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²ÑÒÎÐ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ні 1950 р. навчено неписьменних тільки
89 чол., малограмотних 268 чол. План випуску
неписьменних у 1950 р. виконаний тільки на
42,6%. Зовсім не виконаний план випуску в
Арбузинському, Баштанському, Березнегуватському, Лисогірському, Новоодеському,
Привільнянському районах. По Жовтневому
району виконано план на 21,5%, по Вознесенському – 13,9%. План випуску малограмотних
у цілому по області виконано на 96,9%. Винятково погано було організовано навчання неписьменних і малограмотних у Варварівському районі. Із загальної кількості 196 малограмотних у 1950 р. було охоплено навчанням
52 чол., з яких закінчили курс навчання
13 чол. Ще гірше перебувала справа з ліквідацією неписьменних: з 163 неписьменних закінчили курс навчання 7 чол. Облік і звітність
з навчання неписьменних і малограмотних у
системі народної освіти перебували у занедбаному стані та дані одержувані облвно абсолютно не є достовірними. У багатьох районах області, а так само в облвно, не знали повних даних про чисельність неписьменних і
малограмотних. Низка завідувачів райвно
стали на шлях приписок та обману держави,
намагаючись прикрити цим самим свою бездіяльність і незадовільний стан роботи по
ліквідації неписьменності та малограмотності. З 19 районів тільки у 4-х (Вознесенському,
Володимирівському, Казанківському й ін.),
дані підтверджувалися первинними документами; у 8 районах – тільки частково; у 7 – не
підтверджувалися взагалі. Загалом в області
було приписано за кількістю навчених неписьменних 527 чол., або 50,2%, малограмотних
– 913 чол., або 50,0%.
На 1 січня 1951 р. сільськими радами Миколаївської області вирахувано неписьменних 6738 осіб (вік 8-49 років), з них 5643 жінок, 1095 чоловіків. З 288 сільських рад 182

мали неписьменних 11 і більше осіб, 35 сільських рад – від 6 до 10 осіб, 37 – від 1 до 5 чоловік, і тільки 34 сільські ради не мали ні одного неписьменного. Найбільша кількість неписьменних було в Арбузинському (679 осіб),
Широколанівському (396 чол.) районах, що
складало 0,04% до числа населення у віці 8-49
років. На 1 січня 1951 р. з 575 обстежених
сільських рад Одеської області виявили, що
серед населення віком від 8 до 49 років, тільки у 26 не було неграмотних.
Наявність такого великого числа неписьменних пояснювалося перш за все тим, що
органи народної освіти по суті не займалися
ліквідацією неписьменності, їх не виявляли,
обліку не вели, внаслідок чого плани навчання складалися занижені, облікових не навчали та представляли вищестоящим органам
недостовірну інформацію.
Отже, у повоєнний період в українському
селі проведена значна робота зі створення
передумов для зростання освітнього рівня
селянства. Однак масштабні негативні явища
та недоліки в організації освітньої роботи
суттєво знижували реальні результати. До
того ж шкільна освіта у досліджуваний період
знаходилася у безпосередньому підпорядкуванні від соціально-економічних і суспільнополітичних чинників, які диктували зміст і
функціонування загальноосвітньої школи.
Основними причинами незадовільного стану
навчально-виховної роботи у багатьох школах були: залишкове фінансування, недостатнє зміцнення навчально-матеріальної бази,
недостатня підготовленість певної частини
вчителів до роботи у школі, недостатня кількість фахівців з вищою освітою. Однак, треба
зауважити, що мережа сільських шкіл робітничої молоді невпинно розширювалась, а це
дозволило охопити навчанням усі верстви
населення.

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА ТА СУЧАСА ДЕРЖАВА УКРАЇНА:
КРИЗА ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ І ДЕРЖАВНОЇ ІДЕОЛОГІЇ
Михайло Федоренко

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
кандидат історичних наук, доцент
Україна, 54025, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9
e-mail: maf_ua@mail.ru

Століття початку Української національної
революції та проголошення УНР, сучасний
стан держави Україна, вимагає від кожного
історика надати аналіз минулим і теперішнім

подіям, простежити проміж ними генетичний
зв’язок і зробити відповідні висновки. Це надасть нам більш об’єктивно зрозуміти причини поразки УНР та її наслідки, і логіку роз-
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Як не прикро, але українські політики в
обох випадках не були готові до цього випробування. Достатньо згадати невизначеність
Центральної Ради, на початку її діяльності,
стосовно майбутнього України, як національної автономії у складі Росії, або самостійної
держави з відповідним політичним, економічним і соціальним устроєм. Сама логіка проголошення всіх чотирьох універсалів підтверджує дану тезу. Тільки 20 листопада (за новим стилем) 1917 р. ІІІ Універсалом було проголошено УНР, і то як автономну складову
Російської республіки, під впливом Жовтневої революції у Петрограді. А IV Універсал, від
22 січня 1918 р., про незалежність УНР, було
прийнято унаслідок надзвичайної ситуації,
що склалася у внутріполітичному житті та
зовнішній агресії Радянської Росії. Центральна Рада часто не встигала за бурхливим розвитком політичних процесів того часу, втрачаючи політичну ініціативу, що приводило до
катастрофічних наслідків. Так само це стосується гетьмана П. Скоропадського, його уряду
та Директорії.
Щодо сучасної України, то пригадаємо горезвісний вислів прем’єр-міністра, а потім і
Президента
України,
Леоніда
Кучми:
«…Скажіть, що Вам збудувати і я збудую…».
Ця фраза наочно показує, що і сучасна українська політична еліта на початку державотворення не мала чіткого розуміння, якою повинна бути нова українська держава. Оголосивши Акт про Незалежність України
24 серпня 1991 р., Верховна Рада затверджує
Конституцію Украйни лише 28 червня1996 р.
Занадто довготривалий термін для формування, як основного закону держави, так і
державної ідеології. Кім того, з 1996 по
2016 рр., конституцію було шість разів змінено та зроблено сім спроб щодо внесення змін
до її тексту. Все це свідчить про розпливчасту
уяву сталої концепції розвитку української
держави та суспільства сьогоднішнього українського політикуму.
У даному разі необхідно задати питання:
чому так сталося в обох випадках? На наш погляд, це пов’язано з рівнем зрілості українських політичних еліт і змістом їх політичних
ідеології. Сучасні вітчизняні історики та політологи звертають увагу на слабкість української політичної еліти, як на початку, так і
наприкінці ХХ ст. Ця слабкість, з їх погляду,
проявлялася в ідеалістичних, романтичних
ілюзіях відносно українського майбутнього,
обмеженості стратегічного мислення та його
містечковості, слабкої організації, політичної

витку сучасної Україні як держави за останні
двадцять шість років її існування.
Знов аналізуючи спогади свідків та учасників минулих сторічних події, таких як
В. Винниченка,
Д. Дорошенка,
О. Гольденвейзера, А. Денікіна, А. Марголіна й
інш., переглядаючи сучасних дослідників і
використовуючи компаративістський аналіз,
ми наочно бачимо діалектику історичного
процесу при дослідженні історії УНР і розвитку сучасної України. Вражає схожість двох
епох нашої історії, починаючи з початку утворення вказаних державних формувань.
Отримання незалежності Україною, як у
1917 так і в 1991 рр. стало можливим завдяки
краху та розпаду двох імперії (Російської та
СРСР). Це був виклик для українського народу
та його політичної еліти. Але, українська еліта не була повною мірою готова до історичного виклику, як на початку, так і наприкінці
ХХ ст. Грубі помилки внутрішньої та зовнішньої політики Центральної Ради, Гетьманського уряду та Директорії, президентів та урядів сучасної України, їх схожість вражає, а іноді лякає дослідників. Кожен прорахунок, кожна поразка, як столітньої давнини так і сьогодення є окремим дослідженням сучасних і
майбутніх істориків. Але у даному випадку
хотілось би коротко зосередитися на проблемі державної ідеології та політичних еліт УНР
і сучасної України.
Як в 1917, так і в 1991 рр., українська політична еліта зіштовхнулася з проблемою державної ідеології. Але, по-перше, треба визначитися з самим терміном державна ідеологія.
Сучасна політологічна й історична наука під
державною ідеологією розуміють цілісну систематизовану сукупність ідей, цінностей та
уявлень, в яких народ (нація) усвідомлює себе
та своє положення у навколишній дійсності,
виражає свої потреби й інтереси як єдиного
цілого, визначає форми організації свого буття, формулює та виправдовує свої цілі й устремління. Як ми бачимо, основи державної
ідеології визначаються безпосередньо народом, під час формування й утворення держави. Тобто народ є основним її суб’єктом і носієм. У той же час сам народ не у змозі чітко
сформулювати свої прагнення у даному ідеологічному питанні і дана функція випадає на
долю політичної еліти народу. Тому політична еліта, спираючись на народ і від його імені,
розробляє та проголошує основні положення
державної ідеології, які містяться у конституції, універсалах, деклараціях або політичних
маніфестах, законах, державних символах.
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У підросійській Україні у 1900 р. було проголошено про створення Революційної української партії (РУП) у провід якої увійшли
П. Андрієвський, Д. Антонович, Б. Камінський,
Л. Мацієвич і М. Русов. У 1902 р. від РУП відокремлюється Народна українська партія
(НУП) на чолі з М. Міхновським, яка єдина
ставила питання боротьби за самостійну
Україну. Таким чином, ми бачимо, що українська політична еліта, як в Україні у складі Російський імперії, так і в Галичині, напередодні
революційних подій тільки починала своє
становлення. Часто вони працювали в умовах
підпілля, не мали чіткої організації, розпливчаті програмні положення, не досить чітку
мету. Це ставило під питання життєздатності
їх політичних ідеологій, як системи концептуально оформлених уявлень, ідей і поглядів
на політичне життя, яка відбиває інтереси,
світогляд, ідеали та настрої людей, соціальних прошарків, нації та суспільства. По суті,
можна стверджувати, що політична еліта
Україні не була готова повною мірою до подій
1917-1920 рр.
Те ж саме стосується і сучасного українського політикуму. Квазідержавне формування
УРСР у складі СРСР, не сприяло його розвитку,
всі партії, крім комуністичної, було заборонено. КПУ була складовою частиною КПРС, яка
повністю виконувала вказівки з Москви.
Тільки внаслідок Перебудови, оголошеної
М. Горбачовим, в Україні розпочинається бурхливе політичне життя. Але діячі Народного
руху України й інших новоутворених партій,
не мали політичного досвіду, а їх політичні
ідеології часто не находили відклику у більшої частини населення, яка була розгублена
внаслідок краху СРСР і кардинальною зміною
соціально-економічного та політичного життя. Даною ситуацією скористалися олігархічні
структури, які по суті ліквідували молоді незалежні партії, замість яких утворили кишенькові партії на кшталт Партії Регіонів. Як
наслідок, в Україні розразилася політична
криза у вигляді Помаранчевої революції
2004 р. і Революції гідності 2013-1014 рр. По
суті, Україна і на сьогодні на має класичних
ідеологічних партії, замість них існують різного роду політичні утворення, які гуртуються навколо одного політика (Батьківщина,
БПП, Народний фронт, Опозиційний блок, Радикальна партія Олега Ляшка й інш.), з метою
обслуговування економічних і політичних
інтересів окремих олігархічних структур.
Тому можна певно стверджувати, що політичні партії, які сьогодні існують, так само як

самозакоханості, стремління до власного збагачення, відсутності політичного досвіду та
досвіду побудови держави і державного
управління тощо.
Але не можна мати сумнівів відносно інтелектуальних здібностей діячів Центральної
Ради, таких як М. Грушевський, В. Винниченко, Д. Дорошенко, В. Науменко, Д. Антонович,
С. Єфремов та інш. Так само стосовно Гетьмана П. Скоропадського, багатьох членів його
уряду та складу Директорії. Безумовно це були
освідченні, інтелігентні люди. Щодо політичного корпусу сучасної України, то за період
двадцятишестилітнього його існування у ньому перебували і високоморальні інтелектуали,
як В. Чорновол і Л. Лук’яненко, так і видатний
доктор економічних наук і «проффесор»
В. Янукович, особисті водії олігархів, популярні співачки, молоді коханки та різного роду
вишибали (даний приклад явно вказує на довготривалу кризу сучасної політичної еліти
України). Але парадокс полягає у тому, що вказані вище недоліки були властиві як українським політикам початку, так і кінця ХХ ст. Відмінність поміж них пролягає лише у тому, що
перші, будучи революційними романтиками, у
більшості своїй не ставили перед собою мети
власного збагачення, або не встигли за браком
часу (прошу вибачення за цинізм). І якщо з політичними шахраями все зрозуміло, то чому
видатні інтелектуали минулого та сучасності
припустилися майже одних самих помилок?
Чому вони наступали та продовжують наступати на одні граблі внутрішніх і зовнішніх викликів? На це питання не можна відповісти у
даному абстракті, воно і досить потребує подальшого глибокого та всебічного дослідження. У той самий час можна певно стверджувати, що слабкість українських політичних еліт,
яка проявилася в їх помилках і прорахунках,
була обумовлена тривалої відсутністю української державності.
Після ліквідації Гетьманщини Український
народ опинився у складі двох імперії і його
національна еліта, яка формувалася у ХІХ ст.,
проходила свій шлях становлення у несприятливих умовах. Перший представницький політичний орган українців Галичини – Головна
руська рада, була утворена у1848 р. У 1890 р.
засновується Русько-українська радикальна
партія, на чолі з М. Павликом та І. Франко, а у
1899 р., на чолі з М. Ганкевичем засновано
Українську соціал-демократичну партію й у
тому ж році – Національно-демократичну
партію, яку очолили Ю. Романчук, К. Левицький і М. Грушевський.
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сформулювати державну ідеологію та наповнити її дієвим змістом, яке відповідає очікуванням суспільства. У даному випадку це може закінчитись втратою державності, що відбулося у 1920 р.
Сьогоднішня криза політичних еліт і державної ідеології проявляється у втраті Криму,
військових діях на Донбасі, внутрішніх чварах
сучасних політиків, що ставить під загрозу
існування держави Україна й українського
суспільства та його ідентичності. Завдання
історичної науки полягає у попередженні
українського суспільства та політичної еліти
про можливі катастрофічні наслідки, і наданні рекомендації про вихід з цього становища.

і їх попередники початку ХХ ст. перебувають у
кризовому стані, що проявляється у неефективності реалізації їх політичних ідеологій у
контексті ідеології державної. Сама по собі
державна ідеологія є метою суспільства, яка,
як було сказано вище, формується від імені
народу його політичною елітою, представниками всіх політичних партій і суспільних організації. Але наповнення державної ідеології,
її реалізація, забезпечується безпосередньо
політичної елітою, яка приймає участь у реалізації державної влади безпосередньо (будучи правлячою партією), або опосередковано,
находячись в опозиції. Якщо політичні еліти
перебувають у стані кризи, то вони не у змозі

СУЧАСНІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ІСЛАМСЬКІ РУХИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
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Ці мережі складаються з транснаціональних спільнот, які, як пише Стефано Аллієві,
утворюють, свого роду «проміжний простір»,
що зв’язує суспільства мусульманських країн
і діаспори. Вони допомагають «формувати
громади» шляхом «створення форм ідентичності і лояльності, які одночасно є внутрішніми і транснаціональними», забезпечуючи
моделі для соціально-культурної адаптації
громад у «ситуації меншини», у той же час
допомагаючи підтримувати контакти з країнами походження. Йорген Нільсен стверджує, що «фрагментація традиційних соціальних мереж (у західному середовищі. – Автор), відкриває простір для впливу таких
рухів, простір, який було важко здобути раніше». Цю тезу також можна віднести певною мірою і до України, де мусульманські
громади й інституції створювалися, головним чином, завдяки транснаціональним ісламським рухам, за майже повної відсутності
інших організованих форм мусульманського
релігійного життя на початку 1990-х рр.
Основні ісламські мережі, представлені в
Україні і, зокрема, на Півдні, це:
• Ісламська мережа суфійської орієнтації «аль-Ахбаш», представлена в Україні «Духовним управлінням мусульман України»
(ДУМУ) під проводом Ахмеда Таміма;
• Всеукраїнська асоціація громадських

Сьогодні в Україні іслам представлений
різноманітними релігійними об’єднаннями,
громадськими організаціями, автономними
громадами, які об’єднують представників
національних меншин, мусульманських етнічних діаспор, а також певну кількість українців навернених на іслам. Незважаючи на
історичну присутність ісламу на українських
землях, ми розглядаємо його, насамперед, як
сучасний феномен, пов’язаний із подоланням примусового секуляризму та запровадженням свободи віросповідання в Україні
після здобуття незалежності у 1991 р. Іслам в
Україні сьогодні являє собою певний конгломерат локальних мусульманських спільнот, утворених на основі етнічних груп, або
транснаціональними ісламськими транснаціональними рухами.
Транснаціональні ісламські мережі мають
величезний вплив на формування мусульманських громад в Україні. Такі мережі представляють собою міцно пов’язані одна з одною групи на локальному рівні, які поєднані
через більш слабкі зв’язки з іншими групами
на транснаціональному рівні. За Анною Мюнстер, ми можемо розглядати їх як «безмасштабні мережі» пов’язаних між собою вузлів,
де деякі з них виступають в якості своєрідних «хабів», які акумулюють більше зв’язків,
ніж інші.
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Аркасівські читання:
Історичні дослідження на сучасному етапі
розвитку гуманітарної науки
Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої 100-річчю Української національної революції
Миколаїв
26 квітня 2017 р.
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