùèêàìè. Öå âèêëèêàëî
ðÿä êîíôëіêòіâ ç ìіñöåâîþ âëàäîþ. Ó 1851–1854 ðð. Ã. Ґàëàãàí çàéìàє ïîñàäó
ãîëîâíîãî ñóääі ×åðíіãіâñüêîї ãóáåðíії, à ç 1857 ð. âõîäèòü äî êîìіòåòó ç ïіäãîòîâêè çâіëüíåííÿ ñåëÿí âіä êðіïàöòâà.

«Засідання чернігівського комітету відкрилися 28 липня 1858 р. і тривали до
22 лютого 1859 р. Попередня робота полягала в тому, що кожен із членів комітету
збирав необхідні відомості у відведеній йому ділянці. До 22 жовтня повернулися до
Чернігова зі своїх повітів члени комітету із запасом небувалих ще в Росії відомостей
про поміщицькі маєтки. З раннього ранку до пізнього вечора упродовж трьох місяців
працювали члени комітету. Результатом цих робіт став “Проект Положення про
поліпшення побуту поміщицьких селян Чернігівської губернії”», – писав Ф. Міщенко.

Як проходив процес складання документів про скасування кріпосного
права? Поміркуйте, чому саме така процедура була вибрана.

Öàðèçì çàëèøàâñÿ ïîñëіäîâíèì çàõèñíèêîì іíòåðåñіâ äâîðÿíñòâà. Öå é
âèçíà÷èëî õàðàêòåð ðåôîðìè, îñíîâíі ïðèíöèïè ÿêîї 19 ëþòîãî 1861 ð.
áóëî âèêëàäåíî â Ìàíіôåñòі òà «Çàãàëüíîìó ïîëîæåííі ïðî ñåëÿí, ùî
âèéøëè ç êðіïîñíîї çàëåæíîñòі».
Ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ðåôîðìè óêðàїíñüêі ãóáåðíії áóëî ïîäіëåíî íà òðè
ãðóïè: 1) ëіâîáåðåæíі ãóáåðíії (Ïîëòàâñüêà, ×åðíіãіâñüêà, Õàðêіâñüêà);
2) ïіâäåííîóêðàїíñüêі ãóáåðíії (Êàòåðèíîñëàâñüêà, Òàâðіéñüêà, Õåðñîíñüêà); 3) ãóáåðíії Ïðàâîáåðåææÿ (Êèїâñüêà, Ïîäіëüñüêà, Âîëèíñüêà).
Äëÿ êîæíîãî ðåãіîíó âñòàíîâëþâàâñÿ ìіíіìàëüíèé і ìàêñèìàëüíèé ðîçìіðè íàäіëó, ùî ïåðåõîäèâ ó êîðèñòóâàííÿ ñåëÿí. Âëàñíіñòþ çåìåëüíèé
íàäіë ñòàâàâ ïіñëÿ ñïëàòè ñåëÿíèíîì éîãî âàðòîñòі. Äî òîãî ÷àñó âіí ââà-

Історія України

124

æàâñÿ «òèì÷àñîâî çîáîâ’ÿçàíèì», à òåðìіí ñïëàòè «âèêóïó» ðîçòÿãóâàâñÿ
íà 49 ðîêіâ. Ðîçìіð äіëÿíêè âèçíà÷àâñÿ çàëåæíî âіä ÿêîñòі çåìëі (ó ÷îðíîçåìíіé ñìóçі âîíà áóëà çíà÷íî ìåíøîþ). ßêùî äî ðåôîðìè ñåëÿíèí êîðèñòóâàâñÿ íàäіëîì, ùî ïåðåâèùóâàâ íîðìó, óñòàíîâëåíó «Ïîëîæåííÿì»
1861 ð., íàäëèøîê («âіäðіçîê») ïåðåõîäèâ ó âëàñíіñòü ïîìіùèêà. Îñêіëüêè
æ áàãàòî ñåëÿí ìàëè ñàìå òàêі «íàäìіðíі» äіëÿíêè, óíàñëіäîê ðåôîðìè
âîíè âòðà÷àëè ÷àñòèíó çåìëі, ÿêîþ êîðèñòóâàëèñÿ. Íà Ïðàâîáåðåææі
àãðàðíà ðåôîðìà ìàëà ùå é ïîëіòè÷íå ïіäґðóíòÿ: ùîá ïіäіðâàòè âïëèâ
ïîëüñüêîї øëÿõòè і ïðèâåðíóòè íà ñâіé áіê óêðàїíñüêèõ ñåëÿí, çà íèìè
çàëèøèëè ïðàâî íà îòðèìàííÿ ïîâíîãî íàäіëó. Ùîïðàâäà, îôîðìèòè þðèäè÷íî öå ïðàâî áóëî äóæå ñêëàäíî, îñêіëüêè êëîïîòàííÿ ìàëà ïіäòðèìàòè
âñÿ ñіëüñüêà ãðîìàäà.
Як ви вважаєте, чому землі Наддніпрянської України було поділено на
три групи?

Ñåðåä ïîçèòèâíèõ íàñëіäêіâ ðåôîðìè – îñîáèñòå çâіëüíåííÿ ñåëÿí і
ïåðåòâîðåííÿ їõ íà âåðñòâó âëàñíèêіâ, ôîðìóâàííÿ òîâàðíî-ãðîøîâèõ âіäíîñèí ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, óïðîâàäæåííÿ íîâèõ äîñÿãíåíü àãðîòåõíіêè é òâàðèííèöòâà (áàãàòîïіëüíà ñèñòåìà çåìëåðîáñòâà, øòó÷íі äîáðèâà,
ðîçâåäåííÿ ïëåìіííîї õóäîáè), ïîãëèáëåííÿ ñïåöіàëіçàöії ðåãіîíіâ, óäîñêîíàëåííÿ ôîðì çåìëåâîëîäіííÿ. Îáåççåìåëåííÿ ñåëÿí äàâàëî äëÿ ïðîìèñëîâîñòі äåøåâó ðîáî÷ó ñèëó, і öå ñòèìóëþâàëî ôàáðè÷íî-çàâîäñüêå
âèðîáíèöòâî, à òàêîæ äîçâîëÿëî â÷îðàøíіì ñåëÿíàì çàðîáèòè íà ïðîæèòòÿ.
Äіñòàâøè ìîæëèâіñòü êóïóâàòè é ïðîäàâàòè ðóõîìå é íåðóõîìå ìàéíî,
ñåëÿíè çàéìàëèñÿ íå ëèøå ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì, à é òîðãіâëåþ, ðåìåñëîì,
ïðîìèñëîâèì âèðîáíèöòâîì.
Які наслідки мала аграрна реформа?

2. Реформи адміністративно-політичного управління
Ïðîâåäåííÿ àãðàðíîї ðåôîðìè ìàëî íàñëіäêîì ðåôîðìóâàííÿ âñіõ іíøèõ
ñòîðіí äåðæàâíîãî òà ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ.
Çåìñüêà ðåôîðìà. Ç ìåòîþ ïîëіïøåííÿ ñèñòåìè óïðàâëіííÿ óðÿä çäіéñíèâ çåìñüêó ðåôîðìó (1864). Âіäáóëîñÿ çàïðîâàäæåííÿ çåìñòâ – îðãàíіâ
ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ãóáåðíñüêîãî òà ïîâіòîâîãî ðіâíіâ. Çãіäíî ç
«Ïîëîæåííÿì ïðî çåìñüêі óñòàíîâè», ïîâíîâàæåííÿ çåìñòâ îêðåñëþâàëèñÿ
äîãëÿäîì òà ðåìîíòîì øëÿõіâ, îðãàíіçàöієþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, áóäіâíèöòâîì òà óòðèìàííÿì øêіë, íàëàãîäæåííÿì ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó, ðîçïîäіëîì äåðæàâíèõ ãðîøîâèõ çáîðіâ, çáèðàííÿì ñòàòèñòè÷íèõ âіäîìîñòåé.
Óòðèìàííÿ çåìñòâ çäіéñíþâàëîñÿ çà ðàõóíîê îïîäàòêóâàííÿ íàñåëåííÿ.
Çåìñòâî ñêëàäàëîñÿ ç ïîâіòîâèõ ÷è ãóáåðíñüêèõ çåìñüêèõ çáîðіâ òà їõ
âèêîíàâ÷èõ îðãàíіâ – óïðàâ. Äî ïîâіòîâèõ çáîðіâ âõîäèëè ãëàñíі (âèáîðíі
÷ëåíè ïîâіòîâèõ ÷è çåìñüêèõ çáîðіâ), îáðàíі íà 3-ðі÷íèé òåðìіí ïî òðüîõ
êóðіÿõ (ðîçðÿä âèáîðöіâ çà ìàéíîâîþ ÷è іíøîþ îçíàêîþ): íà çáîðàõ çåìëåâëàñíèêіâ ïîâіòó, âîëîñíèõ çáîðàõ ñåëÿí òà ìіñüêèõ âëàñíèêіâ. Ãëàñíі,
îáðàíі íà ïîâіòîâèõ çáîðàõ, óòâîðþâàëè ãóáåðíñüêå çіáðàííÿ.
Чим опікувалися земства? Кого обирали до їхнього складу?
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Êèїâñüêà ìіñüêà äóìà. Ïîøòіâêà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.

Ìіñüêà ðåôîðìà. 1870 ð. ïðîâåäåíî ìіñüêó ðåôîðìó. Ñòâîðþâàëèñÿ áåçñòàíîâі îðãàíè ñàìîóïðàâëіííÿ – ìіñüêі äóìè, ÿêі çàéìàëèñÿ âïîðÿäêóâàííÿì
ìіñò, ïðîìèñëîâіñòþ, òîðãіâëåþ òà іíøèìè ãîñïîäàðñüêèìè ïèòàííÿìè.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÂÀÑÈËÜ ÕÈÆÍßÊÎÂ
(1842–1917)

Âàñèëü Õèæíÿêîâ

Ïåäàãîã, çåìñüêèé і ãðîìàäñüêèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ â
Êèєâі ó äâîðÿíñüêіé ðîäèíі. Îñâіòó çäîáóâ ó Êèїâñüêіé
ãіìíàçії òà Óíіâåðñèòåòі ñâ. Âîëîäèìèðà. Îáèäâà íàâ÷àëüíі çàêëàäè ñïðèÿëè ñòàíîâëåííþ ìîëîäîї, íåáàéäóæîї äî íàâêîëèøíüîãî ñâіòó ëþäèíè. Çàâäÿêè
â÷èòåëþ ìàëþâàííÿ Іâàíó Ñîøåíêó Õèæíÿêîâ-ãіìíàçèñò äîëó÷èâñÿ äî òâîð÷îñòі Ò. Øåâ÷åíêà, ÷èòàâ і ïåðåïèñóâàâ éîãî ðóêîïèñè. Ó 6-ìó êëàñі õëîïåöü
çàöіêàâèâñÿ ïðîáëåìàìè ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ.
×èòàâ «Êîëîêîë» À. Ãåðöåíà. ×àñè íàâ÷àííÿ â óíіâåðñèòåòі çàêàðáóâàëè â éîãî ïàì’ÿòі äíі îïðèëþäíåííÿ
Ìàíіôåñòó 19 ëþòîãî 1861 ð.

Поміркуйте, які чинники визначили становлення В. Хижнякова як особистості.
«Випускник університету Хижняков отримав призначення на посаду вчителя
географії в Пінську гімназію, а в 1866 р. переїхав до Чернігова, де викладав у гімназії
латину та російську словесність... Протягом 1875–1886 рр. – чернігівський міський
голова. Хижняков чимало зробив, щоб “губернському хутору”, як писав про тогочасний Чернігів Леонід Глібов, надати більш цивілізованого стану… І якби більшість
не підтримала Хижнякова, то хтозна, скільки б ще років чернігівці копирсалися у
вуличній багнюці і пили воду з Десни та Стрижня. Чимало зусиль він доклав, щоб
прокласти водогін... З 1894 р. почалася телефонізація та електрифікація Чернігова», – писала дослідниця О. Ісаєнко.

Складіть історичний портрет земського діяча.
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×åðíіãіâñüêèé îêðóæíèé ñóä. Ïîøòіâêà äðóãîї ïîëîâèíè ÕІÕ ñò.

Ñóäîâà ðåôîðìà. 1864 ð. çäіéñíåíî ñóäîâó ðåôîðìó. Íà çìіíó êîëèøíüîìó ñòàíîâîìó, çàêðèòîìó ñóäî÷èíñòâó ïðèéøîâ ñóä ïðèñÿæíèõ (âèáîðíі îñîáè, ùî çàëó÷àëèñÿ äî ðîçãëÿäó êàðíèõ ñóäîâèõ ñïðàâ, ïîâ’ÿçàíèõ іç
âòðàòîþ âñіõ ÷è ÷àñòèíè ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ (îêðіì äåðæàâíèõ çëî÷èíіâ),
і âèíîñèëè ðіøåííÿ ïðî âèíóâàòіñòü ÷è íåâèíóâàòіñòü ïіäñóäíîãî).
Çàïðîâàäæóâàâñÿ çìàãàëüíèé ïðîöåñ – ïðîêóðîðà çâèíóâà÷åííÿ і àäâîêàòà çàõèñòó. Ó êîæíіé ãóáåðíії ñòâîðåíî îêðóæíі ñóäè – ïåðøó ñóäîâó
іíñòàíöіþ. Êðіì òîãî, ó Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі ñòâîðåíî Êèїâñüêó,
Îäåñüêó é Õàðêіâñüêó ñóäîâі ïàëàòè, äå îñêàðæóâàëèñÿ âèðîêè, âèíåñåíі
îêðóæíèìè ñóäàìè áåç ó÷àñòі ïðèñÿæíèõ. Êàñàöіéíі (çàÿâà ïðî ïåðåãëÿä
ñóäîâîãî ðіøåííÿ) ôóíêöії âèêîíóâàâ ñåíàò, ÿêèé ìіã ïîâåðíóòè ñïðàâó íà
ïîâòîðíèé ðîçãëÿä.
Äðіáíі ïîçîâè é ñóïåðå÷êè (ðîçãëÿä äðіáíèõ êðèìіíàëüíèõ çëî÷èíіâ, çà
ÿêі ïåðåäáà÷àëîñÿ òþðåìíå óâ’ÿçíåííÿ äî îäíîãî ðîêó, òà öèâіëüíèõ ñïðàâ
іç öіíîþ ïîçîâó äî 500 ðóáëіâ) ðîçâ’ÿçóâàëèñÿ ìèðîâèìè ñóääÿìè (íà íèõ
ïîêëàäàâñÿ îáîâ’ÿçîê ïðèìèðèòè ñòîðîíè; çâіäñè é їõíÿ íàçâà). Ìèðîâèõ
ñóääіâ íà 3 ðîêè îáèðàëè çåìñüêі é ìіñüêі ãëàñíі àáî ïðèçíà÷àâ óðÿä. Їõíі
ðіøåííÿ ìîãëè ïåðåãëÿäàòèñÿ ïîâіòîâèìè ç’їçäàìè ìèðîâèõ ñóääіâ.
Ñóäîâà ðåôîðìà áóëà êðîêîì äî ôîðìóâàííÿ áóðæóàçíîї ñóäîâîї ñèñòåìè, õî÷à çàëèøàëèñÿ é ïåðåæèòêè ìèíóëîãî: ñòàíîâå ïðåäñòàâíèöòâî â
ñóäîâіé ïàëàòі, îêðåìі ñóäè äëÿ âіéñüêîâîñëóæáîâöіâ òà äóõîâåíñòâà, ñòàíîâі âîëîñíі ñóäè äëÿ ñåëÿí.
Судову реформу вважали найбільш прогресивною. Як ви вважаєте,
чому?

Ðåôîðìà îñâіòè. Ó ëèïíі 1864 ð. çãіäíî ç «Ïîëîæåííÿì ïðî ïî÷àòêîâі
íàðîäíі ó÷èëèùà» çàïðîâàäæóâàëàñÿ єäèíà ñèñòåìà ïî÷àòêîâîї îñâіòè.
Ñòâîðþâàòè ïî÷àòêîâі øêîëè äîçâîëÿëîñÿ äåðæàâíèì і ãðîìàäñüêèì óñòàíîâàì, à òàêîæ ïðèâàòíèì îñîáàì. Êåðіâíèöòâî і êîíòðîëü çà íàâ÷àëüíîâèõîâíèì ïðîöåñîì ïîêëàäàëèñÿ íà ïîâіòîâі òà ãóáåðíñüêі øêіëüíі ðàäè,
äî ÿêèõ âõîäèëè ïðåäñòàâíèêè âëàäè, çåìñòâ і äóõîâåíñòâà. Äî îáîâ’ÿçêîâèõ
ïðåäìåòіâ íàëåæàëè ãðàìàòèêà, àðèôìåòèêà і Çàêîí Áîæèé.
Поміркуйте, як розвиток промисловості пов’язаний з реформою
початкової освіти.
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Ñòàòóò 18 ÷åðâíÿ 1863 ð. âіäíîâëþâàâ àâòîíîìіþ óíіâåðñèòåòіâ: óñієþ
їõíüîþ äіÿëüíіñòþ êåðóâàëà ðàäà ïðîôåñîðіâ, ùî ñïðèÿëî äåìîêðàòèçàöії
âíóòðіøíüîãî óíіâåðñèòåòñüêîãî æèòòÿ.
Ïåðåòâîðåííÿ â ãàëóçі ñåðåäíüîї îñâіòè âèçíà÷àëèñÿ ñòàòóòîì âіä 19 ëèñòîïàäà 1864 ð., çãіäíî ç ÿêèì ó êðàїíі ñòâîðþâàëèñÿ êëàñè÷íі òà ðåàëüíі
÷îëîâі÷і é æіíî÷і ãіìíàçії ç ïëàòíèì íàâ÷àííÿì. Âèïóñêíèêè ðåàëüíîї
ãіìíàçії ìîãëè âñòóïàòè äî âèùèõ òåõíі÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, êëàñè÷íîї ãіìíàçії – äî óíіâåðñèòåòіâ. Ó âèïóñêíèöü æіíî÷èõ ãіìíàçіé òàêîãî
ïðàâà íå áóëî.
«Більшість моїх однолітків по Гірському інституту (Петербург) закінчили провінційні, головним чином південні реальні училища. Вони не готували техніків, помічників інженерів у різних областях технічного знання, як це, мабуть, передбачалося.
Але давали відмінну, дуже широку підготовку до курсу вищої школи в галузі природничих наук. Ми добре для свого віку знали хімію, фізику, мали достатні поняття
про виробництва, наприклад цукрове або пивоваріння. Загальна досить велика
програма, включаючи і нові мови, уміщалася в шести основних класах училища,
коли середня освіта вважалася власне закінченою. Сьомий клас був додатковим,
спеціальним для вивчення основ аналітичної хімії, головних промислових виробництв, розширеного курсу фізики тощо», – згадував інженер О. Фенін.

Чим обумовлено створення реальних чоловічих гімназій? Порівняйте
свої шкільні роки з роками навчання вашого однолітка XIX ст.

Âіéñüêîâà ðåôîðìà. Óïðîäîâæ 1862–1877 ðð. óðÿä Ðîñіéñüêîї іìïåðії
çäіéñíþâàâ ðåîðãàíіçàöіþ çáðîéíèõ ñèë. Óêðàїíñüêі ãóáåðíії ââіéøëè äî
3 íîâèõ âіéñüêîâèõ îêðóãіâ: Êèїâñüêîãî, Îäåñüêîãî é Õàðêіâñüêîãî. Ó êîæíіé ãóáåðíії òà ïîâіòі çàïðîâàäæóâàëèñÿ óïðàâëіííÿ âіéñüêîâîãî íà÷àëüíèêà.
Ïðèéíÿòî íîâèé âіéñüêîâèé ñòàòóò, óâåäåíî çàãàëüíó âіéñüêîâó ïîâèííіñòü äëÿ ÷îëîâіêіâ, ÿêі äîñÿãëè 21-ðі÷íîãî âіêó, óñòàíîâëåíî íîâі ñòðîêè
ñëóæáè: ó ïіõîòі – 6, íà ôëîòі – 7 ðîêіâ. Ñòâîðþâàëàñÿ ìåðåæà âіéñüêîâèõ
çàêëàäіâ – ãіìíàçіé, ó÷èëèù, àêàäåìіé. Àðìіÿ ïî÷àëà îñíàùóâàòèñÿ ñó÷àñíèìè âèäàìè çáðîї, áóäóâàâñÿ ïàðîâèé âіéñüêîâèé ôëîò.
Визначте основні риси військової реформи.

исоко цінуючи індивідуальну хоробрість, спритність і специфічне мистецтво
бою окремих осіб, Наполеон не вірив, щоб розсипний лад яких-небудь легких наїзників (на кшталт мамелюків або козаків) міг протриматися проти великих компактних мас дисциплінованої європейської армії, хоча й допускав, що при зіткненнях
малими купками такі індивідуально чудові наїзники могли виявитися сильнішими, і
дійсно були сильнішими», – писав історик Є. Тарле.

Як ви вважаєте, чому 1864 р. було ліквідовано Азовське козацьке
військо?

Öåíçóðà. 1865 ð. çäіéñíåíî çìіíè â ãàëóçі öåíçóðè (ñèñòåìà äåðæàâíîãî
íàãëÿäó çà çìіñòîì äðóêîâàíèõ âèäàíü, òâîðіâ ìèñòåöòâà òîùî), ÿêà âèâî-
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äèëàñÿ ç âіäîìà Ìіíіñòåðñòâà íàðîäíîї îñâіòè і ïåðåäàâàëàñÿ Ìіíіñòåðñòâó
âíóòðіøíіõ ñïðàâ. Çà ïîðóøåííÿ öåíçóðíèõ âèìîã ïåðåäáà÷àëèñÿ çàñîáè
àäìіíіñòðàòèâíîãî âïëèâó àæ äî çàáîðîíè âèäàííÿ.
Ôіíàíñîâà ðåôîðìà. Óíàñëіäîê çàãàëüíîї êðèçè, ùî îõîïèëà åêîíîìіêó,
ÿêà áàçóâàëàñÿ íà êðіïîñíèöüêіé ñèñòåìі, îñîáëèâî ïîñòðàæäàëè ôіíàíñè.
Òîìó âïðîäîâæ 1860–1864 ðð. çäіéñíåíî ðåôîðìè ïîäàòêîâîї òà êðåäèòíîї
ñèñòåì, ó áþäæåòíіé ãàëóçі òà ôіíàíñîâîìó êîíòðîëі. Ôіíàíñîâà ðåôîðìà
ïåðåäáà÷àëà çàñíóâàííÿ Äåðæàâíîãî áàíêó; óïîðÿäêóâàííÿ äåðæàâíîãî
áþäæåòó; ñòâîðåííÿ ìіñöåâèõ îðãàíіâ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ; çìåíøåííÿ
ðÿäó äåðæàâíèõ âèòðàò, ñòèìóëþâàííÿ âëàñíîãî âèðîáíèêà, îáìåæåííÿ
іíîçåìíîãî іíâåñòóâàííÿ ó ïðîìèñëîâіñòü; çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíîї ïіäòðèìêè àêöіîíåðíèì òîâàðèñòâàì, áàíêàì, ïіäïðèєìñòâàì, ùî ïîòðàïèëè
ó ôіíàíñîâó ñêðóòó, ñòâîðåííÿ êðåäèòíîї ñèñòåìè.

«1860 р. замість ліквідованих казенних банків було створено Державний банк, у
статуті якого підкреслювалося, що основним завданням банку є “пожвавлення торговельних оборотів і зміцнення грошової кредитної системи”. В Україні функціонувало три контори Державного банку – у Києві, Харкові та Одесі – і 24 його відділення в
інших містах, котрі здійснювали кредитування торгівлі, промисловості та сільського
господарства. Створення Державного банку започаткувало перебудову всієї банківської справи, грошового обігу, валютних і кредитних відносин. Реформування
фінансової системи проходило протягом усієї другої половини XIX ст.
Грошова реформа 1895–1897 рр. для свого часу мала прогресивне значення. Вона
завершила формування фінансово-кредитної системи ринкового типу, яка, своєю
чергою, сприяла розвиткові підприємницьких відносин у країні, посиленню зовнішньоекономічних зв’язків і розвитку торгівлі», – наголошує науковець В. Фещенко.

Назвіть основні риси фінансової реформи.

Ðåôîðìè 1860–1870-õ ðîêіâ âіäêðèëè ìîæëèâîñòі ðîçâèòêó Ðîñіéñüêîї
іìïåðії ïî іíäóñòðіàëüíîìó øëÿõó. Çìіíè, ùî ñòàëèñÿ â ñóñïіëüñòâі, ñòèìóëþâàëè åêîíîìіêó, ïіäïðèєìíèöòâî, òîðãіâëþ. Îäíàê âîíè íå çà÷іïàëè
îñíîâíîãî – Ðîñіÿ çàëèøàëàñÿ àáñîëþòíîþ ìîíàðõієþ.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

2.
3.
4.
5.

1. Що було раніше?
а) проведення аграрної чи судової реформи;
б) проведення міської реформи чи земської.
1864 р. Яке це століття; його половина; чверть; третина?
Порівняйте адміністративний та військовий поділ території Наддніпрянської
України. Що в них спільного?
Дайте визначення поняття «реформа». Яку роль у житті суспільства відіграють
реформи?
Доберіть факти, які свідчать про те, що реформи 1860–1870-х років – це компроміс російського самодержавства із суспільством.
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§ 18. ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
1. Пореформений розвиток сільського господарства
Ðîçâèòîê ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ó ñâіòі çäіéñíþâàâñÿ äâîìà øëÿõàìè:
ïðóññüêèì і àìåðèêàíñüêèì. Ïåðøèé ïîâ’ÿçàíèé ç îðåíäîþ ñåëÿíèíîì
ïîìіùèöüêîї çåìëі íà óìîâàõ âіäðîáіòêó íà ïàíñüêèõ óãіääÿõ; äðóãèé – ç
âèêîðèñòàííÿì âіëüíîíàéìàíîї ðîáî÷îї ñèëè.
Ïðóññüêèì øëÿõîì ðîçâèòêó ïіøëè ãîñïîäàðñòâà Ëіâîáåðåæíîї òà Ïðàâîáåðåæíîї Óêðàїíè. Íàéáіëüøîãî ïîøèðåííÿ âіäðîáіòêîâà ñèñòåìà íàáóëà
â ×åðíіãіâñüêіé ãóáåðíії.
«Скасування кріпосного права… поставило всіх поміщиків перед необхідністю
змінити спосіб ведення свого господарства, замінивши кріпосну працю… капіталом,
потрібним для придбання худоби, землеробських знарядь і наймання робітників.
Недостача такого оборотного капіталу, невміння вести грошове господарство,
недостача енергії… послужили масі поміщиків непереборною перешкодою до прямого переходу від натурального господарства до грошового і примусили їх шукати
виходу з такого становища у зміні не способу ведення господарства, а способу
одержання доходу від землі.
Усе це привело до того, що маса поміщиків повинна була припинити своє господарство і вдатися… до віддачі земель для обробітку селянам за певну частину врожаю.
Таким чином, у Чернігівській губернії встановилася так звана половинна система
господарства, яка, розвиваючись з кожним роком, стає панівною.
Але перехід від старого господарства до інтенсивного може відбутися лише в
далекому майбутньому, через те, що для цього потрібні… ще наукові знання, без
яких неможливе ведення раціонального господарства; потрібне, нарешті, терпіння
чекати доходів від затраченого капіталу, бо результати від інтенсивного господарства одержують дуже повільно, тим часом тепер, у часи швидкої наживи, визначається придатним тільки таке підприємство, яке зараз же дає прибуток» – уривок із
донесення чернігівського губернатора Шаховського міністру внутрішніх справ 1884 р.

Чому поміщики були змушені відмовитися від старої форми одержання
прибутків? Які умови, на думку Шаховського, мали забезпечити перехід до інтенсивного господарства?

Îñêіëüêè âіäøêîäóâàííÿ ñåðåäíüîї ïëàòè çà çåìåëüíèé íàäіë ñåëÿíèí
çäіéñíþâàâ àáî ïðàöåþ íà ïîìіùèêà, àáî ÷àñòèíîþ âðîæàþ, âіí ïîâіëüíî
âòÿãóâàâñÿ â òîðãîâåëüíî-ãðîøîâі âіäíîñèíè. Öå íå äîçâîëÿëî êóïóâàòè
íîâó òåõíіêó, çàñòîñîâóâàòè ïðîãðåñèâíó àãðîíîìі÷íó òåõíîëîãіþ àíі ñåëÿíàì, àíі ïîìіùèêàì. Òîìó іç ÷àñîì âåëèêі çåìëåâëàñíèêè, îñîáëèâî íà
Ïðàâîáåðåææі, ïðèñòîñîâóþ÷èñü äî óìîâ ðèíêó, äåäàëі áіëüøå âèêîðèñòîâóâàëè íàéìàíó ïðàöþ.
Íà Ïіâäíі Óêðàїíè, äå ñåëÿíè îòðèìàëè, âçÿëè â îðåíäó ÷è êóïèëè
äîñèòü áàãàòî çåìëі, ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ïіøëî àìåðèêàíñüêèì øëÿõîì.
Êóðêóëüñüêî-êîëîíіñòñüêі ãîñïîäàðñòâà ôåðìåðñüêîãî òèïó îðієíòóâàëèñÿ
íà ïîòðåáè ðèíêó, øâèäêî ðåàãóâàëè íà ïîïèò, âèêîðèñòîâóâàëè ìåõàíіçìè
і íîâі òåõíîëîãії.
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Поясніть особливості прусського та американського шляхів розвитку
сільського господарства.

Ðèíêîâі âіäíîñèíè â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі âèêëèêàëè ïîòðåáó â
ñó÷àñíіé òåõíіöі òà ìåõàíіçìàõ. Ïîïèò íà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі ìàøèíè
çðîñòàâ ïіñëÿ ðåôîðìè òàê ñòðіìêî, ùî çà íèì íå âñòèãàëè âіò÷èçíÿíі
âèðîáíèêè. Òîìó áàãàòî ìåõàíіçîâàíèõ çíàðÿäü ïðàöі ââîçèëîñÿ ç-çà êîðäîíó. Ðіâåíü ìåõàíіçàöії ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîáіò ó ïіâäåííèõ і ïðàâîáåðåæíèõ ãóáåðíіÿõ Óêðàїíè ïåðåâèùóâàâ çàãàëüíîðîñіéñüêèé ó 2–3 ðàçè.
Íàïðèêіíöі XIX ñò. â Óêðàїíі íàëі÷óâàëîñÿ 425 òèñ. ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîáіòíèêіâ, ïîñòіéíî çàéíÿòèõ íà ðîáîòàõ. Ðàçîì ç ïîäåííèìè і
ñòðîêîâèìè ðîáіòíèêàìè êіëüêіñòü âіëüíîíàéìàíèõ ïðàöіâíèêіâ çðîñëà äî
1,8 ìëí îñіá. Áàãàòî ìіñò Óêðàїíè ïåðåòâîðèëèñÿ íà ñïåöіàëüíі ðèíêè
ðîáî÷îї ñèëè, äå çåìëåâëàñíèêè íàéìàëè ðîáіòíèêіâ: Áіëà Öåðêâà, Єëèñàâåòãðàä, Îäåñà, Êàòåðèíîñëàâ, Øïîëà, Ñìіëà, Êàõîâêà, çàëіçíè÷íі ñòàíöії
(Çíàì’ÿíêà, Ëîçîâà, Äîëèíñüêà), òîðãîâі ñåëèùà (Íîâîóêðàїíêà, Áіðçóëà,
Ìîñòîâå). Ó Êàòåðèíîñëàâñüêіé, Êèїâñüêіé, Ïîäіëüñüêіé, Âîëèíñüêіé,
Òàâðіéñüêіé, Õåðñîíñüêіé ãóáåðíіÿõ âіäáóâñÿ ïåðåõіä äî êàïіòàëіñòè÷íîї
ñèñòåìè, çàñíîâàíîї íà âèêîðèñòàííі íàéìàíîї ïðàöі. Ó Ïîëòàâñüêіé òà
Õàðêіâñüêіé ãóáåðíіÿõ іñíóâàëà çìіøàíà ñèñòåìà.
Âèêîðèñòàííÿ òåõíіêè çáіëüøóâàëî ïðîäóêòèâíіñòü ïðàöі é òîâàðíіñòü
âèðîáíèöòâà.
Îñêіëüêè íà ðèíêó çðîñòàâ ïîïèò íà ïðîäóêöіþ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà,
ïîñіâíі ïëîùі â Óêðàїíі íåâïèííî çáіëüøóâàëèñÿ. Óïðîäîâæ 1860–1890-õ ðîêіâ íàéáіëüøèé ïðèðіñò ñïîñòåðіãàâñÿ â åêñïîðòíèõ êóëüòóðàõ (ïøåíèöÿ,
ÿ÷ìіíü) òà òåõíі÷íèõ êóëüòóðàõ (öóêðîâèé áóðÿê, ëüîí, ñîíÿøíèê). Íàáóâàëî òîâàðíîãî õàðàêòåðó і òâàðèííèöòâî. Ïîðÿä ç ì’ÿñíèì ðîçâèâàєòüñÿ
ìîëî÷íå òâàðèííèöòâî. Âèñîêîïîðîäíі êîíі ç óêðàїíñüêèõ êіííèõ çàâîäіâ
íàäõîäèëè ÿê íà âíóòðіøíіé, òàê і íà çîâíіøíіé ðèíîê.
Схарактеризуйте експорт сільськогосподарської продукції.

2. Міграція населення Наддніпрянської України
Ìіãðàöіéíі ïðîöåñè â ñåðåäîâèùі ñåëÿíñòâà âіäáóâàëèñÿ ó òðüîõ íàïðÿìàõ: ïåðøèé – öå ñîöіàëüíà ìіãðàöіÿ (ñåëÿíè ïîïîâíþâàëè çàãîíè ìіñüêîї
ðîáіòíè÷îї âåðñòâè); äðóãà – öå ñåçîííèêè; äî òðåòüîї íàëåæàëè ñåëÿíè,
êîòðі ïåðåñåëÿëèñÿ íà іíøі òåðèòîðії, äî іíøèõ êðàїí.
Ñåçîííèêè (
(ñåçîííі ðîáіòíèêè) – êàòåãîðіÿ íàéìàíèõ ðîáіòíèêіâ. Ñòàòóñ
çàðîáіò÷àí âèçíà÷àëà ñåçîííà ïðàöÿ – òèì÷àñîâі çàðîáіòêè, íå ïîâ’ÿçàíі ç îñíîâíèì âèäîì äіÿëüíîñòі òà ñîöіàëüíèì ïîõîäæåííÿì. Çàðîáіò÷àíè âèêîðèñòîâóâàëèñÿ â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, íà áóäіâíèöòâі, çàëіçíèöі, ó ïðîìèñëîâîñòі
(öóêðîâі çàâîäè, áðîâàðíі, öåãåëüíі), íà áóäіâåëüíèõ і çåìëÿíèõ ðîáîòàõ,
âèðóáöі ëіñó. Ñåçîííèìè ðîáіòíèêàìè áóëè çäåáіëüøîãî ñåëÿíè, õî÷à ïåâíó
÷àñòèíó їõ ñêëàäàëè ìіùàíè, ðåìіñíèêè, âіéñüêîâі, êàäðîâі ðîáіòíèêè. Çà
íàöіîíàëüíîþ ïðèíàëåæíіñòþ ñåðåä çàðîáіò÷àí äîìіíóâàëè óêðàїíöі, áëèçüêî
20–30 % ñêëàäàëè ðîñіÿíè, ïîëÿêè òà єâðåї. Ó ñåðåäíüîìó çà ñåçîí âîíè çàðîáëÿëè âіä 10 äî 70 ðóáëіâ, ÷îãî â áіëüøîñòі âèïàäêіâ âèñòà÷àëî íà ñïëàòó âèêóïíèõ ïëàòåæіâ і ïîäàòêіâ, ðіäêî – íà ïðèäáàííÿ ðå÷åé ïîáóòó, îäÿãó.
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Íà çàðîáіòêè. Õóäîæíèê Ì. Êóçíєöîâ. 1882 ð.

Ðåãіîíàìè äîäàòêîâîãî çàðîáіòêó äëÿ óêðàїíñüêèõ ñåçîííèõ ðîáіòíèêіâ
äî 1890-õ ðîêіâ áóëè òіëüêè óêðàїíñüêі ãóáåðíії. Íàéìàñîâіøèé ïîòіê
ñïðÿìîâóâàâñÿ â ïіâäåííі ðàéîíè Óêðàїíè – Õåðñîíñüêó, Êàòåðèíîñëàâñüêó, Òàâðіéñüêó ãóáåðíії. Âіä 1890-õ ðîêіâ çàïî÷àòêîâàíî ðóõ çàðîáіò÷àí
â îáëàñòü Âіéñüêà Äîíñüêîãî, íà Êóáàíü, à òàêîæ ó Ìіíñüêó, Ñàðàòîâñüêó,
Òàìáîâñüêó ãóáåðíії.
ідхідний промисел полягає в тому, що групи людей вирушають до Одеси,
Кишинева... де багато хто проживає там цілі десятиріччя, забуває про родину і звикає до нового місця, заводить нову оселю і назавжди залишається там жити. На
півдні з’явилися вигідні заробітки на кам’яновугільних шахтах, і тому потягнулись
туди найкращі міцні молоді сили. Сучасник цих процесів писав: “Ті, хто провів кілька
років на шахтах, стають ледачими та неспроможними до землеробської праці,
слабкими здоров’ям, блідими, кволими та зі схильністю до легеневих сухот і надають батькам не допомогу, а лише один клопіт”», – підкреслювала історикк
О. Бачинська.

Використовуючи ілюстрацію, складіть історичний нарис «Заробітчанин».

Çåëåíèé êëèí. Àãðàðíà ðåôîðìà ñïðè÷èíèëà ìàñîâå çáіëüøåííÿ ìàëîçåìåëüíèõ ãîñïîäàðñòâ, ùî ìàëè äî 3 äåñÿòèí çåìëі (1 äåñÿòèíà = 1,09 ãà).
Öåé ïðîöåñ çóìîâèâ ìàñîâі ìіãðàöії óêðàїíñüêèõ ñåëÿí íà Êóáàíü, Ïіâíі÷íèé Êàâêàç, äî Ñèáіðó â ïîøóêàõ âіëüíèõ çåìåëü.
Îñíîâíà ìàñà ïåðåñåëåíöіâ ó öüîìó íàïðÿìêó ïîõîäèëà ç Ïîëòàâñüêîї,
×åðíіãіâñüêîї, Êèїâñüêîї òà Õàðêіâñüêîї ãóáåðíіé. Íàéáіëüøîї іíòåíñèâíîñòі ìіãðàöіÿ äîñÿãëà ïіä ÷àñ áóäіâíèöòâà Òðàíññèáіðñüêîї ìàãіñòðàëі (1891–
1895). Çàãàëîì íàïðèêіíöі XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò. ïåðåñåëåííÿì íà Ñõіä
áóëî îõîïëåíî ïîíàä 2 ìëí óêðàїíöіâ.
Ìіñöåì їõíüîãî êîìïàêòíîãî ðîçñåëåííÿ ñòàëà ïіâäåííà ÷àñòèíà Äàëåêîãî Ñõîäó – Ïðèìîðñüêèé êðàé, Àìóðñüêà îáëàñòü, ïіâäåííà ÷àñòèíà
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Øëÿõ óêðàїíñüêèõ ïåðåñåëåíöіâ äî Ñèáіðó. Ïîøòіâêà êіíöÿ ÕІÕ ñò.

Õàáàðîâñüêîãî êðàþ (â іñòîðè÷íіé ëіòåðàòóðі öåé ðåãіîí îòðèìàâ íàçâó
«Çåëåíèé Êëèí»). 1914 ð. â öüîìó ðåãіîíі ïðîæèâàëî ïîíàä 500 òèñ. óêðàїíöіâ, ÿêі ñòàíîâèëè 58,3 % óñüîãî íàñåëåííÿ. Ïåðåñåëåíöі ç Óêðàїíè
çàñíóâàëè â Çåëåíîìó Êëèíі ñîòíі ñіë, õóòîðіâ òà іíøèõ ïîñåëåíü.
З’ясуйте причини міграції українського населення.

Ось як описує місто Уссурійськ у 1905 р. тогочасний кореспондент Іван Ілліч-Світич: «Це велике українське село. Головна і найстарша вулиця – Микольська. Обабіч
усієї вулиці простягнулися білі мазанки, місцями ще й досі покриті соломою. У кінці
міста, при злученні Раківки із Супутінкою, як часто і на споконвічній Україні, облаштовано ставок, біля якого мальовничо притулився “млинок”, так що виходила б
цілком картина, у якій – “і ставок, і млинок, і вишневенький садок”...
Базар, наприклад, у торговий день у Микольсько-Уссурійському, вельми нагадує
якесь містечко в Україні: така ж сила-силенна круторогих волів, що ліниво ремигають біля возів, наповнених мішками борошна, крупи, сала, свинячих туш; той же на
людях український одяг. Усюди чути веселий, бадьорий та жвавий український говір.
І у спекотний літній день можна подумати, що перебуваєш десь у Миргороді, Решетилівці або Сорочинцях часів Гоголя».

Íåçâàæàþ÷è íà çíà÷íó ÷àñòêó óêðàїíöіâ ó íàñåëåííі, óêðàїíñüêà ìîâà
áóëà ïðàêòè÷íî ïîçáàâëåíà ïðàâà íà іñíóâàííÿ, îñîáëèâî â ìіñòàõ. Àäæå
ïîñàäè â äåðæàâíèõ ñòðóêòóðàõ, âêëþ÷íî ç îñâіòíіìè, îáіéìàëè ðîñіÿíè,
ÿêі ïðèòðèìóâàëèñü ïîãëÿäіâ íà óêðàїíñüêó ìîâó ÿê íà «ñіëüñüêå íàðі÷÷ÿ»
ðîñіéñüêîї ìîâè. Òîìó â ìіñòàõ íàé÷àñòіøå ïåðåâàæàëà ñàìå ðîñіéñüêà
ìîâà.
Схарактеризуйте основні риси життя українських переселенців.
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Ñіðèé Êëèí. Іíøèìè ðåãіîíàìè ìàñîâîãî ðîçñåëåííÿ óêðàїíöіâ áóâ Ïіâäåííî-Çàõіäíèé Ñèáіð і Ïіâíі÷íèé Êàçàõñòàí, ÿêèé íàïðèêіíöі XIX ñò.
ñòàëè íàçèâàòè Ñіðèì Êëèíîì. Çãіäíî çі ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè âïðîäîâæ
1890–1913 ðð. òóò îñåëèëîñÿ ïîíàä 1 ìëí îñіá, â îñíîâíîìó âèõіäöі ç Õàðêіâñüêîї, Ïîëòàâñüêîї, Êàòåðèíîñëàâñüêîї, Õåðñîíñüêîї, Êèїâñüêîї, Òàâðіéñüêîї ãóáåðíіé. Óêðàїíöі íà Ñіðîìó Êëèíі æèëè ó êëіìàòè÷íèõ óìîâàõ,
ïîäіáíèõ äî ñòåïîâèõ ïðîâіíöіé Êàíàäè, äå îñåëèëèñÿ óêðàїíöі ç Ãàëè÷èíè òà Áóêîâèíè. Çàãàëüíà ïëîùà ðîçñåëåííÿ äîðіâíþâàëà 460 òèñ. êì2.
Використовуючи інтернет-ресурси, з’ясуйте значення терміна «Сірий
Клин».
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
СЕБ
БЕ
1. 1866 р. Яке це століття; його половина; чверть?
2. Схарактеризуйте розвиток сільського господарства в пореформений
період.
3. Назвіть основні ознаки поняття «міграція».
4. Хто такі «сезонники»?
5. Назвіть основні напрямки переселення українського селянства у другій половині XIX ст.

§ 19. ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
1. Індустріалізація
1860–1870-òі ðîêè ââàæàþòüñÿ ïåðіîäîì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Öå ñòàëî
ìîæëèâèì çàâäÿêè íå ëèøå ïðèâàòíіé іíіöіàòèâі, à é âіäïîâіäíіé åêîíîìі÷íіé ïîëіòèöі ñàìîäåðæàâñòâà. Íàääíіïðÿíñüêà Óêðàїíà ç її ëþäñüêèìè
і ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè ñïðèéìàëàñÿ ÿê íåâè÷åðïíå äæåðåëî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї òà ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії, ñèðîâèíè äëÿ ïðîìèñëîâîñòі. Òîìó
óðÿä çàîõî÷óâàâ êàïіòàëîâêëàäåííÿ ðîñіéñüêèõ òà іíîçåìíèõ ïіäïðèєìöіâ

1

2

1 – ×àâóíîëèâàðíèé çàâîä. Ïîøòіâêà ÕІÕ ñò.
2 – Öåíòðàëüíà øàõòà і ñîðòóâàííÿ âóãіëëÿ â Þçіâöі Êàòåðèíîñëàâñüêîї
ãóáåðíії. Çàâîä Íîâîðîñіéñüêîãî òîâàðèñòâà. Ñâіòëèíà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
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ñàìå â öåé ðåãіîí. Óêðàїíñüêèé êàïіòàë ó ïðîìèñëîâîñòі ñòàíîâèâ ìіçåðíó
÷àñòêó.
Ó 1860-õ – íà ïî÷àòêó 1880-õ ðîêіâ âіäáóëèñÿ çìіíè ó ñòðóêòóðі ïðîìèñëîâîñòі Óêðàїíè: ґóðàëüíèöòâî, ñóêîííà òà іíøі êîëèñü âèñîêîðîçâèíåíі ãàëóçі ïîìіùèöüêîї ïðîìèñëîâîñòі âіäõîäÿòü íà äðóãîðÿäíі ïîçèöії àáî
çàíåïàäàþòü, ïðîòå çðîñòàє ïèòîìà âàãà ãàëóçåé äîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі
(êàì’ÿíå âóãіëëÿ), ïîñèëåíî ðîçâèâàєòüñÿ ìåòàëóðãіÿ, ìàøèíîáóäóâàííÿ.
Ðàéîíàìè íàéáіëüøîãî çîñåðåäæåííÿ ïіäïðèєìñòâ ìåòàëîîáðîáíîї òà
ìàøèíîáóäіâíîї ïðîìèñëîâîñòі áóëè Êàòåðèíîñëàâñüêà, Õåðñîíñüêà, Õàðêіâñüêà, Êèїâñüêà ãóáåðíії.
Ôóíäàìåíòîì іíäóñòðії ââàæàëàñÿ êàì’ÿíîâóãіëüíà ïðîìèñëîâіñòü.
Âóãіëëÿ áóëî îñíîâíèì âèäîì åíåðãîíîñіїâ äëÿ ïàðîâèõ ìàøèí. 1880 ð. ó
Äîíáàñі äіÿëî 197 øàõò, íà ÿêèõ âèäîáóâàëîñÿ 86,3 ìëí ïóäіâ âóãіëëÿ, ùî
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ñòàíîâèëî 43,1 % çàãàëüíîðîñіéñüêîãî âèäîáóòêó öüîãî âèäó ïàëèâà. Êàïіòàëè â óêðàїíñüêó êàì’ÿíîâóãіëüíó ïðîìèñëîâіñòü óêëàäàëè ðîñіéñüêі òà
іíîçåìíі àêöіîíåðíі òîâàðèñòâà. Íàéáіëüøèìè ñåðåä íèõ áóëè Íîâîðîñіéñüêå, Ïіâäåííî-Ðîñіéñüêå ãіðíè÷îïðîìèñëîâå òîâàðèñòâî, Ãîëóáîâñüêå,
Ôðàíöóçüêå. 1900 ð. ÷àñòêà іíîçåìíîãî êàïіòàëó ó âèäîáóòêó âóãіëëÿ ñòàíîâèëà âæå 94,2 %.

«Згідно з Височайше затвердженим 18 квітня 1869 р. положенням Кабінету міністрів дозволено великобританському підданому Джону Юзу утворити Товариство з
капіталом у 300 тис. фунтів стерлінгів для розробки кам’яного вугілля на півдні Росії,
у Катеринославській губ. біля Олександрівки, Сміли або Новотроїцька, спорудження
в тій місцевості чавуноливарного і залізоробного заводів, спорудження рейкового і
механічного заводів» – з офіційної довідки гірничого департаменту про утворення
«Новоросійського товариства кам’яновугільного, залізничного і рейкового виробництва» Джона Юза (1875).

Схарактеризуйте роль інвестування в розвиток важкої промисловості в Наддніпрянщині.

Ïîäіáíà ñèòóàöіÿ ñêëàäàëàñÿ і â іíøèõ ïðîâіäíèõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñòі. Çà îñòàííі äåñÿòèðі÷÷ÿ ÕІÕ ñò. â Êàòåðèíîñëàâñüêіé òà Õåðñîíñüêіé
ãóáåðíіÿõ çáóäîâàíî 17 ìåòàëóðãіéíèõ çàâîäіâ, ÷àñòèíà ç ÿêèõ íàëåæàëà
іíîçåìöÿì: àíãëіéñüêèì, áåëüãіéñüêèì (Äíіïðîâñüêèé çàâîä ó ñåëèùі
Êàì’ÿíñüêîìó), ôðàíöóçüêèì (Ãäàíöіâñüêèé çàâîä ïîáëèçó Êðèâîãî Ðîãó)
іíâåñòîðàì. Ðîñіéñüêі ïіäïðèєìöі ôіíàíñóâàëè áóäіâíèöòâî Áðÿíñüêîãî,
Äðóæêіâñüêîãî òà Äîíåöüêî-Þð’їâñüêîãî ìåòàëóðãіéíèõ çàâîäіâ.
У яких регіонах відбувався процес індустріалізації?

1860–1870-òі ðîêè – ïåðіîä ðîçãîðòàííÿ äðóãîãî åòàïó ïðîìèñëîâîãî
ïåðåâîðîòó, ùî â òåõíі÷íîìó ñåíñі çàáåçïå÷óâàâ çàìіíó ðó÷íîї òåõíіêè
ñèñòåìîþ ìàøèí òà çàïðîâàäæåííÿ ó âèðîáíèöòâî ïàðîâèõ äâèãóíіâ, âåðñòàòіâ.

1

2

1 – Äðóãà åëåêòðè÷íà ñòàíöіÿ íà Äíіïðîâñüêîìó çàâîäі â ñ. Êàì’ÿíñüêå Êàòåðèíîñëàâñüêîї ãóáåðíії. Ïîøòіâêà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
2 – Ïàðîâèé ìëèí. Ñâіòëèíà êіíöÿ ÕІÕ ñò.
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Ðàéîíàìè íàéáіëüøîãî çîñåðåäæåííÿ ïіäïðèєìñòâ ìåòàëîîáðîáíîї
òà ìàøèíîáóäіâíîї ïðîìèñëîâîñòі áóëè Êàòåðèíîñëàâñüêà, Õåðñîíñüêà,
Õàðêіâñüêà, Êèїâñüêà ãóáåðíії. Ïîòóæíèìè íà òîé ÷àñ ïіäïðèєìñòâàìè
ââàæàëèñÿ Ëóãàíñüêèé êàçåííèé ìàøèíîáóäіâíèé çàâîä, çàâîä «Àðñåíàë»,
òîâàðèñòâî Ãðåòåðà і Êðèâàíåêà â Êèєâі, Õàðêіâñüêèé ïàðîâîçîáóäіâíèé
çàâîä. Ðîçâèòîê ìàøèíîáóäóâàííÿ ñïðèÿâ òåõíі÷íîìó ïåðåîñíàùåííþ
іíøèõ ãàëóçåé.
Íàéáіëüøå öå ïîçíà÷èëîñÿ íà ðîçâèòêó öóêðîâîї ïðîìèñëîâîñòі. Çàñòîñóâàííÿ íîâîї òåõíіêè é òåõíîëîãії ïðèñêîðþâàëî ïðîöåñ öóêðîâàðіííÿ,
ïіäâèùóâàëî ÿêіñòü êіíöåâîãî ïðîäóêòó. Ó 1880-õ ðîêàõ іç óïðîâàäæåííÿì
ïàðîâèõ äâèãóíіâ öóêðîâà ïðîìèñëîâіñòü äàâàëà ìàéæå 88 % çàãàëüíîðîñіéñüêîãî âèðîáíèöòâà öóêðó. Îäíèì ç íàéáіëüøèõ ó ãàëóçі ñòàâ Àíäðóøіâñüêèé çàâîä óêðàїíñüêèõ ïðîìèñëîâöіâ Òåðåùåíêіâ.
Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò ó ëåãêіé ïðîìèñëîâîñòі âіäáóâñÿ äåùî ïіçíіøå,
íіæ ó ïðîâіäíèõ ãàëóçÿõ åêîíîìіêè. Àëå íà êіíåöü XIX ñò., íàïðèêëàä ó
ïîëîòíÿíіé òà ñóêîííіé ãàëóçÿõ, çàâåðøèëîñÿ òåõíі÷íå ïåðåîñíàùåííÿ і
îñíîâíîþ ôîðìîþ âèðîáíèöòâà ñòàëà íå ìàíóôàêòóðà, à ôàáðèêà.
Íàñëіäêàìè ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó áóëî ðîçãîðòàííÿ ïðîìèñëîâîãî
áóäіâíèöòâà íà Ïіâäíі Óêðàїíè, çðîñòàííÿ êіëüêîñòі íàñåëåííÿ ó ñòåïîâіé
ñìóçі Óêðàїíè, ôîðìóâàííÿ íà її òåðèòîðії äâîõ ïðîìèñëîâèõ ðåãіîíіâ –
Ïіâäåííîãî òà Äîíåöüêî-Êðèâîðіçüêîãî (çàëіçîðóäíèé òà êàì’ÿíîâóãіëüíèé
áàñåéíè). Íàéіíòåíñèâíіøå ðîçâèâàâñÿ îñòàííіé, ÿêèé ñòàâ ãîëîâíîþ
âóãіëüíî-ìåòàëóðãіéíîþ áàçîþ íå òіëüêè Óêðàїíè, à é óñієї Ðîñіéñüêîї
іìïåðії. Ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê Óêðàїíè íàïðèêіíöі XIX – íà
ïî÷àòêó XX ñò. âіäáóâàâñÿ â ðóñëі çàãàëüíîñâіòîâèõ òåíäåíöіé ðîçâèòêó –
íà çëàìі ñòîëіòü çàêіí÷óâàëàñÿ åïîõà âіëüíîãî, íå ðåãóëüîâàíîãî äåðæàâîþ
ïіäïðèєìíèöòâà і ðîçïî÷àëàñÿ íîâà ñòàäіÿ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó – ñòàäіÿ
ìîíîïîëіñòè÷íîãî êàïіòàëіçìó.
Які галузі промисловості розвивалися найефективніше? Із чим це було
пов’язано?

2. Залізничний транспорт
Â óêðàїíñüêèõ ãóáåðíіÿõ, ùî âõîäèëè äî ñêëàäó Ðîñіéñüêîї іìïåðії,
çàëіçíè÷íå áóäіâíèöòâî ôіíàíñóâàëè çäåáіëüøîãî àêöіîíåðíі êîìïàíії,
ÿêèì ðîñіéñüêèé óðÿä ãàðàíòóâàâ 5 % ïðèáóòêó íà âêëàäåíèé êàïіòàë.
Іç ÷àñîì äåäàëі áіëüøå êîøòіâ íà ñòâîðåííÿ çàëіçíè÷íîї ìåðåæі âèäіëÿëîñÿ ç äåðæàâíîї ñêàðáíèöі.
Ïåðøó â Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі çàëіçíèöþ Îäåñà–Áàëòà, äîâæèíîþ
213 êì, áóäóâàëè çà äåðæàâíèé êîøò. Áóäіâíèöòâî òðèâàëî áëèçüêî 4 ðîêіâ
(1861–1865), ðîáîòàìè êåðóâàâ áàðîí Ê. ôîí Óíãåðí-Øòåðíáåðã. Ó òðàâíі
1866 ð. ðîçïî÷àòî áóäіâíèöòâî Êèєâî-Áàëòñüêîї çàëіçíèöі ÿê ïðîäîâæåííÿ
ëіíії Îäåñà–Áàëòà. Ðóõ ïîòÿãіâ íà öіé ëіíії áóëî âіäêðèòî ÷åðåç 4 ðîêè.
Ôîðìàëüíî ïî÷àòêîì іñíóâàííÿ Ïіâäåííî-Çàõіäíîї çàëіçíèöі є 7 ÷åðâíÿ
1870 ð.
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ПЕРСОНАЛІЇ
ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÎÄІÍ
(1848–1898)
Іíæåíåð і â÷åíèé ó ãàëóçі çàëіçíè÷íîãî òðàíñïîðòó.
Çàêіí÷èâ òåõíîëîãі÷íèé іíñòèòóò òà іíñòèòóò іíæåíåðіâ øëÿõіâ ñïîëó÷åííÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðçі. Ó 1877 ð.
ïðèїõàâ äî Êèєâà, ìàþ÷è âæå äîñâіä áóäіâíèöòâà
Ðÿæñüêî-Âÿçåìñüêîї çàëіçíèöі. Áîðîäіí ïåðøèì ó Ðîñії çàêëàâ îñíîâè ëîêîìîòèâíîї íàóêè, ñòâîðåíі íèì
ìàéñòåðíі і ëàáîðàòîðії ââàæàëèñÿ åòàëîíîì äëÿ âñіõ
çà ëіçíèöü іìïåðії. Îáëàäíàâøè ìàéñòåðíі ïàðîâèìè
ìàøèíàìè, íîâіòíіìè ìåõàíіçìàìè é óñòàòêóâàííÿì,
âіí ñòâîðèâ ïðè çàëіçíèöі ìîãóòíє ïіäïðèєìñòâî,
Îëåêñàíäð Áîðîäіí
çäàòíå íå òіëüêè ðåìîíòóâàòè, àëå é áóäóâàòè ïàñàæèðñüêі і âàíòàæíі âàãîíè, à òàêîæ ïàðîâîçè ç óäîñêîíàëåíèìè ïàðîâèìè
ìàøèíàìè. Çàâäÿêè éîãî âìіëîìó êåðіâíèöòâó çàëіçíèöÿ іç ÷èñëà íàéíåðåíòàáåëüíіøèõ ïåðåéøëà â ðîçðÿä ïðèáóòêîâèõ. Áóëî ñòâîðåíî îäèí ç íàéøâèäêіñíіøèõ ïàðîâîçіâ òîãî ÷àñó, êîòðèé íà äіëÿíöі Êèїâ–Êîçÿòèí ç 12-ìà
ïàñàæèðñüêèìè âàãîíàìè ðîçâèâàâ øâèäêіñòü ìàéæå 100 êì íà ãîäèíó.
Çóñèëëÿìè Î. Áîðîäіíà áóëî âіäêðèòî äâà òåõíі÷íèõ çàëіçíè÷íèõ ó÷èëèùà – â
Îäåñі і Êèєâі; áóëî ñòâîðåíî ïåíñіéíó êàñó, ùî ñóòòєâî äîïîìàãàëà çàëіçíè÷íèêàì, ÿêі ïîòðàïèëè â áіäó; ç’ÿâèëèñÿ ïåðøі їäàëüíі äëÿ ðîáіòíèêіâ.
Використовуючи факти біографії, схарактеризуйте заходи, завдяки яким О. Бородін досяг успіхів у будівництві Південно-Західної
залізниці.

Îñíîâó ïåðâèííîї çàëіçíè÷íîї ìåðåæі Óêðàїíè ñêëàäàëè ìàãіñòðàëі, ïðèçíà÷åíі äëÿ äîñòàâêè óêðàїíñüêîãî õëіáà â ðåãіîíè іìïåðії òà íà åêñïîðò.
Çàëіçíè÷íà ìåðåæà çâ’ÿçóâàëà êîæíèé óêðàїíñüêèé ðåãіîí іç ÷îðíîìîðñüêîàçîâñüêèìè òà áàëòіéñüêèìè ïîðòàìè.
Çàëіçíè÷íå áóäіâíèöòâî íàïåðåäîäíі é ó ïåðіîä ïðîìèñëîâîãî ïіäíåñåííÿ
â 1890-õ ðîêàõ âåëîñÿ çäåáіëüøîãî â Äîíåöüêî-Êðèâîðіçüêîìó áàñåéíі àáî
áóëî ñïðÿìîâàíå íà ñïîëó÷åííÿ ïåâíîãî ðàéîíó ç îñíîâíèìè åêîíîìі÷íèìè
ðåãіîíàìè іìïåðії. Íàéâàæëèâіøîþ
ëіíієþ, ÿêó ïîáóäóâàëè â Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі, áóëà Êàòåðèíèíñüêà
çàëіçíèöÿ – âіä ñòàíöії ßñèíóâàòà Äîíåöüêîї çàëіçíèöі äî ñòàíöії Äîëèíñüêà
Õàðêіâñüêî-Ìèêîëàїâñüêîї
çàëіçíèöі.
Ç’єäíàâøè âóãëåâèäîáóâíèé ðåãіîí ç
ðàéîíîì âèäîáóòêó çàëіçíîї ðóäè, ìàãіñòðàëü ñïðèÿëà øèðîêîìó ðîçâèòêó
ìåòàëóðãії é çàáåçïå÷èëà íîâèé âèõіä
Íîâèé çàëіçíè÷íèé ìіñò ÷åðåç
äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ äîíåöüêîãî âóãіëÄíіïðî â Êèєâі. 1890 ð.
ëÿ â çàõіäíîìó íàïðÿìêó.
Схарактеризуйте розвиток залізничного транспорту в Наддніпрянській Україні.
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3. Розвиток внутрішньої торгівлі
Ïіäâèùåííÿ ïîïèòó íà òîâàðè ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà і ïðîìèñëîâîñòі
ïðèñêîðèëè ðîçâèòîê òîðãіâëі. Ïîêàçíèêîì öüîãî ïðîöåñó áóëè ÿðìàðêè.
ßðìàðêè – ïåðіîäè÷íî âëàøòîâóâàíі
â óñòàíîâëåíèõ ìіñöÿõ (ìіñòàõ, ìіñòå÷êàõ, âåëèêèõ ñåëàõ) òîðãè; ïðîõîäèëè â
óñі ïîðè ðîêó. Ó çâ’ÿçêó ç âіäñóòíіñòþ
âäîñêîíàëåíèõ øëÿõіâ ñïîëó÷åííÿ і
âіäñòàëіñòþ çàñîáіâ òðàíñïîðòóâàííÿ
íàéáіëüøі òîðãîâі îïåðàöії íà ÿðìàðêàõ
Êîíòðàêòîâèé ÿðìàðîê ó Êèєâі.
ïðîâîäèëè â ñі÷íі, ëþòîìó, ÷åðâíі, ëèïÏîøòіâêà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
íі, ñåðïíі, êîëè ґðóíòîâі øëÿõè áóëè
íàéáіëüø çðó÷íі äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ âàíòàæіâ.
Íàéáіëüøі ç íèõ – Êîíòðàêòîâèé ó Êèєâі, Ïåòðîïàâëіâñüêèé ó Êàòåðèíîñëàâі, Ãåîðãіїâñüêèé ó Єëèñàâåòãðàäі, Ïîêðîâñüêèé ó Õàðêîâі. Òîâàðè ç
Óêðàїíè – êîðèñíі êîïàëèíè, ìàøèíè, õëіá, öóêîð, òþòþí, ñіëü – ìàëè
âåëèêèé ïîïèò ó Öåíòðàëüíіé Ðîñії, Ïðèáàëòèöі, Áіëîðóñі. Íà äåÿêèõ
ÿðìàðêàõ óêëàäàëèñÿ é ìіæíàðîäíі òîðãîâåëüíі êîíòðàêòè ç êóïöÿìè
єâðîïåéñüêèõ êðàїí.
У перших числах лютого урочисто відкривалася торгівля на Олександрівській
площі Подолу (сьогодні – Контрактова площа). Продавали і купували у спеціально
збитих дерев’яних балаганах і в Контрактовому будинку. Ярмарок пропонував найрізноманітніший асортимент товарів. На площі переважали торговці пряниками,
халвою, пастилою та іншими солодощами. «Ще трохи – і пряники витіснять усі
товари і заволодіють ярмарком», – жартували торговці. Незабаром конкуренцію їм
склали нові ласощі – французькі вафлі. Їх готували прямо на місці на очах покупців.
При цьому продавець повинен був уміло вдавати із себе справжнього француза.
Використання таких слів, як «сільвупле», істотно піднімало рівень продажів... З року
в рік на ярмарку з’являлися новинки – м’які меблі, кавказький шовк, опудала птахів.
Угоди на мільйонні суми вкладалися, коли до Києва з’їжджалися так звані «контрактовичі» – цукрозаводчики, земле- і судновласники, орендарі, лісопромисловці,
представники вугільних копалень…

Уявіть себе купцем («контрактовичем»), розкажіть про свою участь в
одному з ярмарків.

Äðіáíі ìіñüêі, ìіñòå÷êîâі òà ñіëüñüêі ÿðìàðêè îáñëóãîâóâàëè ïîðіâíÿíî
íåâåëèêèé ðàéîí, ïåðåâàæíî íàâêîëèøíі íàñåëåíі ïóíêòè. Òðèâàëіñòü
òàêèõ ÿðìàðêіâ îáìåæóâàëàñü îäíèì-äâîìà äíÿìè. Ó öèõ ÿðìàðêàõ áðàëî
ó÷àñòü ìàéæå âñå ìіñöåâå íàñåëåííÿ. Îñêіëüêè â ñіëüñüêèõ ìіñöåâîñòÿõ
ïîñòіéíà òîðãіâëÿ áóëà ñëàáîðîçâèíåíà, òî ÿðìàðêè áóëè ìіñöåì çáóòó
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïðîäóêòіâ òà ñåëÿíñüêèõ ïðîìèñëîâèõ âèðîáіâ.
Уявіть себе селянином другої половини XIX ст. З якою метою ви завітали на ярмарок? Опишіть свій день на цих торгах.
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Âàæëèâå çíà÷åííÿ ó âíóòðіøíіé òîðãіâëі ìàëè òàêîæ ñіëüñüêі òà ìіñüêі
áàçàðè. Ñåðåä ìіñòå÷êîâèõ âèäіëèëèñÿ
áàçàðè â ìіñòå÷êàõ Ñòàâèùі (Òàðàùàíñüêèé ïîâіò), Ñìіëі, Ãîðîäèùі (×åðêàñüêèé ïîâіò), Òàãàí÷і (Êàíіâñüêèé ïîâіò)
Êèїâñüêîї ãóáåðíії. Ó Ñòàâèùі áàçàðè
âіäáóâàëèñÿ ÷åðåç êîæíі äâà òèæíі.
Íàéáіëüø õîäîâèìè ç ìіñöåâèõ òîâàðіâ
íà óêðàїíñüêèõ áàçàðàõ áóëè çåðíî і
õóäîáà. Ó âåëèêèõ ìіñòàõ äіÿëî ùîäåíßðìàðîê ó ìіñòå÷êó І÷íі.
íî êіëüêà áàçàðіâ. Òàê, íàïðèêіíöі
Õóäîæíèê Â. Øòåðíáåðã. 1836 ð.
XIX ñò. â Êèєâі їõ áóëî 6, ó Õàðêîâі òà
Îäåñі – ïî 5. Ðîçøèðèâñÿ àñîðòèìåíò òîâàðіâ. Ïîðÿä іç ïðîäóêòàìè çåìëåðîáñòâà і òâàðèííèöòâà äåäàëі áіëüøå ç’ÿâëÿëîñÿ íà ðèíêó ïðîìèñëîâèõ
âèðîáіâ. Çðîñòàííÿ òðàíñïîðòó, îñîáëèâî çàëіçíè÷íîãî, ñïðèÿëî ðîçøèðåííþ ãåîãðàôії òîðãіâëі: íà áàçàðè äîñòàâëÿëè òîâàðè íå ëèøå ç áëèçüêèõ
ìіñöåâîñòåé, à é ç âіääàëåíèõ ãóáåðíіé.
Як ви вважаєте, наскільки актуальними є базари в наш час?

Âіä 1860-õ ðîêіâ ïîøèðþєòüñÿ òîðãіâëÿ â ìàãàçèíàõ òà ëàâêàõ. Â óìîâàõ
øâèäêîãî іíäóñòðіàëüíîãî ðîçâèòêó ñòàöіîíàðíà òîðãіâëÿ íàáóëà íîâèõ ôîðì.
Çðîñòàâ її îáñÿã і çáіëüøóâàâñÿ àñîðòèìåíò òîâàðіâ. Öå, çîêðåìà, çäіéñíþâàëîñÿ ñòâîðåííÿì âåëèêèõ óíіâåðñàëüíèõ і áàãàòîïðîôіëüíèõ ìàãàçèíіâ.
Корчма (коршма, шинок) – заклад для продажу горілчаних напоїв, їжі та відпочинку подорожніх. Завідували корчмою корчмарі. Їх робота вважалася непристойною для «добрих людей», тому традиційно її виконували євреї, вірмени, греки тощо.
Корчма в селі була тим, чим для міського жителя була кав’ярня. Містилася звичайно
в центрі села, інколи – на околиці, на перехресті великих доріг. Мала характер громадської установи, своєрідного сільського клубу: тут можна було зустрітися з друзями, обмінятися новинами, укласти договір. У корчмі та біля неї щонеділі грали
музики, лунали пісні.

1

2

1 – Áіëÿ øèíêó. Õóäîæíèê І. Ñîêîëîâ. 1864 ð.
2 – Ñіëüñüêèé áàçàð. Äðóãà ïîëîâèíà ÕІÕ ñò.
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Поміркуйте, про що вели розмови відвідувачі корчми. Складіть зміст
такої бесіди (діалогу).

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çâ’ÿçêó ìіæ ãóðòîâèìè ïîñòàâíèêàìè òà ïîêóïöÿìè
âèíèêàþòü áіðæі, íà ÿêèõ ïðîäàþòü òîâàðè âåëèêèìè ïàðòіÿìè. Áіðæà ÿê
îñîáëèâà ôîðìà ðèíêó іñòîðè÷íî óòâîðèëàñÿ â óìîâàõ ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó. Äëÿ íåї áóëè õàðàêòåðíі ðåãóëÿðíі äіëîâі çáîðè, íà ÿêèõ çäіéñíþâàëè
òîðãіâëþ íà îñíîâі óêëàäàííÿ óãîä, ùî ïіäïîðÿäêîâóâàëèñÿ ñïåöіàëüíèì
ïðàâèëàì, і âñòàíîâëþâàëè öіíè, ïðèéíÿòíі äëÿ ó÷àñíèêіâ îïåðàöії. Íàéáіëüøèìè ñåðåä íèõ ñòàëè Êèїâñüêà òà Îäåñüêà. Äåÿêі áіðæі ñïåöіàëіçóâàëèñÿ íà ïðîäàæó ïåâíîãî òîâàðó – õëіáà (Єëèñàâåòãðàäñüêà і Ìèêîëàїâñüêà), âóãіëëÿ òà çàëіçà (Õàðêіâñüêà).
Використовуючи
«біржа».

інтернет-ресурси,

з’ясуйте

значення

терміна

4. Урбанізація
Ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі ñóïðîâîäæóâàâñÿ çðîñòàííÿì ìіñò, ÿêі ñòàâàëè íå
Урбанізація
я (від лат. urbanuss –
òіëüêè àäìіíіñòðàòèâíèìè, à é ïðîìèñ«міський») – зростання значення
міст у розвитку суспільства, яке
ëîâèìè öåíòðàìè êðàїíè, äå âèðîáëÿсупроводжується ростом і
ëîñÿ 70 % óñієї ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії.
розвитком міських поселень,
Óïðîäîâæ 1863–1897 ðð. ÷èñåëüíіñòü
зростанням кількості міського
ìіñüêèõ æèòåëіâ â Óêðàїíі çðîñëà âіä
населення, поширенням міського
1,46 äî 2,98 ìëí îñіá. Îñîáëèâî øâèäêî
способу життя в певній області,
çðîñòàëè ìіñòà â Êàòåðèíîñëàâñüêіé,
країні.
Êèїâñüêіé òà Õåðñîíñüêіé ãóáåðíіÿõ.
Íàïðèêіíöі ñòîëіòòÿ â Óêðàїíі íàëі÷óâàëîñÿ 130 ìіñò, äå ïðîæèâàëî 13 %
íàñåëåííÿ. Íàéáіëüøèìè ìіñòàìè áóëè Îäåñà (403,8 òèñ.), Êèїâ (247,7 òèñ.),
Õàðêіâ (173,9 òèñ.), Êàòåðèíîñëàâ
(112,8 òèñ.).
Ðîçãîðòàєòüñÿ ïðîìèñëîâà òà æèòëîâà çàáóäîâà ìіñò: çâîäÿòüñÿ ïðîìèñëîâі
òà òîðãîâåëüíі ïіäïðèєìñòâà, áàíêè, êîíòîðè, ïðèìіùåííÿ ìіñüêèõ äóì, çåìñòâ,
äâîðÿíñüêèõ òà êóïåöüêèõ çіáðàíü, òåàòðіâ, íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, âîêçàëіâ.
Îäåñà, âóëèöÿ Ñàäîâà. Ïîøòіâêà
Âіäïîâіäíî äî àðõіòåêòóðíèõ ïëàíіâ
ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
öåíòðàëüíі âóëèöі ìîñòÿòü áðóêіâêîþ,
îçåëåíÿþòü. Ïðîâîäèòüñÿ âîäîãіí, íà âóëèöÿõ ç’ÿâëÿþòüñÿ ãàñîâі ëіõòàðі,
ìіñüêèé òðàíñïîðò – êîíêà (êіííèé òðàìâàé), åëåêòðè÷íі òðàìâàї. Âîäíî÷àñ õàîòè÷íî çàáóäîâóþòüñÿ îêîëèöі – ðîáіòíè÷à Øóëÿâêà â Êèєâі, Ïåðåñèï òà Ìîëäàâàíêà â Îäåñі. Òàêі çàáóäіâëі çà íèçüêó ÿêіñòü òà ñêóï÷åííÿ
ñïîðóä íàçèâàëè «ñîáà÷іâêè», «øàíõàї».
Оцініть рівень урбанізації в Наддніпрянській Україні.
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Ïåðøèé ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії åëåêòðè÷íèé òðàìâàé.
Êèїâ. Ñâіòëèíà êіíöÿ ÕІÕ ñò.

У 1890-х роках у Катеринославі почали діяти перші телефони. Телефонна мережа поєднала місто з найбільшими торговельними регіонами Росії. Діяли купецьке
товариство й комерційне зібрання, для якого побудували спеціальне приміщення –
Комерційний клуб. Для поповнення лав фінансистів, економістів, бухгалтерів було
відкрито комерційні училища – товариства прикажчиків та купецького товариства.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
1. Використовуючи карту на с. 135, назвіть найбільші міста пореформеного періоду.
2. Уявіть себе сучасником тогочасних подій. Ви стали свідком розмови
мешканців міста й села. Окресліть коло питань, що могли бути предметом їхньої
розмови.
3. Дайте визначення понять: «індустріалізація», «фабрика».
4. Поясніть, чому розвиток промисловості та розвиток транспорту взаємопов’язані
між собою.
5. Оцініть зміни, що відбулися в пореформений час у Наддніпрянській Україні.

§ 20. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
1. Хлопоманство
Âіä êіíöÿ 1850-õ ðîêіâ ñâіé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàöіîíàëüíîї ñâіäîìîñòі
çðîáèëè óêðàїíîôіëè. Óêðàїíîôіëüñòâî áóëî ñïåöèôі÷íèì ïðîÿâîì іíòåëåêòóàëüíîãî òà äóõîâíîãî ðîçâèòêó åëіòè. Óêðàїíîôіëè áðàëè íàéàêòèâíіøó ó÷àñòü ó äіÿëüíîñòі ãðîìàä, çåìñüêîìó ðóñі, ïðîñâіòíèöòâі íàðîäíèõ
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Õëîïîìàíè. Ñâіòëèíà 1860–1870-õ ðîêіâ

ìàñ óêðàїíñüêèõ çåìåëü, íàëàãîäæåííі çâ’ÿçêіâ ìіæ íàääíіïðÿíöÿìè é
çàõіäíèìè óêðàїíöÿìè, â îðієíòàöії íà єâðîïåéñüêі ïðàâîâі òà ïîëіòè÷íі
іäåàëè.
Õëîïîìàíè – íàðîäíèöüêî-êóëüòóðíà òå÷іÿ іíòåëіãåíöії ó Ïðàâîáåðåæíіé Óêðàїíі 1850–1860-õ ðîêіâ, ÿêà ïðàãíóëà çáëèæåííÿ іç ñåëÿíñòâîì.
Âëàñíå, õëîïîìàíàìè (âіä ïîëüñüêîãî «õëîïè» – ñåëÿíè) їõ ïðîçâàëè íåäîáðîçè÷ëèâöі ÷åðåç їõíþ ïðèõèëüíіñòü äî ñåëÿíñòâà. Öåé ðóõ ïіä âïëèâîì çàõіäíîєâðîïåéñüêèõ ñîöіàëüíî-ðåâîëþöіéíèõ іäåé (íàñàìïåðåä,
Ï. Ïðóäîíà òà Ë. Áëàíêі) òà ðîñіéñüêîãî íàðîäíèöòâà âèíèê ñåðåä ñòóäåíòіâ Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó, ÿêі ïîõîäèëè ç ïîëîíіçîâàíèõ øëÿõåòñüêèõ
ðîäèí. Ñåðåä çàñíîâíèêіâ – Â. Àíòîíîâè÷, Ò. Ðèëüñüêèé, Á. Ïîçíàíñüêèé,
Ê. Ìèõàëü÷óê, Ï. Æèòåöüêèé, Ï. ×óáèíñüêèé. Âîíè âіäêèäàëè ðåâîëþöіéíі ìåòîäè áîðîòüáè і єäèíîþ ñâîєþ ìåòîþ ïðîãîëîøóâàëè ïðîñâіòó
íàðîäó. Ïіä ÷àñ ëіòíіõ êàíіêóë îðãàíіçîâóâàëè ìàíäðіâêè Íàääíіïðÿíñüêîþ Óêðàїíîþ, âіäîìі ÿê «õîäіííÿ â íàðîä», ùîá ïіçíàòè êðàé òà éîãî
ëþäåé.
Ðåïðåñії ðîñіéñüêîї âëàäè íà ïî÷àòêó 1860-õ ðîêіâ çìóñèëè õëîïîìàíіâ
ïðèïèíèòè ñâîþ äіÿëüíіñòü. Ïðîòå âîíè ïðîäîâæóâàëè áðàòè ó÷àñòü ó
ðîáîòі Êèїâñüêîї ãðîìàäè, çàéìàòèñÿ êóëüòóðíî-îñâіòíüîþ äіÿëüíіñòþ, àëå
âæå áåç îðãàíіçàöіéíîãî îôîðìëåííÿ.

польській партії, що трималася до сих пір незмінно найбільш непримиренних
шляхетських тенденцій, виявилося чудове явище: жменя молоді, зблизившись із
українофілами, зуміла відмовитися від цих тенденцій і виступила з радикально
демократичною програмою, яка образила найчутливішим чином стару польську
гвардію. У розділі відщепенців стояв студент Рильський, дуже енергійна й цікава
особистість, одна з тих особистостей, які наче навмисне створені для того, щоб увібрати в себе щось нове, ще не помітне для інших, і дати йому форму», – згадував
сучасник подій В. Авсєєнко.
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ПЕРСОНАЛІЇ
ÒÀÄÅÉ ÐÈËÜÑÜÊÈÉ
(1841–1902)
Åòíîãðàô, ôîëüêëîðèñò, åêîíîìіñò, êóëüòóðíî-îñâіòíіé äіÿ÷, ó÷àñíèê ãðîìàäіâñüêîãî ðóõó. Íàðîäèâñÿ â
ïîëüñüêіé øëÿõåòñüêіé ðîäèíі íà Êèїâùèíі. Îñâіòó
çäîáóâ ó Äðóãіé êèїâñüêіé ãіìíàçії òà íà іñòîðèêî-ôіëîëîãі÷íîìó ôàêóëüòåòі Óíіâåðñèòåòó ñâ. Âîëîäèìèðà.
Áóâ îäíèì ç ôóíäàòîðіâ Êèїâñüêîї ãðîìàäè. Îñåëèâñÿ
â ðîäîâîìó ìàєòêó â ñ. Ðîìàíіâêà íà Æèòîìèðùèíі.
Çàñíóâàâ і óòðèìóâàâ óêðàїíñüêó øêîëó äëÿ äіòåé і
äîðîñëèõ. «Ìè íå ìîæåìî çàëèøàòèñÿ êîëîíіñòàìè,
Òàäåé Ðèëüñüêèé
ÿêùî õî÷åìî áóòè êîðèñíèìè íàðîäîâі… çàáóëà âåëüìîæíà øëÿõòà, ùî âñÿêèé ÷îëîâіê îäíàêîâî ðîäèòüñÿ, âìіëà âîíà êðè÷àòü çà
çîëîòó âîëüíîñòü, òà íå âìіëà єþ ïîäіëèòöÿ ç ëþäîì, ïðîñòîãî ñåëÿíèíà íàçèâàëà õàìîì, à ñëîâîì “õëîï” âîíà ëàÿëàñü, çàáóëà, ùî òîé íіê÷åìíèé õëîï
ñâîєþ ïðàöåþ єї ãîäóє», – ïèñàâ Ò. Ðèëüñüêèé. Ïіñëÿ âòðàòè ñâîєї ïåðøîї äðóæèíè âçÿâ øëþá іç ñåëÿíêîþ Ìåëàíієþ ×óïðèíîþ. Ó ðîäèíі Ðèëüñüêèõ áóëî
òðîє ñèíіâ. Ìîëîäøèé, íàçâàíèé íà ÷åñòü Ìàêñèìà Çàëіçíÿêà, ñòàâ âіäîìèì
óêðàїíñüêèì ïîåòîì. «Âñå éîãî æèòòÿ áóëî íà ïîäèâ ãàðìîíіéíèì ñïîëó÷åííÿì іäåàëіâ òà â÷èíêіâ», – ïèñàâ ïðî Ò. Ðèëüñüêîãî іñòîðèê Î. Ëåâèöüêèé.
Використовуючи підручник, доберіть факти, які стверджують тезу
О. Левицького.

2. Громади
Ãðîìàäè – îðãàíіçàöії óêðàїíñüêîї іíòåëіãåíöії ó äðóãіé ïîëîâèíі XIX –
íà ïî÷àòêó XX ñò. â Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі, ÿêі ïðîâîäèëè íàöіîíàëüíîêóëüòóðíó òà ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íó äіÿëüíіñòü. Іñíóâàëè â Êèєâі, Õàðêîâі,
Îäåñі, Õåðñîíі, ×åðíіãîâі.
Ïåðøà ãðîìàäà âèíèêëà íàïðèêіíöі 1850-õ ðîêіâ ó Ïåòåðáóðçі. Äî її
ñêëàäó ââіéøëè Ì. Êîñòîìàðîâ, Ò. Øåâ÷åíêî, Ï. Êóëіø, Â. Áіëîçåðñüêèé,
Ô. і Î. Ëàçàðåâñüêі. Êîøòîì óêðàїíñüêèõ çåìëåâëàñíèêіâ Â. Òàðíîâñüêîãî
òà Ã. Ґàëàãàíà ãðîìàäіâöі âèäàâàëè òâîðè óêðàїíñüêèõ ïèñüìåííèêіâ, à
âïðîäîâæ 1861–1862 ðð. – ÷àñîïèñ «Îñíîâà».
«Коли звільнення селян розчистило поле для діяльності на користь народу,
негайно ж з’явився літературний орган, цілком присвячений інтересам української
народності. Орган цей – “Основа”; біля нього згрупувалися всі представники тодішнього українофільства. На чолі їх стояли ті ж старі члени Кирило-Мефодіївського
товариства: Костомаров, Шевченко, Куліш і Білозерський. До них приєдналися
молоді українці, у яких було жваве національне почуття. Видавалася “Основа” не на
Півдні, а в Петербурзі», – відзначала історик О. Єфименко.

Як ви вважаєте, чому перша громада утворилася в Петербурзі?

Îñíîâíèì ïèòàííÿì, ÿêå íàéáіëüøå äèñêóòóâàëîñÿ íà ñòîðіíêàõ ÷àñîïèñó, áóëî íàöіîíàëüíå. Ó ïîëåìіöі ç ðîñіéñüêîþ, ïîëüñüêîþ, íіìåöüêîþ,
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єâðåéñüêîþ ïðåñîþ ÷àñîïèñ îáñòîþâàâ ïðîãðàìó ðîçâèòêó íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè, ñòâîðåííÿ â Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі ìåðåæі øêіë, çàïðîâàäæåííÿ â
íèõ íàâ÷àííÿ ðіäíîþ ìîâîþ êîðіííîãî íàñåëåííÿ. Óêàçóâàâ íà ïåðøîðÿäíå
çíà÷åííÿ ñèñòåìàòè÷íîãî âèäàííÿ öієþ ìîâîþ íàóêîâî-ïîïóëÿðíîї ëіòåðàòóðè
ÿê äëÿ çàãàëüíîї îñâіòè ìàñ, òàê і äëÿ ôîðìóâàííÿ її ñâіäîìîñòі.
Схарактеризуйте завдання, які ставила перед собою редакція часопису.

1861 ð. óòâîðèëàñÿ Êèїâñüêà ãðîìàäà, äî ÿêîї âõîäèëè Â. Àíòîíîâè÷,
Ì. Äðàãîìàíîâ, Ï. ×óáèíñüêèé, Ò. Ðèëüñüêèé.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÀÍÒÎÍÎÂÈ×
(1834–1908)
Іñòîðèê, àðõåîãðàô, åòíîãðàô, àðõåîëîã ïîëüñüêîóãîðñüêîãî ïîõîäæåííÿ. Çàêіí÷èâ ìåäè÷íèé òà іñòîðèêî-ôіëîëîãі÷íèé ôàêóëüòåòè Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó. Áóâ îäíèì ç îðãàíіçàòîðіâ і ãîëîâîþ Êèїâñüêîї
ãðîìàäè. Íàëåæàâ äî õëîïîìàíіâ. Âіä 1878 ð. – ïðîôåñîð іñòîðії Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó. Àâòîð áàãàòüîõ
ïðàöü ç іñòîðії Óêðàїíè, ñåðåä ÿêèõ äîñëіäæåííÿ ç
іñòîðії óêðàїíñüêîãî êîçàöòâà, ñåëÿíñòâà, öåðêâè òà ðåëіãіéíîãî æèòòÿ, ïðàöі ïðî ãàéäàìà÷÷èíó. Â. Àíòîíîâè÷
Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷ óâàæàâ, ùî â íàöіîíàëüíîìó âіäðîäæåííі «іäåòüñÿ íå
ïðî âіäðîäæåííÿ äåðæàâíîї íàöії, à åòíîãðàôі÷íîї»,
áî êîæíà ç íèõ «âèìàãàëà, ùîá їé äàëè ïðàâî íà іñíóâàííÿ âëàñíîї êóëüòóðè,
ùîá ó äåðæàâíîìó çàêîíîäàâñòâі çàáåçïå÷åíî їé óñі ïðàâà òà ïîòðåáè». «Ðóõ çà
âіäðîäæåííÿ, – ïèñàâ Â. Àíòîíîâè÷, – ...òàêîæ ïî÷èíàєòüñÿ âіä ïîîäèíîêèõ
ëþäåé». Îñîáëèâî õàðàêòåðíîþ äëÿ òîãî÷àñíèõ íàñòðîїâ áóëà «Ìîÿ ñïîâіäü»
Â. Àíòîíîâè÷à. Öèì òâîðîì âіí çàïî÷àòêóâàâ ïîâîðîò îïîëÿ÷åíîї óêðàїíñüêîї
øëÿõòè äî íàðîäó.
З’ясуйте, що зближує Т. Рильського і В. Антоновича, робить представниками однієї епохи.

Ãðîìàäіâöі ââàæàëè ñâîїì îñíîâíèì çàâäàííÿì ïîøèðåííÿ îñâіòè. Âîíè
áðàëè ó÷àñòü ó ðîáîòі íåäіëüíèõ øêіë, âèäàâàëè óêðàїíñüêó ïîïóëÿðíó é
íàóêîâó ëіòåðàòóðó, çáèðàëè ìàòåðіàëè ç åòíîãðàôії òà ôîëüêëîðó. Íîâå
ïîêîëіííÿ іíòåëіãåíöії ðîçóìіëî, ùî ìàéáóòíіé ïðîãðåñ ñóñïіëüñòâà çàëåæèòü âіä îñâі÷åíîñòі, ðіâíÿ ñàìîñâіäîìîñòі ìàñ, âáà÷àëî ìîæëèâіñòü äîñÿãíåííÿ âèùîãî öèâіëіçàöіéíîãî ðіâíÿ ëèøå çàâäÿêè ðîçâèòêó ñâîєї íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè é äóõîâíîñòі.
Поміркуйте, як розв’язання проблеми освіченості селянства давало
змогу досягти «вищого цивілізаційного рівня», тобто перейти від
традиційного до індустріального суспільства.

Óïðîäîâæ 1863–1864 ðð. â óìîâàõ ïåðåñëіäóâàííÿ òà àðåøòіâ ãðîìàäè
ïðèïèíèëè äіÿëüíіñòü, âіäíîâèâøè її ëèøå íà ïî÷àòêó 1870-õ ðîêіâ.
Ïðîâіäíó ðîëü ó ãðîìàäіâñüêîìó ðóñі âіäіãðàâàëè «ñòàðі ãðîìàäіâöі» –
ëіáåðàëè. Âîíè âèñóâàëè êóëüòóðíèöüêі ãàñëà – óâàæàëè, ùî ðîçâ’ÿçàííÿ
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íàöіîíàëüíîãî ïèòàííÿ ìîæëèâå øëÿõîì øèðîêîї ïðîñâіòíèöüêîї äіÿëüíîñòі ñåðåä íàðîäó. Ãðîìàäè ðîçãîðíóëè ðîáîòó â Êèєâі, Ïîëòàâі, ×åðíіãîâі, Îäåñі, Õàðêîâі, Êàòåðèíîñëàâі. Íàéáіëüøîþ і íàéâïëèâîâіøîþ â
Óêðàїíі áóëà Êèїâñüêà ãðîìàäà, ùî äіÿëà äî êіíöÿ 1890-õ ðîêіâ, ÿêà
îá’єäíàëà ñïðàâæíє ñóçіð’ÿ óêðàїíñüêîї іíòåëіãåíöії. Àêòèâíèìè äіÿ÷àìè
ãðîìàäіâñüêîãî ðóõó áóëè åòíîãðàô Ô. Âîâê, ïóáëіöèñò, іñòîðèê, ëіòåðàòóðîçíàâåöü, ãðîìàäñüêèé äіÿ÷ Ì. Äðàãîìàíîâ, êîìïîçèòîð Ì. Ëèñåíêî, äðàìàòóðã Ì. Ñòàðèöüêèé, áðàòè Òîáіëåâè÷і.
Íåàáèÿêå çíà÷åííÿ ìàëà é ïðîñâіòíèöüêà äіÿëüíіñòü ëіòåðàòóðíî-ïîëіòè÷íîї ãàçåòè «Êèåâñêèé òåëåãðàô». Її çàñíóâàëè Ì. ×åðíèøîâ òà À. ôîí Þíê.
Âèõîäÿ÷è âïðîäîâæ 1859–1864 ðð. äâі÷і, à â 1864–1876 ðð. – òðè÷і íà òèæäåíü, ãàçåòà çãóðòóâàëà íàâêîëî ñåáå Â. Àíòîíîâè÷à, Â. Áåðåíøòàìà,
Ô. Âîâêà, Ì. Äðàãîìàíîâà, Ï. Æèòåöüêîãî, Î. Ðóñîâà, Ï. ×óáèíñüêîãî,
ß. Øóëüãіíà òà іíøèõ çíàíèõ òîäі ãðîìàäіâöіâ.
Åìñüêèì óêàçîì «Êèåâñêèé òåëåãðàô» áóëî çàáîðîíåíî, à Ì. Äðàãîìàíîâ ÷åðåç ïåðåñëіäóâàííÿ çà ó÷àñòü ó äіÿëüíîñòі Êèїâñüêîї ãðîìàäè áóâ
çìóøåíèé åìіãðóâàòè çà êîðäîí.
Поміркуйте над виникненням громадівського руху. Закономірним чи
випадковим він був? Чому саме інтелігенція стала рушійною силою
національного руху на українських землях?

Ó 1880-õ ðîêàõ ãðîìàäіâöі â Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі îá’єäíàëèñÿ
íàâêîëî ÷àñîïèñó «Êèåâñêàÿ ñòàðèíà» (1888–1906). Íàïðèêіíöі XIX ñò. –
íà ïî÷àòêó XX ñò. äî Êèїâñüêîї ãðîìàäè ââіéøëè ìîëîäі äіÿ÷і: Ñ. Єôðåìîâ,
І. Ñòåøåíêî. Àêòèâíî ïðàöþâàëè â Õàðêîâі Ä. Ïèëü÷èêîâ, ïîäðóææÿ
Ï. і Î. Єôèìåíêè; ó ×åðíіãîâі – Ì. Êîöþáèíñüêèé, Á. Ãðіí÷åíêî, І. Øðàã.
1897 ð. â Êèєâі çà іíіöіàòèâîþ Â. Àíòîíîâè÷à òà Î. Êîíèñüêîãî âіäáóâñÿ
ç’їçä ÷ëåíіâ óêðàїíñüêèõ ãðîìàä, íà ÿêîìó áóëî çàñíîâàíî Çàãàëüíó óêðàїíñüêó áåçïàðòіéíó äåìîêðàòè÷íó îðãàíіçàöіþ. Äî íîâîñòâîðåíîї îðãàíіçàöії
ââіéøëè âñі ãðîìàäè, ùî іñíóâàëè ó 20 ìіñòàõ Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè.

3. Валуєвський циркуляр
Ðîçâèòîê íàöіîíàëüíîãî ðóõó â Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі ó äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. íåïîêîїâ ïðàâëÿ÷і êîëà Ðîñіéñüêîї іìïåðії, ÿêі íàìàãàëèñÿ
ïðèïèíèòè êóëüòóðíî-ïðîñâіòíèöüêó äіÿëüíіñòü óêðàїíñüêîї іíòåëіãåíöії.
Ó ïðåñі çáіëüøèëàñÿ êіëüêіñòü ñòàòåé, äå éøëîñÿ ïðî òå, ùî íå іñíóє àíі
óêðàїíñüêîї ìîâè, àíі íàöії, à óêðàїíöіâ çâèíóâà÷óâàëè â ñåïàðàòèçìі, ó
ñïðîáàõ ðîçâàëèòè іìïåðіþ. 12 ÷åðâíÿ 1862 ð. Îëåêñàíäð II âèäàâ óêàç ïðî
çàêðèòòÿ íåäіëüíèõ øêіë, îñêіëüêè íàâ÷àííÿ òàì âåëîñÿ óêðàїíñüêîþ
ìîâîþ.
18 ëèïíÿ 1863 ð. ìіíіñòð âíóòðіøíіõ ñïðàâ Ðîñії Ï. Âàëóєâ âèäàâ
öèðêóëÿð, ÿêèì çàáîðîíÿëîñÿ äðóêóâàòè óêðàїíñüêîþ ìîâîþ êíèæêè
«íàâ÷àëüíі і âçàãàëі ïðèçíà÷åíі äëÿ ïî÷àòêîâîãî ÷èòàííÿ íàðîäîì». Öå
îáóìîâëþâàëîñÿ íіáèòî áàæàííÿì ñàìèõ óêðàїíöіâ, ÿêі, çà ñëîâàìè Âàëóєâà, ââàæàþòü, ùî óêðàїíñüêîї «ìîâè íå áóëî і íå ìîæå áóòè».
Ðîñіéñüêèé óðÿä і ñëóõíÿíі öåðêîâíі âëàñòі çàáîðîíèëè âèäàâàòè
çðîáëåíèé Ï. Ìîðà÷åâñüêèì ïåðåêëàä Єâàíãåëіÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. Ïіä
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çàáîðîíîþ îïèíèëîñÿ é íàâ÷àííÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ, ùî ïðèðіâíþâàëîñÿ
äî ïîëіòè÷íîї ïðîïàãàíäè.
Як ви вважаєте, чому в липні 1863 р. з’явився Валуєвський циркуляр?
Назвіть основні положення цього документа.

4. Польське повстання 1863–1864 рр.
Íàöіîíàëüíà ïîëіòèêà ðîñіéñüêîãî ñàìîäåðæàâñòâà ñòàëà ïðè÷èíîþ
àêòèâіçàöії âèçâîëüíîãî ðóõó â Ðîñіéñüêіé іìïåðії. Ñåðåä ïîëüñüêîї øëÿõòè, áóðæóàçії òà іíòåëіãåíöії ïîïóëÿðíîþ áóëà äóìêà ïðî âіäðîäæåííÿ
ïîëüñüêîї äåðæàâè. Ó ïîëüñüêîìó íàöіîíàëüíîìó ðóñі ñêëàëîñÿ äâà òàáîðè: «áіëі» îáñòîþâàëè ïîìіðêîâàíі ïîçèöії é âèìàãàëè àâòîíîìії äëÿ Êîðîëіâñòâà Ïîëüñüêîãî ç óêðàїíñüêèìè, áіëîðóñüêèìè і ëèòîâñüêèìè çåìëÿìè;
«÷åðâîíі» äîäåðæóâàëèñÿ ðàäèêàëüíîї òàêòèêè, âèñòóïàþ÷è çà çáðîéíå
ðîçâ’ÿçàííÿ ïîëüñüêîãî ïèòàííÿ.
Ó ÷åðâíі 1862 ð. ñôîðìóâàâñÿ Öåíòðàëüíèé íàöіîíàëüíèé êîìіòåò
(ÖÍÊ), äî ÿêîãî ââіéøëè ß. Äîìáðîâñüêèé, Ç. Ïàäëåâñüêèé, Á. Øâàðöå,
À. Ãіëëåð. Ùå ðàíіøå, 1861 ð., óðîäæåíåöü Ñóìùèíè À. Ïîòåáíÿ, ÿêèé
ñëóæèâ ó ðîñіéñüêіé àðìії, ñòâîðèâ Êîìіòåò ðîñіéñüêèõ îôіöåðіâ ó Ïîëüùі.
×ëåíè îðãàíіçàöії òàêîæ áðàëè ó÷àñòü ó ïіäãîòîâöі çáðîéíîãî ïîâñòàííÿ.
Ïîâñòàííÿ ïî÷àëîñÿ â ñі÷íі 1863 ð. ÖÍÊ ïðîãîëîñèâ ñåáå Òèì÷àñîâèì
íàöіîíàëüíèì óðÿäîì. Çà éîãî íàêàçîì ïîâñòàíñüêі çàãîíè çäіéñíèëè íàïàä
íà óðÿäîâі âіéñüêà. Âèñòóï îõîïèâ Ïðàâîáåðåæíó Óêðàїíó. Äî ïîâñòàíöіâ
ïðèєäíóâàëèñÿ êîëèøíі âіéñüêîâîñëóæáîâöі ðîñіéñüêîї àðìії ðіçíèõ íàöіîíàëüíîñòåé. Ïîáëèçó Ëþáëіíà íà áîöі ïîâñòàëèõ âîþâàâ ïàðòèçàíñüêèé çàãіí
іç 400 áіéöіâ ïіä ïðîâîäîì І. Íå÷àÿ. Îäíàê ìàñîâîї ïіäòðèìêè óêðàїíöіâ ïîëÿêè íå äіñòàëè. Ïðàãíåííÿ âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ìàéáóòíüîї ïîëüñüêîї äåðæàâè
óêðàїíñüêі çåìëі âіäøòîâõóâàëè óêðàїíöіâ âіä ó÷àñòі â ïîâñòàííі. 1864 ð.
ðîñіéñüêі âіéñüêà ïðèäóøèëè ïîëüñüêå íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíå ïîâñòàííÿ.
Розкажіть про польське повстання, використовуючи такий план:
1) Коли відбулася ця подія? 2) Хто брав участь у повстанні? 3) Яку мету
переслідували повстанці? 4) Які наслідки мала ця історична подія?

5. Південно-Західне відділення Російського географічного
товариства
Ïіâäåííî-Çàõіäíå âіääіëåííÿ Іìïåðàòîðñüêîãî ðîñіéñüêîãî ãåîãðàôі÷íîãî
òîâàðèñòâà – ñàìîñòіéíå íàóêîâå òîâàðèñòâî, ñòâîðåíå â Êèєâі (1873) ç
ìåòîþ âèâ÷åííÿ ãåîãðàôії, åòíîãðàôії, åêîíîìіêè і ñòàòèñòèêè Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè.
Ó 1873 ð. ÷ëåíè Êèїâñüêîї ãðîìàäè – іñòîðèê І. Ëó÷èöüêèé, ïðàâíèê
Î. Êіñòÿêіâñüêèé òà іíøі – óâіéøëè äî ñêëàäó Ïіâäåííî-Çàõіäíîãî âіääіëåííÿ Ðîñіéñüêîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà. Ðåçóëüòàòîì їõíüîї äіÿëüíîñòі
ñòàëî îïðèëþäíåííÿ åòíîãðàôі÷íîãî, іñòîðè÷íîãî, ñòàòèñòè÷íîãî ìàòåðіàëó ïðî Óêðàїíó.
Ïåðøèì ãîëîâîþ òîâàðèñòâà áóâ Ã. Ґàëàãàí, ïіçíіøå – Â. Àíòîíîâè÷.
Ó ðîáîòі òîâàðèñòâà áðàëè ó÷àñòü Ô. Âîâê, Ì. Äðàãîìàíîâ, Ï. Æèòåöüêèé,
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Ì. Ëèñåíêî, Î. Ðóñîâ, Ï. ×óáèíñüêèé. Áóëî âèäàíî äâà òîìè «Çàïèñîê»
(1874–1875). Îêðåìèìè äîäàòêàìè â «Çàïèñêàõ» áóëî îïóáëіêîâàíî äóìè і
ïіñíі Î. Âåðåñàÿ. Çàõîäàìè òîâàðèñòâà âèäàâàëèñÿ çáіðêè ÷óìàöüêèõ ïіñåíü
І. Ðóä÷åíêà (1874), іñòîðè÷íèõ ïіñåíü Â. Àíòîíîâè÷à і Ì. Äðàãîìàíîâà.
Ó áåðåçíі 1874 ð. áóëî ïðîâåäåíî ïåðåïèñ íàñåëåííÿ Êèєâà. Ó ñåðïíі
1874 ð. çà іíіöіàòèâîþ òîâàðèñòâà âіäáóâñÿ III Àðõåîëîãі÷íèé ç’їçä ó Êèєâі,
à â áåðåçíі 1875 ð. òîâàðèñòâî âçÿëî ó÷àñòü ó ãåîãðàôі÷íîìó êîíãðåñі òà
âèñòàâöі â Ïàðèæі. Íà ïіäñòàâі Åìñüêîãî óêàçó ðîñіéñüêèé óðÿä ó ÷åðâíі
1876 ð. ëіêâіäóâàâ òîâàðèñòâî.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÎÑÒÀÏ ÂÅÐÅÑÀÉ
(1803–1890)
Êîáçàð, âèêîíàâåöü íàðîäíèõ äóì, іñòîðè÷íèõ, ïîáóòîâèõ, æàðòіâëèâèõ òà ñàòèðè÷íèõ ïіñåíü. Íàðîäèâñÿ
â ñ. Êàëþæèíöі íà ×åðíіãіâùèíі. Éîãî áàòüêî – Ìèêèòà Ãðèãîðîâè÷ Âåðåñàé – áóâ íåçðÿ÷èì і çàðîáëÿâ
íà ïðîæèòòÿ ãðîþ íà ñêðèïöі. Íà ÷åòâåðòîìó ðîöі
æèòòÿ Îñòàï îñëіï. Õëîïåöü ïåðåéìàâ ìèñòåöòâî ñïіâó òà ãðè íà áàíäóðі â êîáçàðÿ Þõèìà Àíäðіÿøіâñüêîãî, ç ÿêèì ïîçíàéîìèâñÿ íà ÿðìàðêó â Ðîìíàõ і
áóâ ó íüîãî ïîâîäèðåì. Áëèçüêî 1852 ð. îñåëèâñÿ â
ñ. Ñîêèðèíöÿõ íà ×åðíіãіâùèíі. Ïîíàä ñîðîê ðîêіâ
ìàíäðóâàâ ìіñòàìè é ñåëàìè Óêðàїíè. Êîáçàðÿ ïîìіÎñòàï Âåðåñàé
òèâ õóäîæíèê Ëåâ Æåì÷óæíèêîâ, ÿêèé çàïèñàâ âіä
íüîãî êіëüêà ïіñåíü, íàìàëþâàâ éîãî ïîðòðåò і ïîçíàéîìèâ ç Ï. Êóëіøåì,
ÿêèé òàêîæ çàïèñàâ âіä íüîãî êіëüêà ïіñåíü. Êóëіø ðîçïîâіâ ïðî Âåðåñàÿ
Ò. Øåâ÷åíêó, ÿêèé 1860 ð. íàäіñëàâ éîìó ãðîøі òà ñâîãî «Êîáçàðÿ» ç ïіäïèñîì: «Áðàòó Îñòàïó âіä Ò. Ã. Øåâ÷åíêà». 1874 ð. Î. Âåðåñàé âèñòóïàâ ó Êèєâі
íà III Àðõåîëîãі÷íîìó ç’їçäі. Ó çâіòі ïðî ç’їçä íà÷àëüíèê Êèїâñüêîãî æàíäàðìñüêîãî ãóáåðíñüêîãî óïðàâëіííÿ íàïèñàâ ðàïîðò âèùîìó íà÷àëüñòâó ïðî òå,
ùî «Îñòàï Âåðåñàé ñâîїìè ïîåòè÷íèìè ïіñíÿìè і òèïîâèì âèãëÿäîì ñïðèÿâ
çáóäæåííþ ñèìïàòіé äî ãåòüìàíùèíè…». Äî êіíöÿ æèòòÿ Âåðåñàé æèâ ó Ñîêèðèíöÿõ. Ï. ×óáèíñüêèé íà âëàñíі êîøòè çáóäóâàâ éîìó íîâó õàòó. Òâîð÷іñòü Î. Âåðåñàÿ âèâ÷àëè Ì. Ëèñåíêî, Ï. ×óáèíñüêèé, Ñ. Ðóñîâà. «Òðè÷і ïðîñïіâàâ Îñòàï ñâîþ ïіñíþ ïðî ïðàâäó. І ùîðàçó – ïî-íîâîìó. Êîëè âïåðøå âîíà
çâó÷àëà ñêàðãîþ, òî âäðóãå âîíà ÿâèëàñÿ äîêîðîì, і íàðåøòі âòðåòє, êîëè
êîáçàð ç âèñîêî ïіäíÿòîþ ãîëîâîþ âîëàâ äçâîíîì êîðîòêèõ çàêëèêіâ… âіí çâîðóøèâ óñі ñåðöÿ, і âîíà íàïîâíèëàñÿ ãіðêîòîþ і áåçáåðåæíèì íàòõíåííÿì», –
ïèñàâ àâñòðіéñüêèé ïîåò Ðàéíåð-Ìàðіÿ Ðіëüêå ïðî Î. Âåðåñàÿ.
Використовуючи інтернет-ресурси, доберіть додатковий матеріал
до життєпису Остапа Вересая.

6. Емський указ
18 òðàâíÿ 1876 ð. Îëåêñàíäð ІІ âèäàâ Åìñüêèé óêàç – çàáîðîíó íå
òіëüêè äðóêóâàòè óêðàїíñüêîþ ìîâîþ îðèãіíàëüíі é ïåðåêëàäåíі òâîðè
(íàâіòü òåêñòè äëÿ íîò), à é çàâîçèòè äî Ðîñії óêðàїíñüêі êíèæêè ç-çà êîðäîíó (íàñàìïåðåä, іøëîñÿ ïðî Àâñòðіþ, äå òàêèõ æîðñòîêèõ ùîäî óêðàїí-
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ñüêîї ìîâè çàêîíіâ íå áóëî). Çàáîðîíÿëîñÿ ñòàâèòè óêðàїíñüêі ñïåêòàêëі,
âëàøòîâóâàòè êîíöåðòè óêðàїíñüêèõ ïіñåíü і äåêëàìàöії ëіòåðàòóðíèõ
òâîðіâ.

«Государ Імператор в 18 день минулого травня Височайше наказав:
1) Не допускати ввозу в межі Імперії без окремого на те дозволу Головного управління будь-яких книжок і брошур, що видаються за кордоном на малоруському
наріччі.
2) Друкування і видання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому самому наріччі заборонити, за винятком тільки:
а) історичних документів і пам’яток; б) творів красного письменства, але з тим,
щоб при друкуванні історичних пам’яток безумовно додержувати правопису оригіналів; у творах же красного письменства не допускати ніяких відступів від загальноприйнятого російського правопису, і щоб дозвіл на друкування творів красного
письменства давати тільки після розгляду рукописів у Головному управлінні.
3) Заборонити також різні сценічні вистави і читання на малоруському наріччі, а
також і друкування на ньому текстів до музикальних нот.
4) Припинити видання газети “Киевский телеграф”» – зазначалось у документі.

Ó òðàâíі 1878 ð. Ì. Äðàãîìàíîâ, âèñòóïàþ÷è â Ïàðèæі íà ëіòåðàòóðíîìó
êîíãðåñі ç äîïîâіääþ «Ëіòåðàòóðà óêðàїíñüêà, ïîñêðèáîâàíà ðîñіéñüêèì óðÿäîì», çàçíà÷èâ: «×ëåíàì êîíãðåñó, ìîæëèâî, âàæêî áóäå ïîâіðèòè â òå, ùîá
öіëà ëіòåðàòóðà â Єâðîïі áóëà çàáîðîíåíà і ùîá òàêà íå÷óâàíà ïîäіÿ ìîãëà ñòàòèñÿ â ñåðåäèíі ÕІÕ ñòîëіòòÿ». Ó ìåæàõ ñâîãî âèñòóïó Äðàãîìàíîâ íàâîäèâ
òåêñò Åìñüêîãî óêàçó, ïіäêðåñëþþ÷è, ùî óêðàїíñüêîþ ìîâîþ íå ìîæíà áóëî
íàâіòü ïåðåêëàäàòè Єâàíãåëіє, íå êàæó÷è ïðî ñâіòñüêó ëіòåðàòóðó òà åëåìåíòàðíі ïіäðó÷íèêè. Íàïðèêіíöі äîïîâіäі â÷åíèé çâåðíóâñÿ äî êîíãðåñó іç çàÿâîþ
âіä іìåíі óêðàїíñüêîãî íàðîäó, ó ÿêіé âèñëîâèâ íàäіþ, ùî êîíãðåñ íå çàëèøèòüñÿ îñòîðîíü і çíàéäå ñïîñіá äîïîìîãòè Óêðàїíі â ñèòóàöії, ùî ñêëàëàñÿ.
Ó 1881 ð. äî óêàçó âèéøëî ðîç’ÿñíåííÿ, çà ÿêèì äîçâîëÿëîñÿ äðóêóâàòè
óêðàїíñüêîþ ìîâîþ òâîðè õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè, іñòîðè÷íі äîêóìåíòè é
ñëîâíèêè, àëå îáîâ’ÿçêîâî ðîñіéñüêîþ àáåòêîþ. Ïіçíіøå áóëî çàáîðîíåíî
óêðàїíñüêі ïåðåêëàäè áóäü-ÿêèõ ðîñіéñüêèõ òâîðіâ, à ñàìå ñëîâî «Óêðàїíà»
çàìіíþâàëîñÿ íà «Ìàëîðîñіÿ».
Порівняйте положення Валуєвського циркуляра та Емського указу.
Яке значення вони мали для національно-культурного відродження
Наддніпрянської України?

7. Братство тарасівців
Ñòóäåíòñüêà ìîëîäü ïðàãíóëà àêòèâіçóâàòè ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íå æèòòÿ
Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè. Ñòóäåíòè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ Õàðêîâà
і Êèєâà Á. Ãðіí÷åíêî, І. Ëèïà, Ì. Áàéçäðåíêî, Ì. Áàçüêåâè÷, Ì. Ìіõíîâñüêèé òà Â. Áîðîâèê óòâîðèëè â 1891 ð. (çà äàíèìè І. Ëèïè – ó 1892 ð.)
ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íå òîâàðèñòâî Áðàòñòâî òàðàñіâöіâ. Òîãî æ ðîêó âîíè
çäіéñíèëè ïîäîðîæ äî Êàíåâà íà ìîãèëó Ò. Øåâ÷åíêà, äå äàëè êëÿòâó
áîðîòèñÿ çà óòâåðäæåííÿ éîãî ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèõ іäåàëіâ.
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«Ми, свідомі Українці, рішуче й назавжди пориваємо зв’язок з українофілами. Ми,
свідомі Українці, оддаємо всі наші сили на творення української культури, на національно-політичне визволення поневоленого українського народу. Ми вживаємо
тільки українську мову. Ми працюємо тільки для українського народу. Ми мусимо
агітувати за наші думки, переводячи в життя, між іншим, і тим, що кожен повинен на
протязі року вивчити грамоти по-вкраїнському не менше двох членів для нашої
організації» – звучало в їхній промові.

У чому полягали ідеали тарасівців?

Îñíîâíі іäåéíі çàñàäè îðãàíіçàöії âèêëàäåíî â «Äåêëàðàöії âіðè ìîëîäèõ
óêðàїíöіâ». Òàðàñіâöі ãîòóâàëè äî äðóêó ñâîї âèäàííÿ, îðãàíіçîâóâàëè
òàєìíі ñõîäêè, ëèñòóâàëèñÿ ç îäíîäóìöÿìè ç Ãàëè÷èíè. Âîíè âèñòóïàëè
çà єäíіñòü і ñîáîðíіñòü óêðàїíñüêèõ çåìåëü, íà çàõèñò óêðàїíñüêîї ìîâè, çà
äîáðîñóñіäñüêі âіäíîñèíè ç óñіìà íàðîäàìè, ÿêі íàñåëÿþòü Óêðàїíó, ñïðàâåäëèâå ðîçâ’ÿçàííÿ åêîíîìі÷íèõ ïèòàíü.
Ñâîїì îñíîâíèì çàâäàííÿì òàðàñіâöі ââàæàëè íàöіîíàëüíå âèçâîëåííÿ óêðàїíñüêîãî íàðîäó, äîñÿãíåííÿ ïîâíîї àâòîíîìії âñіìà íàðîäàìè, ïîíåâîëåíèìè
Ðîñіéñüêîþ іìïåðієþ. Áðàò÷èêè çîáîâ’ÿçóâàëèñÿ âèìàãàòè âæèâàòè óêðàїíñüêó
ìîâó ó øêîëі, äåðæàâíèõ óñòàíîâàõ, áîðîíèòè іíòåðåñè óêðàїíñüêîãî íàðîäó.
Âîíè ðîçãîðíóëè øèðîêó äіÿëüíіñòü іç ïðîïàãàíäè ñâîїõ ïîãëÿäіâ ñåðåä ñòóäåíòñòâà, øêіëüíîї ìîëîäі, ñåëÿíñòâà і ðîáіòíèöòâà. Îñåðåäêè òîâàðèñòâà çíàõîäèëèñÿ â Êèєâі, Îäåñі, Ïîëòàâі, Ëóáíàõ. Áðàòñòâî ïðîіñíóâàëî äî 1898 ð. Éîãî
îñåðåäêîì äî 1893 ð. áóâ Õàðêіâ. Êîëè æ 24 éîãî ÷ëåíè áóëî çààðåøòîâàíî і
áіëüøіñòü ç íèõ óâ’ÿçíåíî, äіÿëüíіñòü òîâàðèñòâà ïåðåíåñëè äî Êèєâà.
Çíà÷åííÿ öієї îðãàíіçàöії ïîëÿãàє â òîìó, ùî âîíà áóëà ïåðøîþ ëàíêîþ
íà øëÿõó óòâîðåííÿ ñïðàâæíіõ ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé ó Ñõіäíіé Óêðàїíі.
Òàðàñіâöі íàñàìïåðåä âèñóâàëè ïîëіòè÷íі é åêîíîìі÷íі âèìîãè, à íå êóëüòóðíèöüêі ïèòàííÿ, ùî áóëî õàðàêòåðíèì äëÿ ãðîìàäіâñüêîãî ðóõó 1860–
1880-õ ðîêіâ. Ïіä âïëèâîì іäåé áðàòñòâà íà Ñõіäíіé Óêðàїíі áóëî çàñíîâàíî
ïåðøó ïîëіòè÷íó ïàðòіþ – Ðåâîëþöіéíó óêðàїíñüêó ïàðòіþ (ÐÓÏ).
Порівняйте погляди громадівців і тарасівців щодо національно-культурного розвитку українських земель.

8. Національне відродження кримських татар

Іñìàїë Ãàñïðèíñüêèé

Íàöіîíàëüíå âіäðîäæåííÿ êðèìñüêèõ òàòàð íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíî ç іì’ÿì Іñìàїëà Ãàñïðèíñüêîãî. Âіí
íàðîäèâñÿ 1851 ð. ïîáëèçó Áàõ÷èñàðàÿ. Ïî÷àòêîâó
îñâіòó çäîáóâ ó ñіëüñüêіé ìóñóëüìàíñüêіé øêîëі, çãîäîì ïðîäîâæèâ íàâ÷àííÿ â ñіìôåðîïîëüñüêіé ãіìíàçії òà Ìîñêîâñüêîìó êàäåòñüêîìó êîðïóñі. Êіëüêà
ðîêіâ æèâ ó Ïàðèæі òà Ñòàìáóëі. Ïîâåðíóâøèñü íà
áàòüêіâùèíó, çàñíóâàâ 1883 ð. â Áàõ÷èñàðàї äâîìîâíó (ðîñіéñüêî-òàòàðñüêó) ãàçåòó «Òåðäæèìàí» («Ïåðåêëàäà÷»), ÿêà áóëà єäèíèì òþðêîìîâíèì ïåðіîäè÷íèì âèäàííÿì ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії. Íà її ñòîðіíêàõ
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ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîêіâ âèñâіòëþâàëèñÿ ïåðåäîâі іäåї ìóñóëüìàíñòâà òà
íîâі ìåòîäè øêіëüíîї íàóêè äëÿ òàòàð.
І. Ãàñïðèíñüêèé áóâ îäíèì ç íàéáіëüø âіäîìèõ òîãî÷àñíèõ ïåäàãîãіâðåôîðìàòîðіâ òà ïðîâіäíèêîì ïðîñâіòè êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó. Îñíîâó âèõîâàííÿ іíòåëіãåíöії âáà÷àâ ó âіääàíîñòі êóëüòóðі, ìîâі é ðåëіãії
ñâîãî íàðîäó â ïîєäíàííі ç ïðàãíåííÿì îñâîїòè äîñÿãíåííÿ єâðîïåéñüêîї
êóëüòóðè. Éîãî іäåї ïîçíà÷èëèñÿ íà ïðîâåäåííі ðåôîðìè íàöіîíàëüíîї
øêîëè, ñòâîðåííі ïåðøèõ íàöіîíàëüíèõ ïіäðó÷íèêіâ. Çíà÷íó óâàãó
Ãàñïðèíñüêèé ïðèäіëÿâ ðîçâèòêó íàöіîíàëüíîãî äðóêó. Îïіêóâàâñÿ
ðîçâ’ÿçàííÿì æіíî÷îãî ïèòàííÿ, ñïðèÿâ çìіöíåííþ ñóñïіëüíèõ, êóëüòóðíèõ òà åêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ òþðêñüêèìè íàðîäàìè. Áóâ àâòîðîì
îïîâіäàíü, ó ÿêèõ ïîðóøóâàëèñÿ ïèòàííÿ íàöіîíàëüíîãî âèçâîëåííÿ
ìóñóëüìàí, ïîòðåáè ìîäåðíіçàöії ìóñóëüìàíñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ìîðàëі
òà ãіäíîñòі ëþäèíè.
Ñâîєþ äіÿëüíіñòþ òà ñâіòîãëÿäîì Ãàñïðèíñüêèé çäîáóâ çàñëóæåíèé àâòîðèòåò ñåðåä óñіõ іñëàìñüêèõ íàðîäіâ Ðîñіéñüêîї іìïåðії, Áëèçüêîãî òà
Ñåðåäíüîãî Ñõîäó.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
1. Що відбулося раніше: утворення Братства тарасівців чи оголошення
Валуєвського циркуляра?
2. У яких регіонах Наддніпрянської України з’явилися перші громади?
Чому саме Полтава, Одеса, Харків, Київ, Херсон, Чернігів стають осередками
громадівського руху?
3. Дайте визначення поняття «громадівський рух».
4. В. Антонович і О. Вересай були сучасниками. З’ясуйте, що зближує їх, робить
людьми однієї епохи?
5. І. Гаспринський народився в 1851 р. Яке це століття; його половина; чверть?

§ 21. ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ
НА СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ
1. Зміни в соціальній структурі населення
Ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі ñïðè÷èíèâ çìіíè â ñîöіàëüíіé ñòðóêòóðі ñóñïіëüñòâà. ×èñåëüíіñòü ïðåäñòàâíèêіâ äâîðÿíñòâà çìåíøóâàëàñü, ñåëÿíè
ñòàëè îñîáèñòî âіëüíèìè, ç’ÿâèëèñÿ íîâі âåðñòâè – íàéìàíі ðîáіòíèêè òà
áóðæóàçіÿ, ÷èñåëüíіñòü ÿêèõ çðîñòàëà.
Ñåëÿíè. Õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ ïîðåôîðìåíîãî ïåðіîäó â Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі áóëî øâèäêå ðîçøàðóâàííÿ ñåëÿíñòâà. Íàïðèêіíöі XIX ñò.
ñіëüñüêà áіäíîòà (2/3 óñіõ ãîñïîäàðñòâ) âîëîäіëà 2/5 âñієї ïëîùі íàäіëüíèõ
çåìåëü; ñåðåäíÿêè (1/4 ãîñïîäàðñòâ) – 1/4 çåìåëü; çàìîæíі ñåëÿíè, àáî êóðêóëі (1/6 ãîñïîäàðñòâ), – 1/3 íàäіëіâ.
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ßê ïðàâèëî, áіäíі ñåëÿíè íå ìàëè âіäïîâіäíîãî
ðåìàíåíòó, ïîñіâíîãî ìàòåðіàëó, õóäîáè, ùîá âèòðèìàòè êîíêóðåíöіþ іç çàìîæíіøèìè ãîñïîäàðñòâàìè. Òîìó ÷àñòî âîíè ðîçîðþâàëèñÿ і ïðîäàâàëè
ñâîї íàäіëè âïðàâíіøèì ãîñïîäàðÿì. Ïîñòóïîâî â óêðàїíñüêîìó ñåëі ñêëàäàëàñÿ ñіëüñüêà áóðæóàçіÿ (áëèçüêî 448 òèñ. äâîðіâ), ÿêà âèêîðèñòîâóâàëà
íàéìàíó ïðàöþ îäíîñåëüöіâ і ñåçîííèõ ðîáіòíèêіâ. Ãðóïà ñåðåäíüîãî
ñåëÿíñòâà íàëі÷óâàëà 550 òèñ. äâîðіâ, à äî ñіëüñüêèõ ïðîëåòàðіâ íàëåæàëî
1,5 ìëí îñіá. Îñòàííÿ âåðñòâà ñòàëà îñíîâíèì äæåðåëîì ðîáî÷îї ñèëè äëÿ
ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ.
Äâîðÿíñòâî. Ðåôîðìà 1861 ð. ñòàëà ïåðåëîìíîþ ïîäієþ äëÿ áіëüøîñòі
äâîðÿíñòâà, ÿêå çâèêëî ðîçïîðÿäæàòèñÿ äîëåþ ñâîїõ ñåëÿí. Ïіñëÿ ðåôîðìè
çåìëåâëàñíèêè îïèíèëèñÿ â íåçâè÷íèõ óìîâàõ, àäæå äëÿ íîðìàëüíîãî
іñíóâàííÿ їì ïîòðіáíî áóëî íàâ÷èòèñÿ ïіäðàõîâóâàòè âàðòіñòü ðîáіò, âèòðàòè, ïðèáóòêè òîùî. Íå âñіì öå áóëî ïіä ñèëó. Çàìіñòü ïåðåîáëàäíàííÿ ñâîїõ ìàєòêіâ, ïðèäáàííÿ ìàøèí òîùî âîíè íàìàãàëèñÿ çáåðіãàòè êîëèøíіé
ñïîñіá æèòòÿ. Ó ðàçі íåñòà÷і ãðîøåé âîíè çàêëàäàëè ìàєòêè òà áðàëè
ïîçè÷êè, ìàëî çàìèñëþþ÷èñü íàä íàñëіäêàìè.
×àñòèíà çåìëåâëàñíèêіâ Ïðàâîáåðåææÿ òà Ïіâäíÿ çóìіëà ïåðåáóäóâàòè
ñâîї ãîñïîäàðñòâà âіäïîâіäíî äî íîâèõ óìîâ. Õî÷à çà ñâîєþ ñîöіàëüíîþ
íàëåæíіñòþ âîíè çàëèøàëèñÿ ïðèâіëåéîâàíèì äâîðÿíñüêèì ñòàíîì, ôàêòè÷íî âîíè íàáëèæàëèñÿ äî áóðæóàçії. Äåõòî ç íèõ çãîäîì ñòàâ âëàñíèêîì
ôàáðèê, çàâîäіâ, áàíêіâ.
Ðîáіòíèêè. Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà ñïðèÿâ ôîðìóâàííþ ñîöіàëüíîї âåðñòâè íàéìàíèõ ðîáіòíèêіâ, ÿêà ñêëàäàëàñÿ ç ðîçîðåíèõ ñåëÿí òà ðåìіñíèêіâ. Íàéáіëüøèìè ðîáіòíè÷èìè öåíòðàìè áóëè
Пролетар – людина,
що не має власності.

Ðîáіòíè÷і áàðàêè â Þçіâöі. Ñâіòëèíà êіíöÿ ÕІÕ ñò.
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Õàðêіâ, Êàòåðèíîñëàâ, Êèїâ, Ìèêîëàїâ, Îäåñà, Þçіâêà é Ìàðіóïîëü. Çà
åòíі÷íèì ïîõîäæåííÿì ñåðåä ðîáіòíèêіâ Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè áóëè
óêðàїíöі, ðîñіÿíè, ïîëÿêè, òàòàðè òà ïðåäñòàâíèêè áàãàòüîõ іíøèõ íàöіîíàëüíîñòåé. Â àãðàðíî-ïðîìèñëîâèõ ðàéîíàõ ïåðåâàæàëè óêðàїíöі. Ó öіëîìó ñåðåä ðîáіòíè÷îãî êëàñó âîíè ñòàíîâèëè áëèçüêî 70 %.
Óêðàїíöі â ïîøóêàõ çàðîáіòêó éøëè ïðàöþâàòè íà ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà Ïіâäíÿ, óìîâè íà ÿêèõ áóëè æàõëèâèìè. Âîíè æèëè â êàçàðìàõ,
äå ñòîÿëè òðèÿðóñíі íàðè. Äëÿ ñіìåéíèõ ðîáіòíèêіâ ó êàçàðìàõ âіäãîðîäæóâàëè êóòêè. Ïðî êàçàðìè öóêðîâèõ çàâîäіâ Ïðàâîáåðåææÿ ñó÷àñíèêè
êàçàëè, ùî æèòòÿ â íèõ íå ñõîæå íà ëþäñüêå.
Ðîáіòíèêè íàìàãàëèñÿ çìіíèòè óìîâè ïðîæèâàííÿ, àëå íå ìàëè êîøòіâ,
ùîá âèíàéìàòè êіìíàòó. Äåõòî áóäóâàâ çåìëÿíêè, âèêîïóþ÷è ÿìè íà ñõèëàõ áàëîê. Ó ìіñòàõ âîíè çíіìàëè êóòêè ó ñïіëüíèõ êіìíàòàõ. Іç ÷àñîì âèñîСтрайк
к – колективна відмова
робітників і службовців від праці з
êîêâàëіôіêîâàíі
ðîáіòíèêè
ïî÷àëè
поданням підприємцям або урядові
îòðèìóâàòè äîñòàòíþ ïëàòíþ і ïîêðàекономічних і політичних вимог.
ùóâàòè óìîâè ñâîãî æèòòÿ.
Ïëàòíÿ ïðîìèñëîâîãî ðîáіòíèêà áóëà
єäèíèì äæåðåëîì éîãî іñíóâàííÿ, її ìîãëè âèäàâàòè íå ðåãóëÿðíî. Çàçâè÷àé
ðîçðàõóíêè çäіéñíþâàëèñÿ òðè-÷îòèðè ðàçè íà ðіê – íà Ðіçäâî, Âåëèêäåíü
òîùî. Äî ÷åðãîâîї ïëàòíі ðîáіòíèê îòðèìóâàâ ïðîäóêòè â çàâîäñüêіé êðàìíèöі â êðåäèò çà öіíàìè, ùî çíà÷íî ïåðåâèùóâàëè ðèíêîâі. Óíàñëіäîê öüîãî
ðîáіòíèêè ìàéæå íå âæèâàëè ì’ÿñà, їëè ëèøå õëіá, êàðòîïëþ òà ñàëî. Íåçâàæàþ÷è íà øâèäêèé ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі, ñòàíîâèùå ðîáіòíèêіâ íå ïîëіïøèëîñÿ. Íèçüêà çàðîáіòíà ïëàòà, òðèâàëèé ðîáî÷èé äåíü (12–16 ãîä), ïîãàíі
óìîâè òà âіäñóòíіñòü îõîðîíè ïðàöі çàëèøàëèñÿ îñíîâíèìè îçíàêàìè ñîöіàëüíîãî ñòàíó íàéìàíèõ ðîáіòíèêіâ.
Ó 1886 ð. áóëî âèäàíî ôàáðè÷íèé çàêîí, çãіäíî ç ÿêèì áóëî îáìåæåíî
ñâàâіëëÿ ïіäïðèєìöіâ ó ïèòàííÿõ íàéìó, çâіëüíåííÿ і øòðàôóâàííÿ ðîáіòíèêіâ. Ó çàêîíі âñòàíîâëþâàëîñÿ êðèìіíàëüíå ïîêàðàííÿ çà ó÷àñòü ó ñòðàéêàõ,
ÿêі ÷åðåç âêðàé ñêëàäíå ñòàíîâèùå ðîáіòíèêіâ ñòàâàëè äåäàëі ÷àñòіøèìè.
Ïіäïðèєìöі. Ó äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. ðîçâèâàєòüñÿ ïіäïðèєìíèöòâî.
Áіëüøіñòü óêðàїíñüêèõ êàïіòàëіâ çîñåðåäæóâàëàñÿ â ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó âèðîáíèöòâі. Êóïåöüêі òà ïðîìèñëîâі êàïіòàëè çäåáіëüøîãî âêëàäàëèñÿ
â ìåíø çíà÷íі äëÿ åêîíîìіêè ãàëóçі: ìèëîâàðíó, ñïèðòîî÷èñíó, êàõåëüíó
òîùî. Ïðîòå îêðåìі óêðàїíñüêі ïіäïðèєìöі çìîãëè ïðîêëàñòè øëÿõ ó âåëèêèé áіçíåñ. Òàê, ïðåäñòàâíèêàìè êðóïíîãî êàïіòàëó ñòàëè Õàðèòîíåíêè é
Òåðåùåíêè, ÿêі áóëè ÷ëåíàìè ïðàâëіíü áàíêіâ і ìîíîïîëіñòè÷íèõ îá’єäíàíü.
Іíòåëіãåíöіÿ. Âàæëèâîþ ðèñîþ ñîöіàëüíèõ çìіí ñòàëî ôîðìóâàííÿ
іíòåëіãåíöії – ëþäåé ðîçóìîâîї ïðàöі, ÿêі ìàþòü ñïåöіàëüíі çíàííÿ ç ðіçíèõ ãàëóçåé íàóêè, òåõíіêè é êóëüòóðè. Ïðîìèñëîâèé ðîçâèòîê òà çìіíè â
ñóñïіëüíîìó óñòðîї âèêëèêàëè ãîñòðó ïîòðåáó â îñâі÷åíèõ êàäðàõ. Çìіíèëîñÿ é ñîöіàëüíå ïîõîäæåííÿ іíòåëіãåíöії. 1900 ð. ëèøå 25 % її ñòàíîâèëè
äâîðÿíè, ðåøòà áóëè äіòüìè ìіùàí, ñâÿùåíèêіâ і ðіçíî÷èíöіâ.
Äî іíòåëіãåíöії òàêîæ íàëåæàëè ïðåäñòàâíèêè òàê çâàíîãî ñåðåäíüîãî
êëàñó – ÷èíîâíèêè, ïðîôåñîðè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, âèêëàäà÷і
ãіìíàçіé, ó÷èòåëі, ëіêàðі, іíæåíåðè, þðèñòè, ëþäè òâîð÷èõ ïðîôåñіé
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(æóðíàëіñòè, ëіòåðàòîðè, õóäîæíèêè òîùî). Öåé ïðîøàðîê íàñåëåííÿ
íàáóâàâ äåäàëі áіëüøîї âàãè â ñóñïіëüñòâі.
Óêðàїíñüêà іíòåëіãåíöіÿ áóëà íå÷èñëåííîþ. Çà ïåðåïèñîì 1897 ð. òіëüêè
16 % þðèñòіâ, 25 % ó÷èòåëіâ і áëèçüêî 10 % ïèñüìåííèêіâ і õóäîæíèêіâ
âèçíàâàëè ñåáå óêðàїíöÿìè. Ïðîòå ñàìå öÿ íåâåëèêà ãðóïà âçÿëà íà ñåáå
ìіñіþ òâîðåííÿ íîâîї êóëüòóðè é ñòàëà ïðîâіäíèêîì íàöіîíàëüíîї іäåї. Її
ïðåäñòàâíèêè áðàëè àêòèâíó ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íèõ, êóëüòóðíèõ
і ïðîñâіòíèöüêèõ îðãàíіçàöіÿõ, ñòàâàëè ÷ëåíàìè óêðàїíñüêèõ ïàðòіé.
Як реформи 1860–1870-х років вплинули на соціальну структуру суспільства?

2. Зародження і початок робітничого та соціал-демократичного
рухів
Ïðîìèñëîâà ðåâîëþöіÿ, іíäóñòðіàëіçàöіÿ, ÷èñåëüíå çðîñòàííÿ íîâîãî
ïðîøàðêó ñóñïіëüñòâà – ïðîëåòàðіàòó îáóìîâèëè ïîøèðåííÿ â Єâðîïі ó
äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. ðîáіòíè÷îãî ðóõó òà ñîöіàëіñòè÷íèõ іäåé.
Ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії, çîêðåìà â óêðàїíñüêèõ ãóáåðíіÿõ, öі ïðîöåñè ïåðåïëіòàëèñÿ ç ïåðâіñíèì íàãðîìàäæåííÿì êàïіòàëó. Ïðàãíåííÿ îòðèìàòè
íàäïðèáóòêè â íàéêîðîòøèé òåðìіí ïðèçâîäèëè äî çáіëüøåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà ðîáіòíèêіâ, іãíîðóâàííÿ òåõíіêè áåçïåêè, âèìîã ñàíіòàðії òîùî.
ßê íàñëіäîê, çðîñòàëà íàïðóãà ìіæ ðîáîòîäàâöÿìè é íàéìàíèìè ïðàöіâíèêàìè. Íà çíàê ïðîòåñòó îñòàííі ñêàðæèëèñÿ äî âіäïîâіäíèõ іíñòàíöіé,
ðóéíóâàëè âèðîáíè÷і áóäіâëі, ïîøêîäæóâàëè îáëàäíàííÿ, ÷èíèëè íàñèëüñòâî íàä ïðåäñòàâíèêàìè àäìіíіñòðàöії ïіäïðèєìñòâ, ñàìîâіëüíî çàëèøàëè
ðîáî÷і ìіñöÿ. Ñïåðøó òàêі âèÿâè íåâäîâîëåííÿ ðîáіòíèêіâ ìàëè ñòèõіéíèé, íåîðãàíіçîâàíèé õàðàêòåð. Àëå â îñòàííіé ÷âåðòі ÕІÕ ñò. ïðîëåòàðі
Óêðàїíè äåäàëі ÷àñòіøå âäàâàëèñÿ äî ïðîäóìàíèõ, óçãîäæåíèõ äіé, ñïðÿìîâàíèõ íà ñâіé ñîöіàëüíèé çàõèñò. Îñíîâíîþ ôîðìîþ їõ áîðîòüáè ñòàâ
ñòðàéê. Ðîáіòíèêè ñòâîðþâàëè ñòðàéêîâі êîìіòåòè, êàñè âçàєìîäîïîìîãè,
áіáëіîòåêè. Ó 1875 ð. â Îäåñі áóëî ñôîðìîâàíî ïåðøó ðîáіòíè÷ó îðãàíіçàöіþ «Ïіâäåííîðîñіéñüêèé ñîþç ðîáіòíèêіâ» íà ÷îëі ç Є. Çàñëàâñüêèì.
Ó çâ’ÿçêó ç ïðîìèñëîâèì ïîæâàâëåííÿì 1890-õ ðîêіâ, âèäàííÿì íèçêè
çàêîíîäàâ÷èõ àêòіâ ïðî ïðàöþ òà çàïðîâàäæåííÿì ôàáðè÷íîї іíñïåêöії
іíòåíñèâíіñòü ðîáіòíè÷îãî ðóõó äåùî ñïàëà. Îäíàê íàïðèêіíöі XIX – íà
ïî÷àòêó XX ñò. âіäáóëèñÿ íîâі âèñòóïè ïðîëåòàðіâ.
Назвіть причини розгортання робітничого руху в Україні. Яка з форм
боротьби робітників за свої права була найпоширенішою? Чи використовується вона сьогодні?

Âîäíî÷àñ ðîáіòíè÷і ìàñè ñòàëè ïðèäàòíèì ґðóíòîì äëÿ ïîøèðåííÿ âñіëÿêèõ ðåâîëþöіéíèõ ó÷åíü, çîêðåìà іäåé ñîöіàëіçìó. Îäíèì ç òàêèõ ó
äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. âèÿâèâñÿ ìàðêñèçì (ñèñòåìà òåîðåòè÷íèõ ïîãëÿäіâ íіìåöüêèõ ìèñëèòåëіâ Ê. Ìàðêñà òà Ô. Åíãåëüñà). Çãіäíî
ç íèì ðóøіéíîþ ñèëîþ іñòîðії áóëà áîðîòüáà êëàñіâ і ïðîâіäíó ðîëü ó íіé
âіäіãðàâàâ ñàìå ïðîëåòàðіàò.
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Ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії öå â÷åííÿ çíàéøëî ÷èìàëî ïðèõèëüíèêіâ, íàñàìïåðåä
ñåðåä іíòåëіãåíöії, ÿêà é ïîïóëÿðèçóâàëà éîãî â ðîáіòíè÷îìó ñåðåäîâèùі.
Íà óêðàїíñüêèõ òåðåíàõ éîãî ïîøèðåííÿ ìàëî ñâîþ ñïåöèôіêó – ïîєäíàííÿ
ñîöіàëіñòè÷íèõ іäåé ç íàöіîíàëüíîþ ñïðàâîþ. Ïåðøèìè ïðîâіäíèêàìè
ìàðêñèçìó ñòàëè êèїâñüêі ãðîìàäіâöі Ì. Çіáåð òà Ñ. Ïîäîëèíñüêèé.
Ì. Çіáåð íå ñïðèéíÿâ ïîëîæåíü Ê. Ìàðêñà ïðî êëàñîâó áîðîòüáó, äèêòàòóðó ïðîëåòàðіàòó é ðåâîëþöії ÿê îñíîâó ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà, à çîñåðåäèâñÿ ëèøå íà åêîíîìі÷íîìó àñïåêòі â÷åííÿ. Âіí îáñòîþâàâ ïîøèðåííÿ
òîëåðàíòíîñòі â ìіæíàöіîíàëüíèõ і êëàñîâèõ âіäíîñèíàõ, ðåôîðìіñòñüêèé
øëÿõ áîðîòüáè ïðîòè áіäíîñòі.
Ñ. Ïîäîëèíñüêèé âèêîðèñòàâ îñíîâíі ïîëîæåííÿ ìàðêñèñòñüêîї òåîðії
äëÿ ïîÿñíåííÿ âëàñíèõ ïîãëÿäіâ íà ðîçâèòîê ïðèðîäè, ñóñïіëüñòâà, ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà. Âіí ðîçðîáèâ òàê çâàíó òåîðіþ «ãðîìàäіâñüêîãî
ñîöіàëіçìó» (ôåäåðàöіÿ âіëüíèõ ãðîìàäÿí), ùî ґðóíòóâàëàñÿ íà íàöіîíàëüíèõ òðàäèöіÿõ óêðàїíñüêîãî íàðîäó.
Çãîäîì ó Êèєâі, Õàðêîâі, Îäåñі, Êàòåðèíîñëàâі ç’ÿâèëèñÿ ïîñòіéíі ìàðêñèñòñüêі ãðóïè (íåëåãàëüíі ãóðòêè), ÿêі íàìàãàëèñü óñòàíîâèòè çâ’ÿçîê ç
ðîáіòíèöòâîì. Ïðîòå ñåðåä їõ ó÷àñíèêіâ óêðàїíöіâ ìàéæå íå áóëî.
Íîâèé åòàï ñîöіàëіñòè÷íîãî (ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íîãî) ðóõó ðîçïî÷àâñÿ
íàïðèêіíöі 1890-õ ðîêіâ çі ñòâîðåííÿì ó Ïåòåðáóðçі ïіä êåðіâíèöòâîì
Â. Ëåíіíà «Ñîþçó áîðîòüáè çà âèçâîëåííÿ ðîáіòíè÷îãî êëàñó». Âіäïîâіäíі
îðãàíіçàöії ïî÷àëè âèíèêàòè â іíøèõ ìіñòàõ. Ó 1898 ð. âîíè îá’єäíàëèñÿ â
Ðîñіéñüêó ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íó ðîáіòíè÷ó ïàðòіþ (ÐÑÄÐÏ) – ïåðøó çàãàëüíîðîñіéñüêó ïàðòіþ, ùî äіÿëà é íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ.
Чи мав соціал-демократичний рух на українських землях свої особливості? Відповідь обґрунтуйте.

Îñîáëèâå ìіñöå â óêðàїíñüêîìó ñîöіàëіñòè÷íîìó ðóñі çàéìàâ Ì. Äðàãîìàíîâ.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÌÈÕÀÉËÎ ÄÐÀÃÎÌÀÍÎÂ
(1841–1895)
Ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íèé äіÿ÷, іñòîðèê, ôіëîñîô, ïóáëіöèñò, ôîëüêëîðèñò, ëіòåðàòóðîçíàâåöü. Íàðîäèâñÿ íà
Ïîëòàâùèíі â ðîäèíі äðіáíîïîìіñíîãî äâîðÿíèíà ç
êîçàöüêîãî ðîäó. Ó 1863 ð. çàêіí÷èâ іñòîðèêî-ôіëîëîãі÷íèé ôàêóëüòåò Óíіâåðñèòåòó ñâ. Âîëîäèìèðà, äå
é çàëèøèâñÿ ïðàöþâàòè (äî 1875 ð.). Áóâ îäíèì ç
íàéàêòèâíіøèõ äіÿ÷іâ Ïіâäåííî-Çàõіäíîãî âіääіëåííÿ
Ðîñіéñüêîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà òà êèїâñüêîї
Ìèõàéëî Äðàãîìàíîâ Ñòàðîї ãðîìàäè. ×åðåç ïåðåñëіäóâàííÿ ðîñіéñüêîþ
âëàäîþ åìіãðóâàâ äî Âіäíÿ, à çãîäîì – äî Æåíåâè.
Òàì âіí çàñíóâàâ Âіëüíó óêðàїíñüêó äðóêàðíþ, âèäàâàâ ïåðøèé óêðàїíñüêèé
ïîëіòè÷íèé ÷àñîïèñ «Ãðîìàäà», à òàêîæ ðіçíі áðîøóðè ç ìåòîþ îçíàéîìèòè
єâðîïåéöіâ ç Óêðàїíîþ. Ðàçîì іç Ñ. Ïîäîëèíñüêèì і Ì. Ïàâëèêîì çàñíóâàâ
«Æåíåâñüêèé ãóðòîê» – çàðîäîê óêðàїíñüêîãî ñîöіàëіñòè÷íîãî ðóõó. Ïіäòðèìóâàâ çâ’ÿçêè ç ïåðåäîâîþ ãàëèöüêîþ ìîëîääþ.
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Ó ñâîїõ ïðàöÿõ Ì. Äðàãîìàíîâ çíà÷íó óâàãó ïðèäіëÿâ ïðîáëåìàì ïðàâ і ñâîáîä
ãðîìàäÿí, îáñòîþâàâ ïðіîðèòåò ïîëіòè÷íîї ñâîáîäè íàä åêîíîìі÷íèìè, ñóñïіëüíèìè òà êëàñîâèìè іíòåðåñàìè. Ïðèõèëüíèê іäåé äåìîêðàòèçìó òà ôåäåðàëіçìó, ðîçðîáèâ ïðîãðàìó âèçâîëüíîãî ðóõó äëÿ óêðàїíñòâà – «æèòè ïî ñâîїé âîëі
íà ñâîїé çåìëі». Îäíàê öåé ðóõ ìàâ áóòè ñïðÿìîâàíèé íà áîðîòüáó çà ïîëіòè÷íі
ðåôîðìè é ôåäåðàëіçàöіþ â ìåæàõ Ðîñіéñüêîї òà Àâñòðіéñüêîї іìïåðіé.
Ó 1884 ð. âіí çàïðîïîíóâàâ âëàñíèé ïðîåêò êîíñòèòóöії. ßê çàçíà÷àâ ðîñіéñüêèé ïîëіòèê Ï. Ñòðóâå, «Äðàãîìàíîâ ïåðøèé ç ðîñіéñüêèõ ïóáëіöèñòіâ äàâ
ðîñіéñüêіé äåìîêðàòії øèðîêó і ÿñíó ïðîãðàìó... ïåðøèé áëèñêó÷å é äîñòóïíî
ïîÿñíèâ çìіñò і çíà÷åííÿ êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó, îñîáëèâî ïðàâ îñîáè òà ïðèíöèïіâ ñàìîâðÿäóâàííÿ». Ðîçóìіííÿ Ì. Äðàãîìàíîâèì êîíñòèòóöіîíàëіçìó
âêëþ÷àëî â ñåáå ïîëіòè÷íó ñâîáîäó ñóñïіëüñòâà é îñîáèñòîñòі, ùî ðåàëіçîâóâàëàñÿ ÷åðåç íàðîäíå ïðåäñòàâíèöòâî, äîòðèìàííÿ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè.
Ì. Äðàãîìàíîâ îäèí ç ïåðøèõ âіäêðèâ óêðàїíñüêó ïðîáëåìó Єâðîïі. Âіí îáґðóíòóâàâ іñòîðè÷íå ïðàâî íàðîäó íà ðîçâèòîê ðіäíîї ìîâè, îñâіòè, ëіòåðàòóðè і íàóêè. Íà éîãî äóìêó, ëèøå ñïðàâæíÿ óêðàїíñüêà øêîëà і ðîçâèíåíà íàöіîíàëüíà
êóëüòóðà ìîæóòü ïðèùåïèòè ëþáîâ äî Óêðàїíè, âèõîâàòè ãіäíèõ ãðîìàäÿí.
Òàêîæ âіí ñôîðìóëþâàâ іäåþ öіëіñíîñòі ñõіäíèõ і çàõіäíèõ óêðàїíñüêèõ çåìåëü,
âèñòóïàþ÷è ïðîòè ðåãіîíàëüíîãî ñåïàðàòèçìó.
Ì. Äðàãîìàíîâ óâàæàâ ñåáå ñîöіàëіñòîì, îäíàê çàïåðå÷óâàâ òåîðіþ Ê. Ìàðêñà
ïðî ïðîëåòàðñüêó ðåâîëþöіþ і äèêòàòóðó ïðîëåòàðіàòó, ñïðèéìàâ її ÿê ïîìèëêîâó, íåçäіéñíåííó і øêіäëèâó äëÿ óêðàїíñüêîãî ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ.
Як М. Драгоманов розумів соціалізм? Висловте своє ставлення до його
ідей.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
СЕ
1. Назвіть складові соціальної структури українського суспільства другої половини XIX ст.
2. Чому в пореформений період відбувся процес розшарування селянства?
3. Дайте визначення поняття «робітничий рух».
4. Поясніть, яку роль відіграла інтелігенція в робітничому та соціал-демократичному рухах в Україні.

§ 22. КУЛЬТУРНИЦЬКИЙ ЕТАП НАЦІОНАЛЬНОГО
ВІДРОДЖЕННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ТВОРЧИХ РОБІТ

1. Хлопомани
Укажіть хронологічні межі культурницького етапу національновизвольного руху. Якою діяльністю переважно займалися українофіли?
Поясніть, чому українофіли були прихильниками європейських правових і політичних ідеалів.
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удилося мені родитися шляхтичем на Україні. Дитиною були в мене всі навички паничів, і довго я тримався всіх станових і національних неприхильностей тих
людей, поміж якими виховався. Колиж прийшов час моєї самосвідомости, я розважно оцінив своє становище в краю; я зважив усі недостачі його, всі змагання громади,
серед якої доля мене постановила, й побачив, що моральне її становище не має
виходу, коли вона не відцурається своїх думок, своїх бундючих замірів на край і
національність. Я впевнився, що ті поляки-шляхтичі, що живуть на Україні… мають
тільки два виходи: або полюбити народ, серед якого вони живуть, перейнятися його
інтересами… та запопадливою працею і любов’ю, по спроможности, спокутувати те
лихо, що заподіяли народові, який вигодував стільки поколінь вельможних зайд…
Колиж на такий крок бракуватиме в поляків сили, то слід їм перебратися на польську землю, заселену польським народом… Але я вибрав перший вихід. Бо хоча я
був попсований шляхетським вихованням, звичаями й мріями, але мені легше було
відректися від них, ніж від того народу, серед якого я зріс, який я знав, котрого важку
недолю я бачив на власні очі. Цей народ я полюбив більше, ніж власні шляхоцькі
навички й мрії. Я... стався “перевертнем”», – писав В. Антонович у «Моїй сповіді».

Прочитавши текст, поміркуйте, які риси вдачі були притаманні
В. Антоновичу як представникові культурницького етапу національно-визвольного руху.

2. «Киевская старина»
«Êèåâñêàÿ ñòàðèíà» – ùîìіñÿ÷íèé іñòîðèêî-åòíîãðàôі÷íèé òà ëіòåðàòóðíèé ÷àñîïèñ. Âèõîäèâ ó Êèєâі âïðîäîâæ 1882–1906 ðîêіâ, ç 1907 ð.
äðóêóâàâñÿ ïіä íàçâîþ «Óêðàїíà». Ó âèäàííі ïóáëіêóâàëèñÿ ìàòåðіàëè ç
åêîíîìі÷íîї, ïîëіòè÷íîї, ñîöіàëüíîї ïðîáëåìàòèêè òà іñòîðії óêðàїíñüêîãî
íàðîäó. Çà ðåãіîíàëüíîþ îçíàêîþ íàéáіëüøå áóëî ïðåäñòàâëåíî іñòîðіþ
Ëіâîáåðåææÿ äîáè Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ é Íîâîãî ÷àñó. ×èìàëî äîïèñіâ ïðèñâÿ÷åíî âèâ÷åííþ ìèíóëîãî Ñëîáіäñüêîї Óêðàїíè, Ïðàâîáåðåææÿ, Ãàëè÷èíè.
Âñåáі÷íî âèñâіòëþâàëàñÿ іñòîðіÿ óêðàїíñüêîãî êîçàöòâà, íàöіîíàëüíîâèçâîëüíèõ òà äåðæàâîòâîð÷èõ çìàãàíü, ïèòàííÿ óêðàїíñüêî-ðîñіéñüêèõ é
óêðàїíñüêî-ïîëüñüêèõ âіäíîñèí. Ó ÷àñîïèñі áàãàòî
óâàãè ïðèäіëÿëîñÿ ïîâñÿêäåííþ òà ïîáóòó óêðàїíöіâ.
Ó öåðêîâíî-іñòîðè÷íіé ïðîáëåìàòèöі, ïîðÿä іç ôðàãìåíòàìè ç іñòîðії îêðåìèõ õðàìіâ ÷è ìîíàñòèðіâ òà
îïèñàìè öåðêîâíèõ ïàì’ÿòîê, ïåðåâàæàëè äîñëіäæåííÿ
êîíôåñіéíèõ âіäíîñèí, öåðêîâíî-ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ òà êóëüòóðíî-ðåëіãіéíèõ ðóõіâ. Òàêîæ ðåãóëÿðíî
âìіùóâàëèñÿ ðîçâіäêè ç іñòîðії îñâіòè é êóëüòóðè.
×àñîïèñ âіäіãðàâ çíà÷íó ðîëü ó ðîçâèòêó óêðàїíñüêîї êóëüòóðè. Ç æóðíàëîì ñïіâïðàöþâàëè âèäàòíі
іñòîðèêè, åòíîãðàôè, ëіòåðàòîðè, ìîâîçíàâöі – Â. Àíòîíîâè÷, Ä. Áàãàëіé, Ì. Êîñòîìàðîâ, Ï. Æèòåöüêèé,
Î. Ëåâèöüêèé, Î. Єôèìåíêî, Î. Ëàçàðåâñüêèé,
Ò. Ðèëüñüêèé, Î. Ïîòåáíÿ òà іíøі.
З’ясуйте місце часопису «Киевская старина» в
українському національному відродженні.

Òèòóëüíèé àðêóø
«Êèåâñêîé ñòàðèíû»
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3. Недільні школи
Ïåðøі íåäіëüíі øêîëè áóëî âіäêðèòî â Êèєâі. 24 âåðåñíÿ 1859 ð. ïîïå÷èòåëü Êèїâñüêîãî íàâ÷àëüíîãî îêðóãó Ì. Ïèðîãîâ çâåðíóâñÿ äî ãåíåðàëãóáåðíàòîðà І. Âàñèëü÷èêîâà ç ëèñòîì, ó ÿêîìó çàçíà÷àâ, ùî «äåÿêі ñòóäåíòè Óíіâåðñèòåòó ñâ. Âîëîäèìèðà ç ëþäèíîëþáñòâà âèÿâèëè ãîòîâíіñòü
çàéíÿòèñÿ ó âèõіäíі äíі áåçêîøòîâíèì åëåìåíòàðíèì íàâ÷àííÿì äіòåé
ðîáіòíè÷îãî êëàñó ÷îëîâі÷îї ñòàòі… Áåðó÷è äî óâàãè êîðèñòü, ÿêó íåäіëüíі
øêîëè ïðèíåñóòü äіòÿì ðåìіñíè÷îãî òà ðîáіòíè÷îãî êëàñó, ÿêі íå ìàþòü íі
÷àñó, íі çàñîáіâ âіäâіäóâàòè çâè÷àéíі øêîëè, à òîìó çàëèøàþòüñÿ â ïîâíîìó íåâіãëàñòâі, íå çíàþ÷è íі ãðàìîòè, íі Çàêîíó Áîæîãî, ÿ äîçâîëèâ, –
ïèñàâ ïîïå÷èòåëü, – âіäêðèòè íåäіëüíó øêîëó â áóäèíêó Êèїâñüêîãî
Ïîäіëüñüêîãî ïîâіòîâîãî äâîðÿíñüêîãî ó÷èëèùà... Ó øêîëі áóäóòü âèêëàäàòèñÿ Çàêîí Áîæèé, ðîñіéñüêà òà ñëîâ’ÿíñüêà ãðàìàòèêè, ðîñіéñüêå ïèñüìî
òà àðèôìåòèêà. Çàêîíîâ÷èòåëü áóäå îñîáëèâó óâàãó ïðèäіëÿòè ìîðàëüíîñòі
õðèñòèÿíñüêîãî â÷åííÿ». Çãîäîì ó ìіñòі áóëî âіäêðèòî ùå íèçêó òàêèõ
øêіë, ïðè÷îìó ÿê äëÿ ÷îëîâіêіâ, òàê і äëÿ æіíîê.
Ìàéæå îäíî÷àñíî ç íåäіëüíèìè øêîëàìè â Êèєâі ïîäіáíі íàâ÷àëüíі
çàêëàäè ïî÷àëè âèíèêàòè â іíøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Óêðàїíè. Óïðîäîâæ
1859–1862 ðð. áóëî çàñíîâàíî 111 íåäіëüíèõ øêіë. Ó їõ âіäêðèòòі ìàñîâî
áðàëè ó÷àñòü ñòóäåíòè, àðèñòîêðàòè-ëіáåðàëè, âіéñüêîâèêè. Ñåðåä àêòèâíèõ îðãàíіçàòîðіâ íåäіëüíèõ øêіë áóëè іñòîðèê і ïåäàãîã Îëåêñàíäð Ñòðîíіí (ó Ïîëòàâі) òà ïåäàãîã-ïðîñâіòèòåëü Õðèñòèíà Àë÷åâñüêà (ó Õàðêîâі).
Ó÷íÿì âèêëàäàëè ïèñüìî, ÷èòàííÿ, àðèôìåòèêó, äàâàëè çíàííÿ ç ãåîãðàôії, іñòîðії, ïðèðîäîçíàâñòâà, îñíîâ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, õіìії.
12 ÷åðâíÿ 1862 ð. çà íà÷åáòî ïîøèðåííÿ «øêіäëèâèõ ó÷åíü, îáóðëèâèõ
іäåé, ñïîòâîðåííÿ ïîíÿòòÿ ïðî ïðàâî âëàñíîñòі òà áåçâіð’ÿ» іìïåðñüêà âëàäà çàáîðîíèëà íåäіëüíі øêîëè òà íàðîäíі ÷èòàëüíі. Їõ âіäíîâëåííÿ ðîçïî÷àëîñÿ â 1870-õ ðîêàõ, àëå çі çíà÷íèìè îáìåæåííÿìè.
Простежте зв’язок між розвитком промисловості, формуванням стану найманих робітників та появою недільних шкіл.

Íåäіëüíà øêîëà Õ. Àë÷åâñüêîї ó Õàðêîâі. Ñâіòëèíà 1900 ð.
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4. Внесок діячів культури в національне відродження України
ПЕРСОНАЛІЇ
ÁÎÐÈÑ ÃÐІÍ×ÅÍÊÎ
(1863–1910)
Ïèñüìåííèê, ïåäàãîã, ìîâîçíàâåöü, åòíîãðàô, іñòîðèê,
ïóáëіöèñò, ãðîìàäñüêèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ íà õóòîðі
Âіëüõîâèé ßð íà Õàðêіâùèíі â ðîäèíі âіäñòàâíîãî îôіöåðà. Íàâ÷àâñÿ â Õàðêіâñüêîìó ðåàëüíîìó ó÷èëèùі, äå
ñôîðìóâàëèñÿ éîãî ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íі ïîãëÿäè. Ñàìå
òîäі ïіä âïëèâîì «Êîáçàðÿ» þíàê ïî÷èíàє çáèðàòè òà
çàïèñóâàòè ïî÷óòі ïіñíі, ëåãåíäè, êàçêè òà іíøі ôîëüêëîðíі ìàòåðіàëè. 29 ãðóäíÿ 1879 ð. çà ðîçïîâñþäæåííÿ
íåëåãàëüíîї ëіòåðàòóðè Ãðіí÷åíêà âèêëþ÷èëè ç ó÷èëèÁîðèñ Ãðіí÷åíêî
ùà. Ó 1881 ð. âіí ñêëàâ âñòóïíèé åêçàìåí äî åêñòåðíàòóðè Õàðêіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó. Ó öåé æå ïåðіîä
ó÷èòåëþâàâ ó øêîëàõ Õàðêіâùèíè, Ñóìùèíè, Êàòåðèíîñëàâùèíè. Ïіçíіøå ïðàöþâàâ ó ×åðíіãіâñüêîìó çåìñòâі,
îðãàíіçóâàâ âèäàííÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ äåøåâèõ êíèæîê
äëÿ íàðîäó.
Ó 1902 ð. Ãðіí÷åíêîâі çàïðîïîíóâàëè áóòè âïîðÿäíèêîì
і ðåäàêòîðîì «Ñëîâàðÿ óêðàїíñüêîї ìîâè» (ò. 1–4, 1907–
1909), ó çâ’ÿçêó іç ÷èì âіí ïåðåїõàâ äî Êèєâà. Çà öþ
ðîáîòó âіí îòðèìàâ 2-ãó ïðåìіþ іì. Ì. Êîñòîìàðîâà
Іìïåðàòîðñüêîї àêàäåìії íàóê.
Ãðіí÷åíêî çàëèøèâ ïî ñîáі çíà÷íó ëіòåðàòóðíî-íàóêîâó
ñïàäùèíó – çáіðêè ïîåçіé, ïåðåêëàäіâ òâîðіâ ñâіòîâîї
ëіòåðàòóðè, åòíîãðàôі÷íі òà ôîëüêëîðíі ìàòåðіàëè, íàâ÷àëüíі ïîñіáíèêè.
Які риси, притаманні культурницькому етапу, знайшли своє відображення в діяльності Б. Грінченка?

Òèòóëüíèé àðêóø
«Ñëîâàðÿ óêðàїíñüêîї ìîâè». 1907 ð.

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÎÍÈÑÜÊÈÉ
(1836–1900)
Ïåðåêëàäà÷, ïèñüìåííèê, âèäàâåöü, ïåäàãîã, ãðîìàäñüêèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ íà õóòîðі Ïåðåõîäіâêà
Íіæèíñüêîãî ïîâіòó. Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ Íіæèíñüêîãî
äâîðÿíñüêîãî ó÷èëèùà òà ×åðíіãіâñüêîї ãіìíàçії âèÿâèâ
áàæàííÿ çäîáóòè âèùó îñâіòó â Íіæèíñüêîìó іñòîðèêî-ôіëîëîãі÷íîìó іíñòèòóòі êíÿçÿ Áåçáîðîäüêà, àëå
ñïðîáà âèÿâèëàñÿ íåâäàëîþ. Ç 1854 ð. áóâ ñëóæáîâöåì
ó êðèìіíàëüíіé ïàëàòі â Ïîëòàâі. Çäàâøè åêñòåðíîì
іñïèòè íà êàíäèäàòà ïðàâ, ïіñëÿ ñåëÿíñüêîї ðåôîðìè
Îëåêñàíäð Êîíèñüêèé 1861 ð. çàéíÿâñÿ àäâîêàòñüêîþ ïðàêòèêîþ – çàõèùàâ
іíòåðåñè «âèçâîëåíèõ íåâіëüíèêіâ». Âîäíî÷àñ âіâ àêòèâíó ëіòåðàòóðíó і ãðîìàäñüêó äіÿëüíіñòü, áóâ ÷ëåíîì Êèїâñüêîї ãðîìàäè,
çàéìàâñÿ îðãàíіçàöієþ íåäіëüíèõ øêіë. Îïóáëіêóâàâ óêðàїíñüêі ïðîïèñè, ïіäðó÷íèê ç àðèôìåòèêè, ÷èòàíêó äëÿ óêðàїíñüêèõ øêіë. Ó 1873 ð. áóâ ñåðåä іíіöіàòîðіâ çàñíóâàííÿ ó Ëüâîâі Ëіòåðàòóðíî-íàóêîâîãî òîâàðèñòâà іì. Øåâ÷åíêà.
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Î. Êîíèñüêèé íàïèñàâ äâîòîìíó áіîãðàôіþ Ò. Øåâ÷åíêà, ÷èñëåííі ïîåçії é
ïðîçîâі òâîðè, ó ÿêèõ ïîðóøèâ ïèòàííÿ íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ Óêðàїíè.
Âіí є àâòîðîì ñëіâ òàê çâàíîãî äóõîâíîãî ãіìíó Óêðàїíè «Ìîëèòâà çà Óêðàїíó»
(«Áîæå âåëèêèé, єäèíèé, íàì Óêðàїíó õðàíè»), ìóçèêó äî ÿêîãî íàïèñàâ
Ì. Ëèñåíêî. І ñüîãîäíі öåé ìóçè÷íèé òâіð âèêîíóþòü ó íàøіé äåðæàâі ïіä ÷àñ
îôіöіéíèõ óðî÷èñòîñòåé, çîêðåìà іíàâãóðàöії Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè.
Порівняйте культурно-просвітницьку діяльність Б. Грінченка та
О. Кониського.

ÏÀÂËÎ ×ÓÁÈÍÑÜÊÈÉ
(1839–1884)
Ïðàâîçíàâåöü, ôîëüêëîðèñò, ïîåò, ãðîìàäñüêèé äіÿ÷,
àâòîð òåêñòó Äåðæàâíîãî ãіìíó Óêðàїíè. Íàðîäèâñÿ
íà õóòîðі ×óáèíñüêèé Ïîëòàâñüêîї ãóáåðíії â íåáàãàòіé äâîðÿíñüêіé ñіì’ї. Ùå çìàëêó çàõîïëþâàâñÿ ãåîãðàôієþ, ìðіÿâ ïðî äàëåêі ïîäîðîæі. Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ
äðóãîї Êèїâñüêîї ãіìíàçії âñòóïèâ íà þðèäè÷íèé
ôàêóëüòåò Ïåòåðáóðçüêîãî óíіâåðñèòåòó. Ó ñòóäåíòñüêі ðîêè áðàâ ó÷àñòü ó äіÿëüíîñòі ïåòåðáóðçüêîї
óêðàїíñüêîї ãðîìàäè. Áóâ àâòîðîì æóðíàëó «Îñíîâà»,
äå ïîçíàéîìèâñÿ ç Ò. Øåâ÷åíêîì, Ì. Êîñòîìàðîâèì.
Ñïіâïðàöþâàâ іç «×åðíèãîâñêèì ëèñòêîì», äå îïóáëіÏàâëî ×óáèíñüêèé
êóâàâ «Äåêіëüêà ñëіâ ïðî çíà÷åííÿ êàçîê, ïðèñëіâ’їâ
òà ïіñåíü äëÿ êðèìіíàëіñòà», òà ç «Êèåâñêèìè ãóáåðíñêèìè âåäîìîñòÿìè». Ó
1869 ð. î÷îëèâ åòíîãðàôі÷íî-ñòàòèñòè÷íó åêñïåäèöіþ Ðîñіéñüêîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà â Ïіâäåííî-Çàõіäíèé êðàé. Ç 1869 ïî 1871 ð. Ï. ×óáèíñüêèé
óïîðÿäêóâàâ і âіäðåäàãóâàâ ñіì òîìіâ «Òðóäіâ åòíîãðàôі÷íî-ñòàòèñòè÷íîї åêñïåäèöії». Çà ñâîþ ïðàöþ âіí îäåðæàâ çîëîòó ìåäàëü íà Ìіæíàðîäíіé âèñòàâöі
â Ïàðèæі (1875).
Ó 1862 ð. Ï. ×óáèíñüêèé íàïèñàâ âіðø «Ùå íå âìåðëà Óêðàїíè і ñëàâà, і
âîëÿ», ÿêèé ñòàâ óðî÷èñòîþ ïіñíåþ (ìóçèêà Ì. Âåðáèöüêîãî) òîãî÷àñíèõ áîðöіâ çà íàöіîíàëüíó ñïðàâó, à ç 1992 ð. – Äåðæàâíèì ãіìíîì Óêðàїíè. Íà æàëü,
îðèãіíàë öüîãî âіðøà íå çáåðіãñÿ. Øèðîêèé çàãàë óïåðøå îçíàéîìèâñÿ ç íèì
çàâäÿêè ïóáëіêàöії ó ëüâіâñüêîìó ëіòåðàòóðíî-ïîëіòè÷íîìó âіñíèêó «Ìåòà» çà
1863 ð.
Відшукайте різні варіанти текстів «Молитви за Україну» та «Ще не
вмерла України і слава, і воля». Порівняйте їх та оберіть найвдаліший,
на ваш погляд. Свій вибір поясніть.
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ТЕМАТИЧНЕ
ОЦІНЮВАННЯ

Історичний час
1. Установіть послідовність подій.
А Проведення фінансової реформи
Б Проведення земської реформи
В Скасування кріпосного права
Г Здійснення змін у галузі цензури
Історичний простір
2. Назвіть регіони Російської імперії, до яких масово переселялися українці.
Історична постать
3. Місце М. Драгоманова в національному русі оцінюють по-різному. М. Грушевський вважав його «невтомним і дуже різким провідником європеїзації народовства
й українофільства, надання йому прогресивного характеру, соціального змісту»;
російський громадський та політичний діяч В. Ленін – «націоналістичним міщанином», дослідник В. Мороз – «“продуктом епохи”, “жертвою епохи”», який «дивився на
світ і Україну через російські окуляри».
Чи згодні ви з такими оцінками М. Драгоманова? Яку з них ви поділяєте? Чому?
4. Учений В. Антонович і композитор М. Лисенко. Які риси вдачі, на ваш погляд,
зближують їх, роблять представниками однієї епохи?
5. Схарактеризуйте роль І. Гаспринського в національно-культурному відродженні кримських татар.
Історичні поняття і терміни
6. Доберіть історичні приклади до поняття «громадівський рух».
Історичні події та процеси
7. Оцініть діяльність громад у процесі національно-культурного відродження на
українських землях.
8. «Тарасівці» називали себе космофілами (космофіл – це той, хто любить увесь
світ), але водночас проголошували себе націоналістами, маючи на увазі те, що
реальний внесок до загальнолюдського поступу може робити лише той народ, який
розвивається вільно на своєму національному ґрунті. Використовуючи ваші знання
з курсу всесвітньої історії, доберіть факти, що стверджують справедливість такої
оцінки.
9. «Розвиток промисловості в українських землях спричинив зміни в соціальній
структурі суспільства». Висловте власне бачення цього процесу, його історичні
наслідки.
10. Спробуйте, виходячи з конкретно-історичної ситуації другої половини XIX ст.,
створити власну програму «класового миру». Які положення ви обов’язково представите у вашому документі?
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11. Прочитайте уривок з твору К. Мальт-Брюна: «Українці – це нащадки Київської
Русі. Селяни на Україні ощадливіші, ніж московські: вони не пустошать у хижацький
спосіб своїх лісів. Будинки українських селян гарні та міцні, ніхто з них не носить
лаптів, як у Московії. Вони кремезніше збудовані та більш освічені, ніж селяни, наприклад, Литви». Визначте риси українства, помічені іноземцем. Як ви гадаєте, чим
зумовлені такі характеристики українського етносу?
12. Поясніть, який зв’язок існує між Кримською війною, урядовим маніфестом
(січень 1855) і «Київською козаччиною».
13. Визначте причини та наслідки.
А Проголошення Емського указу
Б Польського повстання 1863–1864 рр.
В Зародження робітничого руху
14. Оцініть наслідки реформ 1860–1870-х років для українських земель.
15. Уявіть, що ви – підприємець. Як ви гадаєте, які риси вдачі ви повинні мати для
досягнення успіху у власній справі?

V

ÇÀÕІÄÍÎÓÊÐÀЇÍÑÜÊІ
ÇÅÌËІ Ó ÑÊËÀÄІ ÀÂÑÒÐÎÓÃÎÐÙÈÍÈ Ó ÄÐÓÃІÉ
ÏÎËÎÂÈÍІ XIX ÑÒÎËІÒÒß

§ 23. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
1. Селянська реформа 1848 р.
Ñåëÿíñüêà ðåôîðìà áóëà ïðîâåäåíà àâñòðіéñüêèì óðÿäîì ïіä òèñêîì ðåâîëþöії 1848 ð. â
Ãàëè÷èíі òà íà Áóêîâèíі ç ìåòîþ ïðèñòîñóâàííÿ ãîñïîäàðñòâà äî ïîòðåá іíäóñòðіàëüíîãî
ðèíêó. Íà Çàêàðïàòòі ïàíùèíó áóëî ñêàñîâàíî
â 1853 ð.
17 êâіòíÿ 1848 ð. öіñàð Ôåðäèíàíä І ïіäïèñàâ çàêîí «Ïðî çíåñåííÿ âñÿêîї ðîáîòèçíè òà
іíøèõ ïіääàíñüêèõ ïîâèííîñòåé». Ó íüîìó,
çîêðåìà, áóëî íàïèñàíî, ùî «áàæàþ÷è ñêðіïèòè çàãàëüíó áåçïåêó â êðàþ і äîâåñòè äî òðèâêîãî çàñïîêîєííÿ âñþ ëþäíіñòü, íàêàçóєìî:
1. Óñі ðîáîòèçíè é іíøі ïіääàíñüêі ïîâèííîñòі
ґðóíòîâèõ ãîñïîäàðіâ, õàëóïíèêіâ і êîìіðíèêіâ ìàþòü ïåðåñòàòè ç äíåì 15 ìàÿ 1848 ð.».

Ïîðòðåò Ôåðäèíàíäà І.
Õóäîæíèê Ë. Êóïåëüâіçåð.
1847 ð.

Після 1848 р. на Західній Україні ставили «хрести свободи» на честь скасування
панщини та урочисто відзначали ювілеї цієї події. 1898 р. до 50-річного ювілею
проведення селянської реформи у Львові товариство «Просвіта» надрукувало
книжку І. Франка «Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині». «Історія панщини
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в Галичині від 1772 р. аж до 1848 і ще дальше – се, можна
сказати, головна часть історії руського народу, бо ж власне
сей народ, хлопський, майже весь гнувся під її ярмом», –
писав автор.

Як ви розумієте вислів І. Франка про панщину?

Ðåôîðìà çâіëüíÿëà ñåëÿí íà òåðèòîðії âñієї Àâñòðії
âіä êðіïîñíîї çàëåæíîñòі, íàäàâàëà їì ïðàâà ãðîìàäÿí äåðæàâè і ïðàâî âëàñíîñòі íà òó çåìëþ, ÿêîþ
âîíè êîðèñòóâàëèñÿ çà ïàíùèíè íà ïðàâàõ ñïàäêîâîñòі. Ïåðåäáà÷àëàñÿ ïîâíà êîìïåíñàöіÿ ñåëÿíàìè
íà êîðèñòü ïîìіùèêіâ 20-êðàòíîї âàðòîñòі âñіõ ðі÷íèõ êðіïàöüêèõ ïîâèííîñòåé.
Áіëüøіñòü ñåëÿí çàëèøàëàñÿ ìàëîçåìåëüíîþ і
åêîíîìі÷íî íåñïðîìîæíîþ. Çíà÷íó ÷àñòèíó їõ (õàëóïíèêіâ і êîìіðíèêіâ) áóëî çâіëüíåíî çîâñіì áåç
«Õðåñò ñâîáîäè»
çåìëі.
íà Іâàíî-Ôðàíêіâùèíі.
Íåçâàæàþ÷è íà âñі íåäîëіêè, ñêàñóâàííÿ ïàíùèÑó÷àñíèé âèãëÿä
íè äàëî ìîæëèâіñòü çàõіäíîóêðàїíñüêèì ñåëÿíàì
ñòàòè ãîñïîäàðÿìè ñâîєї çåìëі òà âëàñíîї äîëі, âіä÷óòè ñåáå îêðåìèì íàðîäîì і ñòàòè íà øëÿõ ãðîìàäñüêîãî ïîñòóïó.
Схарактеризуйте аграрну реформу 1848 р.

Àãðàðíà ðåôîðìà 1848 ð. ìàëà ïîìіòíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê åêîíîìіêè
çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìåëü.
Çàõіäíà Óêðàїíà і â ïîðåôîðìåíèé ïåðіîä (ïіñëÿ ñêàñóâàííÿ êðіïàöòâà â
Ãàëè÷èíі і íà Áóêîâèíі â 1848 ð. òà íà Çàêàðïàòòі â 1853 ð.) çàëèøàëàñÿ
àãðàðíèì ðåãіîíîì. Ó Ñõіäíіé Ãàëè÷èíі òà íà Ïіâíі÷íіé Áóêîâèíі â ñіëüñüêîìó òà ëіñîâîìó ãîñïîäàðñòâі áóëî çàéíÿòî ìàéæå 75 % íàñåëåííÿ, à â
ïðîìèñëîâîñòі – ìåíøå íіæ 10 %, íà Çàêàðïàòòі íà ñåëі ìåøêàëî 85 %
íàñåëåííÿ.
Ïîøèðåíîþ ó êðàї áóëà îðåíäà çåìëі – äî 30 % ïîìіùèöüêîї çåìëі.
Ïîñòóïîâî ðîçøèðþâàâñÿ âíóòðіøíіé ðèíîê. Íàñåëåííÿ Çàõіäíîї Óêðàїíè
çáóâàëî â Àâñòðії õëіá òà õóäîáó. ÍàìіХалупники – категорія залежних
òèëàñÿ ñïåöіàëіçàöіÿ ðåãіîíіâ – ó ãîðàõ
селян та найбідніших міщан в
ïåðåâàæàëî ì’ÿñíå òâàðèííèöòâî, à â
Україні XVI–XIX ст., які мали у
ðіâíèííèõ ðàéîíàõ – âèðîùóâàííÿ
володінні лише хату (халупу) та
ïøåíèöі. Òðèïіëüíà ñèñòåìà çåìëåðîáіноді ще й невелику садибу.
ñòâà ïîñòóïîâî çàìіíþâàëàñÿ ñèñòåìîþ
Халупники наймитували або
ñіâîçìіíè, çàñòîñîâóâàëèñÿ ìіíåðàëüíі
займалися ремеслом, відбуваючи
пішу панщину та інші повинності.
äîáðèâà.
Â óìîâàõ ìàëîçåìåëëÿ, âіäñóòíîñòі
Коморники (комірники) – категорія
íîâèõ çíàðÿäü ïðàöі ñåëÿíè îá’єäíóâàëèнайбіднішого населення в Україні
XV–XIX ст., яке не мало власної
ñÿ â ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі êîîïåðàòèâè.
землі та житла і наймитувало в
Êîîïåðàòèâè ïîøèðþâàëèñÿ і â òîðãіâзаможних селян, від яких отримувало
ëі. Òàê, íàéáіëüøèì îá’єäíàííÿì òîðãîхату (комору) в обмін на пішу
âåëüíî-ïðîìèñëîâîãî õàðàêòåðó ñòàâ
панщину та сплату грошового податку.
«Êðàéîâèé êðåäèòîâèé ñîþç». Ó öіëîìó
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æ àâñòðіéñüêі ÷èíîâíèêè, âіéñüêîâèêè òà іíòåëåêòóàëè (íàâіòü ãàëè÷àíè
çà ïîõîäæåííÿì) óïðîäîâæ óñüîãî XIX ñò. ñïðèéìàëè Ãàëè÷èíó ÿê áіäíó,
âіäñòàëó ïðîâіíöіþ, «íàïіâ-Àçіþ».

2. Розвиток промисловості
Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ðîçïî÷àâñÿ â
1840–1850-õ ðîêàõ і âіäáóâàâñÿ ïîâіëüíіøå, íіæ íà Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі. Іç ñåðåäèíè XIX ñò. íà ïіäïðèєìñòâàõ Çàõіäíîї Óêðàїíè ïî÷èíàþòü
çàñòîñîâóâàòè ìåõàíі÷íó òÿãó. Ïåðøèé ïàðîâèé ëіñîïèëüíèé çàâîä íà
Çàêàðïàòòі âіäêðèëè 1869 ð. Ó Ñõіäíіé Ãàëè÷èíі íàëі÷óâàëîñÿ 56 òàêèõ
çàâîäіâ (1890). Òðè ç äåâ’ÿòè ñîëåâàðåíü Ñõіäíîї Ãàëè÷èíè òàêîæ áóëî
îñíàùåíî ïàðîâèìè äâèãóíàìè (1865). Àâñòðіéñüêèé óðÿä áóâ íå ïðîòè
ðîçâèòêó âèäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі, ïðîòå ÷èíèâ ïåðåøêîäè ðîçâèòêó
îáðîáíèõ ãàëóçåé, ïîñòà÷àþ÷è ïðîìèñëîâі òîâàðè â êðàé çà çàâèùåíèìè
öіíàìè і íàêëàäàþ÷è íà ïðîìèñëîâèõ òîâàðîâèðîáíèêіâ çíà÷íèé ïîäàòîê.
Óïðîäîâæ 1860-õ ðîêіâ íà Çàõіäíіé Óêðàїíі íàìіòèëîñÿ äåÿêå åêîíîìі÷íå ïîæâàâëåííÿ. Ó Ãàëè÷èíі çàêëàäåíî ïî÷àòîê íàôòîâèäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі. Ãëèáèííå áóðіííÿ çà äîïîìîãîþ ïàðîâèõ ìàøèí ðіçêî ïіäâèùèëî
âèäîáóòîê íàôòè. Ïðè öüîìó ñèðó íàôòó ïåðåðîáëÿëè íà àâñòðіéñüêèõ òà
óãîðñüêèõ íàôòîïåðåðîáíèõ çàâîäàõ, à â Ãàëè÷èíі їõ áóäіâíèöòâî øòó÷íî
ñòðèìóâàëè. Çà òðèäöÿòü îñòàííіõ ðîêіâ XIX ñò. êіëüêіñòü âèäîáóòîї íàôòè
çðîñëà áіëüøå íіæ ó 10 ðàçіâ (Áîðèñëàâ).
Ó 1870–1890-õ ðîêàõ ïî÷èíàєòüñÿ ñòàíîâëåííÿ ôàáðè÷íî-çàâîäñüêîãî
âèðîáíèöòâà. Ðîçâèâàþòüñÿ äåðåâîîáðîáíà òà ìåòàëîîáðîáíà ãàëóçі ïðîìèñëîâîñòі, ó ÿêèõ ïàíóє àâñòðіéñüêèé òà íіìåöüêèé êàïіòàë. Ó øàõòàõ
Çîëî÷åâñüêà, Ñíÿòèíà âèäîáóâàëè áóðå âóãіëëÿ, ó Êàëóøі, Êîñîâі, Ñòåáíèêó – ñіëü. Іíòåíñèâíî ðîçâèâàëèñÿ áîðîøíîìåëüíà ïðîìèñëîâіñòü, ñïèðòîãîðіë÷àíà, ïèâîâàðíà òà òþòþíîâà. Çðîñëà êіëüêіñòü ïіäïðèєìñòâ ç âèðîáíèöòâà öåãëè, áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ. Ó Ëüâîâі òà Ñòðèþ áóëî çáóäîâàíî
ìàéñòåðíі ç ðåìîíòó ïàðîâîçіâ і âàãîíіâ. Âîíè çàáåçïå÷óâàëè ïîòðåáè

Íàôòîâèäîáóâíі ïðîìèñëè â Áîðèñëàâі, Ñõіäíà Ãàëè÷èíà.
Ïîøòіâêà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
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çàëіçíèöі, ùî â 1859 ð. ç’єäíàëà Êðàêіâ ç Ïåðåìèøëåì, à â 1861 ð. – Ïåðåìèøëü çі Ëüâîâîì.
Схарактеризуйте розвиток промисловості на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст.

Óíàñëіäîê øâèäêîãî ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó, ùî âіäáóâàâñÿ â ÷åñüêèõ
òà íіìåöüêèõ ïðîâіíöіÿõ, óêðàїíñüêі òîâàðè ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі ïîñòóïàëèñÿ ÿêіñíіøіé і äåøåâøіé ïðîäóêöії çàõіäíèõ ðàéîíіâ іìïåðії.
Âіäíîñèíè ìіæ ïðàöåäàâöÿìè òà íàéìàíèìè ðîáіòíèêàìè ðåãóëþâàëèñÿ öèâіëüíèì êîäåêñîì 1786 ð., à â ãіðíè÷іé ñïðàâі – óãîðñüêèìè çàêîíàìè
XVI ñò. Ñòàíîâèùå ïðîëåòàðіâ áóëî òÿæêèì і ìàëî ÷èì âіäðіçíÿëîñÿ âіä
ñòàíîâèùà ïðîìèñëîâîãî ðîáіòíèöòâà Ðîñіéñüêîї іìïåðії.

3. Кооперативний рух
Ïåðøèé ñïîæèâ÷èé êîîïåðàòèâ – «Òîâàðèñòâî ñïðàâåäëèâèõ ðî÷äåéëüñüêèõ ïіîíåðіâ» – áóëî çàñíîâàíî â 1844 ð. â ì. Ðî÷äåéëü (Àíãëіÿ). Âіí ìàâ
ñâіé çàðåєñòðîâàíèé ñòàòóò.
«…Кооперація являє із себе один із засобів поліпшити добробут нижчих верств
суспільства через звільнення їх од визиску з боку верстви капіталістів… можна
визначити кооперацію як спільну діяльність певної групи людей, що має завданням
поліпшити їхній матеріальний і духовний добробут шляхом організації кооперативів. Кооператив є добровільне, на принципі рівноправності і самодопомоги засноване об’єднання людей з метою поліпшити свій добробут шляхом ведення на спільний рахунок підприємства, яке має збільшувати трудовий заробіток учасників або
зменшувати їхні видатки на споживання відповідно до використання ними цього
підприємства, а не за кількістю вкладеного капіталу», – писав науковець
Б. Мартос.

З’ясуйте основні ознаки понять «кооперація», «кооператив».

Ïîãіðøåííÿ åêîíîìі÷íîãî ñòàíîâèùà ñåëÿíñòâà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ
çåìåëü îáóìîâèëî ðîçâèòîê êîîïåðàòèâíîãî ðóõó. Çàêîí ïðî êîîïåðàöіþ íà
Çàõіäíіé Óêðàїíі áóëî ïðèéíÿòî 1873 ð., à âæå â 1874 ð. òîâàðèñòâî «Ïðîñâіòà» íàäðóêóâàëî çðàçêè ñòàòóòіâ і âåäåííÿ «çàáіðêîâî-ãîñïîäàðñüêèõ
ñïіëîê». Âîíè ñòàëè þðèäè÷íîþ îñíîâîþ äëÿ ðîçâèòêó êîîïåðàöії â Ãàëè÷èíі.
Êðіì ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі, êîîïåðàòèâè çàéìàëèñÿ ïðîñâіòíèöüêîþ
ðîáîòîþ. Ó 1899 ð. ñâÿùåíèêè î. Òîìà òà î. Þëіàí Äóòêåâè÷і ç ì. Îëåñüêî
Çîëî÷іâñüêîãî ïîâіòó (òåïåð Áóñüêèé ðàéîí Ëüâіâñüêîї îáë.) çàñíóâàëè
òîâàðèñòâî «Ñіëüñüêèé ãîñïîäàð». Äî 1908 ð. ãîëîâîþ òîâàðèñòâà áóâ
î. Òîìà. Óïðîäîâæ 1909–1917 ðð. òîâàðèñòâî î÷îëþâàâ Єâãåí Îëåñíèöüêèé
(1860–1917), çàâäÿêè ÿêîìó «Ñіëüñüêèé ãîñïîäàð» çäîáóâ çíà÷íèé àâòîðèòåò ñåðåä óêðàїíñüêîãî ñåëÿíñòâà. Òîâàðèñòâî ïîøèðèëî ñâîþ äіÿëüíіñòü
íà âñþ Ãàëè÷èíó, ïåðåáðàâøè íà ñåáå òó äіÿëüíіñòü, ÿêó â ãàëóçі ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïðîâîäèëà «Ïðîñâіòà». Ó 1913 ð. âîíî íàðàõîâóâàëî ïîíàä
32 òèñ. ÷ëåíіâ.
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Íàé÷èñëåííіøèìè ñåðåä êîîïåðàòèâіâ áóëè êðåäèòíі ñïіëêè, ÿêі íàäàâàëè
9 % ïîçè÷êè і òèì ñàìèì ðÿòóâàëè
óêðàїíñüêèõ ñåëÿí âіä çäèðíèöòâà ëèõâàðіâ. Ó 1892 ð. ó Ëüâîâі áóëî âіäêðèòî
ñòðàõîâå òîâàðèñòâî «Äíіñòåð», ÿêå ïðîâàäèëî ìåöåíàòñüêó äіÿëüíіñòü òà ñòàíîì íà 1907 ð. ìàëî 213 òèñ. êëієíòіâ.
Çðîñòàííÿ êîîïåðàòèâіâ ïðèâåëî äî
îðãàíіçàöії â 1904 ð. Öåíòðàëüíîї àñîöіàöії óêðàїíñüêèõ êîîïåðàòèâіâ, ùî ìàëà
áëèçüêî 550 ôіëіé òà 180 òèñ. ÷ëåíіâ.
Óïðîäîâæ 1884–1900 ðð. çà іíіöіàòèâè і
Áóäіâëÿ ó Ëüâîâі, ó ÿêіé
àêòèâíîї ó÷àñòі àðõіòåêòîðà і ãðîìàäâ 1906–1939 ðð. çíàõîäèëîñÿ
ñüêîãî äіÿ÷à Â. Íàãіðíîãî áóëî çàñíîñòðàõîâå òîâàðèñòâî «Äíіñòåð».
âàíî òîâàðèñòâà ðóñüêèõ ðåìіñíèêіâ
Ñó÷àñíèé âèãëÿä
«Çîðÿ», «Ñîêіë», «Íàðîäíà Ãîñòèíèöÿ».
Çàõіäíі óêðàїíöі íàðåøòі ñòàâàëè ãîñïîäàðÿìè íà âëàñíіé çåìëі, áóëî
âñòàíîâëåíî òіñíі ãàðìîíіéíі âçàєìèíè ìіæ іíòåëіãåíöієþ і ñåëÿíñòâîì,
ÿêå âèéøëî íà ïðîâіäíі ïîçèöії ó ôіíàíñîâî-åêîíîìі÷íîìó æèòòі Ãàëè÷èíè. Êîîïåðàöіÿ äîïîìàãàëà óêðàїíöÿì âèñòîÿòè â ãîëîäíі ðîêè, çãóðòóâàëà їõ і ñòàëà îäíієþ ç âàæëèâèõ ôîðì íàöіîíàëüíîãî ðóõó.
З якою метою створювалися кооперативи? Схарактеризуйте розвиток кооперативного руху на західноукраїнських землях.

4. Трудова еміграція

«Іван спродав усе, що мав, бо сини з жінкою наважилися до Канади, а старий
мусив укінці податися. Зібрав Іван ціле село і прощався з усіма... Пригощаючи
гостей, Іван розповідає, як вони дійшли таки згоди щодо від’їзду. Сини його були
письменні, то й дістали якогось листа та мапу. Відтоді в хаті тільки й чути було про
Канаду: “Сини не хоте бути наймитами”… Іван розуміє синів, які мріють нормально
жити, але йому жаль цієї землі, щедро политої його потом. Поставив Іван на тім
горбу, який увесь вік обробляв, кам’яний хрест. Бо на тім горбі лишив Іван багато
сили, здоров’я і праці. Це для нього святе місце» – фрагмент твору В. Стефаника
«Кам’яний хрест».

На прикладі поданого уривка з’ясуйте ставлення різних поколінь селян
до вимушеної еміграції.

Ðîçâèòîê ðèíêîâèõ âіäíîñèí ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìåëü ñóïðîâîäæóâàâñÿ ñîöіàëüíèì ðîçøàðóâàííÿì íàñåëåííÿ.
Íàïðèêіíöі XIX ñò. çàìîæíі ñåëÿíè ó Ñõіäíіé Ãàëè÷èíі ñòàíîâèëè 11 %,
ó Ïіâíі÷íіé Áóêîâèíі – 8 %. Ìàéæå ïîëîâèíà ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ââàæàëàñÿ áіäíÿöüêèìè. Áåççåìåëëÿ é ìàëîçåìåëëÿ, áåçðîáіòòÿ ÷åðåç íàäëèøîê ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ, õðîíі÷íå ãîëîäóâàííÿ, íåñòåðïíі ïîäàòêè
âіä÷óâàëèñÿ òóò ãîñòðіøå, íіæ ó Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі. Îñêіëüêè çäàâíà
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çàñåëåíі óêðàїíöÿìè Ñõіäíà Ãàëè÷èíà,
Ïіâíі÷íà Áóêîâèíà é Çàêàðïàòòÿ áóëè
íàéâіääàëåíіøîþ ñõіäíîþ îêîëèöåþ іìïåðії, ïðàâëÿ÷і êîëà äåðæàâè áóëè
íåñïðîìîæíі çàïðîïîíóâàòè ùîñü ðåàëüíå äëÿ çàáåçïå÷åííÿ óêðàїíñüêèõ
ñåëÿí âіëüíèìè çåìëÿìè. Òàêèõ çåìåëü
äåðæàâà ïðàêòè÷íî íå ìàëà, òîìó é íå
÷èíèëà ïåðåøêîä ïåðåñåëåííþ óêðàїíöіâ çà êîðäîí.
Çà îêåàí. Õóäîæíèöÿ
Î. Êóëü÷èöüêà. 1914 ð.

Назвіть причини трудової еміграції се лянства.

Çàõіäíîóêðàїíñüêі åìіãðàíòè çäåáіëüøîãî âèðóøàëè äî êðàїí, äå іñíóâàëè âіëüíі çåìåëüíі ïëîùі, çîêðåìà íà
Àìåðèêàíñüêèé êîíòèíåíò. 1877 ð. ïåðøà ãðóïà óêðàїíñüêèõ ïåðåñåëåíöіâ, ïðèáóâøè іç Çàêàðïàòòÿ äî ÑØÀ, ïîïîâíèëà ëàâè øàõòàðіâ øòàòó
Ïåíñèëüâàíіÿ. Íàéáіëüøå æ óêðàїíñüêі ñåëÿíè ïðàãíóëè îäåðæàòè äëÿ
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî îáðîáіòêó çåìåëüíó äіëÿíêó – ãîìñòåä (íàäіë, ÿêèé
íàäàâàâñÿ ç äåðæàâíèõ çåìåëü íà ïіëüãîâèõ óìîâàõ ó ÑØÀ òà Êàíàäі
òèì, õòî áàæàâ âåñòè ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî). Óïðîäîâæ 1890–1914 ðð.
ïîíàä 500 òèñ. óêðàїíöіâ Ãàëè÷èíè åìіãðóâàëè äî ÑØÀ, Ïіâäåííîї Àìåðèêè і Êàíàäè â ïîøóêàõ ðîáîòè.
Характеризуючи емігрантів, дослідник О. Кириленко писав: «Їхали переважно
бідніші селяни, двірська служба, слуги, міський пролетаріат, в процентові дуже й
дуже мало свідомих одиниць, які звичайно дають почин для всякої культурної праці... Ті елементи, що виїхали, були або неграмотні, або мали дуже мало спільного з
грамотністю».

Які соціальні верстви населення брали участь у міграційних процесах?

Îñíîâíèì ðåãіîíîì ðîçñåëåííÿ óêðàїíöіâ ïåðøèõ äâîõ õâèëü ñòàâ øòàò Ïåíñèëüâàíіÿ, çäåáіëüøîãî ìіñòà Ïіòñáóðã і
Øåíàíäîà òà їõíі îêîëèöі, à ãàëóçÿìè, ó
ÿêèõ âîíè ïðàöþâàëè, – âóãіëüíà òà
ìåòàëóðãіéíà іíäóñòðіÿ, ÿêі ïîòðåáóâàëè
äåøåâîї ðîáî÷îї ñèëè. Äåõòî ç íèõ, çàðîáèâøè ãðîøåé, ïîâåðòàâñÿ íà áàòüêіâùèíó, àëå áіëüøіñòü çàëèøàëàñÿ çà
êîðäîíîì íàçàâæäè. Íà íîâèõ òåðèòîðіÿõ óêðàїíñüêі åìіãðàíòè íàìàãàëèñÿ
çáåðåãòè íàöіîíàëüíі òðàäèöії – і â áóäіâíèöòâі æèòëà, і â äåêîðàòèâíîóæèòêîâîìó ìèñòåöòâі. Îñîáëèâîñòі ãðîìàäñüêîãî ïîáóòó ïîñåëåíöі óòâåðäæóâàëè òі ñàìі, ùî áóëè íà áàòüêіâùèíі. Òàê ñàìî âîíè ñïðàâëÿëè âåñіëëÿ,
õðåñòèíè, ïîõîðîíè, âіäçíà÷àëè íàðîäíі é ðåëіãіéíі ñâÿòà. Òàê, çàâäÿêè
òðóäîâіé åìіãðàöії âèíèêàє çàðóáіæíà óêðàїíñüêà äіàñïîðà.
Діаспора – частина етнічної
спільноти (народу), яка постійно
проживає за межами своєї
історичної батьківщини в іншому
етнічному середовищі, зберігає з
нею зв’язок, народні традиції тощо.

За яких умов відбувався процес утворення української діаспори?
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ПЕРЕВІРТЕ
ПЕ
Е Р ЕВІ
ВІРТЕ
Е СЕБЕ
Е
1. Що було раніше: аграрна реформа в Російській чи Австрійській
імперії?
2. Використовуючи карту на с. 133, визначте регіони трудової еміграції
західноукраїнського населення.
3. Назвіть основні ознаки понять: «трудова еміграція», «кооперативний рух».
4. Які риси характеру повинні були мати переселенці, щоб досягти успіху?
5. Є. Олесницький і В. Нагірний. Які події в історії західноукраїнських земель
пов’язані з їхніми іменами? Як ви вважаєте, вони були однодумцями?

§ 24. ОСНОВНІ ТЕЧІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РУХУ
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
1. Народовці (українофіли)
Ç ïðèéíÿòòÿì êîíñòèòóöії Àâñòðії 1860 ð., çà ÿêîþ áóëî íàäàíî àâòîíîìíі ïðàâà êðàÿì, óêðàїíñüêå íàñåëåííÿ âçÿëî ó÷àñòü ó âèáîðàõ äî êðàéîâèõ ñåéìіâ. Äåïóòàòàìè ñòàëè ïîíàä 40 óêðàїíöіâ. Îäíàê âіä êіíöÿ
1860-õ ðîêіâ ñèòóàöіÿ çìіíèëàñÿ íà ãіðøå. 1867 ð. Àâñòðіÿ ïåðåòâîðþєòüñÿ
íà Àâñòðî-Óãîðñüêó іìïåðіþ. Ïðè öüîìó Ãàëè÷èíà é Áóêîâèíà îïèíèëèñÿ
â àâñòðіéñüêіé ÷àñòèíі, à Çàêàðïàòòÿ âіäіéøëî äî óãîðñüêîї. Çà öèõ óìîâ
óêðàїíñüêà іíòåëіãåíöіÿ ïî÷àëà ïîøóê çàñîáіâ, ÿêі ìîãëè á ïðîòèñòîÿòè
ïîëîíіçàöії òà ìàäÿðèçàöії êðàþ.
Îñíîâó ðóõó ñêëàäàëè іäåї ðîìàíòèçìó òà íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ,
çàïî÷àòêîâàíі «Ðóñüêîþ òðіéöåþ» òà Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêèì áðàòñòâîì і
ñôîðìîâàíі ïіä âïëèâîì òâîð÷îñòі Ò. Øåâ÷åíêà, Ï. Êóëіøà, Ì. Êîñòîìàðîâà. Äî íàðîäîâöіâ íàëåæàëè ïåðåâàæíî ïðåäñòàâíèêè óêðàїíñüêîї іíòåëіãåíöії – ïèñüìåííèêè, ó÷èòåëі, þðèñòè, ëіêàðі, ñòóäåíòè. Îðãàíіçàöіéíèìè
öåíòðàìè íàðîäîâñüêîãî ðóõó ñòàëè ðåäàêöії ÷àñîïèñіâ – «Âå÷îðíèöі»
(1862–1863), «Ìåòà» (1863–1864), «Íèâà» (1864), «Ðóñàëêà» (1865). Íàðîäîâöі âіäêðèâàëè ÷èòàëüíі, áіáëіîòåêè, äðóêóâàëè òâîðè óêðàїíñüêèõ ïèñüìåííèêіâ, øêіëüíі ïіäðó÷íèêè, îðãàíіçîâóâàëè âèñòàâè òà ùîðі÷íі Øåâ÷åíêîâі âå÷îðè. Ïðîâіäíèêàìè ðóõó â 1860-õ ðîêàõ áóëè Î. Ïàðòàöüêèé,
Ä. Òàíÿ÷êåâè÷, Â. Øàøêåâè÷ (ñèí Ì. Øàøêåâè÷à), Ê. Êëèìêîâè÷,
Ô. Çàðåâè÷, Ê. Ãîðáàëü òà іíøі. Ñâîþ ìåòó íàðîäîâöі âáà÷àëè â íàöіîíàëüíîìó âіäðîäæåííі òà íàöіîíàëüíіé єäíîñòі óêðàїíöіâ Ãàëè÷èíè і Íàääíіïðÿíùèíè: ïðàãíóëè îíîâèòè ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íå òà åêîíîìі÷íå æèòòÿ
Ãàëè÷èíè åâîëþöіéíèì øëÿõîì, çáåðіãàНародовціі – представники
þ÷è éîãî îñíîâè òà òðàäèöії. Ðåâîëþöіéнаціонально-культурної та
íèé ñïðîòèâ âîíè äîïóñêàëè ëèøå ó
суспільно-політичної течії
âèïàäêó ïðîòèäії íàñèëëþ ç áîêó âëàäè.
українського національного руху,
що виникла в 1860-х роках
Àêòèâіçàöіÿ ïîëіòè÷íîї äіÿëüíîñòі íàу Галичині.
ðîäîâöіâ ïðèïàäàє íà êіíåöü 1870-õ ðîêіâ
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і ïîâ’ÿçàíà ç іìåíàìè äіÿ÷іâ êóëüòóðíî-âèçâîëüíîãî ðóõó Â. Áàðâіíñüêîãî,
Â. Íàâðîöüêîãî, Þ. Ðîìàí÷óêà, Î. Îãîíîâñüêîãî, À. Âàõíÿíèíà, Î. Òåðëåöüêîãî. Íîâèé ïåðіîä íàðîäîâñüêîãî ðóõó ðîçïî÷àâñÿ ç âèäàííÿ ÷àñîïèñіâ «Áàòüêіâùèíà» (1879) і «Äіëî» (1880).
Якою була основна мета народовців? Які заходи вони здійснювали
задля її досягнення?

2. Москвофіли (русофіли)
Ïîðÿä ç íàðîäîâöÿìè â Çàõіäíіé Óêðàїíі іñíóâàëà ùå îäíà òå÷іÿ ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîї äóìêè – ìîñêâîôіëüñòâî.
Éîãî ïðåäñòàâíèêè 1865 ð. îïóáëіêóâàëè
ó ëüâіâñüêіé ãàçåòі «Ñëîâî» ñâîþ ïðîãðàìó.
Ïðèâîäîì äëÿ ïîÿâè öієї òå÷ії áóëà çíåâіðà
÷àñòèíè ãàëèöüêîї іíòåëіãåíöії, äóõіâíèöòâà òà ñåëÿíñòâà â ìîæëèâîñòі ðîçâ’ÿçàòè
ìіñöåâі ïðîáëåìè âëàñíèìè ñèëàìè àáî çà
äîïîìîãîþ àâñòðіéñüêîї âëàäè. Ìîñêâîôіëè âіðèëè â äîìіíóþ÷ó ðîëü Ðîñії â
æèòòі ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ, її åêîíîìі÷íó é âіéñüêîâó ìîãóòíіñòü. Âîíè ñòâåðäæóâàëè, ùî óêðàїíñüêîãî íàðîäó ÿê îêðåìîї íàöії íå іñíóє, à є «åäèíûé îáùåðóñüêèé íàðîä» âіä Êàðïàò äî Êàì÷àòêè. Іäåîëîãàìè ðóõó áóëè Ä. Çóáðèöüêèé,
Ã. Êóï÷åíêî, À. Äîáðÿíñüêèé, äðóêîâàíèì îðãàíîì – ãàçåòà «Ñëîâî».
Ìîñêâîôіëè ââàæàëè Ðîñіþ ðÿòіâíèöåþ âñіõ óêðàїíöіâ і ïðàãíóëè
âõîäæåííÿ Çàõіäíîї Óêðàїíè äî ñêëàäó Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Õî÷à áіëüøіñòü
ç íèõ áóëà çà ïîõîäæåííÿì óêðàїíöÿìè, âîíè âèñòóïàëè ïðîòè óêðàїíñüêîї
ìîâè, ñòâîðèâøè íà îñíîâі ðîñіéñüêîї øòó÷íå «ÿçè÷іє». Ùîá íàâ’ÿçàòè
ñåëÿíàì öå íîâîââåäåííÿ, áóëî ðîçïî÷àòî âèäàííÿ ñåðії ïîïóëÿðíèõ êíèæîê
íà «ÿçè÷ії» íà ðіçíó òåìàòèêó.
Íàéáіëüø íàïîëåãëèâî çàïðîâàäæóâàëè «ÿçè÷іє» ìîñêâîôіëè Çàêàðïàòòÿ, î÷îëþâàíі À. Äîáðÿíñüêèì.
Москвофіли
и – представники
національно-культурної та
суспільно-політичної течії
українського національного руху,
що виник у другій половині XIX ст.
і поширився на Галичину, Буковину та Закарпаття. Ідеологічно
були опонентами народовців.

«Заперечуючи можливість використання української мови, москвофіли не тільки
солідаризувалися з російським царизмом, а й створювали сприятливі умови для
проведення політики примусової асиміляції, яку здійснювала на західноукраїнських
землях чужоземна (точніше – інонаціональна) бюрократія. Власне, орієнтація на
Москву виникла серед значної частини західноукраїнської інтелігенції через заохочувані саме тут властями процеси полонізації, германізації, румунізації і мадяризації», – писав історик В. Сарбей.

1870 ð. ìîñêâîôіëè çàñíóâàëè Ðóñüêó ðàäó – îðãàíіçàöіþ, ÿêà íіáèòî
ìàëà ïðîäîâæóâàòè òðàäèöії Ãîëîâíîї ðóñüêîї ðàäè. Áóëî ñòâîðåíî «Òîâàðèñòâî іìåíі Ìèõàéëà Êà÷êîâñüêîãî», ÿêå іç ÷àñîì ñòâîðèëî ìåðåæó ìіñöåâèõ ôіëіé і ÷èòàëåíü ó Ãàëè÷èíі, ùî êîíêóðóâàëè çі ñòðóêòóðàìè
íàðîäîâöіâ. Ìîñêâîôіëè ïðîïàãóâàëè ðîñіéñüêå ïðàâîñëàâ’ÿ íà ïðîòèâàãó
ãðåêî-êàòîëèöüêîìó îáðÿäó, àëå öÿ äіÿëüíіñòü áóëà ðіøó÷å çóïèíåíà
àâñòðіéñüêîþ àäìіíіñòðàöієþ.
Яку мету ставили перед собою москвофіли?
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3. Культурно-освітнє товариство «Просвіта»
Ç ðîçâèòêîì íàöіîíàëüíîãî ðóõó âèíèêëà ïîòðåáà ó ñòâîðåííі òàêèõ
óêðàїíñüêèõ êóëüòóðíî-îñâіòíіõ òà ôіíàíñîâî-åêîíîìі÷íèõ óñòàíîâ, ÿêі á
êåðóâàëè âñіì æèòòÿì Ãàëè÷èíè. Óêðàїíñüêі äіÿ÷і âèçíàëè çà íàéêðàùå,
ùîá öå êåðіâíèöòâî çäіéñíþâàëîñÿ öåíòðàëіçîâàíî, ùîá óñі ïðîâіäíèêè íà
ìіñöÿõ äіÿëè íå êîæåí ñàì ïî ñîáі, à çãіäíî ç єäèíèì, ñóìëіííî âèðîáëåíèì ïëàíîì. Òàêèìè іíñòèòóöіÿìè ñòàëè êóëüòóðíî-îñâіòíє òîâàðèñòâî
«Ïðîñâіòà» (1868) òà Ëіòåðàòóðíî-íàóêîâå òîâàðèñòâî іì. Øåâ÷åíêà
(1873; ó 1892 ð. ðåôîðìîâàíå â Íàóêîâå òîâàðèñòâî іìåíі Øåâ÷åíêà, àáî
ÍÒØ), çàñíîâàíі ó Ëüâîâі, ÿêèé âіäòîäі ñòàâ íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíèì òà
åêîíîìі÷íèì öåíòðîì ãàëèöüêîãî óêðàїíñòâà.
Ñïî÷àòêó «Ïðîñâіòà» ìàëà ëèøå îäèí Ãîëîâíèé âіääіë ó Ëüâîâі, à Ñòàòóòîì 1870 ð. áóëî ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâіñòü çàñíóâàííÿ ôіëіé â óñіõ ïîâіòîâèõ ìіñòàõ і ìіñòå÷êàõ Ãàëè÷èíè. Îðãàíіçàöіÿ ñòàâèëà çà ìåòó
«ñïîìàãàòè íàðîäíó ïðîñâіòó â íàïðÿìêàõ ìîðàëüíіì, ìàòåðіàëüíіì і ïîëіòè÷íіì, ïîøèðþâàòè äåøåâі êíèæêè іñòîðè÷íîãî òà åêîíîìі÷íîãî çìіñòó».
Ïðîñâіòíèöüêó ðîáîòó ïðîâîäèëè ïðåäñòàâíèêè ãàëèöüêîї іíòåëіãåíöії,
ñòóäåíòè, ñâÿùåíèêè òà ãіìíàçèñòè íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ. Íà ñåëі «Ïðîñâіòà» âіäêðèâàëà áіáëіîòåêè-÷èòàëüíі, ÿêі îçíàéîìëþâàëè ñåëÿí çі çäîáóòêàìè íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè, ñó÷àñíîї åêîíîìіêè, àãðîòåõíіêè òîùî.
Ôàêòè÷íî áóëî ñòâîðåíî óêðàїíñüêó êóëüòóðíî-îñâіòíþ òà åêîíîìі÷íó іíôðàñòðóêòóðó іç öåíòðîì ó Ëüâîâі, ÿêà â áóäü-ÿêèé ñïðèÿòëèâèé ìîìåíò
ìîãëà ïåðåáðàòè íà ñåáå òàêîæ і àäìіíіñòðàòèâíî-ïîëіòè÷íі ôóíêöії. Ãîëîâàìè «Ïðîñâіòè» áóëè âèçíà÷íі ïîñòàòі Ãàëè÷èíè: À. Âàõíÿíèí, Þ. Ëàâðіâñüêèé, Â. Ôåäîðîâè÷, Î. Îãîíîâñüêèé, Þ. Ðîìàí÷óê, Є. Îëåñíèöüêèé,
Ï. Îãîíîâñüêèé.
У чому полягала необхідність створення «Просвіти»?

1

2

1 – Ó÷àñíèêè òîâàðèñòâà «Ïðîñâіòà». Ñâіòëèíà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
2 – Ïàì’ÿòíèê «Ïðîñâіòі» ó Ëüâîâі. Ñó÷àñíå ôîòî
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ПЕРСОНАЛІЇ
ÀÍÀÒÎËÜ ÂÀÕÍßÍÈÍ
(1841–1908)
Êîìïîçèòîð, ïåäàãîã, æóðíàëіñò, ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ â ñ. Ñèíÿâà ïîáëèçó Ïåðåìèøëÿ.
Îñâіòó çäîáóâ ó Ïåðåìèøëüñüêіé ãіìíàçії, Ëüâіâñüêіé
äóõîâíіé ñåìіíàðії òà íà іñòîðèêî-ãåîãðàôі÷íîìó ôàêóëüòåòі Âіäåíñüêîãî óíіâåðñèòåòó. Çàñíóâàâ ó Âіäíі
óêðàїíñüêå òîâàðèñòâî «Ñі÷». Áóâ îäíèì іç çàñíîâíèêіâ
òà ïåðøèì ãîëîâîþ òîâàðèñòâà «Ïðîñâіòà». Î÷îëþâàâ
ìóçè÷íî-õîðîâі òîâàðèñòâà «Òîðáàí» і «Áîÿí», «Ñîþç
ñïіâàöüêèõ і ìóçè÷íèõ òîâàðèñòâ». Çàñíîâíèê і ïåðÏîðòðåò Àíàòîëÿ
Âàõíÿíèíà. Õóäîæíèê øèé äèðåêòîð Âèùîãî ìóçè÷íîãî іíñòèòóòó іì. Ì. Ëèñåíêà ó Ëüâîâі (1903–1908). Ñïіâïðàöþâàâ ç êîìіñієþ
Ê. Óñòèÿíîâè÷.
äëÿ ïіäãîòîâêè óêðàїíñüêèõ ïіäðó÷íèêіâ äëÿ íàðîä1887 ð.
íèõ і ñåðåäíіõ øêіë, çîêðåìà áóâ àâòîðîì ïіäðó÷íèêà
ç ãåîãðàôії. Âàõíÿíèí – îäèí ç ëіäåðіâ ïàðòії íàðîäîâöіâ, її ïîëіòè÷íîї îðãàíіçàöії Íàðîäíîї ðàäè (1885), ðåäàêòîð ÷àñîïèñіâ «Ïðàâäà» і «Äіëî». Ïðîòÿãîì
1894–1900 ðð. – äåïóòàò àâñòðіéñüêîãî ïàðëàìåíòó. Çíà÷íèì є âíåñîê Âàõíÿíèíà â ðîçâèòîê óêðàїíñüêîãî ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà.
Доберіть факти, що свідчать про А. Вахнянина як про представника
національно-культурного руху на західноукраїнських землях.

Çàâäÿêè êîøòàì ìåöåíàòіâ і çàìîæíèõ ïіäïðèєìöіâ òîâàðèñòâî ñïðèÿëî
îðãàíіçàöії òà ôіíàíñóâàííþ êîîïåðàòèâіâ («Íàðîäíà òîðãіâëÿ», «Ñіëüñüêèé ãîñïîäàð» òà іí.), ó ÿêèõ ñåëÿí çàëó÷àëè äî íîâèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ. Äіÿëüíіñòü òàêèõ ãîñïîäàðñüêèõ òà òîðãîâåëüíèõ òîâàðèñòâ ñïðèÿëà ïіäâèùåííþ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîї òà êóëüòóðíîї âàãè óêðàїíñüêîãî
íàñåëåííÿ, ôîðìóâàííþ íàöіîíàëüíîї ñàìîñâіäîìîñòі.
ПЕРСОНАЛІЇ
ЄËÈÇÀÂÅÒÀ ÌÈËÎÐÀÄÎÂÈ×
(1832–1890)
Ãðîìàäñüêà äіÿ÷êà і ìåöåíàòêà. Âіäіãðàëà çíà÷íó
ðîëü ó çàñíóâàííі òà ðîçâèòêó óêðàїíñüêèõ êóëüòóðíî-íàóêîâèõ îðãàíіçàöіé. Ïіñëÿ çàáîðîíè â Ðîñіéñüêіé іìïåðії âèäàíü óêðàїíñüêîþ ìîâîþ ïîæåðòâóâàëà ãðîøі íà ðîçâèòîê óêðàїíñüêîãî ðóõó â Ãàëè÷èíі,
çîêðåìà íà òîâàðèñòâî «Ïðîñâіòà» òà æóðíàë «Ïðàâäà».
Ðàçîì іç öóêðîçàâîä÷èêîì Âàñèëåì Ñèìèðåíêîì
áóëà ôóíäàòîðîì Ëіòåðàòóðíî-íàóêîâîãî òîâàðèñòâà
іì. Øåâ÷åíêà ó Ëüâîâі. Âіä 1878 ð. î÷îëþâàëà ÏîëЄëèçàâåòà
òàâñüêå ôіëàíòðîïі÷íå òîâàðèñòâî. Ïіäòðèìóâàëà
Ìèëîðàäîâè÷
ñâîїìè ïîæåðòâàìè óêðàїíñüêі âèäàííÿ òà íåäіëüíі
øêîëè, æіíî÷ó ãіìíàçіþ â Ïîëòàâі. Çàñíóâàëà íà ñâîї êîøòè øêîëó â ñ. Ðèáöі ïîáëèçó Ïîëòàâè.
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1869 ð. «Ïðîñâіòà» äîáèëàñÿ äîïîìîãè ç êðàéîâèõ ôîíäіâ íà âèäàííÿ
óêðàїíñüêèõ êíèæîê, áàãàòî çðîáèëà äëÿ çàñíóâàííÿ óêðàїíñüêèõ øêіë.
Öå áóëî âêðàé âàæëèâî â óìîâàõ, êîëè 1868 ð. ãàëèöüêèé ñåéì çàòâåðäèâ
ïîëüñüêó ìîâó ÿê óðÿäîâó. Óïðîäîâæ óñüîãî ÷àñó іñíóâàííÿ «Ïðîñâіòà»
ïðèäіëÿëà âåëèêó óâàãó âèäàâíè÷іé äіÿëüíîñòі ÿê îñíîâі ïîøèðåííÿ ïðîñâіòè ñåðåä óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ. Âіä 1869 ð. îðãàíіçàöіÿ ìàëà ñâîþ
íàóêîâó áіáëіîòåêó. Âåëèêà êіëüêіñòü êíèæîê íàäõîäèëà ç Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè øëÿõîì êíèãîîáìіíó òà äîáðî÷èííèõ ïîæåðòâ. Áëèçüêî
ïîëîâèíè ÷èòàëåíü «Ïðîñâіòè» ìàëè âëàñíі áіáëіîòåêè. Çíà÷íà êіëüêіñòü êíèæîê íàäñèëàëàñÿ äî âіääàëåíèõ ìіñöü êîìïàêòíîãî ïðîæèâàííÿ óêðàїíöіâ.

4. Наукове товариство імені Шевченка

Наукове товариство імені Шевченка (НТШ) – науково-культурна, громадська
організація, що довгі роки виконувала функції всеукраїнської академії наук. Засноване у Львові у грудні 1873 р. завдяки спільним зусиллям інтелігенції з Наддніпрянщини та Галичини у відповідь на заборони, яким піддавалось українське друковане
слово в Російській імперії.

Ôіíàíñîâîþ îñíîâîþ äëÿ çàñíóâàííÿ òîâàðèñòâà ñòàëè 20 òèñ. àâñòðіéñüêèõ êðîí, ÿêі ïîæåðòâóâàëà Є. Ìèëîðàäîâè÷. Ôóíäàòîðàìè òîâàðèñòâà
áóëè òàêîæ Î. Êîíèñüêèé, Ä. Ïèëü÷èêîâ, Ì. Æó÷åíêî, Ñ. Êà÷àëà. Ïåðøèìè ãîëîâàìè òîâàðèñòâà áóëè Ê. Ñóøêåâè÷, Ñ. Ãðîìíèöüêèé, Ä. Ãëàäèëîâè÷.
Ìåòà òîâàðèñòâà – «âñïîìàãàòè ðîçâîþ ðóñüêîї ñëîâåñíîñòі» – ðåàëіçîâóâàëàñü ÷åðåç ïîøèðåííÿ ñåðåä íàðîäó õóäîæíіõ òà іñòîðè÷íèõ òâîðіâ.
Íà òîé ÷àñ ó Ñõіäíіé Óêðàїíі äіÿâ Âàëóєâñüêèé öèðêóëÿð, ÿêèì íå
âèçíàâàëàñÿ ñàìîñòіéíіñòü óêðàїíñüêîї ìîâè і çàáîðîíÿëîñÿ äðóêóâàòè íåþ
íàóêîâó ëіòåðàòóðó. Çà òàêèõ óìîâ òîâàðèñòâî ñòàëî ïðèòóëêîì óêðàїíñòâà, äå, çà âèñëîâîì Ñ. Єôðåìîâà, «çìîãëî ñõîâàòèñÿ áіäîëàøíå óêðàїíñüêå ïèñüìåíñòâî âіä óòèñêó ðîñіéñüêîãî öåíòðàëіçìó».

1

2

1 – Áóäèíîê Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà іìåíі Øåâ÷åíêà ó Ëüâîâі. Ñâіòëèíà ïî÷àòêó
ÕÕ ñò.
2 – Åìáëåìà Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà іìåíі Øåâ÷åíêà
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Ó ïåðøèé ïåðіîä ñâîєї äіÿëüíîñòі (1874–1892)
òîâàðèñòâî âèäàëî ïîíàä 50 êíèã і áðîøóð ïîáóòîâîãî òà çàãàëüíîîñâіòíüîãî õàðàêòåðó. Çîêðåìà, áóëî
îïóáëіêîâàíî «Äîñëіäæåííÿ ó ãàëóçі ðóñüêîї ìîâè»
Î. Îãîíîâñüêîãî (1880, íіì. ìîâîþ), ó ÿêèõ äîâîäèëàñÿ ñàìîñòіéíіñòü і ðіâíîïðàâíіñòü óêðàїíñüêîї
ìîâè ñåðåä іíøèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ ìîâ. Òîâàðèñòâî
äðóêóâàëî øêіëüíі ïіäðó÷íèêè, ÷àñîïèñè «Ïðàâäà»
і «Çîðÿ».
Íàïðèêіíöі 1880-õ ðîêіâ ó ñåðåäîâèùі Êèїâñüêîї
ãðîìàäè (Â. Àíòîíîâè÷ òà Î. Êîíèñüêèé) âèçðіëà
іäåÿ ïåðåòâîðåííÿ Ëіòåðàòóðíî-íàóêîâîãî òîâàðèñòâà іì. Øåâ÷åíêà â íàóêîâó óñòàíîâó. Ó Ãàëè÷èíі
öþ іäåþ ïіäòðèìàëà ãðóïà íàðîäîâöіâ íà ÷îëі
Òèòóëüíèé àðêóø
ç Î. Áàðâіíñüêèì. Ó 1892 ð. Éîãî ïåðåéìåíóâàëè â
æóðíàëó «Çàïèñêè
Íàóêîâå òîâàðèñòâî іìåíі Øåâ÷åíêà. Ãîëîâíèì çàâÒîâàðèñòâà іìåíі
äàííÿì òîâàðèñòâà áóëî «ïëåêàòè òà ðîçâèâàòè íàóêó».
Øåâ÷åíêà» 1892 ð.
Íà çðàçîê òîãî÷àñíèõ çàõіäíîєâðîïåéñüêèõ àêàäåìіé íàóê ÍÒØ áóëî ïîäіëåíî íà òðè ñåêöії – іñòîðèêî-ôіëîñîôñüêó, ôіëîëîãі÷íó, ìàòåìàòè÷íî-ïðèðîäîçíàâ÷î-ëіêàðñüêó. Ó ñåêöіÿõ ôîðìóâàëèñÿ
êîìіñії. Áóëî îðãàíіçîâàíî áіáëіîòåêó òà ìóçåé. Âіä 1892 ð. òîâàðèñòâî
âèäàâàëî «Çàïèñêè Òîâàðèñòâà іìåíі Øåâ÷åíêà».
Ïåðіîä íàéáіëüøîãî ðîçâèòêó òîâàðèñòâà ïîâ’ÿçàíèé ç ïåðåїçäîì äî
Ëüâîâà Ì. Ãðóøåâñüêîãî ó 1894 ð. Âàæëèâó ðîëü â îðãàíіçàöії òà ðîçâèòêó
âіäіãðàëè І. Ôðàíêî òà Â. Ãíàòþê, ÿêі î÷îëþâàëè ðіçíі ñòðóêòóðíі ïіäðîçäіëè òîâàðèñòâà, ðåäàãóâàëè ñåðіéíі òà îêðåìі âèäàííÿ.
Íàéâàæëèâіøèìè áóëè äîñÿãíåííÿ â ãàëóçі ñóñïіëüíèõ äèñöèïëіí: іñòîðії (ïðàöі Ì. Ãðóøåâñüêîãî, І. Êðèï’ÿêåâè÷à, C. Òîìàøіâñüêîãî), ôіëîëîãії
òà ëіòåðàòóðîçíàâñòâà (ðîáîòè Ì. Âîçíÿêà, Î. Îãîíîâñüêîãî, І. Ôðàíêà),
åòíîãðàôії, ôîëüêëîðèñòèêè òà ìèñòåöòâîçíàâñòâà (ïóáëіêàöії Ô. Êîëåññè,
Â. Ãíàòþêà, Ì. Çóáðèöüêîãî), àíòðîïîëîãії (ïðàöі Ô. Âîâêà, І. Ðàêîâñüêîãî).
Іñòîðè÷íà ðîëü òîâàðèñòâà ïîëÿãàëà ó âèâåäåííі óêðàїíñüêîї íàóêè çà
ìåæі óêðàїíîçíàâñòâà.
Схарактеризуйте участь діячів Наддніпрянської України у розвитку
Наукового товариства імені Шевченка.
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕРЕ
ПЕ
РЕВІІ Р ТЕ СЕБЕ
С ЕБЕ
1. У чому полягала відмінність між народовцями та москвофілами?
2. Що відбулося раніше: утворення НТШ чи «Просвіти»?
3. Порівняйте цілі, що ставили товариства «Просвіта» та НТШ.
4. Оцініть роль періодичних видань у діяльності «Просвіти» та НТШ.
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§ 25. ПОЛІТИКА «НОВОЇ ЕРИ» ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
ГАЛИЦЬКИХ НАРОДОВЦІВ У 1880–1890-х РОКАХ
1. Народовська політика «нової ери»
Íà ðîçâèòêó íàöіîíàëüíîãî ðóõó íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ïåâíîþ
ìіðîþ ïîçíà÷èâñÿ çîâíіøíіé âïëèâ, ùî áóëî ïîâ’ÿçàíî ç ìіæíàðîäíèì
ñòàíîâèùåì Àâñòðî-Óãîðùèíè. Її çîâíіøíþ ïîëіòèêó âіä 1870-õ ðîêіâ
âèçíà÷àëè ñóïåðå÷íîñòі ç Ðîñієþ ÷åðåç ðîçïîäіë ñôåð âïëèâó íà Áàëêàíñüêîìó ïіâîñòðîâі. Çáëèæåííÿ Àâñòðî-Óãîðùèíè ç Íіìå÷÷èíîþ ïîñèëèëî
іíòåðåñ Ðîñіéñüêîї іìïåðії äî óêðàїíöіâ Ãàëè÷èíè, àêòèâіçóâàëî ïіäòðèìêó
ðóñîôіëіâ. Ïåðñïåêòèâó âèêîðèñòàòè óêðàїíñüêå ïèòàííÿ ðîçãëÿäàëà é
Íіìå÷÷èíà. Ùîá îñëàáèòè Ðîñіéñüêó іìïåðіþ, íіìåöüêі ïîëіòèêè âèñëîâëþâàëèñÿ çà ìîæëèâіñòü ñòâîðèòè íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ïіäêîíòðîëüíå їì
Êèїâñüêå êîðîëіâñòâî.

«Старий німецький канцлер Бісмарк через своїх услужливих публіцистів дав
зрозуміти, що сильна Німеччина не мала б нічого проти, якби над Дніпром постало
якесь самостійне Київське королівство… Хоч яким фантастичним, навіть дитячим
може сьогодні видатися цей проект, та все-таки не треба забувати, що він був інспірований Бісмарком. А значить, можна було здогадуватися за ним якогось реальнішого плану», – писав І. Франко.

Які ще європейські проекти створення державних утворень на українських землях ви знаєте?

Íіìåöüêèé ïðîåêò ïіäòðèìàëè íàääíіïðÿíöі – ëіäåðè Êèїâñüêîї ãðîìàäè Â. Àíòîíîâè÷ òà Î. Êîíèñüêèé, àëå çà óìîâè íàäàííÿ øèðøèõ íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíèõ ïðàâ óêðàїíöÿì Ãàëè÷èíè. Ãðîìàäіâöі ñïîäіâàëèñÿ,
ùî öå ñòâîðèòü ñïðèÿòëèâі óìîâè é äîïîìîæå Ãàëè÷èíі ñòâåðäèòèñÿ â ðîëі
ïðîâіäíèêà íàöіîíàëüíîãî ðóõó òà â ìàéáóòíüîìó çіãðàòè ðîëü «óêðàїíñüêîãî Ï’єìîíòó», ÿêèé âîçç’єäíàє óêðàїíñüêі çåìëі.
Ïіä âïëèâîì òàêèõ îáñòàâèí ïðàâëÿ÷і êîëà Àâñòðî-Óãîðùèíè íàïðèêіíöі 1880-õ ðîêіâ ïî÷àëè ïîñèëåíî öіêàâèòèñÿ ñòàíîâèùåì óêðàїíöіâ.
Âîíè âèñëîâëþâàëè ãîòîâíіñòü ïіäòðèìàòè íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíèé ðîçâèòîê ãàëè÷àí âçàìіí íà їõ ïîñòóïëèâіñòü і áóëè ãîòîâі âèñòóïèòè ïîñåП’ємонт – історична область в
Італії, звідки в ХІХ ст. почалося
ðåäíèêàìè â íîðìàëіçàöії óêðàїíñüêîвизволення від австрійців та
ïîëüñüêèõ âіäíîñèí. Ç óêðàїíñüêîãî
об’єднання італійських земель
áîêó â ïîðîçóìіííі áóëè çàöіêàâëåíі íàу єдину державу.
ðîäîâöі (Î. Áàðâіíñüêèé, Þ. Ðîìàí÷óê),
Український П’ємонт – метафора
ÿêі õîòіëè ïåðåòâîðèòè óêðàїíñüêèé
на позначення Галичини як центру
ðóõ íà ïîëіòè÷íèé ÷èííèê.
відродження української нації.
Ïîëüñüêó ñòîðîíó â ïåðåãîâîðàõ ïðåäПершим цей вислів ужив
ñòàâëÿâ Àäàì Ñàïєãà, óêðàїíñüêó – ÎëåêМ. Грушевський у статті
ñàíäð Áàðâіíñüêèé, âіä іìåíі óðÿäó –
«Український П’ємонт» (1906).
íàìіñíèê Ãàëè÷èíè Êàçèìèð Áàäåíі.
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ПЕРСОНАЛІЇ
ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀÐÂІÍÑÜÊÈÉ
(1847–1926)
Іñòîðèê, ïåäàãîã, ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ â ñ. Øëÿõòèíöÿõ íà Òåðíîïіëüùèíі â ðîäèíі
ñâÿùåíèêà. Îñâіòó çäîáóâ ó òåðíîïіëüñüêіé ãіìíàçії
òà Ëüâіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі, äå âèâ÷àâ іñòîðіþ òà
ñëîâ’ÿíñüêó ôіëîëîãіþ. Ñïіâïðàöþâàâ ç óêðàїíñüêèìè
ïåðіîäè÷íèìè âèäàííÿìè «Ìåòà», «Ðóñü», «Ðóñàëêà»,
áóâ ñïіâçàñíîâíèêîì æóðíàëó «Ïðàâäà». Çàéìàâñÿ
ïåäàãîãі÷íîþ äіÿëüíіñòþ. ßê ÷ëåí Êðàéîâîї øêіëüíîї
ðàäè ñïðèÿâ çàïðîâàäæåííþ ôîíåòè÷íîãî ïðàâîïèñó.
Ó 1891–1896 ðð. î÷îëþâàâ Óêðàїíñüêå ïåäàãîãі÷íå
Îëåêñàíäð
òîâàðèñòâî, 1889–1895 ðð. áóâ çàñòóïíèêîì ãîëîâè
Áàðâіíñüêèé
òîâàðèñòâà «Ïðîñâіòà». Âіä 1886 ð. âèäàâàâ «Ðóñüêó
іñòîðè÷íó áіáëіîòåêó» (24 òîìè). 1892–1897 pp. î÷îëþâàâ Íàóêîâå òîâàðèñòâî
іìåíі Øåâ÷åíêà. Áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íîìó æèòòі, áóâ
äåïóòàòîì âіäåíñüêîãî ïàðëàìåíòó (1891–1907) òà ãàëèöüêîãî ñåéìó (1894–
1903).
Óãîäó áóëî óêëàäåíî і ïðîãîëîøåíî äåïóòàòàìè-íàðîäîâöÿìè íà çàñіäàííÿõ Ãàëèöüêîãî êðàéîâîãî ñåéìó 25–27 ëèñòîïàäà 1890 ð. Âіäòîäі, ÿê
çàïåâíÿëè îáèäâі ñòîðîíè, ìàëà ðîçïî÷àòèñÿ «íîâà åðà» â ïîëüñüêî-óêðàїíñüêèõ âіäíîñèíàõ.
Äîìîâëåíіñòü íå áóëà óêëàäåíà äîêóìåíòàëüíî, і íà ïðàêòèöі ïîçèöіÿ
ïîëüñüêîї ñòîðîíè â ñåéìі çâîäèëàñÿ äî çàäîâîëåííÿ ìіíіìàëüíèõ óêðàїíñüêèõ âèìîã. Öå ïðèçâåëî äî äèñêðåäèòàöії óêðàїíî-ïîëüñüêîї óãîäè â ñóñïіëüñòâі. Êіíöåì ïîëіòèêè «íîâîї åðè» ñòàëè òðàâíåâі çáîðè Íàðîäíîї ðàäè
1894 ð., íà ÿêèõ âіäáóâñÿ îñòàòî÷íèé ðîçêîë íàðîäîâöіâ íà îïîçèöіéíó äî
óðÿäó òà ïîëüñüêèõ ïðàâëÿ÷èõ êіë áіëüøіñòü íà ÷îëі ç Þ. Ðîìàí÷óêîì òà
ãðóïó íà ÷îëі ç Î. Áàðâіíñüêèì òà À. Âàõíÿíèíîì, ÿêà íàìàãàëàñÿ íàäàëі
äîòðèìóâàòèñÿ ïðèíöèïіâ óãîäè ç ïîëÿêàìè.
Íàéâàæëèâіøèìè çäîáóòêàìè ïîëіòèêè «íîâîї åðè» áóëè çìіíà ïðîãðàìè
íàâ÷àëüíèõ êóðñіâ òà çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі ïðåäìåòіâ ç óêðàїíñüêîþ ìîâîþ
íàâ÷àííÿ äëÿ â÷èòåëüñüêèõ ñåìіíàðіé Ëüâîâà, Òåðíîïîëÿ òà Ñòàíіñëàâà
(1891), çàïðîâàäæåííÿ â áóêîâèíñüêèõ òà ãàëèöüêèõ îñâіòíіõ óñòàíîâàõ
óêðàїíñüêîãî ôîíåòè÷íîãî ïðàâîïèñó (1892), çàñíóâàííÿ óêðàїíñüêîї ãіìíàçії
â Êîëîìèї (1892), ïåðåòâîðåííÿ Ëіòåðà«Нова ера» – україно-польське
òóðíî-íàóêîâîãî òîâàðèñòâà іì. Øåâ÷åíпорозуміння в Галичині за сприяння
êà íà Íàóêîâå òîâàðèñòâî іìåíі Øåâавстрійського уряду та українських
÷åíêà (1892), âіäêðèòòÿ ó Ëüâіâñüêîìó
громадських діячів Наддніпрянщини.
óíіâåðñèòåòі êàôåäðè іñòîðії Óêðàїíè íà
Полягало у відмові народовців від
÷îëі ç Ì. Ãðóøåâñüêèì (1894). Óãîäà äàëà
союзу з москвофілами та їх
ïîøòîâõ äëÿ àêòèâіçàöії â 1890-õ ðîêàõ
лояльному ставленні до імперії
«Ïðîñâіòè», çàñíóâàííÿ â 1891 ð. ñòðàõîГабсбургів взамін на поступки з
боку австрійських та польських
âîãî òîâàðèñòâà «Äíіñòåð»; óêðàїíîправлячих кіл для українського
ôіëüñüêі íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíі òîâàруху в культурно-освітній,
ðèñòâà ïî÷àëè îòðèìóâàëè íåâåëèêі
політичній та господарській сферах.
äîòàöії ç êðàéîâîãî áþäæåòó.
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У чому, на ваш погляд, була причина поразки політики «нової ери»?

Çàâäÿêè ïîëіòèöі «íîâîї åðè» Ãàëè÷èíà ïåðåòâîðèëàñÿ íà «óêðàїíñüêèé
Ï’єìîíò», à äèñêóñії íàâêîëî «íîâîї åðè» çìіöíèëè ãàëèöüêå óêðàїíñòâî,
çàêëàëè îñíîâè äëÿ ïîëіòèçàöії óêðàїíñüêîãî ðóõó.

2. Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках
у Галичині, на Закарпатті та Буковині
Ïîøòîâõîì äî ïî÷àòêó ïîëіòè÷íîї àêòèâíîñòі íàðîäîâöіâ ñòàëè âèáîðè 1879 ð. äî ãàëèöüêîãî ñåéìó, òà
óêðàїíöі çìîãëè äåëåãóâàòè òіëüêè òðüîõ ñâîїõ ïðåäñòàâíèêіâ. 1885 ð. íàðîäîâöі ñòâîðèëè íîâó ïîëіòè÷íó
îðãàíіçàöіþ Íàðîäíó ðàäó, ÿêà ïîâèííà áóëà ïðîäîâæóâàòè òðàäèöії Ãîëîâíîї ðóñüêîї ðàäè òà іäåéíî
ïðîòèñòîÿòè ìîñêâîôіëüñüêіé «Ðóñüêіé ðàäі». Íåçàáàðîì ïіñëÿ ñòâîðåííÿ Íàðîäíà ðàäà âèäàëà âіäîçâó äî
«Ðóñèíіâ Ãàëèöüêîї çåìëі». Íàðîäíà ðàäà ñòîÿëà íà
ïîçèöіÿõ єäíîñòі ãàëèöüêèõ òà íàääíіïðÿíñüêèõ
óêðàїíöіâ òà îêðåìіøíîñòі óêðàїíñüêîãî íàðîäó âіä
ïîëÿêіâ òà ðîñіÿí. Âèìàãàëè ïîäіëó Ãàëè÷èíè íà äâі
Þðіé Ôåäüêîâè÷
÷àñòèíè – ñõіäíó (óêðàїíñüêó) і çàõіäíó (ïîëüñüêó).
Íàöіîíàëüíèé ðóõ óêðàїíöіâ Áóêîâèíè â 1870-õ ðîêàõ ðîçãîðòàâñÿ ïіä
ãàñëàìè áîðîòüáè ç ðóìóíñüêèìè âïëèâàìè, çà íàöіîíàëüíó îêðåìіøíіñòü
òà ïðîòè ãåðìàíіçàöії. Íàñëіäóþ÷è ïðèêëàä íàðîäîâöіâ Ãàëè÷èíè, áóêîâèíñüêі íàðîäîâöі â 1869 ð. çàñíóâàëè êóëüòóðíî-îñâіòíє òîâàðèñòâî
«Ðóñüêà áåñіäà», àêòèâíèìè äіÿ÷àìè ÿêîãî áóëè Þ. Ôåäüêîâè÷, áðàòè
Ã. і Ñ. Âîðîáêåâè÷і. Ó òîâàðèñòâі ïåðåâàæàëè ìîñêâîôіëè, êîòðі îáñòîþâàëè «єäèíó çàãàëüíîðóñüêó ìîâó». 1870 ð. â ×åðíіâöÿõ çàñíîâàíî ïîëіòè÷íå
îá’єäíàííÿ «Ðóñüêà ðàäà», ÿêå ïî÷àëî âіäñòîþâàòè íàöіîíàëüíі іíòåðåñè
óêðàїíöіâ ïіñëÿ òîãî, ÿê ó 1885 ð. äî êåðіâíèöòâà â íüîìó ïðèéøëè íàðîäîâöі. Çà ðіê äî òîãî ìîñêâîôіëè çàëèøèëè «Ðóñüêó áåñіäó».
Ïîñèëåííþ ïîçèöіé íàðîäîâöіâ ñïðèÿëè é іíøі îáñòàâèíè. Ïіñëÿ óòâîðåííÿ íåçàëåæíîãî Ðóìóíñüêîãî êîðîëіâñòâà ðóìóíñüêå íàñåëåííÿ Áóêîâèíè ïðàãíóëî ïðèєäíàòèñÿ äî íüîãî. Ç äðóãîãî áîêó, àâñòðіéñüêèé óðÿä
íåãàòèâíî ñïðèéìàâ ãàñëà ìîñêâîôіëіâ. Óíàñëіäîê
öüîãî óêðàїíöі äіñòàëè ìîæëèâіñòü äëÿ ðîçãîðòàííÿ
øèðîêîї äіÿëüíîñòі íå ëèøå â êóëüòóðíî-îñâіòíüîìó, à
é ó ïîëіòè÷íîìó æèòòі äåðæàâè. 1875 ð. â ×åðíіâöÿõ
ñòâîðåíî óíіâåðñèòåò ç êàôåäðîþ óêðàїíñüêîї ìîâè.
«Ðóñüêà áåñіäà» ïî÷àëà âèäàâàòè íàðîäíîþ ìîâîþ
÷àñîïèñ «Áóêîâèíà». Ñòðіìêî çðîñëà êіëüêіñòü ðіçíîìàíіòíèõ óêðàїíñüêèõ òîâàðèñòâ і óñòàíîâ, ÿêèõ ó
1914 ð. íàëі÷óâàëîñÿ 590.
У чому полягала особливість національного руху
українців Буковини в 1870-х роках?

Íà Çàêàðïàòòі, ùî îïèíèëîñÿ ïіä âëàäîþ Óãîðùèíè, ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íå æèòòÿ î÷îëèëè ìîñêâîôіëè.
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Çà ìîðàëüíîї і ìàòåðіàëüíîї äîïîìîãè ç Ðîñії âîíè ïіäïîðÿäêîâóâàëè ñâîєìó âïëèâó іíòåëіãåíöіþ. Óòèñêè ç áîêó óãîðöіâ ïіäøòîâõóâàëè äî ìîñêâîôіëіâ íàâіòü òèõ óêðàїíöіâ, ÿêі ñòîÿëè íà íàöіîíàëüíèõ ïîçèöіÿõ. Îäíèì
ç íàéÿñêðàâіøèõ ïðåäñòàâíèêіâ ðóñîôіëüñüêîãî òàáîðó áóâ І. Ðàêîâñüêèé –
âіöå-äèðåêòîð Óæãîðîäñüêîї ñåìіíàðії, ðåäàêòîð «Ãàçåòè öåðêîâíîї». Ó ñâîїõ ïðàöÿõ âіí äîâîäèâ, ùî íåìàє íі óêðàїíñüêîãî íàðîäó, íі éîãî ìîâè, à
іñíóє ëèøå єäèíèé ðîñіéñüêèé íàðîä і єäèíà ðîñіéñüêà ìîâà.
Ïîëіòèêó ìàäÿðèçàöії ïî÷àëà ïіäòðèìóâàòè ÷àñòèíà ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóõîâåíñòâà. ßêùî â 1881 ð. äіÿëî 353 øêîëè ç óêðàїíñüêîþ ìîâîþ
âèêëàäàííÿ, ó 1883 ð. – 282 øêîëè, òî â 1914 ð. íå çàëèøèëîñÿ æîäíîї.
Çàêàðïàòòÿ çàëèøàëîñÿ â íàéáіëüø çàíåäáàíîìó åêîíîìі÷íîìó, êóëüòóðíî-îñâіòíüîìó ñòàíі ç óñіõ óêðàїíñüêèõ çåìåëü.

3. Польський і єврейський рухи в Галичині у другій половині
ХІХ ст.
Ïîëüñüêèé ðóõ. Ïіñëÿ ïîðàçêè ðåâîëþöії 1848 ð. â ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîìó æèòòі Àâñòðіéñüêîї іìïåðії óòâåðäèâñÿ äåñÿòèðі÷íèé ïåðіîä ðåàêöії,
ÿêèé õàðàêòåðèçóâàâñÿ íàñòóïîì íà ïîëіòè÷íі é íàöіîíàëüíі çäîáóòêè «Âåñíè íàðîäіâ». І õî÷à ïðàâà óêðàїíöіâ і ïîëÿêіâ Ãàëè÷èíè áóëî ñóòòєâî îáìåæåíî, îñòàííі âèÿâèëèñÿ ó êðàùîìó ñòàíîâèùі. Óâåñü öåé ÷àñ íàìіñíèêîì
êðàþ áóâ ïîëüñüêèé ãðàô À. Ãîëóõîâñüêèé. Âіí ïîñòóïîâî çàëó÷àâ ïîëÿêіâ
äî ðîáîòè â ìіñöåâèõ îðãàíàõ âëàäè, çàìіùóþ÷è íèìè àâñòðіéñüêèõ óðÿäîâöіâ. Ðåçóëüòàòîì öüîãî ñòàëî äîìіíóâàííÿ ïîëüñüêîї åëіòè â ïîëіòè÷íîìó
æèòòі Ãàëè÷èíè. Âîäíî÷àñ íàìіñíèê ïðåäñòàâëÿâ ïåðåä Âіäíåì óêðàїíñüêèé
ðóõ ÿê ðóñîôіëüñüêèé, ñïðÿìîâàíèé ïðîòè âëàäè Ãàáñáóðãіâ.
Ïîðàçêè Àâñòðії ó âіéíàõ ç Іòàëієþ òà Ôðàíöієþ â 1859 ð. çíîâó ïîñòàâèëè íà ïîðÿäîê äåííèé íàöіîíàëüíå ïèòàííÿ â іìïåðії. Іìïåðàòîð
Ôðàíö-Éîñèô ïåðåòâîðèâ äåðæàâó íà êîíñòèòóöіéíó ìîíàðõіþ і áóâ çìóøåíèé ïіòè íà ïîñòóïêè óãîðñüêіé, ÷åñüêіé òà ïîëüñüêіé åëіòàì. Óïðîäîâæ
1860-õ ðîêіâ âіäáóâàëîñÿ їõ ïîñòóïîâå çáëèæåííÿ ç âіäåíñüêèì äâîðîì
÷åðåç óêëàäåííÿ âçàєìîâèãіäíèõ êîìïðîìіñіâ. Òàê, ïіä âïëèâîì ïîðàçêè
âіä Ïðóññії (1866) Ãàáñáóðãè íàäàëè Ãàëè÷èíі àâòîíîìіþ òà äîçâîëèëè áåçïåðåøêîäíó äіÿëüíіñòü ïîëüñüêèõ ïîëіòè÷íèõ і ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé,
ëåãàëіçóâàâøè òàêèì ÷èíîì ïîëüñüêèé íàöіîíàëüíèé ðóõ. Îäèí ç éîãî
ëіäåðіâ Ô. Çєìÿëêîâñüêèé çàÿâëÿâ òîäі: «Ãàëè÷èíà є àðêîþ, ïіä ÿêîþ ñõîâàëàñÿ Ïîëüùà é ïіä ÿêîþ âîíà çàâäÿêè äîïîìîçі óðÿäó é íàøіé ïðàöі
ïåðåáóäå áóðі âàðâàðñüêîї ïîâåíі». Ó 1880-õ ðîêàõ ñåðåä ïîëÿêіâ Ãàëè÷èíè
äîñèòü øâèäêî ïîøèðèëèñÿ ñîöіàëіñòè÷íі òà äåìîêðàòè÷íі іäåї. Îðãàíіçàöії
öüîãî ñïðÿìóâàííÿ ñòâîðþâàëèñÿ â áàãàòüîõ ìіñòàõ êðàþ. Ñåðåä íàéàêòèâíіøèõ áóëè ãóðòêè Ëüâîâà, Ñòàíіñëàâîâà, Êîëîìèї. Ïîëüñüêà ìîëîäü âèñòóïàëà çà çàïðîâàäæåííÿ 8-ãîäèííîãî ðîáî÷îãî äíÿ òà ïîëіïøåííÿ óìîâ ïðàöі.
Äåÿêі â÷èòåëі òà ñâÿùåíèêè ïîøèðþâàëè ñîöіàëіñòè÷íі іäåї ñåðåä ïîëüñüêîãî ñåëÿíñòâà, âîäíî÷àñ âèñòóïàþ÷è çà ïîëîíіçàöіþ óêðàїíñüêèõ ñåëÿí.
Íà ïî÷àòêó 1890-õ ðîêіâ ó Ãàëè÷èíі ïîñèëèëàñÿ äіÿëüíіñòü ïîëüñüêèõ
íàöіîíàë-äåìîêðàòіâ – åíäåêіâ. Âîíè âèäàâàëè ÷àñîïèñ «Çàãàëüíîïîëüñüêèé
îãëÿä», íà øïàëüòàõ ÿêîãî ïîñòóïîâî íàáóâàëè âèðàçíîї ôîðìè іäåї ïîëüñüêîãî íàöіîíàëіçìó. Ïîëіòè÷íèì іäåàëîì åíäåêіâ áóëî âіäíîâëåííÿ ïîëüñüêîї

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини...

179

äåðæàâè â êîðäîíàõ 1772 ð. Äî óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî ðóõó ïðèõèëüíèêè öієї ïîëіòè÷íîї òå÷ії ñòàâèëèñÿ âîðîæå é ïіäòðèìóâàëè öіëêîâèòó
ïîëîíіçàöіþ òà îêàòîëè÷åííÿ óêðàїíöіâ. Òàêà ïîçèöіÿ åíäåêіâ ïðèçâåëà äî
òîãî, ùî íàïðèêіíöі ÕІÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. çâè÷íèì ÿâèùåì ñòàëè ìіæåòíі÷íі ñóòè÷êè ìіæ ïîëüñüêîþ òà óêðàїíñüêîþ ìîëîääþ. Íàé÷àñòіøå âîíè
âіäáóâàëèñÿ ó Ëüâіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі, à òàêîæ ó çìіøàíèõ ãіìíàçіÿõ ç
ïîëüñüêîþ òà óêðàїíñüêîþ ìîâàìè âèêëàäàííÿ. Ïðîòå íå âñі ïîëÿêè òà
ïîëüñüêі îðãàíіçàöії Ãàëè÷èíè ïіäòðèìóâàëè äії åíäåêіâ і íåãàòèâíî ñòàâèëèñÿ äî óêðàїíöіâ. ×àñòèìè áóëè ìіøàíі øëþáè, ñïіëüíà ó÷àñòü ó ðіçíîìàíіòíèõ ñïîðòèâíèõ òà êóëüòóðíèõ îðãàíіçàöіÿõ і òîâàðèñòâàõ. Ñåðåä
òâîð÷îї ïîëüñüêîї ìîëîäі іñíóâàëè ãðóïè òàê çâàíèõ õëîïîìàíіâ, ÿêі àêòèâíî
êîíòàêòóâàëè ç óêðàїíñüêîþ іíòåëіãåíöієþ òà ñåëÿíàìè.
Які обставини сприяли розвитку польського національного руху?

Єâðåéñüêèé ðóõ ó Ãàëè÷èíі. Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. âіäáóëèñÿ çìіíè
é ñåðåä єâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ Ãàëè÷èíè. Ïіñëÿ íàäàííÿ öèâіëüíîї ðіâíîïðàâíîñòі єâðåÿì àêòèâіçóâàâñÿ ïðîöåñ їõíüîї àñèìіëÿöії ç ïîëÿêàìè òà
íіìöÿìè. Âîäíî÷àñ ó êðàї ïîñèëèëèñÿ é àíòèñåìіòñüêі íàñòðîї, ó çâ’ÿçêó ç
öèì єâðåї çâåðíóëèñÿ äî ðàäèêàëüíèõ ëіâèõ ðóõіâ òà ñіîíіçìó – íàöіîíàëüíîãî ðóõó, ìåòîþ ÿêîãî áóëî îá’єäíàííÿ і âіäðîäæåííÿ єâðåéñüêîãî íàðîäó
íà éîãî іñòîðè÷íіé áàòüêіâùèíі Åðåö Іñðàåëü (Çåìëÿ Іçðàїëþ).
Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ 1900 ð. ó ëüâіâñüêîìó ïîëüñüêîìîâíîìó âèäàííі ñіîíіñòіâ «Âñõóä» áóëî îïóáëіêîâàíî ïðîãðàìó, ùî ñòîñóâàëàñÿ єâðåéñüêîãî
íàñåëåííÿ Ãàëè÷èíè. Ó íіé áóëî çàïðîïîíîâàíî ñòðàòåãіþ ïîëіòè÷íîї ïîâåäіíêè â óìîâàõ çðîñòàþ÷îї êîíêóðåíöії óêðàїíñüêîãî òà ïîëüñüêîãî íàöіîíàëüíèõ ïðîåêòіâ. Àëå ñåðåä ìіñöåâèõ ñіîíіñòіâ íå áóëî ÷іòêîї єäíîñòі â
ïîãëÿäàõ íà äîëþ єâðåéñüêîї ñïіëüíîòè. Îäíі äîìàãàëèñÿ ïîøèðåííÿ
àâñòðіéñüêîãî ïðàâà ïðî íàöіîíàëüíîñòі é íà єâðåїâ, ùî ìàëî á íàñëіäêîì
âèçíàííÿ îñòàííіõ íàöієþ, à їäèø ïîðó÷ іç ïîëüñüêîþ і óêðàїíñüêîþ ìîâàìè ñòàëà á òðåòüîþ îôіöіéíîþ ìîâîþ Ãàëè÷èíè. Іíøі êðèòèêóâàëè òàêó
ïîçèöіþ, ñòâåðäæóþ÷è, ùî âîíà ñóïåðå÷èòü îñíîâíіé ìåòі ñіîíіçìó – ñòâîðåííþ äåðæàâè â Ïàëåñòèíі. Ïðîòå ñàìå ñіîíіñòè ñòàëè ïîëіòè÷íèìè ïðåäñòàâíèêàìè íàöіîíàëіñòè÷íèõ òåíäåíöіé ó ìåæàõ єâðåéñüêîї ãðîìàäè
Ãàëè÷èíè. Âïëèâîâèé íà òåðèòîðії öàðñüêîї Ðîñії і â Ïîëüùі єâðåéñüêèé
ðîáіòíè÷èé ðóõ òóò íå íàáóâ ïîøèðåííÿ.
У чому полягала специфіка єврейського руху на західноукраїнських
землях?
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕ
Е Р Е ВІРТ
Т Е СЕБЕ
БЕ
1. Що відбулося раніше: утворення Народної ради чи заснування НТШ?
2. Поясніть значення поняття «український П’ємонт».
3. Схарактеризуйте здобутки політики «нової ери».
4. Порівняйте польський та український національні рухи в Австро-Угорщині. Чи
були вони взаємопов’язані?
5. Які події в історії українського руху пов’язані з іменами О. Кониського та
О. Барвінського?
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§ 26. РАДИКАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ
В ГАЛИЧИНІ
1. Поява радикальних течій у Галичині
Ó 1870–1880-õ ðîêàõ âіäáóâàєòüñÿ ïîëіòèçàöіÿ íàöіîíàëüíîãî ðóõó ïіä âïëèâîì іäåé
òà ïîãëÿäіâ Ì. Äðàãîìàíîâà. ßê çàçíà÷àâ
І. Ôðàíêî, «âіí (Ì. Äðàãîìàíîâ) áóâ äëÿ íàñ
ïðàâäèâèì ó÷èòåëåì... ùîá íàâîäèòè íàñ,
ëіíèâèõ, ìàëîîñâі÷åíèõ, âèðîñëèõ ó ðàáñüêèõ òðàäèöіÿõ íàøîãî ãëóõîãî êóòà, íà
êðàùі, ÿñíіøі øëÿõè єâðîïåéñüêîї öèâіëіçàöії».
Ó Ãàëè÷èíі ñôîðìóâàëàñÿ ãðóïà äіÿ÷іâ
(І. Ôðàíêî, Ì. Ïàâëèê, Î. Òåðëåöüêèé,
Â. Íàâðîöüêèé), ÿêі çàïî÷àòêóâàëè ðàäèêàëüíó òå÷іþ ó ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íîìó
æèòòі êðàþ, ãîëîâíèì çàâäàííÿì ÿêîї ââàæàëè «îçíàéîìëåííÿ íàðîäíèõ ìàñ ç íàñóùíèìè ïîëіòè÷íèìè ïèòàííÿìè
ç ìåòîþ âèêëèêàòè іíòåðåñ äî ïîëіòè÷íèõ, ñóñïіëüíèõ і íàöіîíàëüíèõ
іäåé». Çàõîïëþþ÷èñü ðåâîëþöіéíèìè іäåÿìè, âîíè êðèòèêóâàëè іñíóþ÷èé
ëàä, ìîñêâîôіëіâ і íàðîäîâöіâ, âèñòóïèëè ïðîòè öåðêâè, ÿêà áóëà íà
çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ îïëîòîì äóõîâíîãî і ìîðàëüíîãî çäîðîâ’ÿ íàðîäó.
Радикалізм
м (від лат. radicaliss –
«корінний») – настанова та
спосіб мислення, що передбачає
досягнення поставленої мети
будь-якою ціною. У ХІХ ст.
радикалізмом називали
ідеологію партій соціалістичного,
соціал-демократичного,
націоналістичного спрямування
за їх наміри остаточного
розв’язання суспільних проблем
рішучими діями, відмову
від компромісів, віру у власну
правоту.

Як ви вважаєте, чому наприкінці XІX ст. відбулася радикалізація національного руху? Поясніть, як ви розумієте вислів Лесі Українки: «Ми
відкинули назву “українофіли”, а звемось просто українці, бо ми такими
єсьмо, окрім всякого “фільства”».

Ñòîðіíêà ç «Óêðàїíà
irredenta»

Îäíèì ç íàéÿñêðàâіøèõ ïðîÿâіâ ðàäèêàëüíîї ïîçèöії â óêðàїíñüêîìó íàöіîíàëüíîìó ðóñі ñòàëî âèäàííÿ â 1895 ð. êíèæêè
Þ. Áà÷èíñüêîãî «Óêðàїíà irredenta» («Óêðàїíà óÿðìëåíà»). Ó íіé íà îñíîâі åêîíîìі÷íîãî
àíàëіçó âïåðøå áóëî âèñëîâëåíî ïåðåêîíàíіñòü ó íåîáõіäíîñòі îá’єäíàííÿ ñõіäíèõ і
çàõіäíèõ óêðàїíöіâ ó âëàñíіé íåçàëåæíіé
äåðæàâі. Øëÿõ äî ñàìîñòіéíîñòі àâòîð âáà÷àâ ó áîðîòüáі çà êóëüòóðíî-íàöіîíàëüíó
àâòîíîìіþ òà ïîñòóïîâèõ ðåôîðìàõ.
Öÿ êíèæêà ñïðàâèëà âåëèêå âðàæåííÿ
òà ïіäíÿëà íàöіîíàëüíèé äóõ óñіõ ñâіäîìèõ
óêðàїíöіâ íåçàëåæíî âіä ïîëіòè÷íèõ ïîãëÿäіâ,
ñïðèÿëà їõíüîìó çãóðòóâàííþ òà ïîäîëàííþ
âíóòðіøíіõ ïðîòèðі÷.
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ПЕРСОНАЛІЇ
ÞËІÀÍ ÁÀ×ÈÍÑÜÊÈÉ
(1870–1940)

Þëіàí
Áà÷èíñüêèé

Ïóáëіöèñò, ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ â
ñ. Íîâîñіëêà (íèíі Ïіäãàєöüêîãî ð-íó Òåðíîïіëüñüêîї îáë.).
Çäîáóâ âèùó þðèäè÷íó îñâіòó â óíіâåðñèòåòàõ Ëüâîâà
òà Áåðëіíà. Áóâ ÷ëåíîì Ðóñüêî-óêðàїíñüêîї ðàäèêàëüíîї ïàðòії, çãîäîì – îäíèì ç êåðіâíèêіâ Óêðàїíñüêîї
ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íîї ïàðòії. Ó 1918 ð. âõîäèâ äî Óêðàїíñüêîї íàöіîíàëüíîї ðàäè ÇÓÍÐ. Ç 1919 ïî 1933 ð.
ïåðåáóâàâ çà êîðäîíîì. Ïîòіì ïåðåїõàâ äî Õàðêîâà.
Ïðàöþâàâ ó ðåäàêöії «Óêðàїíñüêîї ðàäÿíñüêîї åíöèêëîïåäії». Ó 1934 ð. áóâ ðåïðåñîâàíèé. Íàéâіäîìіøі
òâîðè: «Óêðàїíà irredenta» (1895) òà «Óêðàїíñüêà іììіãðàöіÿ â Ç’єäíàíèõ Äåðæàâàõ Àìåðèêè» (1914).

«…Тепер Україна мовчить: єї сковано, звязано… найменчі ознаки протесту, найменчі прояви сепаратизму, нищить ся беззглядно вже в самім зародку – і … здавлена, поки-що мовчить. Але … рушить ся і вона, – розкута, проголосить і вона своє
слово і вона опімнеть ся тоді різко о своє право до житя… право на політичну самостійність, право бути своїм паном в своїй власній хаті!..
Політична самостійність України, т. є політична відрубність України не лише від Польщи, але і від “Великоруси”… Боротьба за політичну самостійність України не відноситься
також виключно лише до Українців-народу, а взагалі, до всіх, що замешкують Україну, без
огляду на те, чи се автохтон-Українець, чи кольоніст: Великорос, Поляк, Жид чи Німець.
Спільний інтерес з’українщить їх, змусить їх усіх стати українськими “патріотами”…
І тепер можна собі уявити, яка тяжка відчаяна боротьба жде Україну; кілько
посвяченя, кілько енергії фізичної і духової прийдеть ся їй видобути з себе, кілько
матеріяльних жертв і крови зложити на жертвеннику вітчизни!» – писав Ю. Бачинський в «Україна irredenta».

Поміркуйте, які ідеї викладено в наведеному витягу і яке значення вони
мали для національного руху в Галичині.

2. Утворення політичних партій
Ó 1890-õ ðîêàõ íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ íà îñíîâі òàìòåøíіõ ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèõ òå÷іé ïî÷àëè ñòâîðþâàòèñÿ óêðàїíñüêі ïîëіòè÷íі ïàðòії
єâðîïåéñüêîãî çðàçêà çі ñâîїìè ïðîãðàìàìè òà ðåєñòðîâàíèì ÷ëåíñòâîì.
Ïåðøîþ òàêîþ ïîëіòè÷íîþ îðãàíіçàöієþ ñòàëà Ðóñüêî-óêðàїíñüêà ðàäèêàëüíà ïàðòіÿ (ÐÓÐÏ) íà ÷îëі ç І. ÔðàíПолітична партія
я – це
êîì òà Ì. Ïàâëèêîì. Âîíà áóëà çàñíîâàíà
організована група громадян,
íà óñòàíîâ÷îìó ç’їçäі ó Ëüâîâі â æîâòíі
що виражає інтереси тих чи
1890 ð. Її ñîöіàëüíó áàçó ñòàíîâèëî ãàëèöüêå
інших соціальних верств і
ñåëÿíñòâî. Îñíîâíèìè äðóêîâàíèìè îðãàíàпрагне до реалізації своєї мети
ìè áóëè ìіñÿ÷íèêè «Íàðîä» і «Õëіáîðîá».
шляхом боротьби за державну
ÐÓÐÏ ïîâ’ÿçóâàëà ðîçâ’ÿçàííÿ íàöіîíàëüíîвладу та її використання.
ãî ïèòàííÿ ç âіäñòîþâàííÿì ñîöіàëüíèõ
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іíòåðåñіâ óêðàїíñüêèõ ñåëÿí. Ïðîãðàìà ïàðòії ìіñòèëà іäåї åòè÷íîãî ñîöіàëіçìó, äåìîêðàòії òà ñîáîðíîñòі Óêðàїíè.
Ó 1899 ð. âіäáóâñÿ ðîçêîë ÐÓÐÏ, ïіñëÿ ÿêîãî ÷àñòèíà її ÷ëåíіâ óâіéøëà
äî ñêëàäó íîâîóòâîðåíèõ Óêðàїíñüêîї ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íîї ïàðòіїї (ÓÑÄÏ)
òà Óêðàїíñüêîї íàöіîíàëüíî-äåìîêðàòè÷íîї ïàðòіїї (ÓÍÄÏ).
Ñîöіàë-äåìîêðàòè (Ì. Ãàíêåâè÷, Þ. Áà÷èíñüêèé òà іí.) âіäìîâèëèñÿ âіä
іäåї äèêòàòóðè ïðîëåòàðіàòó é ïðàãíóëè äîñÿãòè ñîöіàëіçìó ÷åðåç ðåôîðìè
òà ëåãàëüíі ïàðëàìåíòñüêі âèáîðè. Âîíè âèñòóïàëè çà ìàéáóòíіé ðåñïóáëіêàíñüêèé óñòðіé Óêðàїíè – «âіëüíîї äåðæàâè óêðàїíñüêîãî ëþäó, âіëüíîї
ðåñïóáëіêè», ÿê áóëî çàïèñàíî ó ïðîãðàìíèõ âèìîãàõ ïàðòії.
Іäåÿ ñòâîðåííÿ ÓÍÄÏ íàëåæàëà îäíîìó ç ëіäåðіâ ãàëèöüêèõ óêðàїíöіâ,
ãîëîâі Íàðîäíîї ðàäè Þ. Ðîìàí÷óêó. Äî її ñêëàäó ââіéøëè Є. Ëåâèöüêèé,
Â. Îõðèìîâè÷, Ì. Ãðóøåâñüêèé òà І. Ôðàíêî. Ïðîãðàìîþ-ìіíіìóì áóëî
äîñÿãíåííÿ ÿêîìîãà áіëüøîї íàöіîíàëüíî-òåðèòîðіàëüíîї àâòîíîìії â ìåæàõ
Àâñòðî-Óãîðùèíè. ×ëåíè ïàðòії ïîñòàâèëè ñâîїì çàâäàííÿì äîìàãàòèñÿ
äîòðèìàííÿ ïðàâ і ñâîáîä, çàïðîâàäæåííÿ ó Ñõіäíіé Ãàëè÷èíі óêðàїíñüêîї
ìîâè ÿê àäìіíіñòðàòèâíîї, çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі óêðàїíñüêèõ ñåðåäíіõ øêіë,
çàñíóâàííÿ ó Ëüâîâі óêðàїíñüêîãî óíіâåðñèòåòó. Ïðîòå ñâîєþ êіíöåâîþ ìåòîþ
ÓÍÄÏ ïðîãîëîñèëà áîðîòüáó çà íåçàëåæíó Óêðàїíó, «â ÿêіé áè âñі ÷àñòèíè
íàøîї íàöії ç’єäíàëèñÿ â îäíó íîâî÷àñíó êóëüòóðíó äåðæàâó».
Укажіть хронологічні межі політичного етапу національного відродження на західноукраїнських землях. Яким було ідейно-політичне
спрямування перших українських партій?

3. Іван Франко
ПЕРСОНАЛІЇ
ІÂÀÍ ÔÐÀÍÊÎ
(1856–1916)
Ïîåò, ïèñüìåííèê, ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ íà Ëüâіâùèíі, ó ñåëÿíñüêіé ñіì’ї. 1875 ð. çàêіí÷èâ Äðîãîáèöüêó ãіìíàçіþ. Íàâ÷àâñÿ ó Ëüâіâñüêîìó (1875–1878,
1880), ×åðíіâåöüêîìó (1890) òà Âіäåíñüêîìó óíіâåðñèòåòàõ.
Äîêòîð ôіëîñîôії Âіäåíñüêîãî óíіâåðñèòåòó (1893), ïî÷åñíèé äîêòîð Õàðêіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó (1906), äіéñíèé ÷ëåí
Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà іìåíі Øåâ÷åíêà. Çàñíîâíèê íåîðîìàíòè÷íîãî і íåîðåàëіñòè÷íîãî íàïðÿìіâ â óêðàїíñüêіé
ëіòåðàòóðі XIX – ïî÷àòêó XX ñò. Ïåðøèé ïðîôåñіéíèé
óêðàїíñüêèé ëіòåðàòîð. Çðîáèâ âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê
Ïîðòðåò Іâàíà
óêðàїíñüêîї ïóáëіöèñòèêè, ëіòåðàòóðíîї êðèòèêè, ëіòåðàòóÔðàíêà. Õóäîæíèê
ðîçíàâñòâà і òåàòðîçíàâñòâà, ôîëüêëîðèñòèêè òà åòíîãðàІ. Òðóø. 1940 ð.
ôії. Àâòîð áëèçüêî 4000 ëіòåðàòóðíèõ, ïóáëіöèñòè÷íèõ òà
íàóêîâèõ ïðàöü. Îäèí іç çàñíîâíèêіâ ïåðøîї óêðàїíñüêîї ïîëіòè÷íîї ïàðòії –
Ðóñüêî-óêðàїíñüêîї ðàäèêàëüíîї ïàðòії. 1916 ð. І. Ôðàíêà áóëî âèñóíóòî íà çäîáóòòÿ Íîáåëіâñüêîї ïðåìії, òà ñìåðòü âèêðåñëèëà éîãî çі ñïèñêó êàíäèäàòіâ.

Õàðàêòåðèçóþ÷è ïîãëÿäè І. Ôðàíêà, ìîæíà âèäіëèòè êіëüêà ïðîáëåì,
äî ÿêèõ áóëà ïðèêóòà éîãî óâàãà. Íàñàìïåðåä, öå – àãðàðíà ïðîáëåìà,
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øëÿõè її ðîçâ’ÿçàííÿ â Ãàëè÷èíі, çàãàëüíі ïðèíöèïè ðîçâ’ÿçàííÿ ñåëÿíñüêîãî ïèòàííÿ. Äðóãîþ ïðîáëåìîþ áóëà ðîáіòíè÷à, àíàëіç æèòòÿ ðîáіòíèöòâà, äîâåäåííÿ íåîáõіäíîñòі éîãî ïðîâіäíîї ðîëі â áîðîòüáі çà ñîöіàëüíå òà
íàöіîíàëüíå âèçâîëåííÿ. Âіí ïðèäіëÿâ çíà÷íó óâàãó êîîïåðàöії, îðãàíіçàöії âçàєìîäîïîìîãè äëÿ ñîöіàëüíîãî çàõèñòó, áîðîòüáі çà ïðîñâіòó ðîáіòíèöòâà, ïіäâèùåííÿ éîãî êóëüòóðíîãî ðіâíÿ. Ôðàíêî áóâ ñîöіàëіñòîì, îñîáëèâî íà ðàííüîìó åòàïі ñâîєї òâîð÷îñòі, îäíàê íå âèñòóïàâ çà äèêòàòóðó
ïðîëåòàðіàòó, íàòîìіñòü àêöåíòóâàâ óâàãó íà çàãàëüíîëþäñüêèõ öіííîñòÿõ,
à íå íà êëàñîâèõ âàðòîñòÿõ.
Îäíієþ ç âàæëèâèõ ïðîáëåì, ùî çíàéøëà âіäîáðàæåííÿ ó òâîð÷îñòі
І. Ôðàíêà, áóëà íàöіîíàëüíà. Âіí âèñòóïàâ çà її äåìîêðàòè÷íå ðîçâ’ÿçàííÿ,
çà íåçàïåðå÷íó ðіâíіñòü óñіõ íàöіé, ïðîòè іãíîðóâàííÿ íàöіîíàëüíîї ïðîáëåìè â õîäі ñîöіàëüíîї áîðîòüáè. Äåäàëі ÷àñòіøå âèñòóïàâ çà ñàìîñòіéíіñòü
íàöіé, ùî âõîäèëè äî ñêëàäó áàãàòîíàöіîíàëüíèõ іìïåðіé, çîêðåìà Ðîñіéñüêîї òà Àâñòðî-Óãîðñüêîї. Óâàæàâ, ùî íàéêðàùèì ðîçâ’ÿçàííÿì öüîãî ïèòàííÿ áóëî á óòâîðåííÿ äåðæàâíèõ îá’єäíàíü çìіøàíîãî òèïó – ïîєäíàííÿ êîíôåäåðàöії ç ôåäåðàöієþ, ùî ñïèðàëîñÿ á íà ñîëіäàðíіñòü іíòåðåñіâ. Ìàéáóòíÿ
äåðæàâíіñòü ïîâèííà áóëà á ìàòè ôîðìó çåìñüêîї àâòîíîìії, äå ïàíóâàëè á
äåìîêðàòè÷íі ãðîìàäÿíñüêі ñâîáîäè. Ïðіîðèòåò, çàãàëîì, І. Ôðàíêî íàäàâàâ
ñïî÷àòêó ñîöіàëüíèì ñâîáîäàì, à âæå íà «òіé îñíîâі àâòîíîìії íàöіîíàëüíîñòåé». Êðèòèêóþ÷è ëіáåðàëіçì, âіí âîäíî÷àñ âèäіëÿâ ÿê ïîçèòèâíå éîãî
âàðòîñòі – ïðàâà і ñâîáîäè îñîáè, ñîöіàëüíó ñïðàâåäëèâіñòü.
Якими були національні та соціальні ідеали І. Франка?

4. Українське представництво в Галицькому сеймі
та Віденському парламенті
Ðåâîëþöіÿ 1848 ð. ñïðè÷èíèëà êàðäèíàëüíі çìіíè â ïîëіòè÷íіé ñèñòåìі
Àâñòðіéñüêîї іìïåðії. Áóëî ïðèéíÿòî ïåðøó êîíñòèòóöіþ і ñòâîðåíî ïàðëàìåíò. Óêðàїíöі îòðèìàëè ìîæëèâіñòü áðàòè ó÷àñòü ó ïîëіòè÷íîìó æèòòі.
Îäíàê ñêàñóâàííÿ êîíñòèòóöії òà ðîçïóñê ïàðëàìåíòó â 1849 ð. çàãàëüìóâàëè їõíіé ïîëіòè÷íèé ðîçâèòîê.
Ñèòóàöіÿ ïîëіïøèëàñÿ â 1861 ð., êîëè áóâ âіäíîâëåíèé êîíñòèòóöіéíèé
óñòðіé òà ñòâîðåíî ïàðëàìåíò, ÿêèé ñêëàäàâñÿ ç ïàëàòè ïàíіâ òà ïàëàòè
äåïóòàòіâ. Àâñòðіéñüêèé іìïåðàòîð Ôðàíö-Éîñèô І ç ìåòîþ çìіöíåííÿ ñâîєї âëàäè â Ãàëè÷èíі òà íà Áóêîâèíі ñòâîðèâ Ãàëèöüêèé òà Áóêîâèíñüêèé
êðàéîâі ñåéìè. Âîíè ïіäïîðÿäêîâóâàëèñÿ öåíòðàëüíіé âëàäі, à їõ ïîñòàíîâè íàáóâàëè ÷èííîñòі ëèøå ïіñëÿ ïіäïèñàííÿ іìïåðàòîðîì.
Âèáîðè äî ïàðëàìåíòó òà ñåéìіâ ïðîõîäèëè çà çàêîíîì, ÿêèé çàõèùàâ
іíòåðåñè ïàíіâíèõ âåðñòâ. Óñі âèáîðöі ïîäіëÿëèñÿ íà ÷îòèðè êóðії: êóðіÿ
âåëèêèõ çåìëåâëàñíèêіâ, ïðåäñòàâíèêіâ òîðãîâî-ïðîìèñëîâèõ ïàëàò; ìіñüêîї áóðæóàçії òà ñіëüñüêà. Êîæíà ç êóðіé îêðåìî îáèðàëà äåïóòàòіâ äî
ñåéìó ñòðîêîì íà 6 ðîêіâ. Îäíàê çíà÷íèõ óñïіõіâ ó ïîëіòè÷íіé ñôåðі óêðàїíöі íå äîñÿãëè. Ïðè÷èíîþ öüîãî áóëà âèáîð÷à ñèñòåìà íà îñíîâі ñòàíîâîìàéíîâîãî ïðèíöèïó. Ïðèñóòíіñòü óêðàїíöіâ ó ïàðëàìåíòі, ÿêі ïåðåâàæíî
íàëåæàëè äî ñіëüñüêîї êóðії, ìàëà çäåáіëüøîãî ôîðìàëüíèé õàðàêòåð.
Ó 1861 ð. äî ïàðëàìåíòó ïîòðàïèëî ëèøå 12 óêðàїíöіâ.
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Áóäіâëÿ Ãàëèöüêîãî êðàéîâîãî ñåéìó ó Ëüîâîâі. Ñâіòëèíà ÕІÕ ñò.
(íèíі – ãîëîâíèé êîðïóñ Ëüâіâñüêîãî íàöіîíàëüíîãî óíіâåðñèòåòó іìåíі Іâàíà Ôðàíêà)

Íå êðàùîþ áóëà ñèòóàöіÿ і â Ãàëèöüêîìó ñåéìі. Óðÿä âñіëÿêî çàîõî÷óâàâ ïîëÿêіâ, ùî äîçâîëèëî їì çàéíÿòè ïðîâіäíі ïîçèöії â ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîìó æèòòі êðàþ. Êðіì ìàéíîâîãî ðîçøàðóâàííÿ, äîñèòü ãîñòðèì áóëî
íàöіîíàëüíå ïðîòèñòîÿííÿ, ùî óíåìîæëèâëþâàëî ó÷àñòü óêðàїíöіâ ó ïîëіòè÷íîìó ïðîöåñі. ßêùî â 1861 ð. íà âèáîðàõ äî Ãàëèöüêîãî ñåéìó óêðàїíöі îòðèìàëè 46 ìàíäàòіâ іç 150, òî â ïîäàëüøîìó їõ ïðèñóòíіñòü çìåíøóâàëàñÿ: ó 1867 ð. äî ñåéìó ïðîéøëî 38 óêðàїíöіâ, ó 1876 ð. – 14, à â
1883 ð. – 9. Ëèøå â 1889 ð. çàâäÿêè ñïіëüíèì çóñèëëÿì íàðîäîâöіâ і
ìîñêâîôіëіâ äî Ãàëèöüêîãî ñåéìó ïðîéøëî 16 äåïóòàòіâ-óêðàїíöіâ.
Ó 1896 ð. áóëà çàïðîâàäæåíà ï’ÿòà (çàãàëüíà) êóðіÿ, ùî, ç îäíîãî áîêó,
çáіëüøèëî êіëüêіñòü âèáîðöіâ, àëå íà ïðàêòèöі íå çáіëüøèëî óêðàїíñüêå
ïðåäñòàâíèöòâî â ïàðëàìåíòі. Ó 1897 ð. óêðàїíöі ñòàíîâèëè 13,2 % íàñåëåííÿ, à â ïàðëàìåíòі ìàëè ëèøå 3 іç 353 ïîñëіâ. Ñèòóàöіÿ â Ãàëè÷èíі
çìіíèëàñÿ ç óòâîðåííÿì ÐÓÐÏ, ÿêà âèñóíóëà âèìîãó çìіíèòè àâñòðіéñüêó
âèáîð÷ó ñèñòåìó – çàïðîâàäèòè çàãàëüíå ðіâíå âèáîð÷å ïðàâî äî ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàíіâ óñіõ ðіâíіâ. Öÿ âèìîãà ñòàëà îá’єäíóâàëüíèì ÷èííèêîì
óñіõ óêðàїíñüêèõ ïàðòіé.
Оцініть парламентську діяльність українців Австро-Угорщини у другій
половині ХІХ ст. У чому полягала її відмінність від досвіду попередників?
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕ
Е Р ЕВ
ВІРТ
Т Е СЕБЕ
БЕ
1. Що відбулося раніше: утворення УНДП чи РУРП?
2. Чому створення політичних партій на західноукраїнських землях
було закономірним процесом?
3. Схарактеризуйте І. Франка як політичного діяча.
4. Як ви вважаєте, чому виник конфлікт між радикалами і народовцями? Із чим ви
згодні, що заперечуєте?
5. Оцініть зміни в українському русі в Галичині наприкінці XIX ст.
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§ 27. ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНИЦЬКОГО
ТА ПОЛІТИЧНОГО ЕТАПІВ НАЦІОНАЛЬНОГО
ВІДРОДЖЕННЯ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ТВОРЧИХ РОБІТ

1. Культурницький етап
«В останнє десятиліття ХІХ століття Галичина, незважаючи на власні досить
важкі умови національного й економічного існування, стає центром економічного
руху і щодо українських земель Росії відіграє роль культурного арсеналу, де створювались і вдосконалювались засоби національного культурного та політико-громадського відродження українського народу», – писав М. Грушевський.

Прокоментуйте твердження М. Грушевського.

ПЕРСОНАЛІЇ
ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÁÀÐÂІÍÑÜÊÈÉ
(1850–1883)
Ãðîìàäñüêèé äіÿ÷, ïóáëіöèñò, ïèñüìåííèê. Íàðîäèâñÿ â
ñ. Øëÿõòèíöі (òåïåð Òåðíîïіëüñüêîãî ð-íó Òåðíîïіëüñüêîї
îáë.) ó ðîäèíі ñâÿùåíèêà. Ó 1872 ð. çàêіí÷èâ ïðàâíè÷èé
ôàêóëüòåò Ëüâіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó. Âіäòîäі ñëóæèâ ó àäâîêàòñüêèõ êàíöåëÿðіÿõ Ëüâîâà. Îäèí іç çàñíîâíèêіâ òîâàðèñòâ «Ïðîñâіòà» òà «Ðóñüêå Òîâàðèñòâî Ïåäàãîãі÷íå».
Ðåäàãóâàâ ÷àñîïèñ «Ïðàâäà». Áóâ çàñíîâíèêîì і ïåðøèì
ðåäàêòîðîì íàéáіëüøîї óêðàїíñüêîї ãàçåòè â Ãàëè÷èíі
«Äіëî» (1880–1883). Îäèí ç ïðîâіäíèêіâ íàðîäîâñüêîãî
ðóõó. 30 ëèñòîïàäà 1880 ð. îðãàíіçóâàâ ïåðøå óêðàїíñüêå
Âîëîäèìèð
íàðîäíå âі÷å ó Ëüâîâі, ó÷àñíèêè ÿêîãî âèìàãàëè âіä àâÁàðâіíñüêèé
ñòðіéñüêîї âëàäè ïîëіïøåííÿ ñòàíîâèùà ãàëèöüêèõ óêðàїíöіâ, íàäàííÿ їì ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ, êóëüòóðíèõ ïðàâ. Â. Áàðâіíñüêèé
ïіäòðèìóâàâ çâ’ÿçêè ç Ï. Êóëіøåì, Ì. Äðàãîìàíîâèì, Ì. Êîñòîìàðîâèì. Âèäàâ
ó Ëüâîâі «Áіáëіîòåêó íàéçíàìåíèòіøèõ ïîâіñòåé», äî ÿêîї ââіéøëè ïåðøі ïåðåêëàäè óêðàїíñüêîþ ìîâîþ òâîðіâ ×. Äіêêåíñà, Å. Çîëÿ, Ã. Ôëîáåðà òà іí. ïèñüìåííèêіâ.

озаяк економічний добробут народу є головною підвалиною його культурного і
політичного розвою, тож Володимир Барвінський звертав якнайпильнішу увагу на
економічне подвигнення нашого підупавшого селянства і міщанства. Йому належиться та заслуга, що він перший заговорив о тім перед широким світом на народнім
вічу у Львові, перший виступив з старанно опрацьованою програмою, перший в
нашій публіцистиці старався роз’яснювати економічні питання і подавати способи до
поправи нашого народного господарства... В справі нового податку... забирав він
сміло голос, критикуючи гостро кожду нову установу чи то правительства державно-
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го, чи властей автономічних, котра могла принести шкоду нашому господарству.
Всім пам’ятне його гостре виступлення проти... неекономічного шафовання (розтринькування) народним грошем», – писав І. Франко про діяльність В. Барвінського.

У чому, на ваш погляд, полягала культурно-просвітницька діяльність
В. Барвінського? Чому представники культурницького руху приділяли
особливу увагу економічним питанням?

2. Політичний етап
Програма Русько-української радикальної партії
(Витяг)
А. Програма максимальна
1) В справах суспільно-економічних… хочемо колективного устрою праці і колективної власності засобів виробничих.
2) В справах політичних хочемо повної волі особи, слова, сходин і товариств,
друку і сумління, забезпечення кожній одиниці, без різниці статі, якнайповнійшого
впливу на вирішення всіх питань політичного життя; автономії громад, повітів, країв
у справах, котрі тільки їх торкаються; надання кожному народові можливості якнайповнійшого розвою культурного.
3) В справах культурнихх стоїмо на ґрунті позитивної науки, за раціоналізмом у
справах віри і реалізмом у мистецтві, і домагаємося, щоби всі здобутки культури і
науки стали власністю всього народу.
Б. Програма мінімальна
а) В справах економічних змагаємо до матеріального добробуту всіх робітних
людей і усунення всякого визискування економічного…
б) В справах політичних
І. Зваживши, що Русько-українській радикальній партії приходиться… працювати
в рамах Австрії, ми… будемо йти… до оцих реформ політичних:
1) Заведення загального, безпосереднього, тайного голосування й усунення
всяких привілеїв політичних одних станів над другими… Під правом голосування
розуміємо активне і пасивне право вибору…
II. Зваживши, що Русько-українській радикальній партії приходиться працювати головно в Східній Галичині, ми в справах краєвих будемо йти … до оцих реформ краєвих:
1) Якнайширший розвій автономії краєвої так, щоби всі життєві справи краю були
вирішені в самім краю;
2) Усунення централізму і бюрократизму в справах автономічних і адміністраційних…
III. Зваживши, що розвій мас народних можливий тільки на ґрунті національнім,
Русько-українська радикальна партія в справах національних змагати буде до піднесення почуття національної самосвідомості і солідарності в масах… через літературу, збори, з’їзди, товариства, демонстрації…
в) В справах просвітних Русько-українська радикальна партія… домагається:
а) Щодо організації просвіти:
1) Цілковито безплатної науки по школах народних, середніх і університетах…
б) Щодо самої науки:
1) Переміни теперішньої системи шкільної з тим, щоби школи народні… подавали
знання, більше відповідне вимогам життя громадського…

Проаналізуйте зміст документа. Визначте основні цілі та завдання
Русько-української радикальної партії.
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ПЕРСОНАЛІЇ
ÞËІÀÍ ÐÎÌÀÍ×ÓÊ
(1842–1932)
Ãðîìàäñüêèé, ïîëіòè÷íèé і êóëüòóðíî-îñâіòíіé äіÿ÷.
Íàðîäèâñÿ â ñ. Êðèëîñ íà Іâàíî-Ôðàíêіâùèíі. Çàêіí÷èâ ôіëîñîôñüêèé ôàêóëüòåò Ëüâіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó.
×ëåí-çàñíîâíèê òîâàðèñòâà «Ïðîñâіòà» òà äîâãîëіòíіé
éîãî ãîëîâà (1896–1906), îäèí іç çàñíîâíèêіâ ÍÒØ,
«Ó÷èòåëüñüêîї ãðîìàäè». Çàñíîâíèê і âèäàâåöü ïåðøîї
ãàçåòè äëÿ ñåëÿí «Áàòüêіâùèíà», àâòîð íèçêè øêіëüíèõ ïіäðó÷íèêіâ, âèäàâåöü-ðåäàêòîð êíèæêîâîї ñåðії
«Ðóñüêà ïèñüìåííіñòü» (òâîðè óêðàїíñüêèõ êëàñèêіâ).
Þëіàí Ðîìàí÷óê
Ç 1884 ð. âèñòóïàâ çà ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îñâіòè
çàäëÿ çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі øêіë ç óêðàїíñüêîþ ìîâîþ íàâ÷àííÿ. Âіâ àêòèâíó
ïàðëàìåíòñüêó äіÿëüíіñòü: ó 1883–1895 ðð. áóâ äåïóòàòîì Ãàëèöüêîãî êðàéîâîãî ñåéìó. Ó 1891–1897 і 1901–1918 ðð. – äåïóòàò àâñòðіéñüêîãî ïàðëàìåíòó.
Ó 1885 ð. ñòàâ îäíèì іç çàñíîâíèêіâ ïîëіòè÷íîãî òîâàðèñòâà Íàðîäíà ðàäà, ÿêå
î÷îëþâàâ äî 1899 ð. Ñïіâçàñíîâíèê Óêðàїíñüêîї íàöіîíàëüíî-äåìîêðàòè÷íîї
ïàðòії (äî 1907 ð. її ãîëîâà).
Використовуючи факти біографії Ю. Романчука, схарактеризуйте
його діяльність як провідника українського руху.

§ 28. НАШ КРАЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ
XIX СТОЛІТТЯ
Ïðîöåñè ïåðåõîäó âіä òðàäèöіéíîãî äî іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà,
õî÷à é ïîâіëüíî, ñïðè÷èíèëè çìіíè â åòíі÷íîìó ñêëàäі íàñåëåííÿ áàãàòüîõ
ðåãіîíіâ Óêðàїíè.
Íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò. íà òåðèòîðії çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìåëü, ÿêі ïåðåáóâàëè ó ñêëàäі Àâñòðî-Óãîðùèíè, ïðîæèâàëî ïîíàä 5 ìëí îñіá. ×àñòêà
óêðàїíöіâ ñòàíîâèëà áëèçüêî 64 %; âîíè ïðîæèâàëè ïåðåâàæíî â ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі. Òàêå ñïіââіäíîøåííÿ áóëî íàñëіäêîì êîëîíіçàöіéíîãî
âïëèâó â óìîâàõ áåçäåðæàâíîñòі òà íåñïðèÿòëèâîãî ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ñòàíîâèùà. Ñóòòєâî ìåíøîþ áóëà ÷àñòêà óêðàїíöіâ ñåðåä ìіñüêîãî íàñåëåííÿ – ìåíøå 30 %. Іç çàõіäíîóêðàїíñüêèõ ðåãіîíіâ íàéìіöíіøèìè áóëè
ïîçèöії óêðàїíñòâà ó Ñõіäíіé Ãàëè÷èíі. Óòіì, ó âåëèêèõ ìіñòàõ äîìіíóâàëî
ïîëüñüêå íàñåëåííÿ, çîêðåìà éîãî ÷àñòêà ó Ëüâîâі ñêëàäàëà äî 50 % òà äî
40 % â îêîëèöÿõ. Äðóãîþ ïіñëÿ ïîëÿêіâ (20 % âіä óñüîãî íàñåëåííÿ ðåãіîíó) åòíі÷íîþ ìåíøèíîþ áóëè єâðåї – 13,1 %, êîíöåíòðàöіÿ ÿêèõ â îêðåìèõ
ìіñòàõ äîñÿãàëà 40 % (Äðîãîáè÷, Ñòàíіñëàâ, Êîëîìèÿ, Òåðíîïіëü).
Ó ñåðåäèíі ÕІÕ ñò. ñòðîêàòà åòíі÷íà ñòðóêòóðà ñôîðìóâàëàñÿ é íà Äîíáàñі. Òàê, ñòàíîì íà 1858 ð. áіëüøіñòü ñòàíîâèëè óêðàїíñüêі ñåëÿíè – 75 %
óñüîãî ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ, ÷àñòêà ðîñіÿí ñêëàäàëà 13,5 %. Êіëüêіñòü
îñòàííіõ ïî÷àëà çðîñòàòè ç 1870-õ ðîêіâ, êîëè ñþäè ñòàëè ïðèáóâàòè ðîáіòíèêè
іç ÷îðíîçåìíîї ñìóãè Ðîñії. Íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò. 46,7 % ïåðåñåëåíöіâ ñêëàäàëè âèõіäöі ç ðîñіéñüêèõ ãóáåðíіé. Íàñëіäêîì öüîãî ñòàëî äîìіíóâàííÿ
ðîñіéñüêîї ìîâè. Íàòîìіñòü ç óêðàїíñüêèõ ðåãіîíіâ ïåðåñåëèëîñÿ 37,9 %.
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Ìàéæå ïîëîâèíà âñіõ ïðèáóëèõ îñåëÿëàñÿ â ìіñòàõ. Äî êіíöÿ ñòîëіòòÿ
÷àñòêà óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ çìåíøèëàñÿ äî 68,9 %, à ðîñіÿí – çðîñëà
äî 17,3 %. Ñåðåä ïðåäñòàâíèêіâ іíøèõ íàðîäіâ âàðòî âèäіëèòè ãðåêіâ, єâðåїâ, íіìöіâ, ïîëÿêіâ, òàòàð òà іí. Óñüîãî çà ïåðåïèñîì 1897 ð. íà Äîíáàñі
íàðàõîâóâàëîñÿ 30 åòíі÷íèõ ãðóï.
Чи торкнулися подібні процеси вашого краю? Підготуйте про це письмову або усну розповідь.

Ïіñëÿ ðåôîðì 1848 òà 1861 ðð. ç’ÿâèëèñÿ ÿêіñíî íîâі óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ðèíêîâî-êàïіòàëіñòè÷íèõ âіäíîñèí ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі. Çðîñòàííþ ðіâíÿ ïðîäóêòèâíîñòі àãðàðíîãî ñåêòîðó ñïðèÿëî äåäàëі øèðøå çàïðîâàäæåííÿ ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ òà íîâèõ ìåòîäіâ îáðîáіòêó çåìëі: ãëèáîêîї
îðàíêè ïîëіïøåíèìè ïëóãàìè, âèêîðèñòàííÿ ñіâàëîê òîùî. Öå äîçâîëèëî
çáіëüøèòè âðîæàéíіñòü îçèìîї ïøåíèöі òà æèòà. Íàáóëè ðîçâèòêó é âèðîùóâàííÿ òà ïåðåðîáêà öóêðîâîãî áóðÿêó. Âіä çåìëåðîáñòâà ñóòòєâî âіäñòàâàëî
òâàðèííèöòâî. Íåãàòèâíî íà éîãî ðîçâèòîê âïëèâàëà âåëèêà êіëüêіñòü
öóêðîâàðåíü òà äåôіöèò ïàñîâèù.
Які зміни відбулися в сільському господарстві вашого краю? Оцініть їх,
визначте позитивні та негативні сторони.

Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. ãîñïîäàðñüêå æèòòÿ ðîçâèâàëîñÿ äîñèòü
øâèäêèìè òåìïàìè. Öå ïîâ’ÿçàíî ç ðîçðîáêîþ ðóäíèõ ðîäîâèù, ÿêі âèäîáóâàëè âіäêðèòèì (íåâåëèêі êàð’єðè) і ïіäçåìíèì (çàêîïóøі, øòîëüíі,
øóðôè) ñïîñîáàìè. Ðîçðîáêà ðîäîâèù çàëіçíîї ðóäè òà ïîêëàäіâ êàì’ÿíîãî
âóãіëëÿ ñïðè÷èíèëà ïî÷àòîê áóäіâíèöòâà âåëèêèõ ìåòàëóðãіéíèõ çàâîäіâ.
Ñóòòєâèì ÷èííèêîì іíäóñòðіàëіçàöії Óêðàїíè áóâ ðîçâèòîê çàëіçíè÷íîãî òðàíñïîðòó. Éîãî îñîáëèâіñòþ ñòàëî ç’єäíàííÿ ìåòàëóðãіéíèõ çàâîäіâ ç
ðàéîíàìè âèäîáóòêó ðóäè òà ìîðñüêèìè ïîðòàìè. Çàëіçíèöі ñïðèÿëè çðîñòàííþ ìіñöåâîãî ïðîìèñëîâîãî òà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà.
Укажіть на мапі торговельно-промислові центри другої половини
XIX ст. Назвіть галузі промисловості та сільського господарства, що
розвивалися у вашому краї. Підготуйте розповідь про індустріалізацію
у вашій місцевості.

Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. ó ãðîìàäñüêîìó òà ñіìåéíîìó ïîáóòі ïîìіòíèì
çàëèøàâñÿ âïëèâ îáùèííèõ âіäíîñèí і ïîðÿäêіâ. Ìîâà éäå ïðî ðîçïîäіë
çåìåëüíèõ óãіäü, ñïіëüíå âèêîðèñòàííÿ ïàñîâèù òà ëіñіâ, âèëîâ ðèáè. Òðàäèöіéíî-ïîáóòîâó êóëüòóðó çìіíþâàëè çâ’ÿçêè ç ìіñòîì, öåíòðàìè âèðîáíèöòâà, àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ïîêóïíèõ çíàðÿäü ïðàöі, îäÿãó, ïîñóäó òà іí.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі XІX ñò. áàãàòî òðàäèöіéíèõ îáðÿäіâ óêðàїíöіâ âіäìèðàє àáî ñóòòєâî ñïðîùóєòüñÿ. Ïðàêòè÷íî íåçìіííèìè (ïðèíàéìíі äëÿ
óêðàїíñüêîãî ñåëà) çàëèøèëèñÿ òðàäèöії çèìîâîãî ðіçäâÿíî-íîâîðі÷íîãî
êàëåíäàðíîãî öèêëó. Êîëÿäêè òà ùåäðіâêè, âåðòåï, çàñіâàííÿ, ñâÿòêóâàííÿ Ñâÿò-âå÷îðà, äіäóõ, âîðîæіííÿ äіâ÷àò, ñіìåéíі óðî÷èñòі âå÷åðі áóëè ÷àñòèíîþ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ ÷è íå êîæíîї óêðàїíñüêîї ðîäèíè. Îñîáëèâó
ðîëü â îáðÿäîâіé êóëüòóðі âіäіãðàþòü Âåëèêîäíі òà Çåëåíі ñâÿòà, Іâàíà
Êóïàëà, Ñïàñ, Ïîêðîâà. Áàãàòî àòðèáóòіâ öèõ õðèñòèÿíñüêèõ ñâÿò ìàþòü
ñâîї êîðåíі íå ëèøå â ÕІÕ ñò., à é íàáàãàòî ðàíіøå.
Поцікавтесь, які свята та звичаї XIX ст. збереглися до наших днів.

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини...
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ТЕМАТИЧНЕ
ОЦІНЮВАННЯ

Історичний час
1. Установіть послідовність подій.
А
Б
В
Г
Д
Е

Заснування товариства «Просвіта»
Проголошення Емського указу
Видання Валуєвського циркуляра
Заснування Літературно-наукового товариства ім. Шевченка
Закриття недільних шкіл у Наддніпрянській Україні
Утворення Австро-Угорської імперії

2. Поміркуйте, чи пов’язані між собою проголошення Валуєвського циркуляра та
Емського указу і заснування товариства «Просвіта» і Літературно-наукового товариства ім. Шевченка.
Історичний простір
3. З якими регіонами пов’язане поширення москвофільства?
Історична постать
4. Як ви вважаєте, Д. Танячкевич і А. Добрянський були
А сучасниками
Б однодумцями
В представниками національно-культурного руху на західноукраїнських землях?
5. Хто вперше висловив переконаність у необхідності об’єднати східних і західних
українців у самостійній незалежній державі:
А Іван Франко
Б Тарас Шевченко
В Юліан Бачинський
6. Порівняйте життєві шляхи І. Могильницького та О. Барвінського. У чому ви вбачаєте схожість, а в чому – відмінність життєписів учасників національно-культурного
відродження на західноукраїнських землях?
7. Дайте відповідь.
А Укажіть, кого зображено на портреті.
Б Що вам відомо про цю історичну постать?
В Які події в історії західноукраїнських земель пов’язані з його
ім’ям? Опишіть одну з них.
Історичні поняття і терміни
8. Прочитайте фрагмент документа.
«Однією з важливих проблем, що знайшли відображення у творчості І. Франка,
була національна. Він виступав за її демократичне розв’язання, за незаперечну рів-
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ність усіх націй, проти ігнорування національної проблеми в ході соціальної боротьби. Виступав за самостійність націй, що входили до складу багатонаціональних
імперій, зокрема Австро-Угорської та Російської. Вважав, що найкращим вирішенням
даного питання було б утворення державних об’єднань змішаного типу – поєднання
конфедерації з федерацією».
Проаналізувавши зміст понять «конфедерація» та «федерація», знайдіть їхні
спільні та відмінні риси.
9. Доберіть історичні приклади до поняття «політична партія».
Історичні події та процеси
10. Політика «нової ери» і завдання національно-культурного відродження. У
чому ви вбачаєте компроміс?
11. Уявіть себе сучасником подій кінця XIХ ст. на західноукраїнських землях. Опишіть трудову еміграцію українців. Чим вона була зумовлена?
12. Які історичні події національного руху на західноукраїнських землях у другій
половині XIX – на початку XX ст. були, на ваш погляд, найбільш значимими?
13. Яка з історичних постатей, на ваш погляд, відіграла непересічну роль в українському русі на західноукраїнських землях у другій половині XIX – на початку XX ст.?

VI

ÓÊÐÀЇÍÑÜÊІ ÇÅÌËІ
ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ
ÕÕ ÑÒÎËІÒÒß

§ 29. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
1. Індустріальна модернізація. Монополізація
Ïðîìèñëîâîìó ðîçâèòêó Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè íà ïî÷àòêó XX ñò.
áóëè ïðèòàìàííі êîíöåíòðàöіÿ âèðîáíèöòâà, ñòâîðåííÿ ìîíîïîëіé, ñïåöіàëіçàöіÿ ðàéîíіâ, çíà÷íèé âïëèâ іíîçåìíîãî êàïіòàëó, íåðіâíîìіðíèé ðîçâèòîê óêðàїíñüêèõ ðåãіîíіâ. Âèùі òåìïè ðîçâèòêó ïîðіâíÿíî іç ñåðåäíіìè
ïîêàçíèêàìè ïî êðàїíі äîçâîëèëè Íàääíіïðÿíùèíі ïåðåòâîðèòèñÿ íà îäèí
ç îñíîâíèõ ïðîìèñëîâèõ ðàéîíіâ Ðîñіéñüêîї іìïåðії.
Îñîáëèâіñòþ ðîçâèòêó óêðàїíñüêîї ïðîìèñëîâîñòі áóëà її ïіäïîðÿäêîâàíіñòü іìïåðñüêîìó öåíòðó, ÿêèé âáà÷àâ ó Íàääíіïðÿíùèíі íàñàìïåðåä
ïîòóæíó ñèðîâèííó áàçó. Òîìó çàêîíîìіðíî, ùî 1913 ð. íà óêðàїíñüêó ïðîìèñëîâіñòü ïðèïàäàëî ìàéæå 70 % çàãàëüíîіìïåðñüêîãî âèäîáóòêó ñèðîâèíè òà âèãîòîâëåííÿ íàïіâôàáðèêàòіâ. Òàêà äåðæàâíà ïîëіòèêà ñóòòєâî
äåôîðìóâàëà ñòðóêòóðó åêîíîìіêè Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî íà її òåðèòîðії áóëî çîñåðåäæåíî âåëè÷åçíèé ïðîìèñëîâèé
ïîòåíöіàë, âîíà çàëèøàëàñÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèì ðåãіîíîì іìïåðії, ó
ÿêîìó â ñåëàõ ïðîæèâàëî 80 % íàñåëåííÿ.
Çàâäÿêè ñâîєìó ãåîãðàôі÷íîìó ïîëîæåííþ òà ïðèðîäíèì áàãàòñòâàì Íàääíіïðÿíñüêà Óêðàїíà íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. áóëà îäíèì іç ïðîìèñëîâî íàéðîçâèíåíіøèõ ðåãіîíіâ Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Îäíàê îñîáëèâіñòþ ïðîöåñó її іíäóñòðіàëіçàöії áóëî íåðіâíîìіðíå ðåãіîíàëüíå çðîñòàííÿ. ßêùî Ïіâäåíü Óêðàїíè äîñèòü
øâèäêî ïåðåéøîâ â іíäóñòðіàëüíó ñòàäіþ ðîçâèòêó, òî ïіâäåííî-çàõіäíèé
ðàéîí îðієíòóâàâñÿ çäåáіëüøîãî íà àãðàðíèé ñåêòîð. Ëіâîáåðåææÿ, äå çáåðіãàëèñÿ çàëèøêè êðіïàöòâà, ïîìіòíî âіäñòàâàëî âіä іíøèõ óêðàїíñüêèõ ðåãіîíіâ.
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Ïîñòóïîâî íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ñêëàëàñÿ ïåâíà ñïåöіàëіçàöіÿ ïðîìèñëîâèõ ðàéîíіâ. Äîíáàñ ñòàâ öåíòðîì âóãіëüíîї ïðîìèñëîâîñòі, Íіêîïîëüñüêèé áàñåéí – ìàðãàíöåâîї, Êðèâèé Ðіã – çàëіçîðóäíîї, Õàðêіâ –
ìàøèíîáóäóâàííÿ, Ïðàâîáåðåææÿ і ÷àñòêîâî Ëіâîáåðåææÿ – öóêðîâîї
ïðîìèñëîâîñòі. Öі öåíòðè іç ÷àñîì íàáóëè çàãàëüíîðîñіéñüêîãî çíà÷åííÿ.
Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ ìàøèíîáóäóâàííÿ â Óêðàїíі áóëî ïåðåâàæàííÿ
âèðîáíèöòâà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї òåõíіêè íàä âèïóñêîì ïðîìèñëîâîãî
îáëàäíàííÿ. 1895 ð. ðîçïî÷àëîñÿ áóäіâíèöòâî Õàðêіâñüêîãî ïàðîâîçîáóäіâíîãî, à â 1896 p. – Ëóãàíñüêîãî ìàøèíîáóäіâíîãî çàâîäіâ. Ó 1900 p. öі
ïіäïðèєìñòâà âèïóñòèëè 233 ïàðîâîçè, ùî ñòàíîâèëî 23,3 % çàãàëüíîіìïåðñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ïåðøèìè ìàøèíîáóäіâíèìè çàâîäàìè, ùî âèïóñêàëè ñïåöіàëüíі ìàøèíè äëÿ ãіðíè÷îї ïðîìèñëîâîñòі, áóëè Êðàìàòîðñüêèé,
Ãîðëіâñüêèé і Êàòåðèíîñëàâñüêèé. Ïðî ðіâåíü ðîçâèòêó óêðàїíñüêîãî ñóäíîáóäóâàííÿ ñâіä÷èòü ïîòóæíіñòü ìèêîëàїâñüêîãî çàâîäó «Íàâàëü». Çàñíîâàíèé ó 1895 p., âіí íà 1900 p. ìàâ 2250 ðîáіòíèêіâ, à çàãàëüíà âàðòіñòü
âèïóùåíîї ïðîäóêöії ñòàíîâèëà 4200 òèñ. ðóáëіâ.

Розділ VІ. Українські землі на початку ХХ століття
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1 – Çàëіçíè÷íèé âîêçàë ó Êèєâі ç ïðèëåãëèìè êîëіÿìè. Ïîøòіâêà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
2 – Öóêðîâèé çàâîä ãðàôіâ Áîáðèíñüêèõ ó ìіñòå÷êó Ñìіëà Êèїâñüêîї ãóáåðíії.
Ñâіòëèíà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.

Øâèäêèìè òåìïàìè ðîçâèâàëèñÿ é іíøі ãàëóçі ïðîìèñëîâîñòі. Âàæëèâèì ñòèìóëîì ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó Íàääíіïðÿíùèíè ñòàëî áóðõëèâå
áóäіâíèöòâî çàëіçíèöü íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò. Âîíè ñòâîðèëè íåîáõіäíі óìîâè
äëÿ øâèäêîãî çðîñòàííÿ ìåòàëóðãії íà Ïіâäíі Óêðàїíè, çàáåçïå÷èëè øèðîêèé çáóò âóãіëëÿ Äîíáàñó.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Íàääíіïðÿíñüêà Óêðàїíà çà ðіâíåì êîíöåíòðàöії ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà â îñíîâíèõ ãàëóçÿõ ïîñіäàëà îäíå ç ïåðøèõ ìіñöü.
Ï’ÿòü íàéáіëüøèõ ìåòàëóðãіéíèõ çàâîäіâ (Þçіâñüêèé, Äíіïðîâñüêèé,
Îëåêñàíäðіâñüêèé, Ïåòðîâñüêèé, Äîíåöüêî-Þð’їâñüêèé) âèðîáëÿëè áëèçüêî 25 % çàãàëüíîðîñіéñüêîãî ÷àâóíó. Çàâîäè Áðîäñüêîãî, Òåðåùåíêà,
Õàðèòîíåíêà, ßðîøèíñüêîãî òà Áîáðèíñüêîãî âèãîòîâëÿëè áëèçüêî 60 %
öóêðó-ðàôіíàäó â Ðîñіéñüêіé іìïåðії.
Схарактеризуйте найбільш розвинені галузі української промисловості на початку ХХ ст.

Ïîðÿä іç êîíöåíòðàöієþ âèðîáíèöòâà âіäáóâàëàñÿ ìîíîïîëіçàöіÿ.
Ìîíîïîëії âèêëþ÷àþòü âіëüíó êîíêóðåíöіþ, äіëÿòü ìіæ ñîáîþ ðèíêè
çáóòó, ðåãóëþþòü öіíè íà ïðîäóêöіþ. Ìîíîïîëії ÿê îá’єäíàííÿ ïіäïðèєìñòâ ñòâîðþâàëèñÿ ç ìåòîþ ïîäîëàòè åêîíîìі÷íó êðèçó â ïåâíіé ãàëóçі.
Ïåðøі ìîíîïîëії â Óêðàїíі – «Ñîþç ðåéêîâèõ ôàáðèêàíòіâ» (1882), «Ñîþç
ìîñòîáóäіâíèõ çàâîäіâ» (1884).
Äëÿ Íàääíіïðÿíùèíè õàðàêòåðíå ïàíóâàííÿ òàêîї ôîðìè ìîíîïîëіé,
ÿê ñèíäèêàò – îá’єäíàííÿ, ñòâîðåíå äëÿ ñïіëüíîãî ïðîäàæó òîâàðіâ. Íàéáіëüøèìè ñèíäèêàòàìè íà ïî÷àòêó XX ñò. áóëè «Ïðîäàìåò» (1902) – òîðãіâëÿ ìåòàëîïðîäóêöієþ, «Ïðîäàðóä» (1903) – òîðãіâëÿ çàëіçíîþ ðóäîþ,
âóãіëüíèé ñèíäèêàò «Ïðîäâóãіëëÿ», öóêðîâі òà іíøі.
Îäíî÷àñíî ç ïðîìèñëîâèì ðîçâèòêîì
ôîðìóâàâñÿ ôіíàíñîâèé êàïіòàë. ÂіäáóМонополія
я – велике об’єднання,
яке виникло в результаті
âàâñÿ ïðîöåñ çðîùóâàííÿ ïðîìèñëîâîãî
концентрації виробництва й
êàïіòàëó ç áàíêіâñüêèì, óíàñëіäîê ÷îãî
капіталу з метою встановлення
óòâîðþâàëàñÿ ôіíàíñîâà îëіãàðõіÿ. Ó ðåçóëüпанування в певній галузі
òàòі ñòâîðþâàëèñÿ áàíêіâñüêі îá’єäíàííÿ,
господарства та одержання
ÿêі âêëàäàëè êîøòè â áóäіâíèöòâî ïіäïðèмаксимальних прибутків.
єìñòâ, âèðîáíèöòâî ïðîäóêöії òà її çáóò.
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Ìîíîïîëіçàöіÿ і êîíöåíòðàöіÿ áóëè îá’єêòèâíèìè ÿâèùàìè ïðîìèñëîâîãî
ðîçâèòêó Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Çàâäÿêè ïðîöåñàì
ìîíîïîëіçàöії Ðîñіéñüêà іìïåðіÿ íå âіäñòàâàëà âіä åêîíîìі÷íî ðîçâèíóòèõ
íà òîé ÷àñ êðàїí ñâіòó. Ëèøå çãîäîì ìîíîïîëії ñòàâàëè ãàëüìîì äëÿ øâèäêîãî ðîçâèòêó îêðåìèõ ãàëóçåé, óíåìîæëèâëþþ÷è çäîðîâó êîíêóðåíöіþ.
Як монополізація позначилася на промисловому розвитку українських
земель у складі Російської імперії на початку ХХ ст.?

2. Українські промисловці-меценати
Ðîçâèòîê óêðàїíñüêîї äóõîâíîñòі òà êóëüòóðè äіñòàâ ìàòåðіàëüíó ïіäòðèìêó ç áîêó óêðàїíñüêèõ ïіäïðèєìöіâ-ìåöåíàòіâ.
Îäíèì ç ïåðøèõ ïðîÿâіâ áëàãîäіéíîї äіÿëüíîñòі ñòàëî çàïî÷àòêóâàííÿ і
ôіíàíñóâàííÿ óêðàїíñüêèì öóêðîçàâîä÷èêîì Â. Ñèìèðåíêîì Ëіòåðàòóðíîíàóêîâîãî òîâàðèñòâà іì. Øåâ÷åíêà ó Ëüâîâі (1873).
Ñåðåä íàéâіäîìіøèõ óêðàїíñüêèõ ìåöåíàòіâ ó äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò.
íàçèâàþòü ðîäèíó öóêðîçàâîä÷èêіâ Òåðåùåíêіâ òà їõíüîãî çÿòÿ Á. Õàíåíêà. Âîíè ñòâîðèëè â Êèєâі âèñîêîöіííі ïðèâàòíі çáіðêè òâîðіâ ìèñòåöòâà,
ùî їõ ãîðîäÿíè ìîãëè âіäâіäóâàòè áåçêîøòîâíî. Öå âіäêðèâàëî ìîæëèâіñòü
äîëó÷àòèñÿ äî øåäåâðіâ ìèñòåöòâà íàâіòü íàéáіäíіøèì âåðñòâàì êèÿí,
ñïðèÿëî ïіäâèùåííþ їõíüîãî êóëüòóðíîãî ðіâíÿ.
Ïðîâіäíó ðîëü ðîäèíà Òåðåùåíêіâ âіäіãðàëà òàêîæ ó ñòàíîâëåííі òà
äіÿëüíîñòі Êèїâñüêîї ðèñóâàëüíîї øêîëè, ÿêó çàñíóâàâ Ì. Ìóðàøêî (1875).
Á. Õàíåíêî ó ñâîїé ìàñøòàáíіé äîáðî÷èííіé äіÿëüíîñòі ïðèäіëÿâ çíà÷íó
óâàãó óêðàїíñüêîìó äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîìó ìèñòåöòâó, çáèðàâ âèðîáè
óêðàїíñüêèõ ìàéñòðіâ, і öèì íå ëèøå ïіäòðèìóâàâ їõ ôіíàíñîâî, à é ïîïóëÿðèçóâàâ íàöіîíàëüíå ìèñòåöòâî ñåðåä êóëüòóðíîї åëіòè Ðîñіéñüêîї іìïåðії.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÁÎÃÄÀÍ ÕÀÍÅÍÊÎ
(1849–1917)
Ïðîìèñëîâåöü, êîëåêöіîíåð, ìåöåíàò, ãðîìàäñüêèé äіÿ÷.
Íàðîäèâñÿ íà ×åðíіãіâùèíі. Ïîõîäèâ çі ñòàðîâèííîї
ñòàðøèíñüêî-ãåòüìàíñüêîї ðîäèíè. Îñâіòó çäîáóâ ó
Ìîñêâі, çàêіí÷èâ ãіìíàçіþ òà þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò
Ìîñêîâñüêîãî óíіâåðñèòåòó. Ïðàöþâàâ ó äåïàðòàìåíòі
þñòèöії â Ñàíêò-Ïåòåðáóðçі. Òàì і îäðóæèâñÿ ç Âàðâàðîþ Òåðåùåíêî, ÿêà ïîõîäèëà ç âіäîìîї ðîäèíè
ïðîìèñëîâöіâ-öóêðîçàâîä÷èêіâ і ìåöåíàòіâ. 1881 ð. ïîäðóææÿ ïåðåїõàëî äî Êèєâà. Á. Õàíåíêî çâіëüíèâñÿ ç
äåðæàâíîї ñëóæáè, áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó äîáðî÷èííèõ
Áîãäàí Õàíåíêî
çàõîäàõ, ó ãðîìàäñüêîìó æèòòі ìіñòà. Éîãî îáðàëè
ãîëîâîþ Êèїâñüêîãî êîìіòåòó òîðãіâëі і ïðîìèñëîâîñòі. Êîëåêöіîíóâàâ çàõіäíîєâðîïåéñüêå ìàëÿðñòâî, òâîðè óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà. Êîëåêöіîíóâàííÿ
ñòàëî ñïðàâîþ éîãî æèòòÿ. Ïîíàä ñîðîê ðîêіâ ïîäðóææÿ Õàíåíêіâ çáèðàëî
òâîðè ñâіòîâîãî ìèñòåöòâà. Їõíє çіáðàííÿ çàãàëîì ñêëàäàëîñÿ ìàéæå ç
3000 êíèæîê, 1250 ïîëîòåí – Ðåìáðàíäòà, Âåëàñêåñà, Ðóáåíñà, Òèöіàíà òà іí.,
êîëåêöії àíòè÷íîї ìàðìóðîâîї ñêóëüïòóðè, іòàëіéñüêîї і ñõіäíîї êåðàìіêè, ïåð-
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ñüêèõ ìіíіàòþð, óíіêàëüíèõ âèðîáіâ ç åìàëі
òà ñêëà, äàâíüîêèòàéñüêîãî, ñàêñîíñüêîãî
òà ìåéñåíñüêîãî ôàðôîðó, çáðîї, êèëèìіâ,
âèøèâêè òîùî. Îäíèì ç ïåðøèõ ñòàâ çáèðàòè
òâîðè äàâíüîðóñüêîãî іêîíîïèñó. Äëÿ ðîçìіùåííÿ êîëåêöії áóëî ñïîðóäæåíî âåëèêèé
áóäèíîê, ÿêèé, âëàñíå, і ñòàâ ìóçåєì. Á. Õàíåíêà áóëî îáðàíî ïî÷åñíèì ÷ëåíîì
Іìïåðàòîðñüêîї àêàäåìії ìèñòåöòâ (1910) òà
Іìïåðàòîðñüêîї àêàäåìії íàóê (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 1910). Ïîõîâàíî éîãî ó Âèäóáèöüêîìó
ìîíàñòèðі. Ïіñëÿ ñìåðòі ÷îëîâіêà Â. Õàíåíêî,
âèêîíóþ÷è éîãî çàïîâіò, ïîäàðóâàëà Âñå- Ìóçåé ìèñòåöòâ іìåíі Áîãäàíà
óêðàїíñüêіé àêà äåìії íàóê çіáðàíі ïàì’ÿòêè
òà Âàðâàðè Õàíåíêіâ ó Êèєâі.
ìèñòåöòâà, áіáëіîòåêó òà áóäіâëþ ìóçåþ.
Ñó÷àñíèé âèãëÿä
Çãîäîì êîëåêöіþ Õàíåíêіâ áóëî íàöіîíàëіçîâàíî. 1923 ð. Ìóçåé іìåíі Õàíåíêіâ ïåðåéìåíîâàíî â Ìóçåé ìèñòåöòâ ïðè
Âñåóêðàїíñüêіé àêàäåìії íàóê, ïіçíіøå âіí äіñòàâ íàçâó Êèїâñüêèé ìóçåé çàõіäíîãî і ñõіäíîãî ìèñòåöòâà. Іì’ÿ ôóíäàòîðіâ óíіêàëüíîãî çіáðàííÿ íàäîâãî áóëî
âèêðåñëåíî ç іñòîðії. Ó ñó÷àñíіé Óêðàїíі âèñîêî öіíóєòüñÿ âíåñîê ïîäðóææÿ
Õàíåíêіâ ó ðîçâèòîê âіò÷èçíÿíîї ìóçåéíîї ñïðàâè. Áóëî óõâàëåíî ðіøåííÿ ïðî
ïîâåðíåííÿ ìóçåþ íàçâè «Ìóçåé ìèñòåöòâ іìåíі Áîãäàíà òà Âàðâàðè Õàíåíêіâ».

Âèíÿòêîâå çíà÷åííÿ ìàëà äіÿëüíіñòü Á. Õàíåíêà, ÿê і áàãàòüîõ іíøèõ ÷ëåíіâ ðîäèíè Òåðåùåíêіâ, ó çàñíóâàííі òà ñòàíîâëåííі Êèїâñüêîãî іñòîðè÷íîãî òà
õóäîæíüî-ïðîìèñëîâîãî ìóçåþ íàïðèêіíöі XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò. Äóìêà
ïðî éîãî îðãàíіçàöіþ âèíèêëà ùå â 1880-õ ðîêàõ, àëå
ïåðøó àðõåîëîãі÷íó âèñòàâêó ç íàãîäè IX Âñåðîñіéñüêîãî àðõåîëîãі÷íîãî ç’їçäó, ùî âіäáóâàâñÿ òîäі â
Êèєâі, áóëî âіäêðèòî ëèøå 1 ñåðïíÿ 1899 ð.
Êðіì òîãî, âèäàòíèìè ìåöåíàòàìè áóëè ïðåäñòàâíèêè ïіäïðèєìíèöüêîї ðîäèíè Õàðèòîíåíêіâ, êîòðі
óñëàâèëèñÿ ñâîєþ ùåäðіñòþ íà âñþ Óêðàїíó. Çîêðåìà,
óñі âîíè, ïî÷èíàþ÷è іç öóêðîçàâîä÷èêà І. Õàðèòîíåíêà (1822–1891), áàãàòî çðîáèëè äëÿ ðîçâèòêó
ìіñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Õàðêîâà òà Ñóì: çâîäèëè
öåðêâè, áëàãîäіéíèöüêі óñòàíîâè, íàâ÷àëüíі çàêëàäè, çàêëàäàëè ñàäè é ïàðêè.
Ó öіëîìó, äðóãà ïîëîâèíà XIX ñò. – öå ÷àñ, êîëè
Ïîðòðåò Іâàíà
óêðàїíñüêà êóëüòóðà çàâäÿêè ìåöåíàòñòâó óêðàÕàðèòîíåíêà.
їíñüêèõ ïіäïðèєìöіâ ñòàëà ñêèäàòè іç ñåáå ïóòà Õóäîæíèê Ì. Íåâðåâ.
îôіöіéíîї ðîñіéñüêîї іäåîëîãії.
1892 ð.
Якими були основні напрями діяльності українських промисловцівмеценатів?

3. Спеціалізація сільського господарства
Ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії ïåðåõіä âіä àãðàðíîãî äî іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà âèÿâèâñÿ òðèâàëèì. Ïîíàä 70 % íàñåëåííÿ áóëî áåçïîñåðåäíüî çàéíÿòî
â çåìëåðîáñòâі, à â ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі ïðîæèâàëî íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
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áëèçüêî 85 % æèòåëіâ êðàїíè. Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî é äàëі çàëèøàëîñÿ
ñôåðîþ çàéíÿòîñòі îñíîâíîї ìàñè íàñåëåííÿ. Â óêðàїíñüêèõ ãóáåðíіÿõ, äå
øâèäêèìè òåìïàìè ðîçâèâàëèñÿ òîâàðíî-ãðîøîâі âіäíîñèíè, âîíî âèìàãàëî áіëüøèõ âèòðàò íà ïðèäáàííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí і çíàðÿäü
ïðàöі, ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ і ïåðåäîâèõ òåõíîëîãіé. Ïîìіùèêè äåäàëі ÷àñòіøå ïðîäàâàëè àáî çäàâàëè çåìëþ â îðåíäó çàìîæíèì ñåëÿíàì, ÿêі îðãàíіçîâóâàëè âèðîáíèöòâî, îðієíòîâàíå íà ðèíîê. Ç’ÿâèëèñÿ çåìëåâëàñíèêè
íîâîї õâèëі – Ñèìèðåíêè, Òåðåùåíêè, Õàðèòîíåíêè, ÿêі ïåðåõîäèëè íà
åôåêòèâíіøі ìåòîäè ãîñïîäàðþâàííÿ.
Óêðàїíñüêі çåìëі ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ïîòóæíèé öåíòð âèðîáíèöòâà
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії. Ó ñòðóêòóðі ïîñіâíèõ ïëîù ïðіîðèòåòíі
ïîçèöії çàéìàþòü ïîñіâè çåðíîâèõ (ïøåíèöÿ, ÿ÷ìіíü) òà òåõíі÷íèõ (öóêðîâèé áóðÿê, ñîíÿøíèê, ëüîí) êóëüòóð. Íàáóâàє òîâàðíîãî õàðàêòåðó і
òâàðèííèöòâî.
Óñå öå îáóìîâèëî ïåâíó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêó ñïåöіàëіçàöіþ ðіçíèõ ðåãіîíіâ Óêðàїíè. Íà Ïіâäíі ïåðåâàæàëî âèðîùóâàííÿ ïøåíèöі, ÿ÷ìåíþ,
êóêóðóäçè òà ñîíÿøíèêó, ðîçâåäåííÿ òîíêîðóííèõ îâåöü і êîíåé.
Íà Ïðàâîáåðåææі êóëüòèâóâàëè öóêðîâі áóðÿêè, ïøåíèöþ, æèòî, îâåñ,
ëüîí, ãîðîõ, êàðòîïëþ. Íà Âîëèíі ðîçâèâàëîñÿ õìåëÿðñòâî. Ó òâàðèííèöòâі çíà÷íå ìіñöå çàéìàëà âåëèêà ðîãàòà õóäîáà (âîëè òà êîðîâè), à òàêîæ
âèðîáíèöòâî ì’ÿñî-ìîëî÷íîї ïðîäóêöії.
Ëіâîáåðåææÿ ïîñòà÷àëî íà âíóòðіøíіé і çîâíіøíіé ðèíêè ïðîñî, ãðå÷êó, êàðòîïëþ, òþòþí, ñâèíèíó é äîìàøíþ ïòèöþ.
Ó ñåëÿíñüêîìó òîâàðíîìó ãîðîäíèöòâі é ñàäіâíèöòâі òåæ ñïîñòåðіãàëàñÿ
ñïåöіàëіçàöіÿ, çàëåæíî âіä ïðèðîäíèõ óìîâ òà íàÿâíîñòі ïîïèòó. Íà ×åðíіãіâùèíі âèðîùóâàëè áàãàòî îãіðêіâ, íàéâіäîìіøèìè ç ÿêèõ áóëè íіæèíñüêі. Íà Õàðêіâùèíі ñàäæàëè öèáóëþ òà ÷àñíèê, à íà Õåðñîíùèíі –
áàøòàííі êóëüòóðè: êàâóíè òà äèíі. Êîìåðöіéíå ñàäіâíèöòâî çîñåðåäæóâàëîñÿ â îñíîâíîìó â ïіâäåííèõ ãóáåðíіÿõ òà íà Ïîäіëëі.
Поясніть, що обумовило спеціалізацію сільськогосподарського виробництва в Україні.

4. Кооперативний рух
Ïåðøèìè, õòî â Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі ïðèєäíàâñÿ äî ïîøèðåííÿ
êîîïåðàòèâíîї іäåї, áóëè ÷ëåíè çåìñòâ òà óêðàїíñüêèõ ãðîìàä. Ñàìå âîíè
ââàæàëè êîîïåðàöіþ çäàòíîþ óâіéòè â æèòòÿ óêðàїíöіâ, ÿêèì çäàâíà áóëè
ïðèòàìàííі ðèñè êîëåêòèâіçìó і âçàєìîäîïîìîãè. Ïåðøі ñïðîáè ïîєäíàòè
äàâíþ óêðàїíñüêó òðàäèöіþ ãóðòîâîї ñàìîäîïîìîãè ç іäåÿìè єâðîïåéñüêèõ
êîîïåðàòîðіâ çäіéñíèëè ùå â ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò. Â. Êàðàçіí, ÿêèé ó
ñâîєìó ìàєòêó â ñ. Êðóãëèê íà Õàðêіâùèíі îðãàíіçóâàâ ñіëüñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ, óòâîðèâ ãðîìàäñüêó øêîëó, êàñó; öóêðîçàâîä÷èê Ï. Ñèìèðåíêî,
ÿêèé çàêëàâ äëÿ ñâîїõ ñåëÿí «ôàëàíñòåð», òà àêòèâíèé äіÿ÷ õàðêіâñüêîї
«Ãðîìàäè» À. Øèìàíîâ.
Ïî÷àòêîì êîîïåðàòèâíîãî ðóõó â Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі ââàæàþòü
çàñíóâàííÿ ó 1866 ð. Õàðêіâñüêîãî ñïîæèâ÷îãî òîâàðèñòâà. Ñåðåä éîãî
îðãàíіçàòîðіâ áóëè Ì. Áàëëіí òà Â. Êîçëîâ. Éîãî ñòàòóò áóëî çàòâåðäæåíî
â æîâòíі 1866 ð. ðåñêðèïòîì ìіíіñòðà âíóòðіøíіõ ñïðàâ.
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1870 p. ç іíіöіàòèâè Õàðêіâñüêîãî ñïîæèâ÷îãî òîâàðèñòâà áóëî çàïëàíîâàíî êîîïåðàòèâíèé ç’їçä òà óòâîðåííÿ ñïîæèâ÷îãî êîîïåðàòèâíîãî ñîþçó.
Ïðîòå õàðêіâñüêèé ãóáåðíàòîð çàáîðîíèâ ïðîâîäèòè öі çàõîäè íà òіé
ïіäñòàâі, ùî äіÿëüíіñòü òàêèõ òîâàðèñòâ íå ïîâèííà ïîøèðþâàòèñÿ çà ìåæі
îäíîãî ìіñòà.
Äðóãå êîîïåðàòèâíå ñïîæèâ÷å òîâàðèñòâî áóëî çàñíîâàíå â Êèєâі íàïðèêіíöі 1868 p. Éîãî î÷îëèëè òîãî÷àñíі äіÿ÷і óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî
ðóõó Â. Àíòîíîâè÷, Î. Êіñòÿêіâñüêèé, Ì. ßñíîïîëüñüêèé, Ì. Äðàãîìàíîâ,
Â. Ãåö. Éîãî ôóíäàòîðîì áóâ åêîíîìіñò Ì. Çіáåð.
Òîâàðèñòâî íàëàãîäèëî òîðãîâі çâ’ÿçêè ç Õàðêîâîì, Ïîëòàâîþ, Îäåñîþ,
Áîðçíîþ, Êåð÷þ. Ó òîé ñàìèé ÷àñ âèíèêëè ñïîæèâ÷і òîâàðèñòâà â Єëèñàâåòãðàäі, Áàëòі, Ìèêîëàєâі, Õåðñîíі, Êàòåðèíîñëàâі, ×åðíіãîâі. Óïðîäîâæ
1866–1870 ðp. â Óêðàїíі äіÿëî 20 ñïîæèâ÷èõ êîîïåðàòèâіâ (çàãàëüíà êіëüêіñòü
â іìïåðії ñòàíîâèëà 63).
Îäíàê êîîïåðàòèâíèé ðóõ íå íàáóâ ìàñîâîãî ðîçâèòêó, à ïåðøі óêðàїíñüêі êîîïåðàòèâè ïðîіñíóâàëè ëèøå êіëüêà ðîêіâ. Íà ïåðåøêîäі öüîìó
áóëà âіäñóòíіñòü ïðàâîâîї îñíîâè äëÿ їõ äіÿëüíîñòі, íåðîçóìіííÿ áіëüøіñòþ
ãðîìàäÿí ñóòі òà çíà÷åííÿ êîîïåðàöії, âèñîêі âíåñêè òà ìàòåðіàëüíà íåçàáåçïå÷åíіñòü, âіäñóòíіñòü ïðàêòè÷íîãî äîñâіäó.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. âèíèêëà ïîòðåáà â êðåäèòíèõ êîîïåðàòèâàõ.
Ïåðøèì ç òàêèõ, ùî ðîçãîðíóâ ñâîþ ðîáîòó â Óêðàїíі, ââàæàþòü îùàäíîïîçè÷êîâå òîâàðèñòâî ì. Ãàäÿ÷à íà Ïîëòàâùèíі (1869). Ó 1871 ð. ç іíіöіàòèâè
Ã. Ґàëàãàíà áóëî çàñíîâàíî îùàäíî-ïîçè÷êîâå òîâàðèñòâî â ñ. Ñîêèðèíöÿõ
Ïîëòàâñüêîї ãóáåðíії, ÿêå ïðîіñíóâàëî äî êіíöÿ 1920-õ ðîêіâ.

«Для відкриття Товариства Г. Ґалаган пожертвував 3 тис. руб. з тим, щоб належна
на цей капітал частина прибутку була вживана на різні поліпшення в громадському
побуті с. Сокиринець, як-от: установа лікарень, богадільнь, придбання інструментів
і повне облаштування пожежної частини, на відкриття ремісничих класів у місцевому
училищі. Наскільки велика була потреба населення в подібному закладі, видно з
нижченаведених цифр: станом на 1 січня 1873 р. Товариство складалося із 70 осіб і
капіталів значилося в касі Товариства 4888 руб. 10 коп. На 19 жовтня 1888 р. у Товаристві
нараховувалося вже 1092 члени, а капітали його зросли до 224 667 руб. 81 коп.», –
писав сучасник Г. Ґалагана Ф. Міщенко.

За яких умов з’являються перші кредитні кооперативи? Складіть
власний план створення кооперативного товариства.

Ó 1890-õ ðîêàõ êîîïåðàòèâíèé ðóõ ñóòòєâî àêòèâіçóâàâñÿ, ùî áóëî
ïîâ’ÿçàíî ç äіÿëüíіñòþ Ìèêîëè Ëåâèòñüêîãî (1859–1936), ÿêîãî íàçèâàëè
«àðòіëüíèì áàòüêîì». Âіí âáà÷àâ ó êîîïåðàöії іñòîðè÷íèé âèáіð íàðîäó.
Ì. Ëåâèòñüêèé ïèñàâ: «Ìîї ñïîñòåðåæåííÿ ïðèâåëè ìåíå äî òâåðäîãî і
íåïîõèòíîãî ïåðåêîíàííÿ, ùî çíàìåííÿì íàøîãî ÷àñó є êîîïåðàöіÿ. ßêùî
ìè õî÷åìî ðîçïî÷àòè òâîð÷ó ðîáîòó ó ñôåðі íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, òî ìè
ïîâèííі çíàòè òå, ùî ìîæíà áóëî á ñìіëèâî ïîêëàñòè íàðіæíèì êàìåíåì
ìàéáóòíüîї áóäîâè, à öèì êàìåíåì òіëüêè і ìîæå áóòè ïðèíöèï êîîïåðàòèâíèé...». Ñåðåä іíøèõ êîîïåðàòèâíèõ äіÿ÷іâ âіäçíà÷èëèñÿ òàêîæ
Â. Äîìàíèöüêèé, É. Þðêåâè÷ і Î. ×åðíåíêî.
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29 âåðåñíÿ 1894 ð. â ñ. Ôåâàð íà Õåðñîíùèíі óòâîðèëàñü ïåðøà õëіáîðîáñüêà
ñïіëêà, ÷ëåíè ÿêîї îá’єäíàëè ñâîї çåìåëüíі
äіëÿíêè, ðîáî÷ó õóäîáó, ðåìàíåíò. Ñïіëüíèìè çóñèëëÿìè âîíè âåëè ãîñïîäàðñòâî,
à ïðèáóòêè ðîçïîäіëÿëè âіäïîâіäíî äî
êіëüêîñòі ïðàöþþ÷èõ íà çåìëі. Àðòіëëþ êåðóâàâ ñòàðîñòà, ÿêîãî îáèðàëè
ãîëîñóâàííÿì. Ç Õåðñîíùèíè àðòіëüíèé ðóõ øâèäêî ïîøèðèâñÿ íà Êàòåðèíîñëàâùèíó, Ïîëòàâùèíó, ×åðíіãіâùèíó, Êèїâùèíó òà Äîíå÷÷èíó.
Ïîïóëÿðíîñòі êîîïåðàòèâíîãî ðóõó ñïðèÿëè ïîëіòèêî-ïðàâîâі, ñîöіàëüíі òà åêîíîìі÷íі ÷èííèêè. Çíà÷íó ðîëü ó öüîìó ïðîöåñі âіäіãðàëà óêðàїíñüêà іíòåëіãåíöіÿ. Áàæàþ÷è ïðîÿâèòè ñâîї ïðîôåñіéíі é îðãàíіçàòîðñüêі
çäіáíîñòі, ñіëüñüêі â÷èòåëі, ëіêàðі, àãðîíîìè, ñâÿùåíèêè äîëó÷àëèñÿ äî
ïîïóëÿðèçàöії òà îðãàíіçàöії êîîïåðàòèâíèõ ñïðàâ.
Ó öіëîìó êîîïåðàöіÿ ñòàëà îäíèì ç íàéïîìіòíіøèõ ñóñïіëüíèõ ïðîöåñіâ
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Âîíà îõîïèëà çíà÷íó ÷àñòèíó âèðîáíèêіâ ìàòåðіàëüíèõ
áëàã. Öåé ðóõ çãóðòóâàâ ìіëüéîíè ëþäåé і ñòàâ çàãàëüíîíàöіîíàëüíîþ
îá’єäíàâ÷îþ ñèëîþ.
Артіль – добровільне товариство
громадян однієї професії або
ремесла, які об’єдналися для
спільної праці для досягнення
певних господарських цілей.

Як кооперативний рух позначився на розвитку сільського господарства українських земель?
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕРЕ
РЕВІРТ
Т Е СЕБЕ
СЕБ
БЕ

3.
4.
5.
6.

1. Що було раніше: промисловий переворот чи монополізація виробництва?
2. Порівняйте спеціалізацію промислових і сільських регіонів. Якими
чинниками вона була зумовлена?
Дайте визначення понять: «монополія», «синдикат».
Схарактеризуйте роль М. Левитського у розвитку кооперативного руху.
Якою була відмінність між кооперативним рухом Західної України та українських
земель у складі Російської імперії?
Оцініть ступінь модернізації промисловості та сільського господарства на початку XX ст.

§ 30. СТАНОВИЩЕ ПРОМИСЛОВОСТІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
1. Зміни у промисловості
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. âіäáóëèñÿ çðóøåííÿ ó ïðîìèñëîâîñòі çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìåëü, õî÷à òåìïè її çðîñòàííÿ áóëè íåâèñîêі. Âіäáóâàєòüñÿ ïîñòóïîâèé ïåðåõіä äî êàïіòàëіñòè÷íèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ. Çðîñòàє òîâàðíіñòü ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, øèðøå âèêîðèñòîâóєòüñÿ âіëüíîíàéìàíà
ïðàöÿ, ÷àñòіøå çàñòîñîâóєòüñÿ òåõíіêà. Ïðîòå ïàíіâíі ïîçèöії çáåðіãàє
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ïîìіùèöüêå çåìëåâîëîäіííÿ. Çàâäÿêè ïåðåáóâàííþ ñåðâіòóòіâ (âіä ëàò.
servitus – «ïîâèííіñòü») ïіä ïîìіùèöüêèì êîíòðîëåì þðèäè÷íî âіëüíі
ñåëÿíè ôàêòè÷íî ïîòðàïëÿþòü â åêîíîìі÷íå êðіïàöòâî, çàãîñòðþєòüñÿ
ïðîáëåìà àãðàðíîãî ïåðåíàñåëåííÿ.
Íàñëіäêàìè êîëîíіàëüíèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ ó ïðîìèñëîâіé ñôåðі
áóëè åêñïëóàòàöіÿ ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìåëü; ïåðåòâîðåííÿ ðåãіîíó íà ðèíîê çáóòó; îðієíòàöіÿ ôàáðè÷íîãî âèðîáíèöòâà íà
âèäîáóâàííÿ òà ïåðâèííó ïåðåðîáêó ñèðîâèíè; êîíñåðâàöіÿ êóñòàðíîðåìіñíè÷îãî õàðàêòåðó çàõіäíîóêðàїíñüêîї ïðîìèñëîâîñòі; çàëåæíіñòü ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó âіä іíîçåìíîãî êàïіòàëó òîùî.
Õàðàêòåð åêîíîìіêè òà ñïåöèôіêà ðîçâèòêó çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìåëü
íà ïî÷àòêó XX ñò. áóëè îáóìîâëåíі їõíіì ïåðåáóâàííÿì ó ñêëàäі ÀâñòðîÓãîðùèíè. Ãàëè÷èíà é Áóêîâèíà äëÿ Àâñòðії, à Çàêàðïàòòÿ äëÿ Óãîðùèíè
áóëè íàñàìïåðåä äæåðåëîì ñèðîâèíè (íàôòà, äåðåâèíà òîùî). Áóäіâíèöòâî
çàëіçíèöü ëèøå ñïðèÿëî åêñïëóàòàöії ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ êðàþ, à íàñè÷åííÿ ðåãіîíó òîâàðàìè іç öåíòðàëüíèõ і çàõіäíèõ ïðîâіíöіé ðîçîðþâàëî
ìіñöåâèõ êóñòàðіâ, ðåìіñíèêіâ òà äðіáíèõ ïіäïðèєìöіâ.
Ïðîâіäíèìè ãàëóçÿìè âèðîáíèöòâà çàëèøàëèñÿ íàôòîäîáóâíà òà äåðåâîîáðîáíà. Íà ïî÷àòêó XX ñò. íàôòîïðîìèñëè Áîðèñëàâà é Äðîãîáè÷à
äàâàëè 5 % ñâіòîâîãî âèäîáóòêó íàôòè. Ïðè öüîìó ëèøå òðåòèíó íàôòè
ïåðåðîáëÿëè íà ìіñöі, à ðåøòó âèâîçèëè äî ìåòðîïîëії. Åêñïîðòíі ïðîïîçèöії íà ëіñ ñòèìóëþâàëè äåðåâîîáðîáíó ïðîìèñëîâіñòü. Çðîñòàëà ÷èñåëüíіñòü íàéìàíèõ ðîáіòíèêіâ. Íà ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâàõ Çàõіäíîї
Óêðàїíè ïðàöþâàëî çà íàéìîì 300 òèñ. îñіá.
Íà ïî÷àòêó XX ñò. âіäáóâàëîñÿ ïðîíèêíåííÿ іíîçåìíîãî êàïіòàëó â åêîíîìіêó êðàþ. Íàéáіëüøèìè ñåðåä 50 àêöіîíåðíèõ òîâàðèñòâ áóëè êàíàäñüêî-íіìåöüêå «Ãàëèöüêî-Êàðïàòñüêå òîâàðèñòâî», àâñòðî-àíãëіéñüêà
«Ñõіäíèöÿ», àíãëіéñüêà «Ãàëè÷èíà», àíãëî-àâñòðî-íіìåöüêèé íàôòîâèé
êîíöåðí. Íà Çàêàðïàòòі äіÿâ àâñòðî-àìåðèêàíñüêèé ñèíäèêàò «Ìóíäóñ», ó
Ñâàëÿâі – óãîðñüêå îá’єäíàííÿ ïðîìèñëîâöіâ «Ñîëüâà».
Іíøі ãàëóçі ïðîìèñëîâîñòі (âçóòòєâå, øâåéíå, êèëèìàðñüêå âèðîáíèöòâî) ðîçâèâàëèñÿ íà ðіâíі äðіáíèõ ïіäïðèєìñòâ (5–10 ðîáіòíèêіâ).
Використовуючи карту на с. 199, визначте основні промислові центри
на західноукраїнських землях.

2. Розвиток аграрних відносин
Óêðàїíñüêå íàñåëåííÿ ðåãіîíó çàéìàëîñÿ ïåðåâàæíî ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì (90 % ïðàöþþ÷èõ). Íåçâàæàþ÷è íà òðóäîâó åìіãðàöіþ, ïðîáëåìà
àãðàðíîãî ïåðåíàñåëåííÿ íå çíèêëà. Ïðè÷èíîþ öüîãî áóëî çáіëüøåííÿ
êіëüêîñòі ìàëîçåìåëüíèõ ñåëÿí. Ó 1859 ð. ñåðåäíіé ðîçìіð ñåëÿíñüêîãî
íàäіëó ñòàíîâèâ ó Ñõіäíіé Ãàëè÷èíі 12 àêðіâ, ó 1902 ð. – 6 àêðіâ. Äðіáíі
ñåëÿíñüêі ãîñïîäàðñòâà ñòàíîâèëè 80 %. ×àñòêà áіäíÿêіâ çðîñëà çà öåé ÷àñ
іç 68 äî 80 %. Òèì ÷àñîì 2400 ïîìіùèêіâ âîëîäіëè 40 % îðíèõ çåìåëü.
Áîðãîâèé òÿãàð ðîçîðþâàâ äåñÿòêè òèñÿ÷ ãîñïîäàðіâ. Ëèøå â 1910 ð. â
Ãàëè÷èíі çà áîðãè áóëî ïðîäàíî 27,2 òèñ. ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ. Ïðîòÿãîì 1903–1911 ðð. òàêà ñàìà äîëÿ ñïіòêàëà 10 òèñ. ñåëÿí Áóêîâèíè.
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ені припала задача заявити одному убогому мужикові, вітцеві чотирьох малих
дітей, що його господарство може ліцитуватися [бути виставленим на аукціоні]. На
тім його малім господарстві тяжів уже віддавна в рустикальнім [селянськім] банку
довг його родичів... Всі в селі знали, що він не збире потрібної суми, котра, більшена
процентами, перевищала далеко його дрібне майно, і тому (мені уста дрижали,
коли я представила йому стан речей) мусило господарство ліцитуватися...» –
зауважувала письменниця О. Кобилянська.

Ñòàíîâèùå óêðàїíöіâ íà ïіäàâñòðіéñüêèõ çåìëÿõ íà ïî÷àòêó XX ñò.
çàëèøàëîñÿ íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèì. Óïðàâëіííÿ â ðåãіîíі çäіéñíþâàëè
ãàëèöüêèé ñåéì òà óãîðñüêà àäìіíіñòðàöіÿ.
Íåñòåðïíå ñòàíîâèùå ïіäøòîâõóâàëî ñåëÿí äî ðіøó÷èõ äіé, îñêіëüêè
âîíè íå áàæàëè íàäàëі âèðіøóâàòè ñâîї ìàòåðіàëüíі ïðîáëåìè òіëüêè âèðóøàþ÷è íà åìіãðàöіþ. 1902 ð. ïî÷àâñÿ ìàñîâèé áîéêîò æíèâ, ÿêèé îõîïèâ
ïîíàä 100 òèñ. ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîáіòíèêіâ. Êîîðäèíóâàëè äії ñòðàéêàðіâ ìіñöåâі êîìіòåòè. Ïîëüñüêі ìàãíàòè íàìàãàëèñÿ íàäàòè áîéêîòó
åòíі÷íîãî çàáàðâëåííÿ, âèêîðèñòàòè ñèòóàöіþ äëÿ äèñêðåäèòàöії óêðàїíöіâ. Òà çðåøòîþ âîíè ïіøëè íà ïîñòóïêè, çáіëüøèëè ïëàòíþ, і ñåëÿíè
çäîáóëè ïåðøó ïåðåìîãó.
Які зміни відбулися в сільському господарстві західноукраїнських
земель на початку ХХ ст.?
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕРЕВ
ПЕ
ВІРТЕ
Е СЕБЕ
С ЕБЕ
1. Дайте визначення поняття «аграрне перенаселення».
2. Яка форма соціального протесту серед селян стає панівною на початку XX ст.?
3. У чому полягала специфіка промислового розвитку західноукраїнських земель?
4. Порівняйте процес індустріалізації в Наддніпрянській Україні та на західноукраїнських землях.

§ 31. РАДИКАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО
ПОЛІТИЧНОГО РУХУ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ
ЗЕМЛЯХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
1. Розвиток політичного руху та розгортання соціальних
протестів у Галичині
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ïîëіòè÷íèé ðóõ áóâ ïðåäñòàâëåíèé ÿê ïàðòіÿìè,
ñòâîðåíèìè íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò., òàê і íîâîóòâîðåíèìè ïîëіòè÷íèìè îðãàíіçàöіÿìè.
Çàñíîâàíà â 1899 ð. Óêðàїíñüêà íàöіîíàëüíî-äåìîêðàòè÷íà ïàðòіÿ
(ÓÍÄÏ) ïðîãîëîñèëà ñâîєþ ñòðàòåãі÷íîþ ìåòîþ íàöіîíàëüíó íåçàëåæíіñòü,
a îäíієþ ç íàéáëèæ÷èõ öіëåé – àâòîíîìіþ ó ñêëàäі Àâñòðî-Óãîðùèíè.
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Ïîìіðêîâàíà îðієíòàöіÿ òà ïіäòðèìêà ç áîêó «Ïðîñâіòè» ðîáèëè ÓÍÄÏ
íàé÷èñëåííіøîþ òà íàéâïëèâîâіøîþ ïàðòієþ Ãàëè÷èíè. Ùîá çàâîþâàòè
ïіäòðèìêó ñåëÿí, ïàðòіÿ îðãàíіçîâóâàëà íàðîäíі âі÷à, íà ÿêèõ îáãîâîðþâàëèñÿ àêòóàëüíі ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íі òà åêîíîìі÷íі ïèòàííÿ. ÓÍÄÏ ðîáèëà
êðîêè â íàïðÿìі çáëèæåííÿ ç íàääíіïðÿíñüêèìè óêðàїíöÿìè.
«Будемо підтримувати, скріпляти та розвивати почуття національної єдності з
осійськими українцями та змагати до витворення разом з ними культурної одноцільності; будемо серед російських українців підтримувати такі змагання, що ведуть
до перетворення абсолютистичної російської держави в конституційно-федералістичну, оперту на автономії національностей» – зазначалося в одній з резолюцій.

Ðóñüêî-óêðàїíñüêà ðàäèêàëüíà ïàðòіÿ
ÿ (ÐÓÐÏ) âñòóïèëà ó ÕÕ ñò. äåùî
îñëàáëåíîþ, àëå âæå â 1904 ð. ðåîðãàíіçóâàëàñÿ é ïî÷àëà ñâîþ àêòèâíó
äіÿëüíіñòü. Ó 1905 ð. ÐÓÐÏ ïðèéíÿëà íîâó ïðîãðàìó, â îñíîâі ÿêîї áóëî
ïîєäíàííÿ ñîöіàëüíîї òà íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîї áîðîòüáè. Âèðіøåííÿ íàöіîíàëüíîãî ïèòàííÿ ðàäèêàëè âáà÷àëè ó ôåäåðàëіçàöії Àâñòðî-Óãîðùèíè òà
âèäіëåííі Ãàëè÷èíè é Áóêîâèíè â îêðåìó àäìіíіñòðàòèâíó ÷àñòèíó. Ïðîãðàìà ìіñòèëà âèìîãè ñâîáîäè ñëîâà, äðóêó òà ïðåñè, çàïðîâàäæåííÿ
8-ãîäèííîãî ðîáî÷îãî äíÿ, âèêóïó çåìåëü ó ïîìіùèêіâ òà ïåðåäà÷і її ñåëÿíàì.
Óêðàїíñüêà ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íà ïàðòіÿ (ÓÑÄÏ) ñòîÿëà íà ñîöіàëіñòè÷íèõ ïîçèöіÿõ, ìàëà ïіäòðèìêó ñåðåä ðîáіòíè÷îãî ðóõó. Âîíà çàïåðå÷óâàëà
ðàäèêàëüíі ìåòîäè áîðîòüáè, âіäñòîþþ÷è çàäîâîëåííÿ âèìîã âèêëþ÷íî
ïàðëàìåíòñüêèì øëÿõîì.
Êîíñåðâàòèâíó òå÷іþ ïðåäñòàâëÿâ Êàòîëèöüêèé ðóñüêî-íàðîäíèé ñîþç
(ÊÐÍÑ). Âіí âèñòóïàâ çà âèçíàííÿ àâñòðіéñüêîї òà ìіñöåâîї âëàäè òà ãîñòðî
êðèòèêóâàâ ñîöіàëіçì. Äіÿëüíіñòü ñîþçó ëåæàëà ó ïëîùèíі ïðîñâіòíèöòâà
і çáåðåæåííÿ íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíèõ òðàäèöіé óêðàїíöіâ, íå íàáóâøè
âåëèêîãî âïëèâó â êðàї. Íà éîãî îñíîâі â 1911 ð. óòâîðèëàñÿ Õðèñòèÿíñüêî-ñóñïіëüíà ïàðòіÿ (ÕÑÏ), ÿêà êðèòèêóâàëà íàöіîíàë-äåìîêðàòіâ çà
їõ íåïîñëіäîâíó ïîëіòèêó. Âîäíî÷àñ âîíà ïіäòðèìóâàëà їõíþ áîðîòüáó çà
íàöіîíàëüíî-òåðèòîðіàëüíó àâòîíîìіþ Ãàëè÷èíè é Áóêîâèíè, óêðàїíñüêèé
óíіâåðñèòåò і âèáîð÷ó ñèñòåìó.
Ó ñі÷íі 1900 ð. ãàëèöüêі ìîñêâîôіëè óòâîðèëè Ðóñüêó íàðîäó ïàðòіþ
(ÐÍÏ), ÿêà âіäñòîþâàëà єäíіñòü óêðàїíöіâ ç ðîñіÿíàìè. Її âïëèâ ïîñòóïîâî
çìåíøóâàâñÿ, ùî ñâіä÷èëî ïðî çðîñòàííÿ íàöіîíàëüíîї ñâіäîìîñòі ãàëè÷àí.
Назвіть основні суспільно-політичні течії на західноукраїнських землях на початку ХХ ст.

Îñîáëèâіñòþ ïîëіòè÷íîãî ðóõó íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. áóëî ðîçøèðåííÿ éîãî
ñîöіàëüíîї áàçè. Іç öієþ ìåòîþ ÐÓÐÏ, ÓÑÄÏ òà ÓÍÄÐ çäіéñíèëè â Ãàëè÷èíі ðÿä çàõîäіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà îòðèìàííÿ ïіäòðèìêè ñåëÿí, çîêðåìà
âçÿëè ó÷àñòü â îðãàíіçàöії ðîáіòíè÷èõ ñòðàéêіâ òà ñåëÿíñüêèõ âèñòóïіâ.
Óêðàїíöі Ãàëè÷èíè, Áóêîâèíè òà Çàêàðïàòòÿ ïîòåðïàëè âіä íàöіîíàëüíîї äèñêðèìіíàöії. Õî÷à öі òåðèòîðії áóëè çàñåëåíі ïåðåâàæíî óêðàїíöÿìè,
óòіì, ïðîâіäíі ïîçèöії â ïîëіòèöі, åêîíîìіöі òà êóëüòóðі íàëåæàëè ïîëÿêàì, íіìöÿì, ðóìóíàì òà óãîðöÿì. Äåäàëі ÷àñòіøå ñâîє íåâäîâîëåííÿ
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óêðàїíöі âèðàæàëè ó ôîðìі ïîëіòè÷íèõ ìіòèíãіâ, ðîáіòíè÷èõ ïðîòåñòіâ òà
ñåëÿíñüêèõ âі÷. Çàãàëîì ïðîòÿãîì 1900–1904 ðð. ó Ãàëè÷èíі âіäáóëîñÿ
143 ñòðàéêè çà ó÷àñòþ áëèçüêî 32 òèñ. îñіá. Íàéìàñøòàáíіøèìè ñåðåä íèõ
áóâ ñòðàéê ëüâіâñüêèõ áóäіâåëüíèêіâ ó 1902 ð. òà íàôòîâèêіâ äðîãîáèöüêîáîðèñëàâñüêîãî ðåãіîíó.
Øèðîêîãî ðîçìàõó íàáóëè ñåëÿíñüêі âèñòóïè, âèìîãîþ ÿêèõ áóëî ïіäâèùåííÿ îïëàòè ïðàöі òà ïîëіïøåííÿ ïîáóòîâèõ óìîâ. Çíà÷íó ïіäòðèìêó
â îðãàíіçàöії ñåëÿíñüêèõ ñòðàéêіâ íàäàâàëè ïîëіòè÷íі ïàðòії. Âîíè ñòâîðþâàëè ñòðàéêîâі êîìіòåòè, âåëè ðîç’ÿñíþâàëüíó òà àãіòàöіéíó ðîáîòó,
ñïðèÿëè âñòàíîâëåííþ çâ’ÿçêіâ ìіæ ñåëàìè, ðîçðîáëÿëè ñïіëüíі çàõîäè
áîðîòüáè.
Íàéáіëüøèé çà ðîçìіðîì ñåëÿíñüêèé âèñòóï ðîçïî÷àâñÿ â ÷åðâíі 1902 ð.
ó Ëüâіâñüêîìó і Ïåðåìèøëÿíñüêîìó ïîâіòàõ íà çåìëÿõ ãðàôà À. Ïîòîöüêîãî, îõîïèâøè çà êîðîòêèé ÷àñ ïîíàä 500 ñіë ó 26 ïîâіòàõ. Ñåëÿíè ìàñîâî
íå âèõîäèëè íà ðîáîòó, ïіäïàëþâàëè äâîðè, ëіñè. Ñåëÿíñüêèé ñòðàéê áóëî
ïðèäóøåíî çà äîïîìîãîþ âіéñüêîâèõ. Áóëî çààðåøòîâàíî ïîíàä 4 òèñ.
ñåëÿí, áàãàòî ç íèõ áóëî óâ’ÿçíåíî.
Ñïëåñê ìіæíàöіîíàëüíîї êîíôðîíòàöії âèêëèêàëî âáèâñòâî óêðàїíñüêèì ñòóäåíòîì Ì. Ñі÷èíñüêèì ãóáåðíàòîðà À. Ïîòîöüêîãî â 1908 ð.
Ïîëüñüêі íàöіîíàëіñòè âèêîðèñòàëè öå äëÿ àíòèóêðàїíñüêîї êàìïàíії. Ó
Ëüâîâі çà àáñîëþòíîãî íåâòðó÷àííÿ ïîëіöії âіäáóëèñÿ óêðàїíñüêі ïîãðîìè.
Øèðîêó àíòèóêðàїíñüêó ïðîïàãàíäó ïðîâîäèëà ïîëüñüêà ïðåñà. Îäíàê
êîíñîëіäîâàíîìó ïîëüñüêîìó òàáîðó ïðîòèñòîÿëè ïðåäñòàâíèêè óêðàїíñüêîї іíòåëіãåíöії, çãóðòîâàíі íàâêîëî Íàöіîíàëüíî-äåìîêðàòè÷íîї ïàðòії,
òîâàðèñòâà «Ïðîñâіòà», ìîëîäіæíèõ ñïîðòèâíèõ îðãàíіçàöіé.
Чим було зумовлене розгортання політичного руху на початку ХХ ст.
та масове залучення до нього всіх суспільних верств?

Óêðàїíöі Ãàëè÷èíè ïðîâîäèëè àêòèâíó äіÿëüíіñòü, ñïðÿìîâàíó íà
çàõèñò ñâîїõ ïðàâ òà ñâîáîä. Ïåâíîþ ìіðîþ їõíÿ ïîëіòè÷íà àêòèâíіñòü áóëà
çóìîâëåíà ïîæâàâëåííÿì óêðàїíñüêîãî ðóõó ïіñëÿ ðåâîëþöії 1905–1907 ðð.
ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії. Îäíèì ç íàïðÿìіâ ñòàëà áîðîòüáà ãàëè÷àí çà ïðîâåäåííÿ âèáîð÷îї ðåôîðìè, îñêіëüêè íå÷èñëåííі óêðàїíñüêі ïðåäñòàâíèöòâà
ó âіäåíñüêîìó ïàðëàìåíòі é ãàëèöüêîìó ñåéìі íå ìîãëè âіäñòîÿòè іíòåðåñè
óêðàїíöіâ. Íà ïî÷àòêó XX ñò. â Ãàëè÷èíі ó âèáîðàõ ôàêòè÷íî áðàëî ó÷àñòü
ëèøå áëèçüêî 7 %, à íà Áóêîâèíі – 4,9 % óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ. Ïіä ÷àñ
ïіäãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ âèáîðіâ âëàäà âäàâàëàñÿ äî çëîâæèâàíü âêëþ÷íî
ç ôàëüñèôіêàöіÿìè ñïèñêіâ âèáîðöіâ, ïіäêóïîì òà ïîãðîçàìè.
1906 ð. ó Ëüâîâі âіäáóëîñÿ 40-òèñÿ÷íå âі÷å óêðàїíöіâ íà ïіäòðèìêó
âèìîãè çàïðîâàäèòè çàãàëüíå ðіâíå âèáîð÷å ïðàâî. Îðãàíіçàòîðàìè âі÷à
áóëè ÐÓÐÏ, ÓÑÄÏ òà ÓÍÄÏ; áîðîòüáó çà âèáîð÷ó ðåôîðìó ïіäòðèìàëà é
êîíñåðâàòèâíà ÕÑÏ.
Óñóïåðå÷ ñïðîòèâó ïîëüñüêîї âåðõіâêè ó Âіäíі òà Ãàëè÷èíі 1907 ð. áóëî
çàïðîâàäæåíî çàãàëüíå ðіâíå âèáîð÷å ïðàâî. Öå çáіëüøèëî óêðàїíñüêå
ïðåäñòàâíèöòâî â ïàðëàìåíòі äî 27 äåïóòàòіâ ó 1907 ð. òà â ãàëèöüêîìó
ñåéìі äî 32 äåïóòàòіâ ó 1913 ð.
Яку роль відіграли українські політичні сили у здійсненні виборчої
реформи в Австро-Угорщині?
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2. Боротьба за створення українського університету
Áîëþ÷èì çàëèøàëîñÿ ïèòàííÿ âіäêðèòòÿ óêðàїíñüêîãî óíіâåðñèòåòó.
Âèìîãè ñêàñóâàòè íàöіîíàëüíі îáìåæåííÿ ó Ëüâіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі íå
äàëè ðåçóëüòàòіâ. Âіä 1889 ð. і äî ïî÷àòêó Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè óêðàїíñüêі ñòóäåíòè âіäñòîþâàëè іäåþ ñòâîðåííÿ îêðåìîãî óíіâåðñèòåòó â Ãàëè÷èíі, ùî ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ÷èñëåííèìè âèñòóïàìè. Çíà÷íîþ ìіðîþ ñòóäåíòñòâî çíàõîäèëî ïіäòðèìêó óêðàїíñüêèõ äіÿ÷іâ. Ó 1897 ð. áóëî îïóáëіêîâàíî ñòàòòþ Ì. Ãðóøåâñüêîãî «Äîáèâàéìîñÿ ñâîãî óíіâåðñèòåòó», ÿêà
íàãîëîøóâàëà íà íåîáõіäíîñòі çàáåçïå÷èòè ïðàâî óêðàїíöіâ íà âëàñíó
âèùó îñâіòó.
13 ëèïíÿ 1899 ð. áóëî ïðîâåäåíî óêðàїíñüêå ñòóäåíòñüêå âі÷å, îñíîâíîþ
âèìîãîþ ÿêîãî áóëî âіäêðèòè óêðàїíñüêèé óíіâåðñèòåò. Îäíèì ç îðãàíіçàòîðіâ éîãî ïðîâåäåííÿ áóâ Â. Ñòàðîñîëüñüêèé. Äëÿ êîîðäèíàöії ðîáîòè
ìіæ ñòóäåíòñüêèìè ãðîìàäàìè âîñåíè 1899 ð. áóëî îðãàíіçîâàíî òîâàðèñòâî «Ìîëîäà Óêðàїíà». Ïîïðè çàáîðîíó ðåêòîðà ñòóäåíòè 19 ëèñòîïàäà
1901 ð. ïðîâåëè ÷åðãîâå âі÷å áåçïîñåðåäíüî ó ïðèìіùåííі óíіâåðñèòåòó,
óíàñëіäîê ÷îãî іç çàêëàäó áóëî âèêëþ÷åíî êіëüêîõ ñòóäåíòіâ. Íà çíàê
ïðîòåñòó ñòóäåíòñòâî íà çіáðàííі 1 ãðóäíÿ 1901 ð. óõâàëèëî ðіøåííÿ ïðèïèíèòè íàâ÷àííÿ. Іíіöіàòîðîì öüîãî âèñòóïèâ Â. Ñòàðîñîëüñüêèé, à
3 ãðóäíÿ 1901 ð. 440 ñòóäåíòіâ-óêðàїíöіâ çàëèøèëè Ëüâіâñüêèé óíіâåðñèòåò. Âîíè ïіøëè íàâ÷àòèñÿ â çàêëàäè Âіäíÿ, Ïðàãè, Êðàêîâà. 25–27 ëèïíÿ 1902 ð. íà ÷åðãîâîìó ç’їçäі ñòóäåíòñüêîї ìîëîäі áóëî óõâàëåíî ðіøåííÿ
ïðî ïîâåðíåííÿ ñòóäåíòіâ äî Ëüâîâà. Ñòóäåíòñüêі âèìîãè ïіäòðèìóâàëè
óêðàїíñüêі ïîëіòè÷íі ïàðòії. Ó ëèñòîïàäі 1901 ð. ãîëîâà ÓÍÄÏ Þ. Ðîìàí÷óê íà çàñіäàííі àâñòðіéñüêîãî ïàðëàìåíòó ïîðóøèâ ïèòàííÿ ïðî
çàñíóâàííÿ óíіâåðñèòåòó ó Ëüâîâі, îäíàê âîíî çàëèøèëîñÿ áåç óâàãè.
Çãîäîì ñòóäåíòñüêèé ðóõ íàáóâ ðàäèêàëüíîї ôîðìè, ÷àñòіøàëè ñóòè÷êè ìіæ óêðàїíñüêèìè òà ïîëüñüêèìè ñòóäåíòàìè. Ó ëþòîìó 1907 ð. ÷åðåç
îäíó ç íèõ óêðàїíñüêèõ ñòóäåíòіâ áóëî íà òðè òèæíі óâ’ÿçíåíî, ó â’ÿçíèöі
âîíè îãîëîñèëè ãîëîäóâàííÿ. Ó ëèïíі 1910 p. âіä êóëі ïîëüñüêîãî øîâіíіñòà çàãèíóâ ñòóäåíò Àäàì Êîöêî. Ìàíіôåñòàöії ñòóäåíòñòâà çìóñèëè
àâñòðіéñüêèé óðÿä ó 1912 ð. ïîñòóïèòèñÿ é äàòè äîçâіë íà âіäêðèòòÿ óêðàїíñüêîãî óíіâåðñèòåòó â Ãàëè÷èíі. Îäíàê íà ïåðåøêîäі öüîìó ñòàëà Ïåðøà ñâіòîâà âіéíà.
Ïðîãðåñèâíèé ðóõ îõîïèâ і ñòóäåíòіâ ×åðíіâåöüêîãî óíіâåðñèòåòó.
Ó 1908 ð. âîíè çàæàäàëè âіä óðÿäó âіäêðèòè êàôåäðó іñòîðії Óêðàїíè, à
31 æîâòíÿ 1909 ð. íà ìàñîâèõ çáîðàõ óõâàëèëè ðåçîëþöіþ, ó ÿêіé çàçíà÷àëîñÿ: «Óêðàїíñüêà àêàäåìі÷íà ìîëîäü ïðîòåñòóє ïðîòè âèêëþ÷íî
íіìåöüêîãî õàðàêòåðó ×åðíіâåöüêîãî óíіâåðñèòåòó і âèìàãàє, ùîá óíіâåðñèòåòñüêі âëàñòі ïðèéìàëè ïðîõàííÿ і çàÿâè, ïèñàíі óêðàїíñüêîþ ìîâîþ,
і âіäïîâіäàëè òієþ æ ìîâîþ, ùîá ñêðіçü â óíіâåðñèòåòі ìîæíà áóëî êîðèñòóâàòèñü óêðàїíñüêîþ ìîâîþ».
Чому боротьба за створення українського університету набула політичного характеру?
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3. Особливості українського політичного руху на Буковині
та Закарпатті
Îñîáëèâіñòü óêðàїíñüêîãî ðóõó íà Çàêàðïàòòі âèçíà÷àëàñÿ öіëêîâèòîþ
ìàäÿðèçàöієþ êðàþ. Öå ïðèçâåëî äî éîãî êóëüòóðíîї òà ïîëіòè÷íîї іçîëüîâàíîñòі. Ëèøå íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ïîæâàâèëèñÿ êóëüòóðíі çâ’ÿçêè ç Ãàëè÷èíîþ, ùî çóìîâèëî ïîÿâó íàðîäíèöüêîї òå÷ії â íàöіîíàëüíîìó ðóñі. Îäíàê
íàöіîíàëüíî ñâіäîìà іíòåëіãåíöіÿ áóëà ìàëî÷èñëåííîþ, à її äіÿëüíіñòü
ìàëà êóëüòóðíèöüêèé õàðàêòåð. Íàðîäîâöі çîñåðåäæóâàëèñÿ íà ïðîáëåìàõ ìîâè, ëіòåðàòóðè òà øêіëüíèöòâà, äðóêóâàëè ïіäðó÷íèêè.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. â Óæãîðîäі äіÿëî âіäíîâëåíå ó 1895 ð. «Òîâàðèñòâî
ñâ. Âàñèëіÿ», ìåòîþ ÿêîãî áóëî ïîøèðåííÿ îñâіòè ñåðåä óêðàїíîìîâíîãî
íàñåëåííÿ. Ó 1897 ð. áóëî çàñíîâàíî єäèíó íà òîé ÷àñ â Óãîðùèíі óêðàїíñüêó ãàçåòó «Íàóêà», ÿêà ñòàëà äðóêîâàíèì îðãàíîì íàðîäîâöіâ. Íà її ñòîðіíêàõ ïóáëіêóâàëèñÿ ìàòåðіàëè ç іñòîðії, åòíîãðàôії òà ôîëüêëîðèñòèêè,
ïіäíіìàëèñÿ ïèòàííÿ ñàìîáóòíîñòі óêðàїíñüêîї ìîâè òà єäíîñòі çàêàðïàòñüêèõ ðóñèíіâ ç óñіì óêðàїíñüêèì íàðîäîì. Ó 1902 ð. ïіñëÿ ëіêâіäàöії
«Òîâàðèñòâà ñâ. Âàñèëіÿ» áóëî çàñíîâàíî àêöіîíåðíå òîâàðèñòâî «Óíіî», ÿêå
âèäàâàëî ëіòåðàòóðó ïðîñâіòíèöüêîãî ñïðÿìóâàííÿ: ìîëèòîâíèêè, ïіäðó÷íèêè, ãàçåòè òà æóðíàëè.
Íàéáіëüø àêòèâíèìè äіÿ÷àìè Çàêàðïàòòÿ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. áóëè
À. Âîëîøèí, Þ. Æàòêîâè÷, Ã. Ñòðèïñüêèé òà іí.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÀÂÃÓÑÒÈÍ ÂÎËÎØÈÍ
(1874–1945)

Àâãóñòèí Âîëîøèí

Ïåäàãîã, ïðîñâіòèòåëü, ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íèé і ðåëіãіéíèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ â ñ. Êåëå÷èí íà Çàêàðïàòòі â
ñіì’ї ñâÿùåíèêà. Íàâ÷àâñÿ â Óæãîðîäñüêіé ãіìíàçії, íà
òåîëîãі÷íîìó (áîãîñëîâñüêîìó) ôàêóëüòåòі Áóäàïåøòñüêîãî óíіâåðñèòåòó, ó Âèùіé ïåäàãîãі÷íіé øêîëі â
Áóäàïåøòі. Çðîáèâ çíà÷íèé âíåñîê ó ïіäíåñåííÿ îñâіòè
òà êóëüòóðè Çàêàðïàòòÿ. Áóâ ðåäàêòîðîì ãàçåòè «Íàóêà».
Âîëîøèí – àâòîð ïðàöü íà òåìó ëіòåðàòóðíî-ïèñåìíîї
ìîâè íà Çàêàðïàòòі; âіäñòîþâàâ îêðåìіøíіñòü óêðàїíñüêîї ìîâè.

У чому полягала специфіка українського національного руху на
Закарпатті?

Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ïîëіòè÷íèé ðóõ íà Áóêîâèíі âіäçíà÷àâñÿ ñóïåðíèöòâîì ó ñåéìі ðіçíèõ íàöіîíàëüíèõ ãðóï, çîêðåìà óêðàїíöіâ, ïîëÿêіâ, íіìöіâ,
ðóìóíіâ і єâðåїâ. Ó 1903 ð. ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ìіæíàöіîíàëüíîãî êîìïðîìіñó çà іíіöіàòèâè óêðàїíñüêîãî ïîëіòèêà Ì. Âàñèëüêà, ëіäåðà ðóìóíñüêèõ
äåìîêðàòіâ À. Îí÷óëà òà êåðіâíèêà єâðåéñüêîãî ðóõó Á. Øòðàóõåðà â Áóêîâèíñüêîìó ñåéìі áóëî óòâîðåíî «Âіëüíîäóìíèé ñîþç». Éîãî ìåòà ïîëÿãàëà ó
ïðèéíÿòòі ñåéìîì çàêîíîïðîåêòіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîëіïøåííÿ ñîöіàëüíî-
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åêîíîìі÷íîї òà ïîëіòè÷íîї ñèòóàöії â ðåãіîíі. Çíà÷íà óâàãà íà çіáðàííÿõ ñîþçó ïðèäіëÿëàñÿ ïèòàííþ ïіäâèùåííÿ äîáðîáóòó ðîáіòíèêіâ, çàïîáіãàííÿ
æîðñòêіé åêñïëóàòàöії ñåëÿí òà їõ îáåççåìåëåííÿ. Äî ñîþçó ââіéøëè óêðàїíñüêі äåïóòàòè-íàðîäîâöі Ñ. Ñìàëü-Ñòîöüêèé, Є. Ïіãóëÿê, Ò. Ëåâèöüêèé.
Çãîäîì äî «âіëüíîäóìíèõ» ïðèєäíàëèñÿ âñі íіìåöüêі òà єâðåéñüêі äåïóòàòè. Íà ÷åðãîâèõ âèáîðàõ äî ñåéìó â 1904 ð. «âіëüíîäóìöі» âèáîðîëè áіëüøіñòü ìіñöü. Öå äîçâîëèëî їì ïðèéíÿòè ÷àñòèíó çàïëàíîâàíèõ
çàêîíîïðîåêòіâ, çîêðåìà ïðî ðåôîðìó âèáîð÷îãî ïðàâà òà ãðîìàäñüêå
ñàìîâðÿäóâàííÿ. Îñíîâíèì äîñÿãíåííÿì «Âіëüíîäóìíîãî ñîþçó» áóëî òå,
ùî їì óäàëîñÿ ïîäîëàòè ëіäåðñòâî ðóìóíñüêèõ êîíñåðâàòîðіâ ó ñåéìі. Âíóòðіøíі ñóïåðå÷íîñòі òà êîíôëіêòè ìіæ ëіäåðàìè «Âіëüíîäóìíîãî ñîþçó»
ïðèçâåëè äî éîãî ðîçïàäó.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. â óêðàїíñüêîìó ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîìó ðóñі Áóêîâèíè äîìіíóâàëè ïàðòії, ùî âіäñòîþâàëè іäåþ єäíîñòі óêðàїíöіâ Áóêîâèíè,
Ãàëè÷èíè, Çàêàðïàòòÿ òà Íàääíіïðÿíùèíè. Âîíè áóëè ïðåäñòàâëåíі ðіçíèìè òå÷іÿìè òà îá’єäíóâàëè âñі ñòàíè óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà íà äåìîêðàòè÷íèõ ïðèíöèïàõ. Îäíàê, ÿê і â Ãàëè÷èíі, îá’єäíàòèñÿ â îäíó ïàðòіþ
їì íå âäàëîñÿ.
Схарактеризуйте здобутки українців у суспільно-політичному русі на
Буковині.
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕ
Е Р ЕВІІ Р ТЕ СЕБЕ
СЕ
ЕБЕ
1. Порівняйте розвиток українського політичного руху в Галичині, на
Буковині та Закарпатті. Визначте його спільні та відмінні риси.
2. Чим було зумовлене прагнення українського студентства мати власний університет?
3. Яке значення мала реформа виборчої системи?
4. Назвіть найвідоміших політичних діячів на західноукраїнських землях на початку XX ст.

§ 32. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РУХ
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
1. Діяльність військово-спортивних організацій
Âàæëèâèì ÷èííèêîì â îá’єäíàííі óêðàїíöіâ íà ґðóíòі áîðîòüáè çà íàöіîíàëüíі ïðàâà ñòàëî ñòâîðåííÿ íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ãіìíàñòè÷íîñïîðòèâíèõ îðãàíіçàöіé. Öüîìó ñïðèÿëà çíà÷íà âèõîâíà ðîáîòà, ÿêà ïðîâîäèëàñÿ òîâàðèñòâàìè.
Ó òðàâíі 1900 ð. ëіäåð ÐÓÐÏ Ê. Òðèëüîâñüêèé çàñíóâàâ ó ñ. Çàâàëëÿ íà
Іâàíî-Ôðàíêіâùèíі ñïîðòèâíî-ãðîìàäñüêó îðãàíіçàöіþ «Ñі÷». Її çàâäàííÿì
áóëî ôіçè÷íå òà ìîðàëüíå âèõîâàííÿ ìîëîäі, âіäíîâëåííÿ ñåðåä íåї «ëèöàðñüêîãî äóõó Çàïîðîçüêîї Ñі÷і», ùî âіäîáðàæåíî â ðàíãàõ ñі÷îâîї ñòàðøèíè
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(êîøîâèé, îñàâóë, ïèñàð, ñêàðáíèê, îáîçíèé). Öÿ іäåÿ íàáóëà ïîïóëÿðíîñòі.
1913 ð. íà Ãàëè÷èíі äіÿëî ïîíàä 900 ïåðâèííèõ îðãàíіçàöіé, ó ÿêèõ íàðàõîâóâàëîñÿ áëèçüêî 60 òèñ. îñіá. «Ñі÷і» âіäіãðàëè âåëè÷åçíó ðîëü ó ïðîáóäæåííі íàöіîíàëüíîї ñâіäîìîñòі ãàëè÷àí.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÊÈÐÈËÎ ÒÐÈËÜÎÂÑÜÊÈÉ
(1864–1941)

Êèðèëî Òðèëüîâñüêèé
ó ñі÷îâîìó îäÿçі

Óêðàїíñüêèé ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íèé äіÿ÷, àäâîêàò,
ïóáëіöèñò, âèäàâåöü. Îðãàíіçàòîð ñі÷îâîãî òà ñі÷îâîñòðіëåöüêîãî ðóõó â Ãàëè÷èíі. Íàðîäèâñÿ íà Ëüâіâùèíі â ñіì’ї ãðåêî-êàòîëèöüêîãî ñâÿùåíèêà. Íàâ÷àâñÿ
â Çîëî÷іâñüêіé òà Êîëîìèéñüêіé ãіìíàçіÿõ, ×åðíіâåöüêîìó òà Ëüâіâñüêîìó óíіâåðñèòåòàõ. Äåïóòàò
àâñòðіéñüêîãî ïàðëàìåíòó. Áðàâ ó÷àñòü ó êóëüòóðíîïðîñâіòíèöüêіé ðîáîòі ñåëÿí, âіäêðèâàâ áіáëіîòåêè,
÷èòàëüíі «Ïðîñâіòè». 1900 ð. îðãàíіçóâàâ ïåðøèé ó
Ãàëè÷èíі îñåðåäîê óêðàїíñüêîãî ïîæåæíî-ãіìíàñòè÷íîãî òîâàðèñòâà «Ñі÷». Ó êâіòíі 1908 ð. î÷îëèâ öåíòðàëüíó óïðàâó «ñі÷åé» – Ãîëîâíèé ñі÷îâèé êîìіòåò.
Ç 1912 ð. – ãåíåðàëüíèé îòàìàí ñі÷îâèõ îá’єäíàíü –
Óêðàїíñüêîãî ñі÷îâîãî ñîþçó.

Ôóíêöіîíóâàëè çàñíîâàíі ó Ëüâîâі òîâàðèñòâà «Ñîêіë» (ëþòèé 1894 ð.)
òà «Ïëàñò» (âîñåíè 1911 ð.).
«Ñîêîëè» ïðèäіëÿëè óâàãó íàñàìïåðåä ãіìíàñòèöі òà ïðîòèïîæåæíіé
áåçïåöі. Ïðîòå â ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі, äå ñîêіëüñüêèé ðóõ àêòèâíî ïîøèðèâñÿ, äî öèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі äîäàëèñÿ ôåõòóâàííÿ, òóðèçì і âåëîñïîðò.
Îêðіì ôіçè÷íîãî âèõîâàííÿ, «Ñîêîëè» çíà÷íó óâàãó ïðèäіëÿëè êóëüòóðíîîñâіòíіé ðîáîòі: ñòâîðåííþ õîðіâ, äðàìàòè÷íèõ ãóðòêіâ, äóõîâèõ îðêåñòðіâ,
áіáëіîòåê òîùî.

Ìàñîâі ãіìíàñòè÷íі âïðàâè òîâàðèñòâà «Ñîêіë». Ëüâіâ, 1903 ð.
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ПЕРСОНАЛІЇ
ІÂÀÍ ÁÎÁÅÐÑÜÊÈÉ
(1873–1947)

Іâàí Áîáåðñüêèé

Ïåäàãîã, ïåðøèé ïîïóëÿðèçàòîð óêðàїíñüêîї ôіçè÷íîї
êóëüòóðè ÿê çàñîáó ïðîáóäæåííÿ íàöіîíàëüíîї ñâіäîìîñòі. Íàðîäèâñÿ íà Ëüâіâùèíі. Îñâіòó çäîáóâ ó
Ëüâіâñüêîìó, Âіäåíñüêîìó òà Ãðàöüêîìó óíіâåðñèòåòàõ. 1908–1914 ðð. – ãîëîâà ñïîðòèâíîãî òîâàðèñòâà
«Ñîêіë-Áàòüêî». Ðåâíî âèìàãàâ âæèâàòè ðіäíå ñëîâî
â óêðàїíñüêіé ôіçè÷íіé êóëüòóðі. Çàâäÿêè éîìó â
óêðàїíñüêіé ìîâі ç’ÿâèëèñÿ ñëîâà: êîïàíèé ì’ÿ÷ –
ôóòáîë, ñіòêіâêà àáî âіäáèâàíêà – âîëåéáîë, íàêîëåñíèöòâî – âåëîñïîðò, ãàêіâêà – õîêåé, ëåùåòàðñòâî –
ëèæíèé ñïîðò, ñòóñàí – áîêñ, ñîâãè – ëèæі òà іí.

Îñîáëèâіñòþ äіÿëüíîñòі «Ïëàñòó» áóëî òå, ùî âіí îðієíòóâàâñÿ íà ôіçè÷íèé
ðîçâèòîê äіòåé äîøêіëüíîãî é øêіëüíîãî âіêó â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ. Ïëàñòîâі
îðãàíіçàöії äіÿëè íåçàëåæíî îäíà âіä îäíîї, áóëè ðіçíі çà õàðàêòåðîì,
íàïðÿìîì ðîáîòè òà âіêîâèì öåíçîì.
Íà ïî÷àòêó 1913 ð. ó Ëüâîâі ç àêòèâіñòіâ ñі÷îâîãî, ñîêіëüñüêîãî òà
ïëàñòîâîãî ðóõó áóëî îðãàíіçîâàíî ïåðøå âіéñüêîâå òîâàðèñòâî «Ñі÷îâі
ñòðіëüöі». Íåçàáàðîì òàêі òîâàðèñòâà âèíèêëè â іíøèõ ìіñòàõ êðàþ. Їõ
çíà÷åííÿ ïîëÿãàëî â òîìó, ùî ñàìå ñòðіëåöòâî ïåðåä âіéíîþ ÷іòêî é ðіøó÷å
ïðîïàãóâàëî ãàñëî ñàìîñòіéíîї Óêðàїíè ÿê àêòóàëüíó é áåçïîñåðåäíþ ìåòó
íàöіîíàëüíî-ïîëіòè÷íîї áîðîòüáè óêðàїíöіâ. Іíøèì çíà÷íèì çäîáóòêîì
ñòðіëüöіâ áóëî òå, ùî âîíè óñâіäîìèëè іäåþ çáðîéíèõ çìàãàíü ÿê íåîáõіäíèé çàñіá âèáîðåííÿ äåðæàâíîї íåçàëåæíîñòі. Îñíîâíèì їõ äîñÿãíåííÿì
ñòàëà ïðàêòè÷íà ñïðàâà – âіéñüêîâå âèõîâàííÿ òà íàâ÷àííÿ ìîëîäі.
Як ви вважаєте, у чому історичне значення національно-культурної
діяльності К. Трильовського?

2. Обрання А. Шептицького митрополитом УГКЦ
Íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ öåðêîâíå æèòòÿ ìàëî ñâîї îñîáëèâîñòі.
Ïіñëÿ ïðèєäíàííÿ â 1895 ð. Õîëìñüêîї єïàðõії, ùî íàëåæàëà äî ãðåêîêàòîëèöüêîї öåðêâè, äî Ðîñіéñüêîї ïðàâîñëàâíîї öåðêâè ïåðåéøëî 330 õðàìіâ òà 246 òèñ. âіðÿí. Ìàíіôåñò 1905 ð. ïðî âіðîòåðïèìіñòü ðіçêî çìіíèâ
êîíôåñіéíó ñèòóàöіþ: 100 òèñ. õîëìùàêіâ ïîâåðíóëîñÿ äî ñâîєї âіðè.
Ïðîâіäíå ìіñöå â íàöіîíàëüíîìó âіäðîäæåííі íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ íàëåæàëî Óêðàїíñüêіé ãðåêî-êàòîëèöüêіé öåðêâі (ÓÃÊÖ). Öåíòðàëüíîþ
ôіãóðîþ íå ëèøå ðåëіãіéíîãî, à é íàöіîíàëüíîãî ðóõó â êðàї ñòàâ ìèòðîïîëèò À. Øåïòèöüêèé. Âіí âіäñòîþâàâ êóëüòóðíî-îñâіòíі òà íàöіîíàëüíі іíòåðåñè óêðàїíöіâ çà ðіçíèõ ïîëіòè÷íèõ ðåæèìіâ. 1901 ð. À. Øåïòèöüêîãî
ïðèçíà÷èëè âіöå-ìàðøàëêîì ãàëèöüêîãî ñåéìó, і âіí àâòîìàòè÷íî ñòàâ äåïóòàòîì ñåíàòó (âèùîї ïàëàòè) âіäåíñüêîãî ïàðëàìåíòó. Âèùå äóõîâåíñòâî íà
÷îëі ç ìèòðîïîëèòîì âèêîðèñòîâóâàëî âñі ïîëіòè÷íі âàæåëі, ùîá ïîëіïøèòè
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íå é êóëüòóðíî-îñâіòíє ñòàíîâèùå óêðàїíöіâ.

Розділ VІ. Українські землі на початку ХХ століття

209

ПЕРСОНАЛІЇ
ÀÍÄÐÅÉ ØÅÏÒÈÖÜÊÈÉ
(1865–1944)
Ðåëіãіéíèé,
ãðîìàäñüêèé
äіÿ÷,
ìèòðîïîëèò
Ãàëèöüêèé і àðõієïèñêîï Ëüâіâñüêèé. Íàùàäîê ñòàðîâèííîãî øëÿõåòñüêîãî ðîäó, ãðàô. Çäîáóâ îñâіòó â
ïîëüñüêîìó ßãåëëîíñüêîìó óíіâåðñèòåòі (þðèäè÷íèé
ôàêóëüòåò), ìàâ çâàííÿ äîêòîðà ïðàâà, ôіëîñîôії òà
òåîëîãії. Áóâ çàñíîâíèêîì Íàóêîâîãî іíñòèòóòó –
єäèíîї íà òîé ÷àñ íàóêîâî-áîãîñëîâñüêîї óñòàíîâè
äëÿ ãðåêî-êàòîëèêіâ, ôóíäàòîðîì ëіêàðíі, øêîëè òà
ãіìíàçії «Ðіäíà øêîëà», Óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî
Àíäðåé Øåïòèöüêèé ìóçåþ ó Ëüâîâі. À. Øåïòèöüêèé ôіíàíñóâàâ äіÿëüíіñòü ïðîñâіòíèöüêèõ і ñïîðòèâíèõ òîâàðèñòâ «Ïðîñâіòà» òà «Ïëàñò», óêðàїíñüêі äðóêàðíі, çàñíóâàâ óêðàїíñüêå âèäàâíèöòâî. Ìèòðîïîëèò âèòðàòèâ íà íàóêîâі òà êóëüòóðíі çàõîäè â Ãàëè÷èíі ìіëüéîíè
äîëàðіâ. Î÷îëèâøè ÓÃÊÖ, ùî áóëà öіëêîì ëàòèíіçîâàíà, âіí çà êîðîòêèé ÷àñ
çðîáèâ її óêðàїíñüêîþ. Ãðîìàäñüêà òà ðåëіãіéíà äіÿëüíіñòü À. Øåïòèöüêîãî
áóëà øèðîêî âіäîìà é â óêðàїíñüêèõ ãóáåðíіÿõ Ðîñіéñüêîї іìïåðії.
Проаналізуйте церковно-релігійну діяльність А. Шептицького.
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕРЕВІ
ПЕ
ВІРТЕ
Е СЕБЕ
СЕ
1. Дайте визначення поняття «селянський страйк».
2. Порівняйте форми соціального протесту різних верств населення.
3. Як ви вважаєте, у чому історичне значення товариства «Січові стрільці»?
4. Чому А. Шептицького називають «справжнім українським патріотом»?
5. Дайте загальну оцінку подіям національного руху на західноукраїнських землях
на початку XX ст.

§ 33. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ
ТА КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
1. Політизація українського руху
Ñïіëüíèì äëÿ âñіõ óêðàїíñüêèõ çåìåëü áóëî òå, ùî óêðàїíñüêèé íàðîä
ïîñëіäîâíî áîðîâñÿ çà ñâîї ñîöіàëüíі é íàöіîíàëüíі ïðàâà. Â óêðàїíñüêîìó
ðóñі íà ïî÷àòêó XX ñò. ïðîñòåæóþòüñÿ äâі òåíäåíöії – ïîñèëåííÿ çåìñüêîëіáåðàëüíîї îïîçèöії öàðèçìîâі òà ïåðåðîñòàííÿ êóëüòóðíî-ïðîñâіòíèöüêîãî
ðóõó â ïîëіòè÷íèé. Ëіáåðàëüíà îïîçèöіÿ – ïðåäñòàâíèêè іíòåëіãåíöії (ñëóæáîâöі, ëіêàðі, ó÷èòåëі òà іí.) äåäàëі ÷àñòіøå âèñóâàëà âèìîãè ùîäî íàäàííÿ
ïîëіòè÷íèõ ñâîáîä, ñêëèêàííÿ Óñòàíîâ÷èõ çáîðіâ äëÿ ðîçðîáêè êîíñòèòóöії.
Íà ïî÷àòêó XX ñò. â óêðàїíñüêіé ïîëіòè÷íіé äóìöі îáґðóíòîâóєòüñÿ íåîáõіäíіñòü äîñÿãíåííÿ íàöіîíàëüíîї íåçàëåæíîñòі é ïîâíîї äåðæàâíîї ñàìîñòіéíîñòі. Àëå ïàíіâíîþ âïðîäîâæ ïåðøîãî äåñÿòèëіòòÿ XX ñò., ÿê і ðàíіøå,

210

Історія України

çàëèøàëàñü іäåÿ ïîëіòè÷íîї àâòîíîìії Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè ó ñêëàäі
÷è òî êîíñòèòóöіéíîї Ðîñіéñüêîї іìïåðії, ÷è òî ôåäåðàòèâíîї ðåñïóáëіêè,
ïîáóäîâàíîї íà íîâіòíіõ êîíñòèòóöіéíèõ çàñàäàõ.
Ïî÷àòîê XX ñò. õàðàêòåðèçóєòüñÿ ðîçâèòêîì ïîëіòè÷íîãî åòàïó âèçâîëüíîãî ðóõó íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ. Ãîëîâíîþ ïåðåøêîäîþ ñòàíîâëåííÿ ïàðòіéíîї ñèñòåìè áóëî òå, ùî óêðàїíöі íå ìàëè çìîãè ðåàëüíî âïëèâàòè íà
ïåðåáіã åêîíîìі÷íîãî é ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íîãî ðîçâèòêó â Íàääíіïðÿíñüêіé
Óêðàїíі. Äî ñêëàäó óêðàїíñüêèõ ïàðòіé âõîäèëè ïåðåâàæíî ïðåäñòàâíèêè
іíòåëіãåíöії, ÿêà ÷àñòî ðåïðåçåíòóâàëà ñàìà ñåáå. І âñå æ, íåçâàæàþ÷è íà
öå, óêðàїíñüêі äіÿ÷і ïîñòóïîâî ïî÷èíàëè âіä÷óâàòè ñåáå ñàìîñòіéíîþ ñèëîþ.
Âîíè ïðàãíóëè çäіéñíèòè âëàñíі öіëі òà çàâäàííÿ, âіäñòîþâàëè іíòåðåñè
óêðàїíñüêîãî íàðîäó і ìàëè ñâîєþ ìàòåðіàëüíîþ áàçîþ ñòâîðåíó íèìè, íåõàé
ùå íåäîñêîíàëó, ôіíàíñîâî-åêîíîìі÷íó ñòðóêòóðó.
Íà ïî÷àòêó XX ñò. îñîáëèâіñòþ ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèõ ðóõіâ íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ñòàëî ïîøèðåííÿ êîìóíіñòè÷íèõ іäåé. Їõ âèíèêíåííÿ íà óêðàїíñüêîìó ґðóíòі çóìîâëåíî òîãî÷àñíèìè ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèìè ðåàëіÿìè, à
òàêîæ ñëàáêіñòþ, íåçðіëіñòþ òà ðîçêîëîì óêðàїíñüêîãî äåìîêðàòè÷íîãî ðóõó.
Áàãàòî ïðåäñòàâíèêіâ óêðàїíñüêîї äåìîêðàòії âáà÷àëè âèõіä іç ñòàíîâèùà ó
ñïіâïðàöі ç áіëüøîâèêàìè. Âіääàíі êîìóíіñòè÷íіé óòîïії і ïåðåéíÿâøè ïðèòàìàííèé їé ñïîñіá ìèñëåííÿ, âîíè, ñàìі òîãî íå óñâіäîìëþþ÷è, çðóéíóâàëè
єäèíèé ôðîíò áîðîòüáè çà ñàìîñòіéíіñòü Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè.
Чим була зумовлена політизація українського руху в Російській імперії?

2. Утворення українських політичних партій на початку XX ст.
Зародження самостійницької та автономістської течій
у національному русі
1900 ð. ó Õàðêîâі âèíèêëà Ðåâîëþöіéíà óêðàїíñüêà ïàðòіÿ
ÿ (ÐÓÏ). Її çàñíîâíèêàìè áóëè Ä. Àíòîíîâè÷, Ì. Ðóñîâ, Á. Êàìåíñüêèé, Ì. Ìіõíîâñüêèé,
Ë. Ìàöієâè÷, Á. Ìàðòîñ, Á. Ìàòþøåíêî. ×ëåíàìè ÐÓÏ áóëà ïåðåâàæíî ñòóäåíòñüêà ìîëîäü. Ïîøèðþþ÷è ñåðåä óêðàїíñòâà ëèñòіâêè òà ïðîêëàìàöії, ïàðòіÿ äîòðèìóâàëàñÿ ìèðíèõ ôîðì ïîëіòè÷íîї äіÿëüíîñòі. Ïðîãðàìó ïіä íàçâîþ
«Ñàìîñòіéíà Óêðàїíà» äëÿ íåї íàïèñàâ Ì. Ìіõíîâñüêèé. Âіí ïðîãîëîñèâ óêðàїíñüêå ñàìîñòіéíèöòâî íà çàñàäàõ ðàäèêàëіçìó, áåçêîìïðîìіñíіñòü, ðіøó÷іñòü,
ïðàãíåííÿ ïîëіïøèòè äîëþ íàðîäó ïîëіòè÷íèìè çàñîáàìè, áîðîòüáîþ ïðîòè
öàðèçìó. Íàãàäàâøè ïóíêòè Ïåðåÿñëàâñüêèõ ñòàòåé, âіí çðîáèâ âèñíîâîê, ùî
öå áóâ äîãîâіð äâîõ äåðæàâ, ÿêі, çàëèøàþ÷èñü «öіëêîì íåçàëåæíі îäíà âіä
äðóãîї ùîäî ñâîãî âíóòðіøíüîãî óñòðîþ, ñõîòіëè ç’єäíàòèñÿ äëÿ îñÿãíåííÿ
ïåâíèõ ìіæíàðîäíèõ öіëåé». Ðîñіéñüêі æ ìîíàðõè ïîðóøèëè óìîâè öüîãî
äîãîâîðó. Òîìó äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó Óêðàїíè ïîòðіáíà âëàñíà äåðæàâà.
Ó 1903 ð. êèїâñüêà ãðîìàäà ÐÓÏ âèíåñëà íà îáãîâîðåííÿ «Íàðèñ ïðîãðàìè» ïàðòії, ó ÿêîìó âèìàãàëà ïîâíîї àâòîíîìії Óêðàїíè ó «âíóòðіøíіõ
ñïðàâàõ іç çàáåçïå÷åííÿì ðіâíîïðàâíîñòі íàñåëÿþ÷èõ її íàöіîíàëüíîñòåé і
íà ïіäñòàâі íàéøèðøîї äåìîêðàòè÷íîї êîíñòèòóöії ç Íàðîäíîþ Ðàäîþ, ÿêî
çàêîíîäàâ÷èìè çáîðàìè і ÿêî âèùîþ çàñòóïíè÷îþ ïîëіòè÷íîþ іíñòèòóöієþ
êðàїíè». Ó ïàðòії ðîçãîðíóëàñÿ äèñêóñіÿ ïðî ñïіââіäíîøåííÿ áîðîòüáè çà
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íàöіîíàëüíå і ñîöіàëüíå âèçâîëåííÿ. Ñåðåä її ÷ëåíіâ іñíóâàëè òàêîæ ðîçáіæíîñòі â áà÷åííі ìàéáóòíіõ âіäíîñèí ç Ðîñієþ. Öå âðåøòі-ðåøò ïðèçâåëî
äî òîãî, ùî â ñі÷íі 1905 ð. ÷àñòèíà äіÿ÷іâ ïàðòії íà ÷îëі ç Ì. Ìåëåíåâñüêèì
çàñíóâàëà Óêðàїíñüêó ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íó ñïіëêó. Âîíà ââіéøëà äî ñêëàäó
Ðîñіéñüêîї ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íîї ðîáіòíè÷îї ïàðòії (ÐÑÄÐÏ). Ó ñòàòóòі
íîâîñòâîðåíîї îðãàíіçàöії çàçíà÷àëîñÿ: «“Ñïіëêà” çàéìàєòüñÿ îðãàíіçàöієþ
ïðîëåòàðіàòó, ùî ãîâîðèòü óêðàїíñüêîþ ìîâîþ, ó ìіñöåâîñòÿõ, äå íåìàє
êîìіòåòіâ ÐÑÄÐÏ, її ãðîìàäè є ñàìîñòіéíèìè îðãàíіçàöіÿìè».
Ó ãðóäíі 1905 ð. âіäáóâñÿ äðóãèé ç’їçä ÐÓÏ, íà ÿêîìó її ïåðåéìåíóâàëè
â Óêðàїíñüêó ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íó ðîáіòíè÷ó ïàðòіþ (ÓÑÄÐÏ). Ëіäåðàìè
ïàðòії ñòàëè Â. Âèííè÷åíêî, Ñ. Ïåòëþðà, Ì. Ïîðø, Ì. Òêà÷åíêî. ÓÑÄÐÏ
äîñèòü ñóïåðå÷ëèâî ïîєäíóâàëà íàöіîíàëіçì іç ìàðêñèçìîì і çàÿâëÿëà ïðî
íàìіð çàõèùàòè ëèøå іíòåðåñè óêðàїíñüêèõ ðîáіòíèêіâ, íàïåðåä çâóçèâøè
ñâîþ ñîöіàëüíó áàçó. Ïàðòіÿ îáñòîþâàëà іäåþ àâòîíîìії Óêðàїíè, ïіäòðèìóâàëà âèìîãè ïðî âіäêðèòòÿ óêðàїíñüêèõ êàôåäð â óíіâåðñèòåòàõ і
íàöіîíàëіçàöіþ øêîëè.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÑÈÌÎÍ ÏÅÒËÞÐÀ
(1879–1926)
Äåðæàâíèé, ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íèé äіÿ÷, æóðíàëіñò.
Íàðîäèâñÿ â Ïîëòàâі â ìіùàíñüêіé ðîäèíі êîçàöüêîãî
ïîõîäæåííÿ. Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ó 1895 ð. ïàðàôіÿëüíîї øêîëè âñòóïèâ äî Ïîëòàâñüêîї äóõîâíîї ñåìіíàðії.
1898 ð. ñòàâ ÷ëåíîì òàєìíîãî ñòóäåíòñüêîãî ãóðòêà,
çà ùî áóâ âèêëþ÷åíèé ç îñòàííüîãî êóðñó ñåìіíàðії.
1900 ð. ïіä ÷àñ âіäçíà÷åííÿ Øåâ÷åíêîâèõ ðîêîâèí ïîçíàéîìèâñÿ ç Ì. Ìіõíîâñüêèì і íåçàáàðîì âñòóïèâ äî
ÐÓÏ. Ïіä çàãðîçîþ àðåøòó íàâåñíі 1902 ð. âèїõàâ äî
Єêàòåðèíîäàðà (íèíі ì. Êðàñíîäàð, Ðîñіÿ), äå â÷èòåÑèìîí Ïåòëþðà
ëþâàâ. Îäíàê äóæå ñêîðî áóâ çâіëüíåíèé ç ïîñàäè çà
ó÷àñòü ó ×îðíîìîðñüêіé âіëüíіé ãðîìàäі (îñåðåäîê ÐÓÏ). Íà ïðîõàííÿ ÐÓÏ
îáëàøòóâàâ ó âëàñíîìó ïîìåøêàííі íåâåëèêó äðóêàðíþ, äå äðóêóâàâ ëèñòіâêè, çà ùî 1903 ð. áóâ çààðåøòîâàíèé. Ïіñëÿ çâіëüíåííÿ ïåðåїõàâ äî Ëüâîâà,
äå ïîçíàéîìèâñÿ ç Ì. Ãðóøåâñüêèì òà âñòóïèâ äî Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà іìåíі
Øåâ÷åíêà. Áàãàòî ïèñàâ, äðóêóâàâ ñâîї ïðàöі íà ñòîðіíêàõ âèäàíü ÍÒØ òà
ãàëèöüêîї ïåðіîäèêè. 1903 ð. â ðåçóëüòàòі ðîçêîëó ÐÓÏ óâіéøîâ äî êåðіâíîãî
ñêëàäó Óêðàїíñüêîї ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íîї ðîáіòíè÷îї ïàðòії. Ó 1908 ð. ñòàâ
îäíèì ç êåðіâíèêіâ ïåòåðáóðçüêîãî îñåðåäêó Òîâàðèñòâà óêðàїíñüêèõ ïîñòóïîâöіâ. Ïëіäíî ñïіâïðàöþâàâ іç ÷àñîïèñàìè «Âåñòíèê Åâðîïû», «Óêðàèíñêàÿ
æèçíü», «Îáðàçîâàíèå», äå äðóêóâàâ ñòàòòі íà òåìè óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè
òà êóëüòóðè. «Óêðàїíöі ñàìі íå çíàþòü, êîãî âîíè ìàþòü ñåðåä ñåáå. Âîíè
ãàäàþòü, ùî Ïåòëþðà – âèäàòíèé ðåäàêòîð, ïàòðіîò, ãðîìàäñüêèé äіÿ÷ òîùî.
Öå âñå ïðàâäà, àëå íå öіëà ïðàâäà. Ïåòëþðà – áåçìіðíî âèùèé çà òå, ùî ïðî
íüîãî äóìàþòü. Âіí – ç ïîðîäè âîæäіâ, ëþäèíà іç òîãî òіñòà, ùî êîëèñü, ó
ñòàðîâèíó, çàêëàäàëè äèíàñòії, à çà íàøîãî äåìîêðàòè÷íîãî ÷àñó ñòàþòü íàöіîíàëüíèìè ãåðîÿìè... Áóäå âіí âîæäåì íàðîäó óêðàїíñüêîãî. Òàêà éîãî
äîëÿ», – ïèñàâ ïðîôåñîð Ô. Êîðø.
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Використовуючи Інтернет, порівняйте культурну та політичну діяльність С. Петлюри. Де, на ваш погляд, він проявив себе більше?

Â óìîâàõ ðîçãîðòàííÿ ðåâîëþöіéíîãî ðóõó âіä ÐÓÏ ó 1902 ð. âіäêîëîëàñÿ ãðóïà àêòèâіñòіâ íà ÷îëі ç Ì. Ìіõíîâñüêèì. Âîíè çàñíóâàëè Óêðàїíñüêó íàðîäíó ïàðòіþ (ÓÍÏ), ÿêà âèñòóïàëà çà ïîâíó íàöіîíàëüíó
íåçàëåæíіñòü Óêðàїíè. Îñíîâíі іäåéíі ïîçèöії ïàðòії âèêëàäàëèñü ó ïðîïàãàíäèñòñüêèõ ñòàòòÿõ і âіäîçâàõ, çîêðåìà â «10 çàïîâіäÿõ ÓÍÏ» (1903).
Öåíòðîì її äіÿëüíîñòі áóâ Õàðêіâ, îäíàê âîíà òàê і íå ñòàëà ìàñîâîþ
çàãàëüíîóêðàїíñüêîþ îðãàíіçàöієþ. Ì. Ìіõíîâñüêèé íå ïîãîäæóâàâñÿ
ñïіâïðàöþâàòè іç çàãàëüíîðîñіéñüêèìè ïàðòіÿìè, à ñòâåðäæóâàâ, ùî âèçâîëåííÿ Óêðàїíè – ñïðàâà òіëüêè óêðàїíñüêîãî íàðîäó.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÌÈÊÎËÀ ÌІÕÍÎÂÑÜÊÈÉ
(1873–1924)
Ãðîìàäñüêèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ â ñ. Òóðіâêà íà Êèїâùèíі. Íàâ÷àâñÿ íà þðèäè÷íîìó ôàêóëüòåòі Êèїâñüêîãî
óíіâåðñèòåòó. Áóâ îäíèì ç іíіöіàòîðіâ óòâîðåííÿ Áðàòñòâà òàðàñіâöіâ (1891). Ïðàöþþ÷è àäâîêàòîì, âèñòóïàâ
íà ïîëіòè÷íèõ ïðîöåñàõ, áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü â óêðàїíñüêîìó ðóñі.

Ó Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
ïîðÿä іç ñîöіàëіñòè÷íèìè òà íàöіîíàë-ðåâîëþöіéíèìè
Ìèêîëà
âèíèêëè ïàðòії ëіáåðàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ. 1904 ð.
Ìіõíîâñüêèé
óòâîðèëàñÿ Óêðàїíñüêà äåìîêðàòè÷íà ïàðòіÿ
ÿ (ÓÄÏ),
ÿêîþ êåðóâàëè Î. Ëîòîöüêèé, Â. ×åõîâñüêèé, Є. ×èêàëåíêî. Ïàðàëåëüíî
Ñ. Єôðåìîâ, Á. Ãðіí÷åíêî, Ì. Ëåâèöüêèé îðãàíіçóâàëè Óêðàїíñüêó ðàäèêàëüíó
ïàðòіþ (ÓÐÏ). Íàïðèêіíöі 1905 ð. âîíè îá’єäíàëèñÿ â єäèíó Óêðàїíñüêó äåìîêðàòè÷íî-ðàäèêàëüíó ïàðòіþ (ÓÄÐÏ), ÿêà âèñòóïàëà çà íàäàííÿ àâòîíîìії
Óêðàїíі â ñêëàäі ïåðåòâîðåíîї íà êîíñòèòóöіéíó ìîíàðõіþ Ðîñії.
ПЕРСОНАЛІЇ
ЄÂÃÅÍ ×ÈÊÀËÅÍÊÎ
(1861–1929)
Ãðîìàäñüêèé äіÿ÷, ìåöåíàò, àãðîíîì, çåìëåâëàñíèê,
âèäàâåöü, ïóáëіöèñò. Íàðîäèâñÿ â ñåëі Ïåðåøîðè íà
Õåðñîíùèíі â ñіì’ї ïîìіùèêà. Âõîäèâ äî óêðàїíñüêîї
ñòóäåíòñüêîї ãðîìàäè, çà ùî â 1884 ð. éîãî áóëî âèêëþ÷åíî ç óíіâåðñèòåòó і âèñëàíî íà 5 ðîêіâ ó ðіäíå ñåëî
ïіä íàãëÿä ïîëіöії. 1900 ð. ïåðåїõàâ äî Êèєâà, äå ïðèєäíàâñÿ äî ãðîìàäіâñüêîãî ðóõó, à çãîäîì óâіéøîâ äî
Çàãàëüíîї óêðàїíñüêîї áåçïàðòіéíîї äåìîêðàòè÷íîї îðãàíіçàöії. Ç 1904 ð. – ÷ëåí Óêðàїíñüêîї äåìîêðàòè÷íîї
ïàðòії, ç 1905 ð. – Óêðàїíñüêîї äåìîêðàòè÷íî-ðàäèêàëüЄâãåí ×èêàëåíêî
íîї ïàðòії, ç 1908 ð. – Òîâàðèñòâà óêðàїíñüêèõ ïîñòóïîâöіâ. Ðàçîì ç Â. Ñèìèðåíêîì òà Ë. Æåáóíîâèì ôіíàíñóâàâ âèäàííÿ
ùîäåííèõ óêðàїíñüêèõ ãàçåò «Ãðîìàäñüêà äóìêà» (1906) òà «Ðàäà» (1906–1914),
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âèïëà÷óâàâ ãîíîðàðè çà êðàùі ïóáëіêàöії â æóðíàëі «Êèåâñêàÿ ñòàðèíà». Âèäіëèâ 25 òèñ. ðóá. íà áóäіâíèöòâî «Àêàäåìі÷íîãî äîìó» ó Ëüâîâі, äå æèëè
ñòóäåíòè, íà îðãàíіçàöіþ â ìіñòі Óêðàїíñüêèõ íàóêîâèõ êóðñіâ.
Схарактеризуйте основні напрями діяльності Є. Чикаленка.

Îêðіì ñóòî óêðàїíñüêèõ ïàðòіé, ôóíêöіîíóâàëè îñåðåäêè іíøèõ ïîëіòè÷íèõ îðãàíіçàöіé, íàñàìïåðåä çàãàëüíîðîñіéñüêèõ, ÿêі ïðåäñòàâëÿëè
äâà òàáîðè – ëіâèõ і ïðàâèõ. Іç ÷èñëà ëіâèõ ïàðòіé äіÿëè àíàðõіñòè (çäåáіëüøîãî â Îäåñі é Êàòåðèíîñëàâі), áіëüøîâèêè íà ÷îëі ç Â. Ëåíіíèì, ÿêі
âіäìîâëÿëèñÿ âіä ñïіâðîáіòíèöòâà ç ëіáåðàëüíîþ áóðæóàçієþ, òà ìåíøîâèêè, êîòðі âіäñòîþâàëè îðãàíіçàöіþ ðîáіòíèêіâ íà çðàçîê íіìåöüêîї ñîöіàëäåìîêðàòè÷íîї ïàðòії. Ïîäіáíîþ äî äâîõ îñòàííіõ ïàðòіé áóëà єâðåéñüêà
ïàðòіÿ «Áóíä» («Çàãàëüíèé єâðåéñêèé ðàáіòíè÷èé ñîþç»). 1906 ð. öі òðè
ïîëіòè÷íі ñèëè ôîðìàëüíî îá’єäíàëèñÿ â Ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íó ïàðòіþ, ÿêà
ñòàëà ïîïóëÿðíîþ ñåðåä ðîáіòíèêіâ.
Ïàðòіÿ ñîöіàëіñòіâ-ðåâîëþöіîíåðіâ (ëіäåð – Â. ×åðíîâ), ó ñâîїé äіÿëüíîñòі ÷àñòî âäàâàëàñÿ äî òåðîðó. 1905 ð. її ó÷àñíèêè çàñíóâàëè Âñåðîñіéñüêèé
ñåëÿíñüêèé ñîþç, ìåòîþ ÿêîãî áóëî ïåðåäàòè çåìëþ òèì, õòî íà íіé ïðàöþє.
Äî ïðàâèõ ïîëіòè÷íèõ ñèë íàëåæàëè Êîíñòèòóöіéíî-äåìîêðàòè÷íà
ïàðòіÿ, «Ñîþç 17-ãî îêòÿáðÿ» (îêòÿáðèñòè), ÷îðíîñîòåííі îðãàíіçàöії.
Êîíñòèòóöіéíî-äåìîêðàòè÷íà ïàðòіÿ (êàäåòè) áóëà îäíієþ ç íàé÷èñëåííіøèõ, äî її ÷ëåíіâ íàëåæàëè â÷åíі, âèêëàäà÷і, àäâîêàòè. Ó Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі öÿ ïàðòіÿ áóëà ïîïóëÿðíîþ ñåðåä іíòåëіãåíöії. Ñåðåä її
âïëèâîâèõ ó÷àñíèêіâ çíà÷èëèñÿ І. Ëó÷èöüêèé, Â. Íàóìåíêî, Ä. Ãðèãîðîâè÷-Áàðñüêèé, Ï. Ñìèðíîâ, Ì. Âàñèëåíêî òà іíøі. Äðóêîâàíèì îðãàíîì
óêðàїíñüêîãî îñåðåäêó ïàðòії áóëà êèїâñüêà ãàçåòà «Ñâîáîäà è ïðàâî».
Öåíòðàëüíå ìіñöå ñåðåä ïðàâèõ ïàðòіé íàëåæàëî «Ñîþçó 17-ãî îêòÿáðÿ»,
çàñíîâàíîìó â 1905 ð. Äî öієї îðãàíіçàöії, ÿêó î÷îëþâàâ ìîñêîâñüêèé ïіäïðèєìåöü Î. Ãó÷êîâ, âõîäèëè ïðåäñòàâíèêè çåìñòâ, ïîìіùèêіâ, òîðãîâîïðîìèñëîâîї áóðæóàçії. Îêòÿáðèñòè âèìàãàëè çáåðåæåííÿ ìîíàðõії òà
єäíîñòі іìïåðії.
Яким було ідейно-політичне спрямування перших українських партій
Наддніпрянщини? Чим вони відрізнялися від загальноросійських?
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕ
Е Р ЕВІІ Р ТЕ СЕБЕ
СЕБЕ
1. Що відбулося раніше: утворення «Союзу 17 октября» чи РУП?
2. Доберіть факти біографії М. Міхновського, які свідчать про нього якк
про учасника політичного етапу національного руху.
3. Дайте визначення поняття «політизація національного руху».
4. Порівняйте умови, у яких створювалися політичні партії на західноукраїнських
землях та Наддніпрянщині.
5. Чому в політичній думці переважала автономістська ідея?
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§ 34. ПОДІЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1905–1907 рр.
В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ ТА РОЗГОРТАННЯ
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ
1. Події революції 1905–1907 рр. в Україні
Ó ñі÷íі 1905 ð. öàðñüêі âіéñüêà ðîçñòðіëÿëè ìèðíó ìàíіôåñòàöіþ â
Ïåòåðáóðçі. Öå ñêîëèõíóëî âñþ іìïåðіþ. Ó Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі
ñòðàéêóâàëè ðîáіòíèêè ïіäïðèєìñòâ Êàòåðèíîñëàâà, Õàðêîâà, Êèєâà,
Ìèêîëàєâà. Â Îäåñі êèíóòî çàêëèê «Ãåòü ñàìîäåðæàâñòâî!». Ïîëіòè÷íі ãàñëà âèñóíóëè é ó÷àñíèêè ðåâîëþöіéíèõ ïîäіé â іíøèõ ìіñòàõ. Òà ãîëîâíèìè âèìîãàìè ñòðàéêàðіâ çàëèøàëèñÿ åêîíîìі÷íі. Ó ñі÷íі ëèøå â Êàòåðèíîñëàâñüêîìó ãіðíè÷îïðîìèñëîâîìó ðàéîíі ñòðàéêóâàëî 100 òèñ. îñіá.
Ó ëþòîìó â Óêðàїíі âіäáóëîñÿ 105 ñòðàéêіâ, ùî îõîïèëè 70 òèñ. îñіá. Óðÿäîâі âіéñüêà òà ïîëіöіÿ ïðèäóøóâàëè ñòðàéêè. Óêðàїíñüêå ñåëî òàêîæ îõîïèëè ðåâîëþöіéíі ïîäії. Óïðîäîâæ ñі÷íÿ–áåðåçíÿ ñòàëîñÿ 80 ñåëÿíñüêèõ
âèñòóïіâ, ÿêі ñóïðîâîäæóâàëèñÿ çàõîïëåííÿì ôóðàæó â ïîìіùèöüêèõ
ìàєòêàõ.
Ñâîї âèìîãè âèñóâàëà äåìîêðàòè÷íà ÷àñòèíà óêðàїíñüêîї іíòåëіãåíöії òà
ñòóäåíòñòâà. Òàê, ó÷àñíèêè ìіòèíãó â Õàðêîâі 17 ñі÷íÿ 1905 ð. âèñòóïàëè
ç âèìîãîþ ñêëèêàòè Óñòàíîâ÷і çáîðè, çàêëèêàëè äî çàãàëüíîãî ñòðàéêó â
äåðæàâíèõ óñòàíîâàõ, íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ і íà ïіäïðèєìñòâàõ. Áëèçüêî
700 ñòóäåíòіâ óíіâåðñèòåòó і ïîëіòåõíі÷íîãî іíñòèòóòó â Êèєâі âèðіøèëè
ñôîðìóâàòè îçáðîєíèé àêàäåìі÷íèé ëåãіîí і ïðèєäíàòèñÿ äî ðîáіòíèêіâ,
ÿêі ñòðàéêóâàëè. Ñòóäåíòè Êàòåðèíîñëàâñüêîãî âèùîãî ãіðíè÷îãî ó÷èëèùà íà çíàê ïðîòåñòó ïðîòè êðèâàâîї ðîçïðàâè â Ïåòåðáóðçі ïðèïèíèëè
çàíÿòòÿ é îãîëîñèëè òðàóð çà çàãèáëèìè.

Ìàíіôåñòàöіÿ 17 æîâòíÿ 1905 ðîêó. Õóäîæíèê І. Ðєïіí. 1907–1911 ðð.
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Ó æîâòíі 1905 ð. âіäáóâñÿ âñåðîñіéñüêèé ïîëіòè÷íèé ñòðàéê, ó ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü 120 òèñ. ðîáіòíèêіâ, ñåëÿí,
ñëóæáîâöіâ Óêðàїíè. Ãîëîâíîþ âèìîãîþ
ñòðàéêàðіâ áóëà çìіíà ïîëіòè÷íîãî ðåæèìó â êðàїíі, äåìîêðàòèçàöіÿ ñóñïіëüñòâà. Ñòðàéêîâі êîìіòåòè é äåïóòàòñüêі
çáîðè, ùî çàéìàëèñÿ ðîçâ’ÿçàííÿì êîíôëіêòіâ ìіæ ðîáіòíèêàìè é ðîáîòîäàâöÿìè, ñòàëè ïåðåòâîðþâàòèñÿ íà ðàäè
ðîáіòíè÷èõ äåïóòàòіâ. Ïåðøà ðàäà â
Ïàíöåðíèê «Êíÿçü Ïîòüîìêіí
Óêðàїíі âèíèêëà â Êàòåðèíîñëàâі. ÑåêÒàâðіéñüêèé». Ñâіòëèíà 1906 ð.
ðåòàðåì її âèêîíàâ÷îї êîìіñії îáðàëè
Ã. Ïåòðîâñüêîãî. Ó Êèєâі ðàäè î÷îëèâ Ô. Àëåêñєєâ. Ó ëèñòîïàäі–ãðóäíі
ðàäè ðîáіòíè÷èõ äåïóòàòіâ áóëî ñòâîðåíî â áàãàòüîõ óêðàїíñüêèõ ïðîìèñëîâèõ ìіñòàõ. Ïîðÿä ç íèìè ïîâñþäè ñòâîðþâàëèñÿ ïðîôñïіëêè. Íàïðèêіíöі 1905 ð. â Êèєâі äіÿëî 18 ïðîôåñіéíèõ ñïіëîê, ó Êàòåðèíîñëàâі – 11,
â Îäåñі – 40.
Ðåâîëþöіéíі íàñòðîї øâèäêî ïîøèðèëèñÿ é ñåðåä ñîëäàòіâ і ìàòðîñіâ.
14 ÷åðâíÿ 1905 ð. ïî÷àëîñÿ ïîâñòàííÿ íà ïàíöåðíèêó «Êíÿçü Ïîòüîìêіí
Òàâðіéñüêèé». Ìàòðîñè âіäìîâèëèñÿ âæèâàòè çіïñîâàíó їæó, à êàðàóëüíà
êîìàíäà íå âèêîíàëà íàêàç ñòðіëÿòè â íåïîêіðíèõ. Ïîñòðіë îäíîãî ç îôіöåðіâ ñïðîâîêóâàâ çáðîéíèé âèñòóï, áóëî âáèòî ñіìîõ îôіöåðіâ. Êîìàíäà
ïàíöåðíèêà ïіäíÿëà ÷åðâîíèé ïðàïîð і ïіäâåëà êîðàáåëü äî Îäåñè.
«Тим часом від берега стали прибувати до панцерника шлюпки і яхти з найріжноманітнішою публікою: там були мужчини і жінки, старі і підростки, студентигімназисти, робітники. Деякі приходили на панцерник, другі тільки причалювали до
трапів, треті любовалися незвичайним видовищем сеї пливучої республіки на
більш-менш значному віддаленню... З багатьох шлюпок передавали на корабель
усякі приноси: тютюн, цигарети, чай, цукор і навіть цукерки. Біля трапів усе більше
зростало оживленнє: одні шлюпки відходили, другі причалювали, вигружались усякі пакети, коробки і просто клунки з пожертвами», – згадував сучасник подій.

Íå äіéøîâøè çãîäè çі ñòðàéêàðÿìè Îäåñè ïðî ñïіëüíі äії, êåðіâíèêè
«Ïîòüîìêіíà», ñåðåä ÿêèõ áóâ óðîäæåíåöü Õàðêіâùèíè Ï. Ìàòþøåíêî,
âèâåëè ñóäíî ó âіäêðèòå ìîðå. ×îðíîìîðñüêà åñêàäðà âіäìîâèëàñÿ ñòðіëÿòè ïî áóíòіâíîìó êîðàáëþ. Ñóäíîâèé êîìіòåò âèðіøèâ іòè äî ðóìóíñüêîãî
ïîðòó Êîíñòàíöà, ùîá ïîïîâíèòè çàïàñè ïàëèâà і õàð÷іâ. Äіñòàâøè âіäìîâó, âіí ðóøèâ äî Ôåîäîñії, äå îòðèìàâ ïðîäîâîëüñòâî. Ïåðåïðàâèòè íà ñóäíî âóãіëëÿ ïåðåøêîäèâ íà÷àëüíèê ïîðòó. 24 ÷åðâíÿ «Ïîòüîìêіí» çäàâñÿ
ðóìóíñüêіé âëàäі â Êîíñòàíöі. Áіëüøіñòü ìàòðîñіâ çàëèøèëàñÿ ó âèìóøåíіé åìіãðàöії, 117 ïîâåðíóëèñÿ äî Ðîñії, äå çàçíàëè ðåïðåñіé.
Ó ëèñòîïàäі 1905 ð. ïîâñòàëè åêіïàæі 12 êîðàáëіâ, ùî ñòîÿëè íà ðåéäі
Ñåâàñòîïîëÿ. 6 òèñ. ìàòðîñіâ ïіäòðèìàëè ðîáіòíèêè ïîðòó òà ÷àñòèíà ñîëäàòіâ ìіñöåâîãî ãàðíіçîíó. Êåðóâàëà âèñòóïîì ðàäà ìàòðîñüêèõ, ñîëäàòñüêèõ і ðîáіòíè÷èõ äåïóòàòіâ, à êîìàíäóâàííÿ ×îðíîìîðñüêèì ôëîòîì
ïåðåáðàâ íà ñåáå ëåéòåíàíò Ï. Øìіäò. Ó òåëåãðàìі íà іì’ÿ Ìèêîëè II âіí
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âèñóíóâ âèìîãó ñêëèêàòè Óñòàíîâ÷і çáîðè é âіäìîâèâñÿ âèêîíóâàòè âêàçіâêè óðÿäó. Âіéñüêîâå êîìàíäóâàííÿ іçîëþâàëî ïîâñòàëі êîðàáëі, îáñòðіëÿëî
їõ áåðåãîâîþ àðòèëåðієþ. Âèñòóï áóëî ïðèäóøåíî, Ï. Øìіäòà і éîãî ïîìі÷íèêіâ Î. Ãëàäêîâà, Ì. Àíòîíåíêà, Ñ. ×àñòíèêà áóëî ñòðà÷åíî çà âèðîêîì
âіéñüêîâîãî òðèáóíàëó.
18 ëèñòîïàäà âіäáóâñÿ âèñòóï ñàïåðіâ êèїâñüêîãî ãàðíіçîíó íà ÷îëі ç
ïîðó÷èêîì Á. Æàäàíîâñüêèì. Ó ñóòè÷êàõ ç óðÿäîâèìè âіéñüêàìè áóëî
âáèòî é ïîðàíåíî ç îáîõ ñòîðіí áëèçüêî 250 îñіá. Çàâîðóøåííÿ â àðìії âêàçóâàëè íà òå, ùî ðåæèì âòðà÷àâ äîâіðó âñіõ âåðñòâ ñóñïіëüñòâà. Íàðîä
âèìàãàâ ðіøó÷èõ ïîëіòè÷íèõ é åêîíîìі÷íèõ çìіí. Ïðîòå ðåâîëþöіéíі ïîäії
1905 ð. çîâñіì ìàëî äàëè óêðàїíñüêèì ïîëіòèêàì, à òі, çі ñâîãî áîêó, ìàéæå íå äîëó÷èëèñÿ äî їõíüîãî ðîçâèòêó.
17 æîâòíÿ 1905 ð. ïіä òèñêîì ðåâîëþöіéíèõ ïîäіé іìïåðàòîð âèäàâ
ìàíіôåñò, ó ÿêîìó ïðîãîëîøóâàëèñÿ âñі îñíîâíі äåìîêðàòè÷íі ñâîáîäè:
íåäîòîðêàííіñòü îñîáè, ñâîáîäà ñëîâà, ñîâіñòі, äðóêó, çáîðіâ, ñîþçіâ. Ôàêòè÷íî áóëî ñêàñîâàíî Âàëóєâñüêèé öèðêóëÿð òà Åìñüêèé óêàç.
Îãîëîøåííÿ ìàíіôåñòó Óêðàїíà çóñòðіëà ç åíòóçіàçìîì і âåëèêèìè íàäіÿìè íà ïîëіïøåííÿ ïîëіòè÷íîї ñèòóàöії.
«В цей день... увійшло до мене разом кілька душ: Грінченко, Єфремов, М. Левицький та інші з вигуком: “Христос воскрес!” і почали цілуватися, як на Великдень...
Вулиці всі були повні народу, особливо Хрещатик та Володимирська; здавалося,
що всі кияни повиходили з своїх помешкань і майже всі поначіпляли на груди червоні значки, і поліція не арештовувала їх і не зривала тих значків...» – писав у своїх
спогадах Є. Чикаленко.

Ó çâ’ÿçêó іç öèìè ïîäіÿìè íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ðîçãîðíóëî ñâîþ
äіÿëüíіñòü ëüâіâñüêå òîâàðèñòâî «Ïðîñâіòà». Íàääíіïðÿíñüêі «Ïðîñâіòè»
óòâîðþâàëèñü ó ãóáåðíñüêèõ ìіñòàõ, ïîäåêóäè âіäêðèâàþ÷è ñâîї ôіëії. Ïåðøèé òàêèé êóëüòóðíî-ïðîñâіòíèöüêèé îñåðåäîê áóëî ñòâîðåíî â ëèñòîïàäі
1905 ð. â Îäåñі. Îñíîâíà ìåòà òîâàðèñòâà ïîëÿãàëà â îçíàéîìëåííі ÿêîìîãà
áіëüøîї ÷àñòèíè íàñåëåííÿ ìіñòà ç іñòîðієþ, ïîòðåáàìè òà öіëÿìè óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî ðóõó. Çãîäîì àíàëîãі÷íі îðãàíіçàöії ç’ÿâèëèñÿ â
Êàòåðèíîñëàâі (1905), Êèєâі (1906), Êàì’ÿíöі-Ïîäіëüñüêîìó (1906). Âîíè
çàéìàëèñÿ âіäêðèòòÿì áіáëіîòåê і ÷èòàëåíü, âèäðóêîì óêðàїíñüêèõ êíèæîê, áðîøóð і ãàçåò, ðîçïîâñþäæåííÿì їõ ÷åðåç êíèæêîâі êðàìíèöі.
Íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíèì áóëî âëàøòóâàííÿ ïóáëі÷íèõ ëåêöіé, ÷èòàíü,
òåàòðàëüíèõ âèñòàâ, ëіòåðàòóðíî-ìóçè÷íèõ âå÷îðіâ. Ñåðåä àêòèâíèõ ïðîñâіòÿí áóëè Á. Ãðіí÷åíêî, Ì. Ëèñåíêî, Ëåñÿ Óêðàїíêà, Ì. Êîöþáèíñüêèé,
Ïàíàñ Ìèðíèé, Ä. ßâîðíèöüêèé. Ó òàêèé ñïîñіá óêðàїíñüêà іíòåëіãåíöіÿ
íàìàãàëàñÿ ïîøèðþâàòè ñåðåä ðîáіòíèêіâ òà ñåëÿí íàöіîíàëüíі іäåї çàäëÿ
çáåðåæåííÿ ñâîєї іäåíòè÷íîñòі.
Ç’ÿâèëàñÿ óêðàїíñüêà ïåðіîäè÷íà ïðåñà. Ó ãðóäíі 1905 ð. â Êèєâі ïî÷àëà
âèõîäèòè ïåðøà ùîäåííà óêðàїíñüêà ãàçåòà «Ãðîìàäñüêà äóìêà», ÿêó
âèäàâàâ Є. ×èêàëåíêî. 1906 ð. â óêðàїíñüêèõ ãóáåðíñüêèõ öåíòðàõ, à
òàêîæ ó Ìîñêâі é Ïåòåðáóðçі âèõîäèëî 18 óêðàїíñüêèõ ãàçåò і æóðíàëіâ.
Âèäàâíèöòâà äðóêóâàëè êíèæêè óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. Ó Ïåòåðáóðçі 1907 ð.
ïîáà÷èëî ñâіò ïîâíå âèäàííÿ «Êîáçàðÿ» Ò. Øåâ÷åíêà. Ó øêîëàõ äåõòî ç
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ó÷èòåëіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ïåðåõîäèâ íà óêðàїíñüêó ìîâó íàâ÷àííÿ.
Â óíіâåðñèòåòàõ Êèєâà, Õàðêîâà, Îäåñè áóëî çàïðîâàäæåíî êóðñ óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè. Êðіì òîãî, â Îäåñüêîìó é Õàðêіâñüêîìó óíіâåðñèòåòàõ
áóëî âіäêðèòî êàôåäðè óêðàїíîçíàâñòâà.
Використовуючи карту на с. 192, схарактеризуйте революційні події
1905–1907 рр. на українських землях.

2. Державні думи та українське питання
Âіäïîâіäíî äî ìàíіôåñòó 17 æîâòíÿ 1905 ð. â Ðîñіéñüêіé äåðæàâі çàïðîâàäæóâàëîñÿ íàðîäíå ïðåäñòàâíèöòâî – Äåðæàâíà äóìà, äî êîìïåòåíöії
ÿêîї áóëî âіäíåñåíî çàêîíîäàâ÷і ôóíêöії. Äåÿêі óêðàїíñüêі ïîëіòè÷íі ïàðòії
âçÿëè ó÷àñòü ó âèáîðàõ äî Äåðæàâíîї äóìè, äå їõíі ïðåäñòàâíèêè âіäñòîþâàëè іíòåðåñè ðіçíèõ ñóñïіëüíèõ âåðñòâ.
Íàâåñíі 1906 ð. â Ïåòåðáóðçі çіáðàëàñÿ І Äåðæàâíà äóìà, âèáîðè äî
ÿêîї áîéêîòóâàëè áіëüøіñòü óêðàїíñüêèõ ïàðòіé, ùî óêëàëè óãîäó іç ñîöіàëіñòè÷íèìè ðîñіéñüêèìè ïàðòіÿìè. Ó âèáîðàõ óçÿëà ó÷àñòü ëèøå Ðàäèêàëüíî-äåìîêðàòè÷íà ïàðòіÿ, à її ïðåäñòàâíèêè І. Øðàã, Â. Øåìåò,
Ï. ×èæåâñüêèé çàñíóâàëè Óêðàїíñüêó äóìñüêó ãðîìàäó, äî ÿêîї ââіéøëè
40 äåïóòàòіâ. Çíà÷íó ðîëü â îðãàíіçàöії її äіÿëüíîñòі âіäіãðàâ Ì. Ãðóøåâñüêèé, ÿêèé ïåðåїõàâ çі Ëüâîâà äî Ïåòåðáóðãà. Çà éîãî ó÷àñòі áóëî ïіäãîòîâëåíî Äåêëàðàöіþ ïðî àâòîíîìіþ Óêðàїíè, ÿêó ãðîìàäà ìàëà âèíåñòè
íà ðîçãëÿä Äóìè. Çà äåíü äî çàïëàíîâàíîãî îïðèëþäíåííÿ â Äåðæàâíіé
äóìі äåêëàðàöії ó ñïðàâі óêðàїíñüêîї àâòîíîìії – 8 ëèïíÿ 1906 ð. – Ìèêîëà ІІ ðîçïóñòèâ «íåçðó÷íèé» ðîñіéñüêèé ïàðëàìåíò і âèäàâ íàêàç ïðî íîâі
âèáîðè.
Äî II Äåðæàâíîї äóìè, ùî ïî÷àëà ïðàöþâàòè â 1907 ð., âіä Óêðàїíè áóëî
îáðàíî 102 äåïóòàòè, ñåðåä ÿêèõ ïåðåâàæàëè ñåëÿíè – 62 îñîáè. 47 äåïóòàòіâ ñôîðìóâàëè Óêðàїíñüêó äóìñüêó ãðîìàäó. Âîíà âåëà áîðîòüáó çà ïðèéíÿòòÿ çàêîíó ïðî óêðàїíñüêó ìîâó, ïіäãîòóâàëà ïðîåêò çàêîíó ïðî
àâòîíîìіþ Óêðàїíè. Äðóêîâàíèì îðãàíîì ãðîìàäè ñòàâ ÷àñîïèñ «Ðіäíà
ñïðàâà – Äóìñüêі âіñòі». ßê і â І, ó II Äåðæàâíіé äóìі öåíòðàëüíèì ïèòàííÿì çàëèøàëîñÿ àãðàðíå. Ñïðÿìîâàíіñòü äèñêóñіé âèçíà÷àëà ôðàêöіÿ òðóäîâèêіâ. Ó ñâîїõ ïðîìîâàõ ñåëÿíñüêі äåïóòàòè ç Óêðàїíè Ñ. Íå÷èòàéëî,
Þ. Ñàéêî òà іíøі âèñóâàëè âèìîãè ñïðàâåäëèâîãî çåìåëüíîãî óñòðîþ, ïðîïîíóâàëè ñòâîðèòè іç öієþ ìåòîþ Êðàéîâèé íàöіîíàëüíèé çåìåëüíèé ôîíä.
Óêðàїíñüêà äóìñüêà ãðîìàäà âèíîñèëà íà îáãîâîðåííÿ é іíøі ïèòàííÿ
ñóñïіëüíîãî æèòòÿ êðàїíè. Óêðàїíñüêèõ äåïóòàòіâ êîíñóëüòóâàëà ãðóïà
åêñïåðòіâ ç ðіçíèõ ïðîáëåì íà ÷îëі ç Ì. Ãðóøåâñüêèì. Äіÿëüíіñòü І òà
II Äåðæàâíèõ äóì äàëà çìîãó îá’єäíàòè çóñèëëÿ óêðàїíñüêîї ãðîìàäñüêîñòі
â áîðîòüáі çà ïîëіòè÷íі, ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі é êóëüòóðíî-îñâіòíі ïðàâà,
äîíåñòè âèìîãè óêðàїíñüêîãî íàðîäó äî óðÿäó é ðîñіéñüêîї åëіòè.
Ðîáîòà III Äåðæàâíîї äóìè âіäçíà÷èëàñü ðàäèêàëüíіñòþ ùîäî íàöіîíàëüíîãî ïèòàííÿ. Ïðèâîäîì äî öüîãî ñòàâ âèäàíèé Ï. Ñòîëèïіíèì 20 ñі÷íÿ 1910 ð. öèðêóëÿð. Íèì íà âñіé òåðèòîðії Ðîñіéñüêîї іìïåðії çàáîðîíÿëîñÿ ñòâîðåííÿ îðãàíіçàöіé òà òîâàðèñòâ «іíîðîäöіâ» âêëþ÷íî ç óêðàїíöÿìè
íåçàëåæíî âіä їõíіõ öіëåé. Óðÿä âáà÷àâ ó їõíіé äіÿëüíîñòі íåñóìіñíіñòü ç
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ðîñіéñüêèìè äåðæàâíèìè çàâäàííÿìè òà îñíîâó äëÿ íàöіîíàëüíîї âіäîêðåìëåíîñòі é ðîçáðàòó. Ïðîòå íà çàñіäàííÿõ ІІІ Äåðæàâíîї äóìè ïèòàííÿ
óêðàїíñòâà ëèøàëîñÿ àêòóàëüíèì. Çà ïіäïèñîì 37 äåïóòàòіâ áóëî ïîäàíî
çàêîíîïðîåêò ïðî çàïðîâàäæåííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè â ïî÷àòêîâіé øêîëі òà
ñóäàõ íàðіâíі ç ðîñіéñüêîþ, âèäàííÿ íåþ ïіäðó÷íèêіâ òà êíèæîê. Îäíàê öі
âèìîãè áóëî âіäõèëåíî. Äëÿ ïîñèëåííÿ àíòèïîëüñüêîї òà àíòèóêðàїíñüêîї
ïîëіòèêè áóëî ïðèéíÿòî çàêîí ïðî âèäіëåííÿ Õîëìùèíè, ÿêó íàñåëÿëè
óêðàїíöі, â îêðåìó ãóáåðíіþ. Íà äóìêó àâòîðіâ ïðîåêòó, öåé êðîê ïіäðèâàâ
ïîëüñüêèé âïëèâ і ìàâ ïîëåãøèòè àñèìіëÿöіþ óêðàїíöіâ.
Ó IV Äåðæàâíіé äóìі óêðàїíñüêå ïèòàííÿ òàêîæ çàçíàâàëî óòèñêіâ ç
áîêó ðîñіéñüêèõ ïðàâèõ ïàðòіé. Çîêðåìà, öå ñòîñóâàëîñÿ çàáîðîíè ñâÿòêóâàòè 100-ëіòíіé þâіëåé ç äíÿ íàðîäæåííÿ Ò. Øåâ÷åíêà. Â î÷àõ ðîñіéñüêîї
іíòåëіãåíöії ïîåò áóâ íîñієì іäåé, ÿêі íå ìàëè íі÷îãî ñïіëüíîãî ç ðîñіéñüêèìè äåðæàâíèìè іäåàëàìè. Ðîñіéñüêі äåïóòàòè âáà÷àëè â öüîìó çàõîäі íàãîäó äëÿ ðîçãîðòàííÿ óêðàїíöÿìè ïîëіòè÷íîãî ðóõó.
Âîäíî÷àñ äіÿëüíіñòü óêðàїíñüêèõ äåïóòàòіâ òà ïîðóøåíå íèìè ïèòàííÿ
ïðî àâòîíîìіþ çíàéøëè ïіäòðèìêó ñåðåä ëіáåðàëіâ òà äåìîêðàòіâ, çîêðåìà
Î. Êåðåíñüêîãî, Ï. Ìіëþêîâà, Ã. Ïåòðîâñüêîãî, À. Øèíãàðüîâà. Ïðîôåñîð
Ñ. Іâàíîâ âèìàãàâ çàñíóâàòè óêðàїíîçíàâ÷ó êàôåäðó â óíіâåðñèòåòàõ, à
єïèñêîï Íèêîí – óâåñòè óêðàїíñüêó ìîâó â øêîëàõ, îäíàê ðîñіéñüêèé
óðÿä íå éøîâ íà æîäíі ïîñòóïêè. Íàâïàêè, ó ëþòîìó 1914 ð. ïîëòàâñüêèé
ãóáåðíàòîð Áàããîâóò ó äîïîâіäі ìіíіñòðó âíóòðіøíіõ ñïðàâ ðåêîìåíäóâàâ
ñïðèÿòè çàëó÷åííþ íà ïîñàäè â÷èòåëіâ, іíñïåêòîðіâ, ðåêòîðіâ, ñâÿùåíèêіâ
óêðàїíñüêèõ ãóáåðíіé òіëüêè ðîñіÿí; ñóáñèäóâàòè ãàçåòè â Êèєâі, Õàðêîâі,
Ïîëòàâі, Êàòåðèíîñëàâі äëÿ áîðîòüáè ïðîòè óêðàїíöіâ; âèêîðіíþâàòè âèêîðèñòàííÿ íàçâ «Óêðàїíà», «óêðàїíñüêèé», äîâîäèòè, ùî «Óêðàїíà» – öå
ïðîñòî îêðàїíà äåðæàâè â ìèíóëîìó òîùî.
Схарактеризуйте законодавчу ініціативність українців – депутатів
Державних дум. З’ясуйте, якими були їхні здобутки. Чим були зумовлені
їхні прорахунки?

3. Аграрна реформа П. Столипіна та її вплив на Наддніпрянську
Україну

Ïåòðî Ñòîëèïіí

Ïіä ÷àñ ðåâîëþöії 1905–1907 ðð. íàìіòèëèñÿ çìіíè
â àãðàðíîìó ñåêòîðі, ÿêèé ïîòðåáóâàâ ïåðåòâîðåíü
âіäïîâіäíî äî íîâèõ åêîíîìі÷íèõ óìîâ. Òàê, äâîðÿíñüêå çåìëåâîëîäіííÿ íåâïèííî ñêîðî÷óâàëîñÿ
(â 1906 ð. ìàєòêè äâîðÿí ñòàíîâèëè òіëüêè 45,5 %
ïðèâàòíèõ ãîñïîäàðñòâ), à ñåëÿíñüêå – çðîñòàëî.
Ïîñòóïîâî âіäáóâàëàñÿ êàïіòàëіçàöіÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, îñîáëèâî íà Ïіâäíі Óêðàїíè:
âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêà òåõíіêà, àãðîêóëüòóðà é íàéìàíà ïðàöÿ. Ïðîòå çàãàëüíèé ñòàí
ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà áóâ íåçàäîâіëüíèé. Íà ÷àñі
ïîñòàëà íàãàëüíà ïîòðåáà êàðäèíàëüíèõ çìіí.
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Ïðàãíó÷è ðîçâ’ÿçàòè ïîëіòè÷íі òà åêîíîìі÷íі ïðîòèðі÷÷ÿ â ðîçâèòêó
Ðîñії, ùî ïðèçâåëè äî ðåâîëþöії 1905–1907 ðð., ãîëîâà ðàäè ìіíіñòðіâ і
ìіíіñòð âíóòðіøíіõ ñïðàâ Ï. Ñòîëèïіí (1862–1911) çàïî÷àòêóâàâ ó 1906 ð.
ïðîâåäåííÿ àãðàðíîї ðåôîðìè. Óíàñëіäîê її çäіéñíåííÿ ñåëÿíè îòðèìóâàëè
ïðàâî âèõîäó ç îáùèíè, çåìëÿ ïåðåäàâàëàñÿ ç îáùèííîї ó ïðèâàòíó âëàñíіñòü, ñåëÿíèí äіñòàâ ìîæëèâіñòü çàñíóâàòè îêðåìå іíäèâіäóàëüíå ãîñïîäàðñòâî – õóòіð (âіäðóá). Äåðæàâà ñêóïîâóâàëà çåìëþ â ïîìіùèêіâ і
ïðîäàâàëà її ñåëÿíàì, íàäàþ÷è îñòàííіì ïîçèêó íà 55 ðîêіâ. ßêùî îðíîї
çåìëі â ìіñöÿõ ïðîæèâàííÿ íå âèñòà÷àëî, óðÿä çàîõî÷óâàâ ïåðåñåëåííÿ
ñåëÿí íà Äàëåêèé Ñõіä, äî Ñèáіðó, Êàçàõñòàíó, Ñåðåäíüîї Àçії. Â Óêðàїíі,
íà âіäìіíó âіä Ðîñії, ðåôîðìà çäіéñíþâàëàñÿ øâèäêèìè òåìïàìè. ßêùî â
öіëîìó â êðàїíі çåìëþ ó ïðèâàòíó âëàñíіñòü çàêðіïèëè 22 % ñåëÿí, òî â
Óêðàїíі íà Ïðàâîáåðåææі ç îáùèíè âèéøëî 48 % ñåëÿí, ó ñòåïîâіé çîíі –
42 %, íà Ëіâîáåðåææі – 17 %. Îñîáèñòå ïðèâàòíå çåìëåâîëîäіííÿ ïî÷àëî
ïåðåâàæàòè â ×åðíіãіâñüêіé, Òàâðіéñüêіé, Õåðñîíñüêіé, Êàòåðèíîñëàâñüêіé, Õàðêіâñüêіé ãóáåðíіÿõ.
Óïðîäîâæ 1907–1911 ðð. íà õóòîðàõ (âіäðóáàõ) áóëî çàñíîâàíî 226 òèñ.
ãîñïîäàðñòâ. Âîäíî÷àñ 263 òèñ. ãîñïîäàðіâ ïðîäàëè ñâîї çåìåëüíі äіëÿíêè,
íå ìàþ÷è êîøòіâ, õóäîáè, ðåìàíåíòó äëÿ їõ îáðîáіòêó.
Òàêèì ÷èíîì, îäíèì іç ñîöіàëüíèõ íàñëіäêіâ ðåôîðìè ñòàëî ïîñèëåííÿ
ìàéíîâîãî ðîçøàðóâàííÿ ñåëÿí. Ïðîòå Ñòîëèïіí äîñÿã ñâîєї ìåòè – íà
ñåëі ñôîðìóâàëàñÿ ïîòóæíà âåðñòâà ñåðåäíüîãî é çàìîæíîãî ñåëÿíñòâà,
ÿêå íå ëèøå ãîäóâàëî êðàїíó, àëå é çàáåçïå÷óâàëî її åêñïîðò. Ðåôîðìà
ñïðèÿëà çðîñòàííþ ïðîäóêòèâíîñòі ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ç 1910 ïî
1913 ð. ïîñіâíі ïëîùі â Óêðàїíі çðîñëè íà 900 òèñ. äåñÿòèí. 1913 ð. â
óêðàїíñüêèõ ãóáåðíіÿõ áóëî çіáðàíî íåáóâàëèé âðîæàé çåðíîâèõ –
1200 ìëí ïóäіâ. ×àñòêà Óêðàїíè â çåðíîâîìó åêñïîðòі Ðîñіéñüêîї іìïåðії
ñÿãíóëà 40 %.
Îäíàê, ñòâîðèâøè íîâі ìîæëèâîñòі äëÿ êàïіòàëіçàöії ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ó öіëîìó ðåôîðìà íå ëіêâіäóâàëà çàãðîçè íîâèõ ñîöіàëüíèõ ïîòðÿñіíü íà ñåëі.
Які процеси відбулися на українських землях у результаті проведення
аграрної реформи?

4. Товариство українських поступовців
Íà ïî÷àòêó 1908 ð. â Êèєâі çà іíіöіàòèâîþ ÷ëåíіâ Óêðàїíñüêîї äåìîêðàòè÷íîї ïàðòії áóëî ñòâîðåíî Òîâàðèñòâî óêðàїíñüêèõ ïîñòóïîâöіâ. Éîãî
ìåòà ïîëÿãàëà â êîîðäèíàöії äіÿëüíîñòі óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî ðóõó.
Äî ÒÓÏ óâіéøëè òàêîæ äіÿ÷і ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íèõ (Ñ. Ïåòëþðà, Ì. Øàïîâàë, Â. Âèííè÷åíêî) òà ëіáåðàëüíèõ (Є. ×èêàëåíêî, Ô. Ìàòóøåâñüêèé,
À. Íіêîâñüêèé) îðãàíіçàöіé. Êåðіâíèì îðãàíîì ÒÓÏ áóëà Ðàäà (ïåðåáóâàëà
â Êèєâі), ÿêà îáèðàëàñÿ íà ùîðі÷íèõ ç’їçäàõ îðãàíіçàöії. Îñåðåäêè îðãàíіçàöії – ãðîìàäè ÒÓÏ – äіÿëè ïî âñіé Óêðàїíі. Íåîôіöіéíèìè äðóêîâàíèìè
îðãàíàìè ÒÓÏ áóëè ãàçåòà «Ðàäà» òà æóðíàë «Óêðàèíñêàÿ æèçíü». Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè äіÿëüíîñòі òîâàðèñòâà áóëà êóëüòóðíà ðîáîòà (ñòâî-
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ðåííÿ «Ïðîñâіò», êëóáіâ, ïîøèðåííÿ âèäàíü), ó÷àñòü ó âèáîðàõ і ðîáîòі
Äåðæàâíèõ äóì, ïîøèðåííÿ êîîïåðàòèâíîãî ðóõó.
Ãðîìàäè ÒÓÏ ó Ïåòåðáóðçі ïіäòðèìóâàëè äîáðі ñòîñóíêè ç îïîçèöієþ â
III і IV Äåðæàâíèõ äóìàõ, îñîáëèâî ç ëіäåðàìè Êîíñòèòóöіéíî-äåìîêðàòè÷íîї ïàðòії (Ï. Ìіëþêîâèì, Í. Íåêðàñîâèì), ÿêі âèçíàâàëè çà óêðàїíöÿìè
ïðàâî íà íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíèé ðîçâèòîê.
ÒÓÏ âèñòóïàëî çà ïðîâåäåííÿ óêðàїíіçàöії øêіëüíèöòâà, çàïðîâàäæåííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè â ñåðåäíіé øêîëі, ñóäî÷èíñòâі, öåðêîâíîìó æèòòі.
Ïîëіòè÷íà ïðîãðàìà ÒÓÏ çâîäèëàñÿ äî òðüîõ îñíîâíèõ âèìîã: ïàðëàìåíòàðèçìó, ïåðåáóäîâè Ðîñіéñüêîї іìïåðії íà ôåäåðàòèâíèõ çàñàäàõ, íàöіîíàëüíî-òåðèòîðіàëüíîї àâòîíîìії Óêðàїíè. Äî 1917 ð. ÒÓÏ êåðóâàëî, âëàñíå,
óñіì óêðàїíñüêèì ðóõîì Íàääíіïðÿíùèíè.
Які, на вашу думку, програмні положення зумовили історичну перспективу Товариства українських поступовців?
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕ
Е Р ЕВІІ Р ТЕ СЕБЕ
СЕ
ЕБЕ
1. Що відбулося раніше: утворення ТУП чи РУП?
2. Окресліть регіони Наддніпрянщини, охоплені революційними подіями
1905–1907 рр.
3. Порівняйте поняття «революція» і «реформа».
4. Опишіть події революції на українських землях.
5. Яка з історичних подій початку XX ст., на ваш погляд, мала виняткове значення
для українського руху?

§ 35. УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ
ТА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РУХ
У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В 1907–1914 рр.
1. Посилення національного гніту
Ïîðåâîëþöіéíèé ïåðіîä (1908–1913) ïîçíà÷åíî ïîñèëåíîþ óâàãîþ ðîñіéñüêîãî óðÿäó äî ïðîÿâіâ íàöіîíàëüíèõ ðóõіâ іìïåðії; ïèëüíó óâàãó ïðèâåðòàâ і óêðàїíñüêèé. Áóëî çàáîðîíåíî âèêëàäàííÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ â
òèõ øêîëàõ, äå éîãî çàïðîâàäèëè ïіä ÷àñ ðåâîëþöії. Íå äîçâîëÿëîñÿ íàâіòü
òëóìà÷èòè óêðàїíñüêîþ ìîâîþ íåçðîçóìіëі äëÿ ó÷íіâ ñëîâà. Öåíçóðà çàáîðîíèëà âæèâàòè â ïóáëіêàöіÿõ ñëîâà «Óêðàїíà», «óêðàїíñüêèé íàðîä».
Âëàäà ïîâñþäè çàêðèâàëà «Ïðîñâіòè», çàáîðîíÿëà ïðîäàæ óêðàїíñüêèõ
âèäàíü, çîêðåìà Áіáëії óêðàїíñüêîþ ìîâîþ, ïðîâåäåííÿ âå÷îðіâ, êîíöåðòіâ,
іíøèõ ìàñîâèõ çàõîäіâ ç âèêîðèñòàííÿì óêðàїíñüêîї ìîâè, íàâіòü çáèðàííÿ êîøòіâ ñåðåä íàñåëåííÿ äëÿ ñïîðóäæåííÿ ïàì’ÿòíèêà Ò. Øåâ÷åíêó â
Êàíåâі. Ó÷àñíèêè íàöіîíàëüíîãî òà ðåâîëþöіéíîãî ðóõіâ æîðñòîêî ïåðåñëіäóâàëèñÿ – êðàїíà âêðèëàñÿ øèáåíèöÿìè, ùî äіñòàëè íàçâó «ñòîëèïіíñüêі êðàâàòêè».
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«Сучасній людині трудно уявити ту міру адміністративного розпашення, яку за
вказівками згори виявляли усі місцеві представники адміністрації. Почалася боротьба з українством, і в першу чергу з українською мовою на всьому приступному
фронті. Заборонялися «Просвіти», клуби, не дозволялося друкувати українські оповістки, співати пісні не лише на концертах, але й просто на вулиці по селах; українським кобзарям заборонялося співати по ярмарках, школярам не вільно було співати колядок; учителі одбирали у школярів Євангелія в українській мові і т. п.», – писав
сучасник тих подій О. Лотоцький.

Ó öåé ÷àñ àêòèâіçóâàëè äіÿëüíіñòü ïîçàïàðòіéíі ïðàâі îðãàíіçàöії, ùî
ґðóíòóâàëèñÿ íà іäåÿõ âåëèêîäåðæàâíîãî øîâіíіçìó. Òàê, äіÿ÷і Êëóáó
ðîñіéñüêèõ íàöіîíàëіñòіâ, ÿêèé âèíèê ó 1908 ð. â Êèєâі і çãîäîì âіäêðèâ
çà ïіäòðèìêè âëàäè âіääіëåííÿ â áàãàòüîõ ìіñòàõ Óêðàїíè, íàìàãàëèñÿ
äîâåñòè óêðàїíöÿì, ùî âîíè ãіëêà єäèíîї ðîñіéñüêîї íàðîäíîñòі, ÿêà ìàє
ñïèðàòèñÿ íà ïðàâîñëàâ’ÿ і ãóðòóâàòèñÿ íàâêîëî єäèíîãî ìîíàðõà. Òàêèõ
ñàìèõ ïîãëÿäіâ äîòðèìóâàëèñÿ é ÷ëåíè іíøèõ ïîäіáíèõ îá’єäíàíü – «Ñîþçà Ìèõàèëà Àðõàíãåëà», «Ñîþçà ðóññêîãî íàðîäà». Óñі ðîñіéñüêі ïàðòії,
íåçàëåæíî âіä їõíіõ ïðîãðàìíèõ çàâäàíü, âèñòóïàëè ïðîòè áóäü-ÿêèõ
óêðàїíñüêèõ äîìàãàíü, çàõèùàþ÷è «єäèíó і íåäіëèìó Ðîñіþ».

«Взагалі вся московська людність ворожо ставилася до відродження української
нації, і кожна течія чи партія мотивувала це чи виходила зі свого штандпункту. Крайні праві, “чорносотенці”, гостро і брудно боролися з українством, виходячи з того, що
в Росії повинен бути “один царь, одна вєра і один народ”; ліберали протидіяли делікатніше, але твердо стояли за “єдиную неділимую Росію” і боялися всього того, що
загрожує цілости її; а крайні ліві гаряче виступали проти національних рухів “во імя
єдинства пролєтаріята”», – згадував Є. Чикаленко.

Ïîëіòèêà ðóñèôіêàöії îôîðìèëàñÿ çàêîíàìè III Äåðæàâíîї äóìè, ó ÿêіé
êіëüêіñíî ïåðåâàæàëè äåïóòàòè-ïîìіùèêè. Äî òîãî æ áіëüøіñòü äåïóòàòіâðîñіÿí çà ñâîїìè іäåéíèìè ïåðåêîíàííÿìè òÿæіëè äî âåëèêîäåðæàâíèõ
ïðàâèõ ïàðòіé і áóëè ÷ëåíàìè ÷îðíîñîòåííèõ îðãàíіçàöіé. 1908 ð. öÿ ïàðëàìåíòñüêà áіëüøіñòü âіäõèëèëà çàïðîïîíîâàíèé äåïóòàòàìè ç Óêðàїíè
çàêîíîïðîåêò ïðî ââåäåííÿ â ïî÷àòêîâèõ øêîëàõ âèêëàäàííÿ óêðàїíñüêîþ
ìîâîþ. Òàêîæ áóëî ïðîâàëåíî ïðîïîçèöіþ äåïóòàòà Äóìè, àâòîðèòåòíîãî
ïðîôåñîðà іñòîðії Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó І. Ëó÷èöüêîãî çàïðîâàäèòè â
Óêðàїíі âåäåííÿ ñóäî÷èíñòâà óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.
20 ñі÷íÿ 1910 ð. âèäàíî öèðêóëÿð ïðî çàáîðîíó äіÿëüíîñòі íà âñіé òåðèòîðії Ðîñіéñüêîї іìïåðії îðãàíіçàöіé òà òîâàðèñòâ «іíîðîäöіâ». Ï. Ñòîëèïіí
çàÿâèâ, ùî îñíîâíå çàâäàííÿ «ðîñіéñüêîї äåðæàâíîñòі є áîðîòüáà ç ðóõîì,
ó òåïåðіøíіì ÷àñі ïðîçâàíèì óêðàїíñüêèì, ùî ìіñòèòü ó ñîáі âіäðîäæåííÿ
ñòàðîї Óêðàїíè íà àâòîíîìíèõ íàöіîíàëüíî-òåðèòîðіàëüíèõ îñíîâàõ».
Чим була зумовлена боротьба влади з національними рухами?
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2. «Справа Бейліса»
Äіÿ÷і óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî
ðóõó âèñòóïàëè ïðîòè ïðîÿâіâ øîâіíіçìó ñòîñîâíî іíøèõ íàðîäіâ, ÿêі ìåøêàëè â Óêðàїíі. Çîêðåìà, ó 1913 ð. ó Êèєâі
âіäáóâñÿ ñóäîâèé ïðîöåñ íàä ðîáіòíèêîì
єâðåéñüêîї íàöіîíàëüíîñòі Ì. Áåéëіñîì,
іíñïіðîâàíèé ÷îðíîñîòåííèìè îðãàíіçàöіÿìè, ùîá çáóðèòè àíòèñåìіòñüêі
íàñòðîї ó ñóñïіëüñòâі. Ó ëèïíі 1911 ð.
éîãî çâèíóâàòèëè ó âáèâñòâі ïðàâîñëàâíîãî õëîï÷èêà äëÿ âèêîíàííÿ єâðåéñüêîãî ðåëіãіéíîãî ðèòóàëó. ×îðíîñîòåííà
Ìåíäåëü Áåéëіñ ïіä àðåøòîì.
ïðåñà ðîçãîðíóëà øàëåíó àíòèñåìіòñüêó
Ñâіòëèíà 1911–1913 ðð.
àãіòàöіþ, çàêëèêàþ÷è äî єâðåéñüêèõ
ïîãðîìіâ. Îñêіëüêè ñïðàâà áóëà ÿâíî ñôàëüñèôіêîâàíà óðÿäîì, òî íà
çàõèñò Áåéëіñà ñòàëà âñÿ ïðîãðåñèâíà ãðîìàäñüêіñòü, ó òîìó ÷èñëі óêðàїíñüêі äіÿ÷і êóëüòóðè Ì. Êîöþáèíñüêèé, Ì. Çàíüêîâåöüêà, Ì. Ñàäîâñüêèé.
Ðîñіéñüêèé æóðíàëіñò òà ïóáëіöèñò Â. Êîðîëåíêî íàïèñàâ âіäêðèòîãî ëèñòà â ãàçåòó «Ðå÷ü» ïіä íàçâîþ «Ê ðóññêîìó îáùåñòâó. Ïî ïîâîäó êðîâàâîãî
íàâåòà íà åâðååâ», ïіä ÿêèì ïіäïèñàëèñü À. Àíäðåєâ, Î. Áëîê, Î. Êóïðіí,
Ä. Ìåðåæêîâñüêèé, Î. Òîëñòîé, Â. Âåðíàäñüêèé, Ì. Òóãàí-Áàðàíîâñüêèé.
Ì. Áåéëіñ ïðîâіâ ïіä ñëіäñòâîì 2 ðîêè. 1914 ð. ñóä ïðèñÿæíèõ âèïðàâäàâ
ïіäñóäíîãî.
Àíòèóêðàїíñüêà ðåïðåñèâíà óðÿäîâà ïîëіòèêà òðèâàëà é ïіñëÿ âáèâñòâà
її ãîëîâíîãî іäåîëîãà Ï. Ñòîëèïіíà, ÿêå ñêîїâ ó Êèєâі â 1911 ð. Ä. Áîãðîâ.
1913 ð. ñêàñóâàííÿ íàöіîíàëüíèõ îáìåæåíü â Óêðàїíі âèìàãàëè êàäåò
Ï. Ìіëþêîâ, åñåð Î. Êåðåíñüêèé, áіëüøîâèê Ã. Ïåòðîâñüêèé і íàâіòü âîëèíñüêèé єïèñêîï Ðîñіéñüêîї ïðàâîñëàâíîї öåðêâè Íèêîí.
Чому «справа Бейліса» мала гучний розголос у суспільстві?

2. Український політичний та національно-культурний рух
у 1907–1914 рр.
Ïîëіöåéñüêі ðåïðåñії íå ëіêâіäóâàëè ïîâíіñòþ íàé÷èñëåííіøó óêðàїíñüêó ïàðòіþ ÓÑÄÐÏ. ßê çàçíà÷àëîñü ó ñïåöіàëüíіé çàïèñöі äåïàðòàìåíòó
ïîëіöії «Ïðî ñòàíîâèùå â ÓÑÄÐÏ», ðîçіñëàíіé ó 1910 ð. âñіì ãóáåðíàòîðàì
і íà÷àëüíèêàì îõîðîííèõ âіääіëіâ óêðàїíñüêèõ ãóáåðíіé, óæå ç 1908 ð.
ïî÷àëè âèÿâëÿòèñÿ îçíàêè, ÿêі âêàçóâàëè íà çóñèëëÿ êîëèøíіõ ÷ëåíіâ
öієї ïàðòії ùîäî її âіäíîâëåííÿ. Öåé ðóõ íàáóâ ïîøèðåííÿ ñåðåä óêðàїíñüêèõ ñòóäåíòñüêèõ çåìëÿöòâ. Â їõíüîìó ñåðåäîâèùі ïî÷àëè âèíèêàòè
ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íі ãðóïè, ÷ëåíè ÿêèõ óçÿëèñÿ çà âіäíîâëåííÿ êîëèøíіõ
ïàðòіéíèõ çâ’ÿçêіâ. Âîäíî÷àñ ÷ëåíè ïàðòіéíèõ ðîáіòíè÷èõ îñåðåäêіâ, êîòðèì
âäàëîñÿ óíèêíóòè àðåøòіâ, ïî÷àëè âіäíîâëþâàòè ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íі
ðîáіòíè÷і îðãàíіçàöії. Äåïàðòàìåíò ïîëіöії ñòóðáîâàíî âèçíàâàâ, ùî ðåçóëüòàòîì öієї ïåðâèííîї ðîáîòè ñòàëî ñòâîðåííÿ Îðãàíіçàöіéíîãî êîìіòåòó
óêðàїíñüêèõ ñîöіàë-äåìîêðàòіâ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ Ðîñії і Êèїâñüêîї

Історія України

224

ðîáіòíè÷îї îðãàíіçàöії, ÿêі äîðó÷èëè ñâîїì ïðåäñòàâíèêàì ñêëèêàòè ïàðòіéíó íàðàäó, àáè çіáðàòè ñèëè é âèñâіòëèòè ñó÷àñíèé ñòàí Óêðàїíñüêîї
ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íîї ðîáіòíè÷îї ïàðòії. Çãàäàíà íàðàäà âіäáóëàñÿ âëіòêó
1909 ð. ó Ëüâîâі. Âîíà óõâàëèëà êіëüêà ïîñòàíîâ, ÿêі ìàëè ñïðèÿòè
âіäðîäæåííþ ïàðòії òà íàëàãîäæåííþ ðîáîòè ìіñöåâèõ îðãàíіçàöіé.
Ó ëèñòîïàäі 1910 ð. ïîáà÷èâ ñâіò ïåðøèé íîìåð æóðíàëó «Íàø ãîëîñ» –
íîâîãî ïåðіîäè÷íîãî çàãàëüíîïàðòіéíîãî îðãàíó ÓÑÄÐÏ. Äðóêóâàâñÿ âіí ó
Ëüâîâі íà êîøòè Ë. Þðêåâè÷à, êîòðèé ôàêòè÷íî é êåðóâàâ éîãî ïіäãîòîâêîþ, ðåäàãóâàííÿì òà âèäàííÿì. Ïðîòÿãîì 1910–1911 ðð. âèéøëî äâàíàäöÿòü íîìåðіâ «Íàøîãî ãîëîñó», ó ÿêèõ áóëî âìіùåíî íèçêó òåîðåòè÷íèõ
ñòàòåé Â. Âèííè÷åíêà, Ë. Þðêåâè÷à, Ä. Çàêîïàíöÿ, Þ. Áà÷èíñüêîãî òà
іíøèõ ïðîâіäíèõ ïàðòіéíèõ äіÿ÷іâ.
Âîäíî÷àñ íà Íàääíіïðÿíùèíі íàáèðàëà ñèëè ñàìîñòіéíèöüêà òå÷іÿ â
óêðàїíñüêîìó ðóñі, íàéÿñêðàâіøèì ïðåäñòàâíèêîì ÿêîї áóâ Â. Ëèïèíñüêèé.
ПЕРСОНАЛІЇ
Â’ß×ÅÑËÀÂ ËÈÏÈÍÑÜÊÈÉ
(1882–1931)

Â’ÿ÷åñëàâ
Ëèïèíñüêèé

Іñòîðèê, ïîëіòîëîã, ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íèé äіÿ÷. Çàêіí÷èâ ôіëîñîôñüêèé ôàêóëüòåò Êðàêіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó, íàâ÷àâñÿ ó Âèùіé øêîëі ïîëіòè÷íèõ íàóê ó
Æåíåâі, ÷ëåí ÍÒØ (1914). Àâòîð ïîíàä 200 íàóêîâèõ
ïðàöü, ó ÿêèõ ñôîðìóëþâàâ ïîëіòè÷íó äîêòðèíó óêðàїíñüêîãî êîíñåðâàòèçìó. Ââàæàâ, ùî ïîëіòè÷íèì іäåàëîì äëÿ Óêðàїíè áóëà á ñïàäêîâà ìîíàðõіÿ íà ÷îëі ç
ãåòüìàíîì ÿê ñèìâîëîì óêðàїíñüêîї íàöіîíàëüíîї іäåї.
Ïðîâіäíà äóìêà â äîêòðèíі Â. Ëèïèíñüêîãî: «... íіõòî
íàì íå çáóäóє äåðæàâó, êîëè ñàìі ñîáі íå çáóäóєìî, і
íіõòî çà íàñ íå çðîáèòü íàöії, êîëè ìè ñàìі íàöієþ íå
õî÷åìî áóòè».

Як ви розумієте вислів «... і ніхто за нас не зробить нації, коли ми самі
нацією не хочемо бути»?

Äìèòðî Äîíöîâ

Â. Ëèïèíñüêèé áóâ ïðèõèëüíèêîì ñóâåðåííîї
óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі. Îáґðóíòîâóþ÷è íåîáõіäíіñòü
ïîáóäîâè óêðàїíñüêîї äåðæàâè, âіí ïîêàçàâ çàëåæíіñòü іíòåðåñіâ íàðîäó âіä òîãî ñòàíó, ó ÿêîìó öÿ äåðæàâà ïåðåáóâàє. Âіí ââàæàâ, ùî íàöіîíàëüíà äåðæàâà
âіäіãðàє êëþ÷îâó ðîëü ó ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà, òîìó
âñі çäîáóòêè â êóëüòóðі, åêîíîìіöі òà ïîëіòèöі ìèíóëîãî é ñó÷àñíîñòі ïîâ’ÿçóâàâ ç іñòîðè÷íèìè ïåðіîäàìè,
êîëè Óêðàїíà ìàëà äåðæàâíіñòü. Ïåðåáóâàííÿ ó ñêëàäі іíøèõ äåðæàâ, íà éîãî äóìêó, íåãàòèâíî âïëèâàëî
íà ðîçâèòîê óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà.
Ùå îäíèì óêðàїíñüêèì ãðîìàäñüêèì äіÿ÷åì, ÿêèé
âèéøîâ íà ïîëіòè÷íó àðåíó íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò., áóâ
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óðîäæåíåöü Ìåëіòîïîëÿ Ä. Äîíöîâ (1883–1973). Ó ñâîїõ ïîãëÿäàõ âіí åâîëþöіîíóâàâ âіä ïðèéíÿòòÿ ñîöіàëіñòè÷íèõ і ìàðêñèñòñüêèõ іäåé äî їõ
ïîâíîãî çàïåðå÷åííÿ. Ñòàâ іäåîëîãîì êðàéíіõ ïðàâèõ ðóõіâ, ôóíäàòîðîì
ñâіòîãëÿäíîї ñêëàäîâîї Îðãàíіçàöії óêðàїíñüêèõ íàöіîíàëіñòіâ. Ä. Äîíöîâ
ââàæàєòüñÿ òâîðöåì іíòåãðàëüíîãî íàöіîíàëіçìó. Âіí îáñòîþâàâ іäåþ äåðæàâíîї ñàìîñòіéíîñòі Óêðàїíè, âèïðàâäîâóâàâ áóäü-ÿêі іäåї, ñïðÿìîâàíі íà
çìіöíåííÿ ñèëè íàöії. Íàéâіäîìіøèé éîãî àôîðèçì, âèãîëîøåíèé ó Ëüâîâі
ïіä ÷àñ âèñòóïó íà II Óêðàїíñüêîìó ñòóäåíòñüêîìó ç’їçäі â ëèïíі 1913 ð.,
çâó÷àâ òàê: «Íàéáіëüøå ãíіòÿòü òîãî, õòî íàéìåíøå âèìàãàє». Âіí äóæå
ðåâíî ñòàâèâñÿ äî çàçіõàíü íà îñîáèñòó ñâîáîäó. Áóäó÷è íåçàïåðå÷íèì
ëіäåðîì íàöіîíàëüíîãî ðóõó, Ä. Äîíöîâ áóâ äàëåêèé âіä ïîâñÿêäåííîї
ïàðòіéíîї ðîáîòè.
У чому полягала відмінність суспільно-політичних поглядів В. Липинського та Д. Донцова?
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕРЕ
Е ВІРТЕ СЕБЕ
С ЕБЕ
1. Установіть послідовність подій:
а) справа Бейліса;
б) столипінська аграрна реформа;
в) утворення ТУП;
г) повстання на панцернику «Князь Потьомкін Таврійський».
2. Доберіть факти, які характеризують антиукраїнську реакцію після революції
1905–1907 рр.
3. Назвіть основні риси політики русифікації українських земель.
4. Порівняйте національно-державницькі погляди М. Міхновського, В. Липинського
та Д. Донцова.
5. Оцініть розвиток українського руху протягом 1907–1914 рр.

§ 36. ІДЕЇ АВТОНОМІЇ ТА САМОСТІЙНОСТІ
У ПРОГРАМАХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ
ПАРТІЙ НАДДНІПРЯНЩИНИ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ТВОРЧИХ РОБІТ

1. Революційна українська партія. Українська соціал-демократична
а
робітнича партія
Із першої програми Революційної української партії
«Самостійна Україна»
…П’ятий акт великої історичної трагедії, званої «боротьбою націй», вже почався, і
закінчення наближається. Ті з’явища – се уоружені повстання зневолених націй проти націй-гнобителів…
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Ми визнаємо, що наш нарід теж перебуває у становищі зрабованої нації.
Отже, коли справедливо, що кожна нація... хоче вилитись у форму незалежної,
самостійної держави; коли справедливо, що тільки держава одноплемінного національного змісту може дати своїм членам нічим не обмежовану змогу всестороннього
розвитку духовного і осягнення найліпшого матеріального гаразду; коли справедливо, що пишний розцвіт індивідуальності можливий тільки в державі, для якої плекання індивідуальності єсть метою, – тоді стане зовсім зрозумілим, що державна
самостійність єсть головна умова існування нації, а державна незалежність єсть
національним ідеалом у сфері межинаціональних відносин.
Отже, виникає питання, чи визволення національне можливе для нас?
…Третя Українська інтелігенція стає до боротьби за свій народ, до боротьби
кривавої і безпощадної… Вона виписує на своєму прапорі ці слова: «Одна, єдна,
нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж по Кавказ»… Війна провадитиметься усіма засобами, і боротьба культурна уважається также відповідною, як і
боротьба фізичною силою. Потреба боротьби випливає з факту нашого національного існування… Наша нація ступила на новий шлях життя, а ми мусимо стати на її
чолі, щоб вести до здійснення великого ідеалу. Але ми мусимо пам’ятати, що ми
тільки оповіщуємо його силу, ми тільки його посланці. Сей великий – увесь нарід
український.
Але, як партія бойова, партія, що виросла на ґрунті історії і єсть партією практичної діяльності, ми зобов’язані вказати ту найближчу мету, яку ми маємо на оці. Ся
мета – повернення нам прав, визначених Переяславською конституцією 1654 року, з
розширенням її впливу на цілу територію українського народу в Росії…
Боротьба буде люта й довга, щоб ворог безпощадний і дужий… Ніч була довга,
але ранок наблизився, і ми не попустимо, щоб проміння свободи всіх націй заблищало
на наших рабських кайданах: ми розіб’ємо їх до схід сонця свободи!..
…Вперед! І нехай кожен з нас пам’ятає, що коли він бореться за народ, то мусить
дбати за весь народ, щоб цілий народ не згинув через його необачність.
Із програми Української соціал-демократичної
робітничої партії
Українська с.-д. партія перш за все і головним чином вимагає:
1) демократичної республіки – в якій найвища державна влада у всіх міжнародних
і тих внутрішніх ділах, що стосуються всієї Російської держави, належить виключно
одному виборному законодавчому зібранню народних представників;
2) автономії України з окремою державною інституцією (сеймом), якому належить право законодавства у внутрішніх справах населення тільки на території
України;…
6) права кожної нації на культурне і політичне самовизначення;
7) широкого самоврядування (автономії) місцевого і крайового для всього населення держави;
8) необмеженої свободи слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків…
11) знищення усяких привілеїв класів, верств, походження, статі, релігії й нації;
12) рівноправності всіх мов у школах, судах, у крайових, громадських і державних
інституціях;…
15) заміни постійного війська народною міліцією; вирішувати питання про війну і
мир має право тільки народне представництво, а міжнародні конфлікти (сутички) –
третейський суд.

Порівняйте програмні положення РУП та її правонаступниці УСДРП.
Які зміни в них відбулися і чому?
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2. Українська народна партія
Із програми Української народної партії
Українська Народна Партія єсть партія робітницької маси українського народу;
єсть партія Українського міського і сільського пролетаріату…
Українська Народна Партія визнає соціалістичний ідеал як єдиний, котрий може
остаточно задовольнити український і інші народи, знищити визиск, безправ’я, знищити сучасний устрій, збудований на насиллі, примусі, нерівності і панувані.
Цей ідеал такий: взагалі, знаряддя виробу – фабрики і заводи на землі, оселеній
українським народом, мусять належити Українцям-робітникам, а земля (рілля) –
Українцям-хліборобам.
1. Головні завдання Української Народної Партії – просвітити, освідомити Українців – робітників і хліборобів з боку розуміння їх національних і класових інтересів.
2. Зорганізувати освічений і свідомий своїх інтересів український пролетаріат у
Всеукраїнський союз Українців-робітників.
3. Зорганізувати так само Українців-хліборобів у Всеукраїнський союз
хліборобів-Українців.
Необорна спільна сила з’єднаних українців – робітників і селян учинить захват
політичної власті на Україні, знищить визиск, насилля, нерівність і утворить непідлеглу Україну – Республіку вільних працюючих людей.
…Свідомий Українець-робітник знає, що визволення українського пролетаріату
єсть справа самого українського пролетаріату і нікого більше.
…Аби позбутись бюрократичної централізації, яка єсть ворог свободи взагалі,
Самостійна Республіка Україна будучини мусить бути спілкою вільних і самоправних
українських земель, що різняться умовами життя: такі: Слобожанщина, Правобережна Україна, Запоріжжя, Кубань, Чорномор’я, Полісся, Галичина і т. д.
Будуємо і боремося за Самостійну Україну зовсім не для того, аби в їй панували
капіталісти, хоч і українські. Весь час боротьби не забуваємо, що єдине соціалістичний ідеал може остаточно задовольнити український пролетаріат і, взагалі, працюючий український люд.
Самостійна Україна буде республікою вільних людей, свободних від гніту і експлуатації, республікою людей свободної праці…

Поміркуйте, чому партія націоналістичного спрямування включила до
своєї програми соціалістичні ідеї.
Десять заповідей Української народної партії
1. Одна, єдина, неподільна, від Карпат аж до Кавказу самостійна, вільна, демократична Україна – республіка робочих людей.
2. Усі люди – твої браття, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди – се вороги
нашого народу, поки вони панують над нами й визискують нас.
3. Україна для українців! Отже, вигонь звідусіль з України чужинців-гнобителів.
4. Усюди й завсігди уживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не
поганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів.
5. Шануй діячів рідного краю, ненавидь ворогів його, зневажай перевертнів-відступників – і добре буде цілому твоєму народові й тобі.
6. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів.
7. Не зробися ренегатом-відступником.
8. Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України.
9. Допомагай своєму землякові поперед усіх, держись купи.
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10. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами, не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили й відваги, не накладай укупі з
гнобителями нашими, бо зрадником будеш.

Проаналізувавши наведений текст, складіть свій варіант десяти
заповідей національного відродження українських земель.

3. Українська радикальна партія
Із політичної платформи Української радикальної партії
…Сучасне становище українського народу таке тяжке, що досі ще не було
ніколи…
Таке життя нашому народові в Росії, коли з погляду політичного й культурного
частці цього народу в Австро-Угорщині трохи ліпше, то з погляду економічного, може,
ще гірше, ніж у безправній московській державі.
Не ліпше наше становище як нації: нас поділено між трьома державами, наше
національне ім’я як народу й краю офіціально не існує; маленьку волю наша мова
має тільки в Галичині та на Буковині, в Угорщині жменька нашого народу ледве дише;
в Росії нашу мову скрізь заборонено, нас силкуються денаціоналізувати з найбезсоромнішою жорстокістю, і ми не маємо тут ні одної національної інституції.
Таке становище рідного народу й краю кладе на кожного свідомого й чесного
чоловіка повинність стати в обороні прав на людське життя робочих мас і нашої
нації…
…Через те, що Українська Радикальна Партія організується зараз на території
України російської, тут, у першій лінії, маємо почати боротьбу. Партія певна, що здійснити всі її соціальні ідеали можна тільки при повній політичній самостійності українського народу і необмеженому його праві вирішувати самому у всіх справах, які
його торкаються. Вибороти таке становище для нашого народу буде нашою метою.
Але, зважаючи на обставини, в яких знаходимося, які зараз маємо, мусимо згодитися, що поставлена вже на чергу мета – перетворити Росію на державу конституційну, – мусить бути на сей час і нашою метою; тільки що ми маємо свій погляд на те,
якою мусить бути ця нова зреформована Росія, погляд, який випливає з нашого становища як нації недержавної і пригніченої…

Схарактеризуйте програмні положення УРП. Чому, на ваш погляд,
УРП об’єдналася з УДП?
Складіть порівняльну таблицю поданих програмових документів.
З’ясуйте, які з політичних партій виступали за створення незалежної
української держави, а які – за її автономію.
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§ 37. ВПЛИВ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
НА ПІДНЕСЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ТВОРЧИХ РОБІТ

1. Поняття національної свідомості
Íàöіîíàëüíà ñâіäîìіñòü – öå ñèñòåìà ïîãëÿäіâ, íîðì ïîâåäіíêè, çâè÷àїâ
і òðàäèöіé, öіííіñíèõ îðієíòàöіé òà іäåàëіâ, ÿêі ñôîðìóâàëèñÿ ó ïðîöåñі
іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó íàöії і âіäîáðàæàþòü її îñîáëèâîñòі.
Íàöіîíàëüíà ñâіäîìіñòü âèÿâëÿєòüñÿ ó ñïðèéíÿòòі íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, óñâіäîìëåííі íàöіîíàëüíîї íàëåæíîñòі, ñòàâëåííі äî іñòîðії òà êóëüòóðè
ñâîєї åòíі÷íîї ñïіëüíîòè, äî ïðåäñòàâíèêіâ іíøèõ íàöіé і íàöіîíàëüíîñòåé,
ïàòðіîòè÷íèõ ïî÷óòòÿõ. Óñå öå çíàõîäèòü âèðàæåííÿ â ïåâíèõ іäåÿõ, êîíöåïöіÿõ, ïðîãðàìàõ, à íà äåðæàâíîìó ðіâíі – îôîðìëþєòüñÿ â іäåîëîãіþ
íàöії òà íàöіîíàëüíі іíòåðåñè.
Íàöіîíàëüíà ñâіäîìіñòü ôîðìóєòüñÿ íà îñíîâі íàöіîíàëüíîї ñàìîñâіäîìîñòі – ñèñòåìè óÿâëåíü îêðåìîї îñîáè ïðî ñåáå ÿê ïðî ïðåäñòàâíèêà
ïåâíîї íàöії.
Ó ðåçóëüòàòі ðîçâèòêó íàöіîíàëüíîї ñàìîñâіäîìîñòі â îñîáèñòîñòі âèíèêàþòü íàöіîíàëüíі ïî÷óòòÿ, òàêі ÿê ëþáîâ äî ñâîєї Áàòüêіâùèíè, ñâîãî
íàðîäó, ðіäíîї ìîâè і íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè; ïðè÷åòíіñòü äî äîëі ñâîãî
íàðîäó, ñâîєї êðàїíè; íàöіîíàëüíà ãîðäіñòü ÷è íåâäîâîëåííÿ; ãîòîâíіñòü äî
çäіéñíåííÿ íàöіîíàëüíîї ìåòè.
На основі поданої інформації сформулюйте власне визначення поняття
«національна свідомість».

2. Українська греко-католицька церква. А. Шептицький
Äëÿ óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ Àâñòðî-Óãîðùèíè ãðåêî-êàòîëèöüêà öåðêâà íå ëèøå âèêîíóâàëà ðåëіãіéíó ìіñіþ, à é áóëà âàæëèâèì ÷èííèêîì
íàöіîíàëüíîї ñàìîіäåíòèôіêàöії â óìîâàõ áàãàòîíàöіîíàëüíîї іìïåðії. Âîíà
àêòèâíî áîðîëàñÿ çà çáåðåæåííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè і êóëüòóðè, òðàäèöіé
і çâè÷àїâ. Äáàëà ïðî âèêîðіíåííÿ ñîöіàëüíèõ âàä, çìіöíåííÿ ôіçè÷íîãî
òà ìîðàëüíîãî çäîðîâ’ÿ íàöії. Äëÿ öüîãî ñâÿùåíèêè çàñíîâóâàëè øêîëè,
íàóêîâі îñåðåäêè, ìàòåðіàëüíî ïіäòðèìóâàëè êóëüòóðó.
Íà óêðàїíöіâ Ãàëè÷èíè ãðåêî-êàòîëèöüêà öåðêâà ìàëà íàéáіëüøèé
âïëèâ ïіñëÿ òîãî, ÿê її î÷îëèâ ìèòðîïîëèò À. Øåïòèöüêèé. Âіí îá’єäíàâ
çóñèëëÿ äóõîâåíñòâà і ñâіòñüêîї іíòåëіãåíöії â äîñÿãíåííі ñïіëüíîї ìåòè –
íàöіîíàëüíîãî âèçâîëåííÿ óêðàїíöіâ.
Âàæëèâèì äëÿ ðîçóìіííÿ äіÿëüíîñòі ìèòðîïîëèòà òà ãðåêî-êàòîëèöüêîї
öåðêâè â òîé ïåðіîä є ïîñëàííÿ «Ïåðøå ñëîâî ïàñòèðÿ» (1899). Ó íüîìó
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À. Øåïòèöüêèé îõàðàêòåðèçóâàâ îñíîâíі ïðîáëåìè óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà Ãàëè÷èíè òà âèçíà÷èâ íàïðÿìè їõ âèðіøåííÿ.
Із пастирського послання А. Шептицького «Перше слово пастиря»
Здоровля тіла
Мене мусить обходити Твоє здоровля тіла, Твоє фізичне здоровля, Мій Рідний Народе! – Бо знаю, що лишень народи здорові і фізично сильні можуть бути щасливі. Знаю
теж, що здоровля і мораль так тісно зі собою сплетені, що одно залежне від другого…
А Ви, молоді, всіх станів: памятайте, що від морального Вашого поведення залежить у великій мірі Ваша доля вже на цьому світі! Тож цініть н евинність і чистоту
понад усі багацтва світу! Не вдавайтеся у товариство людей, які могли б Вас
зіпсувати!..
Нарід моральний, – фізично сильний, здоровий, і тверезий, – при своїй усильній
праці та ласці Божій, легко здобуває собі, навіть й серед важких відносин, економічний добробут…
Праця та ощадність
…Будьте ж працьовитими, ощадними...
А передовсім тримайтеся своєї землиці!..
До організації
Лучіться разом в організації!.. У нас, священиків, найдете завжди не тільки пораду, але теж (оскільки це буде лишень в наших силах) й чинну поміч.
…Коли будемо заєдно держатись разом, – тоді у кожному ділі виказуватимемо
більшу силу... Коли будемо роз’єднані, тоді ослабнемо і до нічого не дійдемо!..
До науки й просвіти
Одначе до багацтва не дійде суспільність без справжньої освіти. Без неї навіть й
те, що має, – легко стратить.
Тому то справедливо цінять люде науку і освіту…
Нарід, який має учених, здобуває собі у інших народів признання і честь. І з таким
народом мусять другі народи числитися!
А для людей по селах просвіта – то річ майже першої потреби. Темний, непросвічений народ легко марнує все, що має, і дається на кожному кроці ошукати…
…Тішуся з ревної праці над наукою та просвітою, яку розвиває наш нарід. І до тієї
праці ще й заохочую на майбутнє.
Здобувайте собі просвіту, Мої Рідні Браття! Працюйте над нею усильно, – цініть її!..
Закладайте, Мої Браття, по селах читальні і захоронки для дітей! І дбайте, щоб
діти ходили до школи!..
Слово до учителів
А Ви, що безпосередно працюєте над вихованням молоді, дбайте не менше над
просвіченням її розуму, як і над ублагородненням її сердець. Подавайте молоді таку
освіту, яка навчила б її не тільки теорії, але теж і практики…
Збуджуйте в неї бажання і охоту до того, що є підставою багацтва та сили народу.
Нехай вже малі діти вчаться любити свою землю, – свою Батьківщину, – нехай вчаться працювати для неї…
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Виробляйте в молоді самостійність та індивідуальність! Учіть її більше числити
на себе, ніж на других! Учіть не оглядатися на поміч уряду та краю, а власною ініціятивою дороблятися самостійного буття!..
Про патріотизм
…Христіянин має любити всіх людей. – Одначе це зовсім не перешкоджує йому
найпершою любовю любити свою родину і свою Батьківщину…
Любов полягає на ділах, а не на словах!
Хто на свойому становищі працює для добра народу, сповняючи сумлінно свої
обовязки, – той є ліпшим патріотом, ніж той, що багато говорить, а мало робить…
…Ми, католики руського обряду, немов нарочно Божим Провидінням призначені
до цього, щоб притягнути до правдивої католицької віри тих усіх своїх братів, що не
належать до нашої Церкви.
Тож моліться: «про зєдинення святих Божих Церков»! Памятайте про них у своїх
молитвах! А самі кріпіться на силах, щоб відповісти тим усім надіям, які покладає на
нас Церква, – як це висказав великий папа Урбан VIII: «Сподіюсь, що Ви, Русини, привернете колись до єдности всі східні Церкви!».

Проаналізуйте текст. Визначте, у чому А. Шептицький вбачав сутність формування та піднесення національної свідомості населення
західноукраїнських земель. Чи актуальні ці положення сьогодні? Складіть своє письмове звернення до сучасного народу України.
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ТЕМАТИЧНЕ
ОЦІНЮВАННЯ

Історичний час
1. Установіть послідовність подій.
А Обрання А. Шептицького митрополитом УГКЦ
Б «Справа Бейліса»
В Створення військово-спортивної організації «Сокіл»
Г Утворення Революційної Української партії
Д Впровадження загального виборчого права
Історичний простір
2. Австро-Угорщина – дуалістична монархія. Окресліть західноукраїнські землі,
що входили до складу
А Австрії
Б Угорщини
Історична постать
3. Установіть, про кого йдеться.
А Громадський діяч. Фундатор військово-спортивної організації «Сокіл».
Б Громадський діяч, організатор кооперативного руху в Наддніпрянській Україні.
Його називали «артільний батько».
В Архітектор, громадський діяч, один із засновників кооперативного руху на західноукраїнських землях.
4. Дайте відповідь.
А Назвіть, кого зображено на портреті.
Б Що вам відомо про цю історичну постать?
В Уявіть себе сучасником цього історичного діяча, а
також людиною, яка (відповідно до традицій нового часу)
вирішила писати мемуари. Про які факти діяльності цієї особи ви, насамперед, згадали б у своїх спогадах?
Історичні поняття і терміни
5. Порівняйте поняття «селянський страйк» і «робітничий
страйк». Знайдіть схожі й відмінні риси, доберіть до них історичні приклади.
6. Укажіть основні ознаки столипінської аграрної реформи.
7. Які поняття та терміни з перелічених нижче є обов’язковими в розповіді про
особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель на початку
XX ст.?
А Урбанізація
Е Монополізація
Б Кооперативний рух
Є Іноземний капітал
В Опришки
Ж Селянство
Г Автономістська ідея
З Ринкові відносини
Д Розвиток залізничного транспорту
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Історичні події та процеси
8. Визначте, які причини та наслідки
А Монополізації виробництва
Б Утворення Державної думи в Російській імперії
В Запровадження загального виборчого права
9. Який внесок у процес формування національної свідомості зробили військовоспортивні організації?
10. Розгляньте ілюстрацію та прочитайте текст.

Âñåðîñіéñüêà âèñòàâêà â Êèєâі. 1913 ð.
Урочисте відкриття Всеросійської виставки в Києві відбулося 10 червня
(29 травня) 1913 р. Сучасник зазначав: «Той, хто бачив місце виставки два-три
роки тому, тепер не впізнавав його, й мимоволі дивувався, що можуть зробити
людина й капітал. Занедбаний, брудний пустир ці два сучасні рушії культури переродили». З перших же кроків відвідувачі захоплювалися мальовничим ландшафтом,
чудовою архітектурою павільйонів, пишними клумбами, потужними фонтанами,
декоративними скульптурами. Увечері яскраво горіли численні електричні ліхтарі. На увагу гостей претендували як насичені експонатами павільйони, так і розважальні заклади – великий ресторан, кав’ярні, театральні зали, атракціони,
звіринець. Виставка в Києві тривала чотири з половиною місяці. Водночас у місті
відбулися окремі виставки конярства, тваринництва, птахівництва, Перша
всеросійська олімпіада, кілька науково-ділових з’їздів. Учасники з’їздів неодмінно
оглядали Всеросійську виставку, тож тут побували представники урядових, громадських, ділових кіл імперії. У підсумку лише кількість її індивідуальних відвідувань
сягала майже мільйона, не рахуючи 172 тис. учасників організованих екскурсій.
28 (15) жовтня 1913 р. виставку закрили.

Про які події та процеси вони свідчать? Яке значення для процесу
модернізації мали виставки? Поміркуйте, чи існує зв’язок між Контрактовим ярмарком і Всеросійською виставкою 1913 р.
11. Уявіть себе сучасником подій початку XX ст., мешканцем західноукраїнських
земель. Прибічником якої політичної сили ви виступали б? Свій вибір поясніть.

VII

ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍÅ ÆÈÒÒß
ÒÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ ÓÊÐÀЇÍÈ
Â ÑÅÐÅÄÈÍІ XIX –
ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ
XX ÑÒÎËІÒÒß

§ 38. ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ
НА СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ
1. Розвиток освіти
Âàëóєâñüêèé öèðêóëÿð òà Åìñüêèé óêàç çàêðіïèëè êóðñ íà ðóñèôіêàöіþ, і âèêëàäàííÿ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ óñіõ ðіâíіâ çäіéñíþâàëîñÿ ðîñіéñüêîþ ìîâîþ. Ó äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. êіëüêіñòü ïî÷àòêîâèõ øêіë çðîñëà
â êіëüêà ðàçіâ, àëå öüîãî âèÿâèëîñÿ çàìàëî, ùîá îõîïèòè îñâіòîþ âñіõ
äіòåé; ëèøå òðåòèíà ç íèõ õîäèëà äî øêîëè.
Ìàñîâà íåïèñüìåííіñòü ñåðåä äîðîñëèõ îáóìîâèëà ïîòðåáó â îñîáëèâèõ
ôîðìàõ îñâіòè, ÿêèìè ñòàëè íåäіëüíі øêîëè. Íà ïî÷àòêó 1860-õ ðîêіâ íà
òåðèòîðії óêðàїíñüêèõ ãóáåðíіé íàëі÷óâàëîñÿ 111 òàêèõ øêіë. Òà çãîäîì
їõíþ äіÿëüíіñòü çàáîðîíèëè. Ðàçîì ç íèìè áóëî ëіêâіäîâàíî é ìîæëèâіñòü
âèêëàäàòè ïðåäìåòè óêðàїíñüêîþ ìîâîþ, ùî ïðàêòèêóâàëà ïàòðіîòè÷íà
÷àñòèíà îñâіòÿí ó íåäіëüíèõ і ïî÷àòêîâèõ øêîëàõ Êèїâùèíè.
14 ëèïíÿ 1864 ð. çàòâåðäæåíî «Ïîëîæåííÿ ïðî ïî÷àòêîâі íàðîäíі ó÷èëèùà», çãіäíî ç ÿêèì óñі ïîâіòîâі, ñіëüñüêі, ïàðàôіÿëüíі øêîëè, ñіëüñüêі
ó÷èëèùà äіñòàëè îäíó íàçâó – «ïî÷àòêîâі íàðîäíі ó÷èëèùà» – і ïîâèííі
áóëè ïðàöþâàòè çà єäèíèì ïëàíîì і ïðîãðàìàìè. 1872 ð. áіëüøіñòü ïîâіòîâèõ ïî÷àòêîâèõ ó÷èëèù ðåîðãàíіçîâàíî â 6-ðі÷íі ìіñüêі ó÷èëèùà, ùî
äàâàëè çíàííÿ, íåîáõіäíі äëÿ ðîáîòè â ïðîìèñëîâîñòі, íà òðàíñïîðòі, ó
äåðæàâíèõ óñòàíîâàõ.
Îñâіòíÿ ðåôîðìà 1860-õ ðîêіâ ó Ðîñії ñïðèÿëà ðîçâèòêó ñåðåäíüîї îñâіòè.
Ó êëàñè÷íèõ ãіìíàçіÿõ і ðåàëüíèõ ó÷èëèùàõ íàâ÷àëèñÿ òі, õòî ïîòіì ìіã
ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
1865 ð. âіäêðèòî Íîâîðîñіéñüêèé óíіâåðñèòåò â Îäåñі. Âîäíî÷àñ ðîñіéñüêà äåðæàâà äåäàëі áіëüøå ïîñèëþâàëà êîíòðîëü íàä âèùèìè íàâ÷àëüíèìè
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Ïåðøà êèїâñüêà ãіìíàçіÿ (íèíі – êîðïóñ ôіëîëîãі÷íîãî ôàêóëüòåòó
Êèїâñüêîãî íàöіîíàëüíîãî óíіâåðñèòåòó іìåíі Òàðàñà Øåâ÷åíêà).
Ñâіòëèíà êіíöÿ ÕІÕ ñò.

çàêëàäàìè. 1884 ð. ïðèéíÿòî íîâèé ñòàòóò, ÿêèé ëіêâіäîâóâàâ óíіâåðñèòåòñüêó àâòîíîìіþ. Ðåêòîðіâ, äåêàíіâ, ïðîôåñîðіâ ïðèçíà÷àëî Ìіíіñòåðñòâî
íàðîäíîї îñâіòè, à їõ âèáîðíіñòü áóëî ñêàñîâàíî.
Íàïðèêіíöі XIX ñò. êіëüêіñòü ñòóäåíòіâ òðüîõ óíіâåðñèòåòіâ Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè ñÿãàëà 4 òèñ. Öå áóëè ïåðåâàæíî äіòè äâîðÿí (áëèçüêî
80 %). Ó âóçàõ Íàääíіïðÿíùèíè íàâ÷àííÿ ðіäíîþ ìîâîþ íå âåëîñÿ âçàãàëі.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. âіäáóâàєòüñÿ ñòàíîâëåííÿ æіíî÷îї ñåðåäíüîї
òà âèùîї îñâіòè. 1878 ð. â Êèєâі âіäêðèòî Âèùі æіíî÷і êóðñè.
Ðîçâèâàєòüñÿ ñèñòåìà ñïåöіàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, ÿêі ãîòóâàëè
â÷èòåëіâ, âåòåðèíàðіâ, àãðîíîìіâ, ìàéñòðіâ, òåõíіêіâ. Íàïðèêіíöі XIX ñò.
â Óêðàїíі äіÿëî 26 ðåìіñíè÷èõ çåìñüêèõ ó÷èëèù, 17 êîìåðöіéíèõ ó÷èëèù,
êіëüêà â÷èòåëüñüêèõ ñåìіíàðіé.
Ïåðøèì òåõíі÷íèì âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì â Óêðàїíі ñòàâ Ïіâäåííîðîñіéñüêèé òåõíîëîãі÷íèé іíñòèòóò ó Õàðêîâі. Ïîäіáíèé âóç ó Êèєâі
âіäêðèòî 1898 ð. 1873 ð. çàïî÷àòêîâàíî âåòåðèíàðíèé іíñòèòóò ó Õàðêîâі.
Íà òåðèòîðії Àâñòðî-Óãîðùèíè ðåôîðìîþ 1869 ð. óðÿä ïåðåäàâ íàãëÿä
íàä óñіìà øêîëàìè, ùî ïіäïîðÿäêîâóâàëèñÿ öåðêâі, äåðæàâі. Çàïðîâàäæóâàëàñÿ îáîâ’ÿçêîâà îñâіòà äëÿ äіòåé âіä 6 äî 14 ðîêіâ. Çíà÷íî ãіðøèì áóâ ñòàí
îñâіòè íà Áóêîâèíі é Çàêàðïàòòі. Íà Ïіâíі÷íіé Áóêîâèíі â 1890-õ ðîêàõ
äіÿëî âñüîãî 305 ïî÷àòêîâèõ øêіë, âèêëàäàííÿ â ÿêèõ çäіéñíþâàëîñÿ ïåðåâàæíî ðóìóíñüêîþ ìîâîþ. Íà Çàêàðïàòòі ìîæëèâіñòü íàâ÷àòèñÿ ìàëî ìåíøå
ïîëîâèíè äіòåé. Ñåðåä íàñåëåííÿ Çàõіäíîї Óêðàїíè 2/3 áóëè íåïèñüìåííèìè,
à â ãіðñüêèõ òà âіääàëåíèõ ñåëàõ іíêîëè çîâñіì íå áóëî ïèñüìåííèõ.
Íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ іñíóâàëè óêðàїíñüêі ãіìíàçії ó Ëüâîâі òà
Ïåðåìèøëі é óêðàїíñüêі ãіìíàçіàëüíі êëàñè â Êîëîìèї òà Òåðíîïîëі.
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Ó ñåðåäíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Ñõіäíîї Ãàëè÷èíè óêðàїíöі ñòàíîâèëè
17 %, à íà Áóêîâèíі – 8,2 %. Íàïðèêіíöі XIX ñò. â Ãàëè÷èíі äіÿëî âæå
6 óêðàїíñüêèõ ãіìíàçіé, à íà Áóêîâèíі – 2 íіìåöüêî-óêðàїíñüêі. Ó òðüîõ
ãіìíàçіÿõ Çàêàðïàòòÿ óêðàїíñüêà ìîâà íå âèâ÷àëàñÿ âçàãàëі.
Ó Ëüâіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі íà ïî÷àòêó XX ñò. íàâ÷àëîñÿ 3 òèñ. ñòóäåíòіâ. 1894 ð. òóò çàñíîâàíî êàôåäðó іñòîðії Óêðàїíè, ÿêó î÷îëèâ Ì. Ãðóøåâñüêèé, à 1900 ð. – êàôåäðó óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè. Íåçâàæàþ÷è íà ñèëüíі
ïîëüñüêі âïëèâè, óíіâåðñèòåò ñòàâ êóëüòóðíî-îñâіòíіì öåíòðîì óêðàїíñüêîї
ãðîìàäñüêîñòі ó Ñõіäíіé Ãàëè÷èíі. Ó ×åðíіâåöüêîìó óíіâåðñèòåòі òàêîæ
áóëà êàôåäðà óêðàїíñüêîї ìîâè é ëіòåðàòóðè íà ÷îëі çі Ñ. Ñìàëü-Ñòîöüêèì.
Öåíòðîì âèùîї ñïåöіàëüíîї îñâіòè â çàõіäíîóêðàїíñüêîìó ðåãіîíі ñòàâ
Ëüâіâñüêèé ïîëіòåõíі÷íèé іíñòèòóò, 1897 ð. â ìіñòі âіäêðèòî ùå îäèí âóç –
Àêàäåìіþ âåòåðèíàðíîї ìåäèöèíè.
Çðóøåííÿ â îñâіòі â äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. î÷åâèäíі. Óòіì, ÿê і ðàíіøå, çäîáóòè ïîâíîöіííó îñâіòó âèõіäöÿì ç íåçàìîæíèõ óêðàїíñüêèõ âåðñòâ
ñóñïіëüñòâà áóëî ìàéæå íåìîæëèâî. І â Ðîñіéñüêіé, і â Àâñòðî-Óãîðñüêіé
іìïåðіÿõ íå іñíóâàëî íàëåæíèõ óìîâ äëÿ íàâ÷àííÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.
Îñîáëèâî æîðñòêîþ â öüîìó ñåíñі áóëà ëіíіÿ ðîñіéñüêîãî óðÿäó, ÿêèé çäіéñíþâàâ ïîëіòèêó ðóñèôіêàöії.
Оцініть вплив ліберальних реформ на розвиток освіти у другій половині ХІХ ст.

Íà ïî÷àòêó XX ñò. ñóñïіëüíîþ îñîáëèâіñòþ ïîáóòó áóâ çàãàëüíèé ïîòÿã
íàðîäó äî çíàíü, îñâіòè, ìèñòåöòâà; ïіäâèùóєòüñÿ íàöіîíàëüíà ñâіäîìіñòü
ëþäåé, çáіëüøóєòüñÿ çàöіêàâëåíіñòü âëàñíîþ іñòîðієþ і êóëüòóðîþ. Ó öåé
÷àñ âèíèêàþòü íîâі íåäіëüíі øêîëè é êóðñè, íàðîäíі áіáëіîòåêè, ðîáіòíè÷і
ïðîñâіòíèöüêі òîâàðèñòâà, íàðîäíі óíіâåðñèòåòè, òåàòðè, ñàìîäіÿëüíі ãóðòêè. Ðàäèêàëüíі âåðñòâè іíòåëіãåíöії áîðîëèñÿ çà äåìîêðàòèçàöіþ îñâіòè,
íàìàãàëèñÿ ïîëіïøèòè îðãàíіçàöіþ øêіëüíîї ñïðàâè.
Óïðîäîâæ 1897–1911 ðð. çðîñëà êіëüêіñòü ïî÷àòêîâèõ øêіë. Áóëî âïðîâàäæåíî íîâèé òèï íàðîäíèõ øêіë, âèùèõ ïî÷àòêîâèõ ó÷èëèù іç 4-ðі÷íèì
òåðìіíîì íàâ÷àííÿ. Çðîñòàííÿ ïîòðåáè ó ôàõіâöÿõ ñïðè÷èíèëî ðîçøèðåííÿ ìåðåæі ñåðåäíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ. Îäíàê íà âñіé òåðèòîðії Óêðàїíè
íå áóëî æîäíîãî âèøó ç óêðàїíñüêîþ ìîâîþ âèêëàäàííÿ, à â Ðîñії – íàâіòü
æîäíîї óêðàїíñüêîї øêîëè íà äåðæàâíîìó óòðèìàííі. Òàêå ñòàíîâèùå
øêіëüíîї îñâіòè çóìîâëþâàëîñÿ ðóñèôіêàòîðñüêîþ, àñèìіëÿòîðñüêîþ ïîëіòèêîþ óðÿäó ùîäî «іíîðîäöіâ», ïðàãíåííÿì çíèùèòè êóëüòóðíó ñàìîáóòíіñòü,
ñàìîñâіäîìіñòü íàðîäó, à îòæå, é áóäü-ÿêі ïîðèâàííÿ äî íàöіîíàëüíîãî òà
äåðæàâíîãî âіäðîäæåííÿ.
Ðåâîëþöіÿ 1905–1907 ðð. ïðèìóñèëà óðÿä âіä÷èíèòè óíіâåðñèòåòñüêі
äâåðі äëÿ âèõіäöіâ ç íèæ÷èõ ñòàíіâ. Òàê, ó Õàðêіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі â
1908 ð. íàâ÷àëîñÿ ìàéæå 4300 ñòóäåíòіâ, ç ÿêèõ äіòåé äâîðÿí, ÷èíîâíèêіâ,
äóõîâåíñòâà, êóïåöòâà – ïîíàä 2400, äіòåé ìіùàí, ìàéñòðîâèõ, ñåëÿí –
áіëüøå ÿê 1400. Ó 1910 ð. ñòóäåíòè íèæ÷èõ ñòàíіâ ó Êèїâñüêîìó óíіâåðñèòåòі ñòàíîâèëè 36 %, ó Íîâîðîñіéñüêîìó – 41,7 %. Öå áóëè çàçâè÷àé äіòè
ìіñüêèõ òà ñіëüñüêèõ ïіäïðèєìöіâ. Ðîáіòíèêàì і ñåëÿíàì äîñòóï äî óíіâåðñèòåòіâ çàëèøàâñÿ ïðàêòè÷íî çàêðèòèì.
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Äî ïîçèòèâíèõ çìіí ó ñèñòåìі îñâіòè ìîæíà âіäíåñòè ðîçøèðåííÿ ìåðåæі ñïåöіàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ (ðåìіñíè÷èõ, ãіðíè÷èõ, êîìåðöіéíèõ
òà іíøèõ), à òàêîæ іíñòèòóòіâ (ñåðåä íèõ – 8 ó÷èòåëüñüêèõ).
Ñêëàäíèì áóâ ñòàí îñâіòè íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ. Âëàäà íàñàäæóâàëà øêîëè ç íіìåöüêîþ і ïîëüñüêîþ ìîâàìè âèêëàäàííÿ. Ó Ãàëè÷èíі
іç 49 ñåðåäíіõ øêіë ëèøå â 4 íàâ÷àííÿ âåëîñÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. Íà
Áóêîâèíі äіÿëà âñüîãî 1 óêðàїíñüêà ãіìíàçіÿ, íà Çàêàðïàòòі óêðàїíñüêèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ íå áóëî âçàãàëі.
Óíàñëіäîê òðèâàëîї áîðîòüáè çà íàöіîíàëüíó øêîëó ãàëèöüêі é áóêîâèíñüêі óêðàїíöі íàïåðåäîäíі Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè äîìîãëèñÿ âіä÷óòíèõ
óñïіõіâ. Ó Ãàëè÷èíі – ó Ëüâîâі, Ïåðåìèøëі, Êîëîìèї, Òåðíîïîëі, Ñòàíіñëàâîâі – ôóíêöіîíóâàëî 6 óêðàїíñüêèõ äåðæàâíèõ ãіìíàçіé. Ó íèõ, à òàêîæ
ó 2510 íàðîäíèõ øêîëàõ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ íàâ÷àëîñÿ 440 òèñ. äіòåé. Íà
Áóêîâèíі â 1911 ð. áóëî 216 óêðàїíñüêèõ íàðîäíèõ øêіë (40 òèñ. ó÷íіâ òà
800 ó÷èòåëіâ). Äіÿëè óêðàїíîìîâíі äåðæàâíà ãіìíàçіÿ òà ñåìіíàðіÿ äëÿ
äіâ÷àò.
Ïðèñêîðåííÿ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó óêðàїíñüêèõ çåìåëü íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. òà ïîäàëüøà ïîëіòèçàöіÿ íàöіîíàëüíîãî ðóõó çóìîâèëè
çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі îñâіòíіõ çàêëàäіâ, çíà÷íî ðîçøèðþþ÷è ìîæëèâîñòі
äëÿ ïіäâèùåííÿ êóëüòóðíî-îñâіòíüîãî ðіâíÿ.
Який вплив мали політичні події в Російській імперії та Австро-Угорщині на освіту в українських землях?

2. Розвиток науки
Ðîçâèòîê îñâіòè, ïîøèðåííÿ ñïåöіàëüíèõ çíàíü ñïðèÿëè íàóêîâèì
äîñëіäæåííÿì. Ó äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. àêòèâíî äіþòü íàóêîâі
îá’єäíàííÿ – Õàðêіâñüêå, Êèїâñüêå, Îäåñüêå òîâàðèñòâà äîñëіäíèêіâ ïðèðîäè, ìàòåìàòè÷íå òîâàðèñòâî ïðè Õàðêіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі (1879), Êèїâñüêå ôіçèêî-ìàòåìàòè÷íå òîâàðèñòâî (1889), Òîâàðèñòâî ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Ïіâäåííîãî êðàþ, Êèїâñüêå âіääіëåííÿ Ðîñіéñüêîãî òåõíі÷íîãî
òîâàðèñòâà. Ïëіäíî ïðàöþâàëè Іñòîðè÷íå òîâàðèñòâî Íåñòîðà Ëіòîïèñöÿ
(1873), Ïіâäåííî-Çàõіäíèé âіääіë Ðîñіéñüêîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà
(1873), Êèїâñüêå þðèäè÷íå òîâàðèñòâî (1877).
Óêðàїíà äàëà ñâіòîâі ÷èìàëî âіäîìèõ ó÷åíèõ, іíæåíåðіâ, âèíàõіäíèêіâ.
Ó ñåðåäèíі 1860-õ ðîêіâ ó Õàðêіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі çóñèëëÿìè âèäàòíîãî
â÷åíîãî Ì. Áåêåòîâà çàñíîâàíî ôіçèêî-õіìі÷íå âіääіëåííÿ. Çíà÷íèõ óñïіõіâ
äîñÿãëè îäåñüêі ìàòåìàòèêè Ñ. ßðîøåíêî òà І. Òèì÷åíêî, ïðàöі ÿêèõ íå
âòðàòèëè çíà÷åííÿ äî ñüîãîäíі.
Ó 1881 ð. Îäåñüêó îáñåðâàòîðіþ î÷îëèâ àñòðîôіçèê Î. Êîíîíîâè÷. Éîãî
êîëåãà ç Êèєâà Ô. Áðåäіõіí ñòâîðèâ òåîðіþ ïîõîäæåííÿ ìåòåîðèòíèõ ïîòîêіâ
ç êîìåò. Ñâіòîâîãî âèçíàííÿ íàáóëî â÷åííÿ ïðî ôàãîöèòîç òà іìóíіòåò, ðîçðîáëåíå І. Ìå÷íèêîâèì. Ðàçîì ç Ì. Ãàìàëієþ âîíè ñòâîðèëè â Îäåñі ïåðøó
â êðàїíі áàêòåðіîëîãі÷íó ñòàíöіþ. Òóò ðîçãîðíóâ íàóêîâó äіÿëüíіñòü ùå îäèí
âèäàòíèé ìіêðîáіîëîã – Ä. Çàáîëîòíèé, ÿêèé çãîäîì ðîçðîáèâ ìåòîäè áîðîòüáè іç ÷óìîþ. Çìóøåíèé ïіä òèñêîì îáñòàâèí âèїõàòè äî Ïàðèæà, І. Ìå÷íèêîâ íåâäîâçі áóâ óäîñòîєíèé Íîáåëіâñüêîї ïðåìії.
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ПЕРСОНАЛІЇ
ІËËß ÌÅ×ÍÈÊÎÂ
(1845–1916)
«Ãåíіé І. Ìå÷íèêîâà âèÿâèâñÿ çäàòíèì ïîєäíóâàòè
іíòåëåêòóàëüíó íàïðóãó, ñïðÿìîâàíó íà ñòâîðåííÿ
ôóíäàìåíòàëüíèõ áіîëîãі÷íèõ êîíöåïöіé, ç òÿæêîþ і
÷àñòî íåâäÿ÷íîþ äіÿëüíіñòþ â ãàëóçі ïðàêòè÷íîї ìåäèöèíè. Öÿ äіÿëüíіñòü іíîäі ìàëà ãåðîї÷íèé, æåðòîâíèé
õàðàêòåð. Òàê, ïðàöþþ÷è â Îäåñі, І. Ìå÷íèêîâ ïðîâіâ
äîñëіä ñàìîçàðàæåííÿ ïîâîðîòíèì òèôîì, à â 1892 ð.,
ïіä ÷àñ åïіäåìії õîëåðè ó Ôðàíöії, âèâ÷àþ÷è âëàñòèâîñòі õîëåðíèõ âіáðіîíіâ і ðîçðîáëÿþ÷è ñïîñîáè áîðîòüáè ç íèìè, âіí âèïèâ êóëüòóðó çáóäíèêà ñìåðòåëüíîї
Іëëÿ Ìå÷íèêîâ
õâîðîáè. І. Ìå÷íèêîâ çàâæäè äîòðèìóâàâñÿ ïîçèöії
àêòèâíîãî ãóìàíіçìó. Âіí ìàâ ñòіéêó ïðèõèëüíіñòü äî àêòèâíîї äіÿëüíîñòі,
ñïðÿìîâàíîї íà ìîðàëüíå âäîñêîíàëåííÿ, äîáðîäіéíіñòü, ïåðåòâîðåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó äëÿ ïîëіïøåííÿ éîãî íà ãóìàíіñòè÷íіé îñíîâі. Éîãî êíèæêà
“Ñîðîê ðîêіâ ïîøóêó ðàöіîíàëüíîãî ñâіòîãëÿäó” (1913) ñòàëà ñâіòîãëÿäíèì ôóíäàìåíòîì äëÿ áàãàòüîõ ïîêîëіíü ëþäåé íàóêè» – òàêó õàðàêòåðèñòèêó â÷åíîìó
äàâ І. Øàðîâ ó êíèæöі «100 âèäàòíèõ іìåí Óêðàїíè».
«Ілля Ілліч справив на мене найприємніше враження. Я не зустрічав у ньому
вузькості фахівців, учених людей. Навпаки, широкий інтерес до всього і, насамперед, до естетичних сторін життя. З другого боку, складні спеціальні питання та відкриття в царині науки він так просто викладав, що вони мимоволі захоплювали
своїм інтересом. Я був вражений його енергією: незважаючи на ніч, проведену у
вагоні, він був такий живий і бадьорий, що являв собою чудовий доказ правильності
його гігієнічного, почасти навіть морально-гігієнічного режиму», – писав про І. Мечникова російський письменник Л. Толстой.

Висловте своє ставлення до самопожертви І. Мечникова заради науки.

Äî ñêàðáíèöі ñâіòîâîї íàóêè ââіéøëè ïðàöі ç ìåäèöèíè І. Ñє÷åíîâà òà
Î. Êîâàëåâñüêîãî. Ïðàöі â÷åíèõ Â. Òàðàñåíêà і Ï. Òóòêîâñüêîãî â ãàëóçі ãåîëîãії òà ìіíåðàëîãії áóëî âіäçíà÷åíî âіò÷èçíÿíèìè é ìіæíàðîäíèìè ïðåìіÿìè.
Âàãîìèé âíåñîê ó ïðèêëàäíó íàóêó çðîáèëè óêðàїíñüêі âèíàõіäíèêè.
Іíæåíåð Ì. Áåíàðäîñ 1881 ð. ïåðøèé ó ñâіòі âèíàéøîâ і çàñòîñóâàâ ó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâі äóãîâå åëåêòðîçâàðþâàííÿ. Öåé âèíàõіä ìàâ ðåâîëþöіéíå çíà÷åííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ ìåòàëîêîíñòðóêöіé. Íàïðèêіíöі XIX ñò.
іíæåíåð Î. Áîðîäіí ñòâîðèâ íàéåêîíîìі÷íіøèé ïàðîâîç.
Ó ãàëóçі ìîâîçíàâñòâà ïîìіòíèé ñëіä çàëèøèëè ïðàöі Î. Ïîòåáíі é
Ï. Æèòåöüêîãî. Íîâèé íàïðÿì â åòíîãðàôі÷íèõ äîñëіäæåííÿõ ïîâ’ÿçàíèé
ç іì’ÿì Ì. Ñóìöîâà. Éîãî ïðàöі çàñâіä÷óâàëè ñàìîáóòíіñòü óêðàїíñüêîãî
íàðîäó, ùî ìàâ ãëèáîêå іñòîðè÷íå êîðіííÿ, çâè÷àї, òðàäèöії.
Ñïðàâæíüîþ ïîäієþ â êóëüòóðíîìó і íàóêîâîìó æèòòі Óêðàїíè ñòàâ
âèõіä ó 1907–1909 ðð. 4 òîìіâ ñëîâíèêà óêðàїíñüêîї ìîâè Á. Ãðіí÷åíêà.
Óïðîäîâæ 1907–1908 ðð. âèéøëî äðóêîì 2 òîìè «Óêðàїíñüêîї ãðàìàòèêè»
À. Êðèìñüêîãî. Â. Ãíàòþê ïіäãîòóâàâ 6 òîìіâ «Åòíîãðàôі÷íîãî çáіðíèêà» і
ðåäàãóâàâ çáіðíèê «Ìàòåðіàëè äëÿ óêðàїíñüêîї åòíîëîãії».
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ПЕРСОНАЛІЇ
ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÃÍÀÒÞÊ
(1871–1926)
Åòíîãðàô, ôîëüêëîðèñò, ìîâîçíàâåöü, ëіòåðàòóðîçíàâåöü, îðãàíіçàòîð íàóêè. Íàðîäèâñÿ íà Òåðíîïіëüùèíі
â ðîäèíі äÿêà. Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ôіëîñîôñüêîãî ôàêóëüòåòó Ëüâіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó îòðèìàâ çàïðîøåííÿ ïðàöþâàòè â ÍÒØ. Ç 1895 ïî 1903 ð. áðàâ ó÷àñòü ó
øåñòè íàóêîâèõ åêñïåäèöіÿõ ïî Çàêàðïàòñüêіé Óêðàїíі, Ñõіäíіé Ñëîâà÷÷èíі, Ïіâäåííіé Óãîðùèíі. ßê ïіäñóìîê öèõ äîñëіäæåíü âèéøëî 6 òîìіâ åòíîãðàôі÷íèõ
ìàòåðіàëіâ. Çà ñëîâàìè І. Ôðàíêà, Ãíàòþê áóâ «ôåíîìåíàëüíî ùàñëèâèì çáèðà÷åì óñÿêîãî åòíîãðàôі÷íîãî
ìàòåðіàëó, ÿêîìó ç íàøèõ äàâíіøèõ çáèðà÷іâ, ìàáóòü,
íå äîðіâíÿâñÿ íіõòî». Äëÿ íüîãî áóëè íåâіääіëüíі ïîÂîëîäèìèð Ãíàòþê
íÿòòÿ «ìîâà» і «êóëüòóðà». Ãíàòþê ÷àñòî ïîðóøóâàâ
ïðîáëåìè çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі óêðàїíñüêèõ øêіë â Àâñòðî-Óãîðùèíі, äîìàãàâñÿ çàïðîâàäæåííÿ â ñåðåäíіé і âèùіé øêîëі óêðàїíñüêîї ìîâè âèêëàäàííÿ.
Визначте роль виходу друком мовознавчих праць В. Гнатюка, Б. Грінченка та А. Кримського для розвитку національного руху.

Çíà÷íèõ óñïіõіâ äîñÿãëè óêðàїíñüêі â÷åíі â ãàëóçі ñóñïіëüíèõ íàóê.
Ïîìіòíèé âíåñîê ó ðîçâèòîê åêîíîìі÷íîї íàóêè çðîáèëè Ì. Ëåâèòñüêèé,
Ì. Áóíãå, Á. Êіñòÿêіâñüêèé òà іíøі.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. ç’ÿâëÿєòüñÿ íèçêà íàóêîâèõ ïðàöü Î. Ëàçàðåâñüêîãî, Â. Àíòîíîâè÷à, Ä. Áàãàëіÿ, Î. Єôèìåíêî іç øèðîêîãî êîëà
ïèòàíü âіò÷èçíÿíîї іñòîðії. Äî ñüîãîäíі âîíè є íàéґðóíòîâíіøèì âèêëàäîì
óêðàїíñüêîї ìèíóâøèíè ç íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ.
Ó êіíöі XIX ñò. ç’ÿâèëàñÿ òðèòîìíà «Іñòîðіÿ çàïîðîçüêèõ êîçàêіâ»
Ä. ßâîðíèöüêîãî, ÿêà é íèíі ñïðèéìàєòüñÿ ÷èòà÷àìè іç öіêàâіñòþ. Äî òîãî
æ ó÷åíèé ñòâîðèâ óíіêàëüíó êîëåêöіþ ìàòåðіàëüíèõ ïàì’ÿòîê іç Çàïîðіææÿ і Ïіâäåííîї Óêðàїíè.
1908 ð. â Ïåòåðáóðçі âèéøëà ïåðøà іñòîðè÷íà ïðàöÿ Ì. Àðêàñà óêðàїíñüêîþ ìîâîþ – «Іñòîðіÿ Óêðàїíè-Ðóñè». 1906 ð. ðîñіéñüêîþ ìîâîþ íàäðóêîâàíî íàïèñàíó ùå â 1890-õ ðîêàõ «Èñòîðèþ óêðàèíñêîãî íàðîäà»
Î. Єôèìåíêî. Âîíà ñòàëà ïåðøîþ æіíêîþ – äîêòîðîì іñòîðè÷íèõ íàóê ó
Ðîñіéñüêіé іìïåðії. Ìèíóëîìó Ñëîáіäñüêîї Óêðàїíè áóëî ïðèñâÿ÷åíî ґðóíòîâíі ïðàöі Ä. Áàãàëіÿ «Èñòîðèÿ ãîðîäà Õàðüêîâà» òà «Іñòîðіÿ Ñëîáіäñüêîї
Óêðàїíè». Âіäêðèòòÿìè ñâіòîâîãî çíà÷åííÿ óâіí÷àëèñÿ ïîøóêè àðõåîëîãà
Â. Õâîéêè â Êèєâі, Òðèïіëëі, Ñåðåäíüîìó Ïîäíіïðîâ’ї.
Іñòîðіþ êðàїí Єâðîïè äîñëіäæóâàâ І. Ëó÷èöüêèé – îäèí іç ïðåäñòàâíèêіâ
ðîñіéñüêî-óêðàїíñüêîї øêîëè, çíàíîї ñâîїìè äîñëіäæåííÿìè àãðàðíèõ âіäíîñèí ó Ôðàíöії ïåðåõіäíîї äîáè âіä Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ äî êàïіòàëіçìó.
Ó Ëüâіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі çóñèëëÿìè Ñ. Ðóäíèöüêîãî çàêëàäåíî ôóíäàìåíò íîâîãî íàóêîâîãî íàïðÿìó – ãåîãðàôі÷íîãî óêðàїíîçíàâñòâà. Ó ïðàöÿõ
ó÷åíîãî îáñòîþâàëèñÿ ïðàãíåííÿ óêðàїíöіâ äî íàöіîíàëüíî-äåðæàâíîãî
ñàìîâèçíà÷åííÿ.
Îêðåìå ìіñöå â ðîçâèòêó іñòîðè÷íèõ äîñëіäæåíü íàëåæèòü Ì. Ãðóøåâñüêîìó.
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ПЕРСОНАЛІЇ
ÌÈÕÀÉËÎ ÃÐÓØÅÂÑÜÊÈÉ
(1866–1934)
Іñòîðèê, ãðîìàäñüêèé і ïîëіòè÷íèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ
íà Õîëìùèíі. Âîñåíè 1872 ð. ðîäèíà ïåðåїõàëà äî
Ñòàâðîïîëÿ. Ñàìå â öåé ÷àñ, çà ñëîâàìè іñòîðèêà, âіí
ïî÷èíàє ñâіäîìî æèòè. Ïіä ÷àñ êàíіêóë âіí ç òàòîì і
ìàìîþ âіäâіäóâàâ ðіäíþ â ñ. Ñåñòðèíіâöі íåïîäàëіê
Êîçÿòèíà. Çãîäîì ïèñàâ ó ñâîїõ «Ñïîìèíàõ»: «Óêðàїíñüêå ñåëî, ëіñè, âîäè, óêðàїíñüêèé íàðîä, óêðàїíñüêà
ìîâà – âñå öå ââіðâàëîñÿ â ìîþ äóøó, ÿê ÿêèéñü іíøèé,
êðàùèé ñâіò».
Ìèõàéëî
Óïðîäîâæ 1880–1886 ðð. ìàéáóòíіé іñòîðèê íàâ÷àâñÿ
Ãðóøåâñüêèé
ó Òèôëіñüêіé ãіìíàçії íà Çàêàâêàççі. Áàãàòî ÷èòàâ,
ïî÷àâ çàõîïëþâàòèñÿ òâîðàìè Ï. Êóëіøà, Ì. Êîñòîìàðîâà, Ì. Äðàãîìàíîâà,
Ì. Ìàêñèìîâè÷à. Áàòüêî ïåðåäïëà÷óâàâ äëÿ Ìèõàéëà æóðíàë «Êèåâñêàÿ ñòàðèíà», ÿêèé äðóêóâàâ ìàòåðіàëè ç ïèòàíü óêðàїíñüêîї іñòîðії, ëіòåðàòóðè é
öåðêâè і, ÿê çãàäóâàâ Ì. Ãðóøåâñüêèé, ôîðìóâàâ éîãî ñâіòîãëÿä ó ïîìіðêîâàíîìó ëіáåðàëüíîìó íàïðÿìі ç íàðîäíèöüêèìè óõèëàìè òà «êóëüòóðíî-íàöіîíàëüíîþ çàêðàñêîþ».
Ì. Ãðóøåâñüêèé íàâ÷àâñÿ íà іñòîðèêî-ôіëîëîãі÷íîìó ôàêóëüòåòі Êèїâñüêîãî
óíіâåðñèòåòó ñâ. Âîëîäèìèðà. Éîãî ïåðøîþ іñòîðè÷íîþ ðîçâіäêîþ ñòàâ òðàêòàò «Þæíîðóññêèå ãîñïîäàðñêèå çàìêè â ïîëîâèíå XVI âåêà». Íà òðåòüîìó
êóðñі çà ïîðàäîþ Â. Àíòîíîâè÷à íàïèñàâ ôóíäàìåíòàëüíó ïðàöþ «Èñòîðèÿ
Êèåâñêîé çåìëè îò ñìåðòè ßðîñëàâà äî êîíöà XVI âåêà», çà ÿêó éîãî íàãîðîäèëè çîëîòîþ ìåäàëëþ.
Ó 1894 ð. ãðîìàäñüêіñòü Ãàëè÷èíè âèáîðîëà ïðàâî íà âіäêðèòòÿ ó Ëüâіâñüêîìó
óíіâåðñèòåòі êàôåäðè óêðàїíñüêîї іñòîðії (îôіöіéíî «âñåñâіòíüîї іñòîðії çі ñïåöіàëüíèì îãëÿäîì íà іñòîðіþ Ñõіäíîї Єâðîïè»). Î÷îëèòè її çàïðîïîíóâàëè
Â. Àíòîíîâè÷ó, àëå òîé, çâàæàþ÷è íà ñâіé âіê, âіäìîâèâñÿ íà êîðèñòü Ì. Ãðóøåâñüêîãî. Âіäòîäі é àæ äî 1913 ð. Ì. Ãðóøåâñüêèé ïðàöþâàâ ó Ëüâіâñüêîìó
óíіâåðñèòåòі é áóâ ïîâ’ÿçàíèé ç ãðîìàäñüêèì і íàóêîâèì æèòòÿì Ãàëè÷èíè.
Ïåðøèé ïðîôåñîð іñòîðії Óêðàїíè íà âñòóïíіé ëåêöії âèêëàâ ñâîþ іñòîðіîñîôñüêó êîíöåïöіþ òàê: óñі ïåðіîäè іñòîðії Ðóñè-Óêðàїíè íåðîçðèâíі, à іäåÿ äåðæàâíîñòі óêðàїíñüêîãî íàðîäó «ïåðåõîäèòü ÷åðåç óâåñü òîé ðÿä âіêіâ»; íàðîä
«єñòü єäèíèé ãåðîé іñòîðії»; äåðæàâíèé óñòðіé öіêàâèé äëÿ іñòîðії ëèøå òèì,
ùî «âіí âïëèâàâ íà ñòàí íàðîäó», çàçíàâàâ âïëèâó ãðîìàäè é âіäïîâіäàâ її
áàæàííÿì і çìàãàííÿì; êóëüòóðà äëÿ іñòîðії öіêàâà òèì, ùî âіäáèâàє åëåìåíòè çàãàëüíîíàðîäíі.
1894 ð. Ì. Ãðóøåâñüêèé î÷îëèâ іñòîðèêî-ôіëîñîôñüêó ñåêöіþ ÍÒØ, à ç 1897 ð.
ñòàâ ãîëîâîþ òîâàðèñòâà, íàáëèæàþ÷è éîãî äî ðіâíÿ àêàäåìії íàóê єâðîïåéñüêîãî çðàçêà. 1895–1913 ðð. ó÷åíèé ðåäàãóâàâ «Çàïèñêè» ÍÒØ, ÿêèõ âèéøëî
ïîíàä 100 òîìіâ. Êðіì òîãî, ñòàâ ñïî÷àòêó ãîëîâîþ ñïîñòåðåæíîї ðàäè, à çãîäîì î÷îëèâ äèðåêöіþ «Óêðàїíñüêî-ðóñüêîї âèäàâíè÷îї ñïіëêè», ùî âèïóñòèëà
áëèçüêî 300 óêðàїíñüêèõ êíèæîê, ïåðåâàæíî іñòîðè÷íîї òåìàòèêè. Çà éîãî
іíіöіàòèâîþ 1898 ð. ïî÷àâ âèõîäèòè ùîìіñÿ÷íèê «Ëіòåðàòóðíî-íàóêîâèé âіñíèê», íàâêîëî ÿêîãî ãóðòóâàëèñÿ ïðîâіäíі ëіòåðàòîðè, çîêðåìà І. Ôðàíêî òà
Â. Ãíàòþê.
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Íåìàëî çðîáèâ Ì. Ãðóøåâñüêèé і äëÿ ðîçâèòêó óêðàїíñüêîї îñâіòè â Ãàëè÷èíі.
Îðãàíіçîâàíèé íèì íàóêîâèé ñòóäåíòñüêèé ãóðòîê íàëі÷óâàâ áëèçüêî ñîòíі
ñëóõà÷іâ. Çà éîãî іíіöіàòèâîþ ñòâîðþâàëèñÿ óêðàїíñüêі ïðèâàòíі øêîëè. Âіä
1910 ð. âіí î÷îëþâàâ «Êðàєâèé øêіëüíèé ñîþç». Áóâ ïî÷åñíèì ÷ëåíîì ëüâіâñüêîї
«Ïðîñâіòè», ÿêà çàëó÷àëà äî çíàíü øèðîêі âåðñòâè óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ.
Чому М. Грушевського вважають «батьком української історії»?

Ó âóçàõ Ïðàãè ïðîâîäèëè äîñëіäè ôіçèê çі ñâіòîâèì іì’ÿì І. Ïóëþé òà
õіìіê І. Ãîðáà÷åâñüêèé. Îñòàííіé, ïðîôåñîð Ïðàçüêîãî óíіâåðñèòåòó, âèäàâ
4-òîìíèé êóðñ ëіêàðñüêîї õіìії ÷åñüêîþ ìîâîþ, êóðñ õіìії óêðàїíñüêîþ
ìîâîþ. Ïðîðèâ ó÷åíèõ Óêðàїíè â áіîëîãії äîçâîëèâ ñòâîðèòè â Êèєâі ó
1898 ð. Áàêòåðіîëîãі÷íèé іíñòèòóò, äå ïðîäóêòèâíî ïðàöþâàëè ôіçіîëîã
Â. Áåö, ãіñòîëîãè Î. Іâàêіí, Ô. Ëîìèíñüêèé òà іíøі â÷åíі.
Âàãîìèé âíåñîê ó ñâіòîâó íàóêó çðîáèëè óêðàїíñüêі â÷åíі-ïðèðîäîçíàâöі, çîêðåìà Â. Âåðíàäñüêèé îáґðóíòóâàâ öіëіñíіñòü Âñåñâіòó, äîâîäèâ ïðіîðèòåò çàãàëüíîëþäñüêèõ öіííîñòåé íàä óñіìà іíøèìè.
Íîâèé íàïðÿì â åêîíîìі÷íіé íàóöі ðîçðîáëÿâ Ì. Òóãàí-Áàðàíîâñüêèé,
àâòîð ïðàöü «Ñîöіàëüíі îñíîâè êîîïåðàöії», «Îñíîâè ïîëіòè÷íîї åêîíîìії».
Íà ïî÷àòêó XX ñò. Óêðàїíà âèéøëà íà ïåðåäîâі ðóáåæі â ðîçâèòêó ïîâіòðîïëàâàííÿ. Ä. Ãðèãîðîâè÷ ñêîíñòðóþâàâ ïåðøèé ó ñâіòі ãіäðîëіòàê,
І. Ñіêîðñüêèé – áàãàòîìîòîðíèé ëіòàê.
ПЕРСОНАЛІЇ
ІÃÎÐ ÑІÊÎÐÑÜÊÈÉ
(1889–1972)
Àâіàêîíñòðóêòîð, ï
ïіäïðèєìåöü. Íàðîäèâñÿ ó Êèєâі â ðîäèíі ïðîôåñîðà Óíіâåðñèòåòó ñâ. Âîëîä
äèìèðà. Ïðîôåñîð Іâàí Ñіêîðñüêèé çàñíóâàâ ïåðøèé ó ñâіòі Іíñòèòóò äèòÿ÷î
îї ïñèõîëîãії. Â Іãîðÿ ðàíî âèÿâèëèñÿ âèçíà÷íі òåõíі÷íі
çäіáíîñòі. Çі ñòóäåí
çäіáíîñòі
ñòóäåíòñüêèõ ðîêіâ þíàê çàõîïèâñÿ êîíñòðóþâàííÿì ëіòàëüíèõ
àïàðàòіâ. Òâîð÷èé ïіäõіä äî ðîáîòè і âèíÿòêîâà ïðàöåçäàòíіñòü І. Ñіêîðñüêîãî äàëè çìîãó ñêîíñòðóþâàòè ëіòàê Ñ-6 іç äâèãóíîì ïîòóæíіñòþ 100 êіíñüêèõ
ñèë òà êàáіíîþ äëÿ òðüîõ ïàñàæèðіâ. Ó ãðóäíі 1911 ð. íà íüîìó áóëî âñòàíîâ-

1

2

1 – Іãîð Ñіêîðñüêèé. Ñâіòëèíà 1914 ð.
2 – І. Ñіêîðñüêèé (ïðàâîðó÷) òà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Í. Êàóëüáàðñ (ó öåíòðі) íà
áîðòó àåðîïëàíà «Ðóñüêèé âèòÿçü». Ñâіòëèíà 1915 ð.
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ëåíî ñâіòîâèé ðåêîðä øâèäêîñòі – 111 êì/ãîä. Íàñòóïíèé åòàï äіÿëüíîñòі
òàëàíîâèòîãî êîíñòðóêòîðà ïîâ’ÿçàíèé ç ïåðåõîäîì äî âàæêîãî ëіòàêîáóäóâàííÿ.
Íàâåñíі 1913 ð. ç’ÿâèâñÿ ïðèíöèïîâî íîâèé ëіòàê – áіïëàí «Ðóñüêèé âèòÿçü»,
ÿêèé çà ñâîїìè ïàðàìåòðàìè çíà÷íî ïåðåâåðøóâàâ óñі âіäîìі íà òîé ÷àñ ëіòàëüíі
àïàðàòè, âіí ìàâ ÷îòèðè äâèãóíè, çàêðèòó ïіëîòñüêó êàáіíó і çðó÷íèé ñàëîí äëÿ
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèðіâ. Іíòåíñèâíî ïðàöþþ÷è, ðåàëіçóþ÷è òâîð÷і çàäóìè, І. Ñіêîðñüêèé íåâäîâçі ñòâîðèâ ùå îäèí ìîãóòíіé ëіòàê – «Іëëÿ Ìóðîìåöü», ÿêèé ó
ãðóäíі 1913 ð. âñòàíîâèâ ñâіòîâèé ðåêîðä âàíòàæîïіäéîìíîñòі. Âèõîäåöü іç Óêðàїíè óñëàâèâ ñâîє іì’ÿ ÿê îäèí ç íàéâіäîìіøèõ àâіàêîíñòðóêòîðіâ ñâіòó.

1908 ð. â Îäåñі âіäêðèòî ïåðøèé àåðîêëóá. Ï. Íåñòåðîâ ðîçðîáèâ òåîðіþ
òà ïðèéîìè âèùîãî ïіëîòàæó, ïåðøèé ó ñâіòі âèêîíàâ «ìåðòâó ïåòëþ», ùî
çãîäîì äіñòàëà íàçâó «ïåòëÿ Íåñòåðîâà».
Оцініть внесок українських винахідників у авіабудівну галузь.

3. Емансипація жінки. Х. Алчевська. С. Русова
Åìàíñèïàöіÿ æіíîê є íàäàííÿì їì ðіâíîïðàâíîñòі â ñóñïіëüíіé òà òðóäîâіé äіÿëüíîñòі, ó ñôåðі ñіìåéíîãî æèòòÿ. Ðіâíîïðàâíіñòü ïðèïóñêàє ïðàâî
æіíîê íà îñâіòó, ïðàâî îáèðàòè і áóòè îáðàíîþ â äåðæàâíі îðãàíè âëàäè,
ïðàâî íà ïðàöþ.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÕÐÈÑÒÈÍÀ ÀË×ÅÂÑÜÊÀ
(1841–1920)
Ïåäàãîã, ãðîìàäñüêà äіÿ÷êà. Íàðîäèëàñÿ â ì. Áîðçíà
×åðíіãіâñüêîї ãóáåðíії ó äâîðÿíñüêіé ðîäèíі. Îñâіòó
çäîáóëà ñàìîòóæêè, àëå ç äèòèíñòâà ìðіÿëà ñòàòè
â÷èòåëüêîþ. Ó 1860-õ ðîêàõ ïіä ïñåâäîíіìîì «Óêðàїíêà» äðóêóâàëàñÿ â æóðíàëі «Êîëîêîë». 1862 ð.
ïåðåїõàëà äî Õàðêîâà, äå ñòàëà àêòèâíèì ÷ëåíîì
òîâàðèñòâà «Ãðîìàäà», ìåòîþ ÿêîãî áóëî íàðîäíå
ïðîñâіòíèöòâî. Ñêëàâøè іñïèò íà ïðàâî âèêëàäàòè,
Àë÷åâñüêà â 1862 ð. çàñíóâàëà íåäіëüíó øêîëó äëÿ
æіíîê.
Õðèñòèíà
Óïðîäîâæ 1862–1870 ðð. øêîëà іñíóâàëà íåëåãàëüíî,
Àë÷åâñüêà
çàíÿòòÿ âіäáóâàëèñÿ âäîìà â Àë÷åâñüêîї. Øêîëà Àë÷åâñüêîї áóëà íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì, ÿêèé äàâàâ çíà÷íî øèðøó îñâіòó, íіæ
çâè÷àéíà íåäіëüíà øêîëà. Âèêëàäà÷і-«íåäіëüíèêè» (ñåðåä ÿêèõ áóëè âіäîìі
â÷åíі Ä. Áàãàëіé òà Â. Äàíèëåâñüêèé) ó ñâîїé ðîáîòі âèêîðèñòîâóâàëè ïåðåäîâі
îñâіòíі ìåòîäèêè. Ó øêîëі áóëà áіáëіîòåêà, à äëÿ її ïîïîâíåííÿ іñíóâàëà «Êîìіñіÿ ç ðîçãëÿäó íîâèõ êíèã». Âåëèêå çíà÷åííÿ ó âèõîâíîìó ïðîöåñі íàäàâàëîñÿ ïîçàêëàñíіé ðîáîòі. Íîâîðі÷íі ÿëèíêè, ïðîãóëÿíêè çà ìіñòî, âіäâіäóâàííÿ
òåàòðіâ, ìóçè÷íî-òåàòðàëіçîâàíі âèñòàâè áóëè ñêëàäîâèìè íàâ÷àííÿ.
Ó 1879 ð. Õ. Àë÷åâñüêà îðãàíіçóâàëà ïîäіáíó äî õàðêіâñüêîї íåäіëüíó øêîëó â
ñ. Îëåêñіїâöі íà Êàòåðèíîñëàâùèíі, ó ÿêіé ó÷èòåëþâàâ ïèñüìåííèê Á. Ãðіí÷åíêî.
Ïîðÿä ç ïðîñâіòíèöüêîþ Õ. Àë÷åâñüêà çàéìàëàñÿ ëіòåðàòóðíîþ і íàóêîâî-ïåäàãîãі÷íîþ äіÿëüíіñòþ. Çà її іíіöіàòèâè òà áåçïîñåðåäíüîãî êåðіâíèöòâà áóëî

Розділ VІІ. Повсякденне життя та культура України

243

âèäàíî òðèòîìíèé ïîêàæ÷èê «×òî ÷èòàòü íàðîäó?» (1884–1906), ÿêèé íà âèñòàâêàõ â Àíòâåðïåíі, ×èêàãî é Ïàðèæі îòðèìàâ íàéâèùі íàãîðîäè. Ïåäàãîãі÷íà äіÿëüíіñòü Àë÷åâñüêîї çäîáóëà âñåñâіòíє âèçíàííÿ íà Ìіæíàðîäíîìó
êîíãðåñі ïðèâàòíîї іíіöіàòèâè ó ñïðàâі íàðîäíîї îñâіòè (Ôðàíöіÿ, 1889), її áóëî
îáðàíî âіöå-ïðåçèäåíòîì Ìіæíàðîäíîї ëіãè îñâіòè.

ÑÎÔІß ÐÓÑÎÂÀ
(1856–1940)
Ïåäàãîã, ãðîìàäñüêà äіÿ÷êà. Íàðîäèëàñÿ â àðèñòîêðàòè÷íіé ðîäèíі â ñ. Îëåøíÿ íà ×åðíіãіâùèíі. Áàòüêî Ôåäіð Ëіíäôîðñ – øâåä çà ïîõîäæåííÿì, áóâ âіäñòàâíèì
ðîñіéñüêèì îôіöåðîì, ìàòè – Ãàííà Æåðâå – ôðàíöóæåíêà, âèñîêîîñâі÷åíà é іíòåëіãåíòíà æіíêà. Âîíà ïîìåðëà,
êîëè Ñîôії ùå íå áóëî é ÷îòèðüîõ ðîêіâ. Âèõîâàííÿì
äіâ÷èíè çàéìàâñÿ áàòüêî, ñòàðøà ñåñòðà Ìàðіÿ òà íÿíÿ,
ïðîñòà óêðàїíñüêà ñåëÿíêà, ïðî ÿêó Ñîôіÿ çãàäóâàëà ç
Ñîôіÿ Ðóñîâà
òåïëîòîþ âñå æèòòÿ. Áóëè é ãóâåðíàíòêè, ÿêі íàâ÷àëè
ôðàíöóçüêîї, àíãëіéñüêîї òà íіìåöüêîї ìîâ.
Ïî÷àòêîâó îñâіòó Ñîôіÿ çäîáóëà âäîìà. Ó 10 ðîêіâ âîíà âñòóïèëà äî òðåòüîãî
êëàñó íàéïðåñòèæíіøîї ó Êèєâі Ôóíäóêëåїâñüêîї æіíî÷îї ãіìíàçії, ÿêó çàêіí÷èëà 1870 ð. іç çîëîòîþ ìåäàëëþ. Ðàïòîâà ñìåðòü áàòüêà â 1871 ð. çìіíèëà
æèòòÿ Ñîôії. Âîíà âèðіøóє ïðèñâÿòèòè ñåáå ïåäàãîãі÷íіé ñïðàâі. 1871 ð. Ñîôіÿ
ó ñâîї 15 ðîêіâ ðàçîì çі ñòàðøîþ ñåñòðîþ âіäêðèëà â Êèєâі ïåðøèé óêðàїíîìîâíèé äèòÿ÷èé ñàäîê, ÿêèé, çîêðåìà, âіäâіäóâàëè äіòè âіäîìîãî óêðàїíñüêîãî ïèñüìåííèêà Ì. Ñòàðèöüêîãî. Ñàìå çà éîãî ñïðèÿííÿ ñåñòðè ïîçíàéîìèëèñü
іç ðîäèíîþ êîìïîçèòîðà Ì. Ëèñåíêà òà іíøèìè âèäàòíèìè äіÿ÷àìè óêðàїíñüêîї êóëüòóðè, ÷ëåíàìè Êèїâñüêîї ãðîìàäè. Ïіä їõíіì âïëèâîì äî ãðîìàäñüêîї äіÿëüíîñòі ïðèєäíàëàñü і Ñîôіÿ. Âîíà áðàëà ó÷àñòü ó їõíіõ çàõîäàõ,
çàéìàëàñÿ âèâ÷åííÿì óêðàїíñüêîї êóëüòóðè, ìîâè, åòíîãðàôії, ôîëüêëîðó.
1906 ð. Ñ. Ðóñîâà âèäàëà «Óêðàїíñüêèé áóêâàð» òà íèçêó ñòàòåé, ïðèñâÿ÷åíèõ
àíàëіçó ïðîáëåì íàöіîíàëüíîї øêîëè ðіçíèõ íàðîäíîñòåé Ðîñії, çîêðåìà áіëîðóñіâ òà óêðàїíöіâ. Ç 1909 ð. âèêëàäàëà ïåäàãîãіêó ó Ôðåáåëіâñüêîìó æіíî÷îìó іíñòèòóòі, ÿêèé ãîòóâàâ âèõîâàòåëüîê äîøêіëüíèõ çàêëàäіâ, òà ôðàíöóçüêó
ìîâó â Êîìåðöіéíîìó іíñòèòóòі. Ñ. Ðóñîâà ґðóíòîâíî âèâ÷àëà çàðóáіæíі êîíöåïöії ðåôîðìóâàííÿ øêîëè. Îñíîâíà її іäåÿ çâîäèëàñü äî íåîáõіäíîñòі ñòâîðèòè óêðàїíñüêó íàöіîíàëüíó ñèñòåìó îñâіòè.
На основі життєписів Х. Алчевської та С. Русової схарактеризуйте
процеси емансипації жінки у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕ
Е РЕВІ
ВІР
Р ТЕ СЕБЕ
С ЕБ
БЕ
1. Що відбулося раніше: відкриття Харківського чи Новоросійського
університету?
2. Висловте своє бачення розвитку освітнього процесу на українських
землях у другій половині XIX – на початку XX ст.
3. Доберіть факти з біографії М. Грушевського, що свідчать про нього як про представника національно-культурного руху.
4. Оцініть внесок українських учених у світову науку.
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§ 39. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ
1. Розвиток літератури

Ëåîíіä Ãëіáîâ

Ìàðêî Âîâ÷îê

Іâàí
Íå÷óé-Ëåâèöüêèé

Óêðàїíñüêà ëіòåðàòóðà äðóãîї ïîëîâèíè XIX ñò.
íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç óñíîþ íàðîäíîþ òâîð÷іñòþ.
Òâîðè òîãî÷àñíèõ ëіòåðàòîðіâ: áàéêè Ë. Áîðîâèêîâñüêîãî òà Ë. Ãëіáîâà, îïîâіäàííÿ Ìàðêà Âîâ÷êà –
ñïîâíåíі ðîìàíòèçìó, ñåíòèìåíòàëüíîñòі, ïîâ÷àëüíîñòі.
Òàëàíò І. Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî – ïèñüìåííèêà,
ïóáëіöèñòà, ëіòåðàòóðî- òà òåàòðîçíàâöÿ – âèÿâèâñÿ
íå ëèøå â ïîáóòîâèõ ïîâіñòÿõ («Ìèêîëà Äæåðÿ»,
«Êàéäàøåâà ñіì’ÿ»), à é â іíøèõ ëіòåðàòóðíèõ æàíðàõ, çîêðåìà іñòîðè÷íîìó ðîìàíі («Êíÿçü ßðåìà
Âèøíåâåöüêèé», «Ãåòüìàí Іâàí Âèãîâñüêèé») òà äðàìàòóðãії. Äîëÿ óêðàїíñüêîãî ñåëà çàéìàє öåíòðàëüíå
ìіñöå â ðîìàíі Ïàíàñà Ìèðíîãî «Õіáà ðåâóòü âîëè,
ÿê ÿñëà ïîâíі?» òà іíøèõ éîãî òâîðàõ.
Âåëèêîþ àêòèâíіñòþ âіäçíà÷àëîñÿ ëіòåðàòóðíå
æèòòÿ Çàõіäíîї Óêðàїíè. Çíà÷íîþ ìіðîþ éîãî
íàïðÿì âèçíà÷àëà òâîð÷іñòü І. Ôðàíêà – ïîåòà,
ïóáëіöèñòà, ëіòåðàòóðîçíàâöÿ. Éîãî ïîåòè÷íі òà ïðîçîâі òâîðè (çáіðêè «Çіâ’ÿëå ëèñòÿ», «Áîðèñëàâ ñìієòüñÿ», ïîâіñòü «Çàõàð Áåðêóò») óâіéøëè äî ñêàðáíèöі
âіò÷èçíÿíîї ëіòåðàòóðè. Íå îìèíóâ ó ñâîїõ òâîðàõ
І. Ôðàíêî íàðîñòàííÿ ñîöіàëüíîї àêòèâíîñòі ïіä ÷àñ
ðåâîëþöії 1905–1907 ðð. Ïðî öå ñâіä÷àòü íàïèñàíі
òîäі êàçêà «Áóäÿêè», ïîåìà «Ìîéñåé», âіðøі «Ñіéòå
áіëüøå», «Áëàæåííèé ìóæ», âîëüíі âіðøі, ñòàòòі
«Ñóõèé ïåíü», «Îäâåðòèé ëèñò äî ãàëèöüêî-óêðàїíñüêîї ìîëîäіæі», «Ùèðіñòü òîíó і ùèðіñòü ïåðåêîíàíü», «Íîâà іñòîðіÿ ðîñіéñüêîї ëіòåðàòóðè» òà іí.
Âîíè ñïîâíåíі âіðè â ïåðåìîãó óêðàїíñüêîãî íàðîäó,
ó òîðæåñòâî іñòîðè÷íîї ñïðàâåäëèâîñòі. Çàâäÿêè
éîãî áàãàòîãðàííіé äіÿëüíîñòі ëіòåðàòóðíå òà ôіëîñîôñüêå îñìèñëåííÿ çíàéøëî ñâîє âòіëåííÿ ó
âèçâîëüíîìó ïðàãíåííі óêðàїíñüêîãî íàðîäó, áóëî
âèçíà÷åíî ìіñöå óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè ñåðåä іíøèõ
ëіòåðàòóð ñëîâ’ÿíñòâà і ñâіòó, çàïðîïîíîâàíî ñàìîáóòíє âèðіøåííÿ âàæëèâèõ ñóñïіëüíèõ, åòèêî-ôіëîñîôñüêèõ ïðîáëåì, ñòâîðåíî åñòåòè÷íі öіííîñòі, ùî
ïіäіéìàëè óêðàїíñüêó ëіòåðàòóðó íà ñâіòîâèé ðіâåíü.
À. Ñâèäíèöüêèé íàïèñàâ ïåðøèé óêðàїíñüêèé
ñîöіàëüíî-ïñèõîëîãі÷íèé ðîìàí «Ëþáîðàöüêі», ÿêèé
áóëî íàïèñàíî äëÿ «Îñíîâè». Îïóáëіêîâàíî (ñêîðî÷åíî)
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ó æóðíàëі «Çîðÿ» (1886). Ïîâíå âèäàííÿ òâîðó ç’ÿâèëîñÿ â Êèєâі (1901). Àâòîð ïîêàçóє ïðîöåñ çàíåïàäó
ïàòðіàðõàëüíîї ðîäèíè ñіëüñüêîãî ñâÿùåíèêà ïіä
òèñêîì íîâèõ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ óìîâ ñåðåäèíè
XIX ñò.
Ó Ëüâîâі ç’ÿâèëèñÿ ïåðøі òâîðè âèäàòíîї óêðàїíñüêîї ïîåòåñè – Ëåñі Óêðàїíêè («Äîñâіòíі âîãíі»,
«Íåâіëüíè÷і ïіñíі», «Íàïèñ íà ðóїíі»). Ïîåòåñà çàëèøèëàñÿ ìèòöåì-ãðîìàäÿíèíîì, ãîñòðî ðåàãóþ÷è íà
ÿâèùà íàâêîëèøíüîãî æèòòÿ («Ïіñíі ïðî âîëþ»,
«Êàçêà ïðî Îõà-÷óäîòâîðà»), òàëàíîâèòî âèñâіòëþâàëà çàãàëüíîëþäñüêі, ôіëîñîôñüêі, ðåëіãіéíі é іñòîËåñÿ Óêðàїíêà
ðè÷íі òåìè («Êàìіííèé ãîñïîäàð», «Ó ïóùі», «Áîÿðèíÿ»). Âîäíî÷àñ âîíà áóëà òîíêèì, ïðîíèêëèâèì
ëіðèêîì («Ëіñîâà ïіñíÿ»).
Ó öåé ïåðіîä âèõîäÿòü íà àâàíñöåíó ëіòåðàòóðíîãî æèòòÿ Þ. Ôåäüêîâè÷
(«Äîâáóø», «Ëóê’ÿí Êîáèëèöÿ»), Ì. Ïàâëèê («Ïðîïàùèé ÷îëîâіê»),
Î. Êîáèëÿíñüêà («Öàðіâíà»), Â. Ñòåôàíèê, Á. Ãðіí÷åíêî. Ó Ãàëè÷èíі âïåðøå ç’ÿâèëèñÿ äðóêîì òâîðè Ì. Êîöþáèíñüêîãî («Àíäðіé Ñîëîâåéêî», «Íà
âіðó»). Âèõîâàíèé íà êðàùèõ çðàçêàõ òâîð÷îñòі Ïàíàñà Ìèðíîãî òà
І. Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî, âіí âіäòî÷óâàâ ñâіé òàëàíò ïіä âïëèâîì íîâіòíіõ
єâðîïåéñüêèõ ëіòåðàòóðíèõ ñòèëіâ («Fata morgana», «Òіíі çàáóòèõ ïðåäêіâ», «Ñìіõ», «Intermezzo»).
Îäíèì ç ïåðøèõ âіäòâîðèâ ç äåìîêðàòè÷íèõ ïîçèöіé ïîäії â Óêðàїíі
ïî÷àòêó XX ñò. Ã. Õîòêåâè÷. Âіí ÿñêðàâî ïîêàçàâ ïðàãíåííÿ óêðàїíñüêîãî
íàðîäó äî ñâîáîäè, ñîöіàëüíîãî é íàöіîíàëüíîãî âèçâîëåííÿ (äðàìàòè÷íі
òâîðè «Ëèõîëіòòÿ», «Âîíè», «Íà çàëіçíèöі», öèêëè îïîâіäàíü і íàðèñіâ).
Ïèñüìåííèê ìàéñòåðíî çìàëþâàâ іñòîðè÷íå ìèíóëå Ãóöóëüùèíè (ïîâіñòі
«Êàìіííà äóøà», «Äîâáóø», çáіðêà íîâåë «Ãіðñüêі àêâàðåëі» òîùî).
Íà ïî÷àòêó XX ñò. ïîïóëÿðíіñòü ÿê ïèñüìåííèê ìàâ Â. Âèííè÷åíêî.
1902–1906 ðð. áóëî âèäàíî éîãî òâîðè «Ãîëîòà», «Ñîëäàòèêè», «Ãîëîä»,
«Ìàëîðîñ-єâðîïåєöü» òà іí.

Ìèõàéëî
Êîöþáèíñüêèé

Ãíàò
Õîòêåâè÷

Âîëîäèìèð
Âèííè÷åíêî
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«Кого у нас читають? Винниченка. Про кого скрізь йдуть розмови, як тільки річ
торкається літератури? Винниченка. Кого купують? Знов Винниченка», – зазначав у
1909 р. М. Коцюбинський.

Íà Áóêîâèíі (ç 1891 ð. îñåëèëàñÿ â ×åðíіâöÿõ) òâîðèëà îäíà ç íàéÿñêðàâіøèõ óêðàїíñüêèõ ïèñüìåííèöü Î. Êîáèëÿíñüêà. Âåðøèíîþ її òâîð÷îñòі
ëіòåðàòóðîçíàâöі íàçèâàþòü ïîâіñòü «Çåìëÿ».
ПЕРСОНАЛІЇ
ÊÎÁÈËßÍÑÜÊÀ ÎËÜÃÀ
(1863–1942)
Ïèñüìåííèöÿ, ãðîìàäñüêà äіÿ÷êà. Íàðîäèëàñÿ â ì. Ãóðі-Ãóìîðі íà Áóêîâèíі (òåïåð Ðóìóíіÿ) â áàãàòîäіòíіé
ñіì’ї äðіáíîãî óðÿäîâöÿ. Íàâ÷àëàñÿ â íіìåöüêіé øêîëі,
à âæå âіäîìîþ ïèñüìåííèöåþ âіäâіäóâàëà ÿê âіëüíà
ñëóõà÷êà ×åðíіâåöüêèé óíіâåðñèòåò. Ïèñàòè ïî÷àëà
íіìåöüêîþ ìîâîþ, öіêàâèëàñÿ іäåÿìè Íіöøå. Çíà÷íîþ
ïîäієþ â æèòòі þíîї Î. Êîáèëÿíñüêîї áóëî çíàéîìñòâî â
1881 ð. ç Ñ. Îêóíåâñüêîþ òà Í. Êîáðèíñüêîþ, âèñîêîîñâі÷åíèìè íà òîé ÷àñ æіíêàìè, àêòèâíèìè ó÷àñíèöÿìè
æіíî÷îãî ðóõó â Ãàëè÷èíі. Î. Êîáèëÿíñüêà áóëà îäíієþ
Îëüãà Êîáèëÿíñüêà
ç іíіöіàòîðîê ñòâîðåííÿ â 1894 ð. Òîâàðèñòâà ðóñüêèõ
æіíîê íà Áóêîâèíі. Çãîäîì іäåї åìàíñèïàöії ÿñêðàâî âèÿâèëèñÿ ó òâîð÷îñòі ïèñüìåííèöі. Ïåðøèé õóäîæíіé òâіð Î. Êîáèëÿíñüêîї áóëî íàäðóêîâàíî ëèøå ó
1894 ð. Öüîìó ïåðåäóâàëè ìàéæå 15 ðîêіâ ëіòåðàòóðíèõ ñïðîá, ñóìíіâіâ ó ïðàâèëüíîñòі îáðàíîãî øëÿõó. Ïðîòÿãîì 1898–1899 ðð. Î. Êîáèëÿíñüêà ïîáóâàëà â
Êèєâі, Êàíåâі, Ãàäÿ÷і, ïîçíàéîìèëàñÿ ç áàãàòüìà âèäàòíèìè äіÿ÷àìè óêðàїíñüêîї êóëüòóðè, íàëàãîäèëà òâîð÷і êîíòàêòè ç І. Ôðàíêîì, Â. Ñòåôàíèêîì,
Ì. Êîöþáèíñüêèì. Çíàéîìñòâî ç Ëåñåþ Óêðàїíêîþ ïåðåðîñëî â áàãàòîðі÷íó
ùèðó äðóæáó. Ðîçêâіò õóäîæíüîãî òàëàíòó Î. Êîáèëÿíñüêîї çíàìåíóâàëà ãëèáîêî ïñèõîëîãі÷íà ïîâіñòü «Çåìëÿ» (1902), îñíîâíó ïðîáëåìó ÿêîї ðîçêðèòî ÷åðåç
äðàìó áðàòîâáèâñòâà. Ó òâîðàõ «Ëþäèíà», «Âіí і âîíà», «Öàðіâíà», «Ùî ÿ ëþáèâ», «Íåêóëüòóðíà», «Ïîêîðà» Î. Êîáèëÿíñüêà ïîðóøóє ïðîáëåìè æіíî÷îї
åìàíñèïàöії, ôîðìóє êóëüò ñèëüíîї æіíî÷îї îñîáèñòîñòі, «àðèñòîêðàòè÷íîãî õàðàêòåðó». Â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі êіíöÿ XIX – ïî÷àòêó XX ñò. Î. Êîáèëÿíñüêà
є ïîñòàòòþ ÿñêðàâîþ і ñàìîáóòíüîþ. Òâîð÷à ñïàäùèíà ïèñüìåííèöі, îäíієї ç
íàéâèçíà÷íіøèõ ïðåäñòàâíèöü íîâîãî ñîöіàëüíî-ïñèõîëîãі÷íîãî íàïðÿìó â âіò÷èçíÿíіé ïðîçі, óâіéøëà äî äóõîâíîї ñêàðáíèöі óêðàїíñüêîãî íàðîäó.

Âàñèëü Ñòåôàíèê

Ìàéñòåð òîíêîãî ïñèõîëîãі÷íîãî ñïîñòåðåæåííÿ,
Â. Ñòåôàíèê ïðîíèêëèâî âіäòâîðþâàâ äóøåâíèé
ñòàí ëþäåé ç íàðîäó, íèçіâ ñóñïіëüñòâà («Êàìіííèé
õðåñò», «Äîðîãà», «Îïîâіäàííÿ», «Ñèíÿ êíèæå÷êà»).
Òàêèé ñàìèé íàïðÿì ó ëіòåðàòóðі îáðàëè ãàëèöüêі
ïèñüìåííèêè Ì. ×åðåìøèíà («Êàðáè») òà Ë. Ìàðòîâè÷ («Ñòðèáîæèé äàðóíîê» òà іíøі îïîâіäàííÿ).
Íàïðèêіíöі XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò. â óêðàїíñüêó ëіòåðàòóðó ïðèéøëè ïèñüìåííèêè Î. Ìàêîâåé,
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Ì. ßöêіâ, Ä. Ëóêіÿíîâè÷, À. Êðóøåëüíèöüêèé, ÿêі ïðîäîâæóâàëè êðàùі
òðàäèöії êðàñíîãî ïèñüìåíñòâà. Ñïðàâæíüîþ ãîðäіñòþ óêðàїíñüêîãî íàðîäó ñòàâ òàëàíîâèòèé ïîåò òà іñòîðè÷íèé ðîìàíіñò Á. Ëåïêèé – âіäîìèé
іíòåëåêòóàë, çíàâåöü áàãàòüîõ ìîâ.
Назвіть домінуючі сюжетні лінії в українській літературі другої половини XIX – початку ХХ ст.

2. Український професійний театр. Родина Тобілевичів
Êðàùèìè ïðåäñòàâíèêàìè óêðàїíñüêîї äðàìàòóðãії äðóãîї ïîëîâèíè ÕІÕ ñò. ïî ïðàâó ââàæàþòüñÿ
Ì. Ñòàðèöüêèé («Îé íå õîäè, Ãðèöþ...», «Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé»), Ì. Êðîïèâíèöüêèé («Ãëèòàé, àáî
æ Ïàâóê», «Äàé ñåðöþ âîëþ, çàâåäå â íåâîëþ»),
І. Òîáіëåâè÷ (І. Êàðïåíêî-Êàðèé) – àâòîð 18 ï’єñ,
ñåðåä ÿêèõ íàéâіäîìіøèìè ñòàëè «Áåçòàëàííà»,
«Ìàðòèí Áîðóëÿ», «Ñàâà ×àëèé», «Ñòî òèñÿ÷»,
«Õàçÿїí». Äðàìàòóðãè çäåáіëüøîãî áóëè ðåæèñåðàìè-ïîñòàíîâíèêàìè é àêòîðàìè, à òàêîæ êåðіâíèêàìè òâîð÷èõ êîëåêòèâіâ.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. ïîïóëÿðíîñòі íàáóëè
ïðîôåñіéíі òåàòðàëüíі òðóïè Ì. Êðîïèâíèöüêîãî,
Ìàðêî
Ì. Ñòàðèöüêîãî, Ï. Ñàêñàãàíñüêîãî, І. ÊàðïåíêàÊðîïèâíèöüêèé
Êàðîãî.
Ó Ëüâîâі ïåðøèé ïðîôåñіéíèé òåàòð ïіä êåðіâíèöòâîì Î. Áà÷èíñüêîãî
ðîçïî÷àâ ñâîї âèñòàâè 1864 ð. Ó 1875 ð. íîâèé åòàï ó òâîð÷îìó æèòòі êîëåêòèâó çàïî÷àòêóâàâ çàïðîøåíèé ðåæèñåðîì Ì. Êðîïèâíèöüêèé. Âіí

Àêòîðè Òåàòðó êîðèôåїâ ó ïîñòàíîâöі «Ïî ðåâіçії». 1885 ð.
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Òðóïà îá’єäíàíîãî òîâàðèñòâà àðòèñòіâ ïіä êåðіâíèöòâîì
Ï. Ñàêñàãàíñüêîãî і Ì. Ñàäîâñüêîãî çà ó÷àñòþ
Ì. Çàíüêîâåöüêîї. Ñâіòëèíà êіíöÿ ÕІÕ ñò.

âèõîâàâ öіëå ïîêîëіííÿ óêðàїíñüêèõ àêòîðіâ-ïðîôåñіîíàëіâ, çà ùî áóâ
âèçíàíèé «áàòüêîì óêðàїíñüêîãî òåàòðó».
Ó 1882 ð. çà іíіöіàòèâè Ì. Êðîïèâíèöüêîãî â Єëèñàâåòãðàäі ïî÷àëà ïðàöþâàòè ïåðøà óêðàїíñüêà ïðîôåñіéíà òðóïà – Òîâàðèñòâî óêðàїíñüêèõ
àêòîðіâ (Òåàòð êîðèôåїâ). Òåàòðàëüíі êðèòèêè Ïåòåðáóðãà ñëóøíî ïîðіâíþâàëè âèñòóïè òðóïè Ì. Êðîïèâíèöüêîãî ç âèñòóïàìè âіäîìîї íà óâåñü
ñâіò íіìåöüêîї òðóïè «Ìàéíіíãåíöіâ», ÿêà â 1870-õ ðîêàõ âіäâіäàëà é Ðîñіéñüêó іìïåðіþ. Öÿ ñõîæіñòü ïîëÿãàëà â òåàòðàëüíîìó íîâàòîðñòâі «áàòüêà
óêðàїíñüêîãî òåàòðó» – çàìіíі ìàëüîâàíèõ äåêîðàöіé îá’єìíèìè, âіäòâîðåííі òåàòðàëüíèõ ñöåí â óñіõ ïîáóòîâèõ äåòàëÿõ. Ì. Êðîïèâíèöüêèé
áàãàòî çðîáèâ äëÿ ôîðìóâàííÿ ñàìîáóòíüîãî ðåïåðòóàðó óêðàїíñüêîãî òåàòðó. Ó öüîìó ïîâíîþ ìіðîþ ïðîÿâèâñÿ éîãî òàëàíò íå òіëüêè ÿê îðãàíіçàòîðà, à é ÿê ãðîìàäñüêîãî äіÿ÷à òà ïàòðіîòà.
Ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ ñïåêòàêëіâ çäіéñíþâàëè êîìïîçèòîðè Ì. Ëèñåíêî
òà Ê. Ñòåöåíêî, õóäîæíє – Â. Êðè÷åâñüêèé. Òàêèì ÷èíîì, ñòâîðèëèñÿ
ïåðåäóìîâè ðîçâèòêó óêðàїíñüêîãî òåàòðó-ìîäåðíó.
Ðîçâèòîê óêðàїíñüêîãî òåàòðó ïî÷àòêó XX ñò. çàñâіä÷óє ñïіëüíіñòü ç
ìîäåðíіñòñüêèìè òåíäåíöіÿìè Єâðîïè. Ïåðøі ñïðîáè ïіäãîòîâêè ïðîôåñіéíèõ àêòîðіâ ïîâ’ÿçàíі ç äіÿëüíіñòþ äðàìàòè÷íîї øêîëè, çàñíîâàíîї 1904 ð.
â Êèєâі ïðè ìóçè÷íіé øêîëі Ì. Ëèñåíêà.
Òâîð÷îþ ëàáîðàòîðієþ ñòàâ ïåðøèé ñòàöіîíàðíèé óêðàїíñüêèé òåàòð íà
÷îëі ç Ì. Ñàäîâñüêèì, çàñíîâàíèé 1907 ð. â Êèєâі. Ì. Ñàäîâñüêèé ðîçâèâàâ
êðàùі çäîáóòêè Òåàòðó êîðèôåїâ ó ïîєäíàííі ç єâðîïåéñüêèìè òðàäèöіÿìè. Ó ñêëàäі òðóïè ïðàöþâàëè Ì. Çàíüêîâåöüêà, Ì. Ñòàðèöüêà, Ã. Áîðèñîãëіáñüêà.
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ПЕРСОНАЛІЇ
ÌÀÐІß ÇÀÍÜÊÎÂÅÖÜÊÀ (ÀÄÀÑÎÂÑÜÊÀ)
(1854–1934)
Àêòðèñà, ãðîìàäñüêà äіÿ÷êà. Íàðîäèëàñÿ â ñ. Çàíüêè íà
×åðíіãіâùèíі (çâіäñè її ïñåâäîíіì) ó ñіì’ї çáіäíіëèõ ïîìіùèêіâ. Íàâ÷àëàñÿ â ïðèâàòíіé øêîëі, çãîäîì – ó æіíî÷îìó ïàíñіîíі â ×åðíіãîâі. Çàõîïëþâàëàñÿ òåàòðàëüíèì
ìèñòåöòâîì, áðàëà ó÷àñòü â àìàòîðñüêèõ êîíöåðòàõ і
âèñòàâàõ. Íà ïðîôåñіéíіé ñöåíі àêòðèñà äåáþòóâàëà
1882 ð. â ðîëі Íàòàëêè («Íàòàëêà Ïîëòàâêà» І. Êîòëÿðåâñüêîãî). Æіíêè â ðîëÿõ àêòîðêè áåçïðàâíі, çíåäîëåíі, ðîç÷àðîâàíі, áåçòàëàííі. Çі ñöåíè âîíà áîðîëàñÿ çà
æіíî÷å ùàñòÿ. Íåîöіíåííèì є âíåñîê Ì. Çàíüêîâåöüêîї
ó ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê íàöіîíàëüíîãî òåàòðàëüíîãî
ìèñòåöòâà, ñòâîðåííÿ øêîëè ñöåíі÷íîї ìàéñòåðíîñòі.
Ìàðіÿ Çàíüêîâåöüêà
1897 ð. íà І Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ñöåíі÷íèõ äіÿ÷іâ ó
â ðîëі Іâãè Öâіðêóíêè
Ìîñêâі Ì. Çàíüêîâåöüêà âèãîëîñèëà ïðîìîâó, ó ÿêіé
â îïåðі Ì. Ëèñåíêà
âèìàãàëà ëіêâіäóâàòè ïðèíèçëèâі îáìåæåííÿ, ùî їõ
«×îðíîìîðöі»
çàçíàâàâ óêðàїíñüêèé òåàòð. Ïëіäíà òâîð÷à äіÿëüíіñòü,
âåëèêèé äðàìàòè÷íèé òàëàíò ïðèíåñëè Ì. Çàíüêîâåöüêіé ñâіòîâó ñëàâó. Її ìèñòåöòâî âèñîêî öіíóâàëè À. ×åõîâ, Ï. ×àéêîâñüêèé, Ë. Òîëñòîé, І. Ðєïіí.
Íåîöіíåííèé âíåñîê ó ñêàðáíèöþ óêðàїíñüêîї êóëüòóðè çðîáèëà ðîäèíà
Òîáіëåâè÷іâ, ÷ëåíè ÿêîї âіäіãðàëè âèíÿòêîâó ðîëü ó ñòàíîâëåííі òà ðîçâèòêó óêðàїíñüêîãî ïðîôåñіéíîãî òåàòðó. Öèì âèçíà÷àєòüñÿ їõíіé îñîáèñòèé
âíåñîê ó ñïðàâó óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ òà êóëüòóðíîìèñòåöüêèé ðîçâèòîê. Òîáіëåâè÷і – öå öіëà ïëåÿäà òàëàíîâèòèõ êóëüòóðíèõ äіÿ÷іâ, ÿêèõ óêðàїíñüêèé ïèñüìåííèê Îëåñü Ãîí÷àð ñâîãî ÷àñó íàçâàâ
«æåíüøåíåâèì êóùåì óêðàїíñüêîãî íàðîäó».
Тобілевич Іван Карпович
ч (літературний та сценічний псевдонім – Іван КарпенкоКарий; 1845–1907) – видатний український драматург, актор, режисер; корифей
українського національного професійного театру;
Тобілевич Марія Карпівна (сценічний псевдонім – Марія
Садовська-Барілотті; 1855–1891) – українська співачка та
драматична артистка; корифей українського національного
професійного театру;
Тобілевич Микола Карпович
ч (літературний та сценічний
псевдонім – Микола Садовський; 1856–1933) – український
актор та режисер, один з основоположників українського
національного професійного театру;
Тобілевич Панас Карпович
ч (літературний та сценічний
псевдонім – Панас Саксаганський; 1859–1940) – видатний
український актор, режисер, театральний діяч; корифей
українського національного професійного театру.

Іâàí Êàðïåíêî-Êàðèé

Схарактеризуйте процес становлення українського національного
професійного театру.
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3. Музика
Ðîçâèòîê óêðàїíñüêîãî ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà ïîâ’ÿçàíèé ç òâîð÷іñòþ
Ì. Ëèñåíêà. Âèäàòíèé óêðàїíñüêèé êîìïîçèòîð òâîðèâ ó ðіçíèõ ìóçè÷íèõ
æàíðàõ. Âіí є àâòîðîì ïåðøèõ óêðàїíñüêèõ îïåð äëÿ äіòåé «Êîçà-Äåðåçà»,
«Ïàí Êîöüêèé», îïåð «Ðіçäâÿíà íі÷», «Óòîïëåíà», «Òàðàñ Áóëüáà», ñèìôîíі÷íèõ òâîðіâ, ðîìàíñіâ, ï’єñ äëÿ ôîðòåïіàíî òà іíøèõ іíñòðóìåíòіâ.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÌÈÊÎËÀ ËÈÑÅÍÊÎ
(1842–1912)
Êîìïîçèòîð, åòíîãðàô, äèðèãåíò, ãðîìàäñüêèé äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ íà Ïîëòàâùèíі â êîçàöüêî-ïîìіùèöüêіé ðîäèíі.
Ãðàòè íà ôîðòåïіàíî â÷èâñÿ ó ìàòåðі. 1867– 1869 ðð. íàâ÷àâñÿ â Ëåéïöèçüêіé êîíñåðâàòîðії, 1874– 1876 ðð. –
ó Ïåòåðáóðçüêіé êîíñåðâàòîðії ó Ì. Ðèìñüêîãî-Êîðñàêîâà. ßê êîìïîçèòîð, çîêðåìà àâòîð îïåð «Ðіçäâÿíà íі÷»,
«Óòîïëåíà», «Òàðàñ Áóëüáà», «Åíåїäà», âîêàëüíèõ òà іíñòðóìåíòàëüíèõ òâîðіâ, çàêëàâ îñíîâè íàöіîíàëüíîãî
êëàñè÷íîãî ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà. Çáèðàâ і äîñëіäæóâàâ
óêðàїíñüêі íàðîäíі ïіñíі. Âèñòóïàâ ç êîíöåðòàìè ÿê ïіàÌèêîëà Ëèñåíêî
íіñò, îðãàíіçîâóâàâ õîðè, êîíöåðòóâàâ ç íèìè â Êèєâі і
ïî âñіé Óêðàїíі. Âëàøòîâóâàâ ùîðі÷íі Øåâ÷åíêіâñüêі êîíöåðòè. «ß ãàðÿ÷å
ëþáëþ óêðàїíñüêó ìóçèêó. ßêùî ×àéêîâñüêîãî ìè íàçèâàєìî ÷àðіâíèêîì
ðîñіéñüêîї ìóçèêè, òî Ëèñåíêà – öüîãî ÷óäîâîãî і çàõîïëþþ÷îãî êðàñîþ ñâîєї
ìóçèêè êîìïîçèòîðà – ìè ñìіëèâî ìîæåìî íàçâàòè ñîíöåì óêðàїíñüêîї ìóçèêè», – ïèñàâ òåàòðàëüíèé äіÿ÷ Ê. Ñòàíіñëàâñüêèé.

Âèäàòíèìè òâîðöÿìè äóõîâíîї ìóçèêè íà çëàìі XIX–XX ñò. áóëè Ê. Ñòåöåíêî òà Ì. Ëåîíòîâè÷. Ó÷åíü Ì. Ëèñåíêà Ê. Ñòåöåíêî ïðîäîâæèâ êðàùі
òðàäèöії ñâîãî â÷èòåëÿ, ÷åðïàþ÷è íàñíàãó ç íàðîäíîї ïіñåííîї ñêàðáíèöі.
Âіí є àâòîðîì óêðàїíñüêîãî ïðàâîñëàâíîãî ðåëіãіéíîãî ãіìíó «Áîæå âåëèêèé, єäèíèé, íàì Óêðàїíó õðàíè». Ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàöії ëіòåðàòóðíîї
ñïàäùèíè Ò. Øåâ÷åíêà, І. Ôðàíêà, Ï. Ãðàáîâñüêîãî, Ëåñі Óêðàїíêè Ê. Ñòåöåíêî íàïèñàâ íèçêó âîêàëüíèõ òâîðіâ íà їõíі âіðøі.
Ðîçâèòêó ïðîôåñіéíîї ìóçè÷íîї îñâіòè ñïðèÿëî âіäêðèòòÿ êîíñåðâàòîðіé ó
Êèєâі, Îäåñі, Õàðêîâі. Ïî÷àëè äіÿòè îäåñüêèé Óêðàїíñüêèé ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð, Õàðêіâñüêèé òåàòð îïåðè òà áàëåòó. Çíà÷íó
ðîáîòó ç ðîçáóäîâè ìóçè÷íîї êóëüòóðè â Çàõіäíіé Óêðàїíі
ïðîâàäèëè êîìïîçèòîðè І. Ëàâðіâñüêèé, Ñ. Âîðîáêåâè÷,
À. Âàõíÿíèí, Î. Íèæàêіâñüêèé, Ä. Ñі÷èíñüêèé, Â. Áàðâіíñüêèé, Ñ. Ëþäêåâè÷. Ó Ëüâîâі 1903 ð. çàñíîâàíî
ìóçè÷íó øêîëó (ç 1907 ð. – Âèùèé ìóçè÷íèé іíñòèòóò,
ç 1939 ð. – Äåðæàâíà êîíñåðâàòîðіÿ іì. Ì. Â. Ëèñåíêà).
Ì. Âåðáèöüêèé ñòâîðèâ ìóçèêó äî óêðàїíñüêîãî
íàöіîíàëüíîãî ãіìíó «Ùå íå âìåðëà Óêðàїíè і ñëàâà,
і âîëÿ». Çіðêîþ ñâіòîâîãî ìàñøòàáó ñòàëà ñïіâà÷êà
Ìèõàéëî
Ñ. Êðóøåëüíèöüêà.
Âåðáèöüêèé
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ПЕРСОНАЛІЇ
ÑÎËÎÌІß ÊÐÓØÅËÜÍÈÖÜÊÀ
(1872–1952)
Íàðîäèëàñÿ íà Òåðíîïіëüùèíі â ñіì’ї ñâÿùåíèêà. Çàêіí÷èëà Ëüâіâñüêó êîíñåðâàòîðіþ. Ó 1893 ð. âïåðøå âèñòóïèëà íà îïåðíіé ñöåíі Ëüâîâà â îïåðі «Ôàâîðèòêà»
Ã. Äîíіöåòòі. Ïðîòÿãîì 1893–1896 ðð. âäîñêîíàëþâàëà
âîêàëüíó ìàéñòåðíіñòü ó ïðîôåñîðà Ô. Êðåñïі â Ìіëàíі
(Іòàëіÿ) òà 1895 ð. âèâ÷àëà ïàðòії â îïåðàõ Ð. Âàãíåðà ó
Âіäíі. Âèêîíàëà áëèçüêî 60 ïàðòіé â îïåðàõ «Çàïîðîæåöü çà Äóíàєì» Ï. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, «Àїäà»,
«Òðóáàäóð», «Îòåëëî» Äæ. Âåðäі, «Òîñêà» Äæ. Ïó÷÷іíі,
«Ëîåíãðіí», «Òàíãåéçåð», «Çàãèáåëü áîãіâ», «Çіãôðіä»,
Ñîëîìіÿ
«Òðіñòàí òà Іçîëüäà» Â.-Ð. Âàãíåðà, «Ñàëîìåÿ» Ð. ØòðàÊðóøåëüíèöüêà
óñà, «Єâãåíіé Îíєãіí», «Ïіêîâà äàìà» Ï. ×àéêîâñüêîãî.
Âåðøèíîþ âîêàëüíîї ìàéñòåðíîñòі Ñ. Êðóøåëüíèöüêîї ñòàëî âèêîíàííÿ ïàðòії
Ìàäàì Áàòòåðôëÿé â îäíîéìåííіé îïåðі Äæ. Ïó÷÷іíі. Ìóçè÷íі êðèòèêè ñâіòó
íàçèâàëè її «íåçàáóòíüîþ Àїäîþ», «íàé÷àðіâíіøîþ ×іî-×іî-ñàí» і «íåïåðåâåðøåíîþ Ñàëîìåєþ». Ñïіâà÷êà áóëà ÷óäîâîþ іíòåðïðåòàòîðêîþ óêðàїíñüêèõ íàðîäíèõ ïіñåíü і âñå æèòòÿ ïðîïàãóâàëà òâîðè âіò÷èçíÿíèõ êîìïîçèòîðіâ (Ì. Ëèñåíêà, À. Âàõíÿíèíà òà іí.). Âіäîìèé іòàëіéñüêèé ìóçèêîçíàâåöü Ð. Êàðòîïàññі
çàçíà÷àâ, ùî â ïåðøі äåñÿòèðі÷÷ÿ XX ñò. íà îïåðíèõ ñöåíàõ ñâіòó öàðþâàëè
÷îòèðè âèäàòíі ñïіâàêè: Áàòòіñòіíі, Êàðóçî, Òіòòî Ðóôôî, Øàëÿïіí. Äîñÿãòè
їõíіõ âèñîò ñïðîìîãëàñÿ ëèøå óêðàїíñüêà ñïіâà÷êà Ñ. Êðóøåëüíèöüêà.
З якими іменами пов’язаний злет українського музичного мистецтва
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.?
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕ
Е Р ЕВІРТ
РТЕ СЕБЕ
СЕ
Е БЕ
Е

2.
3.
4.
5.

1. Які особливості мав літературний процес на західноукраїнських землях та Наддніпрянщині?
Визначте роль родини Тобілевичів у становленні українського театру.
Використовуючи підручник та додатковий матеріал, складіть історичний портрет представника української культури другої половини XIX – початку ХХ ст.
Які зміни відбулися у професійній музичній освіті?
Назвіть відомих вам сучасних діячів української літератури, театрального та
музичного мистецтва.

§ 40. РОЗВИТОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
ТА АРХІТЕКТУРИ
1. Українська романтична та реалістична школа живопису
Íàöіîíàëüíî-ïîáóòîâі ìîòèâè çàëèøàëèñÿ ïàíіâíèìè â îáðàçîòâîð÷îìó
ìèñòåöòâі Óêðàїíè. Îñîáëèâî ÿñêðàâî ïðî öå ñâіä÷àòü ïîëîòíà Ë. Æåì÷óæíèêîâà («Êîáçàð ç ïîâîäèðåì íà øëÿõó», «Îòàðà îâåöü, ùî ïîâåðòàєòüñÿ
â ñåëî»), І. Ñîêîëîâà («Ïîãîðіëüöі», «Ïðîâîäè ðåêðóòіâ»), Ê. Òðóòîâñüêîãî
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(«Ìàñëÿíà», «Ëіðíèê ó ñåëÿíñüêіé õàòі»), Ì. Êóçíåöîâà («Ìèðîâèé ïîñåðåäíèê»). Òåìà ñіëüñüêîãî æèòòÿ ñòàëà îñíîâíîþ ó òâîð÷îñòі Ê. Êîñòàíäі
(«Â ëþäè», «Ñòàðåíüêі»), Ì. Ïèìîíåíêà («Æíèöÿ», «Âåñіëëÿ â Êèїâñüêіé
ãóáåðíії»), Â. Îðëîâñüêîãî («Æíèâà», «Ïðèâàë ÷óìàêіâ»).
ПЕРСОНАЛІЇ
ÌÈÊÎËÀ ÏÈÌÎÍÅÍÊÎ
(1862–1912)
Õóäîæíèê, àêàäåìіê Іìïåðàòîðñüêîї àêàäåìії ìèñòåöòâ
(ç 1904). Íàðîäèâñÿ â Êèєâі â ñіì’ї іêîíîïèñöÿ. Õóäîæíþ îñâіòó çäîáóâ â іêîíîïèñíіé øêîëі Êèєâî-Ïå÷åðñüêîї
ëàâðè, ó Êèїâñüêіé ðèñóâàëüíіé øêîëі Ì. Ìóðàøêà òà
Іìïåðàòîðñüêіé àêàäåìії ìèñòåöòâ ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðçі.
Ç 1884 ð. âèêëàäàâ ó Êèїâñüêіé ðèñóâàëüíіé øêîëі
Ì. Ìóðàøêà. 1900 ð. ñòàâ çàñíîâíèêîì і âèêëàäà÷åì
Êèїâñüêîãî õóäîæíüîãî ó÷èëèùà. 1893 ð. – åêñïîíåíò,
à ç 1899 ð. – ÷ëåí Òîâàðèñòâà ïåðåñóâíèõ âèñòàâîê («ïåðåäâèæíèêіâ»). Ïèìîíåíêî – ìàéñòåð ðåàëіñòè÷íîãî
æàíðîâîãî æèâîïèñó. Îäèí ç ïåðøèõ â óêðàїíñüêîìó
Ìèêîëà Ïèìîíåíêî
ìàëÿðñòâі çóìіâ ïîєäíàòè ïîáóòîâèé æàíð ç ïîåòè÷íèì
íàöіîíàëüíèì ïåéçàæåì. Àâòîð áëèçüêî 715 êàðòèí і ðèñóíêіâ. Íàéâіäîìіøі
êàðòèíè Ïèìîíåíêà «Âåñіëëÿ â Êèїâñüêіé ãóáåðíії» (1891), «Ñâàòè» (1892), «Ïî
âîäó», «Âîðîæіííÿ» (1893), «Æíèâà» (1896), «ßðìàðîê» (1898), «Áðіä» (1901),
«Óêðàїíñüêà íі÷» (1905) òà іí. Ó ñâîїé òâîð÷îñòі Ì. Ïèìîíåíêî ñâіäîìî óíèêàâ
òðàãі÷íèõ ñþæåòіâ, ç âåëèêîþ ëþáîâ’þ, іäåàëіñòè÷íî çîáðàæóâàâ ñâîїõ ãåðîїâ і
ñòâîðþâàâ ñâіòëèé, ïіäíåñåíèé îáðàç Óêðàїíè.

Â Óêðàїíі ïî÷èíàëè øëÿõ ó âåëèêå ìèñòåöòâî іíіöіàòîðè ïåðåñóâíèõ âèñòàâîê І. Êðàìñüêîé, І. Ðєïіí, Ì. Ãå, Ì. ßðîøåíêî. Ïðèâàòíó Êèїâñüêó ðèñóâàëüíó øêîëó Ì. Ìóðàøêà çàêіí÷èëè Ñ. Êîñòåíêî, Ã. Ñâіòëèöüêèé, І. Їæàêåâè÷,
Â. Ñєðîâ. Óêðàїíñüêі ìèòöі çàêіí÷óâàëè Іìïåðàòîðñüêó àêàäåìіþ ìèñòåöòâ
і Ìîñêîâñüêå ó÷èëèùå æèâîïèñó, ñòàâàëè âèçíàíèìè ìàéñòðàìè ïåíçëÿ.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïåðåõіä âіä àêàäåìі÷íèõ
êàíîíіâ äî ðåàëіñòè÷íîãî íàïðÿìó â ñêóëüïòóðі. Óâàãîþ òà ñïіâ÷óòòÿì äî
ïðîñòèõ ëþäåé âіäçíà÷àþòüñÿ êîìïîçèöії íàéâèäàòíіøîãî óêðàїíñüêîãî
ñêóëüïòîðà òîãî ÷àñó Ë. Ïîçåíà («Êîáçàð», «Ïåðåñåëåíöі», «Æåáðàê»,
«Îðàíêà íà Óêðàїíі»). Ó æàíðі ïîðòðåòà ïðàöþâàâ Ï. Çàáіëà (áþñò Ì. Ñàëòèêîâà-Ùåäðіíà, Ì. Ãîãîëÿ, ìàðìóðîâèé ïîðòðåò Ò. Øåâ÷åíêà). Ìîíóìåíòàëüíîþ ñêóëüïòóðîþ çàõîïëþâàâñÿ Ì. Ìèêåøèí – àâòîð ïàì’ÿòíèêà
Áîãäàíó Õìåëüíèöüêîìó â Êèєâі (1888).
Ó ñêóëüïòóðі Ñõіäíîї Ãàëè÷èíè äðóãîї ïîëîâèíè XIX ñò. ïàíіâíèì íàïðÿìîì çàëèøàâñÿ àêàäåìіçì. Ðèñè ðåàëіñòè÷íîãî ìèñòåöòâà ç’ÿâèëèñÿ ó òâîð÷îñòі ãðóïè ìîëîäèõ ëüâіâñüêèõ ìèòöіâ Ò. Áàðîí÷à, Ò. Áîëîòíèöüêîãî,
Ñ. ßæèìîâñüêîãî, Þ. Ìàðêîâñüêîãî òà іí. Íàðîäíà òåìàòèêà çíàéøëà âіäîáðàæåííÿ â ðîáîòàõ Î. Ñåâåðèíà, Ñ. Ëåâàíäîâñüêîãî («Çàïîðîæöі»).
Ò. Ðіãåð òâîðèâ ó ãàëóçі ìîíóìåíòàëüíî-äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà. Íàéâіäîìіøèìè éîãî ðîáîòàìè ñòàëè àëåãîðè÷íі ñêóëüïòóðíі ãðóïè «Ãàëè÷èíà», «Òðóä», «Îñâіòà» äëÿ áóäèíêó Ãàëèöüêîãî êðàéîâîãî ñåéìó (òåïåð öåé
áóäèíîê – êîðïóñ Ëüâіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó).
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1 – Âîðîæіííÿ. Õóäîæíèê Ì. Ïèìîíåíêî. 1893 ð.
2 – Óêðàїíñüêà íі÷. Õóäîæíèê Ì. Ïèìîíåíêî. 1905 ð.

Ïî÷àòîê XX ñò. – îäèí ç ÿñêðàâèõ ïåðіîäіâ ðîçâèòêó îáðàçîòâîð÷îãî
ìèñòåöòâà Óêðàїíè, àäæå â öі ñàìі ðîêè âіäáóëèñÿ ðîçâèòîê ðåàëіçìó òà
çàðîäæåííÿ íàéíîâіøèõ ìèñòåöüêèõ òå÷іé. Íîâà ãåíåðàöіÿ óêðàїíñüêèõ
æèâîïèñöіâ òієї äîáè âèñóíóëà âëàñíі âèìîãè äî ìèñòåöòâà, ñóòòєâî âіäìіííі âіä òâîð÷èõ íàñòàíîâ ïîïåðåäíèêіâ.
Ïîáóòîâà êàðòèíà ç її ëіòåðàòóðíî ðîçðîáëåíèì ñþæåòîì, çîâíіøíüîþ
îïîâіäíіñòþ ïîñòóïîâî âòðàòèëà ïðèâàáëèâіñòü äëÿ ìîëîäèõ ìèòöіâ. Ó öèõ
óìîâàõ ó ïåðøîìó äåñÿòèëіòòі XX ñò. äåäàëі áіëüøîãî çíà÷åííÿ íàáóâàє
ïîðòðåòíèé æèâîïèñ. Âіí âáèðàє â ñåáå äîñâіä ïàðàäíîãî ïîðòðåòà XVII–
XVIII ñò., äîñÿãíåííÿ іìïðåñіîíіñòіâ ó æèâîïèñíîìó çàñâîєííі ïåéçàæó òà
іíòåð’єðó, çàïðîâàäæóє ó ñâîїé äåêîðàòèâíіé ñèñòåìі áàðâèñòèé ñâіò íàðîäíîãî ìèñòåöòâà. Ñåðåä ïðåäñòàâíèêіâ öüîãî íàïðÿìó îäíå ç ïðîâіäíèõ
ìіñöü ïîñіäàє Î. Ìóðàøêî.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÓÐÀØÊÎ
(1875–1919)
Æèâîïèñåöü, ïåäàãîã, ãðîìàäñüêèé äіÿ÷. Ïîõîäèâ ç
êèїâñüêîї ìèñòåöüêîї ðîäèíè. Áàòüêî êåðóâàâ іêîíîïèñíîþ ìàéñòåðíåþ, áðàâ ó÷àñòü ó ðîçïèñі Âîëîäèìèðñüêîãî ñîáîðó â Êèєâі, äÿäüêî – Ì. Ìóðàøêî –
õóäîæíèê òà âіäîìèé ïåäàãîã, çàñíîâíèê Êèїâñüêîї
ðèñóâàëüíîї øêîëè. Ïî÷àòêîâó ôàõîâó îñâіòó Î. Ìóðàøêî çäîáóâ ñàìå â öіé øêîëі. Çãîäîì íàâ÷àâñÿ â Іìïåðàòîðñüêіé àêàäåìії ìèñòåöòâ ó І. Ðєïіíà. Çà äèïëîìíó ðîáîòó «Ïîõîðîí êîøîâîãî» áóëî óäîñòîєíî çâàííÿ
õóäîæíèêà ç ïðàâîì çàêîðäîííîї ïîäîðîæі. Âіäâіäàâ
Îëåêñàíäð Ìóðàøêî
Ïàðèæ, íàâ÷àâñÿ â Ìþíõåíі. Óæå ðàííі ðîáîòè Î. Ìóðàøêà ïîçíà÷åíі ãîñòðîòîþ áåçïîñåðåäíüîãî ñïîñòåðåæåííÿ, àðòèñòèçìîì,
ÿñêðàâîþ äåêîðàòèâíіñòþ. Ìîëîäèé ìèòåöü âïðàâíî âèêîðèñòîâóє íàâè÷êè,
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1 – Ïîðòðåò äіâ÷èíè â ÷åðâîíîìó êàïåëþñі. Õóäîæíèê Î. Ìóðàøêî. 1902–1903 ðð.
2 – Ñîíÿ÷íèé äåíü. Õóäîæíèê Ê. Êîñòàíäі. 1910 ð.

íàáóòі â І. Ðєïіíà, é âîäíî÷àñ îïàíîâóє äîñâіä ñó÷àñíîãî єâðîïåéñüêîãî ìèñòåöòâà. Ñåðåä íàéâіäîìіøèõ éîãî êàðòèí – «Ïàðèçüêå êàôå», «Ïîðòðåò äіâ÷èíè
â ÷åðâîíîìó êàïåëþñі», «Êàðóñåëü», «Íåäіëÿ», «Àâòîïîðòðåò». Õóäîæíÿ êðèòèêà ïèñàëà ïðî Î. Ìóðàøêà: «Éîãî ôàõ – öå ñâіòëî». Ìîæëèâî, öіé ïðèõèëüíîñòі ìèòöÿ äî ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà ñïðèÿëî ñàìå æèòòÿ â òåïëîìó, ñïîâíåíîìó
ñîíöÿ Êèєâі. Ïðàãíåííÿ ïіäíÿòè çíà÷åííÿ Êèєâà ÿê êóëüòóðíîãî öåíòðó, àêòèâіçóâàòè õóäîæíє æèòòÿ ìіñòà ñïîíóêàëî Î. Ìóðàøêà іíіöіþâàòè ñòâîðåííÿ
Êèїâñüêîãî òîâàðèñòâà õóäîæíèêіâ (1916). Ó 1910-õ ðîêàõ äî Î. Ìóðàøêà ïðèõîäèòü єâðîïåéñüêå âèçíàííÿ. 1909 ð. âіí íàäіñëàâ íà X Ìіæíàðîäíó âèñòàâêó
â Ìþíõåíі êàðòèíó «Êàðóñåëü», ÿêà ñïðàâèëà âåëèêå âðàæåííÿ íà õóäîæíþ
ãðîìàäñüêіñòü, і æóðі ïðèñóäèëî їé çîëîòó ìåäàëü. Âіäòîäі іì’ÿ Î. Ìóðàøêà
ñòàє âіäîìå â ìèñòåöüêèõ êîëàõ ðіçíèõ êðàїí, і éîãî òâîðè, ùî åêñïîíóþòüñÿ
ó Âåíåöії, Áåðëіíі, Êåëüíі, Äþññåëüäîðôі, çàëèøàþòüñÿ â êàðòèííèõ ãàëåðåÿõ òà ïðèâàòíèõ êîëåêöіÿõ Єâðîïè. «Ñåëÿíñüêà ðîäèíà», «Ïðàëÿ», «Ïðîäàâ÷èíі êâіòіâ» – øåäåâðè óêðàїíñüêîãî æèâîïèñó. Î. Ìóðàøêî òðàãі÷íî çàãèíóâ
ó ðîçêâіòі ñâîãî òàëàíòó. Â ëèñòі äî Ì. Íåñòåðîâà І. Ðєïіí ïèñàâ: «Âіí – íàéáіëüø òàëàíîâèòèé òà îðèãіíàëüíèé ç óñіõ ìîїõ ó÷íіâ».

Ó öàðèíі îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà ïðàöþâàëè òàëàíîâèòі õóäîæíèêè
І. Òðóø (ñåðіÿ ïîðòðåòіâ äіÿ÷іâ óêðàїíñüêîї êóëüòóðè – І. Ôðàíêà, Ëåñі Óêðàїíêè, Â. Ñòåôàíèêà, Ì. Ëèñåíêà), Ê. Òðóòîâñüêèé,
Ê. Êîñòàíäі, Ê. Óñòèÿíîâè÷, Ñ. Âàñèëüêіâñüêèé.
Çíà÷íèé âïëèâ íà òâîð÷іñòü óêðàїíñüêèõ õóäîæíèêіâ, ÿêі ïðàöþâàëè â іñòîðè÷íîìó æàíðі, ìàëà
êàðòèíà І. Ðєïіíà «Çàïîðîæöі». Íà ïî÷àòêó XX ñò.
óêðàїíñüêèé іñòîðè÷íèé æàíð äîñÿã çíà÷íîãî ðîçâèòêó і ñòàâ õàðàêòåðíèì ÿâèùåì íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè. Íà іñòîðè÷íó òåìàòèêó ñòâîðèëè êàðòèíè
Ô. Êðàñèöüêèé («Ãіñòü іç Çàïîðіææÿ»), Ì. Ñàìîêèø
(«Çàïîðîæöі îáіäàþòü»). Ïëіäíî ïðàöþâàâ ó öüîìó
æàíðі Ì. Іâàñþê («Â’їçä Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî â
Êèїâ», «Іâàí Áîãóí ïіä Áåðåñòå÷êîì» òà іí.).
Àâòîïîðòðåò
Ïîìіòíîþ ïîäієþ â óêðàїíñüêіé êóëüòóðі ñòàëè
Î. Áîãîìàçîâà. 1910 ð. ïіäãîòîâêà é âèäàííÿ 1900 ð. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðçі
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àëüáîìó «Ç óêðàїíñüêîї ñòàðîâèíè», ÿêèé ñòâîðèëè іñòîðèê Ä. ßâîðíèöüêèé òà õóäîæíèêè Ì. Ñàìîêèø òà Ñ. Âàñèëüêіâñüêèé. Àâòîðè ìàëè íà
ìåòі ïðåäñòàâèòè «óñі äіÿííÿ óêðàїíñüêèõ êîçàêіâ ó äîêëàäíіé, æèâіé і
õóäîæíіé іñòîðії».
Ñèìâîëіçì òà ìîäåðí, ùî ñêëàëèñÿ íà çëàìі XIX–XX ñò., âíåñëè іñòîòíі
çìіíè â ðîçóìіííÿ ïðîáëåì õóäîæíüîї òâîð÷îñòі. Ó ðîçâèòîê ñâіòîâîãî
àâàíãàðäó ïîìіòíèé âíåñîê çðîáèëè Î. Áîãîìàçîâ, Ì. Áîé÷óê, Ê. Ìàëåâè÷.
Які нові стилі з’явилися в українському живописі на рубежі століть?
Чим була зумовлена їх поява?

2. Архітектура
Äðóãà ïîëîâèíà XIX ñò. ïîçíà÷åíà іíòåíñèâíîþ çàáóäîâîþ ìіñò. Ç ðîçâèòêîì êàïіòàëіçìó, ïîÿâîþ çàìîæíèõ ïіäïðèєìöіâ òà êóïöіâ àðõіòåêòîðè
îòðèìóâàëè äåäàëі áіëüøå çàìîâëåíü âіä äåðæàâè і ïðèâàòíèõ îñіá íà
ñïîðóäæåííÿ òåàòðіâ, ãîòåëіâ, æèòëîâèõ êіëüêàïîâåðõîâèõ ñïîðóä, ïðèáóòêîâèõ áóäèíêіâ. Ó Êèєâі çâåäåíî áóäèíîê ìіñüêîї äóìè ó ñòèëі áàðîêî
(àðõіòåêòîð Î. Øіëå), ãîòåëü «Êîíòèíåíòàëü», òåàòð Ñîëîâöîâà (òåïåð Íàöіîíàëüíèé àêàäåìі÷íèé äðàìàòè÷íèé òåàòð іì. І. Ôðàíêà), îïåðíèé òåàòð
(àðõіòåêòîð Â. Øðåòåð).
Âіäîìèé àðõіòåêòîð Î. Áåðåòòі ïðîåêòóâàâ Âîëîäèìèðñüêèé ñîáîð, ó
âíóòðіøíüîìó ðîçïèñі ÿêîãî áðàëè ó÷àñòü Â. Âàñíåöîâ, Ì. Íåñòåðîâ.
Î. Áåêåòîâó íàëåæàòü ïðîåêòè çåìåëüíîãî áàíêó і êîìåðöіéíîãî áàíêó â
Õàðêîâі òà äðàìàòè÷íîãî òåàòðó â Ñіìôåðîïîëі. Â Îäåñі çà ïðîåêòàìè àðõіòåêòîðіâ Ã. Ãåëüìåðà і Ô. Ôåëüíåðà çâåäåíî îïåðíèé òåàòð, çà ïðîåêòîì
Î. Áåðíàðäàööі – áóäèíîê áіðæі (íèíі ôіëàðìîíіÿ).
Ó Ëüâîâі, ×åðíіâöÿõ òà іíøèõ ìіñòàõ çáóäîâàíî êіëüêà ñïîðóä çà ïðîåêòàìè Þ. Çàõàðåâè÷à (Ëüâіâñüêà ïîëіòåõíіêà, áóäèíîê Ãàëèöüêîї îùàäíîї
êàñè). Ó 1900 ð. çàâåðøåíî áóäіâíèöòâî Ëüâіâñüêîãî îïåðíîãî òåàòðó (àðõіòåêòîð Ç. Ãîðãîëåâñüêèé). Äëÿ àðõіòåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê Óêðàїíè öüîãî ïåðіîäó õàðàêòåðíèì є ïîєäíàííÿ ðіçíèõ ñòèëіâ.

1

2

1 – Êèїâñüêèé îïåðíèé òåàòð. Àðõіòåêòîð Â. Øðåòåð. Ïîøòіâêà 1900-õ ðîêіâ
2 – Âîëîäèìèðñüêèé ñîáîð ó Êèєâі. Àðõіòåêòîð Î. Áåðåòòі. Ñâіòëèíà 1911 ð.
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1

2

1 – Îäåñüêèé îïåðíèé òåàòð. Àðõіòåêòîðè Ã. Ãåëüìåð, Ô. Ôåëüíåð. Ñó÷àñíèé
âèãëÿä
2 – Áîãîìàòіð ç Íåìîâëÿì. Ôðàãìåíò ðîçïèñó Âîëîäèìèðñüêîãî ñîáîðó â
Êèєâі. Õóäîæíèê Â. Âàñíåöîâ. 1889–1896 ðð.

Íà ïî÷àòêó XX ñò. â óêðàїíñüêіé àðõіòåêòóðі âіäáóâàєòüñÿ ñòàíîâëåííÿ
íîâîãî íàïðÿìó – ñòèëþ ìîäåðí. Öå áóëî ïîâ’ÿçàíî çі ñïðîáîþ ïîäîëàòè
«áàãàòîñòèëüíіñòü» ìèíóëèõ ðîêіâ. Ãîëîâíîþ îçíàêîþ ìîäåðíó ñòàëî çàñòîñóâàííÿ íîâèõ êîíñòðóêöіé ç ìåòàëó і çàëіçîáåòîíó. Óòіì, òàêå ñòàíîâèùå
іñíóâàëî ëèøå â іäåàëі: öåãëà çàëèøàëàñÿ îñíîâíèì ìàòåðіàëîì ìàñîâîãî
áóäіâíèöòâà.
Ìåíøå íіæ ÷åðåç äåñÿòü ðîêіâ ïіñëÿ ïîÿâè áóäіâåëü áåëüãіéöÿ Â. Ãîðòóà
â ñòèëі ìîäåðí ó íüîãî ç’ÿâèëèñÿ ïîñëіäîâíèêè â Óêðàїíі. Áіëüøіñòü ç íèõ
àêòèâíî øóêàëà íàöіîíàëüíі ìîäåëі íîâîãî ñòèëþ (Â. Êðè÷åâñüêèé,
Ê. Æóêîâ, Ñ. Òèìîøåíêî, Â. Òðîöåíêî). Ïðèêëàäîì ïîєäíàííÿ ìîäåðíó і
ðîìàíòè÷íîї åêëåêòèêè є òâîð÷іñòü Â. Ãîðîäåöüêîãî. Âіí ââàæàâ, ùî ñëіä
ñòâîðþâàòè çðó÷íі áóäèíêè ç íîâèõ ìàòåðіàëіâ і îäíî÷àñíî íàäàâàòè їì
âèãëÿäó â äóñі ñòàðîäàâíіõ ñòèëіâ.
ПЕРСОНАЛІЇ
ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÃÎÐÎÄÅÖÜÊÈÉ
(1863–1930)

Âëàäèñëàâ
Ãîðîäåöüêèé

Àðõіòåêòîð. Íàðîäèâñÿ â Êèєâі â çáіäíіëіé ïîëüñüêіé
äâîðÿíñüêіé ðîäèíі. Çàêіí÷èâ Іìïåðàòîðñüêó àêàäåìіþ
ìèñòåöòâ (1890). Òâîð÷èé äіàïàçîí ìàéñòðà íàäçâè÷àéíî
øèðîêèé – øêîëè, ïàëàöè, ãîñïîäàðñüêі, òðàíñïîðòíі,
ïðîìèñëîâі é êóëüòîâі ñïîðóäè. Ñåðåä ñïîðóä ó Êèєâі:
ó ñòèëі íåîêëàñèöèçìó – Ìóçåé ñòàðîæèòíîñòåé і ìèñòåöòâà (òåïåð Íàöіîíàëüíèé õóäîæíіé ìóçåé), ó ñòèëі
ìîäåðí – âëàñíèé áóäèíîê (ò. çâ. Áóäèíîê ç õèìåðàìè ïî
âóë. Áàíêîâіé, 10), ó ñòèëі íåîãîòèêè – Ìèêîëàїâñüêèé
êîñòåë, ó ôîðìàõ ìàâðèòàíñüêîї àðõіòåêòóðè – êàðàїìñüêà êåíàñà (òåïåð Áóäèíîê àêòîðà). Ïðîåêòóâàâ áóäèíêè
â Óìàíі (ãіìíàçіÿ і ìіñüêà øêîëà), Єâïàòîðії (âëàñíà
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1 – Áóäèíîê ç õèìåðàìè â Êèєâі. Àðõіòåêòîð Â. Ãîðîäåöüêèé. Ñó÷àñíèé âèãëÿä
2 – Êîñòåë ñâ. Ìèêîëàÿ ó Êèєâі. Àðõіòåêòîð Â. Ãîðîäåöüêèé. Ïîøòіâêà
1900-õ ðîêіâ

âіëëà). Â. Ãîðîäåöüêèé îáèðàâ äëÿ ñâîїõ ñïîðóä ãàìó êîëüîðіâ, ó ÿêіé äîìіíóâàâ
ïðèðîäíèé êîëіð öåìåíòó – ñіðèé. ×àñòî âèêîðèñòîâóâàâ îðíàìåíòè çі ñõіäíèìè
ìîòèâàìè, ÿêі íàãàäóþòü ðіçüáëåííÿ ïî êàìåíþ, õî÷ íàñïðàâäі âèëіïëåíі ç ìіöíîãî öåìåíòó. Äіÿëüíіñòü Ãîðîäåöüêîãî íå îáìåæóâàëàñü àðõіòåêòóðîþ. Ó Êèєâі
âіí ìàâ ïðèâàòíó áóäіâåëüíó êîíòîðó äîìîâîї êàíàëіçàöії, áóâ ñïіâçàñíîâíèêîì
Äîìîáóäіâíîãî òîâàðèñòâà, ñïіââëàñíèêîì öåìåíòíîãî çàâîäó «Ôîð», à òàêîæ
âëàñíèêîì çàâîäó âóãëåêèñëîòè òà øòó÷íîãî ëüîäó â Ñіìôåðîïîëі. Çàõîïëþâàâñÿ
ìàëþâàííÿì, ôîòîãðàôієþ, ïîâіòðîïëàâàííÿì, ìèñëèâñòâîì, ìàíäðіâêàìè. Áóâ
÷ëåíîì Êèїâñüêîãî âіääіëåííÿ Òîâàðèñòâà ïîëþâàííÿ òà ïðàâèëüíîãî ìèñëèâñòâà
é ìèñëèâñüêèõ òîâàðèñòâ Àíãëії, Ôðàíöії, Ïîëüùі. Îðãàíіçîâóâàâ і áðàâ ó÷àñòü ó
ìèñëèâñüêèõ åêñïåäèöіÿõ ó Ñåðåäíіé Àçії, Ðîñії, Àôðèöі. ßê ìàéñòåð ñòðіëåöüêîãî ñïîðòó, çäîáóâ ïðèçè íà ìіæíàðîäíèõ çìàãàííÿõ â Îñòëåíäі, Íіööі.

Âіò÷èçíÿíі àðõіòåêòîðè, âèêîðèñòîâóþ÷è ìîòèâè íàðîäíîї àðõіòåêòóðè,
ñòâîðèëè ïðåêðàñíі çðàçêè óêðàїíñüêîãî ìîäåðíó – áóäèíîê Ïîëòàâñüêîãî

1

2

1 – Áóäèíîê Ïîëòàâñüêîãî çåìñòâà (íèíі – Ïîëòàâñüêèé îáëàñíèé êðàєçíàâ÷èé
ìóçåé). Àðõіòåêòîðè Â. Êðè÷åâñüêèé, Ê. Æóêîâ. Ñó÷àñíèé âèãëÿä
2 – Ïåäàãîãі÷íèé ìóçåé ó Êèєâі. Àðõіòåêòîð Ï. Àëüîøèí.
Ïîøòіâêà 1912–1917-õ ðîêіâ
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çåìñòâà (àðõіòåêòîðè Â. Êðè÷åâñüêèé і Ê. Æóêîâ, ðîçïèñè Ñ. Âàñèëüêіâñüêîãî, Ì. Ñàìîêèøà, Ì. Áåðêîñà, Ì. Óâàðîâà), áóäèíîê ñòðàõîâîãî òîâàðèñòâà «Äíіñòåð» ó Ëüâîâі (І. Ëåâèöüêèé), ïåðøèé â Óêðàїíі êðèòèé
ðèíîê – Áåññàðàáñüêèé (Ã. Ãàé), ìåìîðіàëüíà Ãåîðãіїâñüêà öåðêâà ïіä
Áåðåñòå÷êîì íà Âîëèíі (Â. Ìàêñèìîâ), Íàðîäíèé äіì ó Äðîãîáè÷і (Î. Ëóøïèíñüêèé).
Íà ïî÷àòêó XX ñò. â óêðàїíñüêіé àðõіòåêòóðі ðîçâèâàâñÿ íåîêëàñèöèçì.
Âàæëèâó ðîëü ó éîãî ñòàíîâëåííі âіäіãðàâ âèäàòíèé àðõіòåêòîð Ï. Àëüîøèí. Çà éîãî ïðîåêòîì áóëî ñïîðóäæåíî Ïåäàãîãі÷íèé ìóçåé (íèíі Áóäèíîê
â÷èòåëÿ ó Êèєâі), áóäèíîê Îëüãèíñüêîї æіíî÷îї ãіìíàçії (ñó÷àñíå ïðèìіùåííÿ
ÍÀÍ Óêðàїíè). Äî çðàçêіâ íåîêëàñèöèçìó íàëåæèòü êîðïóñ íèíіøíüîї
Íàöіîíàëüíîї áіáëіîòåêè Óêðàїíè іì. Â.І. Âåðíàäñüêîãî òà áіáëіîòåêè Êèїâñüêîãî íàöіîíàëüíîãî óíіâåðñèòåòó іìåíі Òàðàñà Øåâ÷åíêà íà âóë. Âîëîäèìèðñüêіé (àðõіòåêòîð Â. Îñüìàê). Íåîêëàñèöèçì âіäіãðàâ âàæëèâó ðîëü ó
çàáóäîâі íå ëèøå Êèєâà, à é іíøèõ ìіñò Óêðàїíè. Éîìó âіääàëè íàëåæíå
àðõіòåêòîðè Î. Áåêåòîâ â îôîðìëåííі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî іíñòèòóòó â
Õàðêîâі, Î. Êðàñíîñåëüñüêèé â àìïіðíèõ ôîðìàõ äèòÿ÷îãî ïàíñіîíó â Êàòåðèíîñëàâі.
Як процеси урбанізації вплинули на розвиток архітектури?
ПЕРЕВІРТЕ
ПЕРЕ
РЕВІРТ
Т Е СЕБЕ
БЕ
1. Назвіть популярні жанри образотворчого мистецтва наприкінці ХІХ –
на початку ХХ ст.
2. Як ви вважаєте, чому О. Мурашко займає виняткове місце в історії
українського мистецтва?
3. Поясніть, як розвиток архітектури пов’язаний із технічними винаходами.
4. У чому полягала особливість українського модерну в архітектурі?
5. Імена яких діячів архітектури та образотворчого мистецтва другої половини
ХІХ – початку ХХ ст. були відомі вам до вивчення параграфа? З яких джерел ви
про них довідалися?

§ 41. ТРАДИЦІЇ ТА ПОБУТ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ТВОРЧИХ РОБІТ

1. Традиційна українська родина та її обрядовість
Íåçâàæàþ÷è íà ïðîöåñè іíäóñòðіàëіçàöії òà óðáàíіçàöії, ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. óêðàїíñüêà ñіì’ÿ, îñîáëèâî ñåëÿíñüêà, çàëèøàëàñÿ äîâîëі çàìêíåíîþ, ç äîòðèìàííÿì óñіõ çâè÷àїâ і îáðÿäіâ. Çà ñâîїì
òèïîì âîíà áóëà ðîçøèðåíîþ і ñêëàäàëàñÿ ç êіëüêîõ ïîêîëіíü ðîäè÷іâ. Її
÷ëåíè ðàçîì æèëè, îáðîáëÿëè çåìëþ òà âåëè ãîñïîäàðñòâî. Ãîëîâîþ ñіì’ї,
ÿê і ðàíіøå, áóâ áàòüêî. ×àñòî ïіñëÿ éîãî ñìåðòі ñіì’єþ êåðóâàëà ìàòè, ùî
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ñâіä÷èòü ïðî òðàäèöіéíó íåçàëåæíіñòü óêðàїíñüêîї æіíêè. Çàãàëîì äëÿ
óêðàїíñüêîї ðîäèíè õàðàêòåðíèé äåìîêðàòèçì і ðіâíîïðàâ’ÿ ó ñòîñóíêàõ.
Îñêіëüêè òðàäèöіéíà óêðàїíñüêà ñіì’ÿ áóäóâàëàñÿ íà çàñàäàõ äóõîâíîñòі, âіðè é ðåëіãіéíîñòі, ó íіé ïàíóâàâ êóëüò ïîâàãè äî ñòàðøèõ òà îïіêè
íàä õâîðèìè. Áàòüêè íà ñòàðіñòü íіêîëè íå áóëè ñàìîòíіìè. Ç íèìè çàëèøàâñÿ æèòè îäèí іç ñèíіâ. Äîíüêà, ÿê ïðàâèëî, éøëà äî ðîäèíè ÷îëîâіêà.
Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàëî âèõîâàííÿ äіòåé, ÿêèõ çìàëêó ïðèâ÷àëè äî
ïðàöі. ×åðåç îñîáèñòèé ïðèêëàä і íàðîäíó òâîð÷іñòü їì ïðèùåïëþâàëè
ëþáîâ äî áàòüêіâ, ðіäíîї ìîâè òà êóëüòóðè, ôîðìóâàëè âіä÷óòòÿ êðîâíîãî
çâ’ÿçêó, çãóðòîâàíîñòі âñіõ ÷ëåíіâ ðîäèíè.
Визначте основні ознаки сім’ї в традиційному суспільстві.

Òðàäèöіéíèé ïîáóò óêðàїíöіâ õàðàêòåðèçóâàâñÿ îõàéíіñòþ é ïðàãíåííÿì äî êðàñè. Îñòàííє âèÿâëÿëîñÿ ó ïðèêðàøàííі ñâîãî æèòëà, çíàðÿäü
ïðàöі, îáðÿäîâèõ ïðåäìåòіâ, à òàêîæ ó ïîêðîї òà îðíàìåíòèöі îäÿãó, îñîáëèâî æіíî÷îãî. Óêðàїíñüêà ðîäèíà çàâæäè äîòðèìóâàëàñÿ çàêîíіâ ãîñòèííîñòі, ç ïîâàãîþ ñòàâèëàñÿ äî íàðîäíèõ çâè÷àїâ і òðàäèöіé.
Ñіìåéíå æèòòÿ óêðàїíöіâ ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ðіçíîìàíіòíèìè ñâÿòàìè,
îáðÿäàìè òà ðèòóàëàìè, ÿêèìè âіäçíà÷àëè íàéâàæëèâіøі åòàïè æèòòÿ
ëþäèíè âіä її íàðîäæåííÿ äî ñìåðòі. Óñі îáðÿäè ñіìåéíîãî öèêëó ïîäіëÿþòü íà òðè ãðóïè – ðîäèëüíі, âåñіëüíі òà ïîõîâàëüíî-ïîìèíàëüíі.
На основі поданої інформації складіть запитання для проведення опитування на тему «Які традиційні обряди і звичаї збереглися у вашій
родині». Підготуйте презентацію на тему «Весільна обрядовість»,
використовуючи у разі можливості фото з родинного архіву.

2. Сім’я в індустріальному суспільстві
Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ðîçâèòîê óêðàїíñüêîї ñіì’ї
âіäáóâàâñÿ â íàïðÿìі çìåíøåííÿ êіëüêîñòі ðîçøèðåíèõ ñіìåé і çáіëüøåííÿ ñіìåé ïðîñòîãî òèïó (÷îëîâіê, äðóæèíà òà їõíі äіòè). Ôîðìóâàííÿ íîâèõ
ñóñïіëüíèõ âåðñòâ ñïðè÷èíèëî ïîÿâó òàêèõ âèäіâ ñіì’ї, ÿê ðîáіòíè÷à òà
áóðæóàçíà. Âіäáóëèñÿ çìіíè é ó ñòðóêòóðі òà âíóòðіøíüîñіìåéíèõ âіäíîñèíàõ çàðîáіò÷àíñüêèõ і äâîðÿíñüêèõ ðîäèí.
Ó çàðîáіò÷àíñüêèõ ñіì’ÿõ äåäàëі ÷àñòіøå ïðîÿâëÿëèñÿ ðіâíîïðàâ’ÿ òà íåçàëåæíіñòü ìіæ ñàìèì ïîäðóææÿì, áàòüêàìè і äіòüìè. Ùå áіëüøîãî âèðàæåííÿ
òàêі ñòîñóíêè íàáóëè ó ïðîëåòàðñüêèõ ñіì’ÿõ, äå æіíêè ïðàöþâàëè íàðіâíі
іç ÷îëîâіêàìè. ßê ïðàâèëî, äіòåé ó íèõ áóëî ìàëî – äâîє-òðîє.
Ó äâîðÿíñüêîìó ñåðåäîâèùі â öåé ïåðіîä ñòàþòü ïîøèðåíèìè äâà ðіçíîâèäè ñіì’ї – «íîâà іäåéíà» òà «íîâà ïðàêòè÷íà». Äëÿ «íîâîї іäåéíîї» äâîðÿíñüêîї ðîäèíè õàðàêòåðíîþ є ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêіé і ïðîôåñіéíіé äіÿëüíîñòі ÿê ÷îëîâіêà, òàê і äðóæèíè. Ãîëîâíèì ìîòèâîì äî çäîáóòòÿ îñâіòè é
çàéíÿòîñòі äëÿ çàìіæíüîї äâîðÿíêè áóëè íå ìàòåðіàëüíі іíòåðåñè, à ïðàãíåííÿ ñàìîðîçâèòêó. Ïåðåâàæíî âîíî ðåàëіçîâóâàëîñü ó ëіòåðàòóðíіé, ìèñòåöüêіé òà âèêëàäàöüêіé äіÿëüíîñòі. Ïðè öüîìó çà æіíêîþ çàëèøàëîñÿ
êåðóâàííÿ äîìàøíіì ãîñïîäàðñòâîì. ×îëîâіê áóâ ãîëîâîþ ñіì’ї òà âіäïîâіäàâ çà äóõîâíå çðîñòàííÿ її ÷ëåíіâ.
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«Íîâà ïðàêòè÷íà» äâîðÿíñüêà ñіì’ÿ âèíèêëà â ðåçóëüòàòі åêîíîìі÷íèõ
ïåðåòâîðåíü. Її îçíàêîþ áóëî òå, ùî â ìàòåðіàëüíîìó çàáåçïå÷åííі ðîäèíè
ñâîєþ ïðàöåþ áðàâ ó÷àñòü íå òіëüêè ÷îëîâіê, à é äðóæèíà.
Ïіäïðèєìöі, ìіùàíñòâî òà іíòåëіãåíöіÿ â íîâèõ ñóñïіëüíî-іñòîðè÷íèõ
óìîâàõ âіääàâàëè ïåðåâàãó ñòâîðåííþ ñіìåé òàê çâàíîãî áóðæóàçíîãî âèäó.
Êëàñè÷íèìè ðèñàìè áóðæóàçíîї ðîäèíè áóëè: âіäîêðåìëåííÿ äіëîâîãî
æèòòÿ âіä ïðèâàòíîãî; ðîçïîäіë îáîâ’ÿçêіâ çà ïðèíöèïîì «÷îëîâіê – ãîäóâàëüíèê, äðóæèíà – êîõàíà і ìàòè»; ñіì’ÿ àâòîíîìíà âіä ñóñïіëüñòâà.
Як змінюється модель сім’ї в індустріальному суспільстві? Підготуйте повідомлення про роль жінки в різних видах сім’ї.

Øâèäêèé ïðîìèñëîâèé ðîçâèòîê êіíöÿ ÕІÕ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ïîçíà÷èâñÿ é íà ïîáóòі íàñåëåííÿ Óêðàїíè. Äåäàëі ÷àñòіøå âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ðå÷і
ôàáðè÷íîãî âèðîáíèöòâà – øàôè, ñòіëüöі, ëіæêà, äèòÿ÷і іãðàøêè, äðóêàðñüêі òà øâåéíі ìàøèíêè òîùî. Çãîäîì ç’ÿâèëèñÿ ïåðøі ïëèòè äëÿ ïðèãîòóâàííÿ їæі. Òåõíі÷íі íîâèíêè іñíóâàëè ÿê ó äîðîãîìó, òàê і â äåøåâøîìó
âàðіàíòàõ, ùî ðîáèëî їõ äîñòóïíèìè äëÿ íåçàìîæíîãî íàñåëåííÿ.
Іç çàïðîâàäæåííÿì ó øèðîêèé óæèòîê òåõíі÷íèõ íîâîââåäåíü õàòíіé
іíòåð’єð ÿê íà ñåëі, òàê і â ìіñòі ïîñòóïîâî âòðà÷àє òðàäèöіéíèé õàðàêòåð.
Ïðîòå áóëà ÷àñòèíà ãîðîäÿí, âèõіäöіâ іç ñåëà, ÿêà íå õîòіëà âіäðèâàòèñÿ
âіä çâè÷íîї äëÿ ñåáå ìîðàëüíî-ïñèõîëîãі÷íîї àòìîñôåðè. Ñåðåä óêðàїíñüêèõ
іíòåëіãåíòіâ òàêîæ ñòàє ìîäíèì ìàòè ó ñâîєìó іíòåð’єðі ïðåäìåòè ñіëüñüêîãî ïîáóòó, íåôóíêöіîíàëüíі â ìіñüêîìó æèòëі: ñêðèíі, ìèñíèêè, ñòàâöі,
ãëèíÿíі ãîðùèêè і ìèñêè. Öèì âîíè íàìàãàëèñÿ ïîêàçàòè ñâîþ єäíіñòü ç
íàðîäîì, і íàñàìïåðåä іç ñåëÿíñòâîì, ÿêå ââàæàëîñÿ íîñієì íàöіîíàëüíîãî
äóõó. Íàïðèêëàä, êâàðòèðó âіäîìîãî óêðàїíñüêîãî àðõåîãðàôà Â. Ìîäçàëåâñüêîãî ïðèêðàøàëè ñòàðîâèííі óêðàїíñüêі âèðîáè ç ãóòíîãî ñêëà, ïîëòàâñüêі ãëèíÿíі іãðàøêè, ïîñóä Êèєâî-Ìåæèãіðñüêîї ôàÿíñîâîї ôàáðèêè,
âîëîêèòèíñüêà ïîðöåëÿíà, óêðàїíñüêі íàðîäíі êèëèìè òà іí.
Чому, на ваш погляд, в умовах модернізації українська інтелігенція зберігала елементи традиційного побуту? Чи характерні подібні явища
для побутового життя сучасної української родини?

§ 42. НАШ КРАЙ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
Ïî÷àòîê XX ñò. – öå ïðîöåñ ìîíîïîëіçàöії âèðîáíèöòâà, ìіãðàöіéíèõ
ïðîöåñіâ, ðîçâèòêó êóëüòóðè.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Îäåñà áóëà îäíèì іç íàéáіëüøèõ ïîðòîâèõ ìіñò Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Ó 1897 ð. її íàñåëåííÿ ñêëàäàëî ïîíàä 400 òèñ. îñіá (äëÿ
ïîðіâíÿííÿ ó Êèєâі ìåøêàëî äî 250 òèñ. îñіá, Ëüâîâі – ïîíàä 175 òèñ.,
Õàðêîâі – ïîíàä 170 òèñ., Êàòåðèíîñëàâі – ïîíàä 110 òèñ.). Ó 1902 ð. â Îäåñі âіäêðèëè ïåðøèé â Óêðàїíі ôóíіêóëåð, 1903 ð. – âіäêðèòî ñòàíöіþ
«øâèäêîї äîïîìîãè», 1910 ð. – çàïóùåíî åëåêòðè÷íèé òðàìâàé. Äîìіíóþ÷ó
ðîëü ó ðîçâèòêó ìіñöåâîї åêîíîìіêè âіäіãðàâàâ ïîðò, ÿêèé çàéìàâ ëіäèðóþ÷å ìіñöå â åêñïîðòі-іìïîðòі òîâàðіâ, îáñëóãîâóâàâ, ïî ñóòі, óñå Ïіâíі÷íå
Ïðè÷îðíîìîð’ÿ Óêðàїíè. Ïåðåëіê òîâàðіâ íàëі÷óâàâ ó ñåðåäíüîìó ïîíàä
200 íàéìåíóâàíü.
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Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Êèїâ õî÷ і ïîñòóïàâñÿ çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ Îäåñі,
îäíàê çàëèøàâñÿ êóëüòóðíèì öåíòðîì Óêðàїíè. Äî ïî÷àòêó Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè â ìіñòі іñíóâàëî äâà ìіñüêèõ ñòàöіîíàðíèõ òåàòðè òà äåêіëüêà
òåàòðіâ ìàëèõ ôîðì, äâà íàðîäíèõ áóäèíêè, Ìóçåé ñòàðîæèòíîñòåé òà ìèñòåöòâ òà ìóçåé Óêðàїíñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà, іñíóâàâ åëåêòðè÷íèé
òðàìâàé, âіäêðèëàñÿ ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íà øêîëà, ïîáóäîâàíî ïåðøèé ñòàöіîíàðíèé ñòàäіîí ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії. Íàïåðåäîäíі Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè
â Êèєâі íàëі÷óâàëîñÿ 13 ÷îëîâі÷èõ ãіìíàçіé, òðè ðåàëüíèõ ó÷èëèùà,
22 æіíî÷і ãіìíàçії, 7 êîìåðöіéíèõ òà îäíå áóäіâåëüíî-òåõíі÷íå ó÷èëèùå,
ó÷èòåëüñüêèé іíñòèòóò, æіíî÷à â÷èòåëüñüêà ñåìіíàðіÿ, ïîëіòåõíі÷íèé
іíñòèòóò, Óíіâåðñèòåò ñâ. Âîëîäèìèðà. Ñàìå òàêå ñòàíîâèùå Êèєâà çàáåçïå÷èëî éîìó ðîëü öåíòðó íå ëèøå íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíîãî, à é ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ Óêðàїíè.
Використовуючи інтернет-ресурси або краєзнавчі матеріали,
доберіть приклади про розвиток господарства у вашій місцевості.
Поцікавтеся станом культурних установ у вашому регіоні на початку
XX ст. Чи існували публічні бібліотеки? Коли вони були засновані, хто
був читачем? З яких книжок складалися фонди? Які навчальні заклади
існували у вашій місцевості? Хто мав змогу в них навчатися? Чи існував стаціонарний театр у вашому краї? Постановки яких вистав він
здійснював?
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ТЕМАТИЧНЕ
ОЦІНЮВАННЯ

Історичний час
1. Установіть послідовність подій.
А Заснування Новоросійського університету
Б Розпочав ставити вистави перший професійний театр у Львові
В Створення Наукового товариства імені Шевченка
Г Відкриття пам’ятника Б. Хмельницькому в Києві
Д Відкриття першого на Наддніпрянщині професійного театру
Історичний простір
2. Назвіть зображені історичні пам’ятки.
А

Б

В

Укажіть міста, де їх зведено.
Визначте основні стилі в розвитку архітектури на межі століть.
Історична постать
3. Чи міг бути І. Мечников
А Сучасником письменника Л. Толстого
Б Лауреатом Нобелівської премії
В Автором опери «Запорожець за Дунаєм»?
4. Назвіть історичних діячів.
А «Провідну роль відіграла ця родина у становленні та діяльності Київської рисувальної школи, заснованої М. Мурашком (1875)».
Б «Одним із перших проявів благодійної діяльності цього мецената стало започатковане ним фінансування Літературно-наукового товариства ім. Шевченка у Львові,
яке фактично стало неофіційною українською академією наук».
5. Уявіть, що ви – біограф Лесі Українки. Про які події її життя ви розповіли б
насамперед? Використовуючи факти з біографії Лесі Українки, доведіть, що вона
була непересічною представницею українського культурного простору.
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6. Укажіть діячів, зображених на фото.

А

Б

В

Назвіть галузі культури, з якими була пов’язана їхня діяльність.
Історичні терміни і поняття
7. Дайте визначення поняття «меценат». Кого з історичних діячів ви назвали б
меценатом?
8. «Реалізм» і «український модерн». Які періоди в історії українських земель вони
характеризують?
Історичні події та процеси
9. Український історик, публіцист, громадський діяч М. Драгоманов писав, що
«єдиним значним здобутком для українства у 80-ті роки XIX ст. був театр».
Дайте власну оцінку розвитку театрального мистецтва в другій половині XIX – на
початку ХХ ст.
10. «Розвиток української культури в другій половині XIX ст. став логічним продовженням духовних пошуків попередньої доби, спробою врахувати здобутки світового досвіду, своєрідною предтечею культурного оновлення XX ст.».
Як ви розумієте вислів? Чи є така оцінка культурного процесу на українських землях об’єктивною?
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ПІДСУМКОВЕ
ОЦІНЮВАННЯ

Історичний час
1. Назвіть основні, на ваш погляд, історичні події на українських землях.
А У першій половині XIX ст.
Б У другій половині XIX ст.
В На початку XX ст.
2. Установіть хронологічну послідовність.
А Монополізація виробництва
Б Завершення промислового перевороту
В Початок промислового перевороту
Г Урбанізація
Д Концентрація капіталу
3. Складіть літопис подій в освіті впродовж XIX ст. Дайте до нього історичний
коментар.
Історичний простір
4. Співвіднесіть дату і подію.
А
Б
В
Г
Д
Е

1798 р.
1837 р.
1840 р.
1861–1862 рр.
1862 р.
1863 р.

1 Валуєвський циркуляр про заборону української мови
2 П. Чубинський створив вірш «Ще не вмерла України і
слава, і воля»
3 Видання в Петербурзі «Енеїди» І. Котляревського
4 Видання в Петербурзі «Кобзаря» Т. Шевченка
5 Видання альманаху «Русалка Дністровая»
6 Видання в Петербурзі першого українського журналу
«Основа»

5. Окресліть зміни в адміністративно-територіальному устрої українських земель
наприкінці XVIII – у першій третині XIX ст., що відображено в назвах і термінах.
А Коронний край
Б Генерал-губернаторство
В Закарпаття
Г Повіт
Д Губернія
Історична постать
6. Назвіть історичного діяча.
А Керівник селянського руху на Поділлі. «Український Робін Гуд», герой численних народних пісень та переказів, творів художньої літератури.
Б Письменник, етнограф, фольклорист, громадський діяч. Походив з родини
греко-католицького священика. Один з організаторів «Руської трійці». Був одним із
перших перекладачів українською мовою «Слова о полку Ігоревім».
В Учасник декабристського руху. Очолив повстання Чернігівського полку.
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Г Письменник, громадський діяч, член масонської ложі «Любов до істини», автор
твору «Москаль-чарівник».
Д Землевласник, учасник процесу скасування кріпосного права, один з організаторів кооперації в Наддніпрянській Україні.
Історичні поняття і терміни
7. Доберіть до поняття «аграрне перенаселення» історичні приклади.
8. Назвіть основні ознаки поняття «національне відродження».
9. Порівняйте поняття «робітник» і «заробітчанин».
Історичні події та процеси
10. Визначте причини та наслідки українського національного відродження. Яку
роль у цьому процесі відіграли преса та видавнича діяльність?
11. Прочитайте фрагмент документа. «Все, що йде поза рами нації, се фарисейство, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до панування
одної нації над другою або хворобливий сентименталізм фанатів, що раді би широкими і вселюдськими фразами покрити своє духовне відчуження від рідної нації».
Висловте своє розуміння проблеми, порушеної в тексті.
12. «Україна дала світові чимало відомих учених, інженерів, винахідників». Доберіть факти на підтвердження цієї тези.
13. Емансипація передбачає свободу реалізації людини як особистості. Використовуючи факти життєписів Х. Алчевської, С. Русової, О. Кобилянської, Лесі Українки,
С. Крушельницької, схарактеризуйте основні прояви емансипації жінок у Російській
імперії.

Àâòîíîìіÿ – ñàìîâðÿäóâàííÿ ïåâíîї ÷àñòèíè äåðæàâè (íàñåëåííÿ), ùî çäіéñíþєòüñÿ â ìåæàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàãàëüíîäåðæàâíèìè çàêîíàìè.
Àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé – ïîäіë òåðèòîðії êðàїíè íà îêðåìі ÷àñòèíè – àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíі îäèíèöі (ãóáåðíії, ïðîâіíöії,
îáëàñòі, îêðóãè, ïîâіòè), çàëåæíî âіä ÿêîãî ñòâîðþþòüñÿ і äіþòü îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè òà ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Àñèìіëÿöіÿ – ïðîöåñ âòðàòè ðàíіøå ñàìîñòіéíèì åòíîñîì (íàðîäîì) ÷è ÿêîþñü éîãî ÷àñòèíîþ ñâîєї êóëüòóðè, ìîâè, òðàäèöіé òîùî âíàñëіäîê ïîãëèíåííÿ
іíøèì, çàçâè÷àé ÷èñëåííіøèì, åòíîñîì (íàðîäîì).
Áóðæóàçіÿ – ñîöіàëüíà âåðñòâà, ÿêà âîëîäіє çàñîáàìè âèðîáíèöòâà (ïðåäìåòàìè і çíàðÿääÿìè ïðàöі), âèêîðèñòîâóþ÷è íàéìàíó ðîáî÷ó ñèëó.
Ãåîïîëіòèêà – ïîëіòè÷íà êîíöåïöіÿ, ÿêà ïîâ’ÿçóє ïîëіòèêó äåðæàâè çі ñïіââіäíîøåííÿì ãåîãðàôі÷íèõ ÷èííèêіâ (ðîçòàøóâàííÿ êðàїíè, ðîçìіð òåðèòîðії,
íàÿâíіñòü ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, ãóñòîòà íàñåëåííÿ).
Ãðîìàäñüêå òîâàðèñòâî – àñîöіàöіÿ ãðîìàäÿí, îá’єäíàíèõ íà ґðóíòі ñóñïіëüíèõ òà âëàñíèõ іíòåðåñіâ.
Äåìîãðàôі÷íèé áóì (âèáóõ) – øâèäêå çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ.
Äåðæàâíà ìîíîïîëіÿ – âèêëþ÷íå ïðàâî äåðæàâè íà âèðîáíèöòâî, òîðãіâëþ, ïðîìèñëîâіñòü òîùî.
Åâîëþöіÿ – ïðîöåñ çìіíè, ðîçâèòêó, ïåðåòâîðåííÿ.
Åëіòà íàöіîíàëüíà – íàéáіëüø ïіäãîòîâëåíà і çãóðòîâàíà ìåíøіñòü ñóñïіëüñòâà, éîãî ïðîâіäíà âåðñòâà, ÿêà óñâіäîìëþє öіëі, ùî ñòîÿòü ïåðåä íàðîäîì
(íàöієþ), і ñêåðîâóє çóñèëëÿ íàöіîíàëüíîї ñïіëüíîòè íà їõ äîñÿãíåííÿ.
Åìіãðàöіÿ – äîáðîâіëüíå ÷è âèìóøåíå ïåðåìіùåííÿ íàñåëåííÿ ç êðàїíè ïîñòіéíîãî ïðîæèâàííÿ â іíøі êðàїíè ç åêîíîìі÷íèõ, ïîëіòè÷íèõ àáî іíøèõ ïðè÷èí.
Åòíîñ – ïîçà÷àñîâà, ïîçàòåðèòîðіàëüíà, ïîçàäåðæàâíà ñïіëüíîòà ëþäåé,
îá’єäíàíà ñïіëüíèì ïîõîäæåííÿì, êóëüòóðîþ, ìîâîþ, іñòîðієþ, òðàäèöіÿìè òà
çâè÷àÿìè, ñàìîñâіäîìіñòþ òà åòíîíіìîì (íàçâîþ).
Çàõіäíèêè – ïðåäñòàâíèêè îäíîãî ç íàïðÿìіâ ðîñіéñüêîї ãðîìàäñüêîї äóìêè 1840-õ ðîêіâ, ùî âèñòóïàëè çà ëіêâіäàöіþ êðіïàöòâà òà íåîáõіäíіñòü ðîçâèòêó Ðîñії çà çàõіäíîєâðîïåéñüêèì çðàçêîì.
Іäåíòè÷íіñòü – ðіâíîçíà÷íіñòü, òîòîæíіñòü, îäíàêîâіñòü.
Іäåîëîãіÿ – ñèñòåìà ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ, ïðàâîâèõ, ìîðàëüíèõ, åñòåòè÷íèõ, ôіëîñîôñüêèõ і ðåëіãіéíèõ ïîãëÿäіâ, ùî âèðàæàþòü іíòåðåñè ïåâíèõ
ñîöіàëüíèõ ãðóï ñóñïіëüñòâà.
Іíäóñòðіàëіçàöіÿ – ïðîöåñ ñòâîðåííÿ âåëèêîãî ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà â
óñіõ ãàëóçÿõ ãîñïîäàðñòâà êðàїíè.
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Іíäóñòðіàëüíå (ïðîìèñëîâå) ñóñïіëüñòâî – ðіçíîâèä ðîçâèíóòîãî ñóñïіëüñòâà ç
öåíòðàëüíîþ ðîëëþ íàóêîâî-òåõíі÷íîї äіÿëüíîñòі, ìàøèííèì âèðîáíèöòâîì,
ôàáðè÷íîþ îðãàíіçàöієþ òà äèñöèïëіíîþ ïðàöі, çàãàëüíîíàöіîíàëüíèì ðèíêîì і
ñèñòåìîþ ãîñïîäàðñòâà. Ïðè ïåðåõîäі âіä àãðàðíî-ðåìіñíè÷îãî äî іíäóñòðіàëüíîãî
ñóñïіëüñòâà ìàє ìіñöå ïðîöåñ äåìîêðàòèçàöії, âêëþ÷àþ÷è ïðîöåñ çìåíøåííÿ ñïàäêîâèõ ñîöіàëüíèõ ðîçáіæíîñòåé, ðóéíàöіþ òðàäèöіéíèõ ñòàíîâèõ ïðèâіëåїâ òà
ієðàðõіé, ñòàíîâëåííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ (þðèäè÷íèõ, ïîëіòè÷íèõ, ñîöіàëüíèõ).
Êàäðîâèé ïðîëåòàð – ñîöіàëüíèé òèï ðîáіòíèêà, ÿêèé áóâ ç ðàííіõ ðîêіâ
ïîâ’ÿçàíèé ç ïðîìèñëîâіñòþ é ìàâ òðèâàëèé ñòàæ ðîáîòè íà âèðîáíèöòâі.
Êîëîíіÿ – 1) ïîñåëåííÿ ãðîìàäÿí ÿêîїñü äåðæàâè ïîçà ìåæàìè ñâîєї êðàїíè; 2) çàãàðáàíà îáëàñòü àáî êðàїíà.
Êîíñåðâàòèâíà іäåÿ – іäåÿ, ùî âіäêèäàє íîâîââåäåííÿ і âіäñòîþє íåçìіííіñòü ÷îãîñü (ïîëіòè÷íîãî óñòðîþ, äåðæàâíîãî ëàäó òîùî).
Êîíñåðâàòèçì – ïîëіòè÷íî-іäåîëîãі÷íà òå÷іÿ, ÿêà ïðàãíå ïîєäíàòè çìіíè â
ñóñïіëüñòâі çі çáåðåæåííÿì òðàäèöіéíèõ, ïåðåâіðåíèõ äîñâіäîì ìèíóëîãî öіííîñòåé, òðàäèöіé і ôîðì æèòòÿ ñóñïіëüñòâà.
Êîíôåäåðàöіÿ – îá’єäíàííÿ äåðæàâ, ùî çáåðіãàþòü ñâîþ íåçàëåæíіñòü òà
îá’єäíóþòüñÿ òіëüêè çàðàäè êîîðäèíàöії äіé ç ïåâíîþ ìåòîþ, ïåðåâàæíî –
çîâíіøíüîïîëіòè÷íîþ àáî âіéñüêîâîþ. Ñâîї çàâäàííÿ çäіéñíþє çà äîïîìîãîþ
ñïåöіàëüíèõ ïîñòіéíèõ îðãàíіâ, ó ÿêèõ áåðóòü ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè äåðæàâ,
ùî âõîäÿòü äî êîíôåäåðàöії.
Êîíôåñіÿ – ðåëіãіéíà ñïіëüíîòà, ÿêà ìàє ñâîє âіðîñïîâіäàííÿ і êóëüòîâі
òîâàðèñòâà, îðãàíіçàöії, íàëåæíіñòü äî ïåâíîї ðåëіãії.
Êîîïåðàòèâ – äîáðîâіëüíå îá’єäíàííÿ ëþäåé, ÿêі íà ïàéîâèõ çàñàäàõ çàéìàþòüñÿ ïåâíèì âèäîì ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі.
Êîðîáåéíèê – ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії – ìàíäðіâíèé òîðãîâåöü, ùî ðîçíîñèâ ïî
ñåëàõ ó êîðîáі äðіáíèé òîâàð.
Ëèíâà – êàíàò, òîâñòà, äóæå ìіöíà ìîòóçêà ç âîëîêîí àáî äðîòó.
Ëіáåðàëіçì – ïîëіòè÷íà é іäåîëîãі÷íà òå÷іÿ, ÿêà îáñòîþє ñâîáîäó, ïіäïðèєìíèöòâî, ïàðëàìåíòñüêèé ëàä, äåìîêðàòè÷íі ïðàâà òà ñâîáîäó ñëîâà.
Ëіáåðàëüíà äåìîêðàòіÿ – ñèñòåìà äåðæàâíîãî óïðàâëіííÿ, ïîáóäîâàíà íà
çàñàäàõ êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó.
Ìåíòàëіòåò – ñòіéêі ñòðóêòóðè ãëèáèííîãî ðіâíÿ êîëåêòèâíîї òà іíäèâіäóàëüíîї ñâіäîìîñòі é ïіäñâіäîìîñòі, ùî âèçíà÷àþòü óñòðåìëіííÿ, íàõèëè, îðієíòèðè ëþäåé, ó ÿêèõ âèÿâëÿþòüñÿ íàöіîíàëüíèé õàðàêòåð, çàãàëüíîâèçíàíі
öіííîñòі, ñóñïіëüíà ïñèõîëîãіÿ.
Ìåòðîïîëіÿ – äåðæàâà, ùî ìàє êîëîíії.
Ìåöåíàò – ïîêðîâèòåëü ìèñòåöòâà і ëіòåðàòóðè.
Ìîäåðíіçàöіÿ – îíîâëåííÿ, îñó÷àñíåííÿ.
Íàääíіïðÿíñüêà Óêðàїíà (Íàääíіïðÿíùèíà) – óìîâíèé òåðìіí äëÿ ïîçíà÷åííÿ òієї ÷àñòèíè óêðàїíñüêèõ çåìåëü, ÿêі âõîäèëè äî ñêëàäó Ðîñіéñüêîї іìïåðії.
Íàðîäíèöòâî – іäåîëîãіÿ òà ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íà òå÷іÿ â Ðîñії. Íàðîäíèöòâî ïîєäíóâàëî іäåї óòîïі÷íîãî áà÷åííÿ ñâіòó ç âèìîãàìè ñåëÿíñòâà çíèùèòè
ïîìіùèöüêå çåìëåâîëîäіííÿ, êðіïîñíèöòâî.
Íàðîäíіñòü – іñòîðè÷íà ñïіëüíîòà ëþäåé, ÿêі ìàþòü ñïіëüíó ìîâó, òåðèòîðіþ, åëåìåíòè ñïіëüíîї êóëüòóðè.
Íàöіîíàëüíå âіäðîäæåííÿ – òåðìіí, ÿêèé íàáóâ ïîøèðåííÿ â XIX ñò. òà
ñëóãóâàâ äëÿ îçíà÷åííÿ ïðîöåñіâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîáóäæåííÿì íàöіîíàëüíîї
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ñâіäîìîñòі áåçäåðæàâíèõ íàðîäіâ Єâðîïè. Íàöіîíàëüíå âіäðîäæåííÿ â Óêðàїíі
ìàëî êіëüêà åòàïіâ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ â÷åíèìè ÿê ôîëüêëîðíî-åòíîãðàôі÷íèé
(ïåðіîä íàóêîâîãî çàöіêàâëåííÿ), êóëüòóðíèöüêèé (ôîðìóâàííÿ íàöіîíàëüíîї
ñâіäîìîñòі) òà ïîëіòè÷íèé (áîðîòüáà çà íåçàëåæíіñòü íàöії).
Íàöіÿ – ñîöіàëüíî-åòíі÷íà ñïіëüíîòà ëþäåé, ÿêà ôîðìóєòüñÿ ïðè ïåðåõîäі
âіä àãðàðíî-ðåìіñíè÷îї äî іíäóñòðіàëüíîї öèâіëіçàöії, íà îñíîâі ñïіëüíîї òåðèòîðії. Íàöіÿ âіäðіçíÿєòüñÿ çäåáіëüøîãî âíóòðіøíüîþ çãóðòîâàíіñòþ, ùî
âèÿâëÿєòüñÿ ó âñòàíîâëåííі ìіöíèõ åêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ, ôîðìóâàííі єäèíîї
íàöіîíàëüíîї ìîâè, ðîçâèòêîâі íàöіîíàëüíîї ñàìîñâіäîìîñòі.
Ïàðàôіÿ – íèæ÷à öåðêîâíî-àäìіíіñòðàòèâíà îðãàíіçàöіÿ, ùî îá’єäíóє âіðÿí.
Ïàðàôіÿëüíі øêîëè – ïî÷àòêîâі øêîëè ïðè öåðêîâíèõ ïàðàôіÿõ.
Ïîäіë âëàäè – ïðèíöèïè ðîçìåæóâàííÿ ôóíêöіé ó єäèíіé ñèñòåìі äåðæàâíîї âëàäè ç ïîäіëîì її íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó é ñóäîâó ãіëêè, ÿêі çäіéñíþþòü ñâîї ïîâíîâàæåííÿ êîæíà ñàìîñòіéíî, âðіâíîâàæóþ÷è îäíà îäíó.
Ïîëіòè÷íà ïàðòіÿ – ïîëіòè÷íà îðãàíіçàöіÿ, ùî âèðàæàє іíòåðåñè ïåâíîї
ñîöіàëüíîї ãðóïè (÷è ãðóï), îá’єäíóє íàéáіëüø àêòèâíèõ її ïðåäñòàâíèêіâ і
ïðàãíå äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ öіëåé òà іäåàëіâ.
Ïîëіòè÷íà ñèñòåìà ñóñïіëüñòâà – ñóêóïíіñòü äåðæàâíèõ і íåäåðæàâíèõ
ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íèõ іíñòèòóòіâ, ÿêі çäіéñíþþòü âëàäó, óïðàâëіííÿ ñïðàâàìè ñóñïіëüñòâà, ðåãóëþâàííÿ ïîëіòè÷íèõ ïðîöåñіâ, âçàєìîâіäíîñèí ìіæ ñîöіàëüíèìè ãðóïàìè, íàöіÿìè, äåðæàâàìè òà çàáåçïå÷óþòü ïîëіòè÷íó ñòàáіëüíіñòü і ïðîãðåñèâíèé ðîçâèòîê.
Ïîòàø – êàëієâà ñіëü âóãіëüíîї êèñëîòè. Çàñòîñîâóâàëàñÿ ÿê äîáðèâî, à
òàêîæ ó ìèëîâàðіííі, âèðîáíèöòâі ñêëà.
Ïðèâіëåé – ïåðåâàãà, ïіëüãà, ïðàâî, íàäàíå çàêîíîì îêðåìèì îñîáàì, ãðóïàì ëþäåé àáî ïåâíîìó ñòàíîâі.
Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò – ïðîöåñ ó ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë ñóñïіëüñòâà, ÿêèé óîñîáëþє ïåðåõіä âіä ìàíóôàêòóðíîãî äî ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà.
Ïðîïіíàöіÿ – ïðèìóñîâèé ïðîäàæ ñåëÿíàì ãîðіëêè ïîìіùèêàìè.
Ðàäèêàëè – ïðèõèëüíèêè äîêîðіííîãî, áåçóìîâíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ áóäü-ÿêèõ
ïèòàíü. Íàçâà ïðåäñòàâíèêіâ äåÿêèõ ïîëіòè÷íèõ òå÷іé ó êðàїíàõ ñâіòó.
Ðåàëіçì – ìåòîä õóäîæíüîãî ïіçíàííÿ, ïðàâäèâîãî çîáðàæåííÿ â ìèñòåöòâі
äіéñíîñòі. Ðåàëіçì ó ìèñòåöòâі äîñÿãàє іñòèííîñòі âіäîáðàæåííÿ â õóäîæíіõ
îáðàçàõ ÿâèù ïðèðîäè і ñóñïіëüñòâà, âíóòðіøíüîãî ñâіòó ëþäèíè.
Ðåôîðìà – ïåðåòâîðåííÿ, ÿêå íå çíèùóє îñíîâ іñíóþ÷îї ñòðóêòóðè.
Ðåôîðìè (àãðàðíі) – äåðæàâíі çàõîäè ç ïåðåòâîðåííÿ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ôîðì çåìëåêîðèñòóâàííÿ, õàðàêòåðó çåìåëüíèõ âіäíîñèí.
Ðîìàíòèçì – 1) іäåéíèé і õóäîæíіé ðóõ ó êóëüòóðі êіíöÿ XVIII – ïåðøîї
ïîëîâèíè XIX ñò. Â îñíîâі ðîìàíòè÷íîãî іäåàëó – âîëÿ òâîð÷îї îñîáèñòîñòі,
іíòåðåñ äî íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè і ôîëüêëîðó, іíêîëè âòå÷à âіä íàâêîëèøíüîї
äіéñíîñòі â іäåàëіçîâàíå ìèíóëå àáî âèìðіÿíå ìàéáóòíє; 2) óìîíàñòðіé, ÿêèé
õàðàêòåðèçóєòüñÿ іäåàëіçàöієþ äіéñíîñòі, ìðіéëèâèì ñïîãëÿäàííÿì.
Ñåïàðàòèçì – ïðàãíåííÿ äî âіäîêðåìëåííÿ, âіäîñîáëåííÿ. Ó áàãàòîíàöіîíàëüíèõ äåðæàâàõ – ïðàãíåííÿ íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí äî âіäîêðåìëåííÿ і
óòâîðåííÿ ñàìîñòіéíîї äåðæàâè.
Ñèíäèêàò – îäèí ç âèäіâ ìîíîïîëіé, îñîáëèâіñòþ ÿêîãî є óãîäà ïðî ñïіëüíèé
çáóò òîâàðіâ. Ñèíäèêàò îáìåæóє òîðãîâåëüíó ñàìîñòіéíіñòü ïіäïðèєìñòâ. Äèêòóþ÷è öіíè і óìîâè ïðîäàæó, ñèíäèêàò ïåðåòâîðþє òîðãîâöіâ íà ñâîїõ àãåíòіâ.
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Ñëîâ’ÿíîôіëè – ïðåäñòàâíèêè îäíîãî ç íàïðÿìіâ ðîñіéñüêîї ãðîìàäñüêîї
äóìêè XIX ñò. Ñòâåðäæóâàëè îñîáëèâèé øëÿõ іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó Ðîñії,
ÿêèé ïðèíöèïîâî âіäðіçíÿâñÿ âіä ðîçâèòêó çàõіäíîєâðîïåéñüêèõ äåðæàâ.
Ñàìîáóòíіñòü Ðîñіéñüêîї іìïåðії âáà÷àëè, íàñàìïåðåä, â іñíóâàííі ñåëÿíñüêîї
îáùèíè òà ïðàâîñëàâ’ї.
Ñîáîðíіñòü – ðóõ çà âîçç’єäíàííÿ íàöії, íàðîäіâ, êîòðі ç ïåâíèõ іñòîðè÷íèõ
ïðè÷èí áóëè ðîç’єäíàíі.
Ñòàíè – ñîöіàëüíî-ïðàâîâі ãðóïè, êîæíà ç ÿêèõ âèðіçíÿëàñÿ þðèäè÷íèì
ñòàòóñîì, ïåâíèìè ïðàâàìè òà îáîâ’ÿçêàìè â ñóñïіëüñòâі.
Ñóâåðåíіòåò – ïîëіòè÷íà íåçàëåæíіñòü äåðæàâè, ùî ïîëÿãàє â її ïðàâі ñàìîñòіéíî ðîçâ’ÿçóâàòè ñâîї âíóòðіøíі і çîâíіøíі ïðîáëåìè áåç âòðó÷àííÿ â íèõ
áóäü-ÿêîї äåðæàâè. Ñóâåðåíіòåò є íåîáõіäíîþ ïîëіòè÷íîþ і þðèäè÷íîþ îçíàêîþ äåðæàâè.
Ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèé ðóõ – ðóõ, ó÷àñíèêè ÿêîãî âèñóâàþòü іäåї òèõ ÷è
іíøèõ çìіí â îðãàíіçàöії æèòòÿ ñóñïіëüñòâà і ñïðÿìîâóþòü ñâîþ äіÿëüíіñòü íà
äîñÿãíåííÿ öèõ çìіí.
Òîëåðàíòíіñòü – òåðïèìіñòü äî ÷óæèõ äóìîê і âіðóâàíü.
Òðàäèöіÿ – çâè÷àé, ïîðÿäîê, ïðàâèëà ïîâåäіíêè, ÿêі ïåðåõîäÿòü ç ïîêîëіííÿ â ïîêîëіííÿ.
«Óêðàїíñüêà іäåÿ» – ïåðøèì öåé òåðìіí óæèâ Ï. Êóëіø, ïîçíà÷àþ÷è íèì
óñâіäîìëåííÿ, ðîçóìіííÿ ëþäüìè ïðèíàëåæíîñòі äî ñâîãî íàðîäó, éîãî êóëüòóðè і âіðè.
«Óêðàїíñüêå ïèòàííÿ» – ñâîєðіäíà êîíöåïöіÿ, ÿêà íå ëèøå êîíñòàòóâàëà
íàÿâíіñòü ãåîïîëіòè÷íî çíà÷óùîї åòíîіñòîðè÷íîї ñïіëüíîòè ëþäåé – óêðàїíñüêîãî íàðîäó ç éîãî ìîâîþ, çâè÷àÿìè, âіðîñïîâіäàííÿì, ìèñòåöòâîì, òåðèòîðієþ, íàöіîíàëüíîþ ñâіäîìіñòþ, âèðîáíè÷èìè òðàäèöіÿìè, à é ìîäåëþâàëà
éîãî äії, ñïðÿìîâàíі íà âіäðîäæåííÿ âëàñíîї äåðæàâè.
Óíіòàðíà äåðæàâà – äåðæàâà, òåðèòîðіÿ ÿêîї, íà âіäìіíó âіä ôåäåðàöії, íå
ìàє ó ñâîєìó ñêëàäі ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâíèõ óòâîðåíü (øòàòіâ, çåìåëü òîùî),
à ïîäіëÿєòüñÿ íà àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíі îäèíèöі. Íàéâàæëèâіøîþ
îçíàêîþ óíіòàðíîї äåðæàâè є òå, ùî â íіé ôóíêöіîíóþòü єäèíі äëÿ âñієї äåðæàâè ñèñòåìè ïðàâà, îðãàíіçàöії òà ïîáóäîâè îðãàíіâ âëàäè.
Óðáàíіçàöіÿ – іñòîðè÷íèé ïðîöåñ çðîñòàííÿ ðîëі ìіñò â åêîíîìі÷íîìó і
êóëüòóðíîìó æèòòі ñóñïіëüñòâà; ïðîöåñ çîñåðåäæåííÿ ïðîìèñëîâîñòі é íàñåëåííÿ â ìіñòàõ, ïåðåâàæíî âåëèêèõ.
Ôàáðèêà – ïðîìèñëîâå ïіäïðèєìñòâî, çàñíîâàíå íà âèêîðèñòàííі ñèñòåìè
ìàøèí; ôîðìà âåëèêîãî ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà.
Ôåäåðàöіÿ – ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ; ñîþçíà äåðæàâà, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç
ðÿäó äåðæàâ àáî äåðæàâíèõ óòâîðåíü, êîæíå ç ÿêèõ, ïîðÿä іç çàãàëüíîäåðæàâíèìè, ìàє âëàñíі çàêîíîäàâ÷і, âèêîíàâ÷і é ñóäîâі îðãàíè.
Ôіëàíòðîïіÿ – áëàãîäіéíіñòü, äîïîìîãà íóæäåííèì.
Ôóðãîííèê – âіçíèê ôóðãîíà, äðіáíèé òîðãîâåöü, ÿêèé ðîçâîçèòü і ïðîäàє
òîâàð ç ôóðãîíà.
Øàðâàðêè – äåðæàâíà ïîâèííіñòü êðіïàêіâ ùîäî áóäіâíèöòâà é ðåìîíòó
øëÿõіâ.
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1772, 1773, 1795 – поділи Польщі
1770–1780-ті роки – реформи Марії-Терезії та Йосифа II
на західноукраїнських землях
1784 – відкриття університету у Львові
1798 – видання в Петербурзі «Енеїди» І. Котляревського
1805 – відкриття Харківського університету
1813–1835 – селянський рух на Поділлі під проводом
У. Кармелюка

1845–1847
–
товариства

діяльність

Кирило-Мефодіївського

1848 – скасування кріпосництва на західноукраїнських
землях
1848 – заснування Головної руської ради
1855 – «Київська козаччина»
Початок 1860-х років – діяльність хлопоманів, зародження руху народників

1823 – збудовано перший в Україні пароплав

19 лютого 1861 – ліквідація кріпосного права в Російській
імперії

1830-ті роки – початок промислового перевороту в Україні

1861 – відкриття залізниці на західноукраїнських землях

1833–1837 – діяльність у Львові просвітницького гуртка
«Руська трійця»

1861–1862 – видання в Петербурзі українського часопису
«Основа»

1834 – заснування Київського університету

1862 – П. Чубинський написав вірш «Ще не вмерла
Україна»

1837 – видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка
Дністровая»
1840 – видання в Петербурзі «Кобзаря» Т. Шевченка
1843–1844 – селянські виступи на Буковині під проводом
Л. Кобилиці

1863 – Валуєвський циркуляр про заборону української
мови
1865 – відкриття університету в Одесі
1865 – відкриття першої в Наддніпрянській Україні заліз1
ниці Одеса–Балта

1860-ті роки – оформлення суспільно-політичних течій
москвофілів і народовців
1860–1890-ті роки – громадівський рух

1900 – відкриття кафедри української літератури у Львівському університеті
Початок XX ст. – боротьба за загальне виборче право на
західноукраїнських землях

1868 – створення у Львові товариства «Просвіта»
1873 – створення у Львові Літературно-наукового товариства ім. Шевченка
1875 – заснування Чернівецького університету
1882 – відкриття першого в Наддніпрянщині професійного
театру М. Кропивницького
1885 – відкриття у Харкові першого в Наддніпрянщині Південноросійського технологічного інституту
1890 – утворення першої української політичної партії –
Русько-української радикальної партії (РУРП)

1901 – заснування Української народної партії (УНП)
1904 – заснування Української демократичної партії (УДП)
1905 – утворення Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП)
1906 – видання Біблії українською мовою
1907 – дозвіл Святійшого Синоду на викладання українською мовою в парафіяльних школах на Поділлі
1908 – утворення Товариства українських поступовців
(ТУП)

1896 – обґрунтування Ю. Бачинським ідеї самостійної Української держави

1911 – створення молодіжної організації «Пласт»

1900

1913 – утворення військово-патріотичного товариства
«Січові стрільці»

– Українську
А. Шептицький

греко-католицьку

церкву

очолив

1914 – урочисте
Т. Ш
Шевченка

відзначення

в

Україні

100-річчя

