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КОНФЕСІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКРУТСЬКИХ НАБОРІВ  
У ПІВНІЧНОМУ ПРИАЗОВ’Ї В ХІХ СТОЛІТТІ

У статті розкрито конфесійні особливості рекрутських наборів до російської імперської 
армії в ХІХ столітті, які мали місце в межах Північного Приазов’я, як окремого підрегіону Пів-
денної України. У динаміці охарактеризовано нормативно-правові акти, які регулювали вій-
ськову повинність протягом досліджуваного періоду. Наведено специфіку організації та про-
ведення військових наборів відповідно до конфесійної приналежності майбутнього рекрута. 
Основна увага в межах розвідки зосереджена на таких віросповідних групах, як іудеї, мено-
ніти, «духовні християне» (духобори та молокане) та скопці. Усі ці групи були представлені 
в межах Північного Приазов’я. В рамках колонізаційної політики Російської імперії та задля 
швидкого економічного піднесення новозаселених земель були створені компактні поселення 
представників окремих конфесій та деномінацій. З огляду на загальну державну політику 
щодо кожної з віросповідних груп регламентувалась і специфіка військової повинності. Так, 
іудеї відбували військову повинність окремо від християнської громади. Для них було встанов-
лено інший віковий ценз, оскільки мета рекрутської служби для іудеїв була дещо іншою, ніж 
для християн. Меноніти перебували у відокремленому стані від решти населення імперії сто-
совно військової повинності. Вони сповідували релігійний пацифізм і були єдиною конфесією, 
яка під час міграції до імперії отримала «довічне» позбавлення від служби. Однак реформи 
середини ХІХ століття докорінно змінили цю норму, що спричинило від’їзд менонітів за межі 
держави. Щоб припинити цей процес влада змушена була піти на поступки і запропонувати 
для менонітів альтернативний варіант служби. Представники «духовних християн», попри 
пацифістські ідеї у власному віровченні, пільгами не користувались. Скопці пацифістами не 
були, однак також зазнавали гонінь з боку влади (на відміну від духоборів та молокан під 
час правлінь усіх імператорів). Держава часто використовувала рекрутську службу як пока-
рання для тих, хто «відпав» від православ’я. У місцях проходження служби для сектантів 
створювались всі умови для швидкого переходу їх у офіційний варіант православ’я. 

Ключові слова: військова повинність, рекрутський набір, Північне Приазов’я, конфесія, 
армія.

Постановка проблеми. Україна як європей-
ська держава акцентує увагу на толерантності в 
усіх сферах суспільного життя, зокрема йдеться 
про етнічні та конфесійні відносини. Міжконфе-
сійна взаємодія була і залишається повсякденним 
явищем і проявляється у побуті, шлюбно-сімей-
них відносинах, під час професійної діяльності 
тощо. Саме тому актуальності набувають окремі 
студії з історії міжконфесійних відносин, які тво-
ряться на межі історії Церкви та історії повсяк-
денності одночасно. 

Загострена ситуація на Сході України призвела 
до глобальних змін в українському суспільстві. 
Збройне протистояння викрило цілий ряд факто-

рів нестабільності, які так чи інакше пов’язані 
з етноконфесійною строкатістю. Північне 
Приазов’я охоплює південні частини Запорізької 
та Донецької областей і межує із зоною конфлікту. 
Формування сучасної української армії вимагає 
подальшого реформування, під час якого необ-
хідно зважати на історичний досвід. Саме тому 
розгляд такої проблеми, як конфесійні особли-
вості рекрутських наборів у Північному Приазов’ї 
в ХІХ столітті, набуває особливої актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Варто зазначити, що в українській історичній науці 
відчувається брак праць з історії міжконфесійних 
відносин загалом та з конфесійних особливостей 
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рекрутських наборів зокрема. Сама ж система 
рекрутства неодноразово ставала об’єктом науко-
вих розвідок. Імперські дослідники зазвичай висвіт-
лювали її як сталу систему комплектування армії та 
як обов’язкову податну повинність громадян [21]. 
Радянські історики значну увагу приділяли вій-
ськовій історії Росії з огляду на перемогу у Другій 
світовій війні [4; 10; 11]. Для сучасної історіографії 
характерними рисами є висвітлення рекрутської 
повинності в окремих регіонах Російської імпе-
рії [22; 23]. Одночасно варто виділити ряд дослід-
ників церковної історії, у доробку яких є роботи, 
дотичні до тематики цієї розвідки [12; 14; 17]. 

Постановка завдання. Метою цієї статті 
стало висвітлення конфесійних особливостей під 
час проведення рекрутських наборів у російську 
армію на матеріалах Північного Приазов’я у ХІХ 
столітті. При цьому основну увагу зосереджено на 
представниках таких віросповідних груп, як іудеї, 
меноніти, духобори, молокани та скопці (з огляду 
на специфіку етноконфесійної мапи підрегіону). 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Територія Північного Приазов’я, яка у ХІХ сто-
літті включала в себе Маріупольський повіт Кате-
ринославської губернії та Бердянський й Мелі-
топольський повіти Таврійської губернії, була 
позначена масштабними етносоціальними та релі-
гійними трансформаціями. Через активну колоні-
заторську політику імперського центру на терито-
рії краю розселились носії різних віросповідань, 
які активно сприяли формуванню строкатої кон-
фесійної мапи підрегіону та суттєво вплинули на 
подальший його розвиток у всіх сферах суспіль-
ного життя. Варто зазначити, що на кінець ХІХ 
століття у Північному Приазов’ї нараховувалось 
943 013 осіб обох статей. Абсолютну більшість 
з них становили православні (разом з єдиновір-
цями) – 87,2%. Другу сходинку обіймали протес-
танти – 5,36%, а третю – іудеї – 3,86%. Представ-
ники старообрядництва та всі ті, хто «ухилявся 
від православ’я», нараховували 1,31% від загаль-
ної кількості мешканців у підрегіоні [3]. 

Російська імперія, для якої військова пови-
нність була однією з найважливіших у загаль-
ній схемі державних повинностей, намагалась 
ефективно використовувати ресурси поліконфе-
сійного населення. За часів правління Миколи 
І була проведена серйозна законодавча робота з 
упорядкування рекрутської повинності: були вре-
гульовані правила найму, заміни, відкупу для різ-
них категорій населення. Окрема увага в законах 
зазвичай приділялась «євреям» (яких точніше 
йменувати «іудеями», оскільки влада виділяла їх 

саме за віросповідною ознакою). Так, 26 серпня 
1827 року було прийнято два закони, які змінили 
роль військової служби в житті іудеїв. Відповідно 
до першого грошовий внесок, який вони сплачу-
вали раніше, скасовувався, і відтепер рекрутська 
повинність мала віддаватись «натурою» [18]. 
Другий закон детальніше висвітлював зміни і міс-
тив такі положення: грошовий внесок від євреїв 
можна було приймати виключно у випадках, коли 
у громади не було податкових боргів; повинність 
виконувалась окремо від християнської громади, 
кожною єврейською громадою (мешканцями-
іудеями одного населеного пункту); від рекрут-
ських наборів звільнялись особисто равіни, учні 
та особи, які закінчили школу, майстри з фабрик; 
призовний вік встановлювався від 12 до 25 років 
(з 12 до 18 років проходили підготовку до служби 
у відповідних закладах) тощо. Окремим пунктом 
гарантувались віросповідні права іудеям-військо-
вослужбовцям [19]. Цей імператорський указ 
закріпив суттєві відмінності між іудеями та хрис-
тиянами. Зокрема, призовний вік для християн 
становив 17–35 років. Така різниця була пов’язана 
з різними цілями держави. У ситуації з христи-
янами головною метою була охорона інтересів  
імперії, для чого необхідними були фізично 
здорові та дорослі рекрути. Щодо іудеїв, то 
тут держава прагнула через військову пови-
нність зблизити їх з іншими віросповідними гру-
пами, трансформувати їх релігійні переконання 
та світогляд. Звісно, що легше це було зробити 
саме з малолітніми іудеями, відправивши їх 
до шкіл кантоністів [32, c. 51].

Переходи у православ’я зустрічались серед 
іудеїв, однак не всі відбувались через щирі пере-
конання. Так, приблизно у 1890 році мешка-
нець Бердянська двадцятирічний Федот Холо-
мянський «піддався навіюванню» трьох селян 
з селища Верхній Токмак і перейшов з іудаїзму 
в православ’я. Вже за місяць він передумав, але 
законного зворотного шляху не було і Федот під-
пільно знову став Берком Пейсаховичем Холомян-
ським. Судова тяганина тривала аж до 1897 року, 
справу було закрито лише після того, як Холомян-
ський відбув у м. Севастополь виконувати вій-
ськову повинність (за чергою, а не за рішенням 
суду) [2, c. 120–121]. 

Особливим конфесійним феноменом у межах 
Північного Приазов’я були меноніти, які за 
чисельністю посідали другу сходинку серед пред-
ставників протестантизму у підрегіоні (2,31% від 
загальної кількості мешканців) [3, c. 191]. Мено-
ніти відносились до німецькомовних колоністів, 
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однак етнічними німцями не були [15, c. 137]. 
Задля швидкої колонізації краю імперська влада 
заохочувала переселення менонітів шляхом 
надання їм цілого ряду пільг, у тому числі й звіль-
нення від військової повинності. Імперія визна-
вала за менонітами право на пацифістські 
переконання, оскільки сама була зацікавлена 
в економічній ефективності останніх. Політику 
уряду щодо військової повинності для менонітів 
умовно можна поділити на два періоди – до вій-
ськової реформи 1874 року та після. 

Під час Кримської війни більшість менонітів 
вважали допустимим надати підводи та коней на 
потребу імперського війська, розгорнути шпиталі 
та працювати санітарами. Деякі лідери меноні-
тів згодом були навіть нагороджені медалями, 
а на честь їх дій під час війні у колонії Ґаль-
бштадт (Молочанський округ) було встановлено 
пам’ятний знак [20, c. 25].

Запровадження з 1 січня 1874 року всестанової 
особистої військової повинності порушувало не 
лише попередні домовленості влади з менонітами, 
а й один з головних принципів віри – пацифізм. 
Відтепер пільги щодо звільнення від військової 
повинності зберігались на 20 років для тих, хто 
оселився в межах імперії за правилами від 19 лис-
топада 1851 року та 18 грудня 1861 року. Для тих, 
хто не підпадав під дію правил відтермінування, 
становило 6 років. По закінченню обмежень 
меноніти відправлялись на службу, однак звільня-
лись від носіння зброї та проходили її у шпиталях 
або майстернях. 

Керманичі менонітської спільноти намагались 
вирішити цю проблему і розпочали переговори 
з урядом. Корнеліус Янсен, який проживав у Бер-
дянську та деякий час виконував обов’язки прус-
ського консула, активно включився у цей процес. 
Він пропагував ідеї масової еміграції менонітів 
за межі імперії, оскільки вважав, що запропоно-
вана урядом служба санітарами є лише черговим 
кроком до повної військової повинності. Янсен 
друкував у Німеччині за власні кошти брошури 
та листівки, в яких роз’яснював сутність мено-
нітського пацифізму і його порушення у нових 
імперських законах [27, c. 158].

Зустрічі проходили у максимально втаємниче-
них обставинах, однак Янсена зрадили та видали 
поліції. Оскільки він був громадянином Пруссії, 
поліція не могла діяти самостійно і відправила 
його справу до Петербургу. У квітні 1873 року 
відповідним наказом Янсена було звинувачено 
у підбурюванні до заворушень. Він мусив протя-
гом семи днів покинути імперію. Його фотографія 

була розміщена на всіх прикордонних станціях, 
щоб унеможливити повернення [28, c. 29]. Янсену 
вдалося залучити до справи Бісмарка, щоб виграти 
час і встигнути продати нерухомість. У результаті 
термін зборів було збільшено до двох місяців і 
26 травня 1873 року родина Янсенів на одеському 
пароплаві відбула до Америки [28, c. 30]. 

Все це призвело не лише до хвилювань, а й до 
від’їзду у 1871–1872 роках за межі імперії значної 
кількості менонітів. Зокрема, Бердянський повіт 
втратив близько 6 тисяч мешканців (третину від 
загальної кількості менонітів повіту) [15, c. 139]. 
Влада намагалась перешкодити від’їзду мено-
нітів шляхом пропаганди в газетах, депортації 
агітаторів, затягування термінів видачі паспор-
тів тощо. Оскільки всі ці дії не принесли бажа-
них результатів, менонітам була запропонована 
альтернативна служба в майстернях морського 
відомства, пожежних командах та командах ліс-
ного відомства [24, c. 28]. Пріоритетними вва-
жались лісні команди, які були покликані розво-
дити ліси на півдні імперії. Перша лісна команда 
у складі 123 менонітів була створена у 1881 році 
[27, c. 161]. Така альтернативна служба поширю-
валась на всіх менонітів, що оселились на росій-
ських землях до 1875 року, і зберігалась навіть 
за часів Першої світової війни.

Як і меноніти, частина російських релігійних 
сект заперечувала військову повинність. На межі 
XVIII–ХІХ століть у Північне Приазов’я активно 
почали переселятися сектанти з «Великоросії». 
Зокрема, йдеться про «духовних християн» – 
духоборів та молокан. Вони так само сповідували 
ідеї пацифізму, однак держава у справах військо-
вої повинності на поступки сектантам не йшла. 
Розміщуючи компактні поселення «духовних 
християн» у Північному Приазов’ї, імперія нама-
галась вирішити одразу дві проблеми – приско-
рити колонізацію краю та умовно ізолювати сек-
тантів від решти громадян. Це спричинило навіть 
певну віротерпиму політику щодо переселених, за 
умови, що вони не стануть прозелітами [1, c. 50]. 
До того ж російське сектантство сприймалось 
владою як потенційний ресурс призовного кон-
тингенту. Кількість сект та чисельність їх адептів 
постійно збільшувалась та через свою динаміч-
ність фактично не підлягала регулярному моніто-
рингу. Окрім того, якісні характеристики рекру-
тів-сектантів часто виділяли їх серед призовників 
(вищій рівень грамотності через необхідність 
самостійно читати Євангеліє; міцніше здоров’я 
через відмову від алкоголю та паління; вища пра-
цездатність через ідейні настанови тощо). 
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У 1805 році духобори Приазов’я звернулись 
до Олександра І з проханням замість рекрутів 
виплачувати гроші (через значну кількість ста-
рих та калік). Подібна практика була узаконена 
для тих, хто мешкав у прикордонній 100-вер-
стовій зоні. Олександр І у відповідь наказав 
брати у духоборів малих дітей на потреби флоту. 
У 1813 році три поселення духоборів отримали 
право заплатити в казну по одній тисячі рублів 
за кожного рекрута, якого мали надати у службу. 
З 1834 року духоборам дозволили зараховувати 
до своїх общин ногайців, які мешкали поруч, 
та наймати їх за гроші у рекрути. Через те, що 
така заміна коштувала 2 600 рублів, дозволити 
її могли собі лише одиниці. В результаті таких 
дій більшість молодих духоборів були змушені 
йти на службу і навіть брати участь у Кримській 
війні. При цьому вони намагались виконувати 
настанови батьків і не стріляти в людей. Деякі 
ставали дезертирами та переховувались у духо-
борських поселеннях. 

У 1832 році розглядалась справа Василя Лєо-
нова, який публічно проголосив себе духобо-
ром. Його батьки були духоборами, виселеними 
з Чернігівської губернії до Таврійської (місто 
Ногайськ). Він сам вважав себе духобором, однак 
після смерті батьків жебракував і усюди нази-
вався православним, щоб не мати проблем з полі-
цією. В 25 років він виявив бажання найнятися 
в рекрути за родину духобора Івана Рибіна та 
поїхав в Сімферополь, де і був взятий під варту. 
В результаті слухань було вирішено, що оскільки 
Лєонов прозелітизмом не займався, відправити 
його в рекрути в Грузинську губернію [5]. 

У 1833 році у с. Нововасилівка постало питання 
про те, що дванадцять молокан виявились духо-
борами і вирішили переселитися до духоборських 
поселень Родіоновки та Тамбовки. Дозвіл влада 
їм надала, земельні наділи залишились у віданні 
общини. Переселення було заборонено лише для 
Василя Жмаєва, його сина Захарія та онука Фатея 
через те, що вони були в першій рекрутській черзі. 
Решта нововиявлених духоборів була приписана 
до вказаних духоборських слобод [7].

З 1838 року Міністерство внутрішніх справ 
розіслало циркуляр про заборону молоканам 
наймати за себе рекрутів. Осіб, які від молокан 
підпадали під призов, необхідно було відправ-
ляти в окремий Кавказький Корпус для розмі-
щення у військах, що діяли проти горців, щоб у 
них не було змоги проявляти свої переконання 
[25]. Вже за рік, 7 червня 1839 року, Указ імпера-
тора підтвердив, що молокани та духобори нікого 

не можуть наймати за себе у рекрути (у тому числі 
й «магометан») [26].

Микола І ще на початку свого правління поста-
новив, що ті з сектантів, хто не прийме православ’я 
та відмовиться служити у війську, будуть тер-
міново відправлені у заслання у спеціально від-
ведені для цього місця. У 1830 році духобори та 
молокани були зараховані до «найбільш небезпеч-
них єресєй», і вже 7 лютого 1839 року населення 
дев’яти поселень Мелітопольського повіту Тав-
рійської губернії було заслано на Кавказ (загалом 
мігрувало 4 490 осіб) [1, c. 51]. Місце заслання 
було вибрано не випадково, а з метою «виховання» 
духоборів. Їх розмістили по сусідству з  войовни-
чими горцями, і духобори задля власного захисту 
змушені були брати в руки зброю та пізнати «хиб-
ність» свого віровчення [13, c. 759].

Окремою групою завжди була секта скопців. 
У Таврійській губернії скопці почали з’являтися 
близько 1820 року [6, aрк. 1]. До Бердянського 
повіту їх переселили з Тамбовської губернії 
за рішенням суду. Пізніше вони прибували сюди 
вже за власним бажанням, і скопецтво стало доволі 
поширеним явищем у Північному Приазов’ї. 
Однак навіть за часів віротерпимого Олександра 
І з ними було наказано поводитись як з «ворогами 
людства» [14, c. 309]. 

Скопці не сповідували пацифізм та активно 
пропагували своє вчення задля збільшення своєї 
ваги в секторі державного управління. У 1818–
1819 роках відбувалась пропаганда скопецтва у 
петербурзькому гарнізоні. Відповідно, вже у 30-х 
роках ХІХ століття репресивна політика проти 
скопців суттєво посилилась. Указ імператора від 
7 липня 1835 року регламентував розміщення 
нових скопців у засланні у віддалених районах 
Сибіру серед іновірців. Наказом від 2 березня 
1847 року скопців, нездатних до військової 
служби, слід було виселяти у Закавказький край. 
Там вони мали поповнювати інвалідну роту 
№ 1942, сформовану із скопців [16, c. 58]. 

У 1832 році у с. Поповка Мелітопольського 
повіту було викрито осередок скопецтва, у якому 
нараховувалось тридцять п’ять членів (шість 
чоловіків та три жінки мали ознаки відповід-
ного каліцтва). З метою припинення поширення 
скoпецькoї єресі винуватців було засуджено. 
Дев’ять чоловіків, якщо будуть визнані годними 
до служби, мали відправити у Кавказький окре-
мий корпус (без зарахування общині за рекру-
тів). У разі визнання не годними – переселити 
до Закавказзя. Вісім жінок було відправлено на 
суконні фабрики до Іркутської губернії [6]. Однак 
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скопецтво продовжувало активно поширюватись 
теренами Північного Приазoв’я.

У 1845 році до іменного списку скопців по Тав-
рійській губернії потрапив державний селянин 
Андрій Олійник 29 років. Відповідно до наведе-
ного рішення суду він мешкав у с. Поповка Бер-
дянського повіту і ще в ранньому дитинстві був 
оскопленим. Після виявлення цього факту Олій-
ника осудили в Сімферополі та віддали у солдати 
для служби як барабанщика чи флейтиста [8].

У 1846 році у с. Великий Токмак Бердянського 
повіту було викрито ще один осередок із дванад-
цяти членів. У них лікар каліцтв не виявив, однак 
за рішенням суду всі ці особи були відправлені до 
Закавказького краю – жінки на поселення, чоло-
віки як рекрути (без обмеження в умовах прохо-
дження служби) [9]. З часом заходи проти скоп-
ців лише посилювались, і 10 червня 1850 року 
Микола І затвердив нові правила покарання 
(позбавлення станових прав, заслання на нові 
території, таврування тощо) [16, c. 59].

Висновки. Отже, рекрутські набори в росій-
ську імперську армію у строкатому в етнокон-
фесійному сенсі Північному Приазов’ї мали ряд 
конфесійних особливостей. Російська імперія 
демонструвала певну гнучкість у використанні 
ресурсів багатонаціонального та поліконфесійного 
населення. Зокрема, йдеться про відмінне законо-
давче поле в контексті організації призову хрис-
тиян та представників інших конфесій, передусім 
іудеїв. Відокремлений статус мали й меноніти, як 
основні прихильники ідеї релігійного пацифізму. 
Духобори та молокани, попри пацифізм, який спо-
відували, такого статусу не мали. Натомість вони 
часто підпадали під «гоніння» і поповнювали ряди 
рекрутів. Лише після проголошення імператором 
«релігійної свободи» у 1905 році відношення 
влади до сектантів (окрім скопців та хлистів) 
стало лояльним. Загалом держава використову-
вала рекрутчину як сталий засіб поповнення своєї 
армії та як дієве покарання для правопорушників 
(у тому числі тих, хто «відпав» від православ’я). 
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Avdieieva O.S. DENOMINATIONAL FEATURES OF RECRUITMENT IN THE NORTHERN 
PRIAZOVYA IN THE XIX CENTURY

The article reveals the confessional features of conscription to the Russian Imperial Army in the XIX cen-
tury, which took place within the Northern Priazovya, as a separate subregion of Southern Ukraine. The 
dynamics characterizes the regulations governing military service during the study period. The specifics of 
the organization and conduct of military recruitment in accordance with the confessional affiliation of the 
future recruit are given. The main focus of the intelligence is on such religious groups as Jews, Mennonites, 
“Spiritual Christians” (Doukhobors and Molokans) and Skoptsy (eunuchs). All these groups were represented 
within the Northern Priazovya. Within the framework of the colonization policy of the Russian Empire and for 
the rapid economic rise of the newly settled lands, compact settlements of representatives of certain denomi-
nations were created. Given the general state policy for each of the religious groups, the specifics of military 
service were regulated. Jews served in the military separately from the Christian community. A different age 
requirement was set for them, as the purpose of conscription for Jews was somewhat different than for Chris-
tians. Conscription for Mennonites was not the same as for other citizens. As religious pacifists, they migrated 
to the empire and received the “lifelong” right to be exempt from military service. However, the reforms of 
the mid-nineteenth century radically changed this norm, which led to the departure of Mennonites outside 
the state. To stop this process, the authorities were forced to make concessions and offer the Mennonites an 
alternative service. Representatives of “Spiritual Christians”, despite pacifist ideas in their own doctrine, did 
not enjoy benefits. The Skoptsy were not pacifists, but they were also persecuted by the authorities (unlike the 
Doukhobors and Molokans during the reigns of all emperors). The state often used conscription as a punish-
ment for those who “fell away” from Orthodoxy. In the places of service for sectarians, all conditions were 
created for their rapid conversion to the official version of Orthodoxy.

Key words: conscription, recruitment, Northern Priazovya, denomination, army.
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ІНТЕЛІГЕНЦІЯ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ  
(КІНЕЦЬ 80-Х – ПОЧАТОК 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)

У публікації здійснюється паралель між українською і радянською інтелігенцією у період 
становлення незалежної держави. Наочно показується відмінність між двома соціальними 
типами. Зокрема, природа походження, ставлення до колег, до інших культур тощо. Про-
демонстровано ментальні ознаки. Автор доводить, що національна інтелігенція відігравала 
важливу культурну й громадсько-політичну роль, тому піддавалась переслідуванню з боку 
влади. Українська інтелігенція, на відміну від радянської, характеризувалась наявністю кри-
тичного мислення, серйозною аргументацією, що ґрунтувалася на знаннях вітчизняної істо-
рії, культури, філософії. Критичне мислення завжди обґрунтовано-доказове. 

Під час демократизації суспільства національна інтелігенція стала рушієм політичних 
процесів у державі, силою, що об’єднала навколо націю, утворила Народний рух України. Під-
креслено державотворчу місію інтелігенції. Показано, що до складу НРУ входили провідні 
науковці України – Віталій Дончик, Леонтій Сандуляк, Володимир Черняк, Мирослав Попович, 
Юрій Ключковський, Володимир Білецький та інші. У статті висвітлюється питання про 
створення Української асоціації незалежної творчої інтелігенції (УАНТеі) 7 грудня 1987 р. 
за ініціативи творчої інтелігенції на противагу Спілкам. Аналізується Декларація УАНТеі.

Здійснено загальну характеристику провідних українських видань кінця 80-х р. ХХ ст. 
Продемонстровано відстоювання інтелігенцією власних поглядів на шпальтах періодичних 
видань. Утвердження свободи слова відбувалося через критику редакторів консервативних і 
стагнаційних відань. Наведені приклади конструктивного звернення української інтелігенції 
до керівництва видавництв. Особливо гостро протистояння прогресивних і консервативних 
сил прослідковується навколо газети  «Радянська Україна». Зразком інтелектуальної поле-
міки з владою можна вважати листи і промови В. Чорновола, Л. Лук’яненка, Б. Гориня і бага-
тьох інших. Інтелектуальна еліта відзначалася високим ступенем згуртованості навколо 
ідеї, провідної думки задля досягнення мети, відстоювання національних інтересів.

Ключові слова: національна інтелігенція, радянська інтелігенція, НРУ, В. Чорновіл, нау-
ковці, письменники. 

Постановка проблеми. Інтерес до проблеми 
інтелігенції сприяє виникненню низки філософ-
ських, історичних, соціологічних, культурологіч-
них розвідок, спрямованих на переосмислення 
її функціонування не тільки у сфері культури, а 
передусім у процесі державотворення. «У контек-
сті посилення в Центральній Європі проблема-
тики громадянського суспільства інтелігенція як 
суспільна верства найбільш вдало акумулювала 
суспільно-політичні та соціальні настрої різних 
суспільних груп, не задоволених комуністичним 
режимом» [1, с. 36]. Україна не залишилася осто-
ронь цих процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В Україні інтелігенція відігравала важливу куль-
турну й громадсько-політичну роль. Так, у 40-х 
роках у пресі стали активно обговорювати цей 
феномен. Про інтелігенцію писали як про силу, що 
має активну громадську позицію. Г. Захарченко 

наголошував, що завдяки небайдужості інтелі-
генція мала вплив і завоювала авторитет народу. 
«Попри матеріальні нестатки «йшла у народ», 
несла йому знання й поширювала політичний кру-
гозір» [2]. Антиподом більшовизму, виразником 
духу народу називав інтелігенцію Ю. Бойко [3]. 

В. Михальський писав, що генерація україн-
ської інтелігенції, яка сформувалася наприкінці 
ХІХ ст., перед війною 1914 р. та в роки революції 
і громадянської війни, майже зникла. «Залиши-
лися тільки одиниці з старої когорти борців, яких 
ми повинні оточити глибокою увагою і пошаною, 
щоб перейняти від них кращі національні тра-
диції й заповіти, довіривши їм керівну першість 
у сучасній розбудові нашого життя. Роки політич-
ного і духовного гноблення убили де в кого твор-
чий запал, самовідданість, бадьорість і енергію, 
почуття нових, вічно мінливих форм суспільного 
життя» [4]. Так, репресії проти культурної і науко-
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вої еліти призвели до припинення родинної спад-
коємності у колах інтелігенції. Втім інтелігенція 
в українському суспільстві ніколи не зникала, що 
пояснюється витоками, специфікою її походження 
в Україні. На шпальтах газети «Львівські вісті» 
1942 р. слушно зазначалося, що в Україні між 
інтелігенцією і селом нема тієї прірви, що в інших 
народів, де ці дві суспільні верстви різко від себе 
відмежовані, творять два окремі світи. «Селян-
ство – це ядро нашої нації, бо яких 85% усього 
населення. А й наша провідна верства – інтеліген-
ція виводиться у більшості безпосередньо з села. 
Тому характер, психіка і спів відчуття нашої нації 
є наскрізь селянські. Через те наша література є 
селянська, наша музика оперта на народних моти-
вах, у нашому мистецтві … сильний вплив народ-
ного мистецтва…» [5]. Митець Петро Андрусів 
наголошував, що сучасна українська інтелігенція 
в своїй головній масі виводить свій духовий родо-
від із селянського середовища [6, с. 15].

Не є винятком засновки і провідні діячі НРУ. 
Наприклад, Іван Драч народився в с. Телiжинцi 
на Київщині, Володимир Черняк (у с. Мнишин) 
і Микола Поровський (с. Заріцьк) на Рівненщині, 
Михайло Горинь – у с. Кнісело на Львівщині, Воло-
димир Яворівський – у с. Теклівка на Вінниччині, 
Олександр Лавринович – у с. Овруч на Житомир-
щині тощо. Так, В. Чорновіл вказував, що вихову-
вався у родині сільських інтелігентів. «Батьки вчи-
телювали на Черкащині, початково створювали 
довкола мене своєрідний вакуум, оберігаючи від 
гірких плодів дерева пізнання. Згодом розповіли 
про голодомор, репресії, ув’язненого родича», – 
згадував він [7, с. 91]. Тому, ймовірно, українська 
інтелігенція у більшості своїй не вдавалася до іде-
алізму, який «у тій чи тій формі завжди був прита-
манний інтелігенції» [8, с. 179]. Окрім того, мова, 
як один з основних компонентів національної 
ідентичності, об’єднувала інтелігенцію і селян.

У Словнику соціологічних і політичних термі-
нів зазначено: «Інтелігенція – соціальна верства 
людей, професійно зайнятих розумовою, пере-
важно складною творчою працею <…> Це … й 
специфічна спільність, яка вбачає смисл свого 
існування в тому, щоб нести плоди освіченості 
(культури, освіти, політичного пізнання тощо) в 
маси, і розцінює цю діяльність як свою головну 
культурно-історичну місію» [9, с. 46]. Як надінди-
відуальну спільноту розуміє поняття «інтеліген-
ції» Анатолій Лой. Він зазначає, що інтелігенція – 
це і є уявно об’єднана потуга освічених і морально 
відповідальних індивідів, що мислиться у вигляді 
спільноти, котра здатна чинити спротив наявній 

дійсності й пропонувати проекти нового устрою, 
де люди будуть жити вільно і щасливо [10, с. 11]. 
Ярослав Пасько основними характеристиками 
цього соціального типу називає професійність і 
освітні ознаки [1, с. 36].

Постановка завдання. Метою публікації є 
аналіз феномену української інтелігенції кінця 
80-х- початку 90-х років крізь призму історико-
політичного дискурсу ХХ століття. Проведена 
паралель між українською і радянською інтеліген-
цією у період становлення незалежної держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час демократизації суспільства інтеліген-
ція стала рушійною силою політичних процесів 
у державі, «саме вона утворила Рух» [11, с. 59]. 
Про її державотворчу місію говорив Д. Павличко: 
«Водночас ідея української державності поши-
рилася в середовищі наукової, гуманітарної і 
технічної інтелігенції, яка наприкінці 80-х років 
створила багато громадських напівлегальних 
антирадянських організацій. Так виникла троїста 
плеяда українських інтелігентів, що організувала 
Рух, <…> повела за собою народні маси і, зре-
штою, створила революційну атмосферу, єдиним 
мирним виходом з якої могло бути тільки прого-
лошення самостійної України» [12, с. 20]. Дійсно, 
науковці складали левову частину серед ліде-
рів Руху. Це Віталій Дончик, Леонтій Сандуляк, 
Володимир Черняк, Мирослав Попович, Юрій 
Ключковський, Володимир Білецький та інші. 
Василь Маркусь писав: «Академія Наук УРСР – це 
могутня кузня української науки великого народу 
<…> Дуже цікаве, я б сказав, дуже надійне і дуже 
оптимістичне явище – це те, що не настільки сус-
пільствознавчі інститути – інститут історії, дер-
жави і права, вивчення зарубіжних країн, як саме 
технічні інститути точних, природознавчих наук 
мають багато надзвичайно здібних і національно 
свідомих людей. Осередки Руху існують прак-
тично при всіх інститутах, зокрема у згаданих 
галузях наук» [13, с. 161]. 

Інтелігенція виробляла політичний курс й іде-
ологію НРУ, відстоюючи національно-державні 
інтереси країни, спрямовані на набуття України 
певної ваги у світі, тобто геополітичного статусу. 
Її антиподом була так звана радянська інтеліген-
ція. Масове знищення національної інтеліген-
ції більшовицьким режимом супроводжувалось 
створенням альтернативного прошарку насе-
лення – радянської інтелігенції. Г. Захарченко 
розглядав «совєтську» інтелігенцію, як вираз-
ника «слухняного знаряддя більшовицького при-
гнічення народу» [2]. Володимир Наддніпрянець 
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поряд зі словом «совєтська» вживав «пролетар-
ська». У такий спосіб пояснював природу цього 
явища. Втім він упевнений, що радянській владі, 
попри всі старання, так і не вдалося створити цей 
феномен. Оскільки одна частина після одержання 
освіти стала у ряди робітників через свою неспро-
можність, а друга, значно менша, але обдарована і 
здібна, переросла сподівання влади і, забувши про 
своє «пролетарське» походження, стала справж-
ньою інтелігенцією. «Ця молода генерація-інте-
лігентів стала інтелектуальною силою саме тому, 
що вирвалася з обійм „класової” свідомості і марк-
систської трафаретності. Вони приєдналися до 
загальнолюдських принципів» [14]. Макс Вебер 
до «пролетарської» інтелігенції відносив напів-
учених, що, втручаючись у політику, у хід істо-
рії, одержали ґрунт, щоб узяти реванш у тих, хто 
домінує в інтелектуальному світі [15, с. 318–319].

«Радянська» інтелігенція під тиском влади 
не лише втратила національний ґрунт, а й пере-
творилася на механізм боротьби системи проти 
інтелектуальних сил, підписуючи листи-звер-
нення здебільшого декламованого характеру на 
сторінках офіційних видань. Ця реакційна час-
тина творчої інтелігенції була проти змін, тому 
проявляла ініціативу в підтримці номенклатури, а 
деякі були її частиною. Поет Роман Лубківський 
слушно зазначав, що культурний рівень опонентів 
перебудови – дуже своєрідне питання. «Зазвичай 
протистоять змінам люди, яких не назвеш інтелі-
гентами. Це люди, які у своїх демагогічних паса-
жах переважно користуються методом цитування. 
Вони зазубрили певні догми і формули, але ніколи 
глибоко не вчитувалися в класиків марксизму-
ленінізму, не осягнули премудростей філософії, 
історії, здебільшого дуже обмежені у своїх есте-
тичних запитах» [16, с. 111]. Найбільш показово 
це на сторінках періодичних видань.

Олекса Круча давав таку характеристику 
виданням у 1989 році: «„Літературна Україна” 
сміливо передує у загальнонаціональних ініціа-
тивах» [17, с. 106]. Між іншим, це значно позна-
чилося на передплаті газети. Кількість читачів 
з 15 тис. збільшилася до 71 тис. [18, с. 126]. Інша 
щотижнева газета – «Культура і життя», за спо-
стереженням Олекси Круча, більш полохлива. 
Її редактура почуває себе більш беззахисною, ніж 
«Літературки». «Вісті з України», які і раніше 
були упривілейовані, не відстають від так званої 
перебудови й тепер. Решта газет вичікує, яка доля 
спіткає їхніх більш відважних колег. Особливо це 
стосується обласних газет» [17, с. 106]. Переорі-
єнтувалися не всі й республіканські масмедіа.

Гостре зіткнення прогресивних і консерватив-
них сил прослідковується навколо газети «Радян-
ська Україна». Втім національна інтелігенція 
давала достойну відповідь. Цього ж року Левко 
Лук’яненко, звертаючись до редактора «Радян-
ської України», зазначав, що очолювана ним 
газета залишається на попередній стадії розви-
тку, на стадії застою, оскільки редакція просяк-
нута застарілим мисленням, вона й неспроможна 
бачити такі національні проблеми, як утворення 
на Дніпрі величезних калюж із синіми водорос-
тями Чорнобильської трагедії, будівництво каналу 
на півдні України, руйнація національної куль-
тури, нівечення національних традицій і звичаїв, 
трагічний стан мови тощо [19, с. 107–108].

Отже, національній інтелігенції, на відміну 
від опонентів-демагогів, які користувалися лише 
цитуванням, характерно було критичне мислення 
і вагома аргументація, що базувалася на знаннях 
історії, культури, філософії; відстоювання власної 
позиції та викриття неправди. Критичне мислення 
завжди обґрунтовано-доказове. Зразком інтелек-
туальної полеміки з владою можна вважати листи 
і промови В. Чорновола, Л. Лук’яненка, Б. Гориня 
і багатьох інших. 

Наприкінці 80-х років на шпальтах «Сучас-
ності» Олекса Круча зазначав, що художньо-публі-
цистичні журнали, очолювані переважно професій-
ними літераторами, гостріше, ніж інші періодичні 
видання, прореагували на післябрежнєвську ситу-
ацію, схарактеризовану тимчасовою відсутністю 
нових критеріїв того, що ж вважати «ідеологічним 
злочином» сьогодні [17, с. 106]. Активна участь 
письменників пояснюється передусім історично. 
С. Пригара ще в 1913 р. на шпальтах газети «Рада» 
писав: «Наша інтелігенція більш письменницька, 
ніж яка інша – це правда. Але ви забуваєте, що ми 
говорили про белетристику, для якої треба худож-
нього таланту» [20]. Ця ознака, по суті, є ще одним 
феноменом української інтелігенції. 

Особливо активну позицію в НРУ займали 
письменники. Василь Маркусь писав: «Правда, 
Рух почався в літературних колах, серед членів 
Спілки письменників та в Інституті літератури 
ім. Т. Шевченка АН. Цього годі заперечувати і 
треба віддати належне письменникам, адже саме 
вони були в авангарді нашого нинішнього руху 
за національне відродження. Це в традиції нашій 
і, мабуть, в традиції кожного народу, котрий на 
тому етапі пробуджується, що саме письменники 
беруть провід у свої руки» [13, с. 160]. 

Науковці А. Бичко й І. Бичко, досліджуючи 
феномен національної інтелігенції з огляду екзис-
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тенціальної методології, зазначали про ментальну 
відмінність української інтелігенції від російської. 
Однією з істотних рис московської ментальності є 
нетолерантність до всього іноземного [21, с. 72]. 
Це, до речі, наочно простежується і в діяльності 
радянської інтелігенції. Втім українська інтелі-
генція завжди з повагою ставилася до іншої куль-
тури. Наприклад, у програмах НРУ надавалось 
важливого значення вирішенню питань націо-
нальних меншин. Василь Деревінський, аналі-
зуючи зовнішньополітичну діяльність В. Чор-
новола, писав: «Лідер НРУ відстоював не лише 
національні інтереси України, а й дбав про роз-
виток і захист демократії та прав людини в інших 
країнах. У зверненнях до керівництва Білорусі, 
Вірменії, Грузії закликав припинити пересліду-
вання опозиції та відмінити судові вироки її пред-
ставникам» [22, с. 34].

Інтелектуальна еліта відзначалася високим 
ступенем згуртованості навколо ідеї, провід-
ної думки задля досягнення мети, відстоювання 
національних інтересів. 7 грудня 1987 р. за ініці-
ативи творчої інтелігенції на противагу Спілкам 
було створено Українську асоціацію незалежної 
творчої інтелігенції (УАНТеі). До ініціативної 
групи увійшли Почесні члени Міжнародної пись-
менницької організації ПЕН-клу: Ігор Калинець, 
Михайло Осадчий, Микола Руденко, Степан Сапе-
ляк, Євген Сверстюк (голова), Іван Світличний, 
Ірина Сеник, а також особистості, що стали фун-
даторами НРУ, – Вячеслав Чорновіл та Михайло 

Горинь. У Декларації Української асоціації неза-
лежної творчої інтелігенції (УАНТеі) грамотно 
обґрунтовано відсутність демократичного руху у 
спілках: «Офіційні творчі спілки України ігнору-
ють цілий ряд поетів, прозаїків, критиків, публі-
цистів, художників, яких визнали читачі і глядачі 
багатьох країн світу…» [23, с. 62]. Вони також 
не репрезентують всієї повноти духовних, літе-
ратурно-культурних і громадських процесів, що 
ширяться в Україні [23, с. 63]. Метою об’єднання 
було передбачено видання творів членів УАНТеі 
окремими книжками, підготовка і випуск періо-
дичних видань і альманахів, літературо-мистець-
ких портретів, організація художніх виставок, 
усна і письмова пропаганда творчості УАНТеі, 
підтримка всіх, хто бажає своїм талантом і громад-
ською мужністю прислужитися благу і духовному 
розквіту рідного українського народу [23, с. 63].

Висновки. Інтерес до феномену інтеліген-
ції знову стає актуальним наприкінці 80-х років. 
У цей час геополітична картина світу зазнала сер-
йозних змін, відбувається стрімке формування 
нової картини буття, розпад імперії. Велику роль 
у цьому процесі відігравала інтелігенція. 

Спочатку царизм, а потім більшовики регу-
лярно здійснювали репресивні заходи, спрямовані 
проти багатьох талановитих діячів культури і мис-
тецтва, науковців, освітян. Інтелігенція виступала 
як об’єднуючий фактор всіх суспільних верств 
населення. Створивши НРУ, національна інтелі-
генція реалізувала державотворчу місію.
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Bilyk Ya.O. INTELLIGENCE IN THE PROCESS OF CREATION OF THE STATE (LATE 80’S – 
EARLY 90’S OF THE XX CENTURY)

Interest in the phenomenon of the intelligentsia again became relevant in the late 80’s. At this time, the 
geopolitical picture of the world has undergone major changes. There is a rapid formation of a new picture 
of life, the collapse of the empire. The intelligentsia played an important role in this process. First tsarism, 
and then the Bolsheviks regularly carried out repressive measures. Repression was directed against talented 
figures of culture and art, scientists, educators. The intelligentsia acted as a unifying factor for all sections of 
society. The publication draws a parallel between the Ukrainian and Soviet intelligentsia during the forma-
tion of an independent state. The difference between the two social types is clearly shown. Mental differences 
between them are demonstrated. In particular, the nature of origin, relations with colleagues, other cultures, 
etc. The author proves that the national intelligentsia played an important cultural and socio-political role, 
therefore, was subjected to persecution by the authorities. The intelligentsia determined the political course 
and ideology of the NRU.  

The Ukrainian intelligentsia has always respected another culture. For example, NRU programs attached 
great importance to addressing national minority issues. The intellectual elite were marked by a high degree 
of cohesion around the idea, leading thought to achieve the goal, defending national interests. She defended 
national and state interests. This gave the country a geopolitical status, the authority of Ukraine in the world. 
The Soviet intelligentsia was the antithesis of the national intelligentsia. The Soviet intelligentsia was created 
to oppose the national. The national was subjected to mass destruction.

The Ukrainian intelligentsia, in contrast to the Soviet, was characterized by the presence of critical think-
ing, serious argumentation based on knowledge of Russian history, culture, and philosophy. During the democ-
ratization of society, the national intelligentsia became the engine of political processes in the state, a force 
that united the nation around, formed the People’s Ruh of Ukraine. It is shown that the NRU included the 
leading scientists of Ukraine.

Key words: national intelligentsia, soviet intelligentsia, NRU, V. Chornovol, scientists, writers.
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ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БАРОНІВ ГРЕДЛІ  
НА СКОЛІВЩИНІ НАПРИКІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

У статті звернено увагу на позитивні економічні та соціокультурні зміни в одному з регі-
онів Галичини (Сколівщина) наприкінці XIX – початку XX ст., що відбулися завдяки підприєм-
ницькій та доброчинній діяльності родини бізнесменів баронів Гредлі.

Зібрано інформацію про діяльність одного з визначних родів підприємців угорсько-єврей-
ського походження, добре знаного в Австро-Угорській імперії, які з’явилися на теренах Гали-
чини у кінці XIX ст. Їхня діяльність на західноукраїнських землях засвідчувала завершення 
існування феодального та народження капіталістичного суспільства. Автори статті 
роблять спробу аналізу причин інвестування баронів Гредлі в економіку мало розвинутого 
регіону Галичини.

Гредлі емігрували до Угорщини з Німеччини в середині 1870-х років. Вони не належали 
до знаних аристократичних родин Європи і свої статки заробили завдяки лихварсько-кра-
марській діяльності. Новоявлені багатії заволоділи величезними територіями у Центральній 
Європі, включаючи Румунію, Угорщину, Словаччину, Польщу тощо. Підприємці стали засно-
вниками деревообробної корпорації «Трансільванська лісова індустріальна компанія», а зго-
дом судноплавної компанії “Groedel Brothers Company Ltd”, що транспортувала ліс і лісо-
матеріали по усьому світу. Бізнесовим центром компанії стає маленьке галицьке містечко 
Сколе (Львівська обл.), перед яким на межі століть відкривалися нові можливості капіталіс-
тичної епохи.

У роботі проаналізовано позитивні зміни у Сколівському регіоні Галичини за час діяль-
ності компанії Гредлі на цих теренах. Звернено увагу на розвиток лісозаготівельної галузі, 
а саме будівництво тартаків (лісопильні), електростанції, лінії телефонного зв’язку, про-
кладання вузькоколійних залізниць. У дослідженні проаналізовано нові виробничі відносини 
між підприємцями і найманими працівниками Сколівщини. Звернено увагу, як корпоративні 
інтереси змушують власників підприємств прислухатися до потреб працівників та вкладати 
кошти у розвиток соціокультурної інфраструктури регіону.

Проведене дослідження дало можливість проаналізувати, як господарська діяльність 
баронів Гредлі вплинула на появу та функціонування курортно-оздоровчих центрів Сколівщини.

Ключові слова: Галичина, підприємництво, інвестиції, доброчинність, курорти, оздоровчі 
центри.

Постановка проблеми. Сьогодні пріоритет-
ним завданням кожного регіону України є ство-
рення привабливого інвестиційного клімату, який 
би забезпечував умови його успішного розвитку. 
Новостворені об’єднані територіальні громади 
докладають чимало зусиль, щоб умови інвесту-
вання в їх регіони були привабливими. Що може 
запропонувати сучасна Львівщина? Вигідне гео-
графічне розташування, розвинену транспортну 
інфраструктуру, високопрофесійні кадри, яких 
готують місцеві навчальні заклади, тощо. Львів-
щина вбачає своє майбутнє в успішному розвитку 
ІТ технологій, аграрному секторові і, звичайно, 

оздоровчому туризмі. Історія Галичини, її куль-
тура разом з розвиненою туристичною інфра-
структурою є незаперечною умовою стабільного 
процвітання краю.

Актуальність запропонованої теми полягає 
у можливості долучитися до відновлення імен 
забутих постатей, які своєю діяльністю прагнули 
змінити Галичину на межі XIX–XX століть. Попу-
ляризуючи краєзнавчу інформацію, прагнемо 
сприяти поверненню раніше забутих туристичних 
центрів регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
засвідчує, що в українській історіографії тема 
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діяльності відомих підприємців та господарників 
добре висвітлена у доробку таких дослідників, як 
Я. Ісаєвич, І. Дзюба, О. Донік, Н. Колосова, В. Кор-
нієнко, І. Кравченко, В. Кривошия, М. Оменіцка, 
С. Проценко, І. Суровцевої, М. Слабошпицький. 
Представлена інформація дає можливість ознайо-
митися з діяльністю відомих підприємців, що гос-
подарювали на українських землях та вкладали 
кошти у благодійництво.

На цей час відомості про благочинну діяльність 
аристократичних родин Галичини можна знайти у 
працях Я. Войтовича [1], М. Грабара [2], М. Сень-
ківа [3], О. Семчишин-Гузнер [4] та краєзнавчих 
дослідженнях Ю. Чернобая[5], Ю. Бірюльова[6], 
Н. Божко [7]. Все частіше з’являються наукові та 
науково-публіцистичні розвідки про підприєм-
ців, які не належали до відомих аристократичних 
родин Європи, але завдяки підприємницькому 
хисту зуміли не тільки стати пізнаваними поста-
тями в історії окремих регіонів України [8; 9], а 
й сприяти модернізаційним процесам у Галичині, 
що змінило її історію на зламі століть [10; 11].

Постановка завдання. Метою розвідки є ана-
ліз діяльності баронів Гредлі на території Гали-
чини, що сприяла модернізації краю наприкінці 
XIX – початку XX століть. Ці відомі підприємці 
і господарники змінювали наш край на зламі сто-
літь, інвестуючи кошти в підприємництво та роз-
будову Галичини. Зібраний матеріал дозволить 
краще реконструювати модернізаційні процеси 
на західноукраїнських землях, глибше зрозуміти 
особливості соціально-культурного регіонального 
розвитку на зламі століть.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наприкінці XVIII ст. у результаті першого поділу 
Польщі територія Східної Галичини потрапляє у 
склад Австрійської імперії. Впроваджуючи певні 
соціально-економічні реформи, австрійський уряд 
не поспішав з інвестиціями у ці землі. Основою 
економіки краю і надалі залишалося поміщицьке 
сільське господарство та ремісничі-мануфак-
тури з відсталою технікою і напівфеодальними 
виробничими відносинами. Галичина залишалася 
найменш розвиненим регіоном імперії. Тільки 
чотири відсотки економічної потужності імперії 
припадало на королівство Галіції і Льодомерії. 
Не була винятком Сколівщина, один з найбільш 
відсталих регіонів Східної Галичини. Край, що 
розташувався у передгір’ї Карпат, вирізнявся 
недостатньою кількістю сільськогосподарських 
угідь, великим відсотком безземельних селян і 
відсутністю можливості отримати роботу у мало-
перспективному гірському районі.

Тривалий час землями Сколівщини володіли 
представники відомого аристократичного роду 
графів Потоцьких, які отримували дохід з регіону, 
але не сприяли його розвитку. У середині XIX ст. 
після ліквідації панщини Станіслав Потоцький 
продає ці землі графові Євгену Кінському, який 
вперше починає успішно займатися деревооброб-
ним підприємництвом на промисловому рівні. 
Згодом, після смерті графа у 1886 році, сколівські 
землі переходять у власність до відомих підпри-
ємців з Угорщини Германа, Бернарда і Альберта 
Гредлів [10, c. 692].

Брати Гредлі були люди нового покоління. 
Свої статки вони отримали не у спадок, а заро-
били ризикованою підприємницькою діяльністю. 
Одні з перших для успіху власного бізнесу почали 
використовувати надбання тогочасної техніки, 
переходили від мануфактурного до машинного 
виробництва. Підприємці першими у Галичині 
почали займатися промисловою вирубкою Кар-
патського лісу. Тільки у Галичині їх володіння 
становили понад 60 тисяч гектарів (навколо 
Сколе – 36 тис. га (Львівська область); сіл Вигода, 
Велдіж – 33 тис. га. (нині Шевченкове Івано-Фран-
ківщина [8, с. 884]. Наприкінці XIX ст. підприєм-
цями вперше на Прикарпатті була використана 
раціональна, економічно обґрунтована система 
господарювання.

Нові власники ввели нову систему лісовпо-
рядкування. Карпатські угіддя було поділено на 
дев’ять лісництв: Сколе, Гребенів, Тухля, Либо-
хора, Рожанка, Опорець, Коростів, Бутивля, Гута. 
До керівництва ними поставлено професійно 
навчених лісників. Адміністрацію сконцентро-
вано у Демні (присілок м. Сколе). За основу раці-
ональної господарки взято чотири засади: охорона 
лісу, догляд, лісовідновлення та лісоексплуата-
цію [9, с. 45]. Проблема полягала не тільки у про-
фесійній вирубці лісу, а його транспортуванні з гір 
і оновленні лісового покриву. Підприємці скорис-
талися фаховими порадами відомого тогочасного 
науковця професора лісової Академії в Еберс-
вальді (Німеччина) А. Шваппаха. Після ретель-
ного вивчення вченим стану сколівських лісів було 
прийнято рішення проводити суцільну вирубку 
визначених ділянок, які згодом засаджувати три-
річними садженнями. Для вирішення проблеми 
транспортування деревини власники врахували, 
що прилеглі до шосейних доріг ліси були вже 
вирубані, а «…нові лісосіки розміщувалися у від-
далених місцях, найраціональнішим транспортом 
для вивезення деревини з них виявилися вузькоко-
лійні залізниці, що з кінця XIX ст. почали працю-
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вати паралельно з мережею ширококолійних заліз-
ниць»[12, c. 7]. Брати Гредлі вирішують розпочати 
будівництво вузькоколійних залізничних ліній для 
вивозу деревини з гір. Для цього придбали модерні 
вузькоколійні локомотиви німецьких фірм “Krauß 
& Comp”. Водночас вдосконалювали процес лісо-
заготівлі на притоках річки Опір, де було спору-
джено десять шлюзів для сплаву букового кругляку 
з гір у долини. До всіх шлюзів був підведений теле-
фонний зв’язок, що сприяло ефективному керів-
ництву лісосплавом. Потреби електропостачання 
забезпечувала гідроелектростанція, побудована 
в урочищі Святослав на річці Орява, притока річки 
Опір. І якщо у 1892 р. протяжність залізних колій 
становила 13,6 км., то вже на початок ХХ ст. – 
понад 70 км., що сприяло можливості перевозити 
до 70–80 тисяч кубів деревини в рік [13].

Підприємницька діяльність баронів дала мож-
ливість працевлаштувати місцевих робітників 
у регіоні, який завжди потерпав від безробіття. 
Будівництво залізничних колій, електростан-
цій, тартаків (лісопильні), доріг, функціонування 
дерево- і каменеобробної галузей давало прибуток 
не тільки власникам, але й сприяло розвитку еко-
номіки краю, соціально-культурної інфраструк-
тури Сколівщини. Це підтверджує і дослідниця 
краю В. Тарас, зазначаючи: «… Грьоделі під час 
виробництва паралельно розбудовували і кому-
нально-соціальну сферу. На їхній фірмі працю-
вало понад тисячу робітників. Для них за рікою 
було збудовано чотирнадцять п’ятиквартирних 
будинків з усіма санітарно-побутовими примі-
щеннями та господарськими будівлями. Окремо 
для адміністрації були побудовані шість чотири-
квартирних котеджів. Будували з власної цегли, 
яку продукували на цегельному заводі. Був побу-
дований водогін, що подавав чисту джерельну 
воду до криниць біля кожної будівлі. У зимовий 
період робітники отримували безкоштовно дрова 
для опалювання» [8, с. 886–887].

Підтримуючи корпоративні інтереси, брати 
Гредлі вкладали великі кошти у розбудову Сколе. 
А саме у будівництво і налаштування роботи 
лікарні і амбулаторії, лазні, початкової школи 
тощо. З ініціативи підприємців запровадили 
спільні відзначення свят робітниками, мали влас-
ний духовий оркестр і футбольну команду.

Наприкінці XIX ст. брати Гредлі зуміли стати 
власниками деревообробної корпорації «Тран-
сільванська лісова індустріальна компанія», що 
об’єднувала підприємства з вивозу деревини 
у багатьох європейських країнах. Основними спо-
живачами карпатських лісів на той час стають 

Німеччина (20 тис. м3), Австрія (10 тис. м3), Угор-
щина (3 тис. м3). З лісопилень баронів Гредлів 
у Сколе 70% продукції вивозили до Голландії, Фран-
ції, Британії, США, Японії, Аргентини [9, с. 44].

На початку ХХ ст. родина Гредлів побудувала 
і зареєструвала судноплавну компанію у Велико-
британії для транспортування деревоматеріалу по 
всьому світі. Володіючи величезними маєтностями 
в Австрії, Угорщині, Словаччині, Польщі центром 
компанії барони Гредлі обирають Східну Гали-
чину. Резиденцією, як називали її самі власники 
«Держави Гредлі», стає палац у Демні біля Сколе.

Палац у Демні був побудований ще колишнім 
власником сколівських угідь бароном Є. Кінським. 
Гредлі перебудували його, надавши більш вишу-
каних і класичних форм. Цей палац ніколи не був 
родинним «гніздом» підприємців, а використову-
вався як офіційна резиденція і місце для ділових 
зустрічей, яке повинно було підтвердити статус 
господарів. Кожна кімната палацу була обстав-
лена розкішними меблями з власних майстерень 
та картинами відомих європейських художників.  
У палаці зберігалася колекція рідкісних мислив-
ських трофеїв, впольованих у сколівських Бескидах. 
До потреб шляхетних і впливових гостей господарі 
пропонували не тільки комфортні умови палацових 
кімнат і салонів, а також велику бібліотеку, оран-
жерею з екзотичними рослинами, гараж з найно-
вішими марками тогочасних автомобілів. У палаці 
часто організовувалися концерти і театральні 
вистави відомих митців з європейських столиць.

Окрасою палацу був парк, розбитий із ураху-
ванням унікального ландшафту Прикарпаття. Парк 
прикрашали різні декоративні елементи: пальми в 
діжках, кам’яні вази з квітами, малі архітектурні 
форми, ковані решітки, лавки, ліхтарі. Усе це було 
зроблено талановитими місцевими майстрами. 
Особливим місцем у палацовому комплексі була 
оранжерея. У ній вирощували екзотичні рослини: 
лимони, апельсини, банани, різні сорти троянд 
та інших квітів, які пізніше висаджували в парку. 
В оранжереї містилась численна колекція какту-
сів, привезена з різних частин світу [8, с. 889; 13].

Багато впливових гостей приїжджало до Сколе, 
щоб взяти участь у полюванні. Карпатські мис-
ливські угіддя наприкінці XIX відвідувало багато 
мисливців з усієї Європи, а трофеї, що були здо-
буті у Сколівських Бескидах, з гордістю вистав-
лялися на Віденських мисливських виставках 
у 1890, 1910 роках. У той же час родинні лісові 
угіддя Гредлів були не тільки місцями для полю-
вання, з 1900 року на Cколівщині з’являються 
перші охоронні лісові заказники .
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Сколівщина здавна славилася також мальовни-
чою місцевістю, помірно теплим кліматом і ліку-
вальними джерелами. Однак до кінця XIX ст. ці 
курортні можливості краю не використовувалися 
через незадовільний стан доріг, низький рівень 
розвитку сфери послуг [14, с. 61]. Барони Гредлі 
одні з перших в регіоні почали використовувати 
вкладені ними кошти у розвиток інфраструктури 
краю з метою розвитку туристичного бізнесу. 
І якщо підприємці у своєму палаці приймали 
представників відомих аристократичних родин 
Європи і бізнес-компаньйонів, то у містечко 
Сколе і навколишні села з початку ХХ ст. все час-
тіше приїжджали заможні відпочивальники для 
оздоровлення. Регіон став відкритим для подо-
рожуючих по теренах Австро-Угорщини. Окрім 
прогулянок карпатськими полонинами, купання 
в річці Опір, у Сколе й околицях мандрівники 
могли оздоровитися мінеральними водами з п’яти 
лікувальних джерел.

У 30-х рр. ХХ ст. завдяки добре влаштованій 
інфраструктурі у містечку Сколе вже функціону-
вали пансіонати, відпочинкові вілли, кінотеатр, 
впорядковані пляжі над річкою Опір, гірсько-
лижний трамплін, хокейне поле, ковзанка і перша 
в Карпатах санна траса. Влітку цей курорт від-
відувало понад 1 500 чол., в основному представ-
ники заможних верств населення. Перед Другою 
Світовою війною (1937 р.) курорти Сколівщини 
(вже у складі Польщі) було включено до переліку 
гірських поселень, що заслуговують охорони як 
рекреаційна місцевість [15.].

Ще наприкінці XIX ст. побудована на кошти 
Гредлів вузькоколійка до сусіднього зі Сколем 
села Корчин зробила можливим туристичні ман-
дрівки по околицях мальовничої місцевості, а 
також прогулянки до двох бальнеологічних закла-
дів – «Австерії» та «Ковальщини». У цьому ж 
районі був прокладений вузькоколійний маршрут 
від Демні до села Тисовець (протяжністю 18,5 км), 
що підвозив мандрівників до найвищої гори Ско-
лівських Бескидів – Парашку (1270 м), і користу-
вався великою популярністю у відпочиваючих.

На південь від Сколе розташовувалося село 
Гребенів, що славилося лікувальними залізо-
йодовими і бромо-соляними джерелами. Завдяки 
прокладеній вузькоколійній залізниці компанією 
Гредлів там розвинувся курортний комплекс 
«Зелем’янка», що належав братам Шматерам. 
У 1906 р. вони відкрили санаторій «Шматерівка». 
У 1912 р. у ньому лікувалося близько 200 курорт-
ників Село, яке ще донедавна було занедбане і не 
привабливе, на початку ХХ ст. вигідно вирізнялося 

добротними котеджами, де протягом сезону від-
почивало понад 2 500 чол., впорядкованими лісо-
вими насадженнями, зручними стежинами для 
теренкуру; облаштованими пляжами тощо [16]. 
У цьому ж селі барони Гредлі заснували риболо-
вецьке господарство для вирощування форелі й 
раків, відправляючи свою продукцію у різнома-
нітні куточки тогочасної імперії.

Таким чином, наприкінці XIX – протягом пер-
шої третині XX ст. на теренах Галичини спосте-
рігався бурхливий розвиток курортно-оздоровчих 
центрів. У цей час існувало понад 20 великих і 
30 малих кліматичних і бальнеологічних курор-
тів, які входили до переліку кращих оздоровчих 
центрів Східної Європи, де оздоровлювалося не 
тільки місцеве населення, але й туристи з інших 
регіонів країни.

Діяльність баронів Гредлі на теренах Сколів-
щини переривалась двічі. Вперше у час Першої 
світової війни. Впродовж 1914–1918 рр. підпри-
ємства баронів були спалені, залізниці розібрані 
і зруйновані, великі втрати понесли лісові заказ-
ники, де були винищені цінні породи оленів, сарн 
тощо. Однак у 20-і роки ХХ ст. підприємці зуміли 
відбудувати і відновити свої підприємства, відрес-
таврувати палац і налагодити бізнес вже у Поль-
ській державі. Протягом 20–30-х років ХХ ст. 
успішно відновився і місцевий туризм, примно-
жуючи прибутки власників. Сколівські Бескиди 
стають одними з популярних курортних центрів 
тогочасної Польщі.

Друга світова війна зруйнувала «Державу Гред-
лів» остаточно. Восени 1939 року майно баронів 
Гредлі було експропрійоване і націоналізоване 
радянською владою. Біля двох сотень гредлів-
ських інженерів, майстрів і кваліфікованих пра-
цівників радянська влада примусово вивезла на 
лісозаготівлі до Сибіру. Самі власники зуміли виї-
хати до Відня. Військові дії нанесли непоправну 
шкоду регіону. Було зруйновано промислові під-
приємства, знищені дороги і вузькоколійки, спа-
лені житлові будівлі, лікарня тощо.

У радянський період економічний розвиток 
Сколівщини розвивався завдяки розробці місце-
вих газових родовищ, функціонуванню нерен-
табельних (дотаційних) колгоспів у гірському 
районі та вирубці лісів. Сколе перетворюється на 
невелике поселення, де мешкали кілька тисяч осіб 
і працювали невеликі промислові підприємства. 
За чисельністю мешканців та ступенем економіч-
ного розвитку Сколе і Сколівщина у радянські 
часи так і не досягли довоєнного рівня. Курорт-
ний Сколе так і не відродився.
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Тільки у 1997 р. згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до пере-
ліку населених пунктів, віднесених до курортних» 
відновлюється курортний статус міста Сколе, смт. 
Гребенів, смт. Верхнє Синевидне та с. Корчин [16]. 
Протягом останніх десятиліть у регіоні з’явилися 
89 відпочинкових закладів, близько 300 агроосель, 
5 канатно-крісельних доріг, 30 бугельних витягів, 
35 гірськолижних трас [17, с. 83]. Сколівщина і 
надалі дивує багатими природними ресурсами та 
історико-культурними пам’ятками. Серед них і 
доробок, що залишили відомі підприємці барони 
Гредлі. Їх досвід раціонального використання при-
родних ресурсів, на нашу думку, дасть можливість 
розширити та покращити місцевий туризм у регіоні, 
що неминуче проявиться у покращенні добробуту 
та соціально-культурного рівня життя населення.

Висновки. Не заперечуючи факт колоніальної 
політики та економічної експлуатації природних 

та людських ресурсів західноукраїнських тери-
торій, яку провадили барони Гредлі, вартує звер-
нути увагу і на позитивну динаміку розвитку Ско-
лівщини наприкінці XIX поч. ХХ ст. По-перше, 
у регіоні відбувалася промислова контрольована 
вирубка лісу, а не хаотичне нищення Карпатських 
лісів. Проводилося планове, науково обґрунто-
ване лісонасадження. По-друге, період підприєм-
ницької діяльності баронів Гредлі на Сколівщині 
співпадає з періодом модернізації і розвитку еко-
номіки цього регіону. Протягом кінця XIX і поч. 
XX століть на Сколівщині з’являються промис-
лове виробництво, залізничне сполучення, елек-
тростанції, телефонний зв’язок тощо. По-третє, 
господарська діяльність братів Гредлі сприяла 
розвитку курортно-оздоровчих центрів у гірських 
районах Прикарпаття, що дало можливість роз-
вивати економічну і соціально-культурну інфра-
структуру регіону.
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Bozhko N.М., Tsubova O.L. ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF GROEDEL BARONS ON THE 
SKOLE REGION TERRITORY AT THE END OF XIX – EARLY XX CENTURY

The article draws attention to the positive economic and socio-cultural changes in one of the regions of 
Galicia (Skole region) in the late XIX – early XX centuries which took place due to the entrepreneurial and 
charitable activities of the businessmen family of Groedel Barons.

Information is collected on the activities of one of the most prominent families of entrepreneurs of Hungar-
ian-Jewish origin, well known in the Austro-Hungarian Empire, who appeared in Galicia in the late XIX cen-
tury. Their activity in the Western Ukrainian lands testified to the end of the existence of feudal and the birth of 
capitalist society. The authors of the article try to analyze the reasons for Groedel’s investment in the economy 
of the underdeveloped region of Galicia.

The Groedel emigrated to Hungary from Germany in the mid-1870s. They did not belong to the well-known 
aristocratic families of Europe and earned their fortune through usury and shopkeeping. The newly rich took 
over vast territories in Central Europe, including Romania, Hungary, Slovakia, Poland, and others. Entre-
preneurs became the founders of the Transylvanian Forest Industrial Company, a woodworking corporation, 
and later the shipping company Groedel Brothers Company, Ltd, which transported timber around the world. 
The business center of the company is the small Galician town of Skole (Lviv region), which opened up new 
opportunities for the capitalist era.

The paper analyzes the positive changes in the Skole region of Galicia during the activities of the company 
Groedel in these areas. Attention is paid to the development of the logging industry, namely the construction 
of sawmills, power plants, telephone lines, construction of narrow gauge railways. The study analyzes the new 
production relations between entrepreneurs and employees of Skole region. Namely, how corporate interests 
force business owners to listen to the needs of employees and invest in the development of socio-cultural infra-
structure in the region.

The study made it possible to analyze how the economic activities of Barons Groedel affected the emer-
gence and functioning of health resorts in Skoleregion.

Key words: Galicia, entrepreneurship, investments, charity, resorts, health centers.
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ВСЕУКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК  
В УМОВАХ РАДЯНІЗАЦІЇ (1921–1928 РР.)

У статті в межах визначених хронологічних рамок розглядається процес радянізації 
української академічної науки. Розкриваються сутність, складники, форми реалізації та 
наслідки радянізації Всеукраїнської академії наук, які проявилися впродовж досліджуваного 
періоду. Аналізується співвідношення понять «радянізація» і «одержавлення» стосовно 
ВУАН, взаємозв’язок між державним статусом Академії та самоврядністю як основопо-
ложним принципом академічної діяльності. Значна увага приділяється розгляду статуту 
ВУАН 1921 р., особливостей його застосування у внутрішньоакадемічному житті, збере-
женню автономних засад у роботі Академії протягом окресленого періоду. Простежуються 
процеси протистояння між ВУАН і партійно-державними органами, активізації втручання 
останніх у діяльність академічних структур і посилення ідеологізації академічної науки. Роз-
криття теми дослідження здійснюється на основі залучення низки репрезентативних, пере-
дусім документальних, джерел. Під час виконання дослідження насамперед застосовувався 
такий основоположний принцип історичного пізнання, як неупередженість під час аналізу 
подій, процесів і явищ. Сформульовано узагальнювальні висновки: процес радянізації укра-
їнської академічної науки в літературі пострадянського періоду здебільшого трактується 
в однобічно-селективному плані, тоді як незаангажована оцінка має бути амбівалентною; 
у межах визначеного хронологічного відрізку намагання влади політизувати діяльність ВУАН 
ще не набуло бажаного для неї результату; в організації внутрішньоакадемічного життя 
принцип самоврядності в багатьох питаннях залишався дієвим до 1928 р.; за певних позитив-
них моментів, зумовлених насамперед процесом українізації, підтримкою академічної науки 
з боку влади, зворотною стороною радянізації під кінець зазначеного періоду стає цілком 
очевидний перехід від ідеологічного тиску до політично-репресивних методів керівництва 
академічною наукою. 

Ключові слова: Академія, одержавлення, політизація, радянізація, самоврядність, ста-
тут.

Постановка проблеми. У сучасній україн-
ській соціогуманітаристиці дослідження процесів 
радянізації, що відбувалися в тій чи іншій сфері 
суспільного буття, залишається такою ділянкою 
наукової роботи, яка вимагає від дослідника осо-
бливо ретельного дотримання принципу науко-
вої незаангажованості. Водночас автори праць 
відповідного тематичного спрямування нерідко 
вдаються до однобічно-селективного підбору 
фактів, що суперечить принципу об’єктивності 
в процесі наукового пізнання, а то й розглядають 
події минулого через призму емоційно забарвле-
ного ставлення до них. Немало апріорних, поза 
історичними фактами, схем вибудовується і сто-
совно історії Всеукраїнської академії наук, тоді 
як потрібно усвідомлювати, що вона не підлягає 
однозначній оцінці, надто ж якщо йдеться про 
період українського національного відродження, 
коли до певної міри ще продовжувала діяти інер-
ція позитивних процесів, започаткованих визволь-

ними змаганнями 1917–1921 років. Тож об’єктивне 
висвітлення заявленої теми можливе лише за 
умови залучення широкого кола різноманітних 
джерел, передусім документальних, та застосу-
вання принципу неупередженого історичного піз-
нання, який і покладений в основу дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Істо-
рія Академії наук України, зокрема перше деся-
тиліття її існування, викликає незмінний інтерес 
вітчизняних науковців. За роки незалежності 
завдяки дослідникам-популяризаторам архівної 
спадщини побачили світ численні збірники доку-
ментів і матеріалів, енциклопедично-довідникові 
видання, джерела особового походження (напри-
клад, Історія Національної академії наук України. 
1924–1928. Документи і матеріали. Київ, 1998; 
Історична наука у Національній академії наук 
України в особах : енциклопедичний довідник. 
Київ, 2019; Василенко М.П. Спогади. Щоден-
ники. Листування. Київ, 2008 тощо), які висвіт-
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люють історію становлення та перші роки діяль-
ності Академії. Саме на це коло джерел спиралася 
авторка під час написання пропонованої статті. 

Зазначимо, що різні аспекти окресленої про-
блеми розглядалися у працях таких науковців, 
як С. Кіржаєв, С. Кульчицький, В. Кучмаренко, 
О. Онищенко, Ю. Павленко, О. Реєнт, О. Рубльов, 
П. Сохань, Ю. Храмов, Л. Яременко, О. Ясь та 
інші. Однак потрібно зауважити, що навіть попри 
існування значної кількості досліджень із назва-
ної проблематики вона не втратила актуальність, 
про що вже було сказано вище, і ті особливості 
процесу радянізації ВУАН, які простежувалися 
у вказаний хронологічний період, можуть бути 
предметом поглибленого наукового інтересу.

Постановка завдання. Автор ставить перед 
собою завдання розкрити суть і складники радя-
нізації української академічної науки, форми її 
реалізації та наслідки, які проявилися впродовж 
досліджуваного періоду.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У популярно-публіцистичній літературі постра-
дянського періоду, а нерідко й у наукових дослі-
дженнях поняття «радянізація» ототожнюється 
передусім з одержавленням. Стосовно головної 
академічної установи України таке порівняння 
видається некоректним. Адже концепція ство-
рення і діяльності Української академії наук від 
самого початку передбачала її державний статус. 
Фундатори УАН (М. Василенко, В. Вернадський 
та інші) бачили її найвищою науковою державною 
установою в Україні, що перебуває в безпосеред-
ньому підпорядкуванні влади, і як загальнонаці-
ональний науковий центр має об’єднувати дер-
жавні наукові установи. Передусім, наголошував 
міністр освіти та мистецтв в уряді П. Скоропад-
ського М. Василенко на першому засіданні Комі-
сії для вироблення законопроєкту про заснування 
Української академії наук 9 липня 1918 р., концеп-
туально потрібно спиратися на те, що створення 
Академії – це справа державної ваги, яка не під 
силу громадському товариству. Участь держави 
в цій справі, зазначав він, зробить можливим здій-
снення задуму щодо створення в Києві Академії 
наук, швидко і найбільш повно поставить її існу-
вання на твердий ґрунт для того, щоб Академія 
могла зосередити навколо себе наукові сили, які 
передусім мають зайнятися розв’язанням важ-
ливих для держави завдань [13, с. 3]. Ухвалений 
у листопаді 1918 р. статут УАН своїм першим 
параграфом однозначно проголошував: «Україн-
ська академія наук у Києві є найвища наукова дер-
жавна установа на Вкраїні, що перебуває в безпо-
середньому віданню верховної власти» [15, с. 167]. 

Водночас як на момент її заснування, так і 
надалі визнання державного статусу Академії 
не означало, на переконання її фундаторів, від-
мови від основоположного принципу академіч-
ного життя – самоврядності. Принципово значимі 
концептуальні положення щодо заснування й 
діяльності УАН, забезпечення принципу її само-
врядності зокрема знайшли відображення в ста-
туті, розробленому названою Комісією. Зокрема, 
там зазначалося, що «внутрішній розпорядок 
свого життя Академія встановлює сама» і «Ака-
демія користується всіма правами юридичної 
особи» [15, с. 170]. Тобто засновники УАН праг-
нули утвердити її автономію в межах, які мали 
б забезпечити демократичні засади в організації 
її внутрішнього життя, а головне – допомогли б 
уникнути політизації науки. Самоврядність акаде-
мічного життя, на їхнє переконання, була одним із 
основоположних принципів, на яких мала вибудо-
вуватися і діяти Академія наук. «… Ні в чому не 
порушувати основні риси будови всіх Академій 
наук, які стоять на рівні сучасних вимог: їхнього 
суворо наукового характеру, вільного від будь-
яких впливів на наукову працю. Жаднісінькі мір-
кування національного, політичного або релігій-
ного характеру не можуть і не мають обмежувати 
вільність і повність наукового досліду. Академія 
наук перш за все єсть наукова установа. Шукання 
правди, бажання без усяких перепон заглибитися 
в неї – ото головне її завдання», – наголошував 
М. Василенко [12, с. 152–153]. Тож і під час фор-
мування першого складу дійсних членів УАН він 
дотримувався принципу: значущими є науковий 
досвід та організаторські здібності претендента, 
незалежно від його політичної орієнтації. Та вко-
тре наголошував, що лише така Академія, яка 
відкине всілякі сторонні міркування, коли справа 
стосується наукової істини, зможе виконувати 
повною мірою і з більшою дієвою силою чи то 
національні, чи то державно-економічні завдання 
[12, с. 153]. Отже, рішуче заперечення політизації 
науки – ще одне непорушне кредо, проголошу-
ване засновниками Академії. 

Минуло понад 100 років із дня ухвалення 
першого статуту УАН, проте закладені в ньому 
основоположні принципи функціонування ака-
демічної науки в своїй основі й мають залиша-
ються дієздатними. Закон України «Про наукову 
і науково-технічну діяльність» (листопад 2015 р.) 
чітко визначає (ст. 17), що Національна академія 
наук України є вищою науковою самоврядною 
організацією України, заснованою на державній 
власності і є державною організацією (виокрем-
лення наше. – Т. Г.), створеною як неприбуткова 
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державна бюджетна установа. Державне управ-
ління науковою та науково-технічною діяльністю 
Національної академії наук України здійснюється 
згідно із законодавством, не порушуючи її само-
врядності та свободи наукової творчості [8]. 

Порівняно зі статутом 1918 р., затверджений 
урядом УСРР в червні 1921 р. новий статут Акаде-
мії містив у собі певні суперечності. Саме з таких 
позицій оцінив його М. Василенко, висловивши, 
однак, своє ставлення до нього як до статуту, за 
яким «можна працювати». При цьому виділив 
два «неприємні пункти»: присутність представ-
ників уряду в Раді Академії і затвердження ака-
деміків і Президії комісаром освіти [10, с. 308]. 
Ці «пункти», на його думку, були нічим іншим, 
як політичним контролем над Академією з боку 
влади. До того ж контролем не завжди компетент-
ним, отже, й принизливим для визнаних у науко-
вому середовищі вчених.

Названі «неприємні пункти», вочевидь, 
обмежували самоврядність установи, передусім в 
організаційних питаннях. Підпорядкування Все-
української академії наук (нова назва Академії, 
запроваджена тоді ж урядом) Народному коміса-
ріату освіти УСРР колектив науковців сприйняв 
неоднозначно, передусім як пониження її статусу. 
Адже за статутом 1918 р. Українська академія наук 
як найвища наукова державна установа України 
перебувала «в безпосередньому віданню верхо-
вної влади». Безумовно, на звуження академічної 
автономії було спрямоване й урядове рішення про 
фактичну підміну Спільного зібрання Академії 
«загальнокеруючим органом» – Радою Академії, 
до складу якої, крім усіх дійсних членів ВУАН, 
мали входити й представники Наркомосу. 

Політико-ідеологічної корекції мала зазнати 
й структура відділів ВУАН, що чітко простежу-
ється в урядових ініціативах. Зокрема, з мотивів 
«політико-ідеологічної доцільності» передба-
чалося реорганізувати історично-філологічний 
і соціально-економічний відділи. Планувалося 
їх об’єднання в один, соціально-історичний 
(соціально-економічний) відділ. Концептуально 
корективи, які вносилися державно-партійними 
органами в структуру і зміст діяльності ВУАН, 
спрямовувалися, за офіційним твердженням, на 
«реальне зближення академічної установи з робіт-
ничо-селянськими масами», хоча ущемлення саме 
відділів соціогуманітарного спрямування навряд 
чи могло цьому сприяти.

Проте фактичної втрати Академією автономії, 
гарантованої статутом 1918 р., з ухваленням (зна-
чною мірою формальним, як покажуть подальші 

події) статуту 1921 р., не відбулося. Зокрема, мало 
місце звуження, але не позбавлення, як уважають 
деякі автори, права самостійно вносити зміни до 
статуту. До того ж є підстави стверджувати, що 
низка урядових коректив до статуту ВУАН вия-
вилася «не затребуваною» академічним колек-
тивом. Зокрема, уже через два місяці після його 
затвердження Спільне зібрання УАН (зазначимо, 
що до початку 1928 р. в протоколах та інших 
документах Академії зберігалася назва «Спільне 
зібрання» замість упровадженої в новому Ста-
туті «Ради ВУАН» – Т. Г.), «…заслухавши наді-
сланий від Голови РНК УСРР Х. Раковського 
новий статут УАН», ухвалило: «Через відсут-
ність у новому статуті подробиць внутрішнього 
життя УАН постановлено тимчасово користува-
тися всіма правилами давнішнього статуту (тобто 
статуту 1918 р., – Т. Г.) і постановами Спільного 
зібрання, якщо вони не суперечать новому ста-
туту» [14, с. 473]. Фактично це «тимчасово» три-
вало до травня 1928 р., коли Колегія НКО УСРР 
ухвалила резолюцію, згідно з якою вводився в дію 
статут ВУАН від 14 червня 1921 р. 

Показовим є й такий факт. Спільне зібрання 
ВУАН (лютий 1925 р.), обговорюючи про-
єкт запропонованого Укрголовнаукою – голо-
вним управлінням науковими установами при 
НКО УСРР – нового статуту Академії, зокрема, 
в питанні згадуваної раніше реорганізації відді-
лів, під час голосування дійшло таких результа-
тів: дев’ять академіків висловилися за те, щоб 
загальна структура Історично-філологічного та 
Соціально-економічного відділів залишилася 
незмінною (тобто за форматом статуту 1918 р. – 
Т. Г.); двоє виступили за реорганізаційні зміни; 
семеро утрималися від голосування [3, с. 113–114].  
Як бачимо, йдеться навіть не про право внесення 
змін до статуту, а про фактичне заперечення 
Спільним зібранням урядового статуту і повер-
нення до старого. Проте до жодних прямих «орга-
нізаційних висновків» з приводу такого «само-
управства» влада не вдалася. Тож не обґрунтоване 
достатньою мірою твердження, що невизнання 
Спільним зібранням статуту 1921 р. уряд сприй-
няв як опір його заходам у будівництві радянської 
науки, а відтак «відразу ж» ухвалив постанову 
про скорочення штатів Академії [11, с. 10], навряд 
чи можна вважати правомірним. Принаймні комі-
сія Наркомату Робітничо-селянської інспекції 
УСРР – головного республіканського контролю-
вального органу – у своїх висновках констатувала, 
що «як продукт української революції, ВУАН <…> 
у межах своїх можливостей, безперечно, стає у 
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своїй науковій праці на шлях до активної участі 
в радянському будівництві України» [1, с. 121]. Не 
менш показовим вважаємо й такий факт. Заступ-
ник Голови Укрголовнауки М. Яворський зазна-
чав, що «…статут цей (йдеться про статут 1921 р. – 
Т. Г.) в життя не ввійшов, і Академія продовжувала 
своє життя згідно зі старою традицією, з якої вона 
виросла…», проте «робота Академії, хоч її фак-
тична форма протилежна офіційному статуту, 
успішно розвивалася, стихійно постала на шлях 
зв’язку з сучасністю» [16, с. 127]. Наведені при-
клади свідчать принаймні про те, що радянізація 
в зазначений період ще не набула жорсткого імпе-
ративу. Заявлена в статуті УАН 1918 р. самовряд-
ність ще не була зведена до формальної декларації. 

Зауважимо й таке. В офіційній історії АН 
УРСР, писаній пізніше, її заснування віднесене до 
1919 р., тобто до часу повторного встановлення 
радянської влади в Україні. Тоді як згадуваний 
уже державний функціонер М. Яворський у допо-
віді на пленумі Укрголовнауки (1925 р.) в історич-
ній довідці про Академію однозначно заявляв, що 
заснована вона була «… в 1918 р. при Гетьманщині, 
і розвиток її відбувався в характерних для україн-
ської революції умовах постійної зміни політич-
ного стану. Вже в 1921 р. радянська влада, Раднар-
ком України поставили питання про організацію 
праці Академії згідно з принципами радянського 
будівництва» [16, с. 127]. Як зазначено вище, на 
реалізацію завдання – від «постановки питання» 
до «класичної» радянізації – знадобилися роки. 

Щодо дати заснування УАН, зазначимо й 
таке. 14 листопада 1928 р. нарада Президії ВУАН 
спільно з представниками відділів Академії ухва-
лили постанову про створення Ювілейної комісії 
з нагоди 10-річчя діяльності Всеукраїнської ака-
демії наук. Це була чи не остання за радянської 
доби згадка на такому рівні про справжню дату 
заснування Академії. Офіційно визнаною вона 
стала вже в роки державної незалежності України. 

З середини 1920-х рр. чітко простежується 
активізація діяльності партійно-державних орга-
нів, спрямована на ідеологізацію академічної 
науки, передусім – на посилення компартійної 
«присутності» в структурних органах Акаде-
мії. Почасти це відбувалося не без підтримки 
самої академічної спільноти. Показовий при-
клад – доповідна записка позаштатного співро-
бітника Фольклорно-етнографічної комісії ВУАН 
проф. П. Клепатського до Київського окружного 
партійного комітету (грудень 1925 р.), в якій автор 
наполегливо переконував у потребі встановити 
міцний організаційний зв’язок Академії з компар-

тією. Для зміцнення такого зв’язку він пропону-
вав «…прищепити комуністичну бацилу й самому 
тулубові Академії, завівши там на кожному Від-
ділі свої секції» і викладав власну програму 
«щеплення» [7, с. 159]. Цікаво, що перша реак-
ція заступника наркома освіти УСРР Я. Ряппа, 
який ознайомився з пропозиціями проф. Клепат-
ського, була досить скептичною, але вже невдо-
взі в таємній доповідній записці на ім’я секретаря 
ЦК КП(б)У В. Затонського Ряппо цілком у дусі 
такого «щеплення» накреслив програму дій, які 
мали призвести до посилення партійного впливу 
на Академію. Серед запропонованих заходів було 
обов’язкове внесення членів КП(б)У до складу 
співробітників усіх відділів Академії, долучення 
до числа академічних установ Інституту марк-
сизму та низки науково-дослідних кафедр тощо. 
Особливий наголос у доповідній записці було зро-
блено на потребі призначення (саме призначення, 
а не обрання, як то передбачалося чинним стату-
том – Т. Г.) комуніста віцепрезидентом Академії. 
Причому повноваження такого віцепрезидента-
комуніста, призначеного Наркоматом освіти, мали 
бути суттєво розшириними. Як заступник прези-
дента, він мав займатися не тільки адміністра-
тивно-організаційними, а й усіма справами Ака-
демії, а також стримувати вплив «буржуазних» 
академіків, насамперед Неодмінного секретаря 
ВУАН А. Кримського [6, с. 162, 163]. 

Пропозиції Я. Ряппа, звичайно, не мали дирек-
тивного значення, проте з часом набули фактично 
програмного характеру у площині відносин між 
партійно-радянськими органами та ВУАН. Визна-
чальними в цьому плані стали 1927–1928 рр. 
Зокрема, у травні 1927 р. при Академії було ство-
рено науково-дослідну кафедру марксизму-лені-
нізму з правами юридичної особи. У такий спосіб 
реалізовувалася пропозиція – «влити» в акаде-
мічний колектив комуністів, які мали нейтралізу-
вати «негативні впливи» на академічний колектив 
«антирадянських елементів».

Партійні органи пильно відстежували стан 
справ в Академії наук, аналізуючи ідеологічні 
уподобання та політичну активність окремих 
академіків і визначаючи, зокрема, ступінь лояль-
ності до влади в середовищі того чи іншого струк-
турного підрозділу ВУАН. Наприклад, в огляді 
Інформаційно-статистичного відділу ЦК КП(б)У  
(січень 1926 р.) зазначалося, що в Історично-
філологічному відділі, де «перше місце посідає 
М. Грушевський, <…> починає оформлюватися 
антимарксистська ідеологія в історії, подібно до 
того, як навколо Єфремова – у літературі». При-
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родничо-математичний відділ розглядався як 
такий, що має інше забарвлення: «стоїть осторонь 
від культурницької діяльності», оскільки за своїм 
складом, за незначними винятками, «не україн-
ський». Натомість Соціально-економічний відділ 
був визначений як «цілком не наш» [9, с. 204, 205]. 
Зрозуміло, що на основі такого роду «політичних 
та ідеологічних характеристик» формувалися 
напрями подальших дій щодо радянізації Академії. 

Протистояння між ВУАН і партійно-держав-
ними органами дедалі більше загострювалося 
через неузгодженість щодо пропонованих урядом 
змін у статуті. Йдеться про принципово важливі 
положення, вочевидь спрямовані на обмеження 
самоврядних прав Академії. В урядовому проєкті, 
надісланому до Академії на початку травня 1927 р., 
зокрема, пропонувалося скасувати таємне голо-
сування під час виборів у дійсні члени та члени-
кореспонденти ВУАН (з посиланням на «звичайну 
практику радянських установ»); реформувати 
структуру Академії, створивши два відділи замість 
трьох шляхом ліквідації Історично-філологічного 
відділу як «носія антимарксистської ідеології»; 
передати Раднаркому УСРР право давати дозвіл 
на друкування наукових праць тощо [11, с. 14]. 

Спільне зібрання ВУАН не погодилося з такими 
пропозиціями і надіслало до Укрголовнауки доку-
мент під назвою «Проєкт статуту для Української 
академії наук в тій редакції, що її Академія наук 
всіма голосами (проти одного) визнала за таку, яка 
забезпечує нормальне наукове академічне життя», 
в якому пропонувалося зберегти основоположні 
принципи, що забезпечували самоврядність ака-
демічного життя. Услід за цим було надіслано 
доповідну записку вже безпосередньо до Раднар-
кому УСРР, в якій аргументовано доводилося, 
що поділ Академії на два відділи замість трьох 
неприйнятний із практичного погляду. Нарешті, 
наприкінці червня того ж року Спільне зібрання 
ВУАН в категоричній формі висловило незгоду з 
рішенням Укрголовнауки щодо злиття соціально-
економічного та історично-філологічного відділів 
Академії в один відділ, оскільки це «…одіб’ється 
якнайгірше і якнайшкідливіше на науковій праці 
Академії наук [4]. 

Це були чи не останні виступи опозиційного 
характеру академічної спільноти проти волюнта-
ристського втручання партійно-державних органів 
у визначені статутом самоврядні права Академії. 
31 грудня 1927 р. з’явилася директива Політбюро 
ЦК КП(б)У Народному комісару освіти УСРР 
М. Скрипнику, якою схвалювалися його пропо-
зиції щодо того, щоб НКО «повністю використо-
вував надані йому статутом ВУАН права, які до 

цього часу НКО протягом п’яти років не викорис-
товувалися». А саме: затвердження складу акаде-
міків, «з незатвердженням усіх вочевидь ворожих 
нам елементів»; затвердження правил та інструк-
цій роботи ВУАН, її Президії і всіх установ; заміна 
таємного голосування відкритим. Також зазна-
чалося, що з 1 січня 1928 р. основним керівним 
органом ВУАН Наркомос вважатиме тільки перед-
бачену статутом Раду ВУАН у складі затвердже-
них НКО дійсних членів Академії і представників 
Наркомату освіти, тоді як Спільне зібрання ака-
деміків ВУАН надалі не може виступати у статусі 
законної інстанції Академії наук [5, с. 335, 336]. 

У лютому 1928 р. Комісія НКО УСРР, обсте-
живши роботу ВУАН, заявила, що «… керівна 
верхівка Академії ухилялася від того, щоби керу-
ватися статутом Академії, встановленим радвла-
дою, і працювала весь час на підставі гетьман-
ського статуту, і тому ті порушення (у баченні 
Комісії вони перераховані в тексті підготовленого 
нею документа – Т. Г.) виходять за межі формаль-
них, переходячи до політичних». Основне ж, на 
чому наголошувалося – «єдиним законночин-
ним» є статут, затверджений РНК УСРР 14 червня 
1921 р. [2, с. 412, 413]. У березні висновки Комісії 
затвердила Президія Укрголовнауки, формально 
давши старт партійно-урядовим «реформам» 
організації академічної науки в УСРР, тобто радя-
нізації з партійно-ідеологічним спрямуванням і 
політично-репресивними імперативами.

Висновки. Узагальнюючи суть процесів, 
пов’язаних із діяльністю ВУАН у межах зазначе-
ного періоду, маємо підстави стверджувати, що 
однозначної оцінки стосовно поняття «радяні-
зація» в контексті історії Академії наук бути не 
може. Упродовж певного часу, особливо від серед-
ини 1920-х років, радянською владою було зро-
блено немало для підтримки академічної науки. 
З року в рік збільшувалося її фінансування, зміц-
нювалася коштом держави її матеріальна база. 
За десять років кількість дійсних членів Академії 
наук зросла з 12-ти у 1918 р. до 74-х на початку 
1928 р. До того ж, як видно із тексту пропонова-
ного дослідження, всупереч намаганням влади 
взяти Академію під політичний контроль, акаде-
мічний колектив переважно продовжував керува-
тися положеннями статуту 1918 р., в якому були 
застережені права самоврядності. Водночас про-
тягом усього зазначеного періоду ідеологічний 
тиск на Академію з боку партійно-державних 
структур ішов по висхідній, набуваючи все більше 
політично-репресивного характеру. Таким був 
інший бік радянізації головної наукової установи 
УСРР, який зрештою набув повного домінування. 
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Horban T.Yu. ALL-UKRAINIAN ACADEMY OF SCIENCES UNDER CONDITIONS OF 
SOVIETIZATION (FROM 1921 TO 1928)

The article considers the process of Sovietization of Ukrainian academic science within the defined chron-
ological frameworks. It provides insight into the essence, components, forms of implementation and conse-
quences of Sovietization of the All-Ukrainian Academy of Sciences that appeared during the researched period. 
It analyzes the relationship between the concepts of “Sovietization” and “nationalization” in relation to the 
All-Ukrainian Academy of Sciences, the relationship between the state status of the Academy and self-govern-
ment as a fundamental principle of academic activity. Significant attention is paid to the consideration of the 
charter of the All-Ukrainian Academy of Sciences (1921), peculiarities of its application in intra-academic 
life, preservation of autonomous principles in activities of the Academy during the specified period. The pro-
cesses of confrontation between the All-Ukrainian Academy of Sciences and party-state bodies, the intensifi-
cation of the latter’s interference in the activities of academic structures and strengthening of ideologization 
of academic science are traced back. The research topic is disclosed based on the involvement of a number 
of representative and primarily documentary sources. In carrying out the study, first of all, such fundamental 
principle of historical development of knowledge as impartiality in the analysis of events, processes and phe-
nomena is applied. The following generalized conclusions have been formulated: the process of Sovietization 
of Ukrainian academic science in the literature of the post-Soviet period is mostly interpreted in a one-sided 
and selective way, while unbiased assessment should be ambivalent; within the specified chronological period, 
the government’s attempt to politicize the activities of the All-Ukrainian Academy of Sciences did not didn’t 
yield any desired results; the principle of self-government in many matters related to the organization of 
intra-academic life remained effective until 1928; with certain positive moments resulting primarily from the 
process of Ukrainization, the support of academic science by the government, at the end of this period, the 
reverse side of Sovietization becomes a quite obvious transition from ideological pressure to political repres-
sive methods of managing academic science.

Key words: Academy, nationalization, politicization, Sovietization, self-government, regulations.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЯК БАЗА НАВЧАННЯ  
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У 1950-Х РР.

У статті розглядається Дніпропетровськ як база навчання іноземних студентів протя-
гом 1950-х років у контексті періоду 1945–1959 р, – від завершення Другої світової війни до 
надання місту статусу умовно-закритого міста. Останнє передбачало його закриття для 
в’їзду іноземців, за винятком спеціального дозволу. Ця обставина фактично зумовила вилу-
чення визначеного періоду його історії з практики наукових досліджень, присвячених місцю 
Дніпропетровська у міжнародних відносинах, зокрема навчанню іноземних студентів. Основу 
дослідження становлять опубліковані джерела, передусім документи, які розкривають між-
народно-правові умови навчання та перебування студентів із країн Східного блоку та країн 
Азії у вищих навчальних закладах СРСР, а також неопубліковані джерела Державного архіву 
Дніпропетровської області, які дозволили розкрити окремі питання навчання та перебування 
іноземних студентів із Болгарії, Румунії, Угорщини, Польщі, Китаю, Кореї, Монголії. Визнача-
ється значення міста для підготовки закордонних фахівців, пріоритетні напрями підготовки, 
перелік закладів для навчання, особливості та проблеми процесу навчання. Використаний 
мікроісторичний підхід у дослідженні дав змогу реконструювати окремий фрагмент історії 
значного наукового та промислового центру України. З’ясовано, що перші студенти прибули 
до «вишів» міста у 1949 р. та перебували до останнього дня на момент розпорядження про 
закриття. Найбільшу їхню кількість приймав гірничий інститут, який мав найбільш підго-
товлену для цього наукову та матеріальну базу. У системі навчання в послідовності за кіль-
кістю студентів були також транспортний, інженерно-будівельний та сільськогосподар-
ський інститути, які не готові були в повному обсязі забезпечити як навчальні запити, так і 
побутові. Водночас перебування та навчання іноземних студентів стимулювали пошук нових 
методик викладання, практики спілкування на різних рівнях – буденному та офіційному, фор-
мувало певний міжнародний імідж міста. 

Ключові слова: Дніпропетровськ, УРСР, міжнародні відносини, студенти-іноземці, 
навчання. 

Постановка проблеми. Відкриття закритого 
для іноземців Дніпропетровська у 1987 р. при-
звело до появи у місті у першу чергу студентів. 
Незначна їхня кількість з’явилася у державному 
університеті – німецькі студенти-філологи ще не 
з об’єднаної, Східної Німеччини, відкривали для 
себе «перебудовні» радянські реалії; на початку 
1990-х додалися представники Китаю та африкан-
ські студенти, а сьогодні практично в усіх вишах 
міста навчаються іноземці. Водночас це швидше 
було відродження традиції навчанні іноземців, а 
не її початок. Історія радянського Дніпропетров-
ська другої половини XX століття найчастіше 
згадується у зв’язку з темою «закритого міста», 
зважаючи на час його перебування у цьому ста-
тусі – 1959–1987 рр., та значне місце у ракетобу-
дуванні. Разом з тим, «до закрита» сторінка цієї 
історії у контексті міжнародних відносин України 
та СРСР в умовах радянської дійсності з власти-
вими їй особливостями, маловивчена. Запропо-

нована тема дослідження зумовлена прагненням 
не тільки заповнити одну з лакун історії відомого 
центру наукового, економічного життя України, а 
й підняти питання про рівень міжнародної актив-
ності регіонів України, окремих міст, їх роль 
у формуванні республіканського іміджу в умовах 
тоталітарної доби, про місце України у форму-
ванні еліт країн «народної демократії» через сис-
тему навчання, або впливу самої системи на стан 
освіти у країнах-«реципієнтах». У сенсі остан-
нього варто згадати оригінальне дослідження 
Дж. Коннеллі [25].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Визначена тема статті як предмет дослідження 
знайшла втілення у радянській історіографії у чис-
ленних працях, покликаних розкрити масштаби 
відносин країн «народної демократії» з СРСР, про 
що свідчить опублікована бібліографія [28]. Дні-
пропетровськ фігурує в переліку міст України, 
які стали центрами підготовки фахівців для країн 
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Східного блоку, а також лояльних до СРСР урядів 
країн Азії та Африки. З-поміж синтез, найбільш 
дотичних до теми, відзначимо праці О. Алексє-
єва [1], М. Іваницького [20], П. Соханя та В. Дани-
ленка [11; 38], які містять значну фактичну час-
тину, статистичні дані щодо іноземних студентів 
у спеціальних та вищих навчальних закладах 
(далі – ВНЗ) України з кінця 1940-х рр. Попри 
відповідне ідеологічне навантаження публікацій, 
вони презентують системний погляд, вписуючи 
у радянський метанаратив компоненти «інтерна-
ціональних зв’язків», зокрема навчання студентів. 

Із сучасних зарубіжних досліджень варті уваги 
праці російських вчених – Д. Андросової [2], 
В. Бєлова [4], А. Гущіної [10], які пропонують 
новітній погляд на міжнародну активність вищої 
школи СРСР, але апелюють до досвіду російських 
міст, де навчались іноземці, передусім Москви та 
мегапроекту у системі навчання іноземців – Уні-
верситету Дружби народів ім. П. Лумумби. Запро-
понована ними періодизація історії навчання 
іноземців в СРСР використана вітчизняними 
авторами перших узагальнень з цього питання на 
прикладі України: В. Груцяком, який розглядає 
окремі сторінки навчання студентів-іноземців на 
підготовчих відділеннях в Україні [9], Т. Шмо-
ніною та Ю. Бойчук, які присвятили працю під-
готовчій системі навчання іноземних студентів у 
природничому напрямку [40], Л. Рибаченко, яка 
намагалася узагальнити з педагогічної точки зору 
практику підготовки іноземних фахівців в Укра-
їні з 1946 р. [30]. Щодо стану вивчення теми, 
очевидним є дефіцит локальних розвідок, з яких 
вдалим прикладом є публікації О. Шевченко, при-
свяченої китайським випускникам вишів УРСР 
[39], та Менг Хін, яка містить нові факти україн-
сько-китайської співпраці «доби соціалізму» [27]. 
Показово, що в публікації з історії міста Дніпро-
петровська іноземна присутність у «до закритий» 
час не знайшла місця [22], хоча окремі факти 
навчання у місті іноземних студентів протягом 
1950-х рр. містять нариси історії ВНЗ Дніпра 
[3; 6; 8; 21]. Певну прогалину намагалася запо-
внити авторка цієї статті, присвятивши розвідку 
іноземним групам, які відвідували місто протя-
гом 1950-х рр. [24]. На часі підготовка ґрунтов-
них досліджень про систему навчання іноземців 
в Україні через залучення як нових джерел, так і 
через вихід на нові сюжети, методологічні ідеї. 

Постановка завдання. Мета дослідження – 
з’ясувати значення Дніпропетровська у процесі 
підготовки іноземних фахівців у 1950-х рр., на які 
власне припадає час навчання іноземців у місті: 

у 1959 р. місто увійшло до переліку «умовно-
закритих» міст, що означало заборону у ньому 
перебувати іноземцям без спеціального дозволу. 
З методологічної точки зору пропонується звер-
нутися до проблеми реконструкції історії радян-
ського міста, окремих її складових, через вико-
ристання мікроісторичного підходу. В основі 
інформаційної бази – опубліковані документи, 
матеріали періодики, не опубліковані джерела 
з Державного архіву Дніпропетровської області 
(фонди Дніпропетровського обкому партії, Дні-
пропетровського раднаргоспу).

Виклад основного матеріалу. У межах співп-
раці СРСР з країнами «народної демократії», пово-
єнний період посідає особливе місце: формування 
політичних зв’язків нерозривно поєднувалось з 
усіма напрямками відносин, з яких економічний 
виступав гарантом «нерозривної дружби», сприяв 
відбудові зруйнованого війною господарства, зміц-
ненню авторитету комуністів на етапі боротьби за 
владу у певних країнах Центральної та Південно-
Східної Європи. Матеріальні вливання в країни 
нового блоку з боку СРСР зумовлювали необхід-
ність підготовки кадрів, як професійно так і іде-
ологічно готових втілювати нові завдання. Крім 
того, особливість цього процесу полягала у необ-
хідності працювати з обладнанням, яке постачав 
СРСР, і на базі якого відбувалось навчання пра-
цівників на його промислових об’єктах. Місце 
України у розвитку відносин з новими союзни-
ками була надважливим, зважаючи на географічне 
розташування, історичні зв’язки та потужну еко-
номічну складову, як аграрну так і промислову.

Початковим етапом розвитку системи підго-
товки фахівців для інших країн можна вважати 
1945 – початок 1950-х рр., коли переважав євро-
пейський вектор у цьому процесі. Так, вже у 1945 р. 
почалися перемовини з урядами Болгарії, Угор-
щини, Польщі, Румунії щодо дозволу студентам 
цих країн навчатися у ВНЗ Радянського Союзу. 
Внаслідок цього вже у 1946 р. у СРСР навчались 
95 осіб з Болгарії, протягом 1946–1947 навчаль-
ного року прибули ще 100 студентів та 45 фахівців 
з освітою для підвищення кваліфікації, у 1949–
1950 рр. виші СРСР прийняли 230 болгарських сту-
дентів [38, с. 201–202]. Польські студенти почали 
шлях в Україну через Москву, куди у 1946 р. були 
прийняті перші польські кандидати [31, с. 143], а 
на 1950 р. в Україні перебували вже 272 студенти 
з цієї країни [38, с. 207]. Протягом 1945–1948 рр. 
виші СРСР закінчили 396 угорців, а на 1952 р. їх 
налічувалось уже 1416 осіб. Щодо їх кількості в 
Україні, на 1951 р. 102 угорські студенти навча-
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лись у ВНЗ республіки, причому найбільша кіль-
кість – 68 – у Дніпропетровську [38, с. 206–207]. 
Після утворення Німецької Демократичної Респу-
бліки (далі – НДР) у 1949 р., перша група студен-
тів з 95 осіб прибула до СРСР у 1951 р. [38, с. 210]. 
Створення Ради Економічної Взаємодопомоги 
у 1949 р., підписання міждержавних договорів 
у 1955 р., прискорили інтеграційні процеси в усіх 
сферах відносин СРСР з комуністичними урядами 
Східної Європи.

Показово, що прийняття студентів до радян-
ських вишів відбувалось іноді до підписання угод, 
окремих домовленостей, що змушує вести мову 
про труднощі правового, організаційного змісту, 
які супроводжували їх облаштування, навчання, 
появу численних питань, вирішення яких покла-
далося на окремі навчальні заклади під контролем 
та патронатом партійних органів. У 1947 р. була 
підписана перша угода СРСР та Болгарії стосовно 
студентів, за якою остання мала компенсувати 
тільки 50 % витрат на утримання та навчання сту-
дентів [33, с. 237–240]. Цей приклад стосується 
й інших країн «народної демократії» – Польщі, 
Угорщини, Румунії, Чехословаччини, з якими у 
1952 р. були підписані оновлені угоди з СРСР, які 
за змістом можна назвати типовими. Наприклад, 
угода СРСР та Чехословаччини передбачала узго-
дження кількості студентів та аспірантів між двома 
міністерствами не менше ніж за чотири місяці; 
мінімум за два місяці мали бути надані іменні 
списки кандидатів для навчання, які зобов’язані 
мати завершену середню чи вищу освіту (для аспі-
рантів) та належний стан здоров’я; візи для в’їзду 
надавались у загальному порядку; для вступу кан-
дидати мали скласти вступні іспити, визначені 
міністерством вищої освіти СРСР, та могли бути 
зараховані тільки на 1-й курс (у виняткових випад-
ках – на старші курси); студенти, які не володіли 
російською мовою, мали пройти підготовчі курси 
з її вивчення тривалістю від півроку до року; на 
студентів, які приймались до вишів, поширюва-
лись усі правила як і для радянських студентів; 
на час навчання студентів забезпечували житлом 
(гуртожитком) так само і на таких самих умовах, 
як і усіх студентів та аспірантів в СРСР; уряд 
СРСР брав на себе витрати на утримання студен-
тів, а саме: 500 рублів стипендії для студентів та 
900 рублів для аспірантів, зарплатня викладачам, 
побутові, транспортні витрати, але чехословацька 
сторона мала компенсувати 50 % цих видатків 
на утримання (Болгарія – 40 %) [32, с. 52–54; 
37, с. 193–196]. Вступ польських студентів до 
вишів СРСР визначався нотами про погодження 

їх прийняти на прохання Польщі [19, с. 73, 242]. 
У 1957 р. були підписані типові угоди практично 
з усіма країнами Східного блоку про взаємні 
обміни студентами та аспірантами [31, с. 381–385].  
З початку 1950-х рр. у процес навчання інозем-
них студентів в СРСР включено азійський напря-
мок, а саме – Китай, Корею, Монголію, В’єтнам, 
хоча мали місце окремі випадки прийому студен-
тів з цих країн у другій половині 1940-х рр. [39]. 
Щодо них діяли такі ж умови, як і для інших іно-
земних студентів [34, с. 316–317; 35, с. 26–29]. 

В Україні осередками навчання протягом дру-
гої половини 1940-х – у 1950-х рр. стають Київ, 
Харків, Дніпропетровськ, Львів, Одеса, головною 
проблемою яких з часу звільнення від нацистів 
була відбудова та відродження життя, яке Дніпро-
петровськ розпочав у жовтні 1943 р. При цьому 
високі показники відбудови забезпечувались тра-
диційними для СРСР директивними засобами 
[22, c. 498–499]. Зважаючи на втрати за роки війни, 
як матеріальні так і кадрові, підготувати заклади 
для прийому іноземців було непростим завданням. 
На 1944–1945 рр. відновили свою роботу універ-
ситет та 8 інститутів міста [12, арк. 37], на початок 
1950-х рр. з 13 навчальних закладів області у Дні-
пропетровську працювали 10 ВНЗ, 2 – у Кривому 
Розі, та вечірній інститут у Дніпродзержинську. 
7 ВНЗ мали вечірні та заочні відділення (іноземці 
навчались тільки на денному) [15, арк. 1].

Переваги дніпропетровських вишів та техні-
кумів полягали у розташуванні поряд з виробни-
цтвом та їх зв’язок з ним, зважаючи на те, що у 
навчанні іноземців домінувала промислова скла-
дова. Підкреслю, що серед ВНЗ міста Дніпропе-
тровський гірничий (далі – ДГІ) та металургійний 
інститути (далі – ДМетІ) були закладами респу-
бліканського значення і посідали важливе місце 
у розвитку відповідних галузей не тільки Укра-
їни, а й СРСР. Саме на базі ДМетІ сформувався 
потужний науковий осередок, і в 1953 р. в місто з 
Києва було переведено Інститут чорної металургії 
УРСР, у 1954 р. – Міністерство чорної металур-
гії України (далі – МЧМ), звідки координувались 
зв’язки із десятками країн світу, як соціалістич-
ного, так і капіталістичного «табору» [5]. Протя-
гом 1957–1965 рр. Дніпропетровськ був центром 
одного з найвагоміших у міжнародних відносинах 
УРСР раднаргоспів, успіхи діяльності якого від-
значала преса [26, с. 3; 29, с. 2], на підприємствах 
міста й області перебували сотні іноземних фахів-
ців для отримання досвіду чи навчання на вироб-
ництві [23, с. 47–48]. Паралельно із студентами, 
навчання вже певним чином підготовлених фахів-
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ців, відбувалось на підприємствах міста: мета-
лургійних заводах ім. Петровського та ім. Леніна, 
трубопрокатному ім. К. Лібкнехта. Крім того, 
значення Дніпропетровська для промислового 
навчання підсилювала близькість Криворізького 
гірничорудного та металургійного комплексу, 
особливо «Криворіжсталі», а також Дніпродзер-
жинського металургійного комбінату, Новомос-
ковського та Нікопольського трубного заводів, 
низки заводів машинобудівного комплексу. Тобто 
з погляду наукового та виробничого ресурсу ВНЗ 
міста забезпечували запити для підготовки фахів-
ців насамперед промислового, металургійного та 
гірничого напрямку, хоча невеликі групи приймав 
сільгоспінститут, іноземні студенти не навчались 
у державному університеті, жодна з спеціальнос-
тей якого не була затребувана, не були включені 
до системи підготовки іноземців медичний, фар-
мацевтичний, інститут іноземних мов.

Перші студенти були зараховані у виші міста 
протягом 1949–1950-х рр., хоча наявні документи 
не дають можливості надати узагальнення з кіль-
кості загалом, прослідкувати динаміку по кожному 
року за 10-річчя навчання. З країн Східного блоку 
були представлені Болгарія, Чехословаччина, 
Польща, Угорщина, Румунія, з країн Азії – Китай, 
Корея, В’єтнам та Монголія. Звіти та довідки про 
перебування іноземців у певному закладі, які 
надавались до обкому КПУ, і які стали предметом 
аналізу, містять кілька спільних інформаційних 
складових: про академічну успішність, «політико-
виховну роботу» з ними, побутові умови. Влас-
тива цим документам певна «парадність» зумов-
лює критичне ставлення до окремих положень. 

Найбільш підготовленим ВНЗ для роботи 
з іноземцями вважався ДГІ. Тут існував найбіль-
ший зарубіжний студентський анклав у місті. 
Інформація на 1 липня 1954 р. свідчить про 
147 студентів з шести країн: Болгарії – 63, Руму-
нії – 45, Угорщини – 20, Польщі – 4, Чехословач-
чини – 14 та Китаю – 1 [13, арк. 41], протягом 
1956–1957 рр. тут вже навчались 227 іноземних 
студентів: Китай – 115, Болгарія – 50, Чехословач-
чина – 21, Румунія – 17, Угорщина – 3, Корея – 1. 
Зарубіжні представники навчались на усіх спеці-
альностях ДГІ, але переважали геологорозвіду-
вальні (80 %) [21, с. 247]. Очевидне збільшення 
загальної чисельності студентів з Китаю поєдну-
валось із розширенням наукових та виробничих 
зв’язків інституту міста з далекосхідною держа-
вою: фахівці з ДГІ готували методичну літера-
туру для китайців, яку виїздили презентувати до 
Китаю, науковці вишу надавали консультації, тех-

нічну документацію китайським колегам, брали 
участь у будівництві об’єктів гірничої галузі 
у Китаї [21, с. 248].

Друге місце за кількістю іноземних студентів 
посідав на середину 1950-х рр. Дніпропетров-
ський інститут інженерів залізничного транспорту 
(далі – ДІІТ): на початок 1953–1954 навчального 
року на п’яти факультетах з 74 студентів навча-
лись: румунів – 25, угорців – 20, болгар – 9, 8 мон-
гольських студентів та 8 з Кореї та 4 поляки. 
Найбільша кількість були зараховані протягом 
1949–1950 рр., а найбільш затребуваним вия-
вився факультет «Мости й тунелі» та механіч-
ний, де були представлені усі країни [13, арк. 80]. 
На початок наступного навчального року, після 
завершення частиною студентів навчання, їх нара-
ховувалось 58. У довідці до обкому КПУ йдеться 
про відмінні та добрі оцінки у всіх студентів, але 
при цьому відзначаються проблеми: деякі з них 
не були допущені до складання сесії – четверо 
по хворобі та троє – через незнання російської 
мови, один студент отримав незадовільну оцінку 
(рідкісний факт щодо успішності іноземців), при 
цьому «гарні знання на екзаменах демонстру-
вали болгари та корейці, трохи гірші – румуни 
та угорці, і найменш успішні – монголи через 
погане знання російської мови» [13, арк. 86]. 
Низький рівень знань змусив залишити на дру-
гий рік навчання (на тому ж курсі) 3-х монголь-
ських та 3-х угорських студентів. Зважаючи на те, 
що головною перешкодою для опанування дис-
циплінами було знання російської мови, в інсти-
туті саме на її вивчення відводилось три заняття 
на тиждень, а із монголами проводились індиві-
дуальні заняття [13, арк. 87]. ДІІТ з усіх дніпро-
петровських ВНЗ мав найширшу географію для 
проходження практики студентами на профіль-
них виробництвах Дніпродзержинська, Харкова, 
Ворошиловграда, а також будівництвах Сибіру, 
Москви та Ленінграда. 

У Дніпропетровському інженерно-будівель-
ному інституті (далі – ДІБІ) протягом 1953–
1954 начального року навчались 27 студентів-
іноземців: з Польщі – 8, Болгарії – 5, Румунії – 7, 
Угорщини – 7 [14, арк. 5]. У 1954–1955 рр. навча-
лись вже 43 іноземці з чотирьох країн – Китаю – 
20, Польщі – 10, Румунії – 6, Угорщини – 7, при-
чому уся китайська група була зарахована вперше 
у поточному навчальному році, а більшість інших 
студентів навчались з 1950 рр. [15, арк. 18]. 
За даними, які наводить О. Шевченко, в Укра-
їні у 1950-х рр. навчались майже 1000 студентів 
з Китаю [39]. 
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У ДМетІ у 1954 р. навчались студенти з Бол-
гарії, Польщі, Угорщини, Чехословаччини, а 
також Східної Німеччини – це єдиний «виш», де 
навчались німецькі студенти. Уперше у 1954 р. 
були прийняті китайські студенти [13, арк. 61]. 
На жаль, відсутні статистичні дані щодо загаль-
ної кількості студентів-іноземців, які не вказані 
й в історії вишу. Довідка сільськогосподарського 
інституту свідчить, що у 1954 р. там навчались 
семеро студентів із-закордону: п’ятеро – на зоо-
логічному та двоє – на агрономічному факуль-
тетах [14, арк. 47]. Загальна кількість студентів 
денних відділень ВНЗ міста на 1954 р. становила 
2 640 осіб [12, арк. 1], з яких іноземці – близько 
300 осіб, складали «пристойний» відсоток. 
На цьому етапі дослідження складно сказати, як 
на чисельність студентів вплинули процеси деста-
лінізації, оскільки динаміка її зростання просте-
жується з початку впровадження цієї практики у 
середині 1940-х до середини 1950-х рр., а інфор-
мація про зарахованих студентів на 1-й курс шести 
ВНЗ, які приймали іноземців у 1953–1954 рр., 
свідчить про зниження їх чисельності у цілому. 
Так само складно з’ясувати роль подій у Польщі, 
Угорщині у 1956 р. на вступ студентів до ВНЗ міста.

Спільні риси навчання та перебування сту-
дентів у ВНЗ Дніпропетровська визначались уго-
дами, які зумовлювали певну універсальність їх 
становища в окремому закладі. Студенти навча-
лись у загальних академічних групах певного 
курсу за спільними програмами. Розклад кори-
гувався у тих випадках, коли години іноземної 
мови замінювались на вивчення російської мови. 
У звітах відзначається, що успішність переважно 
була високою, оскільки «для навчання обирались 
найкращі кандидати» [15, арк. 15]. Щодо відмін-
них показників успішності з усіх практично дис-
циплін, як, наприклад, у випадку ДІБІ, виникають 
питання: чи варто їм довіряти, зважаючи на мовні 
проблеми та об’єктивні перешкоди для повноцін-
ного опанування змістом програм. Стосовно сіль-
госпінституту відзначається відмінна успішність 
студента-агронома з Болгарії, хоча інші також 
витримували рівень «добре» та «відмінно». Під-
креслюється рівність у ставленні до студентів, від-
сутність «лібералізму» на екзаменах [13, арк. 47]. 
Важлива ремарка – студенти-іноземці отриму-
вали стипендію незалежно від результатів сесії, 
вона не обкладалася податком та вони не брали 
участі у державних позиках [15, арк. 27]. Більш 
критична оцінка успішності студентів міститься 
в інформаціях ДМетІ та ДІІТу. Так, кілька студен-
тів-транспортників за результатами зимової сесії 

1954 р. мали заборгованості, а троє румун отри-
мали незадовільні оцінки з фізики [13, арк. 86].

Водночас окремі студенти залучались до нау-
кової діяльності, де першість тримали болгари 
[13, арк. 42–43], пояснення чому варто вбачати 
в успішному опануванні російської мови. Адже у 
навчальній практиці найбільшу проблему, судячи 
з джерел, складала, комунікаційна. Це стосувалось 
як «латини комуністичного табору» – російської, 
так і знання мов тих країн, представники яких 
прибували на навчання. Нагадаємо, що на почат-
ковому етапі навчання іноземців впроваджува-
лась практика вивчення російської мови до вступу 
в радянські виші, а за угодами 1952 р. передбача-
лось вивчення мови на підготовчих курсах термі-
ном від півроку до року для тих абітурієнтів, які 
недостатньо опанували мову вдома. Практично 
усі документи наголошують на особливих трудно-
щах вивчення російської не тільки для студентів 
із Китаю, Кореї, а й Угорщини, зважаючи на осо-
бливості угорської мови. Так, з 1949 р. в Угорщині 
були запроваджені 3-річні курси для вивчення 
російської мови, які мали підготувати абітурієнтів 
до вступу в радянські заклади [38, с. 206].

Наприклад, директор ДІБІ відзначав: «Най-
більш складним та методично вузьким питанням 
залишається у цій роботі до цього часу викладання 
російської мови…. крім того, наші викладачі 
російської мови не мають практичного досвіду 
і не знайомі з методикою викладання російської 
мови дорослим, які мають слабку підготовку. 
Тому ми вважаємо, що важливою умовою покра-
щення роботи із іноземними студентами, переду-
сім китайцями, є видання гарного підручника для 
китайців, які вивчають російську мову, та мето-
дичних вказівок, позаяк це б полегшило більш 
глибоке вивчення їх слабких сторін та організацію 
в національних земляцтвах» [38, с. 206]. Зазначу, 
що в Україні перша кафедра російської мови для 
іноземців була утворена у Київському державному 
університеті у 1951 р. [9, с. 11], а формування під-
готовлених викладачів для роботи з іноземцями 
з різних країн тривало наступні десятиріччя, що 
дозволило досягти значних успіхів у викладанні 
російської мови як іноземної [9, с. 25–34]. 

Поява китайських студентів стала серйозним 
випробуванням для радянської системи освіти – 
вони мали практично нульовий рівень російської 
мови, а відсутність методичного забезпечення та 
непідготовленість викладачів для роботи з студен-
тами з Піднебесної змушували «з коліс» створю-
вати програми навчання. Так, не було власної бази 
для вивчення російської мови у сільгоспінституті, 
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для чого студенти виїздили на заняття до мета-
лургійного інституту. У зв’язку з цим пропозиція 
від керівника закладу полягала у прийнятті до 
закладу великих груп, щоб виправдати створення 
умов для вивчення російської мови, що не мож-
ливо було зробити для малих груп, або приймати 
студентів до «вишів» з гарними гуртожитками та 
навчальним ресурсом, чого, мабуть, не вистачало 
в сільгоспінституті [14, арк.48 (зворот)]. Водно-
час у ДМетІ також існували проблеми. Директор 
інституту назвав «однією з провідних задач» саме 
вивчення іноземцями російської мови. Заняття 
проводились на 1–3 курсах, особливе наванта-
ження покладалось на 1 курс, після прибуття 
до вишу відбувалась перевірка знань з матема-
тики, фізики та хімії, щоб з’ясувати, наскільки 
іноземні абітурієнти готові до слухання лекцій 
разом із іншими студентами (знову ж таки росій-
ською мовою). Та найбільш складним завданням 
виявилася підготовка китайських студентів, які 
вперше прибули до ДМетІ у 1954 р., дуже погано 
знали мову, що змусило організувати поси-
лену мовну підготовку з додатковими заняттями 
[13, арк. 61–62]. Найбільш оптимістичні оцінки 
стану вивчення російської іноземцями містить 
інформація ДГІ, в якій також відзначаються труд-
нощі опанування російською румунами та угор-
цями, та, зважаючи на докладені викладачами 
зусилля, «навіть угорці на другий рік навчання 
вільно говорять російською мовою» [13, арк. 44].

Через труднощі з опанування мови практика 
спільного проживання у кімнатах із радянськими 
студентами мала вагоме значення. Крім того, з 
точки зору інтеграції до студентського життя та 
формування дружніх, довірливих відносин, прак-
тика спільного проживання у гуртожитках разом 
з «місцевими» студентами та участь у всіх захо-
дах на рівні з іншими, виявилися також ефек-
тивним засобом навчання та налагодження кон-
тактів. У ВНЗ формувались також національні 
земляцтва [13, арк. 44; 14, арк. 17], які виконували 
важливу функцію адаптації та створення у сту-
дентських групах певного психологічного клімату 
в умовах проживання на чужині. Студенти-іно-
земці були об’єктом постійної уваги з боку партій-
них організацій вишів, відповідальних за рівень 
«політико-виховної роботи» з ними, яка мала 
забезпечити опанування основ марксизму-лені-
нізму та усього спектру ідеологічної діяльності.

З усіх ВНЗ за рівнем матеріального забезпе-
чення перші позиції серед інститутів міста посідав 
ДІІТ: він мав (і дотепер зберігає), компактну тери-
торію, яка охоплювала увесь комплекс навчальних 
та житлових будівель, майстерень, мав власні хлі-

бопекарню, пральню, стадіон, кінотеатр, у цілому 
значну рекреаційну зону [13, арк. 78]. Розміщення 
у його гуртожитках відбувалось «з врахуванням 
інтересів студентів», коли іноземці проживали 
разом із місцевими студентами, але мали кімнати 
поряд із співвітчизниками, що зумовлювалось 
«необхідністю спільного харчування та звичкою 
до своїх національних страв». Для приготування 
цих страв продукти купувалися на ринках міста. 
Ця обставина була спричинена тим, що їдальні й 
буфети, якими іноземці користувались на загаль-
них підставах, не мали у меню національних 
страв, і у цілому «мало м’ясних продуктів, і майже 
немає молочних, і зовсім відсутні овочі протягом 
усього літа» [13, арк. 88–89]. Зауваження щодо 
національних страв міститься й у довідці сільгос-
пінституту, в якій зазначається, що студенти-іно-
земці, які проживали у гуртожитку інституту, хар-
чувалися у їдальні, де, «страви національної кухні 
не готуються». А вже у наступному звіті відзна-
чалось, що «за домовленістю із завїдальнею наці-
ональні страви готуються та будуть готуватися». 
Можливо, ця зміна становища було відповіддю 
на вимоги з відділу обкому КПУ [14, арк. 48].

Щодо «харчових» проблем, то вони містяться 
у довідках обкому КПУ про обслуговування іно-
земних делегацій у місті у 1950-х рр.: ресторани, 
де харчували іноземних гостей, не були готові 
до їх запитів, лунали нарікання про відсутність 
овочів і фруктів навіть у сезон. Не відповідали 
належному рівню побутові умов прийому інозем-
ців у готелях [24, с. 202–203]. Проблеми забезпе-
чення якісними послугами іноземців супроводжу-
вали увесь період міжнародної активності СРСР, 
а в розглядувані 1950-ті рр. вони були особливо 
складними для вирішення, зважаючи на попере-
дні втрати внаслідок війни, відсутність досвіду 
обслуговування у регіонах, відсутність кадрів та 
коштів. Ці обставини накладали відбиток і на ста-
новище студентів-іноземців. 

Варто підкреслити, що керівництво вишів 
намагалося забезпечити для іноземних студентів 
максимальний побутовий комфорт [14, арк. 28; 
15, арк. 17]. У документах підкреслюється, що 
«іноземці були забезпечені кращими кімнатами, 
а їх сусідками були члени КПРС» [14, с. 47]; 
«розміщені у кімнатах нового гуртожитку, де 
була їдальня» [13, арк. 63]. Іноземні студенти 
мали право на медогляд, медичне обстеження та 
лікування, чому усі виші приділяли увагу. ДГІ 
мав можливість надання санаторного лікування, 
зокрема на літній час з метою оздоровлення: сту-
дент з Кореї на 2 місяці був влаштований у сана-
торій Ялти [13, арк. 46].
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Особливості опікування іноземними студен-
тами зумовлювались необхідністю посиленої 
постійної до них уваги. Крім того, їх самостійне 
пересування просторами СРСР було забороненим. 
Це загострювало проблему організації дозвілля, 
яке наповнювалось не тільки значним ідеоло-
гічним змістом, а й мало сприяти адекватному 
психологічному стану студентів, які відвідували 
батьківщину один раз на рік під час літніх кані-
кул. Тому поставало завдання не тільки виконати 
програму навчання, а й залучити іноземців до гро-
мадської діяльності, урізноманітнити дозвілля із 
врахуванням практики колективного спілкування: 
студенти з усіх країн брали участь у спільних захо-
дах інститутів чи факультетів Так, у ДІБІ організа-
ція «політико-виховної роботи» передбачала «екс-
курсії на великі будівництва та підприємства», 
«постачання суспільно-політичною літературою 
та белетристикою», «систематичні культпоходи 
в кіно, театри, музеї міста….» [14, арк. 20]. Най-
більш розлога довідка про громадське та куль-
турне життя іноземних студентів належить ДІГІ, 
де їх було найбільше: вони співали у хорі, танцю-
вали, відвідували спортивні секції та змагання, 
(деякі мали спортивні розряди), проводили вечори 
дружби у Палаці студентів [13, арк. 64]. Останній 
відкрився у 1951 р. після значної відбудови та 
оновлення у колишньому палаці катеринослав-
ського намісника Григорія Потьомкіна. Вражаюче 
за масштабами та красою оздоблення приміщення 
стало не тільки окрасою міста, центром студент-
ського життя, а й важливим об’єктом демонстра-
ції для іноземців. Студенти всіх закладів виїздили 
на екскурсії до Дніпродзержинська, Запоріжжя, 
рідше – у села області, де демонструвались пере-
ваги радянської економіки та способу життя 
[15, арк. 6; 14, арк. 27]. У практиці відвідування 
іноземними гостями певних міст та областей Укра-
їни у вказаний час впроваджується перелік показу 
об’єктів для іноземців, які мали забезпечити якість 
радянської «вітрини» [24, с. 202]. Мали місце й 
екскурсії студентів до Ленінграда [13, арк. 44]. 
Резонансною подією власне для студентського 
життя став міжнародний фестиваль молоді 
у Москві 1957 р., куди були делеговані україн-
ські та іноземні студенти з Дніпропетровська [7]. 

Довідка про готовність навчальних закладів 
міста до навчального 1955–1956 року дозволяє 
уявити загальні умови, у яких мали отримувати 
освіту й студенти з-закордону. Основне питання, 
яке вирішували партійні органи та керівництво 
вишів, – забезпечення набору: планувалося при-
йняти понад 7,6 тисяч студентів на денне та 

вечірнє відділення, а включно із училищами та 
технікумами – 11,5 тис., при цьому потенційних 
10 тис. абітурієнтів прийняти було неможливо 
через нестачу ресурсів закладів [15, арк.4]. Про-
блеми, які відзначались у довідці, стосувались 
стану готовності практично усіх вишів. Зокрема, 
у сільгоспінституті відзначалась неукомплекто-
ваність кваліфікованими викладачами, гостра 
нестача кандидатів та докторів наук; в інститут 
іноземних мов – ще більша нестача підготовле-
них фахівців: на 5-ти кафедрах був тільки 1 кан-
дидат наук, жоден викладач за останні роки не 
мав публікації; медичний інститут також мав 
«кадровий голод» [15, арк. 7–8]. Жоден ВНЗ не 
мав готових планів політико-виховної роботи, які 
були невід’ємною складовою підготовки студен-
тів у радянських навчальних закладах. Фактом 
було застаріле навчальне та дослідне обладнання, 
у цілому його відсутність на кафедрах, лаборато-
ріях та майстернях [15, арк. 9].

Складність становища полягала також у 
тому, що залишались незавершеними ремонтні 
та будівельні роботи у гуртожитках, навчаль-
них корпусах, їдальнях, квартирах для виклада-
чів, що стосувалось безпосередньо інститутів, 
які приймали іноземців, – гірничого, металур-
гійного, інженерно-будівельного. Зазначалось, 
що виші не забезпечено опалювальними засо-
бами [15, арк. 11]. Виникали труднощі й іншого, 
об’єктивного, характеру. Так, директор ДІБІ заува-
жував у довідці до обкому КПУ: «Необхідно, щоб 
інститут своєчасно отримував інформацію про 
прибуття студентів, щоб знайти викладачів росій-
ської мови, замовити підручники та забезпечити 
їх житлом. Важливо, щоб студенти прибували на 
початок семестру, оскільки для них складно вклю-
чатися у роботу посеред семестру» [15, арк. 21]. 

В області на початок 1950-х рр. працювали 
32 технікуми, з яких іноземці навчались у двох. 
У «Звіті про використання засобів на утримання 
громадян зарубіжних країн, які навчаються» 
за 1958 р. йдеться про 11 корейських студентів 
у Дніпропетровському індустріальному технікумі 
та одному в індустріальному технікумі у Кривому 
Розі, про 2-х в’єтнамців у гірничо-металургій-
ному технікумі, навчання яких забезпечувалось 
коштами раднаргоспу [17, арк. 4]. 

Історія іноземних студентів у Дніпропетров-
ську не обмежується розглянутими аспектами, 
які мали підкреслити його місце як навчального 
осередку для іноземців. Приклади особистих від-
носин за межами академічних груп знаходимо 
в документах Дніпропетровського раднаргоспу 
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за квітень 1959 р., у переддень закриття міста: у 
довідці відділу зовнішніх зносин раднаргоспу 
йдеться про надання роботи на один рік на заводі 
ім. Петровського студенту ДМетІ з Болгарії Янакі 
Димитрову до завершення навчання його дружини 
[16, арк. 115]. Зустрічаємо фіксацію випадку нее-
тичної поведінки (не уточнюється, про що мова) 
студентки ДІБІ з Польщі, після чого її за клопо-
танням посольства, перевели до Харківського 
інженерно-будівничого інституту [14, арк. 28]. 

Залучені джерела не розкривають зміст від-
носин між студентами з різних соціальних чи 
національних груп, враження студентів, що, 
власне є темою окремого дослідження, напри-
клад, усно-історичного змісту. Так, О. Шевченко 
наводить спогади колишнього випускника ДГІ 
1950-х рр. з Китаю – Чжу Сюня, який «певний 
час очолював Міністерство геології і корисних 
копалин Китаю, обіймав посаду генерального 
секретаря Народної політичної консультативної 
ради Китаю, був членом ЦК КПК 12-го, 13-го і 
14-го скликань. Нині є почесним головою Спілки 
випускників українських вишів, активно бере 
участь у підтримці двосторонніх дружніх від-
носин між країнами…», та який відзначив, «що 
навчання в Україні стало для нього цінним жит-
тєвим досвідом, заклало міцну основу для його 
кар’єри в геологорозвідувальній сфері» [39].

Рішення про закриття міста для перебування 
іноземців у вересні 1959 р. передбачало пере-
ведення студентів усіх навчальних закладів до 
інших міст [18, арк. 22]. Дніпропетровськ на 
майже 30 років був позбавлений можливості 
«особистих» контактів з іноземцями, та прак-
тично втратив напрацьований досвід роботи з іно-
земними студентами. Хоча економічний ресурс 
регіону нарощував оберти у міжнародних еконо-
мічних зв’язках.

Висновки. Дніпропетровськ став важливою 
складовою у системі навчання іноземних сту-
дентів протягом 1950-х рр., до закриття міста у 
1959 р. Головні чинники, які забезпечили його 
місце у процесі підготовки фахівців для країн 
Східного блоку та Азії, – наявність значного 
навчального та наукового ресурсу, який в умовах 
пізньосталінської доби, у цілому вдалось від-
носно швидко відновити, вагоме місце у промис-
ловому розвитку України та СРСР та формування 
навчально-виробничої бази, що дозволяло поєд-
нувати теоретичне та практичне навчання, значна 
підтримка з боку московського керівництва як на 
рівні угод так і матеріального забезпечення іно-
земних студентів, що зменшувало навантаження 
на міський ресурс, але визначало пріоритетність 
у ставленні до зарубіжного студентства. Вод-
ночас проблеми надання відповідного якісного 
ресурсу супроводжували роки навчання інозем-
ців: не вистачало кваліфікованих викладачів, 
методичного забезпечення дисциплін, передусім 
для вивчення російської мови. З іншого боку, це 
сприяло розвитку освітніх методик для іноземців, 
впровадженню результатів наукових досліджень 
українських фахівців у світову практику, більш 
глибокій інтеграції міста у міжнародні зв’язки. 

Перспективи дослідження полягають у ство-
ренні комплексного бачення історії міста у кон-
тексті міжнародних відносин часів тоталітаризму, 
включенні до неї результатів усної історії, інфор-
мації локальних архівів (передусім ВНЗ), у цілому 
проведенні глибокої евристичної роботи, зокрема 
за кордоном, що дозволить з’ясувати бачення 
ситуації з іншого боку, оцінку радянської системи 
освіти, сприйняття «радянського» тощо. Водно-
час є можливості створення компаративних дослі-
джень з урахуванням досвіду інших міст України, 
де навчалися студенти-іноземці.
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Kakovkina O.M. DNIPROPETROVSK AS A TRAINING BASE FOR FOREIGN STUDENTS  
IN THE 1950S

The article examines Dnipropetrovsk as a training base for foreign students during the 1950s, in the context 
of the period 1945–1959, from the end of World War II to the granting to the city the status of a “conditionally 
closed”. The latter implied its closure for the entry of foreigners, with the exception of a special permit. This 
circumstance actually led to the exclusion of this period of its history from the practice of scientific research, 
devoted to the place of Dnepropetrovsk in international relations, in particular, the foreign students` training. 
The research was based on published sources, first of all, documents disclosing the international legal con-
ditions for the teaching and staying of students from the countries of the Eastern Bloc and Asian countries in 
USSR higher educational institutions, as well as unpublished sources of the State Archives of the Dnipropetro-
vsk Region, which made it possible to reveal certain issues of teaching and staying foreign students from Bul-
garia, Romania, Hungary, Poland, China, Korea, Mongolia. The importance of the city for foreign specialists’ 
training, priority areas of teaching, a list of institutions for training, features and problems of the training pro-
cess are determined. The microhistorical approach used in the study made it possible to reconstruct a separate 
fragment of the history of a significant scientific and industrial center of Ukraine. It was found that the first stu-
dents arrived at the city’s universities in 1949, and were there until the last day at the time of the closure order, 
the largest number of them was received by the Mining Institute, which had the most prepared scientific and 
material base for it; in the educational system, according to the number of students, there were also transport, 
civil engineering and agricultural institutes, which were not ready to fully provide both educational and every-
day needs. At the same time, staying of foreign students stimulated the search for new teaching methods, com-
munication practices at different levels, as daily and official, formed a certain international image of the city.

Key words: Dnipropetrovsk, UkrSSR, international relations, foreign students, training.
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ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ  
ТА ПОЛІТИКА ЩОДО НИХ УРЯДУ П.А. СТОЛИПІНА (1906–1911 РР.)

У роки революції 1905–1907 рр. в Російській імперії пробуджується громадянська актив-
ність різних категорій населення. Під революційним натиском владою було видано Маніфест 
17 жовтня 1905 р., Тимчасові правила про Товариства та Союзи від 4 березня 1906 р. та 
Основні закони Російської імперії 23 квітня 1906 р., які врегулювали діяльність громадсько-
політичних організацій. Ці норми відкрили шлях для легалізації культурно-освітніх, благо-
дійних, профспілкових і лояльно налаштованих до влади громадсько-політичних організацій. 
Водночас опозиційно налаштовані до влади організації не мали можливостей для реєстрації. 
Відомий державний діяч Російської імперії П.А. Столипін поєднував посади міністра вну-
трішніх справ і голови Ради міністрів впродовж 1906–1911 рр. Уряд П. Столипіна допускав 
створення робітничих профспілок, проте обмежував їхні повноваження в боротьбі за підви-
щення заробітної плати, скорочення робочого дня, поліпшення умов праці тощо. В досліджу-
ваний період серед громадсько-політичних організацій можливість на офіційну реєстрацію 
мали лише праві та праволіберальні організації. Натомість ліві та ліволіберальні організації 
переслідувалися. Зокрема, П.А. Столипін вживав низку заходів, які перешкоджали діяльності 
Всеросійського селянського та залізничного союзів, ухвалювалися заборонні нормативно-пра-
вові акти та проводилися показові судові процеси. Зокрема, такий характер мала справа про 
революційний рух на Катерининській залізниці у грудні 1905 р. Нагляд за справою здійснював 
особисто П.А. Столипін. Близько ста осіб було засуджено до каторги та страти. Переслі-
дування зазнавали також національні культурно-освітні та благодійні організації українців, 
поляків, євреїв, чехів тощо. Особливо вони посилилися після циркулярного листа П.А. Столи-
піна губернаторам 20 січня 1910 р., який було спрямовано проти «інородчеських» організа-
цій. Загалом, Столипін проводив жорстку політику на укріплення самодержавства, що про-
явилося, зокрема, у переслідуванні опозиційних громадсько-політичних організацій і боротьбі 
з будь-якими національними організаціями.

Ключові слова: П. Столипін, державна політика, громадсько-політичні організації, націо-
нальні організації, інородці, професійні спілки.

Постановка проблеми. Під тиском револю-
ційної хвилі 1905–1907 рр. в Російській імперії 
розширилися можливості для об’єднання і коопе-
рування громадян в різних сферах. У 1906 р. Раду 
міністрів і Міністерство внутрішніх справ очолив 
П.А. Столипін, який скоригував державну полі-
тику щодо громадських організацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний інтерес науковців викликала біографія 
П.А. Столипіна та його роль у реформах початку 
XX ст. Зазначеним аспектам присвячені роботи 
радянського історика А.Я. Авреха, який досить 
критично та негативно оцінював результати діяль-

ності П.А. Столипіна [3], натомість російські вчені 
П.А. Пожигайло та В.В. Шелохаєв дещо ідеалізу-
вали роль цієї постаті в історії імперії [32]. Якщо 
радянські вчені більшу увагу звертали на репре-
сивний характер діяльності уряду Столипіна, то 
сучасні вчені, в тому числі і українські [30; 33], 
головну увагу звертають на реформи доби його 
правління.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
впливу П.А. Столипіна на діяльність громадських 
організацій підросійської України у 1906–1911 рр. 
Виходячи з зазначеної мети нами були виконані 
такі завдання: проаналізована політика влади 
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щодо громадсько-політичних організацій різного 
ідеологічного спрямування; розглянуто ставлення 
влади до національних організацій; окреслено 
політику щодо профспілкового руху.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основними нормативно-правовими актами, 
у. руслі яких відбувалася діяльність громадсько-
політичних організацій стали Маніфест 17 жов-
тня 1905 р., який проголосив свободу союзів 
та. зборів [29].

Після видання Маніфесту розпочалася певна 
лібералізація в законодавстві щодо громадських 
організацій [45, арк. 547 зв. 548; 48, арк. 142–142 зв.].

Проголошені в Маніфесті права отримали 
закріплення в новому зведенні Основних зако-
нів Російської імперії, які було введено в дію 
23 квітня 1906 р. Вони визнавали за підданими 
як свободу зібрань (ст. 36), так і свободу союзів 
(ст. 38). Зокрема, щодо останнього зазначалося, 
що російські піддані мають право утворювати 
товариства і союзи з метою, що не суперечить 
законам. Надалі передбачалося видання окремого 
закону [8]. Однак, зрештою, додаткової регламен-
тації у вигляді окремого законавчого акту так і не 
було прийнято. Натомість дещо раніше, а саме – 
4 березня 1906 р., імператор своїм указом затвер-
див вироблені Радою Міністрів і обговорені попе-
редньо Державною Радою «Тимчасові правила 
про товариства та союзи». Дані правила, розви-
ваючи положення Маніфесту 17 жовтня 1905 р., 
регламентували діяльність об’єднань громадян 
[24, с. 201]. Вони хоч і мали статус тимчасових, 
але фактично діяли до часу завершення існування 
Російської імперії у лютому 1917 р. На їх основі 
проходило відкриття, закриття та діяльність това-
риств і союзів у 1906–1917 рр.

Загалом, новий лад утворився в ході взаємодії 
двох протилежних тенденцій і був результатом 
поступок старих традицій запитам громадськості. 
Основною ідеєю творців Основних законів 1906 р. 
було бажання поєднати традиційну владу з гро-
мадськістю і дати їм можливість змінювати кра-
їну шляхом взаємних поступок [27, с. 600–601]. 
Варто враховувати і те, що перебіг державного 
життя визначається не лише конституцією, але 
й реальним співвідношенням сил. Якщо влада 
сильна, а суспільство слабке, то влада може пору-
шувати права народного представництва, як це 
сталося пізніше 3 червня 1907 р., коли відбувся 
державний переворот [27, с. 568]. Саме з остан-
нім пов’язана подальша трансформація держав-
ної влади проведена П.А. Столипіним, однак до 
крайніх заходів, що полягали в порушенні діючих 

Основних законів задля зміни виборчого законо-
давства він вдався не одразу.

П.А. Столипіна було призначено на посаду 
голови Ради міністрів у липні 1906 р., одразу ж 
після розпуску першої Державної думи. Вибори 
до другої Думи проходили за старим виборчим 
законодавством. У новій Думі була утворена опо-
зиційна до влади більшість і, як наслідок, співро-
бітництво між нею та урядом стало неможливим. 
Влада зі свого боку розпочала роботу над роз-
робкою нових норм про вибори [26, с. 407–413]. 
Крім того, новий голова Ради міністрів 6 березня 
1907 р. виступив перед новообраною другою Дер-
жавною думою з промовою [26, с. 415]. У ній, 
зокрема, зазначалося, що в основі усіх урядових 
законопроектів мала бути мета створення матері-
альних норм в яких би втілилися нові правовід-
носини, закладені реформами. Далі автор наголо-
шував: «Перетворена з волі монарха Батьківщина 
наша має перетворитися в державу правову... Пра-
вові норми повинні базуватися на точному ясно 
вираженому законі». Окреслювалося прийняття 
норм, які б врегульовували проголошені свободи, 
реформа кримінального законодавства, аграрна, 
податкова реформи, зменшення контролю за 
діяльністю земств, удосконалення робітничого 
законодавства тощо [36, с. 66–85]. Отже, Столи-
пін звернувся до Думи з пропозицією широкої 
програми реформ. 

Більшість Думи не підтримала уряд, який 
у. боротьбі з революцією діяв всупереч Мані-
фесту 17 жовтня 1905 р. та новим Основним 
законам, порушуючи права підданих. В свою 
чергу, голова Ради міністрів вважав, що у загроз-
ливій для існування країни ситуації він діяв 
адекватними методами, хоча йому й доводилося 
виходити за межі правових норм [26, с. 418–419]. 
13 березня 1907 р., виступаючи перед депутатами 
Державної думи другого скликання голова Ради 
міністрів так пояснював необхідність застосу-
вання військово-польових судів: «Держава може, 
держава зобов’язана, коли вона знаходиться 
в. небезпеці, приймати найбільш суворі, най-
більш виключні закони, щоб убезпечити себе 
від. розпаду» [36, с. 97].

Новий виборчий закон було підписано Мико-
лою II 3 червня 1907 р. у день розпуску другої 
Державної думи. Приводом до останнього стало 
обвинувачення соціал-демократичної фракції 
в. підготовці збройного перевороту [22, арк. 13]. 
На цій підставі Столипін вимагав, щоб з Думи 
було вилучено 55 депутатів представників 
соціал-демократичної фракції (остання налічу-
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вала загалом 65 осіб) і санкції на негайний арешт 
16 з них [2, с. 17]. Справжньою причиною такого 
кроку була неможливість налагодити співпрацю 
між нижньою палатою парламенту і урядом 
[26, с. 425]. В Маніфесті імператора зокрема, вка-
зувалося, що зміненим буде лише виборчий закон, 
тоді як інші права, надані Маніфестом 17 жовтня 
1905 р. залишаються незмінними [28, с. 320].

Виборчий закон від 3 червня 1907 р. пере-
розподіляв число виборщиків на користь зем-
левласників та заможних жителів міст, а також 
зменшував представництво національних мен-
шин [7, с. 321–335]. Наявний устрій не було ска-
совано. Відбулося лише звуження кола осіб, котрі 
мали право голосу. Попередні порівняно широкі 
виборчі права були відмінені. Незважаючи на це 
відбувся, по суті, державний переворот, оскільки 
за діючим на той час законодавством імператор 
мав право виключної законодавчої ініціативи 
щодо виборчого законодавства, однак новоприй-
нятий закон мав схвалюватися ним спільно з верх-
ньою та нижчою палатою парламенту. Зазначене 
положення Основних законів було порушено.

Нове виборче законодавство дозволило забез-
печити представникам праволіберального «Союзу 
17 жовтня» провідну роль в Думі [26, с. 427–428]. 
П.А. Столипін отримав від них повну підтримку 
свого курсу, навіть найсуперечливіших заходів. 
Так, наприклад, лідер октябристів О.І. Гучков під-
тримав використання воєнно-польових судів для 
боротьби з революційним рухом, оскільки вва-
жав його необхідним жорстким заходом. Підтри-
мували октябристи і зміни до виборчого законо-
давства, оскільки державний переворот 3 червня 
1907 р. сприймався ними як спроба врятувати 
ліберальний курс Російської імперії з боку дер-
жавної влади [26, с. 429–431].

У результаті перевороту сформувалася так 
звана третьочервнева політична система, коли 
в Державній думі було утворено дві більшості 
з октябристським центром: право-октябрист-
ська та октябристсько-прогресистсько-кадет-
ська. Це дозволяло уряду шляхом маневрування 
та домовленостей проводити через парламент 
закони необхідні для реалізації поміркованих 
реформ [1, с. 3]. Функціонування обох назва-
них більшостей здійснювалося за принципом 
маятника, роль якого виконували октябристи. 
Вже в самому цьому механізмі були закладені 
елементи майбутньої кризи та краху системи, 
оскільки рівновага трималася лише на збігові 
обставин та хиткому балансі інтересів царизму 
та його союзників [1, с. 249].

Серед громадсько-політичних організацій 
можливість для легалізації та безперешкодної 
діяльності мали лише праві та праволіберальні 
сили. Чинилися також перешкоди для особистої 
участі окремих осіб у опозиційних партіях та гро-
мадсько-політичних організаціях. Так, 14 вересня 
1906 р. Радою Міністрів було надіслано на місця 
циркулярне повідомлення за підписом її голови 
П.А. Столипіна, яке регулювало участь посадо-
вих осіб у громадсько-політичних організаціях. 
У ньому, зокрема, зазначалося, що Маніфести 
6 серпня і 17 жовтня 1905 року відкрили насе-
ленню широкий доступ в закриту раніше для 
нього область політичної діяльності, але в критиці 
уряду та антидержавній агітації помітну участь 
взяли службовці державних установ, що визна-
валося неприйнятним, оскільки, як зазначалося, 
закони, які надали населенню політичні права не 
скасовували основних засад діяльності службов-
ців [9, арк. 18–18 зв.; 18, арк. 98; 40, арк. 247 зв.]. 
Участь останніх у політичному житті країни 
визнавалася можливою лише остільки, оскільки 
вона не суперечила посадовим обов’язкам та служ-
бовій дисципліні. Прямим обов’язком службовців 
в урядових установах визнавалося сумлінне вико-
нання волі імператора та посадових обов’язків, 
незалежно від програми тієї чи іншої політичної 
партії. Тобто заняття політикою не мало перешко-
джати виконанню службових обов’язків. Через 
це керівники управлінь та установ не могли очо-
лювати різні партійні бюро і комітети [12, арк. 16; 
19, арк. 26; 40, арк. 247 зв.].

Крім того, посадовим особам заборонялася 
будь-яка участь в політичних партіях, товари-
ствах і союзах і не лише явно революційних, а й 
таких, які хоча і не зараховували себе відкрито 
до таких, проте в програмах та відозвах (напри-
клад, Виборзькій) та інших проявах своєї діяль-
ності виявляли прагнення до боротьби з урядом 
або закликали до неї населення. Особливе засте-
реження у циркулярі було зроблено щодо участі 
чиновників в політичних союзах. Вказувалося, 
що її варто обмежити особливо, оскілки, як зазна-
чалося, союзи являли собою згуртовані органі-
зації, котрі переслідували власні, часто ворожі 
державі, цілі. Вони, набуваючи значного впливу 
внаслідок участі в них посадових осіб, завдавали 
країні величезної шкоди, порушуючи правильний 
перебіг державного і суспільного життя. Союзи 
мали на своїх членів великий вплив, що було 
несумісним зі службовою субординацією. Зазна-
чалося, що участь посадових осіб в політичних 
союзах могла допускалися лише в якості винятку 
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і стосуватися лише таких організацій, діяльність 
яких ні явно, ні приховано не була спрямована на 
руйнування державності та монархічного ладу. 
У циркулярі також зазначалося, що відповідно 
до згадуваного Найвищого веління від 16 грудня 
1905 р. всім особам, які перебували на військо-
вій і військово-морській службі, взагалі заборо-
нялася участь в будь-яких політичних союзах, 
організаціях, товариствах, партіях, а також при-
сутність на політичних зборах. Вказувалося, що 
лише поліцейського та судового переслідування 
для боротьби з зазначеними явищами недостат-
ньо, необхідний був постійний нагляд начальства 
за своїми підлеглими та широке застосування 
ними дисциплінарних стягнень, аж до звільнення. 
На думку авторів циркуляру успішність зазначе-
них заходів мала забезпечуватися єдністю вимог 
усіх відомств, а тому спостереження за точним 
виконанням зазначених вказівок покладається на 
керівників відомств, генерал-губернаторів, губер-
наторів і керівників окремих місцевих установ 
[17, арк. 114–114 зв.; 47, арк. 87-87 а].

Слідом за зазначеним циркуляром 6 жовтня 
1906 р. особливим відділом Департаменту поліції 
було направлено таємний циркуляр начальникам 
губернських, міських і залізничних поліцейських 
жандармських управлінь та охоронних відділень, 
що встановлював додаткові заходи контролю за 
виконанням циркулярного розпорядження Ради 
Міністрів від 14 вересня 1906 р. Департамент 
поліції запропонував адресатам здійснювати всі-
ляке сприяння начальникам губерній і керівни-
кам міст в здійсненні зазначених вище завдань, 
негайно повідомляючи їм усі негласні отримані 
відомості, щодо діяльності союзів, товариств та 
їх відділень, а також приналежності до них поса-
дових осіб з земських, міських і станових уста-
нов. Вони ж мали передавати відомості про це до 
Департаменту поліції лише в тих випадках, коли 
та чи інша посадова особа після передачі місце-
вій адміністрації компрометуючих відомостей 
продовжувала залишатися на службі. При цьому 
Департамент поліції закликав начальників жан-
дармських управлінь та охоронних відділень 
ставитись досить обережно та відповідально до 
зібраних відомостей, оскільки вони могли мати 
для чиновників вкрай серйозні наслідки. Крім 
того, безпідставність зібраних матеріалів могла 
поставити урядову владу в неприйнятне стано-
вище [43, арк. 350–350 зв.].

Для інформування громадськості було видано 
урядове повідомлення в якому зазначалося, що 
влада не терпітиме більше на службі чиновників, 

котрі протидіють її цілям і не підкоряються закон-
ній владі. Вказувалося, що такі особи повинні 
залишити свої посади і поступитися ними іншим, 
які «бажають присвятити свої сили служінню дер-
жаві» [12, арк. 8].

Міністр внутрішніх справ П.А. Столипін про-
водив також боротьбу з самоорганізацією заліз-
ничників. Так, 16 травня 1906 р. в Київське губерн-
ське жандармське управління від нього надійшла 
телеграма в якій наголошувалося на необхідності 
докласти зусилля для виявлення революційних 
залізничних організацій. Спроби залізничників 
зорганізуватися Столипін називав неприпусти-
мими та зобов’язував у випадку отримання відо-
мостей про службовців та робітників, котрі спри-
яють можливому страйку негайно надсилати ці 
дані до Департаменту поліції [41, арк. 54].

18 листопада 1906 р. начальник управління 
казенних залізниць розіслав начальникам та керу-
ючим залізниць телеграму щодо необхідності 
забезпечення службовцям свободи участі в лега-
лізованих товариствах і союзах. У відповідь на 
зазначений обіжник в періодичній пресі з’явилися 
звинувачення в бік Міністерства шляхів сполу-
чень у сприянні Союзу російського народу з подачі 
Міністерства внутрішніх справ. Наприкінці лис-
топада 1906 р. у періодичній пресі було надруко-
вано роз’яснення Міністерства шляхів сполучень 
в якому зазначалося, що жодних листів про бажа-
ність підтримки СРН від МВС воно не отриму-
вало і відповідно до вказівок Ради міністрів участь 
залізничників в організаціях, котрі не мають анти-
урядових цілей (в т.ч. й СРН) не повинно спричи-
няти будь-якої протидії з боку начальства [37, с. 3].

Отже, можливості для легальної та відкритої 
діяльності опозиційних громадського-політичних 
організацій на залізницях були знищені, натомість 
створювалися сприятливі умови для функціону-
вання організацій чорносотенців, для чого Мініс-
терство шляхів сполучень зробило спеціальні 
роз’яснення.

Проти діячів залізничного союзу проводилися 
показові судові процеси. Довгий час тривала під-
готовка матеріалів у справі «Про захоплення 
революціонерами лінії Катерининської залізниці 
у грудні 1905 р.». Навесні 1908 р. справою заці-
кавився П.А. Столипін. Під час переписки між 
ним, директором Департаменту поліції та Катери-
нославським губернатором було вирішено пере-
дати цю справу в військовий суд для того, щоб 
влаштувати показовий процес [5, с. 15]. Склад-
ність викликав пошук необхідного приміщення 
для судових засідань [11, арк. 1–1 зв., 7, 11, 18]. 
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У справі було притягнуто на початковому етапі 
більше 300 осіб. Обвинувальний акт було скла-
дено стосовно 184 осіб [5, с. 9]. У ролі свідків 
виступало 750 осіб. Ця масштабна справа викли-
кала загальний інтерес, але проходила за зачи-
неними дверима з огляду на обмеженість площі 
приміщення, а також зважаючи на питання без-
пеки [39, арк. 129–130]. З 7 по 19 грудня 1908 р. 
в Катеринославі тимчасовий одеський воєнно-
окружний суд розглядав означену справу [5, с. 13]. 
На лаві підсудних опинилася 131 особа [5, с. 9], 
з них 32 – суд засудив до смертної кари, а 60 осіб 
опинилося на каторзі на різні терміни. Засудже-
ними виявилися переважно звичайні службовці та 
робітники, втягнуті в страйк загальними настро-
ями. Більшості революціонерів вдалося уник-
нути покарання [5, с. 13]. Означений вирок став 
для суспільства потрясінням, його обговорю-
вали в Державній Думі, а депутати-октябристи 
від Катеринославської губернії М.В. Родзянко та 
П.В. Каменський [5, с. 159–160] звернулися до 
Миколи II [10, арк. 78] та П.А. Столипіна з кло-
потаннями про пом’якшення смертного вироку та 
звільнення засуджених від каторги. Зрештою, було 
вирішено затвердити смертний вирок щодо тих 
8 осіб, які не зверталися з клопотаннями про поми-
лування. Саме їх згодом і було страчено. Це були 
переважно революціонери, серед них, зокрема, і 
керівники Горлівського повстання О.М. Зубарєв-
Кузнєцов та Г.Ф. Ткаченко-Петренко [5, с. 159–163].

Проводив П.А. Столипін боротьбу і з організаці-
ями Всеросійського селянського союзу, програма 
якого входила всупереч до його аграрних пере-
творень, оскільки селяни вимагали усуспільнення 
землі. Натомість, намічена Столипіним програма 
соціально-економічних перетворень в державі 
передбачала руйнування общини і перетворення 
землі у приватну власність [32, с. 158–197], нато-
мість ідеологія Всеросійського селянського союзу 
ґрунтувалася на відмові від приватної власності 
на землю і пропаганді думки, що земля «Божа», 
тобто нічия. Зі свого боку П.А. Столипін ще 
в часи свого перебування на посаді саратовського 
губернатора виступив категоричним противником 
Селянського союзу і проводив енергійну боротьбу 
з його осередками. Зокрема, у своєму зверненні 
«До сільського населення» він зазначав, що не 
Всеросійський селянський союз і подібні до нього 
організації, а лише Державна Дума «може заявити 
Царю про всі потреби народу та вказати на засоби 
їх задоволення: лише ця установа, що пов’язує 
царя з народом, дасть справжню відповідь на усі 
запити та потреби народу, а не самозвані опікуни 

народу» [25, с. 128–129]. Починаючи з 1906 р. в 
різних частинах імперії проводилися судові про-
цеси проти діячів Селянського союзу, один з масш-
табніших з яких мав місце в Катеринославі [4].

Крім того, П.А. Столипін з пересторогою ста-
вився до національних організацій. в тому числі і 
українських. Зокрема, в будь-яких проявах укра-
їнства влада вбачала сепаратизм. У грудні 1908 р. 
начальник Київського охоронного відділення 
надіслав Начальнику подільського губернського 
жандармського управління виписку зі статті 
«Украинское движение», вміщену у газеті «Рос-
сия» (№ 914, 916) для подальшого ознайомлення 
з її змістом офіцерів зазначеного управління, 
оскільки «стаття… має інтерес для розшукових 
органів, які входять до складу Південно-Західного 
районного відділення» [44, арк. 101]. У зазначеній 
статті, зокрема, зазначалося, що всі обмежувальні 
заходи щодо української культури були відмінені 
Маніфестом 17 жовтня 1905 р., а Тимчасові пра-
вила про товариства і союзи дали можливість заре-
єструвати ряд «українофільських» товариств, які 
відмовилися від політичної боротьби, натомість 
зосередили всі свої зусилля на культурній роботі. 
Кінцевою метою українства, на думку автора 
публікації, є політичне виокремлення українських 
земель зі складу Російської та Австро-Угорської 
імперій [42, арк. 21–22]. Український громадсько-
політичний та кооперативний діяч П. Христюк, 
характеризуючи утиски українського культурно-
просвітницького руху на початку XX ст., зазначав, 
що «україножери» в цей період вбачали сепара-
тизм усюди, навіть в тому, що «українець наважу-
ється на зібранні українському говорити на своїй 
мові», а до питання відкриття української книгарні 
влада підходила так, наче то не книгарню хотіли 
створити, а «лабораторію для бомб» [23, арк. 1–3].

20 січня 1910 р. П.А. Столипін надіслав цир-
кулярний лист губернаторам, який було спрямо-
вано проти будь-яких організацій «інородців» (до 
останніх він зарахував і українські товариства), 
утворених відповідно до «Тимчасових правил про 
товариства і союзи» від 4 березня 1906 р. На думку 
автора їх існування загрожувало громадському 
спокою та безпеці, що відповідно до першого 
пункту шостої статті першого відділення цих пра-
вил було підставою для закриття товариства. Така 
загроза вбачалася у «культурно-просвітницькому 
розвитку вузької національно-політичної само-
свідомості» в межах утворених об’єднань, які 
«вели до збільшення національної окремішності 
та ворожнечі». Висловлюючи зазначені мірку-
вання, П.А. Столипін наголошував на недопусти-
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мості утворення таких товариств та посилався на 
роз’яснення, що містилися в указах Правлячого 
сенату з приводу українського товариства «Про-
світа» (18 червня 1908 р.), а також польського това-
риства «Освята» (4 вересня 1909 р.). В циркулярі 
наголошувалося на необхідності особливо прискі-
пливого розгляду справ про утворення об’єднань 
«інородців» місцевими у справах про товариства 
присутствіями. У випадку виникнення щонай-
меншої підозри рекомендувалося відмовляти у 
реєстрації їх статутів. Крім того, П.А. Столипін 
зобов’язав губернаторів ретельно ознайомитися 
з діяльністю вже існуючих товариств «інородців» 
та за потреби порушити у встановленому порядку 
питання про їх закриття [35, арк. 22–22 зв.].

На початку 1910 р. департамент загальних справ 
МВС в своєму циркулярному повідомленні, спря-
мованому на місця, вимагав надати відомості щодо 
товариств, які мали за мету єднання слов’янських 
племен (як тих, що населяли імперію, так і зару-
біжних) [13, арк. 160]. В повідомленні зазнача-
лося, що ідея їх племінного єднання йде в розріз 
з основною ідеєю російської державної політики, 
а саме – асимілювання російською народністю 
інородчих та іноплемінних елементів [39, арк. 1].

Адміністрація також здійснювала нагляд за 
діяльністю та політичною благонадійністю членів 
польських та єврейських товариств, зокрема Това-
риством допомоги єврейським вчителям і мела-
медам [21, арк. 4–7 зв.], Київським польським 
жіночим гуртком [16, арк. 1–1 зв.], Бердичівським 
римо-католицьким товариством [49, арк. 4-5], 
Проскурівським відділенням Товариства люби-
телів єврейської мови [20, арк. 9], Бердичівським 
відділом Єврейського літературного товариства 
[49, арк. 11], Єврейським колонізаційним това-
риством [15, арк. 1] тощо. Окремі товариства не 
отримали дозволу на відкриття. Так, в реєстра-
ції було відмовлено «Здолбунівському чеському 

благодійному і просвітницькому товариству» 
[14, арк. 35–35 зв.]. При аргументації у відмові 
у реєстрації зазначеного товариства присутствіє 
використовувало рішення Правлячого сенату 
у справі «Освяти» та згаданий циркуляр Столи-
піна від 20 січня 1910 р.

Відзначимо також, що уряд П. Столипіна 
допускав створення робітничих профспілок, проте 
обмежував їх повноваження в боротьбі за під-
вищення заробітної плати, скорочення робочого 
дня, поліпшення умов праці тощо. Відповідно до 
роз’яснень Сенату (1907 р.) професійним спілкам 
заборонялося також здійснювати культурно-про-
світницьку діяльність [50, с. 186]. Досить було 
запідозрити профспілкові організації в тому, що 
вони становлять загрозу «громадському спокою і 
безпеці», і МВС, за поданням губернаторів і гра-
доначальників, застосовував репресії. Загалом, 
упродовж періоду столипінської реакції в імперії 
було закрито близько 600 профспілок, більш ніж 
700 організаціям відмовили в реєстрації. Кількість 
членів діючих профспілок скоротилася [34, с. 111].

Висновки. Отже, у роки російської революції 
1905–1907 рр. були створені законодавчі переду-
мови для діяльності громадських організацій та 
професійних спілок. Прагнення до самоорганіза-
ції проявляли різні категорії населення та пред-
ставники ряду національностей. П.А. Столипін 
проводив жорстку політику, спрямовану на проти-
дію діяльності опозиційних та неросійських гро-
мадських організацій, яка проявилася у показових 
судових процесах, виданні заборонних норма-
тивно-правових актів, жандармських пересліду-
ваннях та перешкоджанні у відкритті таких това-
риств. Водночас лояльні до влади організації мали 
всі можливості для легалізації та функціонування. 
Існували також можливості для відкриття проф-
спілок, однак уряд обмежував їхні можливості 
в боротьбі за покращення умов праці робітників.
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Magas V.О., Korniychuk Yu.Н., Vyhivska O.V. PUBLIC ORGANIZATIONS OF RUSSIA-
CONSTITUENT UKRAINE AND THE POLICY OF THE P.A. STOLYPIN GOVERNMENT  
(1906–1911)

The citizen activism of various categories of the population was awakening in the Russian Empire during 
the years of the 1905–1907 Revolution. Under revolutionary pressure, the authorities issued the Manifesto of 
October 17, 1905; the Provisional Rules on Societies and Unions of March 4, 1906; and the Basic Laws of 
the Russian Empire on April 23, 1906; which regulated the activities of socio-political organizations. These 
norms paved the way for the legalization of cultural, educational, charitable, trade union and socio-political 
organizations loyal to the government. At the same time, opposition organizations were not able to register. 
The famous statesman of the Russian Empire P.A. Stolypin combined the positions of the Minister of the Inte-
rior and was the chairman of the Council of Ministers during 1906–1911. P. Stolypin’s government allowed 
the creation of trade unions, but limited their powers in the struggle to increase wages, reduce working hours, 
improve working conditions and etc. Only the right-wing and right-liberal organizations among socio-political 
organizations were able to register officially. As for the left-wing and left-liberal organizations, they were per-
secuted. Thus, P.A. Stolypin took a number of measures that hindered the activities of the All-Russian Peasants 
and Railway Unions; prohibitive regulations were adopted and show trials were conducted. In particular, such 
was the nature of the case of the revolutionary movement at Catherine Railway in December 1905. The super-
vision of the case was carried out personally by P.A. Stolypin. About one hundred people were sentenced to 
hard labor and execution. National cultural, educational and charitable organizations of Ukrainians, Poles, 
Jews, Czechs, etc. were also persecuted. It intensified especially after the circular letter of P.A. Stolypin to the 
governors on January 20, 1910, which was directed against “non-Russian” organizations. In general, Stolypin 
pursued a strict policy of strengthening the autocracy, which manifested itself, in particular, in the persecution 
of opposition socio-political organizations and the struggle against any national organizations.

Key words: P. Stolypin, state policy, public and political organizations, national organizations, non- 
Russian, trade unions.
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ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ ЦЕНЗУРИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР  
НА ЛІТЕРАТУРНУ ІНТЕЛІГЕНЦІЮ  
(ДРУГА ПОЛОВИНА 1960-Х – СЕРЕДИНА 1970-Х РР.)

Метою статті є аналіз політичної цензури в УРСР в другій половині 1960-х – у середині 
1970-х рр. та її впливу на українську літературну інтелігенцію. 

Охарактеризовано основні рішення партійно-радянської верхівки щодо посилення цензури. 
Висвітлено зростання ролі та розширення функцій Головліту в системі політичної цензури 
УРСР. Встановлено, що основною функцією цензурної політики партійно-радянського керів-
ництва була світоглядна, яка полягала у максимальному відображенні позитивних сторін 
радянської дійсності.

Окрему увагу приділено загостренню інформаційного протистояння СРСР та країн 
Заходу, що вимагало активізації органів цензури. Доведено, що формування суспільної думки 
стало одним із головних завдань радянської цензури. Простежено вплив політичної цензури 
на діяльність української літературної інтелігенції. Доведено, що активізація цензурної 
діяльності негативно вплинула на морально-психологічний стан письменницького середовища 
УРСР, породжувала світоглядні та ціннісні розбіжності між ними, атмосферу недовіри та 
страху. Негативно вплинуло на літературний процес усунення Олеся Гончара з посади голови 
письменницької організації та виключення з її лав значної групи письменників. Наголошено, 
що наслідком цих дій стало вилучення з літературного життя низки художніх творів, а вод-
ночас і заборона друкуватись низці талановитих українських письменників. 

Простежено позитивні тенденції в керівництві духовним життям України. Охарактери-
зовано кадрові зміни в ідеологічному апараті ЦК КПУ та Спілці письменників України кінця 
1970-х рр. і їхній вплив на цензурну політику радянського керівництва. Встановлено, що вка-
зані зрушення сприяли пожвавленню літературного життя України та поступовому змен-
шенню ідеологічного тиску на літературну інтелігенцію.

Ключові слова: цензура, українська літературна інтелігенція, Головне управління з охорони 
державних таємниць у пресі при Раді міністрів УРСР (Головліт), суспільна думка, застій.

Постановка проблеми. Процес реформування 
суспільного життя, що розпочався за М. Хру-
щова, сприяв зростанню громадської активності 
та появі нового покоління творчої інтелігенції, 
відомого як «шістдесятники». Проте після зміни 
партійного керівництва СРСР та приходу до влади 
Л. Брежнєва становище як у політичному, так і в 
духовному житті країни почало поступово зміню-
ватись. З огляду на загострення протиріч із кра-
їнами Заходу зростає ідеологічний контроль над 
суспільним життям, а відтак – над літературою 
і мистецтвом. Партійний нагляд доповнювався 
відомчим, який здійснювали міністерства, творчі 
спілки та розгалужені партійні організації. Зазна-
чені обставини зумовили посилення політичної 
цензури як важливого складника функціонування 
системи тоталітаризму. Її вплив найперше відчули 
на собі представники української творчої інтелі-
генції, насамперед літературної. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам політичної цензури в СРСР присвя-
чено публікації сучасних українських дослідників 
В. Бабяка [1], В. Барана [2; 3], О. Заплотинської 
[5], О. Федотової [13], О. Якубця [18]. Дослідники 
накопичили значний фактологічний матеріал, 
залучили до наукового обігу низку неопублікова-
них джерел. Значний історіографічний доробок 
накопичено російськими науковцями, насамперед 
А. Блюмом [14], Т. Горяєвою [4], Д. Ложковим [8], 
П. Рейфманом [11]. Вказані дослідники, попри 
недостатню увагу до української проблематики, 
розробили нові методологічні підходи до вивчення 
цензурної політики та здійснили важливі узагаль-
нення щодо її суті та методів. Водночас аналіз 
історіографії засвідчує відсутність комплексного 
дослідження, присвяченого впливу радянської 
цензури на українську літературну інтелігенцію, 
що посилює наукову актуальність розвідки.
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Постановка завдання. Метою статті є ана-
ліз політичної цензури в Українській РСР у дру-
гій половині 1960-х – у середині 1970-х рр. та її 
впливу на українську літературну інтелігенцію.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зміна партійного керівництва СРСР фактично 
означала до реставрації жорсткий тоталітарний 
тиск на суспільство, насамперед на творчу інте-
лігенцію. До того ж уже в середині 1960-х рр. все 
активніше у справу контролю над ідеологією втру-
чається Комітет державної безпеки СРСР (КДБ). 
Спочатку відповідні органи збирали матеріал і 
спостерігали за активними громадськими діячами 
та інтелектуалами, проте вже в серпні-вересні 
1965 р. проходять перші арешти за звинуваченням 
в «антирадянській агітації та пропаганді». Їхніми 
жертвами стали майже тридцять осіб, зокрема 
творча інтелігенція: М. і Б. Горині, П. Заливаха, 
С. Караванський [3, с. 108].

Уже в грудні 1965 р. голова КДБ СРСР В. Семи-
частний під грифом «Таємно» надсилає до ЦК 
КПРС записку «Про антирадянську діяльність 
творчої інтелігенції». У ній повідомляється, що 
протягом 1964–1965 рр. органами безпеки було 
викрито низку антирадянських груп, які прово-
дили підривну діяльність проти політики КПРС, 
соціалістичного ладу та пропагували ідеї рестав-
рації капіталізму [11].

Логічним продовженням діяльності радян-
ського керівництва стала реформа радянських і 
республіканських органів цензури та посилення 
контролю за їхньою діяльністю. Зокрема, у вересні 
1966 р. Головне управління у справах літератури 
і видавництв (Головліт) УРСР знову повернулося 
під керівництво Ради міністрів і стало називатися 
Головним управлінням з охорони державних таєм-
ниць у пресі при Раді міністрів УРСР [13, с. 233]. 
Того ж року ЦК КПУ наказав міністерствам, 
відомствам та організаціям республіки, Комітету 
з преси при Раді міністрів УРСР різко скоротити 
випуск літератури поза видавництвами. 

Цензурні органи почали одразу жорстку 
боротьбу з «безідейними» літераторами. У1968 р. 
очільник Головліту УРСР М. Поздняков рапорту-
вав перед ЦК КПУ, що до відкритої преси почало 
потрапляти менше заборонених даних, а низку 
художніх творів після зауважень партійних орга-
нів не було видано або перероблялася видавни-
цтвами [15, арк. 70].

З-поміж критикованих видань називались 
збірка «Гранослов» Д. Павличка, оповідання 
П. Угляренка «Постріл на світанку», у яких велика 
увага приділялась опису життя «бандерівців», 

чим порушувався класовий підхід до літератури. 
У журналі «Жовтень» з ідейно-політичних мір-
кувань заборонив друкувати цілу низку художніх 
творів [15, арк.70].

Найгучнішою кампанією проти літераторів 
стала критика впродовж 1968–1969 рр. роману 
О. Гончара «Собор». На початку 1968 р. твір було 
опубліковано в журналі «Вітчизна», а згодом – і 
в першому номері нової серії «Романи й повісті» 
[2, с. 265]. Однак уже на березневому пленумі ЦК 
КПУ 1968 р., присвяченому поліпшенню ідейно-
політичної роботи партійних організацій України, 
перший секретар Дніпропетровського обкому 
КПУ О. Ватченко фактично ідентифікував себе з 
одним із героїв роману і, заручившись підтрим-
кою Л. Брежнєва, виступив із різкою критикою 
«Собору», назвавши роман «допомогою буржу-
азній пропаганді» [17, арк. 86–87]. Більше ніхто 
з учасників пленуму не порушив цього питання, 
було тільки проведено кадрові зміни: замість 
А. Скаби секретарем ЦК КПУ обрано Ф. Овча-
ренка [2, с. 266]. Пізніше на твір було опублі-
ковано викривальні рецензії в газетах «Зоря» і 
«Житомирський комсомолець» [13, с. 233]. 

На захист твору виступила творча молодь Дні-
пропетровська, яка зібрала 300 підписів на під-
тримку «Собору», і український письменник і 
літературознавець Є. Сверстюк, есе якого «Собор 
у риштованні» побачило світ у самвидаві. Однак 
така зухвалість не змогла залишатись поза увагою 
радянських каральних органів: ініціаторів напи-
сання листа було засуджено до покарання в табо-
рах суворого режиму, а Є. Сверстюка в 1971 р. 
засуджено на засіданні партбюро Інституту бота-
ніки АН УРСР [12, с. 509–511].

Такий жорсткий контроль неминуче посилю-
вав догматизм, збіднював духовне життя, при-
зводив до своєрідного роздвоєння літератури та 
мистецтва, до появи неофіційного «самвидаву». 
Замість обміну думок, діалогу і дискусії в суспіль-
стві утверджувалась фальшива одностайність, за 
якою приховувались байдужість або конформізм. 
Замість справжньої свободи слова існувало право 
на свободу слова, яким можна було скористатися 
тільки тоді і такою мірою, коли і наскільки дозво-
ляли ідеологічні чиновники. Крім того, потрібно 
враховувати, що будь-яка заборона, яка виходила з 
верхів, подвійно чи потрійно посилювалася на міс-
цях. Це означало, що будь-який натяк на незадово-
лення національними кадрами означало фактичне 
зняття їх із посади республіканською владою.

Уже на початку 1970-х рр. розпочинається 
новий жорсткий наступ на українську літера-
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туру. В листопаді 1970 р. відбувся VI розширений 
пленум правління Спілки письменників України 
(СПУ), на якому з великою доповіддю виступив 
голова Київської обласної організації В. Коза-
ченко. Доповідач зазначив ідеологічні відхилення 
в повісті В. Маняка «Еврика» (1967) і романі 
В. Дрозда «Катастрофа» (1968) [2, с. 269]. Також 
критики згадав роман Р. Андріяшика «Полтва» 
(1969), збірку повістей та оповідань І. Чендея 
«Березневий сніг» (1968), новелу В. Яворівського 
«Під крилами – весілля» [3, с. 109]. Відтоді прак-
тично всі названі твори стали об’єктами постійної 
критики, а їхні автори піддавались ідеологічному 
тиску. Водночас наприкінці 1960-х рр. від актив-
ної літературної діяльності усунуто М. Вінгра-
новського, І. Жиленко, В. Шевчука, Ю. Щербака.

Черговим ударом по українських письменниках 
було усунення в 1971 р. Олеся Гончара від керівни-
цтва Спілкою письменників України. Попри те, що 
на першому пленумі більшість членів правління 
проголосувала за нього, з волі секретаря ЦК Ком-
партії України Ф. Овчаренка СПУ очолив Ю. Смо-
лич, який не був присутній на з’їзді [2, с. 270].

У січні 1972 р. прокотилася друга хвиля аре-
штів української інтелігенції, насамперед літера-
турної, яка обіймала позицію, відмінну від офіцій-
ної. Жертвами стали І. Світличний, Є. Сверстюк, 
В. Стус, І. Стасів-Калинець та інші [12, с. 190].

Того ж місяця ЦК КПРС ухвалив постанову 
«Про літературно-художню критику», після чого 
почалися переслідування окремих українських 
письменників [13, с. 240]. У ній вимагалося під-
вищити ідейно-теоретичний рівень літературно-
художньої критики, її активність і принциповість 
у проведенні партійної лінії в галузі художньої 
творчості. Одразу до оцінки літературних творів 
були залучені відомі науковці: історики і філо-
логи – В. Бородін, А. Каспрук, А. Ковтуненко, 
Ю. Курносов, С. Рижиков, економісти – Белін-
ський, Веремєєва, Шмілюк та інші [12, с. 191].

Важливим фактором, що позначився на духо-
вному житті суспільства, стало усунення від 
влади П. Шелеста у травні 1972 р. та призначення 
замість нього В. Щербицького. Новий очільник 
ЦК КПУ став послідовним прихильником курсу, 
визначеного Л. Брежнєвим і М. Сусловим. У жов-
тні того ж року секретарем ЦК Компартії Укра-
їни обрано В. Маланчука, відомого «розвінчувача 
ідей українського націоналізму», який фактично 
очолив наступ на українську культуру [18, с. 116].

Однією з найгучніших стала кампанія проти 
І. Білика і його твору «Меч Арея». Спершу нега-
тивну рецензую на твір написав тоді ще співро-

бітник Інститут історії П. Толочко. Після доопра-
цювання твору автором директор Інституту історії 
Федір Шевченко дав позитивний відгук на роман, 
і його було опубліковано у видавництві «Радян-
ський письменник» [6]. У листопаді 1972 р. 
«Литературная газета» вмістила на своїх сторін-
ках статтю доктора історичних наук О. Яковлєва 
«Проти антиісторизму», в якій автор піддав кри-
тиці роман. Після конкретних зауважень, що 
стосувалися окремих фактів історії, О. Яковлєв 
наголосив, що в романі звучать мотиви ідеалі-
зації національного минулого народу і закликав 
письменників звертатися не стільки до мину-
лого, скільки до сучасного [2, с. 272]. Зрештою, 
твір було вилучено 24 грудня 1975 р. з бібліотеки 
Інституту літератури ім. Т. Шевченка Академії 
наук і передано до спецфонду згідно з усним роз-
порядженням Головліту [6].

Після призначення В. Козаченка секретарем 
СПУ в 1973 р. на IV пленумі правління Спілки він 
виступив із доповіддю, в якій засудив творчість 
О. Бердника, І. Білика, Г. Кочура, М. Лукаша, 
В. Чичибабіна. Наслідком стало їхнє виключення 
з СПУ, а І. Білика було ще й звільнено з роботи 
в «Літературній Україні» [3, с. 114].

Значний негативний вплив на літературне 
життя справив пленум ЦК Компартії України 
1973 р., присвячений питанням роботи з кадрами. 
З великою доповіддю на ньому виступив В. Щер-
бицький, який засудив орієнтацію письменни-
ків на історичну проблематику, націлюючи їх на 
висвітлення актуальних тем сучасності. У допо-
віді вказувалося, що в низці творів були відступи 
від класових критеріїв в оцінці суспільних явищ 
і процесів, а їхні автори нібито «проявляли наці-
ональну чванливість і обмеженість, ідеалізували 
патріархальщину» [2, с. 273–274]. 

В. Щербицький підкреслив, що в Україні 
немає жодної національної проблеми і що наці-
ональне питання у нас розв’язане «найкращим 
чином». У жовтні 1973 р., виступаючи на загаль-
них партійних зборах київської організації Спілки 
письменників України, В. Маланчук говорив про 
«серйозні промахи і помилкові тенденції» у статті 
М. Малиновської «Колобіг» про творчість Б. Олій-
ника, у книзі Д. Шлапака «Література героїки й 
краси», в статті Є. Адельгейма «До джерел пре-
красного» [3, с. 114].

Після пленуму під ідеологічний прес потрапив 
письменник Б. Харчук, автор роману «Волинь», 
розкритикований восени 1973 р. в газеті «Літера-
турна Україна» за значні «ідейні прорахунки» та 
нечіткі класові позиції [2, с. 274–275]. 
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Значний критичний потенціал містила допо-
відь директора Інституту літератури імені Т. Шев-
ченка АН УРСР М. Шамоти. Науковець засудив 
збірку С. Тельнюка «Опівнічне»; вказував на 
недоліки творів Є. Гуцала, зокрема його опові-
дання «Арсен і Надька»; критикував М. Руденка 
за надмірну поетизацію села як джерела націо-
нальної самосвідомості; закидав Г. Тютюннику 
протиставлення села місту, засудив відсутність 
класового підходу у праці В. Колісниченка та 
С. Плачинди «Неопалима купина», заперечував 
високі оцінки творчості В. Симоненка тощо. Роз-
горнулася критика проти майстрів українського 
перекладу М. Лукаша та Г. Кочура, які нібито 
«засмічували мову», вживаючи відмінні від росій-
ської мови слова, зокрема «часопис», «книго-
збірня», «відсоток» та інші [2, с. 275].

Хибне трактування суспільних явищ й істо-
ричних фактів співробітники органів цензури 
побачили також у низці інших творів. Наприклад, 
із травневого номера журналу «Вітчизна» було 
вилучено нарис Є. Гуцала «Зустріч з Карпатами» 
через «надмірне захоплення старим побутом, зви-
чаями і традиціями» [16, арк. 11].

Сформувати конкретне уявлення про масш-
таби діяльності Головліту УРСР дає змога довідка 
від 26 грудня 1974 р., складена В. Маланчуком і 
П. Троньком за дорученням першого секретаря 
ЦК КПУ В. Щербицького. Із документа довідує-
мось, що загальний обсяг попереднього контролю 
за рік становив понад 210 тис. обліково-видавни-
чих аркушів друкованих видань [16, арк. 22–23].

Наступне посилення репресивних заходів 
радянської влади пов’язане із заснуванням Укра-
їнської гельсінської групи в 1976 р., яку очолив 
письменник М. Руденко. Попередні заходи цен-
зури, зважаючи на зростання дисидентського 
руху в Радянському Союзі та реакцію міжнарод-
ної спільноти, не досягли свого ефекту і потре-
бували посилення. З огляду на це відбувається 
зміна тактики партійно-радянського керівництва: 
замість політичних або кримінальних процесів 
застосовувалася каральна медицина, організовані 

кампанії з дискредитації інтелігенції з наступним 
депортуванням окремих її представників з країни 
і позбавленням радянського громадянства. Однак 
вказана проблема потребує окремого історичного 
дослідження і виходить за межі цієї розвідки.

Тільки наприкінці 1970-х рр.. мистецький 
клімат помітно пом’якшився. Спала хвиля 
«проробок» і викривальних кампаній. У січні 
1979 р. на чолі Спілки письменників Укра-
їни став П. Загребельний, який змінив на цій 
посаді В. Козаченка. Водночас у квітні 1979 р. 
з’явилася постанова пленуму ЦК КПУ про усу-
нення з посади секретаря ЦК КПУ через пере-
хід на іншу роботу – завідувача кафедри історії 
КПРС у Київському політехнічному інституті. 
Саме тоді питання ідеологічного виховання від-
ходить на другий план у діяльності В. Щербиць-
кого [18, с. 124]. Результатом цього стала акти-
візація літературного життя. Наприклад, після 
великої перерви почали друкуватися твори бага-
тьох авторів, раніше замовчуваних і критикова-
них – В. Кордуна, Ліни Костенко, Є. Сверстюка, 
В. Симоненка, В. Стуса та інших. 

Висновки. Отже, протягом другої половини 
1960-х – середини 1970-х рр. комуністична пар-
тія зосередила у своїх руках регулювальну функ-
цію в галузі ідеології, розширивши контролю-
вальну роль Головліту з цензурування друкованих 
видань. Створений механізм тотальної цензури 
став одним із важливих складників політико-іде-
ологічної системи періоду «застою».

Політична цензура негативно вплинула на 
розвиток українського друкованого слова, сут-
тєво обмежився доступ до закордонних видань, 
зокрема зарубіжної україніки. З літературного 
життя фактично було вилучено імена І. Білика, 
Ліни Костенко, Є. Сверстюка, В. Симоненка, 
В. Стуса, окремі твори О. Гончара, Є. Гуцала, 
Г. Тютюнника, Д. Павличка та інші. Лише напри-
кінці 1970-х рр., після усунення з посади секре-
таря ЦК КПУ з ідеології В. Маланчука та із змі-
ною керівництва Спілки письменників України 
українське літературне життя пожвавилось. 

Список літератури:
1. Бабюх В. Спадкоємність цензури Російської імперії в організаційному становленні системи ідеоло-

гічного контролю в СРСР. Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. 2011. Вип. 37. 
С. 82–96.

2. Баран В. Україна: новітня історія (1945–1991 pp.). Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України, 2003. 670 с.

3. Баран В. Цензура в системі тоталітаризму. Сучасність. 1994. № 6. С. 104–117.
4. Горяева Т. Политическая цензура в СССР. 1917–1991 гг. Москва : РОССПЭН, 2009. 407 c.
5. Заплотинська О. Нонконформістська інтелігенція в офіційному дискурсі 1960-х рр.: механізм фор-

мування громадської думки. Інтелігенція і влада. 2006. Вип. 6. С. 58‒66.



47

Історія України

6. Іван Білик : Євген Марчук переконував мене відмовитися від «Меча Арея»: бесіда з письмен-
ником Іваном Біликом / записав Р. Солонець. Друг читача. 2009. 3 липня. URL: https://vsiknygy.net.ua/
interview/1024/ (дата звернення: 15.07.2020).

7. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х років. Київ : Либідь, 1995. 224 с.
8. Ложков Д. Цензура в СССР в условиях международной напряженности (1970-е гг.). Вестник Мос-

ковского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2013. № 1. С. 146–166.
9. Очеретянко В. Політична цензура в системі контролю за особистістю та суспільством: до 80-річчя 

створення радянської цензури. З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. 1998. № 1/2 (6/7). С. 70–79.
10. Пресса в обществе (1959–2000). Оценки журналистов и социологов. Документы / редкол.: А.И. Вол-

ков, М.Г. Пугачева, С.Ф. Ярмолюк. Москва : Изд-во Московской школы политических исследований, 2000. 
616 с. URL: http://www.evartist.narod.ru/text25/001.htm (дата звернення: 15.07.2020).

11. Рейфман П. Из истории русской, советской и постсоветской цензуры. URL: https://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/History/reifm/19.php (дата звернення: 15.07.2020).

12. Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х ‒ початок 1990-х років. 
Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 1998. 720 с.

13. Федотова О. Політична цензура друкованих видань в УСРР–УРСР (1917–1990 рр.). Київ : Парла-
ментське вид-во, 2009. 352 с.

14. Цензура в Советском Союзе. 1917–1991. Документы / сост. А.В. Блюм. Москва : РОССПЭН, 2004. 
576 с.

15. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). Ф. 1. Оп. 25.  
Спр. 17. 121 арк. 

16. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 25. Спр. 1036. 87 арк.
17. ЦДАГОУ. Ф. 1. Oп. 1. Спр. 2058. 141 арк.
18. Якубець О. В. Щербицький та ідеологія: до питання щодо причин «маланчуківщини». Український 

історичний журнал. 2014. № 5. С. 107–125.

Malezhyk D.I. THE IMPACT OF POLITICAL CENSORSHIP IN THE UKRAINIAN SSR  
ON THE WRITERS (THE SECOND HALF OF 1960S – MID 1970S)

The article deals with the analysis of the Soviet censorship during the Stagnation. The purpose of this arti-
cle is to review the state of censorship in the Ukrainian SSR in the second half of 1960s – mid 1970s and its 
influence on the writers.

The main decisions and documents of Communist party and Soviet authorities according the censorship 
have been analyzed. The increase of the role and empowerment of General directorate for the protection of 
state secrets in the press Council of Ministers of the Ukrainian SSR have been revealed. It is pointed out, that 
the main function of censorship policy of Soviet power was the world-view function which means to picture the 
positive features of Soviet life and well-being as more as it possible.

Special attention has been given to the strained relations between USSR and Western states, which required 
the activation of censorship bodies. It has been shown, that the formation of public opinion has been one of the 
main tasks of the Soviet censorship authorities. The influence of political censorship on the Ukrainian writers’ 
activity has been described. It has been argued that increase of censorship activity undermined moral and 
motivation of Ukrainian SSR writers, caused world-view and value difference among them, casted the feelings 
of distrust and fear over them. The negative impact on literature process had the Oles Honchar dismissal from 
the Head of Ukrainian Writers’ Union and an exclusion from literary activity of considerable part of talented 
authors. It has been stressed, that the consequence of these processes was the removal of many literature works 
from the readers as well as prohibition of printing for talented Ukrainian writers.

The main positive trends in the Ukrainian spiritual life leadership have been revealed. The personnel 
changes among ideological staff have been analyzed. The main impact of new leaders of Ukrainian Writers’ 
Union on censorship policy has been shown. It has been ascertained, that these changes became a positive sig-
nal for Ukrainian literary life and facilitated the decreasing of ideological pressure on literary intelligentsia.

Key words: censorship, General directorate for the protection of state secrets in the press Council of min-
isters of the Ukrainian SSR (Holovlit), public opinion, Stagnation.
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«ВІННИЦЬКА ТРАГЕДІЯ» В ІДЕОЛОГІЧНОМУ ПРОТИСТОЯННІ 
НІМЕЧЧИНИ ТА СРСР НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ВІЙНИ

У статті висвітлюється ідеологічне протистояння сторін, які воюють, під час німецько-
радянської війни. Предметом для аналізу слугувала проведена нацистами в 1943 р. у м. Вінниці 
ексгумація тіл радянських громадян, розстріляних органами НКВС під час Великого терору 
1937–1938 рр. Розкопки, проведенні окупантами у Вінниці, розглядаються як найбільша про-
пагандистська кампанія Третього Райху в Україні. Авторами здійснено порівняльний аналіз 
розкопок у Вінниці та Катині як реальних злочинів радянської влади, які були вміло викорис-
тані німецькими пропагандистами. Ці події є яскравим прикладом політичних маніпуляцій, 
спекуляцій на трагічних подіях заради політичної та геополітичної перемоги. Наукова новизна 
роботи полягає в тому, що авторами вперше, на основі аналізу опублікованих та неопубліко-
ваних документів, спогадів очевидців, окупаційної й радянської преси, вдалось відтворити 
повну картину ідеологічного та інформаційного протистояння навколо розкопок у Вінниці 
1943 року. Було виявлено, що комісія лікарів судової медицини діяла та звітувала за відома 
Міністерства пропаганди Райху. Зі свого боку, подія мала міжнародний резонанс і знайшла 
відображення у пресі, радіо, кіно та плакатній пропагандистській продукції. Усі засоби масо-
вої інформації на окупованих територіях намагались нав’язати фактор «єврейської вини» 
за масові розстріли НКВС невинних громадян. Простежено також безпосередню реакцію 
цивільного населення на проведені масові заходи, похорони та розпізнання тіл. На основі ана-
лізу протоколів судово-медичної експертизи було встановлено, що підкомісія американського 
Конгресу після війни визнала діяльність лікарів німецької та міжнародної судової комісії у 
Вінниці легітимною. Водночас зазначено безсилля радянської контрпропаганди, яка не мала 
аргументів для дискредитації проведених розкопок. Через аналіз неопублікованих документів 
Державного архіву Вінницької області було встановлено, що з поновленням радянської влади 
у Вінниці почалась нова хвиля репресій проти всіх свідків та учасників ексгумації «ворогів 
народу». Усі вони були звинувачені радянською владою в антирадянській пропаганді та агі-
тації.

Ключові слова: Вінницька трагедія, ідеологічне протистояння, ексгумація, пропаганда, 
НКВС, репресії.

Постановка проблеми. Нацистсько-радян-
ський тоталітаризм у ХХ ст. кардинально змі-
нив свідомість людей та їхні уявлення про війну. 
Тотальна війна велась за захоплення не лише 
територій, а й за свідомість людей, котрі будуть 
боротись за ту чи іншу ідею. Потужним засобом 
поширення й нав’язування сформованих на ідео-
логічному рівні поглядів та ідей із метою впливу 
на свідомість людей і зміни їхньої поведінки є 
пропаганда. Саме тому тема пропаганди в сучас-
ному суспільстві є надзвичайно актуальною.

Перемога СРСР у війні не змінила радянську 
історичну науку й тому уроки історії не були 
засвоєні. Історію написали переможці, й вони як 
переможці стали суддями тим, хто програв. В істо-

ричній науці всі висновки були зроблені цензуро-
ваними радянськими істориками, які були пере-
конані, що оскільки комунізм переміг нацизм, то 
радянський суспільний лад є найкращою формою 
організації суспільства.

Історія радянського режиму – це історія зло-
чинів, котрі принесли стільки страждань нашому 
народові, що про них не можна мовчати. Сьо-
годні обов’язком кожного історика є повернути 
історичну правду та не дозволити її спотворити. 
Якщо злочини нацистів були доведені й покарані 
на Нюрнберзькому процесі, то злочини більшо-
виків – безжально забуто. Будь-які згадки про 
події,що дискредитують СРСР у період Дру-
гої світової війни, були табу й розцінювались 
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як шкідливі, через це вони зникли з історичної 
пам’яті на півстоліття. Саме тому багато людей і 
досі вважають, що СРСР як переможець у війні 
автоматично звільняється від будь-якої відпові-
дальності, а суперечити цьому може нібито, лише 
неосвічена, аморальна й непристойна людина.

Саме тому сьогодні деякі епохальні події Дру-
гої світової війни спотворені й забуті в україн-
ському суспільстві, якому притаманний фено-
менальний досвід «безпам’ятства». У зв’язку 
з поширенням традиції забуття історичної пам’яті 
Вінницька трагедія тут є не виключенням, а, ймо-
вірніше, закономірністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ця проблема є не просто забутою, а й не роз-
критою в історіографії. В сучасній українській і 
зарубіжній історіографії «Вінницька трагедія» 
доволі рідко розглядається як пропагандистський 
хід, на кшталт Катинської трагедії, як це, напри-
клад, зробила російська історикиня Ю. Буянова 
у своїй дисертації «Катинська справа: інформа-
ційна боротьба СРСР і нацистської Німеччини 
(1943–1945 рр.) [3]. В «Енциклопедії історії Укра-
їни» «Вінницька трагедія» трактується як один зі 
злочинів комуністичного режиму, а ексгумація тіл 
розстріляних, проведена в 1943 р. окупаційною 
владою, коротко пояснюється пропагандистською 
метою [50]. Окрему увагу на пропагандистський 
характер розкопок жертв НКВС у Вінницькому 
парку звертали С. Гальчак і С. Стельникович 
у своїх монографіях, присвяченим періоду оку-
пації Поділля [21] та Житомирсько-Вінниць-
кого регіону періоду нацистської окупації 1941–
1944 рр. [46]. Іншу сторону цих подій у Вінниці, а 
саме репресій радянської влади проти свідків роз-
копок 1943 р. у Вінницькому парку, які були зви-
нувачені в антирадянській пропаганді та агітації, 
висвітлено у статті П. Кравченка [35].

Постановка завдання. У своїй статті автори 
поставили за мету на основі аналізу опубліко-
ваних та неопублікованих документів, спогадів 
очевидців, окупаційної й радянської преси відтво-
рити повну картину ідеологічного та інформацій-
ного німецько-радянського протистояння навколо 
розкопок у Вінниці 1943 р.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Після поразки вермахту під Сталінградом та капі-
туляції 6-ї армії фельдмаршала Паулюса авторитет 
окупаційної влади в тилу падав, а союзники все 
більше зближувались із СРСР. Крах «бліцкригу», 
зріст партизанського та націоналістичного руху 
опору й загальне вороже ставлення до окупантів 
у тилу підштовхнули імперське міністерство про-

паганди Й. Геббельса апробувати новий тип полі-
тичної провокації і пропаганди, заснований на 
реальних радянських злочинах, але прикрашений, 
перебільшений і виставлений напоказ. Під час 
поступового відходу військ вермахту з території 
СРСР було здійснено кілька масштабних контр-
пропагандистських заходів.

Першим таким заходом стала розгорнута 
нацистами пропагандистська кампанія щодо 
виявлення під Смоленськом поховання з остан-
ками близько 10-ти тисяч убитих польських офі-
церів, які в 1939 р. були взяті в радянський полон. 
13 квітня 1943 р. у світі набула розголосу справа 
Катинського лісу, де й було знайдено поховання. 
Метою оприлюднення таких подій було здій-
снення розколу між союзниками антигітлерівської 
коаліції, передусім між СССР і Великою Брита-
нією. Варто сказати, що німці досягли певних 
успіхів: лондонський польський уряд у вигнанні 
розірвав відносини з радянською стороною.

Тема Катині продовжувала розкручуватись і 
далі. Вона отримала нове дихання після того, як 
у Вінниці відкрились масові захоронення розстрі-
ляних НКВС радянських громадян. Якщо справу 
Катинського лісу німці використали з метою під-
риву міжнародного авторитету, а то й розірвати 
політичну й військову співпрацю західних держав 
з Москвою, то справу Вінницького парку було 
використано для дискредитації довіри цивільного 
населення до радянської влади. Також було постав-
лене завдання про надання Вінницькій трагедії 
міжнародного резонансу. Таким чином, німці змо-
гли підкреслити безпрецедентність цих трагічних 
подій, відвернути увагу міжнародної спільноти та 
місцевого населення від своїх злочинів [34, с. 183].

Уперше виявлення братських могил у Вінниці 
з тілами політичних в’язнів, знищених НКВС, 
відбулось напочатку окупації наприкінці липня 
1941 р. Невдовзі до міста прибула група поліції 
безпеки, яка змусила євреїв розкопати десятки тіл 
на задньому дворі головного будинку комісаріату 
внутрішніх справ. Було проведено вибірковий 
розтин та розпізнання осіб. Згодом були орга-
нізовані великі похорони, що привернули увагу 
жителів міста. Після виступу одного з есесівців, 
почали збиратись родичі колишніх арештантів, 
щоб дізнатись про долі інших засуджених «воро-
гів народу». У серпні знайшли ще кілька могил 
і перепоховали тіла 83-х чоловіків і 30-ти жінок. 
Повідомлення про нові могили почали з’являтись 
частіше. Масові заходи, пов’язані з перепохо-
ваннями жертв радянської влади, занепокоїли 
польову комендатуру. Згодом усі заходи, пов’язані 
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з пошуком нових могил та ексгумації тіл, були 
заборонені через «безвідповідальну поведінку 
міліції та населення» [2, с. 192]

Інформацію про те, що заходи з викриття зло-
чинів радянського режиму відбувались ще на 
початковому етапі німецько-радянської війни, 
можна віднайти в офіційних документах СС. Так, 
у радіограмі Головного управління імперської 
безпеки від 4 вересня 1941 р. було передано наказ 
командуванню оперативних груп щодо викорис-
тання одягу розстріляних НКВС громадян для 
антибільшовицької пропаганди. Документ позна-
чений як «Таємна справа державного значення». 
В ньому йшлось про таке: «Із пропагандистською 
метою потрібно швидко надіслати сюди окремий 
одяг убитих осіб, заплямований кров’ю, зі стис-
лим описом обставин справи. У разі, якщо такого 
немає, необхідно як замінник вибирати пошко-
джені предмети одягу розстріляних» [40, с. 162].

Зважаючи на вищенаписане, керівництво 
Міністерства пропаганди Третього Райху вже 
напочатку війни розуміло значимість дискреди-
тації радянської влади в очах цивільних грома-
дян. До того ж якщо ексгумація й похорони тру-
пів, розстріляних у парку ім. Горького м. Вінниці 
були й у вересні 1941 р., не виключено, що доку-
мент стосується саме цих подій у Вінниці. Відо-
мості про ці події є також у протоколі допиту 
від 26 квітня 1946 р. звинуваченої Криловської 
Зінаїди Іванівни [28, с. 128]. Оскільки повідомлень 
про висвітлення цих подій в окупаційній пресі 
1941 р. авторами не виявлено, очевидно, німецька 
влада до певного часу намагалась не оприлюд-
нювати факти масових поховань жертв НКВС. 
Тому акція не набула масового оприлюднення.

У 1943 році з ускладненням справ німецької 
армії на східному фронті ситуація докорінно змі-
нилась. Поступово події у Вінниці стали найбіль-
шою антирадянською пропагандистською кампа-
нією німців на території України. У «Директивах 
для трактування українського питання у пресі та 
пропаганді» були прописані принципи ведення 
пропагандистської роботи в Україні. Хоча доку-
мент був виданий у квітні 1944 р., значення ексгу-
мації тіл, розстріляних НКВС, було чітко пропи-
сано у другому «принципі» під назвою «Українці 
належать до Європи»: «Більшовизм є смертю 
для українського народу. <...> Братські могили 
у Вінниці є страшним символом долі, яку б могли 
очікувати українці від більшовизму. З огляду на це 
захист Європи зі зброєю пліч-о-пліч із німець-
кими солдатами та робітниками є кровною спра-
вою українців» [48, с. 482]. Зазначене в документі 

положення дає чітко зрозуміти, чому розкопки 
у Вінниці довгий час залишались ексклюзивом і 
новиною №1 в окупаційній пресі.

Достовірної інформації про те, хто першим 
виявив могили розстріляних у Вінниці, немає. 
У спогадах перекладача комісії дослідів злочинів 
НКВС М. Селешка вказано, що 23 травня 1943 р. 
місцеві жителі випадково відкопали землю в саду 
і знайшли масу тіл убитих. Про це було одразу 
повідомлено офіційний Берлін. Серйозність у під-
ходах, до початку роботи над розкопками могил, 
проявлялась у спробах довести, що діяльність нім-
ців є законною й легітимною. У справі були заці-
кавлені такі установи, як: Міністерство східних 
окупованих територій, Міністерство закордонних 
справ, Міністерство пропаганди, Гестапо, Німець-
кий державний комісаріат тощо [44, с. 33–34]. 
В. Косик зазначав, що ці поховання було знайдено 
не німцями, а українською муніципальною служ-
бою [34, с. 189].

4, 5 та 7 червня 1943 р. працювала перша 
медична комісія з ініціативи ґебісткомісара Фріца 
Маргенфельда. В її складі був завідувач кафе-
дри судової медицини Вінницького медінсти-
туту С. Дорошенко, завідувач кафедри патоло-
гічної анатомії Кубанського медичного інституту 
професор І. Малінін та міський судмедексперт 
О. Клунко. Результат їхньої роботи був опубліко-
ваний у «Вінницьких вістях» за 17 червня [9, с. 3].  
Згодом із виявленням великої кількості тіл та 
з необхідності надання ексгумації розголосу 
для цього було вирішено зробити акцент на 
трьох основних напрямах роботи:

1) судово-медичному, на чолі із професором 
судової медицини доктором Гергардом Шрадером;

2) кримінально-поліційному, на чолі з радни-
ком Классом;

3) юридичному, очолюваному сенатс-прези-
дентом Ціглером [44, с. 34].

Якщо в Катині німці намагались залучити 
Міжнародний Червоний Хрест, то у Вінниці 
з 13–15 липня 1943 р. працювала комісія ліка-
рів судової медицини з 11 країн Європи, а саме: 
Бельгії, Болгарії, Італії, Франції, Хорватії, Гол-
ландії, Румунії, Швеції, Словаччини, Угорщини. 
Підсумки своєї роботи, а саме протокол судово-
медичної експертизи, були урочисто вручені 
докторові Вегнеру – керівнику відділу охорони 
здоров’я Остміністерства [15, с. 3]. У підсумках 
цього протоколу було зроблено висновок, що, 
враховуючи всі свідчення членів родин і свідків, 
знайдених документів і посмертних змін, комісія 
дійшла висновку, що вбивства відбувались при-
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близно в 1938 р. пострілами в потилицю в типовій 
манері НКВС [4, с. 102]. Також до міста прибула 
комісія із 13 професорів судової медицини з різ-
них німецьких університетів [4, с. 102]. Одним 
з експертів, які прибули на місце розслідування, 
був доктор Герхардт Паннінґ із міста Бонн, який 
у серпні 1942 р. проводив жахливі експерименти 
над військовополоненими євреями [38, с. 228].

Так само, як і після розкопок у Катині, 
в 1944 р. в Берліні була опублікована книга “Amtli-
ches Material zum Massenmord von Winniza” [51]. 
Після війни висновки комісій, котрі працювали у 
Вінниці, підтвердила підкомісія американського 
Конгресу під головуванням члена Палати пред-
ставників Чарльза Керстена, який представив свої 
результати Конгресу 31 грудня 1954 р. [52, p. 26].

Пропагандистська мета ексгумації тіл «воро-
гів народу» відразу простежується в першому 
офіційному судово-медичному протоколі від 
16 червня 1943 р. під авторством професора док-
тора Шрадера. В ньому зазначено, що комісія зві-
тує й діє виключно за дорученням Міністерства 
пропаганди Райху. Також було зроблено висно-
вок, що вбивства відбувались перед катинськими 
[49, с. 242–245]. Як згадував М. Селешко, самі 
учасники комісії розуміли, що їхня діяльність 
спрямована на паралізацію радянської пропа-
ганди, яка стверджувала, що німці масово вини-
щують людей на окупованій території. Одразу 
після закінчення роботи у Вінниці комісія пови-
нна була поїхати вести розкопки тіл репресованих 
у Києві та Одесі [44, с. 67]. Водночас німці вва-
жали, що розкопувати інші могили, наприклад, 
вояків армії УНР, є «політично недоцільним», 
щоб не робити натяків на можливу незалежність 
України для боротьби з Москвою [44, с. 32].

Уперше в офіційній окупаційній пресі інфор-
мація про могили жертв НКВС у Вінниці почала 
з’являтись у місцевій газеті «Вінницькі вісті» – 
органу Вінницької міської управи, що видавалась 
у 1941–1943 роках під час німецької окупації 
міста. Перша публікація на цю тему вийшла дру-
ком 3 червня 1943 р. («Жертви більшовицького 
терору у м. Вінниці»), її автором був Аполлон 
Трембовецький. Бувши заступником редактора 
газети, він став спеціальним кореспондентом, 
дослідником, опублікувавши цілу серію статей на 
цю тему. В означеній статті подано опис процесу 
ексгумації тіл розстріляних у саду на вул. Під-
лісній № 1, висвітлено історії реальних людей, 
які знайшли тіла своїх рідних. Наведено деталі 
знайдених особистих речей, одягу, за ініціалами 
котрих можна було розпізнати, кому вони нале-

жали. Також автором згадано й період репре-
сій 1938 р. й наведено методи роботи НКВС зі 
винищення населення. Загалом стаття витримана 
в антисемітському дусі для підняття духу для 
боротьби з «жидо-комунізмом» [7, с. 3]. Результа-
том численних статей Аполона Трембовецького 
в газеті «Вінницькі вісті» була книга «Злочин 
у Вінниці». Книга користувалась популярністю 
й містила матеріали про звірства більшовиків 
у Вінниці. У ній, крім численних документів, 
був іще і список 588 розпізнаних осіб [19, с. 4].

3 червня було також надруковано безкоштов-
ний спеціальний випуск «Вінницьких вістей» 
із цією ж статтею А. Трембовецького на весь 
номер. Визначним атрибутом статті, як і в мину-
лому номері, була карикатура на Сталіна з напи-
сом: «Сталін – найбільший убивця всіх віків і 
всіх народів. Погляньте на нього! Це він закату-
вав Ваших рідних і близьких» [8, с. 3]. Водно-
час нагадування про могили у Вінниці відбулось 
ще задовго до публікації статті. Так, у черговій 
статті газети «Вінницькі вісті» про Катинь було 
вказано на сенсаційність знахідки для українців, 
оскільки для них ця тема болюча тим, що нага-
дує масові могили, в котрих поховано «тисячі 
тисяч українців» [6, с. 3].

Більшість статей в окупаційній пресі про 
«Вінницьку трагедію» мали антисемітський склад-
ник. Нідерландський історик К. Беркгоф зауважив, 
що «український» підтекст з’явився в публікаціях, 
присвяченим жертвам масових репресій НКВС 
у Вінниці. Незважаючи на те, що серед убитих були 
й українці, й поляки, і євреї, й росіяни, й цивільні, 
й військові, й комуністи, й безпартійні, й навіть 
деякі службовці НКВС, контрольована німцями 
преса й радіо оголосити про те, що «10 тисяч укра-
їнців» було вбито Сталіним і євреями» [1, с. 97].

Наслідком постійної спекуляції місцевої преси 
на «українському» факторі з інформацією, що під 
час ексгумації виявлено лише тіла українських 
селян у вишиванках, викликала невдоволення 
в місцевих поляків. Після публікації списків роз-
пізнаних тіл поляки одразу ж звернулись до ґебіт-
скомісаріату із протестом, мовляв, за прізвищами, 
які закінчувались на «кий» або «ський», можна 
здогадатись, що це – поляки. Таким способом 
вони хотіли довести, що НКВС Вінниці винищу-
вало не українців, а поляків [44, с. 127–128].

Факт «єврейської вини» активно пропагувався 
у пресі. Починаючи з 6 липня 1943 року, публіка-
ції про злочин сталінської системи, трагедію укра-
їнського народу були в кожному номері «Вінниць-
ких вістей», передруковувалися районними 
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часописами. До них додавались і статті місцевих 
авторів, як-от: «Участь жидів у Вінницькому зло-
чині» [42, с. 3].

Саме тому із 682 ідентифікованих особи 
в німецькій Білій книзі “Massenmord von Winniza” 
подано прізвища 679 осіб [51, s. 248]. Німці до 
загального опублікованого списку не долучили 
двох імен вінницьких лікарів-євреїв, разом із 
якими було знайдено документи, й одного укра-
їнця з Вінниці на прохання дружини загиблого, 
адже її син був забраний до Червоної армії і йому 
загрожувала небезпека [4, с. 40]. Комісія для біль-
шої переконливості навіть збирала дані про осо-
бовий склад НКВС, щоб довести факт «єврейської 
вини». Однак виявилось, що в НКВС працювало 
більше росіян, аніж євреїв [44, с. 92]. Проте навіть 
такі факти, засвідчені комісією, не вразили місцеву 
пресу. «Вінницькі вісті» 1 серпня 1943 р. опублі-
кували статтю, в якій ішлось, що комісія нібито ще 
на початку слідства виявила, що майже весь персо-
нал НКВС у Вінниці складався з євреїв [16 , с. 3].

В антисемітській агітації проявило себе й 
духовенство, яке справляло панахиду на похо-
ронах, що висвітлювала повною мірою преса. 
В панахиді на другому похороні тіл ексгумова-
них узяли участь священики з різних районів 
Вінницької області. Єпископ Житомирського 
та Вінницького відділів Української православ-
ної церкви Григорій виступив із промовою: «Ми 
сьогодні є свідками того жахливого терору, який 
учинили юди-більшовики над кращими синами 
нашого народу. <...> Коли я дивлюсь на скато-
вані останки, які лежать у цих могилах, то перед 
моїми очима проходить постать страждальника 
Христа, котрий загинув за проповідь цієї ж самої 
правди від руки цих же самих юдеїв» [10, с. 3].

Пропагандистський апарат у пресі був задія-
ний повністю. Вінницю й Катинь постійно порів-
нювали, що надавало справі більшого розголосу. 
Підсилювало інтерес до Вінниці й те, що в Катині 
розстріляні військові, а у Вінниці – цивільні. Для 
більшого пропагандистського ефекту до Вінниці 
було запрошено журналістів із різних регіонів 
райхскомісаріату Україна [14, с. 6], а також з Іта-
лії, Румунії, Словаччини, Швеції, Болгарії, Фран-
ції, Сербії й Данії [14, с. 2]. 

Антирадянська пропаганда, котра базувалась 
на інформації про розкопки у Вінниці, поши-
рювалась усією окупованою територією. Так, 
наприклад, у російськомовній колабораціоніст-
ській газеті «За родину» було проведено прямі 
паралелі з Катинню й Вінницею, звинувачуючи 
більшовиків і євреїв [32, с. 1]. Статті на цю тему 

також друкувала й колабораціоністська німецько-
мовна газета для фольксдойчів “Deutsche Ukraine-
Zeitung”. Газета «Вінницькі вісті» іноді з неї 
публікувала фрагменти статей. Ось уривок однієї 
з них: «Масові вбивства у Вінниці для зрозу-
міння варварської системи більшовицького пану-
вання мають ще більше значення, ніж убивства 
в Катині, оскільки там учинено злочин воєнного 
порядку, який відрізняється від подібних злочинів 
наших противників тільки звірячістю своїх мето-
дів. А у вінницькій «ліквідації ворогів» бачимо те, 
що протягом останніх 20 років сповняло огидою 
весь цивілізований світ, а саме – факт мордування 
й нищення власного народу» [13, с. 1].

У газетах також друкувались історії грома-
дян, які знайшли під час ексгумації своїх роди-
чів. Наприклад, була популярною історія Франца 
Адрієвського із с. Салика Уланівського району 
Хмельниківської округи. Його в жовтні 1938 р. 
було заарештовано НКВС, а під час розкопок його 
речі знайшла дружина. «Почувши про розкопи 
у Вінниці, прийшла я сюди й ось знайшла піджак 
свого чоловіка. Я не помилилась, адже в кишені 
знайшла ще хусточку для носа з його йменням» 
[41, с. 3]. Також публікувалися списки розпізна-
них, в яких були розписані всі подробиці: звідки 
була жертва, її професія, хто й за якими ознаками 
її розпізнав. Так, наприклад, у списку був поміче-
ний Ф. Андрієвський під номером 251, і що його 
дружина розпізнала за піджаком [17, с. 2].

Органами слідства Ф. М. Андрієвський зви-
нувачувався в тому, що втік із місця висилки, де 
знаходився у зв’язку з обвинуваченням у контр-
революційній діяльності. Повернувшись у рідне 
село й нелегально там проживаючи, він нібито 
групував навколо себе куркульсько-антирадян-
ський елемент. У 1936 р. він уступив до колгоспу 
й нібито продовжував контрреволюційну діяль-
ність, поширюючи різні чутки й вихваляючи 
життя за царської влади. За подібну діяльність 
рішенням Трійки УНКВС Вінницької області від 
27 жовтня 1937 р. був засуджений до розстрілу. 
18 грудня 1937 р. Андрієвського Ф. М. було роз-
стріляно [27, с.15].

Cхожою є історія Усова Миколи Антоновича 
із с. Стрижавка, якого розпізнала дружина Усова 
Агафія за піджаком та іншими речами (номер 
185 у списку розпізнаних) [17, с. 1]. Усов М. А. 
прибув у СРСР у 1920 р. з польськими легіонами, 
а, бувши захопленим у полон, залишився жити 
в СРСР. За матеріалами справи «був вороже 
настроєний до політики радянського уряду. Вів 
наклеп на умови життя і праці в СРСР, хвалив 
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Польшу й життя там. Агітував проти підписки 
на позику «оборони країни», доводячи, що таким 
чином держава грабує народ» [26, с. 26]. За рішен-
ням Трійки УНКВС Вінницької області 7 березня 
1938 р. Усова М.А. було розстріляно [26, с. 28]

Окупаційною владою навіть планувалось спо-
рудження у Вінниці монументального пам’ятника 
жертвам НКВС. Хоча більшою мірою це була ініці-
атива населення, а не окупантів. Із початку розко-
пок преса закликала населення здавати пожертви 
й, очевидно, воно відгукувались на заклик. У місті 
інтенсивно збирали кошти, до чого долучилась й 
інспекція вузькоколійної залізниці [24, с. 148]. 
Останнє повідомлення про пожертви датоване 
станом на 10 жовтня 1943 р. Враховуючи всі 
внески, на пам’ятник було зібрано 584.135 крб. 
63 коп. [20, с. 2]. Однак подальша доля цих коштів 
залишається невідомою.

Реакція радянської влади на події у Вінниці 
не змусила на себе довго чекати. Одразу після 
публікації першого судово-медичного прото-
колу радянське керівництво активізувалось. Щоб 
похитнути довіру до медичних авторитетів із 
Німеччини та країн-сателітів, був задіяний пропа-
гандистський апарат.

12 серпня 1943 р. в газетах «Правда», «Извес-
тия» і «Красная звезда» радянська сторона, а, 
зокрема, Радінформбюро вперше офіційно відре-
агували на розкопки у Вінниці. На перших шпаль-
тах цих газет було видрукувано ідентичну статтю 
під назвою «Чергова провокація фашистських 
людожерів». Стаття, на перший погляд, є відгуком 
на німецький протокол медичного розслідування 
«зграї агентів гестапо й найманих провокаторів». 
У ній ішлось про таке: «Гітлерівські агенти, спи-
раючись на свою велику практику кривавих зло-
чинів, зробили спробу звалити провину із хворої 
голови на здорову – приписати радянським людям 
свої власні німецькі злочини. Нахабство цих шку-
родерів зайшло так далеко, що вони приписують 
радянським громадянам свої улюблені методи 
розправи з мирним населенням – постріли в поти-
лицю своїм беззахисним жертвам, закопування 
в могили живими мирних радянських людей 
тощо». Підводячи під сумнів достовірність, що 
злочин у Вінниці зроблений не НКВС, а нім-
цями, автор статті стверджує, що ці знахідки не 
є випадковими після дворічної окупації Вінниці. 
Аргументуючи це тим, що «досвідчені німецькі 
шахраї» можуть знайти в будь-якому іншому місті 
могили жертв НКВС [43, с. 1; 33, с. 1; 36, с. 1].

Тим часом розпочались активні контрпропа-
гандистські заходи радянських партизан. В околи-

цях села Стрижавки партизани залякували людей 
не ходити на розкопки, оскільки коли повернуться 
більшовики, «всіх неслухняних вистріляють та 
позакопують у викопаних могилах» [44, с. 51–52]. 
Також партизани поширювали чутки, що німці на 
місці розкопок поховали тіла євреїв, радянських 
військовополонених та українських націоналіс-
тів [44, с. 59–60].

19 серпня 1943 р. для пояснень міжнародній 
спільноті радянським керівництвом було роз-
повсюджено заяву у прес-службі радянського 
посольства в Лондоні під назвою «Катинь № 2», 
підкреслюючи це тим, що розкопки у Вінниці так 
само сфальсифіковані, як і в Катині. За змістом 
цей відгук нічим не відрізнявся від відгуку радян-
ської преси, хіба що більшим вмістом словесних 
образ у бік німців. Більше спогадів про Вінницьку 
трагедію в радянській пресі автором не виявлено, 
що свідчить про вразливість радянського пропа-
гандистського апарату. Й. Гофман зазначав, що за 
словесними образами і всім пропагандистським 
галасом була очевидна розгубленість радянського 
керівництва, знову викритого в масовому вбивстві 
перед міжнародною спільнотою [23, с. 100].

Відповідь на такі закиди радянської преси була 
надрукована 29 серпня 1943 р. в газеті «Вінницькі 
вісті»: «Бачачи обурення всього культурного світу 
й маючи дипломатичні неприємності (спершу 
Катин, потім Вінниця), більшовики з батюшкою 
Сталіним утратили спокій і почали нервуватись. 
Це часто буває з великими злочинцями, коли про-
курор викладе перед ними всі докази злочинів. 
Вони впадають тоді в шал та істерію і єдиною 
відповіддю на обвинувачення мають грубу лайку. 
Цим і треба пояснити ці зневажливі епітети та 
образи на адресу представників усіх європейських 
націй, зокрема й нейтральних держав. Безпере-
чно, ця жалюгідна і смішна спроба радянського 
інформаційного агентства відвести від товариша 
Сталіна неприємні факти та обвинувачення є 
плюванням самому собі в обличчя. Лайкою ніхто 
нічого ще не спростовував і не спростує». Автор 
відгуку підкреслює несерйозність радянських 
аргументів, зауваживши радянське місячне мов-
чання, оскільки на той момент було розпізнано 
близько 600 розстріляних, які були заарештовані 
НКВС ще до війни [18, с. 3].

У вихорі подій тема Вінниці з’явилась в укра-
їнській газеті «Голос», котра видавалась у Бер-
ліні. Стаття «Кати про Катинь» від 20 лютого 
1944 р. – це критичний відгук на повторні роз-
копки в Катині, проведені комісією радянських 
спеціалістів. У відповіді на радянську провокацію 
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автор робить висновок, що радянська сторона хоче 
перекласти на німців власний злочин у Катині. 
Водночас автор ставить питання, яким чином 
більшовики зможуть спростувати вінницькі вбив-
ства, відправивши туди «надзвичайну комісію». 
Адже там родичі розпізнали своїх близьких, заа-
рештованих НКВС. Підтверджуючи абсурдність 
цієї ідеї, автор запитує: «Може, більшовики ста-
нуть твердити, що Вінницьке НКВД керувалось 
<…> німцями?» [22, с. 4].

Однак друковані форми пропаганди не обмеж-
увались лише пресою. Німецькими пропагандис-
тами було створено цілий цикл плакатів, присвя-
чений викриттю злочинів більшовиків у Вінниці. 
На плакатному аркуші «Вінниця. Не забувай того, 
що було!» в чорний фон серпа й молота автор уміс-
тив 18 фотографій із місця трагедії. Червону фарбу 
використано для зображення кривавого радян-
ського режиму (кров стікає з державного герба). 
Схожим за змістом із «вінницької серії» був пла-
кат «Винница. Всегда помни об этом!», в якому 
поєднувалось зображення двох згорьованих жінок, 
котрі обіймають одна одну, а візуальний ряд фор-
мують 6 фото з місця подій. Такими плакатами про-
пагандисти намагались апелювати до історичної 
пам’яті про масові репресії 1937–1938 рр. та дис-
кредитувати державну символіку СРСР [39, с. 222].

Надійними пропагандистськими інструмен-
тами для оприлюднення розкопок стали радіо та 
кіно. Одні з перших повідомлень про ексгума-
цію тіл розстріляних з’явились на вінницькому 
радіо 10 червня 1943 р. з інформацією про перші 
результати проведеної роботи. Було передано, що 
знайдено не одну тисячу тіл, серед яких є й одне 
жіноче, а 80% становили селяни. Також судмедек-
спертами було викладено, яким чином розстрілю-
вали жертв [37, с. 224–225].

За наказом Міністерства пропаганди Райху 
було знято також кілька пропагандистських філь-
мів. Деякі навіть демонструвались у Вінниці 
[28, с. 169]. Ось уміст одного з них: «Після вияв-
лення злодіянь більшовиків у Катині новий кри-
вавий акт єврейського ГПУ виявлений у Вінниці 
в Україні. Тисячі українських селян і фермерів 
стали жертвами кривавого терору більшовиків. 
Місцеве населення повідомило необхідну інфор-
мацію, після чого стало можливим відшукати 
сліди злодіянь. Тисячі тіл уже ідентифіковані за 
листами, документами та особистими речами. 
Жертви масових убивств в Україні врочисто похо-
вані у братських могилах. Вінниця й Катинь тепер 
навічно позначені руками кровожерливих єврей-
сько-більшовицьких вбивць». Під насторожую-

чий жалобний музикальний супровід у фільмі 
показано відчайдушний плач жінок та дітей на 
похоронах тіл ексгумованих [5].

18 червня 1943 р. в телеграмі міністерства 
закордонних справ із Рівного в Берлін було опи-
сано першу реакцію населення на розкопки. 
Зазначалось, що співчуття з боку населення є 
справжніми, а поховання відвідують особи, які на 
основі особливих прикмет покійних або предме-
тів одягу роблять спроби розпізнань [49, с. 251].

Вінницький лікар В. Куліков у своїх спогадах 
описує атмосферу, яка панувала на похоронах роз-
стріляних: «Ішли жваві розмови. Чути було про-
кльони на адресу катів. Видно було сльози, чулись 
важкі ридання, голосіння». Також він згадує «кола-
бораціоніста», який підігрував, нагнітав обста-
новку, напираючи на звірства й жорстокість біль-
шовиків і варварське ставлення Сталіна до народу. 
На питання «колабораціоніста»: «Де, коли, бачено 
що-небудь подібне?», йому відповідали в тоні: 
«Сходи до лісу під Зарванці: там лежать 25 тисяч 
євреїв – дітей, жінок і стариків», «на Підлісній вико-
пують, а під Лукою закопують» [37, с. 227–228].

У розмові начальника комісії комісара Редера 
з М. Селешком останній зазначав, що вінницькі 
розкопки не дали того пропагандистського 
ефекту, на який сподівались німці. Факт того, що 
німці у своїй жорстокості не уступали більшови-
кам, паралізував у світі антирадянські настрої й 
перетворив їх на настрої антинімецькі [44, с. 110]. 
Стає зрозумілим, чому частина місцевих жите-
лів була переконана, що комісія досліджує власні 
злочини (вбивство євреїв), які нібито здійснені 
у Вінницькому парку [45].

Загалом, ексгумація й розкопки тіл «ворогів 
народу» справили неоднозначне враження на 
населення. З одного боку, цивільні громадяни 
були переконані у брехні НКВС, що всі, хто були 
засланий «на 10 років без права листування», роз-
стріляні у Вінниці. З іншого – поведінка окупан-
тів розчарувала сподівання українців на краще 
життя, а розкопки не зблизили вінничан із Гітле-
ром та німцями. Навпаки, цивільне населення все 
більше порівнювало колишній режим із теперіш-
нім, Сталіна і Гітлера, НКВС і гестапо. До того 
ж страх перед НКВС із поверненням більшовиків 
зростав кожного дня, особливо серед тих, хто роз-
пізнав своїх рідних під час ексгумації й чиї імена 
та особисті дані були оприлюднені в офіційній 
пресі, кіно та радіо [37, с. 229–230].

Незважаючи на довге мовчання, радянська 
контрпропаганда проти «Вінницької трагедії» 
почалась після визволення Вінниці паралельно 
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з новою хвилею репресій. На відміну від репресій 
НКВС 1930-х рр., у Вінниці почали переслідувати 
всіх, хто був присутній на ексгумації і брав у ній 
участь, розпізнав своїх родичів або ж писав про 
це у пресі. Унаслідок проведених оперативних 
заходів було заарештовано кілька десятків осіб 
із Вінниці та області, переважна більшість яких 
була звинувачена в антирадянській пропаганді та 
агітації під час участі «провокаційних розкопок 
так званих жертв НКВС». Підтвердженням цього 
є справи, що зберігаються в Державному архіві 
Вінницької області.

Яскравим прикладом є справа Ольги Сергіївни 
Білецької, 1895 р. народження, жительки села Баб-
чинці Ямпільського району Вінницької області, 
доньки священника, позапартійної, громадянки 
СРСР, українки. Під час розкопок у Вінниці вона 
розпізнала кожух свого чоловіка, репресованого 
2 грудня 1937 р. [35, с. 196–197; 12, с. 2]. Білець-
кій також інкримінували наклеп на радянську 
владу й участь у міжнародній німецькій комі-
сії для підтвердження злочинів НКВС як свідка 
[29, с. 71]. Після зізнання у своїй антирадянській 
діяльності 27 жовтня 1944 р. вона була засу-
джена, згідно з Указом Верховної Ради СРСР від 
19 квітня 1943 р., ч. 2, до 20 років каторжних робіт. 
28 вересня 1954 р. вирок було перекваліфіковано 
на ст. 54–10, ч. 2, КК УРСР зі зниженням терміну 
покарання до 10 років. 15 лютого 1955 р. Білецька 
О.С. була звільнена. Подальша її доля невідома. 
Реабілітація відбулась 20 січня 1992 р. [35, с. 198].

Показовою в цьому плані є також архівно-
слідча справа на Криловську Зінаїду Іванівну 
за ст. 54.1 «а» і 54–10 ч. п УК УРСР, Вансецьку 
Тамару Борисівну та Соломон Євдокію Кирилівну 
за ст. 54–10 ч. п УК УРСР. Підозрювані обвину-
вачувались в участі в антирадянській пропаганді 
та в розкопках у Вінниці. У першому опубліко-
ваному списку громадян Вінниччини, які були 
розстріляні Вінницьким НКВС, подавались імена 
чоловіків Соломон Є.К. і Вансецької Т. Під  номе-
ром 4 – Соломон Станіслав Йосипович – май-
стер взуттєвої фабрики «Ястреб», заарештований 
19 листопада 1937 р. [11, с. 2]. Під номером 9 – 
Дзевановський Борис Константинович – голо-
вний бухгалтер обласного банку, заарештований 
9 травня 1938 р., його розпізнала Вансецька Т. Б. 
[11, с. 2]. Криловська З.І., хоч і свідчила, що роз-
пізнала речі чоловіка, проте не визнала цього. 
Натомість комісія її записала, а її саму зняли 
у фільмі про розкопки, який демонстрували у 
Вінниці [28, с. 169] Соломон Є.К., Вансецька Т.Б. 
визнали, що виступали в радіокомітеті після роз-

пізнання своїх чоловіків [28, с. 168–169]. Усі під-
судні визнали себе винними. Криловська З.І. лише 
заперечувала видання нею громадянки Клейнбурд 
гестапо, що й не було доведено. Громадянки Ван-
сецька Т.Б. і Криловська З.І. були засуджені стро-
ком на 10 років позбавлення волі з конфіскацією 
майна й позбавлення прав на 5 років. Соломон 
Є.К. була засуджена строком на 5 років позбав-
лення волі з конфіскацією майна й позбавлення у 
правах на 5 років. У 1992 р. справи було перегля-
нуто, але вироки були залишені [28, с. 207–209].

Із поверненням радянської влади у Вінницю, а 
саме на 3-й день після вступу Червоної армії до 
Вінниці, за анонімною інформацією американ-
сько-української газети «Свобода» від 23 березня 
1944 р., стверджувалось, що близько 100 осіб, 
переважно жінок, які розпізнали своїх родичів 
серед ексгумованих у 1943 р., були розстріляні 
радянськими військовими органами. Водночас 
розстріл відбувся в міському парку на місці роз-
копаних німцями могил. Цієї версії дотримується 
й С. Стельникович [46, с. 418]. Однак дослідник 
П. Кравченко виявив лише одну справу, де під-
судний був засуджений до розстрілу. Це справа 
Олександра Яковича Колодченка, 1910 р. наро-
дження, українця, безпартійного, освіта вища. До 
окупації він працював учителем. У період окупа-
ції – редактором газети «Щотижневик Барської 
округи». Він був засуджений за антирадянську 
пропаганду, пов’язану з розкопками у Вінниці й 
за те, що написав антирадянську статтю «Справ-
жнє обличчя радянського гуманізму» [47, с. 2]. 
5 вересня 1944 р. військовим трибуналом військ 
НКВС у Вінницькій області Колодченко О.Я. був 
засуджений до розстрілу. Однак 22 листопада 
Президія Верховної ради СРСР замінила розстріл 
20-ма роками каторжних робіт. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований був 28 січня 1992р. 
[35, с. 198; 30, с. 64].

Однак репресії проти учасників і свідків роз-
копок у Вінниці проводились не лише на тери-
торії СРСР. На сторінках газети «Вінницька 
правда» було опубліковано інформацію про про-
цес «Катинь – Вінниця» в Болгарії. У статті від 
28 лютого 1945 р. архімандрит Йосиф заявив, що 
його виступ перед мікрофоном гітлерівської раді-
останції «Донау» є для нього нещастям, яке тяжі-
тиме все життя на його сумлінні. Побувавши на 
місці розкопок, архімандрит Йосиф нібито пере-
конався у свіжості тіл і в тому, що це – справа 
рук німців. Арештований Ніколо Кожухаров 
підтвердив його слова й те, що хоча німецька 
фальсифікація для них була зрозуміла, вони все 
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ж підтвердили німецькому радіо й заявили, що 
вбивство – справа росіян [31, с. 632].

5 березня у «Вінницькій правді» знову зга-
дували про справу «Катинь – Вінниця», за якою 
був допитаний колишній директор пропаганди 
Борис Коцев. Підсудний заявив, що хоча й був 
переконаний у німецькій провокації, але не знай-
шов у собі сили викрити її. Підсудний заявив, що 
населення не було зацікавлене в розслідуванні, 
оскільки німці заборонили їм бути присутніми 
під час викопування могил [31, с. 633]. Такі 
твердження є неправдивими, зважаючи на спо-
гади В. Кулікова, в яких той зазначав, що в пер-
ших похоронах брало участь близько 5-ти тисяч 
вінничан і селян [37, с. 225].

Висновки. Отже, потрібно чесно визнати, що 
не покарані, не визнані, не розібрані й забуті зло-
чини минулого приречені на повторення сьогодні. 
Вінницька трагедія являє собою яскравий приклад 
політичних маніпуляцій, навколо трагічних подій. 
Незважаючи на очевидну трагічність та злочин-
ність подій у Вінниці в 1937–1938 рр. і достовір-
ність ексгумації тіл у парку комісією німецьких 
експертів із судової медицини і криміналістики, 
які діяли за наказом і під покровительством мініс-
терства пропаганди Райху, події розкопок 1943 р. 

«ворогів народу» не обійшлись без маніпуляцій, 
підтасовки фактів та спекуляцій цією злочинною 
і трагічною подією для викриття справжнього 
«обличчя більшовизму». Саме ці фактори показу-
ють, що розкопки у Вінниці є пропагандою, а не 
простим інформуванням цивільного населення. 
Історія показала, що переможця в цьому ідеоло-
гічному протистоянні не було. З одного боку, нім-
цям удалось показати негативний образ більшови-
ків, але не вдалось уплинути на місцеве населення 
й переконати його боротись проти більшовиків. 
Як наслідок – місцеве населення впало у ще 
більший відчай і страх. Союзники дізнались про 
Вінницю лише після війни, але визнали діяльність 
комісії правдивою. Радянська сторона довгий час 
відмовчувалась і не робила офіційних заяв на цю 
тему, обмежившись емоційними викидами й лай-
кою у пресі. Але перехопити ініціативу й випере-
дити противника їй не вдалося. Захопивши заново 
Вінницю, радянська влада розпочала нову хвилю 
репресій проти свідків розкопок. Боячись виказати 
себе і спаплюжити свою репутацію перед міжна-
родною спільнотою, СРСР приховав відомості 
про Вінницю й не висунув керівникам Райху під-
озру в цьому злочині на Нюрнбергському процесі, 
як це було з Катинню.
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Melnychuk O.A., Dovhaniuk V.Yu. THE “VINNITSA TRAGEDY” IN THE IDEOLOGICAL 
CONFRONTATION OF GERMANY AND THE USSR AT THE FINAL STAGE OF THE WAR

The article highlights ideological confrontation between the warring parties during the German-Soviet 
war. The subject of the analysis was exhumation of the bodies of Soviet citizens. They had been shot by NKVD 
during the Great terror of 1937–1938. Exhumation was performed by the Soviet authorities. Carried out by the 
occupiers in Vinnytsia, the excavations are considered the largest propaganda campaign of the Third Reich in 
Ukraine. The authors conducted as real crimes of the Soviet government a comparative analysis of the excava-
tions in Vinnytsia and Katyn. It was skillfully used by German propagandists. These events are a clear example 
of political manipulation and speculation on tragic events for the sake of political and geopolitical victory. The 
scientific novelty of the work is that the authors for the first time managed to recreate a complete picture of the 
ideological and informational confrontation around the excavations in Vinnytsia in 1943. It had been based 
on the analysis of published and unpublished documents, memoirs of eyewitnesses, the occupation and Soviet 
press. It was revealed that the Commission of forensic doctors acted and reported with the knowledge of the 
Reich propaganda Ministry. The event, in turn, had an international resonance. It was reflected in the press, 
radio, film and poster propaganda products. All the mass media in the occupied territories tried to impose the 
“Jewish guilt” factor for the mass shootings of innocent citizens by NKVD. The direct reaction of the civilian 
population to mass events, funerals and identification of bodies was also observed. It was found that after 
the war a sub-Commission of the American Congress recognized as legitimate the activities of doctors of the 
German and international Commission of the judicial Commission in Vinnytsia. Information had been based 
on the analysis of the protocols of the forensic medical examination. At the same time, the powerlessness of 
the Soviet counter-propaganda was noted. It had no arguments to discredit the excavations. According to the 
analysis of unpublished documents of the state archive of the Vinnytsia region, it was found that a new wave 
of repression began as the Soviet power in Vinnytsia had been restorated. That wave began against of all 
witnesses and participants in exhumation of “enemies of the people”. All of them were accused of anti-Soviet 
propaganda and agitation by the Soviet authorities.

Key words: Vinnytsia tragedy, ideological confrontation, exhumation, propaganda, NKVD, repression.
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PREREQUISITES FOR THE ACCESSION OF REPRESENTATIVES  
OF THE UKRAINIAN WOMEN’S MOVEMENT TO THE CONSTRUCTION 
OF UKRAINIAN STATEHOOD DURING THE PERIOD  
OF THE UKRAINIAN NATIONAL LIBERATION MOVEMENT 1917–1921

Based on the analysis of scientific research devoted to the social history of Ukraine at the 
beginning of the twentieth century and its direct component – the “women’s issue”, the prerequisites 
for women’s joining the national democratic transformations of the period of the Ukrainian national 
liberation struggle of 1917–1921  are revealed. In particular, the author of the article focuses on 
the objective and subjective conditions and circumstances that contributed to the involvement of 
the representatives of the liberal-democratic and national-patriotic currents of the Ukrainian wom-
en’s movement of the early 20th century in the construction of Ukrainian statehood in this period. 
Namely: the absence of Ukrainian statehood and the entry of the Ukrainian lands of the histori-
cal and geographical region of Nadnipryansk Ukraine as a provinces into the Russian Empire, the 
entry of the liberal-democratic and national-patriotic currents of the Ukrainian women’s movement 
Naddnipryanskaya Ukraine into the Ukrainian national movement; the presence of a Ukrainian civil 
society and many years of experience in the participation of socially active women in the social and 
political life of Naddnipryansk Ukraine; The First World War, which turned out to be an accelerator 
of processes related to social and democratic transformations in countries and the growth of both the 
social status of women in the Russian Empire and the Ukrainian national consciousness; glasnost 
period in the Russian Empire and practical experience of representatives of the liberal-democratic 
and national-patriotic movements of the Ukrainian women’s movement in Naddnipryansk Ukraine in 
information and publicistic projects; the ripening of a revolutionary crisis in the Russian Empire, in 
particular in the Naddnipryan Ukraine, which caused a global crisis in the general imperial society; 
the overthrow of the Russian autocracy and the establishment of a transitional state system on the 
territory of the former Russian Empire, which led to the rise of the Ukrainian national movement in 
Naddnipryan Ukraine and gave the Ukrainians hope to build their own state. 

Key words: gender equality, woman, Ukrainian women’s movement in Naddnipryan Ukraine at 
the beginning of the 20th century, Ukrainian national movement at the beginning of the 20th century, 
Ukrainian national liberation movement of 1917–1921 .

The problem statement. Undoubtedly, the 
Ukrainian national liberation movement of 1917–
1921 has a leading place in the history of the Ukrain-
ian national movement. The question about the 
Ukrainian national movement of 1917–1921 entered 
the scientific discourse immediately after the end 
of the Ukrainian national liberation struggle of the 
same historical period. This was caused by a critical 
rethinking by contemporaries and active figures of 
the problem of the formation of Ukrainian statehood 
in the course of this historical process. The question 
has not lost its relevance to this day, continuing to 
arouse considerable interest among scientists. 

For almost a century, many memoirs and scien-
tific works have been published on the state-build-
ing processes of the period of the Ukrainian national 
liberation struggle in 1917–1921. Among them are 

historical sources of personal origin written by par-
ticipants of the Ukrainian women's movement of the 
outlined period and scientific publications devoted to 
the problem of women’s participation in the national 
revival of the period of the Ukrainian national liber-
ation struggle of 1917–1921 . 

The problem of women’s participation in the 
Ukrainian national movement at the beginning of the 
twentieth century attracted and continues to attract 
the attention of researchers. However, in the scientific 
literature on women’s history and the history of the 
Ukrainian national movement during the Ukrainian 
national liberation struggle of 1917–1921, there are 
no scientific papers on the accession of representatives 
of the Ukrainian women’s movement to the construc-
tion of the Ukrainian state of this period. Although 
the above problems are reflected in historical science. 
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Studies of this phenomenon, along with the study 
of the specifics of the historical period and the direct 
course of events that became the prologue of women's 
participation in the national movement during the 
Ukrainian national liberation struggle of 1917–1921, 
will complement the general historical picture of the 
struggle of the Ukrainian people for their statehood in 
the period indicated by us. 

The analysis of recent research and publica-
tions. On the basis of a comprehensive understand-
ing of scientific works, which makes it possible to 
find out the degree of development of the problem 
of joining representatives of the Ukrainian women’s 
movement to the development of Ukrainian statehood 
during the period of the Ukrainian national liberation 
struggle in 1917–1921  and the nature of its coverage 
of its key aspects, we came to the conclusion that in 
the scientific literature on women’s history and the 
history of the Ukrainian national liberation struggle 
in 1917–1921  there are no comprehensive scientific 
studies on the problem we have identified. 

The works published in recent years and to a cer-
tain extent related to the problem we are investigating 
contain new methodological approaches and import-
ant conceptual conclusions that determine general 
issues on the problem of joining representatives of the 
Ukrainian women’s movement in the construction of 
Ukrainian statehood during the period of the Ukrainian 
national liberation struggle 1917–1921. So, a signifi-
cant component of modern historiography of women’s 
studies concerning the problem of joining represent-
atives of the Ukrainian women’s movement in the 
construction of Ukrainian statehood during the period 
of the Ukrainian national liberation struggle of 1917–
1921  is represented by studies N. Baranovskaya [1], 
S. Bilosorochka [2], M. Bogachevskaya-Khomyak [3],  
L. Filipenko [21], A. Gerasimenko [5], N. Kuzina [8], 
A. Labur [9], N. Lobko [10], O. Morshchakova [11], 
A. Nestertsova-Sobakar [12], N. Oleinik [14; 15],  
A. Onishchenko [16], T. Orlova [17], A. Orceva [18], 
L. Petrishina [19], I. Stashin [20], L. Smolyar [6], 
L. Yatsenko [22] others. 

In general, the analysis of scientific research on 
Ukrainian historiography of women’s history and 
the Ukrainian national liberation struggle of 1917–
1921  shows that there were enough preconditions 
of an objective and subjective nature that prompted 
representatives of the liberal-democratic and nation-
al-patriotic currents of the Ukrainian women’s move-
ment to join the building of the Ukrainian state the 
specified period. 

Consideration of the problem of joining the Ukrain-
ian women’s movement to the national-democratic 

transformations of the period of the Ukrainian 
national liberation struggle of 1917–1921  shows that 
this topic is sufficiently provided by scientific litera-
ture of different types and levels. In particular, vari-
ous aspects of the problem we are studying are quite 
widely represented in the scientific literature. 

The purpose of the article is to reveal the pre-
requisites for the joining of representatives the Ukrain-
ian women’s movement of Naddnipryan Ukraine to 
the construction of Ukrainian statehood during the 
Ukrainian national liberation struggle of 1917–1921 .

Presenting the main material. The February 
Revolution of 1917 brought new socio-political real-
ities into the life of Naddnipryan Ukraine, than con-
tributed to the rise of the national consciousness of its 
population. Among those who paved the way from the 
oppressive patriarchal Russian autocracy to the cher-
ished Ukrainian democratic statehood were women. 
Namely, women-representatives of socio-political 
organizations. 

There were enough preconditions for the involve-
ment of socially active womens in the national 
democratic transformations of the period of the the 
Ukrainian national liberation struggle of 1917–1921. 
Among the main ones:

 – the lack of a state of the Ukrainian people. 
The stay of the Ukrainian lands of the historical and 
geographical region of Naddnipryansk Ukraine as 
provinces within the Russian Empire [17, p. 111]. 

Historically, in the liberal-democratic and nation-
al-patriotic directions of the Ukrainian women’s 
movement [6, p. 87], it was believed that their social 
progress directly depended on the solution of the 
“Ukrainian question”. Since they were compon-
ents of the Ukrainian national liberation movement. 
In particular, such outstanding public women and 
participants of the Ukrainian women’s movement 
as Natalia Kobrinskaya, Olena Pchilka and Zinaida 
Mirna, substantiating the inseparability of the prob-
lem of women’s emancipation from other social 
tasks, pointed to its positive solution by the Ukrainian 
national liberation movement [19, p. 16]. 

Like male representatives of the Ukrainian national 
movement, women, being part of it, sought to real-
ize the political and national-state ideals of Ukrain-
ians by building a social and legal state [6, p. 91]. 
Women-participants of the Ukrainian national move-
ment believed that only by joint efforts it was possible 
to win the freedom of the Ukrainian people, therefore 
they strongly supported men in everything related to 
the Ukrainian national cause [19, pp. 16–17]; 

 – the presence of a Ukrainian civil society. By 
March 1917, the self-organizing social system of the 
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Naddnipryan Ukraine had already formed horizontal 
social ties between members of Ukrainian society. 
Such self-organization of communities included the 
activities of public organizations, elected bodies of 
local self-government (city councils and zemstvos) 
and political parties [18, p. 52]. An important role in 
this process was played by an increase in the level 
of civic consciousness [11, p. 22]. 

Awareness of Ukrainian women, especially edu-
cated and democratically inclined, of their political 
powerlessness contributed to their active participation 
in the self-organizing social system of Naddnipryan 
Ukraine. This happened in order to achieve liberation 
from the patriarchal relations imposed on the Ukrain-
ian society by the Russian political regime [6, p. 91]. 

Women, as an organic part of the self-organizing 
communities of Naddnipryansk Ukraine, having a 
secondary position in the state under the legislation of 
the Russian Empire, were equal to men in the public 
opinion of the democratic circles of the region back in 
the 19th century [6, p. 95]. 

If we talk about the activities of civil society insti-
tutions at the local level in Naddnipryan Ukraine, then 
for example it is worth taking the period of the First 
bourgeois-democratic revolution in Russia in 1905 – 
1907. When the district zemstvo assemblies began 
to receive applications from women’s organizations 
to attract women to participate in zemstvo self-gov-
ernment. The arguments made by representatives of 
women’s organizations in Naddnipryansk Ukraine 
about the need to amend the legal provisions regard-
ing the rights and powers of elected officials were not 
meaningless. Since women at that time had the right 
to receive independent earnings, they paid taxes and 
duties on an equal basis with men, and therefore had 
the right to count on the same political rights with 
them [10, 46]. Some zemstvo leaders supported this 
initiative, pointing out the benefits that women could 
bring in contributing to public improvement. How-
ever, the proposals of both representatives of women’s 
organizations and members of the zemstvo assembly, 
set out in statements and resolutions, did not receive 
practical implementation until April 1917 [12, p. 89]; 

 – the First World War. Her is rightfully called an 
accelerator of the processes associated with social 
and democratic transformations in countries, and in 
our case, female emancipation [1, p. 80]. 

Paradoxical as it may sound, but it was the First 
World War that enhanced the influence of women in 
society, primarily contributing to the next growth of 
them role in social production. This, in turn, opened 
the way for women in Naddnipryansk Ukraine to pro-
fessional self-realization through the development of 

new professions that were inaccessible in peacetime 
and significantly reduced the level of competition in 
the domestic labor market in their favor [2, p. 33]. 

However, the incentives of the First World War 
were not limited to this. It led to the growth of national 
consciousness and understanding in Ukrainian soci-
ety of the need to change the state and legal status of 
the Naddnipryan Ukraine in the direction of building 
a Ukrainian state [1, p. 81]; 

 – the period of glasnost in the Russian Empire. We 
are talking about 1905 – 1917 [21, p. 308]. Even in 
spite of some of its limitations during the period of 
government reaction [8, p. 62], democratic-minded 
women of Naddnipryan Ukraine continued to convey 
the ideas of emancipation through the mass media 
of that time, primarily publicistic works [2, p. 35]. 
The fact that even before the start of the Ukrainian 
revolution of 1917–1921 , representatives of the 
Ukrainian women’s movement gained practical 
experience by participating in information and 
publicistic projects, is evidenced by the large number 
of women’s magazines and newspapers distributed 
among the population of the Ukrainian provinces 
of the Russian Empire in the period indicated by 
us [11, p. 15]. According to researchers of this issue, 
about sixty printed periodicals contained material 
dedicated specifically to women’s topics, primarily 
women’s labor, education and legal status [21, p. 310]; 

 – the ripening of a revolutionary crisis in the 
Russian Empire, including in the Naddnipryan 
Ukraine. The first factor that caused its growth was the 
presence of the Naddnipryan Ukraine as a part of a state 
dominated by patriarchal foundations [17, p. 113]. 
The latter circumstance negatively affected the social 
and legal status of women in the Russian Empire. Since 
it provided, obviously, unequal starting opportunities 
for men and women in realizing their needs. This 
ensured the gender asymmetry of society [11, p. 16]. 

Even with a civil society in the Russian Empire, 
the imperial society continued to be dominated by 
patriarchal consciousness and a clear indifference to 
the women's issue [6, p. 83]. Especially to the issue of 
granting a woman’s suffrage [12, p. 156]. In the mind 
of the then average man, a subject of the Russian 
monarchy, the equalization of a woman in rights with 
a man concerned only her right to education, partici-
pation in the spiritual sphere of social life, material 
and non-material production [6, p. 95; 17, p. 112]. 

It is worth noting that despite the dominance of con-
servative-patriarchal values in the all-Russian imper-
ial society, women were admitted to public life long 
before the revolutionary transformations of 1917. For 
example, to social activities. This was actively used 
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by participants of the liberal-democratic and nation-
al-patriotic directions of the Ukrainian women’s move-
ment in Naddnipryan Ukraine [16, p. 158; 9, p. 47]. 

Despite the above circumstances, gender rela-
tions in the general imperial structure of society as of 
March 1917 nevertheless testify to the clear advantage 
of women in the private sphere of society. Basically, 
they limited her activities to the household [7, p. 273]. 

All this, in turn, ran counter to the traditional 
social position of the Ukrainian woman. Since the 
basis of gender relations, Ukrainian society at one 
time laid democratic principles. Hence, it follows that 
this is the natural desire of Ukrainian women to be 
close to men both in family life and in public affairs. 
A Ukrainian woman mentally has a sense of her own 
dignity, she is used to having more freedom and rights 
than a Russian woman. Refusing to obey the patri-
archal foundations of the Russian Empire with its 
political and legal traditions, which carried obvious 
discriminatory practices against women, a Ukrainian 
woman becomes an active participant in the national 
movement. This also contributed to her involvement 
in March 1917 in the construction of the Ukrainian 
state [6, p. 104]. 

The second factor was the legal and regula-
tory framework of the Russian Empire with a clear 
anti-feminist attitude. In the public and private plane 
of the legal system of the Russian Empire, men dom-
inated [12, p. 81]. It should be noted that neither the 
revolutionary upheavals of 1905 – 1907, nor the 
example, in this regard, of the leading countries of the 
world, nor the First World War, neither the desire of 
Ukrainian women to obtain active and passive suffrage 
became the reasons for their provision [15, p. 78]. 

Even such a circumstance as the legal framework 
for a woman to obtain a passport (since February 
1914). Which, in turn, limited the power of a father, 
brother, or husband over her. Thus, giving the oppor-
tunity for women-representatives of all social groups 
of the general imperial society, without asking their 
permission, to freely move around the country, change 
their place of residence, study and have an independ-
ent income. The presence of a passport was not con-
sidered by the imperial authorities as a transitional 
stage in the matter of a radical change in the pub-
lic-legal status of women: from lack of rights to full 
participation in the political life of the state [12, p. 91]. 

The Russian absolutist political system with 
obvious political and legal norms discriminating 
against women existed until the democratic reforms 
of 1917. She did not give women the opportun-
ity to become full participants in electoral pro-
cesses [6, p. 104]. 

The third factor was the socio-economic develop-
ment of the Russian Empire and directly in the Nadd-
nipryan Ukraine of the inter-revolutionary period. 
Regarding him, the state developed under the condi-
tions of the capitalist mode of production [7, p. 271]. 

Regarding the Naddnipryan Ukraine, even before 
the start of the First World War, the result of the bour-
geois development of Ukrainian society was a certain 
destruction of its traditional estate stratification and 
the launch of emancipation processes. This social phe-
nomenon has become possible largely due to the fact 
that women have become more educated and active 
participants in social and labor relations [12, p. 79]. 

As for the branches of the economy. First of all, 
agriculture, industry, finance and transport. They were 
not able to withstand the overload of wartime, there-
fore they were in a state of crisis. In particular, they had 
an inherent low level of development and unsatisfac-
tory organization in the system of meeting the needs 
of the army and the civilian population [1, p. 87]. 

In the Russian Empire of this period, there was a 
total deficit of everything. Starting with ammunition 
and ending with consumer goods, primarily goods of 
daily demand [1, p. 88]. In turn, this deepened the 
social crisis and contributed to the emergence of a 
political crisis. All this influenced the revolutionary 
situation in the country. 

The fourth factor that led to the growth of the 
revolutionary crisis in the Russian Empire, in particu-
lar in the Naddnipryan Ukraine, was the ineffective 
gender policy of Russian tsarism, primarily in the 
sphere of state law. 

Women in the Russian Empire were full partici-
pants in the professional and labor sphere of public 
life. For example, according to the general imper-
ial Russian legislation, they had the right to engage 
in trade, handicrafts and industrial activities on an 
equal footing with men [12, pp. 111–112]. Like men, 
women paid taxes and duties, as discussed above. 

In addition, according to the peculiarities of the 
class principles of the general imperial society, 
women from its privileged strata had, albeit limited, 
but still access to public law relations. True, they 
were obliged, in accordance with the general imper-
ial Russian legislation, to delegate their powers to 
male relatives [12, p. 115]. But, nevertheless, despite 
the fact that this was an insignificant percentage of 
women citizens of the Russian Empire. And the main 
role in this was played by their belonging to privil-
eged families and their high property qualification. 
This practice also prompted to socially active women 
from other sectors of society, taking into account 
the general changes in the social status of women in 
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the general imperial society [12, p. 116], as well as 
gender policy in the countries of the Old and New 
Worlds, the same Finland (women receive electoral 
rights in 1908) [20, p. 170], actively seek the tran-
sition of society from patriarchal gender norms to 
democratic ones. 

In other words, womens of Naddnipryan Ukraine 
entered the new revolutionary reality of 1917 equal to 
men in the right to receive education, including higher 
education [13, p. 213], to perform qualified work, to 
engage in intellectual labor [7, p. 272] and participa-
tion in social and political life [3, p. 125]. But most of 
them did not have political rights, first of all, the right 
to elect and be elected to local self-government bod-
ies and to the highest legislative body [12, p. 178]. 
Since political activity, as historically developed in 
the Russian Empire, was considered the prerogative 
of mens [20, p. 171]. 

Therefore, the gender practices of the Russian 
autocracy in the context of the then social realities 
became one of the destabilizing factors of influence 
on the political system of the Russian Empire. In gen-
eral, they contributed to the exacerbation of the crisis 
in the country and the collapse of the monarchical 
system [12, p. 93], and in specific to the involvement 
of the Ukrainian women’s movement to participate 
in the perestroika processes in Naddnipryanskaya 
Ukraine. This happened because the overwhelming 
majority of women, former subjects of the Russian 
monarchy, and in our case, women of Nadnipryansk 
Ukraine, before the Ukrainian national liberation 
struggle of 1917–1921  did not even have the limited 
political rights that mens possessed [22, p. 389]. 

A natural consequence of the crisis phenomena 
not only in economics and politics, but also in social 
life was the ripening of a revolutionary crisis. In the 
winter of 1917, the population of the Russian Empire 
could not boast of social and psychological well-be-
ing, since for two years the country, like rust from 
the middle, was corroded by social contradictions and 
anti-government sentiments. Which only got worse 
with each passing day [1, p. 91]. 

The inability of the ruling regime to bring the 
state out of a protracted and deep crisis state had a 
negative impact on its authority. This was evidenced 
by: oppositional moods among the State Duma 
deputies, as a result of the government's failure 
to carry out democratic reforms [12, p. 112]; mass 
strike movement, for example, peasant women’s 
revolt [5, p. 255]; the spread of anti-government 
sentiments from the rear to the front led to the refusal 
to fight entire regiments in the active army and the 
mass desertion of soldiers [2, p. 34]. 

The above proves that the authorities in the Rus-
sian Empire on the eve of the February Revolution 
of 1917 did not control the situation in the country. 
For example, she could not stop the anti-government 
movement, which also included the women of Nadd-
nipryan Ukraine. Therefore, the ripening of a revo-
lutionary crisis in the Russian Empire should also 
be considered a powerful incentive for representa-
tives of the Ukrainian women’s movement. First of 
all, for his liberal-democratic and national-patriotic 
directions regarding their participation in the nation-
al-democratic processes during the Ukrainian national 
liberation struggle of 1917–1921. Its presence proved 
the need to restructure the socio-political system of 
the Russian Empire; 

 – change of the political regime. National 
transformations in the Russian Empire, which 
arose as a result of the revolutionary crisis and 
were consolidated by the February Revolution of 
1917, led to the overthrow of the autocracy and 
the establishment in Russia of a republican form of 
government [1, p. 87]. 

Such socio-political metamorphoses in the now 
former Russian Empire caused the rise of the national 
liberation movement in Naddnipryan Ukraine. Thus, 
laying the foundation for the Ukrainian national liber-
ation struggle of 1917–1921 [4, p. 149]; 

 – gender policy of the Provisional Government. 
The transition period in Russia to democracy opened 
up a “window” of new opportunities for women, 
leading to a change in their political and legal status 
[9, p. 47] and the growth of their social and political 
activity [14, p. 136]. Having received the right to 
vote, women-citizens of the Russian State have turned 
from an object of political control into a subject of the 
political process. 

Conclusions. Summing up the above, we consider 
it appropriate to emphasize that the women of Nadd-
nipryan Ukraine, even before the start of the Ukrain-
ian national liberation struggle of 1917–1921 , were 
noted for their social activity. Their representatives, 
as members of Ukrainian socio-political organiza-
tions, including female, being part of the Ukrainian 
national movement, showed their readiness to join 
the development of Ukrainian statehood laid by the 
Ukrainian Central Rada. 

In our opinion, the conditions and circumstances 
that prompted the women of Naddnypryansk Ukraine 
to join the national democratic reforms during the 
Ukrainian national liberation struggle of 1917–
1921  were: the absence of Ukrainian statehood and 
the entry of the liberal-democratic and national-patri-
otic currents of the Ukrainian women’s movement in 
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Naddnipryansk Ukraine into the Ukrainian national 
movement; the presence of a Ukrainian civil society 
and the participation of women in the social and polit-
ical life of Naddnipryan Ukraine; The First World War 
and the growth of both the social status of women and 
the Ukrainian national consciousness; the ripening of 
a revolutionary crisis in the Russian Empire, in par-

ticular in the Naddnipryan Ukraine, which caused a 
global crisis in the general imperial society; the over-
throw of the Russian autocracy and the establishment 
of a transitional state system on the territory of the 
former Russian Empire, which led to the rise of the 
national movement in Naddnipryan Ukraine and gave 
the Ukrainians hope to build their own state. 
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Мотуз В.К. ПЕРЕДУМОВИ ДОЛУЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЧОГО 
РУХУ ДО РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ПЕРІОДУ НАЦІОНАЛЬНО- 
ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917–1921 РР.

У статті на основі аналізу наукових досліджен,ь присвячених соціальній історії України початку 
ХХ століття та безпосередньо її складовій частині – «жіночому питанню», розкриваються переду-
мови долучення жінок до національно-демократичних перетворень періоду українських національно-
визвольних змагань 1917–1921  рр. Зокрема, автор наукової розвідки зосереджується на об’єктивних 
і суб’єктивних умовах та обставинах, які сприяли долученню представниць ліберально-демократич-
ної та націонал-патріотичної течій українського жіночого руху початку ХХ століття до розбудови 
української державності в окреслений період. А саме це: відсутність української державності та 
перебування українських земель історично-географічного краю Наддніпрянська Україна на правах 
губерній у складі Російської імперії, входження ліберально-демократичної та націонал-патріотичної 
течій українського жіночого руху Наддніпрянщини до складу українського національного руху; наяв-
ність українського громадянського суспільства та багаторічний досвід участь соціально активного 
жіноцтва у громадсько-політичному житті Наддніпрянської України; Перша світова війна (1914–
1918 рр.), яка виявилась прискорювачем процесів, пов’язаних із соціально-демократичними трансфор-
маціями у країнах; зростання як суспільного статусу жінки в Російській імперії, так і української 
національної свідомості; доба гласності в Російській імперії та практичний досвід представниць лібе-
рально-демократичної та націонал-патріотичної течій українського жіночого руху Наддніпрянської 
України в інформаційно-публіцистичних проектах; назрівання революційної кризи в Російській імперії, 
зокрема в Наддніпрянській Україні, яку спричинила глобальна криза загальноімперського суспільства; 
повалення російського самодержавства та встановлення на теренах колишньої Російської імперії дер-
жавної системи перехідного типу, що спричинило піднесення українського національного руху в Над-
дніпрянській Україні та дало сподівання українцям на побудову власної держави. 

Ключові слова: гендерна рівність, жінка, український жіночий рух в Наддніпрянській Україні на 
початку ХХ століття, український національний рух на початку ХХ століття, українські національно-
визвольні змагання 1917–1921  рр.
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Головне управління розвитку та супроводження 
матеріального забезпечення Збройних Сил України 

ЗНАКИ РОЗРІЗНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ 
УКРАЇНИ У ХРОНОТОПІ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ СИМВОЛІКИ

Мета дослідження полягає у висвітленні сутності процесу розроблення та впровадження 
символічного означення уніформи – знаків розрізнення військових звань. У початковий період, 
який хронологічно можна віднести до історичних рамок із 1991 року до 2014 року, розвиток 
знаків розрізнення військових звань відбувався під впливом радянських традицій із викорис-
танням елементів української історичної мілітарної традиції. З початком збройної агресії 
з боку Російської Федерації у 2014 році набуло актуальності питання введення нового одно-
строю і знаків розрізнення з урахуванням власне українських мілітарних традицій, зокрема, і 
з метою покращення національно-патріотичного виховання військовослужбовців і сприяння 
протидії гібридній інформаційній війні. Методи дослідження. Вибір дослідницьких стратегій 
у розкритті мети дослідження визначив застосування системного та комплексного підхо-
дів, а також історико-хронологічного, семантичного та порівняльного методів. Системний 
і комплексний підхід характерні в контексті розкриття динаміки становлення та розвитку 
військової символіки України. Історико-хронологічний метод дослідження розроблення знаків 
розрізнення військових звань дав змогу визначити періодизацію процесу. Порівняльний метод 
сприяв уточненню семантики знаків розрізнення в історичному вимірі та новітньому зна-
ченні. Наукова новизна одержаних результатів полягає у постановці та розробленні актуаль-
ної теми, яка в науковому вимірі досліджується вперше. Нові знаки розрізнення військовос-
лужбовців Збройних Сил України було затверджено Наказом Міністерства оборони України 
від 18 липня 2017 року № 370 «Про затвердження Зразків військової форми одягу та загаль-
них вимог до знаків розрізнення військовослужбовців і ліцеїстів військових ліцеїв» та Нака-
зом Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року № 606 «Про затвердження 
Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних 
Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв». Висновки. Процес опрацювання знаків розріз-
нення військових звань є складником процесу розвитку сучасної української уніформістики 
та військової символіки. Становлення системи знаків розрізнення військових звань залежало 
від об’єктивних умов історичного розвитку української державності. Система знаків розріз-
нення військових звань характеризується логічною послідовністю та взаємопов’язаністю її 
елементів, позначається впливом європейських та американських військових традицій, проте 
несе низку рис, притаманних українській мілітарній символіці.

Ключові слова: знаки розрізнення, військова символіка, уніформа, Україна, міністерство 
оборони, символічне означення уніформи.

З проголошенням незалежності України і ство-
ренням її Збройних Сил військо мало отримати 
новий однострій і відповідно нові знаки розріз-
нення військових звань. У цьому напрямі велася 
активна робота, і, хоча на той момент бракувало 
інформації про історію та знаки розрізнення укра-
їнських збройних формувань, було розроблено 
кілька проєктів, які і на сучасному етапі розви-
тку Збройних Сил були б на рівні провідних країн 
світу. На основі колекції Національного військово-
історичного музею України детально цю пробле-
матику дослідив В. Карпов [1]. Свою працю цій 
темі присвятив також М. Чмир [2]. Втім, світо-

глядна інерція не дала змоги реалізувати запропо-
новані проекти, і армія отримала дещо видозмі-
нені знаки розрізнення радянської армії [3]. Тож 
можемо констатувати, що в зазначений початко-
вий період розвиток знаків розрізнення військо-
вих звань увійшов до пострадянського етапу, 
який хронологічно можна віднести до історичних 
рамок із 1991 року до 2014 року. 

Відділом військової символіки та геральдики 
Генерального штабу Збройних Сил України у 
2009 році було розроблено проєкт нових зна-
ків розрізнення військовослужбовців, які мали 
розміщуватись на муфтах до погонів-хлястиків. 
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Проєкт передбачав використання зірки одного 
розміру для всіх категорій офіцерського складу з 
додаванням окремого елемента для старшого та 
вищого офіцерського складу і шеврони з план-
ками та дужками для рядового та сержантського 
складу [4]. Зазначені знаки розрізнення передба-
чались для професійних сержантів і старшин [5]. 
Реалізація проєкту мала безсистемний характер – 
у багатьох військових частинах її не було застосо-
вано взагалі. Реалізовано проєкт було лише в час-
тині рядового та сержантського складу.

З початком збройної агресії з боку Російської 
Федерації у 2014 році знову набуло актуальності 
питання введення нового однострою і знаків роз-
різнення з урахуванням власне українських мілі-
тарних традицій, зокрема, і з метою покращення 
національно-патріотичного виховання військо-
вослужбовців та сприяння протидії гібридній 
інформаційній війні. 

Обговорення зазначеного питання було запо-
чатковане В. Гайдукевичем у 2015 році в соціаль-
ній мережі «Фейсбук». Ним було створено групу, 
де всі охочі мали можливість подати своє бачення 
змін у парадному та повсякденному однострої та 
знаків розрізнення. Оскільки відповідно до час-
тини 5 статті 7 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» розроблення та 
затвердження форми одягу та загальних вимог до 
знаків розрізнення військовослужбовців здійсню-
ється виключно Міністерством оборони України, 
перші напрацювання групи було продемонстро-
вано міністру оборони С. Полтораку. За його 
окремим дорученням (№ 9571/3 від 26 травня 
2016 року) було створено робочу групу з метою 
розроблення проєкту нової форми одягу та знаків 
розрізнення для Збройних Сил України. До цієї 
робочої групи ввійшли, окрім військовослужбов-
ців за посадою, ще В. Гайдукевич, О. Лєжнєв, 
О. Руденко, О. Сопін, Т. Сопіна та М. Чмир [6]. 
Окрім робочої групи, міністром у 2015 році було 
утворено Центр розвитку та супроводження 
матеріального забезпечення Збройних Сил Укра-
їни (з 2017 року – Головне управління розвитку 
та супроводження матеріального забезпечення 
Збройних Сил України), у складі якого діє відділ 
військової символіки та геральдики [7]. 

Розподіляючи напрями роботи в робочій групі, 
питання розроблення знаків розрізнення армій-
ських військових звань було доручено О. Леж-
невву. Питанням знаків розрізнення корабельних 
військових звань займався представник Військово-
Морських Сил Збройних Сил України капітан 1-го 
рангу І. Мулярчук. За основу роботи було взято 

принципи історизму та системності. Вивчався 
історичний досвід функціонування знаків розріз-
нення збройних формувань періоду визвольних 
змагань 1917–1922 років [8]. За цей короткий тер-
мін існування в спадок лишилась велика кількість 
різних систем знаків розрізнення. Враховуючи 
кардинальну відмінність однієї системи від іншої, 
жодну з них не було взято за основу. Втім, значною 
мірою було використано напрацювання з цього 
питання вже в часи незалежності України. Це і 
проєкт О. Руденка 1992 року [9], і напрацювання 
відділу військової символіки та геральдики Гене-
рального штабу Збройних Сил України 2009 року. 

Усі члени робочої групи зійшлися в погляді, що 
знаки розрізнення мають розміщуватися на муф-
тах до погонів-хлястиків. Знаки розрізнення для 
рядового та сержантського складу мали познача-
тися комбінацією вузьких і широких шевронів, 
планок і дужок. Використання шевронів для позна-
чення підстаршинських посад було характерно 
для Української народної армії 1917–1918 років 
та 1920 року. Малюнок же галуна було викорис-
тано за зразком стьожок стрільців і підстаршин 
УГА [10 с. 533]. Аналогічний підхід ми можемо 
спостерігати і в нашивок Української галицької 
армії. Подібне рішення можна також спостері-
гати і в проєкті знаків розрізнення Української 
повстанської армії 1943–1944 років [11, с. 35].

Дужка і планка виступають надбанням сучас-
ної історії та були запровадженні в нашому вій-
ську 2009 року як результат впливу американської 
та європейської міліарної культури. Використання 
шевронів і дужок давало гнучкість знакам розріз-
нення в умовах майбутнього збільшення кількості 
військових звань рядового та сержантського складу.

Офіцерські звання мали позначатися «зорями» – 
чотирипроменевими зірками одного розміру, роз-
ташованими в один ряд уздовж погона. Наприклад, 
молодші лейтенанти, майори та бригадні генерали 
мали отримати одну зірку; лейтенанти, підполков-
ники та генерал-майори – дві; старші лейтенанти, 
полковники та генерал-лейтенанти – три; капітани 
та генерал-полковники – чотири. Ескіз зазначеної 
зірки було розроблено О. Руденком у 1992 році [12]. 
Введення саме такої зірки мотивувалось викорис-
танням чотирипроменевої зірки у війську Україн-
ської держави 1918 року. Приклад використання 
подібної зірки все-таки мав місце в нашій мілітар-
ній традиції, а саме – у знаках розрізнення Укра-
їнської національної армії 1945 року [3, с. 44].

Для позначення старшого офіцерського 
складу в нижній частині погона мала міститися 
«плетінка» – стилізоване зображення плетіння з 
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двох здвоєних сутажних шнурів, яке використо-
вувалось на повсякденних погонах старших офі-
церів Української держави та нарукавних нашив-
ках Української галицької армії [14, с. 41–42]. 
Схоже рішення можна також спостерігати і в про-
єкті знаків розрізнення Української повстан-
ської армії 1943–1944 років, де для позначення 
булавної старшини в нижній частині погона роз-
міщувались дві переплетені між собою галунні 
нашивки [11, с. 15].

Для позначення вищого офіцерського складу 
вирішено було використати «зубчатку» – елемент 
характерного пеличного знака генеральної стар-
шини Української галицької армії, розроблений 
Л. Лепким, який запозичив геометричний орна-
мент із народної вишивки. В УГА «зубчатка» 
використовувалась на комірі однострою і вка-
зувала як на належність до роду військ, так і на 
належність до певної категорії військовослуж-
бовців. Зокрема, стрільці і підстаршини носили 
зубчатки кольору роду військ; молодші старшини 
отримали обшивку золотим шнуром із зовнішніх 
країв; булавні старшини нашивали кольорову зуб-
чатку на золоту прямокутну підложку; генеральні 
старшини на таку ж золоту підложку нашивали 
срібну орнаментовану зубчатку [14, с. 41–42].

Для військового звання генерал армії Укра-
їни пропонувалось розміщення над «зубчаткою» 
схрещених між собою булав, як це передбачалося 
на погонах для генерального бунчужного Україн-
ської держави та на нарукавних нашивках гене-
ральної старшини УГА [15, с. 59, с. 146]. Втім, 
згодом цей варіант був доопрацьований і транс-
формувався у «зорю з булавами». На дві схре-
щені між собою булави було накладено «зорю» 
більшого, порівняно з іншими, розміру. Над цим 
знаком додатково розміщувався знак у вигляді 
центрального елемента малого Державного Герба 
України – Тризуба [13, с. 10].

Знаки розрізнення корабельного складу ВМС 
також мали зазнати кардинальних змін. Як і у разі 
з армійськими знаками розрізнення, відзнаки 
рядового та старшинського складу мали позна-
чатися шевронами та дужками, втім, на повсяк-
денній і парадній формах одягу вони мали наши-
ватись на рукав. Військовослужбовці в званні 
від матроса до корабельного старшини включно 
мали розміщувати нашивку з шевронами у верх-
ній частині лівого рукава, а в званні від головного 
корабельного старшини і вище – у нижній частині 
обох рукавів. Також нашивка мала нести зобра-
ження емблеми ВМС – Тризуба, накладеного на 
якір. При цьому у рядового і молодшого старшин-

ського складу емблема розміщувалася під шевро-
нами, а у старшого – над ними.

Офіцерські звання на двобортній тужурці мали 
позначатися виключно нарукавними нашивками, 
розриваючи радянську традицію дублювання 
звань на рукавах і погонах. Військові звання мали 
позначатися комбінацією галунних нашивок різ-
ної товщини, над якими розміщується вже згадана 
вище емблема ВМС. Також було приведено у від-
повідність до світової практики позначення вій-
ськового звання капітан 1-го рангу чотирма галу-
нами середнього розміру. 

За деяких форм одягу передбачалося вико-
ристання муфт на погонах-хлястиках, при цьому 
знаки розрізнення не повторювали армійські 
зразки, а за світовою традицією несли такі ж знаки 
розрізнення, як і на рукавах тужурок. Виняток ста-
новили лише адмірали, для яких передбачались 
такі ж знаки розрізнення, як і для їхніх армій-
ських колег, але на гаптованій золотом муфті [16].

Схожа система знаків розрізнення використо-
вувалась українськими моряками періоду перших 
визвольних змагань, тож є для нашого флоту тра-
диційною [17, с. 83–88].

Президентом України – Верховним Головно-
командувачем Збройних Сил України 5 липня 
2016 року було затверджено проєкт «Предмети 
однострою та знаки розрізнення Збройних Сил 
України», попередньо погоджений міністром обо-
рони України, начальником Генерального штабу – 
Головнокомандувачем Збройних Сил України та 
керівниками зацікавлених структурних підрозді-
лів Міністерства оборони України. Затверджені 
в проєкті знаки розрізнення вперше було проде-
монстровано під час параду, присвяченого Дню 
Незалежності України, 24 серпня 2016 року. 

9 серпня 2016 року міністром оборони Укра-
їни було затверджено «Тимчасовий порядок роз-
міщення беретного знака, емблем родів військ, 
носіння орденів, медалей та інших відзнак на вій-
ськовій формі одягу військовослужбовців Зброй-
них Сил України», яким, поміж іншого, затверджу-
вались і знаки розрізнення військових звань [17].

На основі затвердженого проєкту нові знаки 
розрізнення військовослужбовців Збройних Сил 
України було затверджено Наказом Міністер-
ства оборони України від 18 липня 2017 року 
№ 370 «Про затвердження Зразків військової 
форми одягу та загальних вимог до знаків розріз-
нення військовослужбовців і ліцеїстів військових 
ліцеїв» і Наказом Міністерства оборони України 
від 20 листопада 2017 року № 606 «Про затвер-
дження Правил носіння військової форми одягу та 
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знаків розрізнення військовослужбовцями Зброй-
них Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв».

Відповідно до наказу військовослужбовці 
Сухопутних Військ, Повітряних Сил, частин 
берегового компоненту ВМС, Високомобільних 
десантних військ і Сил спеціальних операцій 
отримали знаки розрізнення жовтого (чорного для 
ССО) металу на муфтах до погон кольору одно-
строю. Звання солдат (матрос) жодних позначень 
на муфту не отримало; старший солдат (старший 
матрос) позначався одним шевроном, молодший 
сержант, сержант і старший сержант – двома-
чотирма шевронами відповідно, старшина під 
чотирма шевронами мав додатково дужку, пра-
порщик – один широкий шеврон і дужку під ним, 
старший прапорщик – над широким шевроном із 
дужкою додатково отримував ще один шеврон. 
Молодший лейтенант, лейтенант, старший лей-
тенант і капітан позначалися на погоні від однієї 
до чотирьох зірок. Майор, підполковник і полков-
ник мали одну-три зірки над плетінкою. Генерал-
майор, генерал-лейтенант і генерал-полковник – 
відповідно, одну дві та три зірки над зубчаткою. 
Генерал армії України над зубчаткою мав зорю з 
булавами та Тризуб.

Корабельні військові звання ВМС познача-
лись нарукавними знаками розрізнення на дво-
бортній тужурці та форменці (фланелівці) та 
муфтами на погони за інших форм одягу. Матрос 
на нашивці ніс зображення емблеми ВМС, стар-
ший матрос, старшина 2-ї статті, старшина 1-ї 
статті та корабельний старшина над емблемою 
мали від одного до чотирьох шевронів, головний 
корабельний старшина – один широкий шеврон із 
дужкою під ним, мічман і старший мічман – під 
широким шевроном дві і три дужки відповідно. 
Молодший лейтенант для позначення звання 
отримав один галун середньої товщини, лейте-
нант – один середній і один вузький, старший 
лейтенант – два середніх, капітан-лейтенант – 
два середніх і один вузький, капітан 3-го рангу – 

три середніх, капітан 2-го рангу – три середніх і 
один тонкий, капітан 1-го рангу – чотири серед-
ніх. Адміральські звання на двобортній тужурці 
позначалися нарукавними нашивками у вигляді 
одного широкого і від одного до трьох серед-
ніх галунів для котрадмірала, віцеадмірала та 
адмірала відповідно. За інших форм одягу знаки 
розрізнення позначалися на чорних муфтах зуб-
чаткою та одною-трьома зірками відповідно.

Власні знаки розрізнення отримали курсанти 
і ліцеїсти. У нижній частині муфти до погона 
розміщується емблема курсанта чи ліцеїста, над 
якими містяться відзнаки військового звання. 
Наприклад, курсанти у військовому званні від 
старшого солдата до сержанта мають знаки роз-
різнення аналогічні до загальновійськових, але 
для старшого сержанта передбачено розміщення 
дужки під трьома шевронами. Ліцеїсти як знаки 
розрізнення отримали планки, що розміщуються 
вище емблеми ліцеїста. Молодший віцесержант, 
віцесержант і старший віцесержант мають від 
однієї до трьох планок відповідно.

Курсанти та ліцеїсти, що мають корабельні 
військові звання, використовують відповідні 
знаки розрізнення ВМС із заміною емблеми ВМС 
на знак курсанта чи ліцеїста.

Для польової форми одягу передбачався пря-
мокутний клапан кольору польового однострою 
з текстильною застібкою velcro, на якому вигапто-
вано темно-зеленими нитками знаки розрізнення 
аналогічні до повсякденних. Для морської служ-
бової форми передбачено аналогічний клапан 
чорного кольору з вигаптуваними блакитними 
нитками знаками розрізнення.

Підсумовуючи, можемо констатувати, що 
система знаків розрізнення військових звань 
характеризується логічною послідовністю та 
взаємопов’язаністю її елементів, позначається 
впливом європейських та американських військо-
вих традицій, проте несе низку рис, притаманних 
українській мілітарній символіці.
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Nepota I.V. SIGNS OF DISTINGUISHING THE MILITARY RANKS OF THE ARMED FORCES 
OF UKRAINE IN THE CHRONOTYPE OF THE DEVELOPMENT OF MILITARY SYMBOLS

The purpose of the study is to highlight the essence of the process of development and implementation of the 
symbolic definition of the uniform – insignia of military ranks. In the initial period, which can be chronologi-
cally attributed to the historical framework from 1991 to 2014, the development of insignia of military ranks 
took place under the influence of Soviet traditions using elements of the Ukrainian historical military tradition. 
With the beginning of the armed aggression by the Russian Federation in 2014, the issue of introducing a new 
uniform and insignia became relevant, taking into account the actual Ukrainian military traditions, including 
to improve national and patriotic education of servicemen and promote countering hybrids to information 
warfare. Research methods. The choice of research strategies in revealing the purpose of the study determined 
the application of systematic and integrated approaches, as well as historical-chronological, semantic and 
comparative methods. A systematic and comprehensive approach is typical in the context of revealing the 
dynamics of formation and development of military symbols of Ukraine. Historical and chronological method 
of studying the development of insignia of military ranks allowed determining of the periodization of the pro-
cess. The comparative method helped to clarify the semantics of the insignia in the historical dimension and 
the latest meaning. The scientific novelty of the obtained results lies in the formulation and development of a 
topical topic, which is studied for the first time in the scientific dimension. The new insignia of servicemen of 
the Armed Forces of Ukraine was approved by the order of the Ministry of Defense of Ukraine dated July 18, 
2017 № 370 “On approval of military uniforms and general requirements for insignia of servicemen and 
lyceum students of military lyceums” and the order of the Ministry of Defense of Ukraine of November 20, 
2017 № “On approval of the Rules for wearing military uniforms and insignia by servicemen of the Armed 
Forces of Ukraine and lyceum students of military lyceums”. Conclusions. The process of elaboration of insig-
nia of military ranks is a component of the process of development of modern Ukrainian uniforms and military 
symbols. The formation of the system of insignia of military ranks depended on the objective conditions of the 
historical development of Ukrainian statehood. The system of insignia of military ranks is characterized by 
the logical sequence and interconnectedness of its elements, is influenced by European and American military 
traditions, however, has a number of features inherent in Ukrainian military symbols.

Key words: insignia, military symbolism, uniform, Ukraine, Ministry of Defense, symbolic designation 
of  uniform.
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ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ  
У ПОЛТАВІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

У статті йдеться про шлюбно-сімейні відносини німецьких колоністів у Полтаві в першій 
половині ХІХ ст. Розглянуто причини та наслідки шлюбно-сімейних конфліктів, їх розв’язання 
та застосування превентивних заходів щодо неприпустимості їх у майбутньому. 

Німецькі колоністи, переселяючись у Російську імперію, мали власний культурний мен-
талітет. На українських землях вони потрапляли у мультинаціональне культурне серед-
овище. Німецькі поселенці в Полтаві становили собою окрему корпорацію, наділену правами. 
Шлюбно-сімейні відносини колоністів перебували під контролем адміністрації Німецької 
колонії: інспекції, приказу, комітету. Втручання соціуму в приватне життя було характер-
ним для патріархального суспільства в умовах існування традиційних відносин, адже в серед-
овище німецьких ткачів-сукноробів промисловий переворот проникав повільно. Для забезпе-
чення миру, спокою та стабільних відносин у Німецькій колонії 1815 року було розроблено 
спеціальні правила, які регламентували життя колоністів. Шлюби відбувалися переважно 
між колоністами і рідко з представниками місцевого населення. Ізольованість німецьких 
колоністів від місцевого населення зумовлювалася кількома причинами: намаганням уникнути 
асиміляції; збереженням релігійності (переважно лютеранства); політикою держави, спря-
мованою на підтримку ізольованості поселень, бажання не допустити поширення протес-
тантизму в державі. 

Для шлюбно-сімейних відносин німецьких поселенців були характерними замкнутість, 
сувора регламентація, дотримання порядку, дотримання букви закону. Такі особливості при-
зводили до бажаних результатів, адже серед німецьких поселенців майже не було конфліктів, 
порушень шлюбно-сімейних приписів, сварок і непорозумінь. Проаналізовані нами шлюбно-
сімейні конфлікти були нечастими і радше винятком, ніж правилом. 

Релігійність німецьких колоністів, повага до старших, моральність і порядність стали 
нормою шлюбно-сімейних відносин. Їхня повага до шлюбно-сімейних норм і правил була при-
кладом для місцевого, українського населення.

Ключові слова: німецькі колоністи, місто Полтава, шлюбно-сімейні відносини, розлу-
чення, перелюб, закон.

Постановка проблеми. Проголошення неза-
лежності України привело до її розвитку як демо-
кратичної, суверенної, правової та соціальної дер-
жави. Значну увагу було приділено забезпеченню 
прав і свобод усіх громадян держави, незалежно 
від національності, релігії, культури, мови тощо. 
Однією з головних проблем українського держа-
вотворення є забезпечення належного розвитку 
національним меншинам, яких в Україні прожи-
ває понад 100. Історично склалося так, що в нашій 
державі проживало і проживає багато людей різ-
них національностей, які, не будучи етнічно укра-
їнцями, відчувають себе українцями і пишаються 
цим, хоча й зберігають власну мову, культуру, тра-
диції, релігію, менталітет тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Історія німецьких колоністів на Полтавщині вже 
була предметом наукового інтересу дослідників. 

Ґрунтовні наукові розвідки цьому питанню при-
святили І. Павловський, В. Жук, А. Лушакова, 
О. Коваленко, О. Іваненко, І. Швайка, О. Згурський, 
С. Майзус, І. Петренко та О. Лощихін [10–12;  
2–5; 7; 17; 18; 8; 15] та інші. Вчені проаналізували 
причини та обставини появи людей німецької 
національності на Полтавщині та інших регіонах 
України, умови їхнього проживання та роботи, 
зробили висновок про цінний внесок поселенців 
у розвиток економіки, освіти, культури. 

Постановка завдання. Повсякденні шлюбно-
сімейні відносини колоністів, на жаль, виявилися 
малодослідженими дослідниками. Однак це цікава 
сфера для наукового аналізу, яка дає можливість 
виявити характер, менталітет, родинні цінності 
німецьких поселенців у Полтаві в першій поло-
вині ХІХ ст. Завданнями статті є проаналізувати 
шлюбно-сімейні відносини німецьких колоніс-
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тів у Полтаві, виявити їхні особливості, показати 
причини шлюбно-сімейних конфліктів і дослі-
дити превентивні заходи адміністрації Німецької 
колонії з метою не допустити їхнього повторення 
в майбутньому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Першим генерал-губернатором на дві губер-
нії – Полтавську і Чернігівську – був Олександр 
Куракін (1759–1828) – людина високоосвічена, 
культурна, відомий громадський діяч. Прибувши 
до Полтави, він розпочав розбудовувати місто. 
Запросив із Петербурга архітектора Михайла 
Амвросимова (1760–1825), який розробив проєкт 
забудови міста, за яким місто поділялося на квар-
тали і розширив його межі. 

О. Куракін відразу поставив питання про те, 
що всі будівлі має бути зведено з якісної цегли. 
Він почав дбати про влаштування міських цегель-
них заводів. Два з таких заводів було влашто-
вано за Задихальним яром (місце в Полтаві, де 
були скотобійні), біля річечки Полтавки (Тара-
пунька) під Хрестовоздвиженським монастирем. 
Для виготовлення цегли запросили з Поволжя, 
із Саратова вісьмох німців-колоністів. На думку 
О. Куракіна, прибулі німці мали передати досвід 
полтавцям у цій справі. Поміщикам було оголо-
шено пропозицію надсилати своїх кріпаків для 
оволодіння майстерністю виготовлення цегли під 
керівництвом німців-колоністів. 

На початку ХІХ ст. Росія відчувала військову 
загрозу Наполеонівської Франції. Не вистачало 
сукна та інших тканин для обмундирування 
армії. Сукно раніше закупляли в Англії, але на 
початку ХІХ ст. торговельні зв’язки було пору-
шено через континентальну блокаду, влаштовану 
Францією. Це й спонукало розвивати власну тек-
стильну промисловість.

На Полтавщині було добре розвинене вівчар-
ство, населення заготовляло багато якісної вовни, 
з якої можна було робити сукно. З метою органі-
зації цього на державному рівні князь О. Кура-
кін уважав за необхідне запросити з-за кордону 
кваліфікованих сукноробів. 20 червня 1808 року 
імператор Олександр ІІ затвердив указ про запро-
шення до Російської імперії майстрів із Моравії, 
Богемії, Саксонії, Баварії, Ельзасу для виготов-
лення армійського сукна. 

О. Куракін запропонував поселити їх у Пол-
таві, Кременчуці, Костянтинограді (нині місто 
Красноград Харківська область) – у тодішній 
Полтавській губернії. Він розробив умови та 
обов’язки колоністів. 

У листопаді 1808 року до Полтави прибуло 
шість сімей перших колоністів, суконних і шер-

стяних справ майстрів. Для колоністів було виді-
лено землю біля цегельних заводів у Задихаль-
ному яру, де збудували будинки [2, с. 19].

Наступники князя О. Куракіна, генерал-губер-
натори Яків Лобанов-Ростовський (1760–1831), 
а потім Микола Рєпнін (1778–1845), опікувалися 
колонією. 

У Полтаві оселилося 54 сім’ї колоністів 
(249 осіб), Костянтинограді – 41 сім’я (218 осіб), 
Кременчуці – дві сім’ї (10 осіб). Всі колоністи 
були бідними людьми, вихідцями із селян і тка-
чами за професією [2, с. 24]. 

Першими поселенцями в Полтаві були: Бей-
стер, Беккер, Бер, Брунзель, Вернер, Вольф, Геніх, 
Голле, Гофман, Еккерт, Зориш, Капш, Клар, Кра-
узе, Крігер, Ланге, Лешке, Матезіус, Мельцер, 
Міллер, Міхаеліс, Носке, Паде, Петтель, Ріхтер, 
Роде, Ромер, Йоган Трепке, Тренскі, Тун, Фарен-
круг, Цейшнер, Цірбург, Шейнерт, Шіллінг, Шіс-
лер, Штарк та інші [10, с. 25–26]. 

Німецькі сукнороби вирізнялися працьови-
тістю, дисципліною, добропорядністю в сімейних 
відносинах. Відоме ім’я лікаря Івана Саара, який 
добросовісно виконував свої обов’язки. У Німець-
кій колонії діяли початкові школи, де діти вивчали 
Закон Божий, читання та письмо. 

У 1808 році у Німецькій колонії було ство-
рено інспекцію у складі інспектора і трьох його 
помічників для управління. Колоністи розробили 
правила у 1815 році, за якими жили. Ініціював це 
помічник інспектора Кондура. Правила було скла-
дено німцями Роде, Кларом, Мельцером, Міхаелі-
сом, Йоганом Трепке, Тренським і вдовою Єлиза-
ветою Гофман. 

Для управління Німецькою колонією 
у 1820 році замість інспекції було створено при-
кази (очільники – Юліан Лешке, Богдан Мельцер), 
до якого входили: шульц (староста), писар, два 
засідателі (байзітцери). 

Колоністи повністю залежали від адміністра-
ції, за винятком кримінальних справ, коли вони 
підлягали розгляду в суді. Без згоди приказу не 
можна було залишати колонію, одружуватися. 
За непослух приказові був штраф – 2 руб. Приказ 
видавав паспорт на період відпустки (з місяці). 
Лайка і образи між колоністами заборонялися, 
інакше стягувався штраф від 10 до 20 коп. Штра-
фували тих, кого було помічено в п’яному або 
непристойному вигляді. Винуватець та учасник 
бійки сплачував штраф 50 коп.

Німецькі поселенці були глибоко релігійними 
людьми, переважно сповідували лютеранство. 
Підлягали штрафу ті особи, які протягом року не 
брали участі в богослужінні. Ті німці, які протя-
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гом трьох років не долучалися до святих таїнств, 
виключалися з общини доти, доки знову не почнуть 
виконувати обряди. Ці інструкції було складено 
колоністами, і їхньою метою було навести лад у 
громаді та забезпечити належний порядок [19]. 

До обов’язків старости (шульца) належали: 
привчати колоністів дотримуватися морально-
етичних норм, виховувати у молоді повагу до 
старших, батькам показувати дітям приклади пра-
целюбства, чесності та порядності, судити, але 
в справах, які не перевищують цінність 25 руб., 
доповідати Малоросійському військовому губер-
натору про кількість народжених, померлих і 
одружених. Стежити за тим, щоб колоністи щоне-
ділі та у святкові дні відвідували церкву; не сва-
рилися між собою і не зводили наклепи (інакше 
мали сплачувати штраф у сумі 2 руб., а тих, хто не 
міг його сплатити, саджали на хліб і воду на тиж-
день під арешт); з метою запобігання пожежам не 
ходили вночі зі свічками й запаленими люльками; 
не ходили після 22:00 в непристойному вигляді; 
не допускалися в колонію жінки легкої поведінки, 
однак «если же кто из колонистов даст им в своем 
доме приют, то на первый раз такой колонист отда-
ется на общественные работы на три месяца, а во 
второй раз у него отбирают дом и он высылается 
из колонии, о чем, впрочем, приказ представляет 
на усмотрение генерал-губернатора» [10, с. 53]. 

Фактично старости виконували поліційні 
обов’язки. Старости мали стежити, щоб коло-
ністи вели тверезе і спокійне життя, «они 
должны были вразумлять о благочинии церков-
ном, о долге каждого посещать в воскресные, 
праздничные и торжественные дни службу 
Божию, толковать, вразумлять и научать, что до 
добронравия и пользы к общежитию относится, 
так чтобы молодые к родителям и старикам были 
почтительны и послушны, а сии примерами сво-
ими учили бы их трудолюбию, честности, воз-
держанию и мирному в колониях и семействах 
сожитию» [10, с. 51]. Ім’я недбайливих колоніс-
тів старости зобов’язані були заносити в списки 
для генерал-губернатора, щоб можна було вия-
вити добропорядних і непорядних та щоб трудо-
любиві могли мати переваги та довіру. 

Колоністи, як правило, вели тверезий спосіб 
життя. В 1809 році вони звернулися з проханням 
в інспекцію закрити шинок у колонії, позаяк він 
був притулком непорядних людей. 

Адміністрація Німецької колонії мала право 
втручатися в сімейні справи та призначала пока-
рання за порушення шлюбних норм, коли коло-
ністи зверталися до неї. 

У 1816 році костянтиноградський колоніст 
Бейрлейн скаржився віцегубернатору Бояринову 
на свого зятя, колоніста Трешау. Тесть звинувачу-
вав зятя в лінощах і поганому поводженні з дру-
жиною, що призвело до того, що вона залишила 
чоловіка й переїхала жити до батька. Бейрлейн 
просив дозволу залишити дружину в себе доти, 
доки її чоловік «возчувствуется и в жестоком с 
нею несправедливом поступке придет в раска-
яние» [10, с. 30]. Однак розслідування обста-
вин справи призвело до неочікуваних висновків, 
адже з’ясувалося, що дружина нехтувала чоло-
віком, навіть «возымела знакомство с другими 
холостыми учениками и даже два раза оставляла 
мужа» [10, с. 30]. Вона била свого чоловіка, який 
ніколи її не ганьбив, а навпаки – був поблажливим. 

Подружжя вислали до Полтави для виправлення 
та посадили в гамівний будинок («смирительный 
дом»), як практикувалося тоді. 

Інший колоніст Прогацький скаржився на 
свою дружину, яку звинувачував у перелюбі. Вона 
втекла від нього до іншого колоніста. Розсліду-
вання потребувало подвійне порушення шлюбно-
сімейних норм: перелюб дружини і блуд німець-
кого колоніста, який прийняв до себе заміжню 
жінку. Розслідування довело провину жінки, і її 
посадили на тиждень у в’язницю. Потім поміч-
ник інспектора колонії повернув її до чоловіка та 
наказав усім колоністам «дабы напред лишить ее 
всех способов к новым ее затеям и беспокойству 
начальству, сделать подтверждение, чтобы ни один 
из них принять Прогацкую не смел» [10, с. 30].

У 1841 році в Полтаві було створено комітет 
для покращення управління Німецькою колонією. 
До нього в 1846 році надійшла скарга від костян-
тиноградського колоніста Готфріда Зенклейтера 
на свою дружину Юлію, яку він звинувачував у 
перелюбі. Сам позивач був лінивим, самовільно 
залишав колонію. Приказ у Костянтинограді 
доручив пастору опікуватися ним, умовити його 
повернутися до порядного життя. Однак такі 
заходи не принесли результатів. Юлія втекла 
від нього в Полтаву, де оселилася в німецькій 
колонії у своєї сестри, яка була заміжня за коло-
ністом Шейнертом, і продовжувала вести непо-
рядне життя. Приказ прийняв рішення: «Юлию 
Зенклейтер отправить в Полтаву в смирительный 
дом на один месяц, а ее супруга «за допущение 
жены своей к разврату» и за неодобрительное 
поведение «употребить на общественную работу 
на 6 недель» [10, с. 79]. Подружжя бажало всту-
пити в полтавську чи костянтиноградську коло-
нію, однак їм відмовили. Тоді приказ ухвалив 
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рішення – призначити їм на 3 місяці виконання 
громадських робіт, однак відстрочили виконання 
свого рішення на пів року, бо подружжя дало 
слово виправитися. Юлія Зенклейтер залишилася 
в полтавській колонії і займалася годувальницвом 
(«кормчеством»). 

У 1856 році подружжя покинуло Німецьку 
колонію, свій будинок передали багатому коло-
ністу Карлу Трешау, однак цю оборудку оскаржила 
родичка Луїза Зенклейтер, проте через вимогу 
комітет зробити капітальний ремонт будинку вона 
відмовилася від нього. Відремонтувала його Юлія 
Зенклейтер, яка заробила гроші годувальництвом. 

Колоністи відмовлялися приймати у своє 
товариство людей ненадійних і сумнівних. 
У 1843 році приказ відмовився прийняти Самуїла 
Міхаеліса із сином як людину з поганою поведін-
кою. В 1856 році приказ відмовився прийняти в 
товариство колоністів послушника. Від німкені 
Меланії Іванової, дочки Зенклейтера, народився 
в 1827 році незаконний син Іван Зенклейтер. 
В 1854 році він вступив до Полтавського Густин-
ського монастиря, де, пробувши два роки, через 
хворобу покинув монастир. Вважаючи себе нім-
цем, він просив приказ вступити до товариства 
колоністів, але йому відмовили. Вдову ж Моок 
приказ звільнив із товариства для переїзду до 
монастиря [10, с. 81–82]. 

У 1849 році мешканка колонії Варвара ф. Денц 
подала скаргу губернатору на свого чоловіка, де 
скаржилася на його безпутне життя, жорстоке 
поводження з нею і незабезпечення родини. Ста-
роста Кункель і бейзітцери Вільгельм Міллер і 
Вільгельм Трепке провели розслідування. При-
каз ухвалив рішення: ф. Денц є сином покійного 
поручика голландської служби, а тому вжили всіх 
заходів для вигнання його з фабрики [10, с. 82].

Таких справ про втручання адміністрації 
у приватне життя колоністів було багато. 

Ніхто з колоністів у жодному разі не мав права 
здавати або продавати своє майно іншим колоніс-
там. Допускалося це лише у разі, коли в колоніста 
не було дітей і спадкоємців, а хвороби й старість 
не давали змоги вести господарство. Операції 
купівлі-продажу відбувалися лише з дозволу гене-
рал-губернатора. 

Часто передання будинків іншим колоніс-
там було умовою утримання їх до смерті. Най-
частіше таке передання відбувалося бездітними 
колоністами, які не мали спадкоємців і не могли 
вже працювати через старість і немічність. 
У 1850 році колоніст Каменський передав свою 
садибу Августу Трепке з умовою догледіти його 

до смерті. В Костянтинограді вдова колоніста 
Христина Ширман передала свій будинок і спад-
кові володіння Фрідріху Шоффа з умовою сплати 
його боргу 30 руб. 39 коп. Готфрід Міхаеліс пере-
дав свій будинок Вільгельму Трепке, колоніст 
Нейзнер – Едуарду Гофману [10, с. 83]. 

Траплялися і протести з боку родичів щодо 
передання цих будинків. У полтавській колонії про-
живала вдова Йоганна Тун, яка після смерті чоло-
віка передала будинок Августу Кункелю, що був 
старостою приказу. Кункель володів цим будин-
ком тривалий час. Раптом з’явилася претендентка 
на будинок Флорентіна Брунк, сестра покійного 
чоловіка Йоганна Туна. Приказ ухвалив рішення: 
відібрати будинок у Кункеля і віддати його Брунк 
і дітям другої сестри Туна Єлизавети Доротеї 
Ланге. Губернатор став на сторону Кункеля, апе-
люючи до того, що жоден із родичів не догледів 
вдову Туна. Будинок залишили Кункелю [10, с. 83]. 

Були випадки передання будинку родичам. 
Зокрема, вдова колоніста Мартина Капша пере-
дала будинок у костянтиноградській колонії з 
5 десятинами землі відразу 7 родичам [10, с. 85]. 

У Німецькій колонії було благодійне товари-
ство, яке піклувалося про вдів і сиріт. Вдову нама-
галися швидше видати заміж за іншого колоніста, 
щоб матеріально забезпечити її і сиріт і щоб не 
простоював ткацький верстат. Круглих сиріт від-
давали на виховання колоністам [19]. 

У 1861 році письменник Олександр Конись-
кий писав: «В настоящее время всех колонистов 
в Полтаве считается 254, а в Константинограде 
268 душ; но между ними найдется не более пяти-
шести сколько-нибудь достаточных семейств; 
все же прочие в самом худшем положении, хотя 
долг приказу общественного призрения уже 
выплачен – Где же, в самом деле, зло бедности? 
Между колонистами положительно нет ни пья-
ниц, ни воров, ни расточителей; все они люди 
трудолюбивые, аккуратные; но отчего они бедны? 
Отчего правительственные пособия не улучшили 
их состояния? Наши немцы объясняют это явление 
следующим образом: 42 арш. сукна выделывается 
семейством из 4 душ в 14 дней. При этом фабри-
кант, кроме труда, расходует на масло, клей, осве-
щение, отопление, на починку инструментов, на 
валку, стрижку и отделку сукна, да на свой счет уку-
порит и отвезет сукно в Кременчуг, где из комис-
сии ему дадут за каждый аршин 75 коп.; а с этого 
не разживешься. По этому расчету выработаешь 
в сутки от 7 до 10 коп. Разве можно из этого 
содержать семейство? Слава Богу, теперь долг 
казне уплатили, авось поправимся!» [6, с. 70–71]. 
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30 травня (11 червня) 1867 було опубліковано 
закон про ліквідацію Німецької колонії в Полтаві. 
Із генезою буржуазних відносин у Російській 
імперії, будівництвом великих фабрик зі значними 
капіталами та машинами для виготовлення сукон 
домашнє, ручне виробництво німецьких ткачів-
поселенців уже було не на часі. Вони тяжко пра-
цювали, але ця робота вже не приносила бажаних 
прибутків і не давала можливості добре жити. 

Висновки. Німецькі поселенці в Полтаві 
становили собою окрему корпорацію, наділену 
правами. Шлюбно-сімейні відносини колоністів 
перебували під контролем адміністрації Німецької 
колонії: інспекції, приказу, комітету. Втручання 
соціуму в приватне життя було характерним для 

патріархального суспільства в умовах існування 
традиційних відносин, адже в середовище німець-
ких ткачів-сукноробів промисловий переворот 
проникав повільно. Шлюби відбувалися пере-
важно між колоністами і рідко з представниками 
місцевого населення. 

Для шлюбно-сімейних відносин німецьких 
поселенців були характерними замкнутість, сувора 
регламентація, дотримання порядку, дотримання 
букви закону. Такі особливості приводили до бажа-
них результатів, адже серед німецьких поселенців 
майже не було конфліктів, порушень шлюбно-
сімейних приписів, сварок і непорозумінь. Про-
аналізовані нами шлюбно-сімейні конфлікти 
були нечастими і радше винятком, ніж правилом.
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Petrenko I.M. MARRIAGE-FAMILY RELATIONS OF GERMAN COLONISTS IN POLTAVA IN  
THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY

The article deals with the marriage and family relations of the German colonists in Poltava in the first half 
of the nineteenth century. The causes and consequences of marital and family conflicts, their resolution and the 
application of preventive measures for their inadmissibility in the future are considered.

German colonists, moving to the Russian Empire, had their own cultural mentality. In the Ukrainian lands, 
they fell into a multinational cultural environment. The German settlers in Poltava were a separate corpo-
ration with rights. The marriage and family relations of the colonists were under the control of the adminis-
tration of the German colony: inspections, orders, committee. The interference of society in private life was 
characteristic of patriarchal society in the context of the existence of traditional relations, because in the midst 
of German weavers, the industrial revolution has penetrated slowly. In order to ensure peace, tranquility and 
stable relations, special rules were laid down in the German colony of 1815, which governed the lives of the 
colonists. Marriages took place mainly between the colonists and rarely with representatives of the local popu-
lation. The isolation of the German colonists from the local population was due to several reasons: the attempt 
to avoid assimilation; preserving religiosity (mainly Lutheranism); a policy of the state aimed at supporting 
the isolation of settlements, the desire to prevent the spread of Protestantism in the state. 

The marriage and family relations of German settlers were characterized by seclusion, strict regulation, 
observance of the order, following the letter of the law. Such features led to the desired results, as there were 
almost no conflicts among the German settlers, violations of marital and family regulations, quarrels and 
misunderstandings. The marital-family conflicts we analyzed were infrequent and rather an exception than the 
rule.

The religiosity of the German colonists, respect for the elders, morality and honesty became the norm of 
marriage and family relations. Their respect for marriage and family rules was an example for the local, 
Ukrainian population.

Key words: German colonists, Poltava city, marriage and family relations, divorce, adultery, law.
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ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ КИЯН У 1919 РОЦІ  
У ЩОДЕННИКАХ СУЧАСНИКІВ

Для історії повсякденності особливе значення мають документи особистого походження, 
зокрема щоденники, в яких зафіксовані свідчення безпосередніх учасників подій, що цікав-
лять дослідника. У статті на основі аналізу щоденникових записів сучасників революції 
1917–1920 рр. вивчається повсякденне життя киян у 1919 році. Суб’єктивний характер 
щоденника як письмового документа дозволяє охарактеризувати суспільні настрої в певний 
історичний період, оскільки автори висловлюють погляд своєї соціальної групи. Регулярність 
щоденникових записів створює можливість оцінити щоденну реакцію окремих представників 
суспільства на трансформацію повсякденних практик. З іншого боку, ведення щоденника про-
тягом тривалого часу дозволяло автору порівняти можливості для виживання пересічних 
обивателів в умовах неодноразової зміни влади.

Крім того, побутові подробиці, зафіксовані на сторінках щоденників, слугують безцінним 
свідоцтвом для реконструкції повсякденного життя в конкретних умовах. Ідеться про зусилля, 
які потрібно було докладати городянам для задоволення елементарних людських потреб. За 
всіх спільних ознак щоденникових записів, між досліджуваними документами є певні відмін-
ності, зумовлені віковими та соціальними особливостями авторів. У щоденнику академіка 
В.І. Вернадського велика увага надавалась спробам отримати та оцінити інформацію про 
події, котрі відбувались; київська студентка намагалась охарактеризувати психологічні 
процеси у своєму найближчому оточенні і власну реакцію на навколишню дійсність; киянка 
«Л. Л-а» найбільше була стурбована забезпеченням фізичного виживання своїх близьких. Зага-
лом, документи особистого характеру періоду революції демонструють поступове нарос-
тання негативних явищ у психологічних настроях городян, зниження рівня соціальних очіку-
вань, розширення меж пристосованості в умовах наростання хаосу та загального дефіциту.

Ключові слова: революція 1917–1920 рр., Київ 1919 р., самоорганізація суспільства, сус-
пільна психологія, первинні потреби.

Постановка проблеми. Історія повсякден-
ності – один із сучасних напрямів історичної 
науки. Для цього напряму властиво особливе став-
лення до джерел. Це не тільки власне історичні 
документи, офіційні та неофіційні письмові та 
усні свідчення, зображально-візуальні документи, 
а й неісторичні – літературні, лінгвістичні, культу-
рологічні. Особливо важливою для історії повсяк-
денності є роль джерел особистого походження.

Одним із найважливіших періодів в історії 
повсякденності України ХХ ст. є 1917–1920 рр., 
коли звичайні громадяни зіткнулись із масою про-
блем у реалізації своїх побутових потреб. Проблеми 
були викликані багаторічною війною, численними 
політичними трансформаціями, наростаючою еко-
номічною кризою. Особливості епохи зумовили 
недостатню повноту історичних матеріалів, їх 
фрагментарність, політичну ангажованість. Нау-
ковий інтерес до теми, яка пропонується, полягає 
в пошуку та відборі інформації, що міститься в без-
посередніх свідоцтвах сучасників подій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед провідних дослідників історії повсякден-
ності є певні розбіжності в розумінні предмету 
дослідження, які впливають на вибір головних 
джерел, серед яких у кожного історика є най-
улюбленіші. Так, один із засновників французької 
школи історії повсякденності Ф. Бродель [1] осно-
вну увагу надавав, зокрема, змінам у людському 
одязі та харчуванні, тому аналізував розвиток моди 
в часі та просторі та гастрономічні пристрасті 
певної доби. Ще один відомий французький уче-
ний М. де Серто [2] високо оцінював інформаційні 
можливості біографічних фактів, нотаріальних і 
парафіяльних записів, бухгалтерських рахунків, 
земельних кадастрів. Авторитетний німецький 
фахівець з історії повсякденності А. Людтке [3] 
залучив до наукового обігу інтерв’ю німецьких 
солдат періоду Другої світової війни та листи, 
які солдати посилали своїм роботодавцям. Крім 
цього, він вивчав малюнки, щоденники, фотогра-
фії, фільми. Російські історики Н.Б. Лєбіна [4], 
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І.В. Нарський [5], А.О. Семенов [6], крім тради-
ційних газетних публікацій, статистичних даних, 
спогадів та щоденників, вивчали такі докумен-
тальні свідоцтва, як частушки та анекдоти. Такий 
самий перелік джерел запропонувала читачам 
відома дослідниця Ш. Фіцпатрик [7].

Широке залучення та плідне використання цих 
та багатьох інших джерел,на думку згаданих авто-
рів, дозволить пам’ятати справжніх свідків історії 
і спробувати розширити щоденне життя не лише 
до «кількох відомих людей» у ньому.

Постановка завдання. Метою статті є 
вивчення джерел особистого походження, які 
можуть залучатись під час вивчення повсякден-
ного життя мешканців українських міст у 1917–
1920 рр. Для її досягнення передбачається реа-
лізація таких завдань, як визначення характеру 
інформації, котру містять ці джерела; розгляд 
різних категорій щоденникової літератури та сту-
пінь їх значення у вивченні теми; характеристика 
щоденної реакції окремих представників суспіль-
ства на трансформацію повсякденних практик.

Викладення основного матеріалу дослідження. 
До джерел, які залучені у статті, належать переду-
сім щоденники, записи в котрих робились протягом 
1919 р. Їх вели академік В.І. Вернадський [8] та дві 
киянки, які не вказали своїх прізвищ. Одна з них 
назвала себе «київською студенткою» [9], друга 
зашифрувалася як «Л. Л-а» [10]. Автори щоден-
ників цілком природно левову частку записів при-
свячували власним враженням від подій, що від-
бувались навколо, та настроям, які виникали в них 
та в їх оточенні. У щоденнику академіка В.І. Вер-
надського 1 березня 1919 р. з’явилась красномовна 
фраза про настрій його друзів після приходу біль-
шовиків – вони були «вибиті з колії». У гості до 
нього зашли С.М. Майборода, який шукав роботу, 
потім Гудим-Льовкович, що пропонував зняти три 
кімнати в його квартирі зі страху перед новою рек-
візицією. «У них покірна розгубленість, але гли-
боко проникло відчуття ненависті та презирства» 
[8, с. 133]. У квітні Вернадський записав декілька 
слів про свою дочку, яка «настільки цінує «дріб-
ниці життя», як ми не цінували, старий звичай їй 
дорогий, котрий нам був байдужий». У суспіль-
стві дедалі більше нагромаджувалось ненависті, 
байдужості до життя, тупого відчаю. Підійма-
лись «дикі інстинкти самозбереження» [8, с. 136].

Київська студентка ділилась зі своїм щоденни-
ком потаємними думками: «Скрізь комісари, які 
все псують і в усе утручаються. У нас дедалі сум-
ніше й сумніше, життя дорожчає, утиски збільшу-
ються, всі ходять якісь налякані» [9, с. 211]. Втім, 

студентці ще вистачало здорового глузду, щоб 
поглянути на себе і свої емоції з боку: «Я зрозу-
міла, що справа зовсім не в речах, а в тому, що 
хтось сміє забирати моє, мою власність, те, що 
належить мені. Яке це приниження! Звичайно, 
смішно скаржитись на таку дрібницю, коли гине 
ціла країна. Що людина за тварина, коли вона про 
все судить тільки щодо самої себе!» [9, с. 212]. 
Спостерігаючи більшовицькі свята, спілкуючись 
із перехожими, студентка зробила приголомшли-
вий для себе висновок. Вона звернула увагу, що 
частина її друзів, які належали до інтелігенції, не 
знаходила в діях більшовиків ніякого безумства і 
злочинності. «Чи не носили росіяни завжди в собі 
зародків більшовизму?» [9, с. 214].

Поступово в суспільній психології дедалі 
яскравіше, чимраз вагоміше проступає справжня 
соціальна ненависть, навіть соціальний расизм. 
Наприклад, у записах студентки з’явились такі 
рядки: «Сьогодні знову солдати рились у ліжках. 
Ох! Ці морди, ці «комуністичні» пасма із жирного 
волосся, що вилазить із-під засалених, зсунутих 
на потилицю кашкетів; цей стукіт гвинтівок об 
підлогу, різкі дзвінки, лайка й перелякані, змучені 
обличчя буржуїв» [9, с. 226].

Негативні емоції, які охопили городян, утрата 
впевненості в майбутньому, повторюваність ради-
кальних змін сформували в людей певний психіч-
ний стан. Кияни стали агресивними, нетерпимими, 
безкомпромісними. Вони, на думку студентки, 
стали «абсолютно байдужими до чужого життя». 
Кожен хотів всього лише «врятувати себе за будь-
яку ціну». Правих і винних більше не було. Тобто 
йшлось про те, що винні всі, окрім себе самого. «Не 
можна увійти до крамниці, сісти у вагон трамвая, 
щоб не нарватись на грубощі, настільки всі здича-
віли. Всякий бачить в іншому ворога» [9, с. 231].

У щоденнику Вернадського записана розповідь 
про поїздку з Києва до Полтави. Темою для розмови 
було обговорення необхідності «вести спогади про 
минуле, як про побут, котрий зникає». Розмови 
точились також «про їжу, про минулу їжу й у зв’язку 
із цим про майбутнє» [8, с. 137]. На початку листо-
пада серед киян знову запанували апатія та розча-
рування. «Добровольча армія втратила всяку довіру. 
Серед деяких верств починається поворот до біль-
шовизму!» – обурювався Вернадський [8, с. 178].

Через декілька днів після повернення більшо-
виків до Києва студентка ділилась новими вражен-
нями: «Перші роки революції Росія здавалась мені 
величезним тілом, яке струшують судоми, тепер 
мені здається, що це темна, страшно-спокійна 
могила». Виїхали майже всі її знайомі, залишились 
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або ті, хто мав маленьких дітей і старих батьків, 
або ті, хто примирився з більшовизмом, як прими-
ряються зі смертю, «від неї ж не втечеш» [9, с. 237].

Коли у студентки арештували батька, вона звер-
талась до друзів і «сильних світу цього». Загалом, 
усі ставились до прохачів порівняно доброзич-
ливо, але ніхто не хотів «дуже старатись». Ніхто 
не хотів «компрометувати себе захистом арешто-
ваного буржуя», і всяк прагнув зберегти можли-
вість майбутньої протекції для себе [9, с. 215].

Коли до міста вступили частини армії УНР 
і перші роз’їзди добровольців, натовп почав «із 
якимсь звірячим завиванням та реготом» зривати 
більшовицькі плакати, розбивати бюсти, ламати 
дерев’яні споруди. Після другої години дня 
почали виникати маніфестації. Хрещатиком про-
ходила українська маніфестація. В саду одного 
з будинків на Садовій вулиці перед відходом біль-
шовики розстріляли й тут же закопали «останні 
жертви» їхнього режиму. До садиби попрямував 
церковний хід із корогвами та іконами. «На лицях 
прочан було видно більше злості та ненависті, 
ніж радощів і вдячності» [9, с. 228].

У грудні 1919 р., із приходом більшовиків, 
кияни так само боялись виходити в темряві на 
вулицю, але, щоб не залишатись наодинці, знову 
ходили спілкуватись усередині одного будинку. 
Студентка порівнювала: «Так само ходили один 
до одного у 1918 р., коли Муравйов обстрілював і 
взяв Київ, але тоді не було ще цього відчуття при-
реченості та безсилої злості» [9, с. 238]. Дівчина 
вела щоденник весь час перебування більшовиків, 
та вирізнялась активною, навіть агресивною анти-
комуністичною позицією. У запису від 1 березня 
1919 р. вона спочатку віднесла до «однієї з най-
більш диких сторін більшовизму» відсутність 
вільної преси. Але відразу висловилась більш 
радикально: «Преса взагалі зникла. Є тільки 
офіційні органи комуністичної партії, в яких 
працюють якісь садисти та напівграмотні екс-
терни» [9, с. 210]. Також вона вказала на наявність 
на Хрещатику, біля кінематографа «Експрес», 
«Бюро української преси», яке щодня вивішу-
вало основні телеграми, відомості, вісті. «Й відо-
мості ці свідчать, що червона армія «відступає на 
завчасно приготовані позиції» [9, с. 216].

Відсутність вільної преси стимулювала розпо-
всюдження чуток. У лютому 1919 р. у щоденнику 
Вернадського з’явились нові записи – в Києві 
дедалі більше розповсюджувались чутки «про 
слабкість більшовиків» і про тягар їхнього режиму. 
З’явились також чутки про контрибуцію [8, с. 129]. 
Через декілька сторінок: «Положення зовсім 

неясне. В місті всілякі чутки: Київ обложений 
французами та петлюрівцями, а більшовицькі 
газети переповнені вістями про перемоги більшо-
виків. Обиватель не вірить. Його дратують постій 
і реквізиції. Йдуть чутки про тиждень бідноти, 
який нібито почався» [8, с. 130]. В останній день 
лютого: «На диво важке та незрозуміле становище. 
Ніхто нічого не знає. Абсолютно відрізані від 
світу. Газети переповнені брехнею й обертаються 
навколо дрібних і вузьких суперечок. Київ спо-
внений чуток. Достовірніші вісті після перевірки 
виявляються неправдивими. В ці дні знову чутки 
про невпевненість більшовиків, бої біля Фастова, 
взяття Петрограда, прихід союзників» [8, с. 132].

У жовтні 1919 р. в Києві всю ніч було чути 
артилерійську канонаду. Вона була пов’язана 
з наближенням більшовиків. Уже о сьомій годині 
ранку у продажу з’явився «Киянин», але там горо-
дяни не знайшли відповіді на причину канонади. 
На стовпах було розклеєно оголошення, що небез-
пеки місту немає, Добровольча армія перейшла 
в наступ і «жене ворога». Мешканців закликали 
до повного спокою. Але дуже довго «всі влади 
дурили», й населення не вірило в міцність добро-
вольчої влади [8, с. 171].

Автору щоденника під ініціалами «Л. Л-а» 
почало здаватись, що якщо більшовики прийдуть, 
то цього разу, «окрім як на турків, яких приведе 
Петлюра», дійсно, розраховувати немає на кого. 
І «найжахливіше» те, що, ймовірно, «ми всі 
швидко в цих турків увіруємо. Адже жити в без-
надійності не можна». В «тупому відчаї» люди 
бродили містом, «запасаючись продуктами й уті-
шаючи себе одночасно найбезглуздішими чут-
ками». Серед них були сподівання на підтримку 
Пілсудського, на союз із німцями, що програли 
війну, на допомогу зі сторони давно неіснуючих 
добровольців [10, с. 225].

Друге місце за обсягом записів у щоденниках 
посідала інформація про умови побуту. Із лютого 
1919 р., з другою появою більшовиків, київські 
обивателі дедалі більше втрачали замкнутість свого 
звичного маленького світу. Тепер повноцінний від-
починок став неможливий не тільки у громадських 
місцях, але й у власних будинках. Військові час-
тини червоних, котрі ввійшли до міста, селились 
у квартирах. Сім’я київської студентки була виму-
шена потіснитись і прийняти двох червоноармій-
ців. Вони зажадали чаю. «Довелось устати і гріти їм 
воду, оскільки прислуга, яка явно стоїть на їхньому 
боці, все-таки відмовилась працювати в такий неу-
рочний час». Зникало звичне вмеблювання квартир, 
знищувались приватні бібліотеки [9, с. 209, 210].
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Проблемою були звичайні покупки. Мага-
зини або зовсім зникли, або змінили профіль. 
У чайному магазині відкрилась радянська квіт-
кова торгівля. В першій ювелірній артілі прода-
вались овочі [9, с. 221]. Вулиці, які змінили свої 
назви, ставали «дедалі сумнішими і спорожні-
лими». Площі та сквери були «спотворені бюс-
тами радянських діячів» [9, с. 223]. Збільшилась 
кількість «потворних футуристичних плакатів». 
Майже зникли ослони в садах, у парках зрубали 
старі дерева. «Маріїнський сад перетворився 
на кладовище» [9, с. 224]. Напередодні приходу 
добровольців «страшний вигляд» мав Київ. Усе 
виглядало мертвим, забитим, тільки солдати 
бігали вулицями і стріляли в повітря [9, с. 227].

Під час чергової зміни влади в Києві сім’я 
Л. Л-ої зібралась у квартирі в її брата. Почались 
звичайні розмірковування, яка кімната найбез-
печніша. «Роздумують над тим, із якої із чоти-
рьох сторін світу йде наступ, потім мало не 
з компасом у руці ця сторона розшукується. 
Тепер ми вже знаємо, куди ядро влучити логічно 
не повинно, що в жодному разі не заважає йому 
іноді саме там і розірватись». Мешканці намага-
лись визначити, хто саме веде наступ, обчислю-
вали кількість води, яка була, і на скільки часу 
її може вистачити. Один із сусідів запропонував 
винайдений ним спосіб угамування спраги – 
«смоктати моркву». Господарі відмовились, зая-
вивши, що підуть за водою на Дніпро. «Нікуди 
ви не підете, а самі прийдете до мене за морк-
вою», – філософськи відповів сусід [10, с. 219].

Київська студентка в червні 1919 р. записала 
у щоденнику, що одне з головних занять меш-
канців – зберігання продуктів. «Днями прийшов 
голова будкому і сказав, що є декрет про макси-
мальні запаси муки, цукру тощо. Всі злякались, 
почали ховати, пересипати, переносити» [9, с. 218].

У день евакуації червоних із Києва студентка 
вирішила перевірити свою вагу в Миколаївському 
парку. Вона хотіла дізнатись, «як позначився біль-
шовизм» на її самопочутті. Свою вагу у 2 пуди 
38 фунтів (приблизно 50 кг) вона вважала непри-
стойно малою. Втім, за харчування, що постійно 
погіршувалось, такий факт не викликав здиву-
вання. На дев’ять дорослих осіб у сім’ї йшло 
на день «тільки два фунти м’яса» [9, с. 227].

Із новим приходом червоних ціни підскочили, 
відчуття голоду ставало дедалі сильнішим. Сту-
дентка наприкінці грудня записала у щоденнику, 
що не можна такий стан назвати безумовно голо-
дом, тому що багато хто ще мав достатньо їжі, але 
вже відчував нестачу жирів [9, с. 238].

Другий прихід більшовиків відродив масові 
реквізиції. У лютому 1919 р. в нещодавно зайня-
тому Києві всюди зустрічались підводи, наванта-
жені реквізованими меблями. До установ звозили 
«стильні меблі, килими, дзеркала» [9, с. 210]. 
У квітні вийшов декрет про кількість меблів, які 
могли належати сім’ї. У ньому було сказано, що 
в кожній сім’ї мають залишитись одна шафа, один 
стіл, по одному ліжку та стільцю на кожного члена 
сім’ї й додатково два стільці для гостей [9, с. 214].

Катастрофічним для городян став опалю-
вальний сезон 1919–1920 рр. У цей час у Києві 
професор В.І. Вернадський жив в одній із квар-
тир будинку, господарем якого був професор 
Демченко. Було холодно, але ще не опалювали, 
вікна були вибиті після артилерійської канонади. 
Із сусідами велось обговорення питання, як ула-
штуватись, щоб пережити зиму. Господар пла-
нував перевести опалювальну систему будинку 
на нафту. Сусіди Вернадського Добровольські 
вигадали для збереження тепла закрити вікна 
стеклами, вийнятими із книжкових шаф і картин. 
За сніданком сім’я Вернадського вирішила про-
дати фрак Володимира Івановича, за якого нібито 
обіцяли цілу тисячу карбованців, а то й більше, й 
на виручені гроші купити дрова [8, с. 171]. Цікаво, 
що в такий час ще були охочі придбати фрак.

На початку листопада 1919 р. до Києва при-
йшли ранні морози. У квартирах стало так 
холодно, що всі їхні мешканці ходили цілий день 
у шубах. Майже ніде не опалювали, в кімнатах 
було 5–6 градусів тепла. Вернадський здебільшого 
проводив дні в Академії наук, де теж було «не 
дуже тепло, але терпимо», й можна було працю-
вати [8, с. 176]. Ще через декілька днів темпера-
тура в оселях становила 4–5 градусів. Кияни пере-
живали апатію та розчарування: «І холод, і розруха, 
і дорожнеча, і неможливість виїхати» [8, с. 178].

Київська студентка скаржилась, що в листопаді 
1919 р. неможливо було знайти пічника або сажо-
труса, щоб справитися з піччю, яка чадила. Сту-
дентка була свідком, як перехожі зупиняли «дуже 
брудних людей», запитували, чи не сажотруси 
вони, і «з сумом вислуховували негативні відпо-
віді». «Невже всі сажотруси стали комісарами?» 
Сама студентка продавала старі речі [9, с. 236].

Узимку 1919–1920 рр. багато городян через 
відсутність мінімальних зручностей опустились 
у побуті за максимально низьку межу. Замість 
окремих умивальників вони перейшли до корис-
тування одним водопровідним краном на всіх, 
замість зберігання одягу в шафах почали три-
мати його на цвяхах, завісивши їх простирадлами, 
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замість столових скатертин використовували зви-
чайну клейонку [9, с. 220]. Одна з київських сімей, 
главою якої був відомий у Києві до революції лікар, 
узагалі перестала прибирати квартиру. Білизна, 
яка рідко пралась, сушилась прямо у вітальні, на 
протягнутих через всю кімнату мотузках, або, як 
кращий варіант, вивішувалась на фасадному бал-
коні. Господиня, у разі, якщо вдавалось дістати 
продукти, катала тісто та рубала котлети прямо на 
дубовому буфеті. Вона цілими днями ходила осе-
лею у брудному капоті й ніколи не виносила відра 
з помиями, у кращому разі, випліскувала їх уміст 
із балкона [9, с. 220]. В іншому будинку у брудній 
і занедбаній квартирі господиня зустрічала гостей 
у різних сукнях, одягнених одне на одне. На рва-
ній скатертині, якою був накритий стіл, лежала 
гора битого посуду [9, с. 239].

Після повернення додому з добровольцями меш-
канці деяких квартир намагались усе впорядкувати, 
але більшість людей байдуже жили серед уламків 
старого побуту. «За сім місяців усе безповоротно 
зникло. І розкіш, і затишок, і навіть гігієна» [9, с. 231].

Третьою важливою темою було обговорення 
питання безпеки, яке набуло значної актуальності 
в умовах суцільної невизначеності. Перш за все, 
автори звернули увагу на те, що в 1919 р. дуже змі-
нились київські вулиці. За більшовиків постійно 
зменшувалась кількість елегантних і навіть про-
сто охайно одягнених перехожих, особливо чоло-
віків. Більшість ходила в солдатських шинелях 
або шкіряних куртках і чорних картузах. Дами 
перестали носити капелюхи. Всі прагнули надати 
собі «демократичного вигляду» [9, с. 211]. Кия-
нин Р. «замовив собі у кравця косоворотку». Хоча 
в нього вдома було десять костюмів, але він був 
вимушений замовити собі цю сатинову сорочку. 
На службі йому зробили зауваження за те, що він 
«надто елегантний». Після цього випадку сту-
дентка зрозуміла, чому всі її товариші по службі 
набули такого неохайного вигляду [9, с. 227].

Власна домівка втратила не тільки комфорт, 
але й безпеку. Кожний дзвінок у двері викликав 
відчуття жаху, люди почали боятись вийти навіть 
на годину з будинку, щоб під час їх відсутності не 
відбулось чого-небудь небажаного [9, с. 211]. Деякі 
люди місяцями не виходили з дому [9, с. 226]. 
Солдати, вриваючись у квартири, рилися скрізь, 
зокрема і в ліжках. Відчуття від «справжнього, 
ретельного обшуку» було таким, «ніби роздяга-
ють публічно», особливо коли проглядали листи 
і книги [9, с. 223]. Упродовж усього перебування 
більшовиків кияни ховали у знайомих своє майно, 
«як злодій – крадене» [9, с. 217].

Киянка Л. Л-а згадувала, як із наближенням до 
міста Добровольчої армії деякі кияни мали зви-
чай закладати вікна матрацами [10, с. 219]. Київ-
ська студентка із приходом більшовиків у лютому 
1919 р. раділа, що «обійшлось без торішніх боїв» 
і сподівалась, що припиниться «вічна стрільба 
ночами». Нескінченні зміни влади «можуть із 
розуму звести». Велика частина її знайомих уте-
кла, сама ж студентка була проти втечі: «Що 
можуть зробити тихим, смирним людям, які 
нікого не чіпають і політикою не займаються?» 
[9, с. 209]. Через декілька днів «майже всіх купців 
і домовласників посадили у в’язницю», але рід-
них студентки та її саму поки не чіпали [9, с. 209].

Не чекаючи своєї черги на арешт, багато киян 
не ночували вдома, інші взагалі не приходили 
додому. Один зі знайомих студентки, поверта-
ючись додому, злізав із візника за рогом, потім, 
озираючись, підходив до власних дверей. Він 
боявся засідки [9, с. 225]. Інша знайома, якась Х., 
родичка гетьмана, ховалась у різних місцях упро-
довж чотирьох місяців. Коли вона простудилась 
і незабаром померла, її навіть ховали під чужим 
ім’ям. Але все ж таки декілька знайомих були на 
її похоронах [9, с. 217].

В.І. Вернадський указував, що за більшовиків від-
бувалось роззброєння самоохорони, що нервувало 
мешканців. Він відчував, як його захоплює «огидне 
відчуття повного безсилля й повної невпевненості 
в завтрашньому дні, не за себе, а за близьких – 
можливості для них найжахливіших випробувань 
за недопущення організації самозахисту» [8, с. 54].

Висновки. Головна особливість щоденника 
як письмового документа полягає в переважанні 
особистих переживань автора щодо тих чи інших 
подій у його житті. Здавалося б, суб’єктивізм 
щоденника ускладнює його використання як 
історичного джерела. З іншого боку, залучення 
декількох таких документів дозволяє встановити 
загальні риси суспільних настроїв у певний істо-
ричний період. Крім того, побутові подробиці, 
зафіксовані на сторінках щоденників, слугують 
безцінним свідоцтвом для реконструкції повсяк-
денного життя в конкретних умовах. За всіх загаль-
них ознак щоденникових записів, між досліджува-
ними документами є певні відмінності, зумовлені 
віковими особливостями авторів і їх соціальним 
статусом. У щоденнику Вернадського частіше зга-
дувались спроби отримати та оцінити інформацію 
про події, які відбувались, студентка намагалась 
охарактеризувати психологічні трансформації 
у своєму найближчому оточенні, киянка Л. Л-а 
більше уваги надавала виживанню своїх близьких.
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Загалом, вивчення особистих документів 
періоду революції дозволило зробити висновок, 
що міське населення всіляко намагалось збе-
регти традиційні форми існування, але із часом 
наростали такі відчуття, як правовий нігілізм і 
соціальний екстремізм. Подальше погіршення 
умов життя призводило до посилення відчут-
тів смутку та безнадії. Накопичувалась психо-
логічна втома, суспільство виявило схильність 
до різних видів масового психозу. За будь-якої 
влади для пересічних громадян були характер-
ними неадекватні психологічні реакції навіть 
із дрібного приводу. Відсутність достовірної 
інформації змушувала довіряти будь-кому, 
деколи найбезглуздішим чуткам. Первинною 
реакцією на екстремальні умови побуту було 
постійне очікування небезпеки, потім формою 
психологічного захисту стала байдужість як 
відповідь на безперервну загрозу.

Поступово городяни звикли до бойових дій, 
пристосовуючись до життя в умовах усіляких 
побутових обмежень, а також до періодичного 
безвладдя, коли вдень у містах панували тиша та 

спокій, а вночі місто опинялось під контролем 
антигромадських елементів. Необхідно визнати, 
що всяка зміна влади не те що не зустрічала актив-
ного опору, але сприймалась із надією й очікуван-
ням змін на краще. Інша справа, що кредит довіри 
вичерпувався деколи стрімко. Помітно знизився 
рівень вимог суспільства до влади, вимога стабі-
лізувати ситуацію стала замалим не єдиною.

Що ж до споживчих товарів, то сучасники 
історичних потрясінь, із числа так званих обива-
телів, були вимушені докладати набагато більше 
зусиль, ніж ті люди, чиє життя випало на стабільні 
часи, для того, щоб одягатись, стежити за своїм 
зовнішнім виглядом, зігрівати своє житло, під-
тримувати його у відносному порядку, користу-
ватись іншими благами цивілізації. Цей складник 
повсякденності дозволяє визначити межі вижи-
вання соціуму, з’ясувати, від чого люди готові від-
мовитись у надзвичайних умовах, і від чого вони 
не відмовляться ніколи. Свій відбиток на всі соці-
альні процеси в цій сфері, залежно від характеру 
потреб, накладала специфіка великого міста, або 
полегшуючи, або ускладнюючи їх задоволення.
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Popov V.Zh. EVERYDAY LIFE OF KIEV IN 1919 IN THE DIARIES OF CONTEMPORARIES
For everyday history, documents of personal origin have great importance, in particular diaries with evi-

dences of direct participants of events interesting to the researcher. The article studies the everyday life of Kiev 
in 1919 on the basis of the analysis of diary entries of contemporaries of Revolution of 1917–1920. The subjec-
tive nature of the diary as a written document allows us to characterize the public mood in a certain historical 
period, as the authors express the point of view of their social group. The regularity of diary entries makes 
it possible to evaluate the daily response of individual members of society to the transformation of everyday 
practices. On the other hand, keeping a diary for a long time allowed the author to compare the possibilities 
for the survival of ordinary inhabitants in the conditions of a repeated change of power.
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In addition, household details recorded on the pages of diaries serve as invaluable evidence for the recon-
struction of everyday life in specific conditions. We are talking about the efforts that were required to make the 
townspeople to meet their basic human needs. With all the common signs of diary entries, there are certain 
differences between the documents being studied, due to the age and social characteristics of the authors. The 
diary of academician V.I. Vernadsky paid great attention to attempts to obtain and evaluate information about 
events; a Kiev student tried to characterize the psychological processes in her immediate environment and her 
own reaction to the surrounding reality; Kiev woman «L. L-a» was most concerned about ensuring the physi-
cal survival of their loved ones. In general, personal documents of the period of the Revolution demonstrate a 
gradual increase in negative phenomena in the psychological mood of citizens, a decrease in the level of social 
expectations, an expansion of the limits of adaptability in conditions of growing chaos and general shortage.

Key words: Revolution of 1917–1920, Kiev in 1919, self-organization of society, social psychology, primary 
needs.
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ЛИСТИ ПРАВОСЛАВНОГО СВЯЩЕННИКА СЕРГІЯ МІЗЕЦЬКОГО  
ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНОГО СТАНУ  
УВ’ЯЗНЕНОГО ДУХОВЕНСТВА НА ЗЛАМІ 1920–1930-Х РР.

Листування пересічних православних священників залишається недостатньо представ-
леним та проаналізованим в історіографії. Введення до наукового обігу епістолярію Сергія 
Андрійовича Мізецького, парафіяльного священника Катеринославської єпархії Українського 
Екзархату Російської православної церкви, є важливим для висвітлення ціннісних орієнти-
рів та переконань репресованих священнослужителів, відтворення атмосфери терору та 
тотального контролю за думками людей на зламі 1920–1930-х рр.

С.А. Мізецький був одним із сотень сільських священників, які потрапили у фокус репре-
сивно-карального апарату на зламі 1920–1930-х рр. Слідча справа С.А. Мізецького фактично 
є анатомією технологій фабрикування кримінальних проваджень. Аналіз листів священника 
дозволяє не тільки реконструювати його рефлексії щодо ставлення влади до духовенства, 
морально-психологічний стан в умовах кримінального переслідування, а й окреслити дозвіл-
лєві практики священнослужителя в 1920-х рр., родинні зв’язки.

З’ясовано, що священник шукав розради у вірі в Бога, надихав себе історіями видатних слу-
жителів православної церкви, їх оптимістичним та сповненим надією на Бога ставленням 
до смерті. Моральною допомогою С.А. Мізецькому слугувала підтримка з боку парафіян, які 
не залишили свого панотця у тяжку хвилину. Розрадою для нього стало листування з рідними 
братами та другом-священником. Байдужим можемо назвати ставлення дітей та дружини 
до священника-в’язня, які фактично його не підтримували.

Установлено, що навіть у тюрмі священник не міг змиритись із людською жорстокістю 
та несправедливістю, чітко усвідомлював, що причиною його арешту став курс влади на 
фізичне знищення інакомислячих. Треба зазначити, що надалі тюремні застінки не змі-
нили релігійних поглядів священника. Повернувшись із заслання на рідну Дніпропетровщину, 
в 1930-х рр. він продовжив виконувати пастирські обов’язки.

Ключові слова: православний священник, листи, репресії, моральний стан, радянська 
влада. 

Постановка проблеми. Структури радян-
ського повсякденного життя доволі широкі і охо-
плюють цілий комплекс щоденних практик у мате-
ріальному світі, процеси психологізації побуту, 
сприйняття людьми часу та простору. Найбільш 
складними для об’єктивної реконструкції висту-
пають питання морально-психологічного стану 
людей, що змушує дослідників розширювати 
арсенал методологічних інструментів, зокрема, 
застосовувати дослідницькі можливості такого 
напряму, як мікроісторія. Мікроісторичний аналіз 
дозволяє розглянути проблему в чітко локалізова-
ному просторі та часі, однак його потенційні мож-
ливості є невичерпними, адже розгляд унікального 
дає можливість створити цілісну картину об’єкта 
вивчення – повсякденного життя православного 
духовенства, яке разом з іншими групами насе-
лення зазнало в 1920–1930-х рр. упливу масштаб-
них суспільно-політичних трансформацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасна українська історіографія напрацювала 
величезний науковий доробок із вивчення істо-
рії православних церков та духовенства в 1920– 
1930-х рр. Окрім того, духовенство розглядалось і 
як об’єкт переслідувань репресивно-каральної сис-
теми у спеціальних працях О. Бажана [1, с. 7–18], 
А. Киридон [8, с. 229–247], В. Нікольського 
[10, с. 3–90], В. Оліцького [11, с. 10–230], Н. Руб-
льової [12, с. 205–219], О. Тригуба [14, с. 39–60]. 
Дослідники визначили етапи та масштаби репре-
сивних акцій, простежили особливості репресій 
щодо представників духовенства різних право-
славних церков. Однак поза увагою наукових 
візій, за сухою статистикою, залишились страж-
дання, болі, сподівання чи страхи священнослу-
жителів під час кримінального переслідування. 
Звичайно, реконструйовані протоколи допитів, які 
проходили із застосуванням насильницьких мето-
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дів до арештованих, дозволяють уявити глибину 
страждань засуджених. Але священнослужителі 
були особливими в’язнями. Постає багато питань. 
Чи залишились вони вірними своїм релігійних 
переконанням? Про що вони мріяли? Чи було 
особливим ставлення співкамерників до священ-
ників? Чи підтримувала родина заарештованого 
панотця? Чи мав священник матеріальну та духо-
вну підтримку з боку своїх парафіян? Ці запи-
тання залишаються відкритими.

Простір ціннісних орієнтирів та переконань 
репресованих священнослужителів повинен стати 
предметом студій з історії радянського повсяк-
дення. Варто виділити наукові публікації Т. Євсєє-
вої [6, с. 610–666], Т. Савчук [13], які безпосеред-
ньо присвячені характеристиці різних складників 
повсякденного життя православного духовенства. 
Зокрема, Т. Євсєєва ввела до наукового обігу 
епістолярій єпископа Української автокефальної 
православної церкви Максима Задвірняка: табо-
ровий щоденник, листи до дружини, дітей і роди-
чів. Це дозволило дослідниці розглянути особли-
вості повсякдення ув’язненого єпископа в одному 
з таборів ГУЛАГу [7, с. 31–60].

Отже, аналіз історіографії засвідчив, що 
лише в окремих публікаціях зверталась увага на 
питання морального стану передусім представни-
ків вищого духовенства, ув’язненого в таборах. 
У запропонованій статті звернемось до розгляду 
листів священника із провінції як історичного 
джерела реконструкції рефлексій духовенства 
у в’язниці. Листування пересічних священників 
як історичне джерело залишається недостатньо 
представленим та проаналізованим у наукових 
розвідках. Уведення до наукового обігу епісто-
лярію Сергія Андрійовича Мізецького, парафі-
яльного священника Катеринославської єпархії 
Українського Екзархату Російської православної 
церкви, є важливою історіографічною подією.

Постановка завдання. Мета статті – оха-
рактеризувати інформаційні можливості листів 
парафіяльного священника Сергія Мізецького 
для висвітлення морального стану духовенства, 
родинних зв’язків, повсякдення в умовах кримі-
нального переслідування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Реконструювати основні віхи життя майбутнього 
священника стало можливим після отримання 
дозволу для роботи з архівно-слідчою справою, 
котра зберігається в Управлінні СБУ у Дніпро-
петровській області. Майбутній священник Сер-
гій Андрійович Мізецький народився 25 вересня 
1973 р. в сім’ї священнослужителя Андрія 

Мізецького. Дитинство та юність пройшли в селі 
Снігурівка Васильківського повіту Київської 
губернії. Після закінчення Києво-Софіївського 
духовного училища майбутній священник усту-
пив у 1889 р. до Київської духовної семінарії. Далі 
життя С.А. Мізецького пов’язано з Катеринослав-
ською губернією. Джерела не дозволяють уста-
новити причини переїзду до Катеринославщини. 
У 1892 р. його прийнято у третій клас Катери-
нославської духовної семінарії, яку він закінчив 
у 1895 р. [15, с. 240]. Отже, можемо припустити, 
що після завершення семінарії відбуласяь хіро-
тонія. Сергій Андрійович належав до священ-
нослужителів Українського Екзархату Російської 
православної церкви. Під час революції 1917–
1920 рр. служив священником у Катеринославі. 
Зауважимо, що церковне керівництво його пова-
жало, він був навіть делегований представляти 
Катеринославську єпархію на Всеукраїнський 
православний церковний собор у 1918 р. [4, с. 7]. 
У другому десятилітті ХХ ст. С.А. Мізецький слу-
жив священником у церкві Пресвятої Богородиці 
в селі, на місці якого колись була Запорозька Січ, 
Покровське Нікопольського району Катеринос-
лавського округу. Вірогідно, що в 1929 р. він уже 
мешкав у селі Мар’ївка Хортицького району Запо-
різького округу, де і служив священником [4, с. 3].

У першій половині 1920-х рр., незважаючи на 
проведення радянською владою антирелігійної 
політики, релігійні громади могли діяти, а віряни 
під пильним оком держави – задовольняти свої 
духовні потреби. З 1926–1927 рр. із поступовим 
формуванням тоталітарного режиму влада взяла 
курс на ліквідацію церкви як громадської інсти-
туції та фізичне знищення духовенства. У 1927 р. 
зміна владного курсу позначилась і на житті сіль-
ського священника С.А. Мізецького, якого було 
вперше заарештовано та звинувачено у прове-
денні контрреволюційної діяльності. На всі запи-
тання священника про причини арешту слідчий 
відповідав: «Секрет» [4, с. 12/2]. Уважаємо, що 
метою ув’язнення було залякування, адже про-
тримавши священника у Криворізькому допрі 
три з половиною місяці, його відпустили [4, с. 3]. 
Арешт не дав очікуваного владою ефекту – свя-
щенник не зняв сану та продовжував виконувати 
свої пастирські обов’язки.

Наступна хвиля кримінального переслідування 
духовенства відбулася на зламі 1920–1930-х рр. 
Форсована індустріалізація вимагала величезних 
людських та матеріальних ресурсів. Для її успіш-
ного проведення село перетворили на сталінську 
колонію, джерело визиску життєво необхідних 
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ресурсів [3, с. 29]. Як улучно зазначив Л. Віола, 
професор Торонтського університету, «колективі-
зація була громадянською війною між сталінською 
державою і селянством, між двома різними культу-
рами, двома різними способами мислення й буття 
в його фатальному варіанті такого співіснування. 
Це була громадянська війна в економічній і куль-
турній сфері, в повсякденному житті» [3, с. 29].

Священнослужителі не могли залишитись 
сторонніми споглядачами руйнування традицій-
ного селянського життя. Про ці проблеми вони 
говорили у своїх проповідях. Наприклад, 14 січня 
1930 р. в селі Варві Прилуцького округу священ-
ник Олексій Гаєвський під час проповіді заявив 
парафіянам про зняття сану. Виголошуючи пропо-
відь, священник плакав, а за ним – і вся громада. 
Один вірянин пояснив, чому селяни плакали: 
«Того, що він намалював наше безвихідне ста-
новище. Податками тиснуть, у колективи гонять, 
товару немає, й чим далі – тим гірше» [5, с. 64].

Дослідниця Т.Г. Бобко, намагаючись «змалю-
вати» соціальний портрет сільських панотців, 
з’ясувала, що на зламі 1920–1930-х рр. посилилася 
роль священника як духовного наставника. Селяни 
в очікуванні страшного суду та кінця світу вночі 
пробирались у церкву, вмовляли священників від-
служити службу та причаститись [2, с. 83]. Окрім 
того, віряни приходили до священника за отри-
манням порад, як діяти в умовах колективізації, їх 
хвилювали питання, наскільки реальними можуть 
бути конфіскація майна та переселення. Свя-
щенники раніше закінчували богослужіння, щоб 
відпустити селян боронити майно односельчан, 
яких влада намагалась пограбувати [2, с. 83–84].

Джерела нам повідомляють, що всі регіони 
України в січні–березні 1930 р. були охоплені 
селянською війною. Висловлені під час масових 
виступів вимоги до влади свідчили, що селяни 
виборювали й інтереси духовенства. Зокрема, 
серед головних заяв, висунутих селянами в Туль-
чинському окрузі, звучали вимоги про надання 
священникам виборчого права, повернення їм 
будинків, земельних наділів, звільнення зааре-
штованого духовенства [2, с. 84].

Влада не могла пробачити священникам цього 
духовного керівництва та впливу на односельчан. 
Намагаючись радикально трансформувати соці-
ально-економічне життя, більшовики прагнули 
позбутись своїх ідеологічних опонентів. Саме почи-
наючи з 1929 р., набувають масовості в усіх регі-
онах УСРР насильницькі адміністративні заходи 
влади, вжиті з метою припинення спілкування 
вірян зі своїми панотцями. Запроваджено широкий 

спектр таких заходів: пряма заборона селянам від-
відувати домівки священників, обкладання непо-
мірними податками тих селян, які пускатимуть до 
себе в дім священника або здадуть йому в оренду 
житло; повна конфіскація майна духовенства. Заля-
куваннями та погрозами змушували священнослу-
жителів залишити своє село [2, с. 82–83].

С.А. Мізецький був одним із сотень сільських 
священників, які потрапили у фокус репресивно-
карального апарату. 28 вересня 1929 р. його офі-
ційно було заарештовано. Але з листів дізнаємось, 
що день свого народження (25 вересня) він провів 
уже у в’язниці [4, с. 12/3]. 30 вересня 1929 р. від-
бувся перший допит. Слідча справа С.А. Мізецького 
фактично є анатомією технологій фабрикування 
кримінальних проваджень. У висновку уповнова-
женого Запорізького відділу ГПУ Глєбова зазнача-
лось, що священник С.А. Мізецький «не припиняв 
своєї контрреволюційної роботи та вів листування 
із цілою низкою осіб, через яких поширював різні 
провокаційні чутки та контрреволюційну агіта-
цію» [4, с. 16]. Цей висновок чітко дає зрозуміти, 
що листи священника проходили перлюстрацію. Як 
відомо, каральні органи ДПУ взяли на себе функ-
ції цензури для стеження та контролю за думками 
людей. Саме зміст листів священника С.А. Мізець-
кого став приводом для арешту та звинувачень його 
в антирадянській діяльності. У висновку вповно-
важеного наводяться уривки з листів С.А. Мізець-
кого. Зокрема, повідомлялось, що в листі Бондарев-
ському до Таганрога він скаржився на непосильні 
податки-грабежі. В іншому листі Волошину свя-
щенник писав: «Чекісти виловили й посадили 
багатьох попів, а Кирила ізолювали до Великого 
Устюга» [4, с. 16]. Найбільш «приголомшливим» 
для цензорів виявився лист до брата Миколи 
в Бійськ, який перебував там у засланні. В цьому 
листі священник розмірковував про швидкий при-
хід антихриста, вказував на пасивність людей, які 
не прагнуть чинити опір та надав зовсім невтішну 
характеристику органам влади: «<…> «А тепер 
доходжу висновку, що, мабуть, у недалекому май-
бутньому ніякої сили не матимемо. Здається, до того 
справа направляється антихристом, і народ нічого 
не робить, щоб становище виправити. Звичайно, 
ти читаєш останні газети й постанови тих меблів, 
яким присвоєно звання «Всеросійської ради»». 
І далі: «у нас підла байдужість, іншого визначення 
поведінки наших мас, званих православними хрис-
тиянами, я не знаходжу. Ніякого захисту, відсічі 
ангелам антихриста не чинилось і не виявляється, а 
надається великодушно вмирати в тюремних катів-
нях, пропадати в засланнях»» [4, с. 16].
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Слідчі витягували з листа священника цитати, 
які без контексту набували зовсім іншого зна-
чення. Зокрема, крамола була знайдена в такому 
реченні: «Їжу радянську я даю нужденним, а я 
в ній не зацікавлений» [4, с. 10]. Нібито священ-
ник відкидав радянське. Насправді аналіз самого 
листа показує, що С.А. Мізецький писав про 
те, що йому віряни приносять багато їжі, й тією 
«їжею радянською», яку дають у в’язниці, він 
ділився зі своїми співкамерниками [4, с. 12/3].

Ці уривки з листів визначили вирок священ-
нику: справу С.А. Мізецького було передано до 
Особливої наради при колегії ДПУ УСРР із кло-
потанням про ув’язнення його до концтабору 
строком на п’ять років [4, с. 16]. Однак у справі 
є постанова того ж уповноваженого Запорізького 
відділу ГПУ Глєбова, в якій він зафіксував, що 
у процесі слідства «достатньо даних для передачі 
до суду Мізецького не здобуто» [4, с. 14]. Упо-
вноважений постановив направити справу свя-
щенника Запорізькому окружному прокурору для 
припинення [4, с. 14]. Однак зовсім інше завер-
шення справи бачив окружний прокурор Маль-
цев, який 31 січня 1930 р. зробив такий висно-
вок: «Клопотання Запорізького Окрвідділу ДПУ 
задовольнити та підтримати клопотання перед 
Особливою нарадою ДПУ УСРР про заслання 
громадянина Мизецького» (збережена орфогра-
фія – авт.). Пастою червоного кольору, якою було 
зроблено підпис, слово «заслання» виправлено на 
«ув’язнення» й дописано: «до концтабору на мак-
симальний реченець» [4, с. 17].

У в’язниці стан здоров’я священника значно 
погіршився. В листі до брата Євгена Мізецького 
від 9 жовтня 1929 р. він писав про те, що дуже 
схуднув: «зуби також посилено втрачаються» 
[4, с. 12/3]. Однак влада не реагувала на погір-
шення стану здоров’я ув’язненого. 1 лютого 
1930 р. Запорізький окружний судово-медичний 
інспектор Й.Я. Кундін після обстеження священ-
ника ухвалив, що стан здоров’я С.А. Мізецького 
адмінзасланню не перешкоджає [4, с. 13].

Згідно з випискою із протоколу № 43/373 від 
2 березня 1930 р. Особливої наради при колегії 
ДПУ С.А. Мізецького ухвалено вислати терміном 
на три роки до Північного краю, рахуючи строк 
від 28 вересня 1929 р. [4, с. 19].

Отже, «заарештовані листи» священника стали 
підставою для його звинувачення за ст. 54-10 УК 
УСРР. У кримінально-слідчій справі, яка збері-
гається в Державному архіві Запорізької області, 
містяться три листи С.А. Мізецького, написані 
ним під час перебування в Запорізькому допрі, і 

котрі так і не побачили своїх адресатів. Усі листи 
написані простим олівцем та мають пошко-
дження. Перший лист написано 9 жовтня 1929 р. 
й адресований брату Євгенові Мізецькому, який 
працював лікарем у місті Фастові. Зміст листа 
свідчить, що священник мав із братом досить 
близькі стосунки. Протягом десятиліття вони не 
бачились. І зустріч із братом стала нездійсненою 
мрією для Сергія Андрійовича. З листа стає зро-
зумілим, що брат приїхав до священника, але той 
уже був ув’язнений.

Мрії, які описував священник у листі, харак-
теризують його вподобання та дозвіллєві прак-
тики: «Так я мріяв побачитись із тобою, побро-
дити «понад Дніпром», поїсти кавунів просто 
на баштані, половити риби та інше»; «Звичайно, 
сумую за добрими знайомими, за чистим пові-
трям і сонцем; хотілось би прийти до Дніпра й 
посидіти над його водою, й подивитись удалину 
на водний простір. Але замість цього решітки, 
нари, клопи, <…> «параші» включно» [4, с. 12/3].

Священник переконував брата, що не втра-
чає надії, сподівається на Бога, хоч фізично він 
був виснажений. Лист дає зрозуміти, що Сергія 
Андрійовича не забули його парафіяни, які його 
підтримували й матеріально. Також він повідо-
мляв, що його відвідують і ті, кого він в обличчя 
не бачив. Такі відвідувачі, як правило, були аген-
тами ДПУ та підсилались для влаштування про-
вокацій. Зауважимо, що співкамерники, «серед 
яких немалий відсоток уголовників зі стажем», 
ставились до священника з повагою [4, с. 12/3].

Адресатом другого листа від 11/24 жовтня 
1929 р. був брат Микола, який мешкав у Сибіру. 
Ми маємо зовсім обмаль відомостей про дру-
гого брата. Із протоколу допиту дізнаємось, що 
М.А. Мізецький до 1927 р. працював у Курську 
економістом [4, с. 3 зв.]. Звичайно, народившися 
в сім’ї священника, Микола Андрійович активно 
дотримувався релігійних традицій, був головою 
церковної ради парафії в Курську, підтримував 
відносини з митрополитом Курським Назарієм 
(Кириллов). Діяльність цього митрополита завжди 
перебувала у фокусі уваги влади. За однією вер-
сією митрополита було ув’язнено й відправлено 
на Соловки, за іншою – він помер природною 
смертю [9]. Але відносини з таким небезпечним, 
із погляду влади, митрополитом інкримінували 
Миколі Андрійовичу. В 1927 р. його було заслано 
до Сибіру, в місто Бійськ [4, с. 3 зв.].

Треба зазначити, що з Миколою Сергій Андрі-
йович теж мав досить дружні взаємини. Як і в листі 
до брата Євгена, вітаючись, він звернувся: «Здрас-
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туй, дорогий брате Миколо!» [4, с. 12/2]. Священ-
ник переповідав, що віряни його не забувають, 
«полегшують своїми подаяннями й моральною 
підтримкою тяготу <…> оточення» [4, с. 12/2].

Зі своєю дружиною С.А. Мізецький мав досить 
своєрідні стосунки, які не відзначались близь-
кістю. У листі він повідомляв, що дружина випад-
ково його провідала, йдучи «дорогою в Мар’ївку і 
з Мар’ївки» [4, с. 12/2]. Про відвідування її попро-
сив брат Євген, який приїхав до Мар’ївки, але вже 
не застав Сергія Андрійовича.

Повідомлялось у листі і про те, що умови пере-
бування в Запорізькому допрі краще, ніж у Кри-
ворізькому. Показово, що священник, порівню-
ючи життя в камері та на волі написав, що «Моє 
особисте життя взагалі мало чим відрізняється 
від тутешнього» [4, с. 12/2]. Це слова людини, 
яка в оточенні рідних відчувала себе самотньою 
та пригнобленою через гоніння з боку влади.

Великою розрадою та полегшенням стали 
листи священника Іполита Федорова до Сергія 
Андрійовича. Усього І. Федорів написав п’ять лис-
тів, однак в архівно-слідчій справі їх немає.

Треба зауважити стиль, яким написано лист-
відповідь від 8/21 жовтня 1929 р. до священника 
І. Федоріва. Мовний дискурс листа промовисто 
свідчить, що його автор – високоосвічена людина 
із саркастичним характером. Загалом листи 
яскраво розкривають особистість адресанта, який 
удається до іронічних висловлювань під час реф-
лексій щодо свого становища в тюрмі, в державі, 
щодо ставлення влади до духовенства.

У листі до друга Сергій Андрійович розмірко-
вує над причинами свого арешту: «Маю сказати, 
що Ваша обізнаність про написи на стінах ДОПРу 
застаріла. Тепер у повітрі витають принципи діа-
лектичного матеріалізму. А тому гасло «ДОПР 
не калічить, а лікує» відійшло у вічність. Тепер я 
щодня милуюсь іншим написом у тюремному кори-
дорі. Цей напис відтворює сьогоднішню атмосферу. 
І каже він: «Релігія є гальмо на шляху до соціалізму». 
Цей напис значно просвітив мене і полегшив розу-
міння причин, котрі привели мене в це надійне схо-
вище продуктів, що швидко псуються» [4, с. 12/1].

Імовірно, віра священника допомагала йому 
морально триматись та вдаватися до таких іро-
нічних порівнянь. Свій стан він зіставляв зі сло-
вами давньогрецького комедіографа Менандра: 
«І в ланцюгах можна бути вільним» [4, с. 12/1]. 
Священник згадував відомих служителів пра-
вославної церкви, їх оптимістичне та сповнене 
надією на Бога ставлення до смерті, й тим самим 
заспокоював себе.

Зміст листів дає зрозуміти, що Сергій Андрі-
йович чітко усвідомлював, що триває війна радян-
ської влади з неугодними їй людьми. Священник 
цікавився причинами арешту співкамерників та 
дізнався, що за крамольні розмови в себе у квар-
тирі людині загрожує 5 років допру, за вибиті три 
ребра в голови колгоспу під час хлібозаготівель – 
2 роки заслання. Повідомляв у листі про те, що 
серед його співкамерників є люди (ймовірно, він 
і себе до них відносив), на яких ведеться орга-
нізаційний наступ погроз із боку слідчого, суду, 
«всього апарату» [4, с. 12/1].

Емоційно та із притаманною йому іронією 
він описав випадок, що стався в камері: «Помі-
тили щура, який підбирав під нарами крихти. 
Моментально майже всі (чоловік 40) почали його 
переслідувати й бити чим попало. Звичайно, все 
закінчилось торжеством переможців і справедли-
вості» [4, с. 12/1]. Священник був здивований люд-
ською жорстокістю. На його погляд, заарештовані, 
проти яких ведеться масштабний наступ влади, 
самі знаходяться в ролі цього щура, а втім, безжа-
лісно полюють за твариною: «І подивились би ви, 
з яким захопленням і жорстокістю вони женуться 
за жалюгідним щуром. А вина його, мабуть, тільки 
й полягала в тому, що він був голодним. Сумно і 
прикро було дивитись на цю картину» [4, с. 12/1].

Висновки. Отже, листи заарештованого свя-
щенника С.А. Мізецького дають унікальну мож-
ливість дослідникові висвітлити проблему цінніс-
них орієнтирів та переконань духовенства під час 
кримінального переслідування. Бачимо, що лис-
тування було найпоширенішим засобом комуніка-
ції та важливою частиною дозвілля духовенства. 
Аналіз листів свідчить, що священник залишився 
вірним своїм релігійним переконанням. Він шукав 
розради у вірі в Бога. Моральною допомогою 
йому слугувала підтримка з боку парафіян, які не 
залишили свого панотця в тяжку хвилину. Навіть 
у тюрмі священник не міг змиритись із людською 
жорстокістю та несправедливістю, чітко усві-
домлював, що причиною його арешту став курс 
влади на фізичне знищення інакомислячих. Треба 
зазначити, що тюремні застінки не зломили волю 
священника. Повернувшись із заслання на рідну 
Дніпропетровщину, в 1930-х рр. він продовжив 
виконувати пастирські обов’язки.

Несподівано байдужим можемо назвати став-
лення дітей та дружини до священника-в’язня, 
які фактично його не підтримували. Питання сто-
сунків між священником та членами його родини, 
стратегії виживання дітей духовенства заслугову-
ють на спеціальне дослідження.
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Savchuk T.G. LETTERS OF THE ORTHODOX PRIEST SERHII MIZETSKY AS A SOURCE  
OF RESEARCH OF THE MORAL CONDITION OF THE IMPRISONED CLERGY AT THE TURN 
OF THE 1920S–1930S

Letters of ordinary Orthodox priests remain insufficiently presented and analyzed in historiography. 
The introduction of the epistolary of Serhii Mizetsky, the parish priest of the Katerynoslav eparchy of the 
Ukrainian Exarchate of the Russian Orthodox Church, is important for highlighting the values and beliefs of 
the repressed clergy, recreating the atmosphere of terror and total control over the people’s thoughts at the turn 
of the 1920s–1930s.

S. A. Mizetsky was one of the hundreds of the rural priests who caught the focus of the repressive and puni-
tive apparatus at the turn of the 1920s–1930s. The investigative case of S. A. Mizetsky is actually an anatomy 
of the technologies for fabricating the criminal proceedings. An analysis of the priest’s letters allows not only 
to reconstruct his reflections on the attitude of the authorities towards the clergy, the moral and psychological 
condition under criminal prosecution, but also to outline the clergy’s leisure activities in the 1920s, and sibling 
relationship.

It has been found that the priest sought consolation in faith in God, inspired himself with the stories of prom-
inent ministers of the Orthodox Church, their optimistic and complete trust in God regarding death. The moral 
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assistance to S. A. Mizetsky was the support from the parishioners who did not leave their Pater in difficult 
times. The consolation for him was the exchange of letters with his siblings and a friend-priest. The attitude 
to the prisoner priest of his children and wife, who actually did not support him, can be called indifferent.

It has been established that even in prison the priest could not accept human cruelty and injustice, 
clearly realized that the reason for his arrest was the course of power for the physical destruction of dissi-
dents. It should be noted that in the future, prison dungeons did not change the religious views of the priest.  
In the 1930s, after returning from exilement to his native Dnipropetrovsk region, he continued to fulfill the 
pastoral duties.

Key words: Orthodox priest, letters, repressions, morale condition, Soviet power.
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МЕМУАРНА ЛІТЕРАТУРА ПРО ОСОБИСТІ ВІДНОСИНИ 
УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ У 20-Х РР. ХХ СТ.

На основі літературних спогадів висвітлені особисті відносини письменників, які пра-
цювали на теренах України в 1920-х роках. Зазначено, що особисті взаємини в цей період 
формувались під великим упливом минулої війни й революційних подій. Наголошено, що зміни 
в особистих відносинах проявились і введенням в обіг нової форми звертання в середовищі 
письменників. Визначено, що в особистих стосунках письменників у ці роки помітну роль віді-
гравали дружні застілля. Невимушеність і природність особистих стосунків загалом збе-
рігались, але, коли з 1929 року різко посилився тиск влади на письменників, це призвело до 
зміни ціннісних орієнтацій частини митців і до погіршення особистих взаємин навіть між 
близькими друзями. Автор уважає, що саме тоді почала втрачатись щирість в особистих 
відносинах письменників.

Зважаючи на спогади українських письменників, автор статті дійшов висновку, що 
1920-і роки залишились у їхній пам’яті як період, коли можна було творити вільно, але певні 
межі були вже окреслені. Всім, хто виходив за ці межі, влада виказувала своє невдоволення, 
але ще в першій половині 1920-х років на це можна було не звертати особливої уваги. Ситу-
ація почала поступово змінюватись у другій половині двадцятих років. На непокірних стали 
відверто тиснути. Саме тоді почали розходитись шляхи колишніх друзів – одні йшли вірно 
служити режиму, інші намагались діяти по совісті. Особисті відносини представників цих 
таборів ставали прохолодними. Почала зникати щирість у відносинах українських письмен-
ників. Фактично у вітчизняних письменників під тиском однакових соціальних реалій сфор-
мувались різні життєві цінності. Тому й особисте спілкування трансформувалось. Митці 
з різними життєвими цінностями просто не розуміли один одного. Однак в особистому спіл-
куванні митців, котрі мали близькі погляди щодо розвитку культурного процесу, панувала 
довіра і щирість. Автором була визначена проблема для подальшого дослідження.

Ключові слова: письменники, особисті відносини, 1920-і роки, влада, відвертість.

Постановка проблеми. Становлення більшо-
вицького ладу на теренах України супроводжува-
лось руйнуванням звичних уявлень про людські 
відносини. Нова влада із самого початку прово-
дила лінію на першість класових інтересів і дру-
горядність усіх інших. Особисті стосунки підда-
вались значному тиску нових соціальних реалій і 
зазнавали суттєвих змін. Вивчення цієї проблеми 
допоможе більш детально зрозуміти ті складні 
процеси, які відбувались на теренах нашої країни 
в 1920-і роки. Наслідки цих процесів подекуди 
відчуваються ще й сьогодні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогодні є немало історичних досліджень, 
у котрих висвітлюються різні проблеми періоду 
1920-х років [1]. Відносини в середовищі україн-
ських письменників висвітлювалися в мемуарах. 
Але узагальнюючих досліджень трансформації 
особистих відносин українських письменників 
у  вказаний період на сьогодні не вистачає.

Постановка завдання. Автор ставить за мету 
розглянути, як розвивались стосунки письменни-
ків у добу, коли помітно змінювались умови осо-
бистого спілкування на теренах української дер-
жавності у 20-х роках ХХ ст.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На початку ХХ століття письменники вважались 
знавцями людських душ, людських відносин і 
користувались великим авторитетом у суспільстві. 
Однак після революційних подій 1917–1921 років 
українські письменники, які мали ім’я з дорево-
люційних часів, не поспішали підтримувати нову 
владу, котра добре розуміла, що без такої під-
тримки їй буде важко впливати на суспільство. 
Необхідно було створити «своїх» письменни-
ків. Почався процес заохочення до літературної 
творчості молоді, яка з ентузіазмом сприйняла 
більшовиків. На початку 1920-х років у Київ при-
їхали столичні (харківські) письменники. Вони 
організували зустріч із місцевою молоддю. В залі, 
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як свідчить очевидець, «голці нема де впасти. 
Висіли на колонах, гірляндами звисали з усіх 
балконів<…>». Було заявлено, що столичні пись-
менники привезли «жовтневу» літературу, котра 
остаточно розриває з дожовтневим красним пись-
менством. На вечорі лунав наполегливий заклик 
до молоді, яка має творчі таланти, записуватись 
в організації письменників. Надавались адреси, 
куди потрібно було прийти [2, с. 181]. Спочатку 
влада терпіла навіть «нейтралів», котрих згодом 
розраховувала перетягнути на свій бік. Як зга-
дувала Д. Гуменна, в редакцію київської газети 
«Пролетарська правда» пудами надходили літе-
ратурні твори молоді. Це створило привід для 
жарту, що як колись рвалась українська молодь на 
Січ козакувати, так тепер вона рветься на «літера-
турну Січ» [2, с. 208]. За таких обставин почали 
з’являтись літературні твори, що героїзували осіб, 
які класові інтереси (тобто інтереси більшовиць-
кої партії) ставили над усе й віддано служили 
пануючій владі. Автори подібних творів усіляко 
заохочувались як матеріально, так і морально. 
Фактично молодих письменників свідомо розбе-
щували. Люди із загостреним почуттям власної 
гідності намагались не піддаватись на спокуси 
влади. Але, як кажуть, не ламався той, кого не 
ламали. Кого ламали «через коліно», а хто й без 
брутального примусу став слухняним виконав-
цем. Серед них було чимало людей талановитих. 
Сталось це з різних причин: хто усвідомлював, що 
змушений писати так, як вигідно владі, хто щиро 
вірив у доброчесність намірів більшовиків і тому 
намагався їх підтримати, дехто просто прода-
вався. Характеризуючи цей процес, дружина відо-
мого поета О. Мандельштама Н. Мандельштам 
говорила: «Одні, продаючись, пускали сльозу, 
як Олеша, інші – облизувались, як Катаєв» [3]. 
І. Олеша і В. Катаєв свою творчу діяльність розпо-
чинали в Україні. За таких умов особисті стосунки 
українських письменників не мали стійкої основи 
для відвертості, щирості й доброзичливості. До 
того ж необхідно врахувати, що письменники 
нової доби були вихідцями з різних прошарків 
суспільства, їх не об’єднувала спільність соціаль-
ного походження, виховання, традицій. Але біль-
шість їх гуртувало прагнення творчості, зближу-
вала молодість, схожі ідеали майбутнього.

Варто підкреслити, що письменників, які 
творили в 1920-і роки, в наступне десятиліття 
буквально винищили. На кінець 1930-х років із 
516 заарештованих письменників України зали-
шилось живими тільки 3 [4, с. 274]. Ті ж, хто зберіг 
життя і продовжував творчу діяльність, назавжди 

отримали «внутрішнього цензора», який заборо-
няв повну відвертість. Це не могло не відбитись і 
на їхніх мемуарах. Виключенням є мемуари тих, 
хто волею долі опинився за кордоном і не боявся 
помсти влади [5].

На відносини у творчій сфері в ці роки вели-
кий вплив мали революційні події. Як зауважив 
видатний діяч часів Української національно-
демократичної революції М. Шаповал, характе-
ризуючи післяреволюційний період: «<…>наша 
післявоєнна доба є добою потрясіння навіть осно-
вних моральних норм: українська «інтелігенція» 
помітно озвіріла у своїх внутрішніх відносинах» 
[6, с. 220]. Якщо до революційної доби інтеліген-
ція українських міст була представлена особами, 
сповненими «відчуття ваги своєї персони в сус-
пільстві» [7, с. 549] й відповідної поведінки, то в 
1920-і роки українська інтелігенція поповнилась 
людьми, які часом мали викривлену уяву про 
«вагу своєї персони в суспільстві». В особистих 
відносинах стали проявлятись дії, котрі шокували 
б «інтелігентне середовище» дореволюційної 
доби. І це стосувалось не тільки України. Знаний 
радянський письменник К. Федін розповів, як на 
початку 1920-х років відомі митці С. Єсєнін та 
М. Нікітін у нетверезому стані на очах чисель-
них колег та іншої публіки почали бійку. «У бійці 
обидва впали на підлогу, качались на ній, мов 
навіжені, і Єсєнін укусив Миколку (Нікітіна) за 
руку, в біцепс, та так, що не тільки руку поранив, 
а піджак прогриз. М. Нікітін, який був присут-
нім під час розповіді, посміхаючись, підтвердив 
цей випадок» [3]. Українці також не відставали. 
В. Сосюра згадує, як він у 1920-х роках у при-
сутності інших українських письменників бився 
навкулачки з письменником Антоном Шмагель-
ським: «Я <…> підійшов до нього та як чесону 
його в обличчя із правого боку... А він мене як 
свисне, та так, що я полетів на стіл, стіл – на сті-
лець, а стілець – на Тичину, який присів у кутку, 
закрив лице руками, але лукаво і спостережливо 
дивиться крізь розтулені пальці... Я подумав: 
«Прямая линия самая короткая», – і почав бити 
Шмагельського прямим ударом у вилицю коло 
правого ока <…> від моїх прямих ударів, і все в 
одну точку, правою рукою Антона відкидало на 
шафу, а шафа його кидала на мене, і я став від-
чувати, що б’ю не в обличчя, а в мокру і слизьку 
подушку, що росла й пухла на моїх очах». Після 
цієї бійки на очах в інших письменників П. Панч 
сказав Володимиру Сосюрі: «А ти, Володю, пішов 
не за своєю спеціальністю. Тобі б треба було бути 
боксером» [8, с. 236]. Потрібно звернути увагу, 



93

Історія України

що П. Панч – український інтелігент нової гене-
рації, не виговорює В. Сосюрі за брутальний 
учинок, а лише робить, схоже, іронічний висно-
вок. Узагалі, судячи зі спогадів людей мистецтва, 
особисті стосунки в цьому середовищі дещо від-
різняються від загальнолюдських. Як підкреслив 
Р. Гуль: серед людей мистецтва «просто людські 
відносини дуже рідкісні» [3]. Тобто можна гово-
рити, що особисті відносини в лавах інтеліген-
ції набували нових форм, які були привнесені 
добою війн і революцій. К. Паустовський, згаду-
ючи початок 20-х років в Одесі, писав, що багато 
одеських поетів (а їх там на той час, за висловом 
одного із сучасників, «вистачить на цілу державу 
середнього європейського розміру») є юнаками 
показно розв’язними, «які пишаються тим, що 
вони не інфіковані ніякими «штучками», особливо 
такими смертними гріхами, як надмірна інтелі-
гентність і терпимість» [9, с. 150, 153]. Подібний 
стан не міг не впливати на міжособистісні сто-
сунки поетів. Серед одеських поетів того часу був 
і В. Катаєв, висловлювання якого: «За 100 тисяч 
уб’ю кого завгодно. Я хочу гарно їсти, хочу мати 
гарного капелюха, чудові черевики<…>» зафіксу-
вав І. Бунін у 1919 році [10]. Здається, це скоріше 
було бравування молодого одесита, який пройшов 
війну й хотів здаватись навколишньому оточенню 
таким собі суперменом. Люди творчих професій 
мають, як правило, акторські здібності, але ж сама 
тема хизування – вбивство людини заради здій-
снення власних матеріальних потреб – говорить 
про падіння моральних устоїв, про низьку вар-
тість людського життя, а звідси – і про особисті 
людські відносини.

Однією з перших відчутних змін у відносинах 
у середовищі українських письменників стало 
введення в обіг нової форми звертання «това-
риш». Вона повинна була підкреслювати соці-
альну рівність членів спільноти. Нова форма 
досить швидко розповсюдилась ще й тому, що 
чітко визначала своїх і чужих. До чужих не можна 
було звертатися «товариш», тільки до своїх. Коли 
в 1921 році з Галичини приїхав до Харкова поет 
В. Поліщук (варто нагадати, що в Галичині тра-
диційною формою звертання було «пан»), то у 
своїх нових віршах він уже застосовував форму 
звертання «товариш», підкреслюючи цим соці-
альну близькість співбесідників: «Котра година, 
товаришу? – Друга. І далі пішла сіра смуга дороги 
під ноги...» [8, с. 215]. В. Сосюра, згадуючи поча-
ток 20-х років у Харкові, часто ставить перед пріз-
вищем письменника слово «товариш» [8, с. 218, 
220, 224]. Наприкінці 20-х роках він подарував 

І. Майстренку 3-й томик своєї поезії з написом: 
«Дорогому товаришеві Майстренку, лицарю укра-
їнської культури на Чорномор’ї» [11, с. 236]. Тобто 
можна зробити припущення, що нова форма звер-
тання в колі молодих письменників була популяр-
ною. Водночас, можливо, це свідчило не тільки про 
щирість, але і про певний конформізм, намагання 
довести свою лояльність новій владі. Як відомо, 
В. Сосюра перед тим, як перейти на бік більшови-
ків, воював на боці УНР, був так званим «колиш-
нім петлюрівцем», що тяжіло над ним усе життя. 
Подібні «колишні петлюрівці» серед українських 
письменників були представлені такими відомими 
митцями, як О. Вишня, Ю. Смолич, П. Тичина, та 
інші. Влада уважно стежила за їхньою творчістю, 
часом дорікала, але досить щедро оплачувала 
їхню творчу працю, якщо вважала, що вона їй на 
користь. Наприклад, О. Вишні за газетний фейле-
тон у 15–20 рядків платили в роки непу 15 кар-
бованців золотом. Середня зарплата в СРСР тоді 
була 25 карбованців на місяць [11, с. 200 201]. 
І. Майстренко, який обертався в колі українських 
письменників у 20–30-і роки, згадує, як до Хар-
кова потрапив молодий комсомолець із провінції. 
«У Харкові він розгледів, що найкраще й найлегше 
життя – це життя радянського письменника, осо-
бливо вірного партійній лінії<…> І все ж, хоч він 
і писав жалюгідні «виробничі» романи з фабрич-
ного життя, які мало хто читав, вони давали йому 
великі гонорари, адже партійному апаратові була 
потрібна саме така “творчість”» [11, с. 199]. Тобто 
на перший план в оцінці творчості митця виходив 
не його талант, а його відданість владі. Звичайно, 
що за таких умов не можна говорити про щирість 
у письменницьких відносинах. Критичні вислов-
лювання в бік влади могли позбавити письмен-
ника життєвих благ. Тому в особистих стосунках 
потрібна була обережність, а це вже виключає 
відвертість і щирість. До того ж у країні звичай-
ною річчю в суспільному житті ставала брехня. 
Колишній генерал-хорунжий УНР, а у 20-ті роки – 
пересічний мешканець УСРР, П. Ліпко в листі до 
М. Горького в 1928 році писав: «Брехня – це най-
більше досягнення Радянської влади. Брехня від 
початку й, напевне, буде до кінця <…>» [12].

Однак, 20-і ще несли в собі атмосферу надії на 
людяність. Як писав Р. Гуль: «У роки непу пись-
менники були ще в напівсвободі» [3]. Молоді 
хлопці-студенти, які захоплювались літературою, 
влаштовували в Києві у 20-ті роки веселі пару-
боцькі вечірки, на яких вони з пильних, громад-
сько-відповідальних й ініціативних у роботі хлоп-
ців перетворювались на дотепних, безжурних 
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гульвіс. Вони розповідали «дразливі» анекдоти. 
декламували сальні вірші класиків і своїх ровес-
ників, співали не менш сальні частівки. Не забу-
вали й народні пісні та сентиментальні романси 
[13, с. 204]. Ще навіть у 1930 році подібні пару-
боцькі вечірки молодих українських письмен-
ників були можливі. Як писав пізніше один із їх 
учасників: «Тоді ми ще не боялись один одного й 
у своїх думках і витівках були дружньо-відкриті. 
Після одної-другої чарки душі наші розкошували 
у свободі товариського самовислову. Кожний роз-
повідав чи читав щось своє, інтимне, захалявне, 
інтригуюче, не призначене або заборонене до 
загального вжитку. Була така атмосфера, коли 
кожному хотілось викласти свої спресовані чи 
заховані думки» [13, с. 291]. В ці роки ще можлива 
була відвертість в особистому спілкуванні навіть 
малознайомих письменників. Особливо у друж-
ньому застіллі. Ось сценка з такого застілля моло-
дих письменників в одному з ресторанів у центрі 
Харкова в 1929 році, змальована Г. Костюком: 
«Обід був із вином і навіть із чаркою. Дружній, 
бурхливий. Веселі, іскристі, інколи бравадно-
нецензурні дотепи Вухналя, Вишні, Куліша, Сен-
ченка та інших виповнювали залю. Настрій ставав 
підвищений, бадьорий гамірливий. Дехто встав і 
тинявся від стола до стола. Вишня сидів навпроти 
мене. Я механічно взяв і почав пробувати щось 
із десерту. Вишня глянув і не без іронії кинув: 

– Ви що, солоденьке уплітаєте?<…> Та я коли 
був у ваших літах... <…>

– Та, Павле Миколаєвичу (його тут так всі 
величали чомусь), солоденьке – то між іншим. 
А от коли ми з вами спробуємо ось цього кахетин-
ського, то не пошкодуємо.

Справді, переді мною стояла не розпочата 
чомусь пляшка доброго тоді вина кахетинського. 
Вишня глянув й із примирливою посмішкою сказав:

– А справді, рішимо її, молодий чоловіче.
Діловито наповнили наші склянки»  

[13, с. 383–384]. Далі пішла відверта розмова без 
усяких замовчувань. Вишня не утаїв від мало-
знайомого співрозмовника, що був у 1920-у році 
заарештований ЧК як «особливо важливий контр-
революціонер» і тільки втручання В. Блакитного 
врятувало його від страти.

У 1920-і роки тоталітарні хмари були тільки 
на горизонті і ще можна було не звертати на 
них уваги. Чи мало що з’являється на горизонті, 
а потім щезає безслідно. Тому спілкування літе-
ратурної молоді у 20-ті роки було, як правило, 
невимушеним, відвертим, ще без жорстких шор 
ідеологічного диктату. Ось як зустрічали новий 

1927 рік у Києві студенти мовно-літературного 
факультету Інституту народної освіти імені Драго-
манова (нині Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка), що вже ступили на шлях 
творчості, – О. Корнійчук, Г. Костюк, В. Рубайло 
та інші. Вони бавились, грали у фанти, танцювали 
під патефон, у міру випивали, наперебій говорили 
жартівливі новорічні промови, пританцьовували 
й підспівували. Виконували пісні у стилі, котрий 
зараз носить назву «шансон», зокрема й відому 
одеську «Ужасно шумно в доме Шнейерзона». 
Потім виспівували «махнівські пісеньки», а піз-
ніше подільські «солоні» коломийки. Розійшлись 
після полуночі під загальний спів «Час додому, 
час, час і пора!». Молодим митцям здавалось, 
що на їхньому «життєвому горизонті немає й не 
може бути жодної чорної хмари». Потім О. Кор-
нійчук і Г. Костюк ще довго ходили вулицями ніч-
ного Києва і дружньо розмовляли. Але розмова не 
обмежувалась загальними темами, притаманними 
їх статі й віку (Г. Костюку було 24, О. Корнійчуку – 
21 рік), теми були й вузько професійні. Саме тоді 
О. Корнійчук сказав, що закінчує велику повість 
«Через кордон» і натякнув, що бажав би рецензії 
на неї від свого друга Г. Костюка. Розмова була 
відвертою. На особисте спілкування молодих мит-
ців ще на всю потужність не тиснули ідеологічні 
заборони. Коли влітку 1927 року вийшла друком 
перша повість О. Корнійчука, то він отримав на 
неї жадану рецензію Г. Костюка. Після отримання 
гонорару за повість, її автор запросив друга в рес-
торан на Хрещатику. Піднімаючи чарку за успіх 
друга, Г. Костюк сказав, що п’є за перший його 
успіх, але вірить, що це лише початок, Справжній 
успіх – у майбутньому. О. Корнійчук погодився, 
що це початок і відкрився другові, що бачить себе 
у драматургії. Г. Костюк писав: «Душі наші роз-
крились навстіж. Ми були все ж таки мрійники й 
фантасти. Ми вірили у свої сили. Не тільки Корній-
чук, але і я навіть не уявляв собі, що хтось чи щось 
може нам стати на перешкоді» [13, с. 161 162, 164]. 
Однак наближався «переломний» 1929 рік. Саме 
в цьому році почав стрімко посилюватись тиск 
влади на творчу інтелігенцію. Почались «чистки». 
Їх організовували так, щоб була видимість участі 
громадськості. Та ось постало питання про від-
числення із творчого семінару за бездіяльність 
однокурсниці й доброї приятельки Г. Костюка 
і О. Корнійчука Віри Рубайло. Питання про від-
числення поставив у науковій раді представник 
партійної організації. Професори сказали, що не 
бачать бездіяльності В. Рубайло, але водночас 
не захотіли займати виразну позицію. Боялись. 
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Тоді слово взяв представник студентської гро-
мади у вченій раді Г. Костюк. Він сказав, що знає 
В. Рубайло як працьовиту студентку й голосувати 
за виключення не буде. Це переломило ситуацію 
й питання зняли з обговорення. Інститутом пішла 
чутка, що Г. Костюк провалив пропозицію пар-
тійної організації. «Що це значило, то це можуть 
зрозуміти тільки ті, хто в ті часи вчився і знає, 
що значить «пропозиція партійної організації» 
[13, с. 167]. По суті вирішувалось питання, хто ж 
хазяїн в інституті. Навіть якщо б партійна органі-
зація інституту і пропустила б цей факт, то вищі 
партійні інстанції й ГПУ миттєво б зреагували. 
Однак парторганізація не пропустила. Наступ-
ного дня на екстрених зборах студентського курсу 
представник парторганізації запропонував обрати 
до вченої ради замість Г. Костюка іншого сту-
дента. Цим іншим виявився О. Корнійчук. Після 
зборів близький друг Г. Костюка О. Корнійчук 
запропонував йому поговорити. Під час розмови, 
котра з боку Г. Костюка розпочалась як дружня, 
виявилось, що друзі почали дивитись на дійсність 
по-різному. Г. Костюк на зауваження О. Корній-
чука, як він міг виступити проти, коли знав, що 
суть справи виходить із парторганізації, відповів: 
«Я не хлопчик стовпчик. І взагалі, я не розумію, 
чого причепились до Рубайло? Та це ж, ти сам 
добре знаєш, аполітичне дівча, яке, крім книжок 
і гарних пісень, нічого не тямить». На що Корній-
чук майже поважно відповів: «Це знаєш, справа не 
нашої компетенції. «Там» знають краще за нас». 
Г. Костюк згадує: «Я на мить занімів. У цих словах 
розкрились мені ще деякі невідомі риси характеру 
мого друга: сервілізм, рабська безоглядність пар-
тійного догматика, запобігання перед сильними й 
безсердечність... Це був кінець нашої кількарічної 
дружби. Ми більше не зустрічались і не розмов-
ляли так щиро, як колись» [13, с. 167–168]. Варто 
нагадати, що в 1928 році «примусу обстоювати 
офіційну лінію КП(б)У» ще не було [11, с. 192], 
як не було ще і страху [13, с. 215], але проникли-
вий О. Корнійчук ситуацію передбачив і вирішив 
діяти не чесно, а особисто вигідно.

Якби Костюк виступив проти лінії парткому все-
редині 30-х, то він, з огляду на інші подібні факти, 
відразу ж потрапив під арешт, але в 1929 році за 
незалежність позиції (звичайно, в межах право-
вірності державній ідеології) ще не арештовували. 
Але в цьому разі такого не сталось. Письменник 
Ю. Смолич свідчить, що саме вкінці 1929 року 
письменників поставили перед вибором – або ти 
входиш в організацію, яка вірно служить владі, 
або ж кидай літературу. «Своїми» влада визна-

вала лише членів Всеукраїнської спілки проле-
тарських письменників (ВУСПП) і «Молодняка». 
Якщо невдалий твір члена ВУСПП і критикували, 
то доброзичливо: вказували на помилки та про-
махи й радили, як їх виправити. Твори ж не членів 
ВУСПП знищувались не завжди об’єктивною кри-
тикою, котра не прощала й найменшої помилки. 
Таким чином, доля літературного твору нерідко 
визначалась належністю письменника до тієї чи 
іншої організації [14, с. 151]. Потрібно врахувати, 
що наведені слова Ю. Смолича були опубліковані 
в роки жорсткої радянської цензури, тому, мабуть, 
слово «нерідко» можна викинути з попереднього 
речення. Без сумніву, поки письменники могли 
об’єднуватись за власним бажанням із тими, хто 
був їм близьким за світоглядом та літературними 
уподобаннями, й за власним бажанням виходити 
з об’єднання, вони і спілкувались невимушено, 
щиро. Наприклад, Ю. Смолич так описує роз-
мову 4-х письменників, яких не влаштовувала 
ВАПЛІТЕ й водночас не подобались інші спілки: 
«Ми сиділи в нашому улюбленому кафе «Пок», 
пили каву<…> й сумували: Майк, Олекса Сліса-
ренко, Левко Ковалів і я. У глибині кімнати, за 
своїм постійним столиком, сидів Семенко, курив 
люльку і щось писав: штаб семенківської органі-
зації й редакція журналу «Нова генерація» тут і 
поміщались – у кофейні «Пок» за столиком у гли-
бині кімнати... Семенко залишив свій столик і 
підійшов до нашого: – Я серйозно кажу, хлопці: 
йдіть до мене. Ми тоді відразу покладемо на оби-
дві лопатки і Хвильового, і Микитенка <…> – 
А ми нікого не збираємось класти на лопатки – 
сказав Слісаренко, – і в цирку не маємо наміру 
виступати... – Дурні ви, як я на вас подивлюсь, – 
незлобиво сказав Семенко, а я думав, ви також 
футуристи. Адью!». Закінчилась ця розмова через 
деякий час створенням нової письменницької 
групи, платформа й декларація якої була наступ-
ного дня опублікована у пресі [14, с. 152–156]. 
Тобто організації письменників у цей час могли 
мати й неформальний характер і бути подібними 
клубам за уподобаннями. Але в такому разі за 
ними державі важко було стежити. Тоді влада 
почала всіх зганяти в одну суворо централізовану 
організацію, й під одним дахом опинились люди 
часом дуже різні, і щирими їх особисті відносини 
бути не могли. Керівники суворо централізова-
ної організації швидко використали свої можли-
вості. І. Майстренко розповів у своїх мемуарах, 
що в одеському «Театрі революції» намагались 
ставити твори тільки генерального секретаря ЦК 
всеукраїнської спілки пролетарських письмен-
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ників (ВУСПП) І. Микитенка, всіх інших авторів 
відтісняли. Коли І. Майстренко відверто сказав 
про недопустимість такого стану, то І. Мики-
тенко обурився і припинив розмову [11, с. 246]. 
Схоже, він уважав такий стан відносин нормаль-
ним. Звичайно, це викликало загострення осо-
бистих стосунків письменників. Але свою владу 
керівник ВУСПП використовував не тільки для 
забезпечення собі переваг у літературній справі. 
Він використовував її і для переваг в особистому 
житті, що також позитивно не впливало на осо-
бисті стосунки письменників. Якось укінці 1920-х 
років делегація українських письменників виїхала 
до Ленінграду. Делегацію очолював І. Микитенко. 
Письменники були молоді й охочі до пригод. І ста-
лося так, що І. Микитенку сподобалась жінка, яка 
в кінцевому підсумку віддала перевагу В. Сосюрі. 
Микитенко, бувши начальством, страшно обу-
рився й в той же день пообіцяв Сосюрі: «Ми, коли 
приїдемо на Україну, тебе в дугу зігнемо!» І дій-
сно, як свідчить В. Сосюра, «почалося биття <…> 
очолювали це биття Микитенко й Кулик». Закін-
чилось це биття для В. Сосюри дуже погано 
[8, с. 261 262]. Якось І. Микитенко, М. Рильський 
та поет О. Сорока виїхали у відрядження в одне 
з міст України. Після творчого вечора прийшли 
до готелю, де проживали всі в одній кімнаті. Роз-
гніваний «вождь» українських письменників 
о 12-ій годині ночі викинув із кімнати «підлеглих» 
колег, хоч добре знав, що їм більше ночувати ніде. 
Причина гніву – М. Рильський піддав критиці 
виступ І. Микитенка, а О. Сорока підтримав Риль-
ського. Такими були особисті відносини в центра-
лізованій організації [2, с. 402 403].

Укінці 1920-х років влада намагалась приму-
сити письменників відображати життя з позицій 
так званого соціалістичного реалізму, що озна-
чало показувати реалії не такими, якими вони 
були в дійсності, а такими, які вони повинні були 
бути на думку влади. Коли письменник-почат-
ківець В. Авдєєв приніс свою першу повість 
в один із харківських журналів то після того, як 
із нею повістю ознайомився редактор, відбувся 
такий діалог досвідченого й молодого літерато-
рів. Редактор (повертаючи рукопис): «Візьміть. 
Не підійде. Наше завдання висвітлювати боротьбу 
радянської громадськості з явищами дитячої без-
притульності. А ваш герой не піддається ніякому 
перевихованню<…> Куди це годиться? – Почат-
ківець: – Але так було в житті. Цей факт я осо-
бисто спостерігав. Редактор: – Чи мало чого буває 
в житті <…> письменник повинен давати най-
більш типове, те, що час вимагає». Лише коли 

молодий автор хотів щось заперечити, редак-
тор заявив, що повість до того ж сира, написана 
слабко. На першому ж місці для редактора було 
писати те, що вимагає час [15, с. 206].

Необхідно визнати, що помітну роль у спілку-
ванні письменників грали дружні застілля з алко-
гольними напоями. Випивали, як правило, в міру. 
Ось невеличка сценка дружнього застілля моло-
дих митців у 1929 році в харківському ресторані. 
Обідали гамірливо, перекидались жартами, афо-
ризмами, лунали українські народні приказки. 
Один із письменників іронічно імітував промову 
наркома освіти, це мало успіх. Навіть викликало 
гомеричний сміх. Ще не боялись. Була виконана 
також арія Тореадора з опери Кармен українською 
мовою. Після обіду пішли на квартиру до Хвильо-
вого їсти кавуни, там «не було ніякої церемоні-
яльності чи субординації. Всі були дружні й рівні. 
Хвильовий навіть не виглядав господарем. Він був, 
як і всі, ніби в гостях. Їв кавуна й жартував <…> 
Про що ж говорили ці вибрані митці слова? Про 
все – тільки не про літературу. Про якісь веселі чи 
комічні епізоди з життя й побуту когось із пись-
менників чи партійних і державних діячів», про 
рибальство й полювання. Подібні вечірки із чар-
кою були дружні і щирі. Після однієї-другої чарок 
кожен міг прочитати щось своє, інтимне, не при-
значене для широкого вжитку. Як написав пізніше 
один з учасників таких вечірок: «Тоді ми ще не 
боялись один одногой у своїх думках і витівках 
були дружньо-відкриті» [13, с. 255, 291]. Загалом 
же, можна говорити, що в середовищі українських 
письменників полюбляли спілкуватись за допо-
могою «звичайних перекусок із чаркою» після 
нелегкої творчої праці [13, с. 307], або ж у колек-
тивних відрядженнях у тоді курортну Одесу, куди 
після створення видавництва газети «Чорномор-
ська комуна» часто навідувались столичні хар-
ківські письменники. Як згадує редактор «Чорно-
морської комуни»: «Якось на вулиці недалеко від 
редакції зустрів я підпитого Сосюру в оточенні 
інших молодих харківських письменників. Як 
видно, в людей не було вже грошей продовжувати 
пиятику, й Сосюра, який був моїм старим знайо-
мим <…> натякнув мені про це». Редактор допо-
міг вирішити проблему [11, с. 235]. Якось на екс-
курсії в горах Кавказу українські митці М. Куліш, 
Л. Курбас та Ю. Смолич надвечір змерзли. Тоді 
М. Куліш, хитро прижмурившись, дістав із 
кишені пляшечку коньяку. І хоч Л. Курбас не вжи-
вав спиртного, а лише сухе біле вино, він трошки 
пригубив [14, с. 367]. Можна здогадуватись, що 
інші присутні «пригубили» більше. Інша сценка із 
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середини 20-х років. У потязі «Харків-Київ» у без-
плацкартному, тобто загальному, вагоні зустрілись 
письменники О. Вишня, М. Зеров, М. Рильський 
і Ю. Смолич. На добру дорогу і для закріплення 
знайомства розпили пляшку. Пили з однієї похід-
ної чарки. Іншого посуду просто не було. Після 
першої ж чарки М. Зеров почав читати вірші. 
Потім читав свої вірші М. Рильський. Молоді 
митці проговорили всю ніч [14, с. 459 460]. Тобто 
загалом українські письменники не цурались 
випивки, але міру знали.

Висновки. Отже, з огляду на спогади укра-
їнських письменників, можна констатувати, 
що 1920-і роки залишились у їхній пам’яті як 
період, коли можна було творити вільно, але певні 
межі були вже намічені. Всім, хто виходив за ці 
межі, влада виказувала своє невдоволення, але 
ще в першій половині 20-х можна було «крізь 
пальці» дивитись на це невдоволення. Ситуація 
почала поступово змінюватись у другій половині 

20-х років. На непокірних стали відверто тиснути. 
Саме тоді почали робити стрімку кар’єру най-
більш спритні пристосуванці. Саме тоді почали 
розходитись шляхи колишніх друзів – одні йшли 
у вірні слуги режиму, інші намагались діяти по 
совісті. Особисті відносини представників цих 
таборів ставали прохолодними. Почала підточу-
ватись щирість у відносинах українських пись-
менників. Фактично у вітчизняних письменників 
під тиском однакових соціальних реалій сформу-
вались різні життєві цінності. Тому й особисте 
спілкування трансформувалось. Митці з різними 
життєвими цінностями просто не розуміли один 
одного. Однак в особистому спілкуванні мит-
ців, які мали близькі погляди щодо розвитку 
культурного процесу, панувала довіра і щирість.  
Далі українських письменників чекали тяжкі 
1930-і роки, котрі принесли чимало негативу 
в особисте спілкування митців. Цю проблему 
варто висвітлити надалі.
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Serhiienko S.Yu. LITERARY MEMOIRS ABOUT PERSONAL RELATIONS OF UKRAINIAN 
WRITERS IN THE 1920S

Based on literary memoirs, personal relations of writers working in Ukraine in 1920s are presented. It is 
noted that personal relations during that period were formed under the great influence of the past war and 
revolutionary events. It is emphasized that changes in personal relations were manifested by the introduction 
of a new form of address among writers. It is determined that friendly feasts played a significant role in per-
sonal relations of writers during those years. The ease and naturalness of personal relations was generally 
preserved, but when authority’s pressure on writers sharply increased in 1929, it led to a change in value 
orientations of some writers and deterioration of personal relations even between close friends. The author 
believes that it was then when sincerity in personal relations between writers began to disappear.

Based on the memoirs of Ukrainian writers, the author of the article concluded that 1920s remained in their 
memory as a period when it was possible to write freely, but certain boundaries had already been delineated. 
Authority expressed their dissatisfaction with all those who crossed those boundaries, but in the first half of 
1920s, it was possible not to pay much attention to this. The situation began to change gradually in the second 
half of 1920s. The disobedient were openly pressured. It was then when former friends went separate ways – 
some served the regime faithfully, others tried to act according to their conscience. Personal relations between 
the representatives of those groups became frosty. Sincerity in relations between Ukrainian writers began 
to disappear. In fact, Ukrainian writers developed different life values under the pressure of the same social 
realities. Therefore, personal communication was transformed. Writers with different life values simply did not 
understand each other. However, trust and sincerity prevailed in personal communication of writers having 
similar views on the cultural process development. The author has identified a problem for further research.

Key words: writers, personal relations, 1920s, authority, frankness.
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ВНЕСОК ІНОЗЕМНИХ КОЛОНІСТІВ  
В АРХІТЕКТУРНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР МІСТ  
ПІВДНЯ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ XIX СТ.

Стаття присвячена ролі іноземних колоністів в організації архітектурного та культурного 
міського простору на Півдні України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. Як відомо, 
після інкорпорації регіону до складу Російської імперії в кінці XVIII ст. попередні запорозькі 
та кримськотатарські військово-фортифікаційні поселення стали базою для більшості міст 
Півдня України. Вони достатньо швидкими темпами були перетворені на перлини росій-
ської держави, а центральна влада постійно наголошувала на тому, що це тільки її заслуга. 
Тому перейшла від військового командування до цивільного управління, що завершило форму-
вання міст та отримання ними самоврядної громадськості. Загалом, міста Півдня України 
постали як суміш військової доктрини фортифікаційного мистецтва, античних найменувань, 
ідей епохи Просвітництва та західноєвропейських теорій містобудування (архітектори були 
запрошені із країн Західної Європи), що виявилось у відсутності в архітектурній забудові 
нових міст не тільки українських, але, власне, й російських традицій. Із метою утримання 
території в кожному місті розміщувались війська, зосереджені у фортецях, де формувались 
військові та торговельні флоти. В основу містобудування цього часу лягли регулярне плану-
вання, сполучення міської забудови із природними елементами, ансамблевість центральних 
площ, на яких розміщувались офіційні установи. Для архітектурного обличчя міських цен-
трів характерна симетрична композиція ансамблів з однаковим ритмом фасадів адміністра-
тивних приміщень. Використання типових проєктних і «зразкових» фасадів жилих будинків 
забезпечило формування єдиного стилю забудови прямолінійних або круглих площ. Деякі з них 
характеризувались великим простором із невисокою забудовою. У південноукраїнських міс-
тах поширився тип багатоповерхового галерейного будинку, котрий відповідав місцевим клі-
матичним умовам. У висновках зазначається, що вищезазначені здобутки не були надбанням 
лише російської влади, запрошені інженери та архітектори із Західної Європи зробили наба-
гато більше в організації архітектурного та культурного простору міст Півдня України.

Ключові слова: Південь України, міське самоврядування, архітектура, культура, іноземні 
колоністи, містобудування.

Постановка проблеми. Актуальність теми 
дослідження визначається тим, що на сьогодні 
Україна переживає глибинні зміни у процесі 
реформування органів місцевої влади та гібрид-
ної війни на Донбасі зросла роль в осягненні істо-
ричного минулого південноукраїнських міст кінця 
XVIII – початку XX ст. з метою спростити імперську 
штучну «Новоросійську теорію» та довести пере-
важну роль українського та європейського фак-
тору в розвитку українських земель. Міста Півдня 
України були центрами влади в регіоні, мали непо-
вторний колорит, надавали можливість ближче 
познайомитись із західноєвропейською культу-
рою й першими ввійшли у процес модернізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Одними з перших історіографічних доробок 
на вищезазначену тематику стали праці XIX 
ст. У роботах А. Скальковського [21], Г. Ге [1], 
О. Чижевича [23], Ю. Сандомирського [19] та 
інших висвітлювався саме європейський фактор 
у розбудові міст Півдня України. У радянський 
період часу містознавча тематика не користува-
лась особливою популярністю, тому публікува-
лась невелика кількість робіт, хоча певною мірою 
цю прогалину компенсує праця В. Селінова [20] 
про культурно-історичні пам’ятки. В період неза-
лежності України з 1991 р. значно зросла кількість 
праць, присвячена архітектурному обличчю пів-
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денноукраїнських міст. Так, наприклад, вийшла 
серія статей про архітектуру та архітекторів міст 
Півдня України М. Кавуна [5–9], Л. Кузикової [10], 
В. Пиворовича [15], С. Дяченка [15] та інших.

Постановка завдання. Метою статті є сис-
тематизація раніше розроблених досліджень та 
спроба доведення високої значущості західноєв-
ропейських архітекторів у будівництві міст пів-
денноукраїнського регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Після інкорпорації Півдня України до складу 
Російської імперії наприкінці XVIII ст. швидкими 
темпами були збудовані нові міста. Одночасно з їх 
будівництвом поширювались західноєвропейські 
архітектурні стилі класицизму, ренесансу, нео-
готики, ампіру та інші. За цими стилями розро-
блялись адміністративні, торговельні, культурні, 
релігійні споруди Херсона, Миколаєва, Одеси, 
Керчі, Севастополя, Катеринослава та інших міст, 
які ставали найкращими спорудами новостворе-
них міст. Новими явищами в містобудуванні стали 
регулярне планування, ансамблевість вулиць і 
площ, поєднання із садово-парковою забудовою, 
що стало видатним спадком української культури. 
Так, італійським архітектором Ф. Боффо була збу-
дована Лютеранська церква в 1824–1828 рр. Ним 
спроєктований і побудований Воронцовський 
палац (виконаний у західноєвропейському стилі 
ампір, у якому стіни були прикрашені італій-
ськими картинами) [20, c. 65–74]. В Одесі разом 
з інженерами І. Уптоном і Б. Фандерфлісом спро-
єктовані відомі Потьомкінські сходи. Він же ство-
рив палац графині О. Потоцької (нині це одеський 
художній музей), а також найстаріший висотний 
будинок в Одесі І. Ягніцкого. Взагалі одним тільки 
італійським архітектором Ф. Боффо були побудо-
вані більше 30 будинків. Іншим італійським архі-
тектором Ф. Моранді, який був в Одесі й відо-
мим громадським діячем, побудована найстаріша 
єврейська синагога. Ним же збудований будинок 
Карузо на Ланжеронівській вулиці [19, c. 43–46].

Мода поширювалась, передусім європейська, 
оскільки саме вихідці з європейських країн були 
законодавцями модних течій в одязі, розвагах, 
культурних проявах. Наприклад, найпопулярні-
шим рестораном в Одесі став «Французький», 
(щоправда, деяких російських адміністратив-
них керівників обслуговував безкоштовно), най-
ліпша кондитерська – «Фанконі» (належав швей-
царцям), найкращим розважальним клубом був 
«Одеський» (належав англійцям). Останній був 
тільки для привілейованих клієнтів і доступ до 
нього був украй обмеженим. Вирізнявся пиш-

ністю та гротескністю розважальних заходів. 
На  бали дами одягали найкращі туалети за остан-
ньою європейською модою. Великою популяр-
ністю користувався німецький клуб, заснований 
у 1859 р., – «Гармонія». В ньому все було обла-
штовано на європейський манер [19, c. 73].

Найбільш популярні газети та журнали вихо-
дили французькою, німецькою, англійською 
мовами. Навіть періодичне видання «Вестник 
Южной России» (1820 р.) спочатку виходило 
французькою мовою. Коли спеціально для купе-
цтва «Вестник» почав виходити російською 
мовою, то популярність його швидко згасла. Коли 
керівництво газети звернулось із проханням допо-
могти в розповсюдженні поліцмейстерів, навіть із 
їх допомогою вдалось знайти лише 5 охочих його 
купувати російською мовою. У відповідь місцеве 
купецтво сказало, що кращі та швидші новини 
вони дізнаються від євреїв. І це тоді, коли кіль-
кість російського купецтва була втричі більшою, 
ніж єврейського [21, c. 92–93].

Одеситів часто порівнювали з американцями 
через їх підприємливість, спритність і напорис-
тість у вирішенні комерційних справ. В архітектур-
ному плані Одеса не поступалась європейським 
аналогам. Так, міський театр був побудований за 
зразком Віденського Ring-Theatre. Фасад вико-
наний у стилі італійського відродження, а стеля 
прикрашена головними сценами із творів В. Шек-
спіра [2, c. 37–41]. Царювала італійська опера й 
тільки зрідка з’являлись «провінційні російські 
трупи», наприклад, Рикановського, Мочалова 
(який прогорів і покінчив життя самогубством). 
Хоча російська опера «Жизнь за царя» мала гран-
діозний успіх, але французькі опери були більш 
популярними, ніж російські. Над польськими опе-
рами громадськість плакала, а італійські відвіду-
вала раз на тиждень. Модними були приватні роз-
важальні заходи у французько-італійському стилі, 
на яких читались вірші європейських класиків. 
А колишній консул Франції в Одесі Рено відкрив 
перше казино на італійський манер (будинок зго-
рів у 1835 р.) [21, c. 204–210]. Були й незаконні 
казино, в яких з англійським джентльменством 
обігрували в карти, а тим, хто програвся, розкіш 
будинків була малою втіхою [18, c. 153].

Завдяки своїм творчим думкам та ідеям герцог 
Рішельє перетворив Одесу на європейське місто. 
Культурне життя до нього називалось часом «піра-
тів», а з його правління почалась ера європей-
ської цивілізації, культури, моди. За часів дюка 
Рішельє місто зажило за європейською модою. 
Модно стало відвідувати місто європейською 
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аристократією. Завдяки цьому Одеса перетвори-
лась на «столицю Півдня» [19, c. 7–8]. Його напо-
легливості завдячує й заснування Рішельєвського 
ліцею, а для поширення європейської освіти він 
запросив викладати іноземних учителів: італійця 
Патре Ансельмо, Г. Кнорре, грека Христохооса 
(він полюбляв давати приватні уроки по 2 руб., а 
потім на екзамені ставив добрі оцінки), англійця 
Гревса, німця Г. Бруна та інших. Хоча методика 
навчання залишалась старою і шмагання учнів 
було цілком звичним явищем, а деяких після 
такого навчання відносили до лікарні, учні виріз-
нялись у побуті шаленим розгулом, і на студен-
тів від місцевих жителів після свят надходило 
багато скарг. Найбільшим буйством вирізнялись 
студенти-серби. Коли вони випивали, то ставали 
жахливими гуляками. Хоча були і прояви висо-
кої моралі. Наприклад, образити жінку вважа-
лось злочином, а допомогти товаришу останньою 
копійкою було героїчним досягненням. Повага до 
дорослих і батьків була обов’язковою, але старан-
них не любили [23, c. 5–20].

Одеса також славилась європейськими модер-
ними течіями в моді. Місцеві кутюр’є Лангле, Там-
бюте, Мішель, Верель (Лантьє) не поступались 
найкращим паризьким. Відома модистка Томазі 
створювала такий шикарний одяг, що замовлення 
отримувала із Санкт-Петербурга. Деякі дами, щоб 
отримати кращі моделі, цілували їй руки, а отри-
мували такі новомодні туалети, що позитивно 
відрізнялись від російських модниць. Одночасно 
з нею славилась модистка М. Страц, котра отри-
мувала замовлення з усіх міст Півдня України. Її 
бізнес проіснував до 1917 р [23, c. 19–21]. Взагалі 
суспільство відзначалось розкішною модою, осо-
бливо аристократичне, якого в Одесі було дуже 
багато. Модно було носити костюми мінімум 
за 1 тис. руб., а зазвичай одягались на суму від 
3 до 5 тис. руб. (без урахування дорогоціннос-
тей). Модним було французьке вино, яке, до речі, 
коштувало дешевше аккерманського.

Із самого початку будівництва Миколаєва 
Г. Потьомкін піклувався про те, щоб будинки 
були красиво облаштовані. Було заплановано 
побудувати одне з найкращих міст Європи. Тому 
Г. Потьмкін запросив на будівництво європей-
ських архітекторів і художників. Так, архітек-
турною забудовою міста займався італійський 
архітектор Верест. Найстарішу міську церкву 
(Адміралтейський собор) побудував відомий 
італійський архітектор Растреллі. За основу був 
узятий проєкт Софійського Адріанопольського 
храму. Причому внутрішнє облаштування церкви 

було замовлено в Італії. Одним із перших лікарів 
був німець Дримельман, який залишив згадку, що 
в 1789 р. в Миколаєві вже проживали 2,5 тис. чоло-
вік [1, c. 7]. Одними з перших керівників міста 
були іноземці: Фон-Дезін, Маркіз де Траверсе, 
С. Грейг та інші. Причому саме вони піклувались 
про розведення в місті садів, парків, про благо-
устрій. Маркіз де Траверсе першим почав вести 
статистичні відомості, а також активно допомагав 
міському самоврядуванню складати кошторис. 
Адмірал С. Грейг у 1821 р. замовив будівництво 
Обсерваторії, яка вважалася одним із найкраси-
віших будинків міста. Будівництвом її займався 
гідротехнік Фон дер-Фліс [16, c. 2–4, 36, 49]. 
У Миколаєві найкращими розважальними захо-
дами славились: дача Барбе з найкомфортнішими 
умовами відпочинку та зимовий театр Шеффера, 
який був єдиним розважальним центром у зимо-
вий період [17, c. 5–42].

Значний унесок у розвиток Єлисаветграду 
також зробили іноземці. Одними з перших посе-
ленців були серби, греки, росіяни, українці та 
люди інших національностей. Першими керів-
никами були іноземці, наприклад, серб І. Хор-
ват. Одними з перших були навчальні експедиції, 
серед яких були іноземці ще в 1768 р. – професори 
Елілін і Фальк, доктори Лейпхін і Гріденгірд. Ема-
нуїл Осипович дюк де Рішельє командував у місті 
під час епідемії чуми в 1813 р., а дезінфекція про-
водилась за європейською системою Гітом-де-
Морво [14, c. 5–39].

У Херсоні разом з українцями та росіянами 
селились французи, серби, італійці, греки, поляки, 
євреї та інші, загалом становлячи 45 тис. чол. 
у 1787 р. Іноземці зробили значний внесок у роз-
виток міста. Херсонська фортеця будувалась за 
найкращими західноєвропейськими стандартами. 
В розробці плану фортеці брали учать іноземні 
архітектори та інженери І. Герман і К. Гакс. Вона 
стала зразком земляного фортифікаційного мисте-
цтва. В центрі фортеці розташовувалась Палацова 
площа, над створенням якої працювали К. Буржуа, 
А. Вектер, К. Гагендорф та інші [15, c. 39–108]. 
Визначною пам’яткою архітектури Херсону став 
Адміралтейський арсенал у стилі класицизму – це 
одна з найстаріших будівель міста. З європейських 
архітекторів у Херсоні та Миколаєві працював 
Ф. Вунш (німець за походженням). Створив усі 
основні будівлі адміністративного, культового й 
цивільного призначення. Протягом 1802–1830 рр. 
він створив Миколаївський кадетський корпус, 
Морський острог із лазаретом, штаб і оберофіцер-
ські будинки, міську управу.
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Він став першим, хто займався благоустроєм 
Миколаєва [12, c. 112–174]. Джон Говард (англі-
єць) ціною власного життя врятував Херсон від 
епідемії чуми. Херсон став колискою Чорномор-
ського флоту та промисловості на Півдні. Тут 
виник перший ливарний завод, згодом переведе-
ний до Луганська. Європейські підприємці вкла-
дали шалені кошти в розвиток торгівлі та про-
мисловості. В 1782 р. виникає перша компанія 
польських магнатів. У 1784 р. французом Анту-
аном створена торговельна компанія, яка привела 
до формування нової галузі промисловості – роз-
ведення лісових плантацій і садів. Г. Потьомкін 
з англійцем Моффетом підписав контракт на 
розведення лісів. Більше 200 австрійських суден 
були задіяні в торгівлі з Херсоном. Генуя, Ліво-
рно та Трієст відправляли власні флотилії для 
торгівлі зерном. Іноземці створювали перші про-
мислові об’єкти, наприклад, перша вовномийня 
була відкрита купцем Дімінітру. Перша лісопилка 
облаштована купцем французом Готропом. А ще 
працювали тютюнова фабрика Лермана, корабле-
будівні верфі Вадона та Спозіто [22].

У Катеринославі найкращими готелями вважа-
лись «Європейська», «Дрезден» [24, c. 7–18]. Попу-
лярністю серед періодичних видань користувались 
часописи як російською, так і іноземними мовами 
майже однаково. Наприклад, у 1881 р. російсько-
мовних видань нараховувалось 2 360 екземп-
лярів, а іноземними мовами – 2 246 [24, c. 42].

Він також розвивався від самого початку 
будівництва під впливом західноєвропейських 
архітектурних стилів. Так, перші будинки були 
спроєктовані та побудовані за стилем класицизму, 
наприклад, Потьомкінський палац. Будівництво 
Преображенського собору було замислено за про-
єктом французького архітектора К. Геруа, але далі 
фундаменту справа не пішла. Згодом, у 1830-х рр., 
він був побудований, але меншим за розмірами 
та за планом російського архітектора А. Заха-
рова [10, c. 5–8]. До того саме французький архі-
тектор накреслив перший генеральний план Кате-
ринослава. Як згадував Г. Потьмкін, зробив він це 
з давньоримською щедрістю. На його плані від-
значались головні адміністративні, фінансові та 
культові споруди. Планування К. Геруа виконано 
у стилі класицизму, розроблені основні напрями 
архітектурного розвитку міста. Після початку 
російсько-турецької війни плани Г. Потьомкіна 
змінились, замість К. Геруа архітектором міста 
призначений І. Старов, який зберіг головні тен-
денції в архітектурі [3]. Продовжувачем роботи 
над генеральним планом міста став шотландський 

архітектор У. Гесте, й саме його розробки заклали 
підвалини архітектурного обличчя міста з початку 
XIX ст. Він став батьком головних міських площ 
і законодавцем архітектурного стиля  [4]. Л. Шар-
лемань і П. Вісконті (швейцарець) розробили 
та побудували Троїцький та Успенський собори 
в Катеринославі в русько-візантійському стилі [5]. 
Будинки Ф. Гагена (прибалтійський німець) стали 
окрасою міста під час «індустріального буму». 
В його творчому доробку – будинки освіти, куль-
тові споруди тощо. До його головних витворів 
належать перше реальне училище, друкарське від-
ділення «Печатня С.П. Яковлева», будинки пожеж-
ної та поліцейської команд та інші [6]. Французь-
кий архітектор А. Гоген спроєктував та побудував 
будинок Англійського клубу та став улюбленим 
архітектором аристократії [7]. Італійці, брати зі 
Швейцарії Бернардацці побудували в місті гірни-
чий інститут та апартаменти для академіків [8; 9].

Кримська архітектура також славиться тво-
рами західноєвропейських майстрів, котрі стано-
вили архітектурне обличчя півострову. Взагалі, 
нова кримська архітектурна мода відзначалась 
певними особливостями. Тут був наявний синтез 
європейського та татарського стилів. Найбільш 
розповсюдженими були такі стилі, як неоготика, 
англійська готика, античні стилізації (неогрек, 
римський і неопомпейський), еклектика, шинке-
левський і арабо-мавританський, які створювали 
цілком «нові» ідеали красоти, гармонії, радощі, а 
також нові художні та естетичні вподобання. Все 
це повинно було створити «нову картину», в якій 
завойовники вважали себе спадкоємцями найкра-
щих надбань. Так, Воронцовський палац проєк-
тували англійські архітектори Е. Блор і В. Гунт. 
Проєкти оборони Севастополя зробили О. Енберг 
та В. Фельдман. Архітектурний шедевр «Ластів-
чине гніздо» створив німецький майстер А. Шер-
вуд [13]. Значний внесок у розвиток кримської 
архітектури зробив німецький архітектор К. Шин-
кель. Стиль «хінді», який майже не зустрічався 
в імперії, пов’язаний із творчістю британського 
архітектора Е. Блора, котрий поєднує архітек-
туру Криму із західноєвропейськими тенденці-
ями розвитку. Ландшафтні пейзажі створювали 
англійці У. Ходжес та Т. і У. Денніл. Будівлю Кер-
ченського музею розробив Г. Торічеллі, проєкт 
музею Крима та палац в Ореанді – К. Шинкель, 
чайний павільйон в Алупці – Ф. Ельсон. Графська 
пристань у Севастополі – Д. Уптон, Байдарські 
ворота – К. Ешліман, та багато іншого розробили, 
спроєктували європейські архітектори. Із дру-
гої половини XIX ст. зводять будинки у псевдо-
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татарському та арабо-мавританському стилях, 
виникають композиції ренесансних стилізацій і 
починають з’являтись будинки у стилі модерн, що 
збігається із загальноєвропейською архітектурою 
досліджуваного періоду. Шедеври архітектури 
Півдня України приходять із Європи майже без 
запізнення та будуються одночасно з аналогами 
на Заході. Вони збігаються з бажанням замовни-
ків модернізуватись і жити відповідно до «нової» 
моди [11, с. 190–203].

Висновки. Отже, Південь України з початком 
«нового життя» отримав значний європейський 
розвиток. Модними європейськими елементами 
життя були: архітектура, мода, вино, періодична 
преса, музика, театр. Першими архітекторами, 
лікарями та бізнесменами були іноземці. Більшість 
наявних у регіоні національних груп розвивалась 
під впливом модерних європейських прикладів. 
Ключовим елементом громадського життя було 
накопичення матеріальних благ, розвиток торгівлі 
та промисловості. Тому південноукраїнські землі 
не отримали у спадок такі відомі російські цін-
ності, як любов до імперії, відданість монархам, 
а на противагу – їм розвинулись прив’язаність до 
регіональних інтересів, любов до власного міста. 
Всі громадські інтереси концентрувались навколо 
торгівлі, а згодом – і промисловості. Саме іно-
земний капітал розгорнув торгівлю, курорти, 
розважальні заклади та промисловість, перетво-

ривши життя на «південний рай» («парадіз»), а 
російське населення (оцінивши всі переваги та 
розкіш Півдня, отримавши свободу від поміщиць-
ких податків, більшу кількість заробітної плати 
та відсутність суворої дисципліни) вже не хотіло 
повертатись назад на російську північ, у якій 
навіть чиновники та керівництво губерній були, 
порівняно з південними, бідними жебраками. 
Через це Південь України став країною «парадіз» 
не тільки для аристократії, але і для робітників, 
селян, перевізників, чиновників і канцеляристів, 
які відкривали «нове життя». Хоч провладна іде-
ологія й хотіла представити Південь України суто 
російською територією, насправді цей регіон став 
неросійським по суті, міста якого були забудовані 
на західноєвропейський манер. Мешканці Півдня 
все-таки не були росіянами, а українцями, тата-
рами, євреями, іноземцями з давніми традиціями 
та цікавим історичним минулим, а самі міські 
жителі – це європейці соціокультурної традиції 
й ментальності. В архітектурному та культурному 
аспектах Південь України надто контрастував 
з іншими російськими територіями, й у свідомості 
іноземців – це Європа, найбільш цивілізований 
регіон. Нові зв’язки (особливо архітектурні, куль-
турні та ментальні) із країнами Західної Європи 
дали поштовх для розуміння того, що будівель-
никами міст південноукраїнського регіону стали 
саме західноєвропейські архітектори.
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Cheremisin O.V., Dubovik L.P. CONTRIBUTION OF FOREIGN SETTLERS TO ARCHITECTURAL 
AND CULTURAL SPACE OF TOWNS IN THE SOUTH OF UKRAINE IN THE LATE 19TH –  
THE EARLY 19TH CENTURY

The study examines the role of foreign settlers in organizing architectural and cultural urban space in South 
of Ukraine in the late 18th–the early 19th century. As it is known, after the incorporation of the region into the 
structure of the Russian Empire at the end of the 18th century the previous zaporizki and Crimean-tatar mili-
tary-fortification settlements became a foundation for most towns in South of Ukraine. They were transformed 
into the gems of the Russian Empire very fast, and the central government constantly emphasized that it was 
only their contribution. Therefore there was a transition from a military command to civil government that 
resulted in the formation of towns and their self-government status. Generally the towns in South of Ukraine 
arose as a mixture of a military doctrine of fortification art, antique names, ideas of the Enlightenment Epoch 
and the Western European theories of town construction (architects were invited from the countries of Western 
Europe) that manifested itself in the lack of both Ukrainian and Russian traditions in architectural construc-
tion of new towns. In order to keep the territory, each town had an army located in fortresses where military 
and trade fleets were formed. The basis of town construction of that time was regular planning, connection of 
urban buildings with natural elements, ansamlble combination of central squares where official institutions 
were located. Symmetrical compositions of ansambles with a similar rhythm of facades of administrative 
buildings were characteristic of architecture of the town centres. The use of typical projected and “model” 
facades of dwelling houses made it possible to form a single style of building rectilinear or round squares. 
Some of them were characterized by large space with low buildings. The type of a multi-storey gallery building 
was widespread that corresponded to the local climate conditions of the towns in South of Ukraine. The con-
clusions highlight that the above-mentioned achievements were not contributions of the Russian government 
only, since engineers and architects invited from Western Europe did much more in organizing architectural 
and cultural space of the towns in South of Ukraine.

Key words: South of Ukraine, local self-goverment, architecture, culture, foreign settlers, town construc-
tion.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕРИНОСОВОГО ВІВЧАРСТВА  
В ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ  
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

У статті розглядаються особливості розвитку вівчарства як підприємницької галузі гос-
подарювання в південноукраїнських губерніях дореформеної доби. З’ясовано, що сприятливі 
природно-кліматичні чинники, наявність значних пасовищних угідь та власне історичний 
досвід виступили передумовами цього процесу.

Увагу акцентовано на протекціоністських заходах держави на початковому етапі роз-
витку. Уряд заохочував підприємців шляхом надання земельного ресурсу та грошової позики 
на вигідних умовах для започаткування великих мериносових заводів, установлював вигідні 
митні тарифи, сприяв налагодженню внутрішньої торгівлі шляхом облаштування спеціалі-
зованих ярмарок, заохочував розвиток вовнообробної промисловості.

Визначено, що першими заводчиками мериносових ферм у регіоні були переселенці-грома-
дяни інших держав. Перебуваючи за кордоном, вони переймали досвід розведення мериносових 
овець у провідних європейських вівчарнях та завозили племінну худобу для розведення в пів-
денноукраїнському регіоні. Установлено, що основою для тонкорунного вівчарства слугували 
вівці порід електораль, негретті, інфантадо з вівчарень Іспанії, Сілезії, Саксонії, Франції.

Висвітлено проблеми місцевих заводчиків початкового періоду: низькі адаптивні здібності 
худоби, відсутність кваліфікованих працівників для догляду та бонітування тощо. Окреслено 
спрямованість розвитку вівчарства початкового періоду, а саме кількісне збільшення овець 
та покращення витривалості в місцевих умовах шляхом схрещування з місцевими породами.

Увагу акцентовано на виключно товарному характері мериносового вівчарства, а отже 
– його залежності від ринкової кон’юнктури. Простежено динаміку кількісного зростання 
поголів’я овець у регіоні, експорту вовни тощо.

Зроблено висновок, що протягом 1-ї половини ХІХ ст. південноукраїнські губернії перетво-
рились на провідні осередки розвитку мериносового вівчарства в Російській імперії. Посту-
пово відбувалась його інституціоналізація як одного із провідних галузей товарного господа-
рювання із залученням місцевих заводчиків до ринкових відносин.

Ключові слова: вівчарство, мериносова вовна, південноукраїнські губернії, поміщицьке гос-
подарство, підприємництво.

Постановка проблеми. Розведення овець віді-
гравало вагому роль у господарствах населення 
південноукраїнського регіону, позаяк отримувана 
продукція у вигляді вовни, овчини, м’яса, сала 
тощо дозволяла задовольнити побутові потреби. 
Проте зростання попиту на вовну на внутріш-
ньому та світовому ринках на початку ХІХ ст. 
зумовили підвищення зацікавлення з боку під-
приємливих поміщиків до нової перспектив-
ної галузі тваринництва, а саме тонкорунного 
вівчарства. Спираючись на європейський досвід 
та місцеві традиції, вони започатковували великі 
мериносові вівчарні господарства, котрі апрі-
орі мали підприємницьке спрямування. Понад 
століття вівчарство, попри всі проблеми та кри-
зові явища, займало провідні позиції в сільсько-
господарському секторі українських земель та 

Російської імперії загалом. Тож дослідження 
специфіки його розвитку сприятиме з’ясуванню 
особливостей становлення вітчизняного під-
приємництва в аграрному секторі економіки 
в умовах формування капіталістичних відносин.

Аналіз досліджень і публікацій. У статистич-
них звітах, описах південноукраїнських губер-
ній ХІХ ст. укладачі відзначали вівчарство як 
одну важливих галузей тваринництва в регі-
оні. Зокрема, у працях А.О. Скальковського, 
О. Шмідта [20; 22], статистичних збірниках [2; 17] 
міститься інформація про стан розвитку вівчар-
ства в регіоні, наведено кількісні показники тощо. 
У статті використано законодавчі джерела, де 
зафіксовано умови надання земель для започатку-
вання вівчарства в регіоні [16]. Важливі дані щодо 
власників вівчарень та історії їх виникнення, осо-
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бливостей утримання овець, їхньої продуктив-
ності та товарної спрямованості тощо зібрано 
в семитомному виданні, присвяченому вивченню 
проблем вівчарства в 1880-х рр. [7; 8]. Криза, яка 
спіткала галузь у пореформений період, спричи-
нила пожвавлення наукового інтересу. Тож відомі 
фахівці в галузі тваринництва – П.М. Кулєшов 
[9; 10], І.М. Чернопятов [21] – удаються у своїх 
творах до історичної ретроспективи розвитку 
вівчарства в пошуках шляхів його подолання. 
У радянській історіографії, зокрема в моногра-
фіях О.І. Дружиніної [5], І.О. Гуржія [4], історія 
розвитку вівчарства висвітлювалась, як правило, 
в контексті аналізу соціально-економічного роз-
витку України відповідного періоду. У сучасній 
українській та російській історіографії спостеріга-
ється зростання цікавості до вивчення історії роз-
витку окремих галузей сільського господарства, 
зокрема тваринництва. Відповідно, в моногра-
фіях М.І. Селіонової [18], О.В. Островського [14] 
автори не залишили поза увагою основоположні 
факти щодо започаткування вівчарства в півден-
ноукраїнських губерніях. Розвідки А.В. Паштєць-
кої [15], П.С. Остапчука та інших [12; 13] присвя-
чені вивченню провідних вівчарних господарств 
у Таврійській губернії та Криму зокрема. У статті 
використано інформацію з біографічних розві-
док, присвячених персоналіям відомих заводчи-
ків – Р. Вассалю та Й. Корнісу [19; 23]. З огляду 
на це аналіз історіографічного доробку засвідчує, 
з одного боку, наукове зацікавлення проблемою, 
з іншого – відсутність комплексного дослідження з 
історії вівчарства в південноукраїнському регіоні.

Постановка завдання. Тож мета поданої 
статті полягає в розкритті етапів, особливостей та 
динаміки розвитку вівчарства як підприємницької 
галузі господарювання в Таврійській, Катеринос-
лавській та Херсонській губерніях із моменту її 
становлення на початку ХІХ ст. до 1850-х рр.

Виклад основного матеріалу. Відомо, що дер-
жавна зацікавленість у Росії в розвитку вівчарства 
знаходила прояв ще за часів Петра І, що поясню-
валось зростаючими потребами у вовняних виро-
бах, насамперед сукна, для обмундирування армії 
[18, c. 8–12]. Поступово на українських землях 
з’являлись вівчарні з худобою місцевих порід, 
які, ймовірніше, не мали чіткого товарного при-
значення. Проте вже на початку ХІХ ст., знайом-
лячись з особливостями утримання та якісними 
характеристиками тонкорунних овець в іспан-
ських та саксонських вівчарнях, найбільш прогре-
сивні поміщики-землевласники дійшли висновку, 
що природно-кліматичні умови південноукра-

їнського регіону цілком відповідали потребам 
мериносового вівчарства, яке набувало значної 
популярності через зростання попиту на вовну 
в Європі та давало, відповідно, значні прибутки. 
Тож симбіоз підприємницького зацікавлення 
та державного заохочення сприяв становленню 
тонкорунного вівчарства як окремої галузі. Від-
повідно до Указу Павла І від 1797 р., Таврійська 
губернія з її нескінченними степовими просто-
рами мала стати осередком розведення іспанських 
овець із метою покращення якості вовни місцевих 
порід шляхом схрещування. Для цього планува-
лось виписати з Іспанії 600 баранів і 400 маток, 
спеціальних собак-пастухів для випасу отар, а 
також винайняти іспанських вівчарів, які про-
тягом 2–3 років мали ознайомити місцеве насе-
лення з особливостями догляду за закордонними 
вівцями. Передбачалось, що місцеві землевлас-
ники надалі могли схрещувати маток із власних 
отар з іспанськими баранами, а вовна заводських 
баранів – постачатись для переробки на Катери-
нославську суконну фабрику [17, IV, c. 18]. Через 
оголошення війни з Іспанією в 1799 р. ці плани 
не були втілені в життя. Проте граф В.П. Кочу-
бей, очоливши Міністерство внутрішніх справ 
у 1802 р., розробив основні засади державної 
протекціоністської політики щодо розвитку про-
мислового тонкорунного вівчарства [20, c. 353]. 
За його поданням, 12 січня 1804 р. імператор 
Олександр І затвердив правила надання держав-
них земель у південноукраїнських губерніях помі-
щикам, які бажали займатись розведенням мери-
носових овець [16, c. 15–16].

Землі надавались у користування терміном на 
10 років, протягом якого поміщики мали збіль-
шити кількість отари із розрахунку 1 вівця на 
1 десятину пасовищної площі. За умови виконання 
домовленостей вони могли користуватись землею 
довічно. Якщо ж після закінчення десятирічного 
терміну власник продовжував займатись вівчар-
ством і продавав чистопородних баранів, то земля 
переходила йому у спадкове володіння. Якщо 
підприємцям не вдалось виконати зобов’язання, 
земля поверталась до казни зі стягненням за весь 
час користування від 20 до 40 коп. на рік за деся-
тину [17, IV, c. 18; 18, с. 14; 21, с. 16].

Із-поміж приватних осіб, які знаходились 
у витоків таврійського тонкорунного вівчарства 
та означили вектори його розвитку, необхідно від-
значити найперше французів-емігрантів – Віль-
гельма Рувьє і Рене Осиповича Вассаля, його 
родича та поплічника. Детально ознайомившись 
в Іспанії з умовами господарювання, вони зверну-
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лись до уряду із пропозицією розведення в Тав-
рійській губернії овець іспанської породи і про-
хаючи про надання допомоги з боку держави. 
Як наслідок, за протекції таврійського губерна-
тора Д.Б. Мертваго (1803–1807) і градоначаль-
ника Одеси герцога Дюка де Рішельє пропозиція 
була схвалена 31 січня 1805 р. на нечуваних для 
того часу умовах: новатори отримали грошову 
позику в розмірі 100 тис. руб.1, понад 30 тис. дес. 
землі (зокрема 5 тис. дес. землі в гірській частині 
Криму і 25 тис. дес. у степових повітах берегової 
зони), а також корабель як трансфер для купівлі 
овець за кордоном [20, с. 354–355]. Зі свого боку, 
вони зобов’язувались освоїти в господарському 
сенсі отримані угіддя, щорічно звітувати про 
стан справ, сприяти кількісному зростанню отар 
(до 100 тис. голів) та розповсюдженню мерино-
сових овець серед місцевих заводчиків шляхом 
продажу за помірними цінами, а також навчати 
вівчарству до 100 учнів [16, с. 11–16; 21, с. 18].

Таким чином, Вільгельм Рувьє, володіючи 
маєтком Ласлі на південному узбережжі Криму, 
отримав ще і значні земельні площі у Дніпров-
ському повіті (сучасні Голопристанський і Ска-
довський райони Херсонської області). Тут він 
облаштував 12 маєтків (Софіївка, Ново-Софі-
ївка, Ніколаєвка, Буркути, Малі Копани, Залізний 
Порт, Федорівка тощо) та користувався землями 
у Феодосійській долині, маєтком у Судаку, які в 
1815 р. перейшли у власність його родини. А Рене 
Вассаль став власником маєтків у Дніпровському 
повіті поблизу Перекопу, а також у сусідній Хер-
сонській губернії (Херсонському повіті) [19].

Долаючи низку перешкод, гідних гостросю-
жетного пригодницького роману, Рувьє й Вассалю 
все ж удалось у 1803 р. привезти з Іспанії 100 голів 
кращих мериносових овець, а пізніше із Саксон-
ських вівчарень 487 баранів та 948 маток елек-
торальної породи [20, с. 355–357; 21, с. 17–18]. 
Незважаючи на скептичні, за спогадами самого 
Вассаля, «міркування й чутки про неможливість 
їх розведення в Росії», до 1808 р. Рувьє вже мав 
4 тис. голів овець 2 і 3 покоління та 4 тис. голів 
метисів першого покоління з місцевими цигай-
ськими вівцями [20, с. 355–357; 21, с. 17–18].

Перші роки господарювання виявили те «під-
водне каміння», з яким доводилось мати справу 
всім без винятку заводчикам, принаймні на 

початковому етапі. Стан справ у більшості вівча-
рень Рувьє виявився незадовільним; власник був 
неспроможний самостійно контролювати ситу-
ацію на значних масивах, а компетентних робіт-
ників украй бракувало. Давався взнаки й міс-
цевий клімат, що виявився несприятливим для 
адаптації вибагливих електоральних овець до 
нових умов. Відповідно до губернських звітів, 
результати обстеження в 1808 р. кількох вівчарень 
Рувьє петербурзьким чиновником А.А. Жеребцо-
вим були вкрай незадовільними. Він указував на 
низьку продуктивність овець, поганий догляд – 
«як у селянських господарствах», відсутність буді-
вель господарського призначення. «Справжніх же 
мериносів не віднайшов я жодного», – писав він, 
що, вочевидь, було наслідком сумісного безконтр-
ольного утримання в отарі простих та іспанських 
овець та загрожувало цілковитому нівелюванню 
мериносових ознак у худоби [5, с. 243]. Протягом 
наступної п’ятирічки йому вдалось покращити 
стан справ: на 1812 р. чисельність отари майже 
досягла означеної в угоді норми – 25 тис. овець. 
Проте в наступні роки ситуація знову ускладни-
лась: поголів’я скоротилось, а худоба утримувалась 
«у хворобах, без належного нагляду та потрібного 
в певний час притулку» [5, с. 244]. Рене Вассалю, 
який був одним зі спадкоємцем Рувьє, після його 
смерті в 1815 р. зрештою вдалось урятувати ситу-
ацію: за свідченнями сучасників, нові покоління 
овець нарешті «зріднились із місцевим кліматом і 
краєм» та стали настільки невибагливими в утри-
манні, як і місцеві вівці [2, с. 155]. Незважаючи на 
перманентні втрати через захворювання, загальна 
кількість овець зросла до 60 тис., що утримува-
лись на 40 тис. дес. землі [2, с. 155; 19].

У Херсонській губернії справу засновника 
вівчарства було покладено на О. Міллера, якому 
за резолюцією від 24 лютого 1805 р. Олександр 
І також надав понад 12 тис. дес. землі в Одесь-
кому повіті за умови розведення мериносо-
вих стад до 30 тис. голів (1/3 чистокровних і 
2/3 – метисів), грошову безвідсоткову позику 
у 20 тис. руб. на 15 років (за умови започатку-
вання власної фабрики) та право користування 
станками на суконній фабриці в Катеринославі 
тощо [16, с. 19–21; 20, с. 354; 22, с. 224]. Крім 
того, до 1 200 іспанських мериносів уряд долучив 
також придбаних державним коштом в Австрії 
у князя Ліхтенштейна. Зі свого боку, О. Міл-
лер зобов’язувався за три роки збільшити отару 
до 30 тис. голів, залишаючи 1/3 водночас чисто-
кровними, сприяти схрещуванню власних мери-
носових баранів із вівцями простих порід міс-

1 Позика надавалась терміном на 5 років. Протягом 1810–
1814 р. кредитор мав сплатити тіло позики – по 20 тис. 
щорічно, а протягом наступних двох років відсотки – 40 тис., 
поділених відповідно на 2 платежі [16, c. 15].
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цевих заводчиків, протягом 3-х років постачати 
на вимогу держави племінних баранів, навчали 
вівчарству 30 хлопчиків тощо. Йому вдалось 
досягти поставленої мети: вже на 1808 р. завод 
Міллера мав понад 7 тис. мериносів, 25 тис. мети-
сів і 38 тис. ягнят [21, с. 19].

Удалий досвід Рувьє, Вассаля й Міллера про-
демонстрував можливість розведення тонко-
рунних овець на південноукраїнських землях 
та отримання високих прибутків. Тонкорунне 
вівчарство поступово набувало популярності 
серед тих місцевих власників, які володіли вели-
чезними земельними ресурсами, що у прямому 
та переносному сенсі слугували підґрунтям 
для розвитку цієї галузі. В Таврійській губер-
нії наступниками Рувьє були його зяті: Вассаль, 
Потьє й Марі, багатотисячні отари яких займали 
провідне місце серед місцевого вівчарства до 
1860-х рр. На 1814–1815 рр. заводи по розве-
денню мериносових овець уже мали генерал-
лейтенант Бороздін (до 5 тис. овець), підполков-
ник Таранов (до 1,5 тис. овець), євпаторійський 
купець Штігліц (до 1,5 тис. овець) [20, с. 359].

Крім поміщицьких володінь, тонкорунне вівчар-
ство як галузь господарювання набуло значного 
розвитку в німецьких колоніях менонітів. О. Міл-
лер справедливо зазначав, що «вівчарство, репре-
зентоване двома або трьома приватними особами, 
<…> неспроможне до швидкого розповсюдження» 
без додаткових капіталовкладень [21, с. 20]. Як 
наслідок, уряд придбав у  нього 4 тис. мериносо-
вих баранів та овець для розподілу в колоністських 
поселеннях та продажу зацікавленим приватним 
особам на пільгових умовах [17, IV, с. 19; 21, с. 19]. 
Появі перших великих вівчарень меноніти завдя-
чують Йоганну Корнісу, родина якого оселилась на 
таврійських землях поблизу р. Молочної в 1806 р. 
Набувши певного досвіду та успіхів у розведенні 
простих овець, у 1824–1825 р. за урядовим дору-
ченням він придбав електоральних мериносів для 
покращення общинного вівчарства колоністів та 
заснував власну мериносову вівчарню [5, с. 242; 
17, IV, с. 19; 23, с. 13, 36]. Худоба з овчарень Кор-
ніса та його нащадків довго користувалась значним 
попитом серед заводчиків Таврії та інших україн-
ських регіонів [7, с. 49; 12, с. 4].

Фактично, до 1817 р. розвиток тонкорунного 
вівчарства в південноукраїнських губерніях досяг 
рівня, що дозволив уряду зробити висновки про 
відсутність необхідності державної протекції 
в наданні вільних земель для підтримки галузі 
[21, с. 19]. Тож протягом першої чверті ХІХ ст. 
урядові кроки зосереджувались навколо заохо-

чення та підтримки підприємницької ініціативи 
власників. Так, Указом від 16 серпня 1815 р. запо-
чатковувався «капітал сільської промисловості», 
котрий надходив від продажу вільних пасовищ і 
слугував почасти джерелом позики для вівцево-
дів [22, с. 232]. Для покращення внутрішнього 
товарного обігу в 1825 р. були організовані стаціо-
нарні спеціалізовані літні вовняні ярмарки в Кате-
ринославі (Петропавлівська), Харкові, Полтаві. Це 
створювало можливість для заводчиків продавати 
вовну безпосередньо споживачам за прийнятними 
цінами, а фабриканти, зі свого боку, отримували 
змогу купувати вовну з перших рук без посередни-
ків. Також у Херсоні, Одесі, Москві створювались 
спеціалізовані заклади для миття та сортування 
вовни з урахуванням її якості [3, с. 27; 18, с. 17].

Безумовно, головна причина швидкого роз-
витку тонкорунного вівчарства серед місцевих 
господарів полягала в її прибутковості. Висо-
коякісно тонкорунна вовна виступала основним 
джерелом прибутку для господаря; м’ясо, сало 
та овчина відігравали, ймовірніше, другорядну 
роль. Низька собівартість в утриманні (передусім 
вигодовуванні овець), значна чисельність отари та 
високі прибутки від продажу вовни цілком ком-
пенсували витрати, насамперед утрати худоби від 
захворювань. Відомо, що в 1820 р. Рувьє виручив 
за продаж вовни із 37 тис. овець 112 тис. руб. срі-
блом [21, с. 21]. Московські фабриканти скупову-
вали вовну у Вассаля за ціною 75 руб. (асигнаці-
ями) за пуд [2, с. 156]. Проте, за спостереженнями 
О. Міллера, на початку ХІХ ст. тонкорунна вовна 
не користувалась належним попитом на внутріш-
ньому ринку, що апріорі могло гальмувати розви-
ток галузі надалі [21, с. 19]. Тож вихід убачався 
в освоєнні закордонних ринків збуту. Його легіти-
мізація не забарилась: Указом від 5 травня 1805 р. 
надавався дозвіл на експорт мериносової вовни. 
Позитивну роль у ринковій кон’юнктурі відіграв 
факт призупинення Англією торговельних від-
носин практично з усією Європою, окрім Росії і 
Швеції, що сприяло налагодженню торгівлі вов-
ною між Росією та Англією.

Урядова митна політика також була спря-
мована на підтримку вітчизняного вівчарства. 
Зокрема, в 1828 р. на імпорт вовни було накла-
дено утричі більше «посилене мито», що відте-
пер становило 1,50 руб. із пуда. Натомість екс-
портний тариф, навпаки, знизився з 0,50 руб. до 
0,15 руб, а в 1831 р. його взагалі скасували. Тому 
торгівля вовною почала давати значно більші при-
бутки власникам овець [18, с. 13; 21, с. 15]. Через 
Одеський порт у 1845 р. було вивезено понад 
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485 тис. пуд. вовни на суму майже 5 200 руб. срі-
блом, у 1847 р. – майже 229 тис. пуд. [20, с. 365]. 
Завдяки протекціоністським заходам протягом 
наступних десятиліть кількість експортованої 
вовни зростала, значно перевищуючи імпорт, і 
водночас збільшувався попит на місцевих фабри-
ках (див. табл. 1):

За розрахунками, наведеними А. Скальков-
ським, власник 2-тисячної отари овець у середині 
ХІХ ст. міг отримати 10–15% чистого прибутку. 
Основними витратними статтями виступали сіль 
та лікувальні засоби (до 100 руб.), оплата праці 
вівчаря та 5 помічників (до 160 руб.), а також 
смертність овець (до 10%). Показово, що за умови 
наявності власних пасовищ, сіножатей та вигонів 
видатки на відгодовування взагалі не враховува-
лись [20, с. 368]. Також у цих розрахунках відсутні 
такі джерела видатків, як будівництво та облашту-
вання кошар (споруд), транспортування продуктів 
тваринництва тощо. Принагідно зазначимо, що в 
пореформені роки вони значно впливатимуть на 
прибутковість «вовняного бізнесу».

А втім розвиток вівчарства й, відповідно, зрос-
тання ринкової пропозиції, вже в 1830–1840-ві рр. 
спричинило першу хвилю падіння цін на вовну. 
Якщо в 1820-х рр. Вассаль отримував за миту (на 
власній Херсонській вовномийці, що випускала 
22 тис. пудів митої вовни на рік) вовну від 105 до 
150 руб. асигн. за пуд, то вже у 1842 р. – не більше 
70 руб. [2, с. 156]. Загалом, за двадцятиріччя (з 
1820-х р.) вартість мериносової вовни посту-
пально знизилася на 60%.

Цей факт певною мірою призупинив неконтр-
ольовану «мериносоманію» в регіоні, сприяючи 
певній стабілізації галузі. Адже високі ціни на 
вовну, наявність пасовищних земель, племінної 

худоби, державної підтримки тощо апріорі не 
гарантувало успішність і прибутковість. Нерідко 
такі починання або закінчувались невдачею, або 
господарі просто втрачали цікавість до попу-
лярної «забавки», яка вимагала, безперечно, 
докладання значних зусиль, знань, капіталовкла-
день. У такому разі вівчарні переходили до рук 
більш спроможних господарів. У 1828 р. гер-
цог Ф. Ангальт-Кетенський за номінальну плату 
(8 коп. за гектар) придбав із дозволу Миколи 
І 48,975 тис. дес. у Дніпровському повіті (з 1841 р. 
відомих як «Асканія-Нова») для облаштування 
зразкового вівчарного господарства. Господар мав 
сплачувати щорічно поземельний податок у роз-
мірі 0,25 руб. із дес., після чого земля за умови 
виконання всіх вимог переходила в його власність. 
Протягом 1828–1835 рр. герцогом та його спадко-
ємцями (герцог помер у 1830 р.) було придбано 
в Німеччині кілька тисяч чистокровних мерино-
сових овець. Проте вже в 1856 р. маєток продали 
за 525 тис. руб. сріблом Е.І. Фальц-Фейну, зусил-
лями якого господарство довгі роки зберігало ста-
тус показового в регіоні [17, IV, с. 20; 21, с. 31].

Тож на середину ХІХ ст. в південноукраїн-
ському регіоні відбулась певна інституціоналі-
зація товарного мериносового вівчарства з фор-
муванням основних осередків його розвитку. 
Усього тут нараховувалось понад 500 вівчарних 
мериносових ферм, понад 70 із яких уже услави-
лись експортом продукції на європейські ринки. 
За 25 років кількість овець у Херсонській губер-
нії зросла в 7 разів, у Катеринославській – уде-
сятеро, досягнувши на середину ХІХ ст. 3 млн. 
голів. Зазначимо, що позитивні динамічні про-
цеси супроводжували розвиток галузі до серед-
ини 1860-х рр. (див. табл. 2):

Таблиця 1
Експорт та імпорт вовни в Росії, тис. пуд на рік [3, с. 27]

Роки Експорт Імпорт Роки Експорт Імпорт
1800–1814 19,813 ? 1826–1830 61,4 9
1814–1819 38,819 ? 1831 167 3
1819–1824 33,509 ? 1833–1840 320,6 9,5

1825 118 4 1841–1847 587,14 16,8
1850–1855 662,17 82,83

Таблиця 2
Кількість тонкорунних овець у південноукраїнських губерніях, тис. голів  

[3, с. 28; 20, с. 363–364; 21, с. 44]
Губернії 1823 1848 1861 1866

Катеринославська 115 1 120,4 1 950 2 127
Таврійська ? 965,420 1 754 2 860
Херсонська 119 866,25 1 225 2 075
Усього 234+? 2 952,07 4 929 7 062
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Найбільші отари, котрі налічували від 
25 до 100 тис. овець, зосереджувались здебіль-
шого в материкових повітах Таврійській губернії 
у величезних маєтках Філіберта, Фальц-Фейнів, 
Корнісів, Мартена, Вассалів, Потьє й Марі, Кули-
ковського, князів Воронцова та Кочубея. В Кате-
ринославській губернії успішно розвивались 
показові заводи по розведенню мериносових 
овець у маєтку «Грушівка» барона Штігліца (піз-
ніше маєток був викуплений Вел. кн. Михайлом 
Миколайовичем та розрісся в межах Херсонської 
та Таврійської губерній), володіннях князя Кочу-
бея і князя Воронцова, барона Франка, Синель-
никова. На Херсонщині придбали землі й завезли 
отари мериносів швейцарський купець Піктет, 
молдавський капітан Ревеліо, місцевий помі-
щик Г. Шостак. Динамічно збільшувалась кіль-
кість господарств із чисельністю в кілька тисяч 
овець [2, с. 157; 20, с. 359, 366–367].

Висновки. Отже, протягом першої половини 
ХІХ ст. розведення овець, яке історично було 
притаманним для південноукраїнського регіону, 
поступово трансформувалось із допоміжного виду 
господарювання у провідну галузь тваринництва. 
Вигідні природно-географічні умови, наявність 

земельного ресурсу, зростання попиту на вовну, а 
тому – прибутків від її реалізації в поєднанні з дер-
жавною підтримкою сприяли зростанню кількості 
вівчарних ферм та чисельності отар, а отже – про-
дуктивності галузі. Одна з нагальних проблем 
початкового періоду полягала у сприянні адап-
тації вимогливих мериносів до місцевих умов, 
вирішення якої вбачалось у метизації – схрещу-
ванні останніх із місцевими породами. Специфіка 
мериносового вівчарства полягала насамперед 
у його підприємницькому характері, що, з одного 
боку, сприяло залученню ініціативних власників 
та передбачала використання інтенсивних методів 
господарювання. Проте, з іншого боку, товарна 
спрямованість означувала прибуткову вразливість 
підприємців через залежність від внутрішнього 
попиту та зовнішньоекономічної кон’юнктури.

Фактично, основні засади підприємницького 
вівчарства, котрі сформувались у досліджуваний 
період у південноукраїнських губерніях, сформу-
вали підґрунтя та означили вектори його розвитку 
протягом усього пореформеного періоду. Дослі-
дження основних проблем, динаміки розвитку, про-
дуктивності, товарності цієї галузі тощо із 2-ї поло-
вини ХІХ ст. вимагають наукового вивчення.
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Chernikova N.S. FORMATION AND DEVELOPMENT OF MERINO SHEEP BREEDING  
IN THE SOUTHERN UKRAINIAN PROVINCES IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY

The article considers the peculiarities of the development of sheep breeding as an entrepreneurial branch 
of management in the provinces of Southern Ukraine of the pre-reform period. It was found that favorable 
natural and climatic factors, the presence of significant pastures and the actual historical experience were the 
prerequisites for this process.

Attention is focused on state protectionist measures at the initial stage of development. The government 
encouraged entrepreneurs by providing land and cash loans on favorable terms for the establishment of large 
merino plants, set favorable customs tariffs, facilitated domestic trade by organizing specialized fairs, and 
encouraged the development of the wool processing industry.

It is determined that the first breeders of merino farms in the region were immigrants from other countries. 
While abroad, they adopted the experience of breeding merino sheep in leading European sheep farms and 
imported breeding cattle for breeding in the southern region. It is established that the basis for fine-wool sheep 
breeding were sheep of the breeds Electoral, Negretti, Infantado from shepherds in Spain, Silesia, Saxony, and 
France.

The problems of local breeders of the initial period are covered: low adaptive abilities of cattle, lack of 
skilled workers for care and evaluation and the like. The direction of development of sheep breeding of the 
initial period, namely quantitative increase of sheep and improvement of endurance in local conditions by 
crossing with local breeds is defined.

Attention is focused on the exclusively marketable nature of merino sheep breeding, and therefore its 
dependence on market conditions. The dynamics of quantitative growth of sheep in the region, wool exports 
and the like were traced.

It is concluded that during the first half of the XIX century. Southern Ukrainian provinces became the 
leading centers for the development of merino sheep breeding in the Russian Empire. Gradually, it was insti-
tutionalized as one of the leading branches of the commodity economy with the involvement of local breeders 
in market relations.

Key words: sheep breeding, merino wool, southern Ukrainian provinces, landlord economy, entrepreneur-
ship.
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ИРРИГАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СЕВЕРНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА  
И РОССИЙСКАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

У статті розглядається розробка закону про водне та земельне зрошення в Північному 
Азербайджані і його колоніальна сутність. У зв’язку з природними умовами на півночі Азер-
байджану землі дають багато врожаю тільки з поливом. При цьому вартість незрошуваних 
земель набагато дешевше, ніж зрошуваних. Якби земля була розміщена на іригаційній сис-
темі, ціна на ці ділянки була б дуже високою. У період поливу ціна на воду могла б бути зни-
жена, а ціна на землю – залишатися незмінною. Закон, хоча і не вніс істотних змін в іригацію 
та управління водними ресурсами, але інновації можна розглядати як створення системи 
управління водними ресурсами. Царський уряд не поспішав видавати закони для офіційного 
оформлення порядків водокористування при зрошенні земель, і певний час зберігалися адатні 
порядки. Це підтверджує і царський указ від 20 грудня 1859 року. Для розробки закону про 
водокористування при зрошенні земель на Південному Кавказі ще в 1841 р. приступили до 
збору необхідних відомостей. Одним із проблемних питань, які викликали б зіткнення між 
місцевим населенням і християнами-переселенцями, особливо вірменами, було саме питання 
водокористування. З кожним днем зростала число нескінченних зіткнень через воду. Для скла-
дання правил водокористування в зрошенні земель була створена особлива Комісія, яка почала 
вивчати місцеві звичаї і звернулася до книг по шаріату. У 1880 р був підготовлений проєкт 
«Про право на воду і правилах водокористування на Південному Кавказі». Обговорення про-
єкту на засіданнях Комісії проходило бурхливо. Нарешті, 3 грудня 1890 року проєкт «Про 
право на воду і зрошення землі в південно-кавказькому краї» був затверджений царем і набув 
чинності закону. Кожна сільська громада, село або двір мали право на частку води. Зрошу-
вальна вода розподілялася на пайових засадах.

Кавказьким водним інспектором 4 травня 1891 був складений проєкт, за яким території 
губерній Південного Кавказу були розділені на водні установи. Після неодноразового обгово-
рення цього проєкту в ряді державних установ він був затверджений Міністерством Дер-
жавного майна 24 вересня 1892 р. Згідно з проєктом Південно-кавказькі адміністративні 
території ділилися на водні ділянки, а кожна водна ділянка – на водний округ.

Ключові слова: водокористування, земельне зрошення, мираб, Північний Азербайджан, 
царизм, колоніалізм.

Постановка проблемы. В статье рассматри-
вается разработка закона о водном и земельном 
орошении в Северном Азербайджане и его коло-
ниальная сущность, проводимая Российской 
империей.

Анализ последних исследований и публика-
ции. В азербайджанской историографии данный 
вопрос рассматривался только в работе И. Талыб-
заде «Ирригация и водопользование в Азербайд-
жане в XIX и начале XX веков», после кончины 
которого в 1980 году изучение этого вопроса не 
было завершено. 

Постановка задания. Целью статьи является 
исследование ирригационных вопросов север-
ного Азербайджана и российская официальная 
политика.

Изложение основного материала. Одним из 
рычагов давления на крестьян, применяемых цар-
ским правительством в Северном Азербайджане, 
являлась проблема водоснабжения. Известно, 
что в связи с природными условиями в Северном 
Азербайджане многие земли дают урожай лишь 
при их искусственном орошении. При этом нео-
рошаемые земли стоили значительно дешевле, 
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чем орошаемые. Если к земельным участкам была 
подведена ирригационная система, цена на эти 
участки была очень высокой. В период орошения 
цена на воду могла снизиться, а цена земли оста-
валась неизменной [1, с. 214].

Справедливое распределение оросительной 
воды на народно-традиционных основах, то есть 
при отсутствии закона о правилах водопользова-
ния при орошении земель, не создавало никакого 
беспорядка в этой области. Поэтому царское пра-
вительство не спешило издавать законы для офи-
циального оформления порядков водопользова-
ния при орошении земель и определенное время 
сохранялись адатные порядки. Это подтверждает 
и царский указ от 20 декабря 1859 года. В указе 
говорится о том, что содержание оросительных 
арыков и пользование ими в Южно-кавказском 
крае, до издания об этом специального закона, 
будет осуществляться на основе существовавших 
местных традиций [2, с. 5–6]. 

Осуществляемое царизмом в Северном Азер-
байджане аграрное законодательство требовало 
установления соответствия водного хозяйства 
императорскому законодательству. Для разра-
ботки закона о водопользовании при орошении 
земель на Южном Кавказе еще в 1841 г. присту-
пили к сбору необходимых сведений. Изготов-
ленная в скором времени и представленная на 
обсуждение Совета Главного управления Кавказ-
ского наместничества «Книга заметок, составлен-
ная на основе материалов, собранных о праве на 
воду и правилах водопользования» из-за недо-
статочности необходимых сведений была откло-
нена [3, с. 79]. Вместе с тем на обсуждение Совета 
Главного управления Кавказского наместничества 
были представлены сведения о состоянии иррига-
ции и водной сети на Южном Кавказе, собранные 
некоторыми местными органами власти по распо-
ряжению тайного советника Министерства Госу-
дарственных имуществ Гамалея [4, с. 23]. Однако, 
несмотря на составление на основе собранных 
материалов о правилах водопользования целого 
ряда заметок и книг и обсуждение их в различных 
административных инстанциях, все это не дало 
никаких результатов.

Одним из проблемных вопросов, вызывавших 
столкновения между местным населением и хри-
стианами-переселенцами, особенно армянами, 
являлся именно вопрос водопользования. С каж-
дым днем возрастало число бесконечных стол-
кновений из-за воды. Правительство, не спешив-
шее вносить коренные изменения в этой области, 
видело выход в издании указов в виде распоря-

жений. Одним из них являлся указ от 12 апреля 
1847 г. о передаче в распоряжение местного насе-
ления выборов и содержания мирабов, осущест-
влявших надзор за распределением воды в Ире-
ванском и Нахичеванском уездах [5, с. 314–315].

В проекте закона «Об орошении и осушении 
земель» 1860 года Министерство Государствен-
ных имуществ поставило ряд общеимперских 
вопросов, из которых ни один не был характерен 
для Южного Кавказа. Однако, несмотря на это, 
19 ноября 1868 г. Кавказский наместник князь 
Барятинский отдал распоряжение об обсужде-
нии этого проекта на Совете Главного управле-
ния наместничества. Большинство принявших 
участие в обсуждении этого проекта в Совете 
Главного управления наместничества указали 
на невозможность применения этого проекта 
в Южном Кавказе [3, с. 79].

Для доработки проекта закона «Об ороше-
нии и осушении земель» и с целью приведения 
его в соответствие с условиями Южного Кавказа 
в 1873 г. была создана особая комиссия при Кав-
казском наместничестве. Для составления пра-
вил водопользования в орошении земель Комис-
сия начала изучать в основном местные обычаи 
и обратилась к книгам по шариату. В 1880 г. был 
подготовлен проект «О праве на воду и правилах 
водопользования на Южном Кавказе» [6, с. 9]. 
Представленный на рассмотрение в Совет Кав-
казского наместничества, проект пролежал там 
три года. Командированный на Южный Кавказ 
представитель Министерства Государственных 
имуществ, придавая большое значение иррига-
ционному хозяйству, для внесения ряда попра-
вок и изменений в проект создал новую комис-
сию. Состоявшая из гидроинженеров, мирабов, 
а также землевладельцев, хоть в какой-то мере 
разбиравшихся в ирригации, комиссия присту-
пила к работе 5 ноября 1883 года [7].

Обсуждение проекта на заседаниях Комис-
сии проходило бурно. На этих обсуждениях про-
являли особую активность представитель власти 
Н.Л. Смиттен, М.Н. Кучаев и А. Быков. Споры и 
разногласия вокруг положений проекта вызвали 
большой резонанс на страницах печати того пери-
ода. Наконец 3 декабря 1890 г. проект «О праве на 
воду и орошении земли в южнокавказском крае» 
был утвержден царем и приобрел силу закона. 
Он состоял из двух частей: состоявшее из 34 ста-
тей «Положение о водопользовании в орошении 
земель Южного Кавказа» и «Правила для опреде-
ления прав водопользования в орошении земель» 
из 47 статей [8, с. 761–769]. В них были узаконены 
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«Общие постановления», вопросы о водных учреж-
дениях, порядках водопользования в орошении.

Согласно Общим постановлениям, право вла-
дельца на воду, находившуюся вне границ владе-
ния, ограничивается правом другого владельца, 
пользующегося водой для орошения земли или 
в других целях. Воды, исток которых находится 
внутри владения, считались в полном распоряже-
нии владельца. Право пользования оросительной 
водой принадлежало землевладельцу и не могло 
быть передано никому вне владения. Существу-
ющее правило пользования оросительной водой, 
как указывалось в данном законе, сохранялось 
в рамках закона. Право пользования ороситель-
ной водой подтверждалось свидетельством, выда-
ваемым Кавказской водной инспекцией на основе 
постановления окружных водных учреждений и 
Главного водного учреждения. Однако в случае 
усовершенствования оросительных систем в сви-
детельства, утверждавшие право водопользова-
ния, добавлялось «в объеме, достаточном для оро-
шаемой площади каждого из участников». Если 
усовершенствование и улучшение оросительных 
систем было произведено за счет пользователей 
воды, то выгода от этого доставалась пользовате-
лям, а если за счет государства, то прибыль шла 
на проведение новых арыков [8, с. 761–762].

Согласно разделу «Об учреждениях по водному 
делу» первой части закона, управление всеми 
водными делами Южного Кавказа поручалось Кав-
казской водной инспекции. При Кавказской водной 
инспекции создавались юридическая консульта-
ция и канцелярия. Основные функции Кавказской 
водной инспекции заключались в контроле над 
проведением инженерно-гидравлических работ 
на местах, разборе вопросов, возникавших в связи 
с действующим законом, в разделе водных учреж-
дений на отделы, предоставлении свидетельств, 
подтверждавших право пользования водными 
системами. Руководство работой водного округа 
осуществлялось выборным Советом водопользо-
вателей этого округа, который состоял из окруж-
ного старшины (мирабу), смотрящего за каналом 
(джувару) и водного старосты. Все эти должно-
сти являлись выборными. Избранные в Совет от 
водного округа и окружные старшины утверж-
дались губернатором, а надзиратели за каналом 
и водные старосты – уездными начальниками.

Выборный Совет состоял из одного избранного 
с каждого водного округа и действовал три года. 
Выборный Совет осуществлял правильное рас-
пределение воды по каналам, ведущим в села или 
к отдельным земельным участкам, в годы чрезвы-

чайной засухи составлял временные правила рас-
пределения воды, упорядочил работы по ремонту 
каналов или сооружению новых каналов, получал 
с водных старост средства на ремонт или соору-
жение каналов, взимаемых со всех находившихся 
в других местах водопользователей; в случае зато-
пления водных каналов или невозможности экс-
плуатации вышедших из строя каналов получал 
разрешение на отвод воды из другого места или же 
использование других каналов; оценивал земли, 
отведенные в рамках округа под оросительные 
или осушительные установки, в случае отсутствия 
согласия между сторонами. В Совете председа-
тельствовал окружной старшина, то есть мираб.

Старшина водного округа – мираб – также 
назначался на три года. Мирабы должны были 
контролировать распределение воды из основ-
ного канала между вспомогательными каналами 
и работу смотрителей каналов; восстанавли-
вать порядок в случае его нарушения при рас-
пределении воды по каналам, ведущим к селам 
или к отдельным земельным участкам; в период 
нехватки воды следить за соблюдением очередно-
сти в водопользовании.

Джувары, занимавшие эту должность год, 
должны были следить за тем, чтобы каналы нахо-
дились в рабочем состоянии, контролировали 
количество воды, поступающей из головного 
канала, распределение воды по каналам, веду-
щим к отдельным селам и земельным участкам, 
должны были предотвращать хищение воды. 

Как и джувары, водные старосты назначались 
на эту должность на один год. Водные старосты 
следили за правильным распределением воды 
между хозяйствами, за состоянием сельских, 
а также городских каналов, должны были предот-
вращать хищение воды, в случае нарушения пра-
вил водопользования должны были делать общее 
предупреждение и наладить восстановление 
нарушенных правил [8, с. 762–763].

Согласно разделу первой части закона под 
названием «О правилах водопользования при оро-
шении» использование воды в количестве, указан-
ном в свидетельстве, осуществлялось на основе 
таблиц, составленных управлением Водной 
инспекции. Очередность пользования водой 
в городах и селах регулировалась постановлением, 
принятым собранием участников, – водопользова-
телей. Владельцы средств орошения составляли 
дневники распорядка пользования водой на раз-
личных участках на основе взаимного согласия; 
владельцы собственности, дающие воду несколь-
ким лицам, также составляли такие дневники.
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Каждая сельская община, село или двор имел 
право на долю воды. Оросительная вода распре-
делялась на паевых началах [9, с. 11]. Пай на воду 
указывался в свидетельстве о праве на пользова-
ние водой, который считался очень важным доку-
ментом. Для точного и равного распределения 
воды в качестве единицы измерения использо-
вался «баш» (1 баш составлял 25 литров). В связи 
с увеличением или уменьшением водных запасов 
в водный пай, который измерялся в башах, также 
вносились изменения [8, с. 762–763].

Для получения права свободного пользования 
водой следовало обратиться с просьбой к инженеру-
гидравлику. Такие обращения рассматривались на 
съезде инженеров-гидравликов, после чего выно-
силось решение. Общества, учреждения, а также 
отдельные лица, получившие право на пользова-
ние водой, с разрешения съезда инженеров-гидрав-
ликов могли приступить к проведению каналов.

При проведении каналов и других водных 
установок с чужих земельных участков ширина 
линии и проект установок определялся съездом 
инженеров-гидравликов. Если получившие право 
пользования водой по специальному свидетель-
ству оставляли без надзора арыки или любые дру-
гие оросительные средства, не пользовались ими 
в течение 5-ти лет, они лишались права пользова-
ния этими оросительными средствами.

Владельцу оросительных средств, лишив-
шемуся права пользования водой, давался двух-
летний срок на восстановление разрушенных 
арыков или кяризов. Если это не выполнялось 
в установленный срок, владелец арыка терял 
право собственности на оросительное средство. 
Это условие распространялось и на кяризы и дру-
гие оросительные средства, проведенные сель-
скими общинами, селами и группами сельских 
дворов [8, с. 764–765].

Вторая часть закона, которая называлась «Пра-
вила для определения прав водопользования в оро-
шении земель», также делилась на три раздела.

Согласно первому разделу – «Общие поло-
жения», без свидетельских показаний и пись-
менных подтверждений о потребности в воде 
и о бесспорном, на основе местных обычаев 
и традиций пользовании водой, разрешение 
на водопользование в орошении не выдавалось. 
Для определения прав использования ороситель-
ной воды учреждались временные окружные и 
главное управления [8, с. 765].

В других разделах этой части закона рассмо-
трены должности временных окружных и главного 
управлений, учрежденных для определения прав 

пользования оросительной водой. Окружное управ-
ление состояло из местного сельского посредника, 
уездного начальника или посланных трех помощни-
ков, а председателем являлся инженер-гидравлик. 
В заседаниях управления обязательным было уча-
стие мираба, являвшегося окружным старшиной.

Состав Главного управления возглавлял один 
из членов Тифлисской Судебной палаты.

Обязанности Кавказской водной инспекции 
более подробно изложены в особой инструкции, 
утвержденной Министерством имуществ 4 мая 
1891 г. В инструкции указывалось, что разделе-
ние губерний Южного Кавказа на оросительные 
административные территории, в том числе раз-
деление на водные учреждения, проектирова-
лось самим Кавказским водным инспектором. 
Вместе с тем, он обязан был подготовить про-
ект правил избрания членов водного совета по 
водным округам, его председателя – мираба, 
следящего за арыками джувара и поверенного по 
воде, и представить его в Министерство Государ-
ственных имуществ [10; 14].

Согласно инструкции, Кавказский водный 
инспектор разработал и подготовил проект раз-
деления Южного Кавказа на водные админи-
стративные территории. После неоднократного 
обсуждения этого проекта в ряде государствен-
ных учреждений он был утвержден Министер-
ством Государственных имуществ 24 сентября 
1892 г. Согласно проекту южно-кавказские адми-
нистративные территории делились на водные 
участки, а каждый водный участок – на водный 
округ. На Южном Кавказе предполагалось созда-
ние 75 водных округов в 6 водных участках. Каж-
дый из создаваемых водных округов охватывал 
один водный бассейн или же административную 
территорию. Водный округ, как правило, назы-
вался по наименованию охватываемого им реч-
ного бассейна [11, л. 7-7 об.].

Следует отметить, что рассматриваемый закон 
превратил водопользование в источник значитель-
ного дохода в государственную казну, а чинов-
никам он создавал условия для взяточничества 
и произвола. Специалисты того времени призна-
вались, что, несмотря на определение прав водо-
пользования во многих водных округах, вопрос 
о размежевании воды затянулся надолго [12, с. 1]. 
Один из них писал: «Определение прав водополь-
зования остается таким же сложным процессом, 
как и размежевание земли» [13, с. 3].

Выводы. Таким образом, закон хоть и не соз-
дал серьезных изменений в орошении и водополь-
зовании, официально оформив, привел в соот-
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ветствие с имперскими законами. Новшеством, 
привнесенным законом в историю ирригации 
в Северном Азербайджане, можно считать лишь 
создание системы водного управления. Однако 
отсутствие в этом законе механизма расширения 

ирригационной системы для улучшения водо-
снабжения края выявляет колониальную сущ-
ность этого закона. Результатом этого явилось то, 
что, как и прежде, большие участки земли не оро-
шались и не использовались.
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Adygezalov Kamil. NORTH AZERBAIJAN’S IRRIGATION ISSUES AND RUSSIAN OFFICIAL 
POLICY

The article discusses the development of a law on water and land irrigation in Northern Azerbaijan and its 
colonial nature. Due to the natural conditions in the north of Azerbaijan, the lands give a lot of harvest only 
when irrigated. At the same time, non-irrigated land cost is much cheaper than irrigated. If land were placed 
on an irrigation system, the price of these plots would be very high. During the irrigation period, the price of 
water could be reduced, but the price of land would remain unchanged. To resolve all these issues, was devel-
oped the law of the land. The law, though not made major changes in irrigation and water management, but 
innovation can be regarded as a creation of the water management system. The tsarist government was in no 
hurry to issue laws to formally formalize water use regulations for irrigation of land, and the adat order was 
maintained for some time. This is confirmed by the tsar decree of December 20, 1859. In order to develop a 
law on water use for irrigation in the South Caucasus, as early as 1841, they began to collect the necessary 
information. One of the problematic issues that caused clashes between the local population and Christian 
migrants, especially the Armenians, was precisely the issue of water use. Every day the number of endless 
collisions due to water increased. To draw up the rules for water use in irrigation, a special Commission was 
created, which began to study mainly local customs and turned to books on Sharia. In 1880, the draft “On the 
Right to Water and the Rules of Water Use in the South Caucasus” was prepared. The discussion of the project 
at the Commission meetings was stormy. Finally, on December 3, 1890, the project “On the Right to Water 
and Irrigation of Land in the South Caucasus Region” was approved by the tsar and acquired the force of law. 
Each rural community, village or yard had a right to a share of water. Irrigation water was distributed on a 
unit basis.

On May 4, 1891, the Caucasian water inspector drew up a project according to which the territories of the 
provinces of the South Caucasus were divided into water institutions. After repeated discussion of this project 
in a number of state institutions, it was approved by the Ministry of State Property on September 24, 1892. 
According to the project, the South Caucasian administrative territories were divided into water sections, and 
each water section into a water district.

Key words: water use, land irrigation, mirab, Northern Azerbaijan, tsarism, colonialism.
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МЕДРЕСЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕФЕВИДОВ

Стаття присвячена вивченню медресе, що функціонували в період правління Сефевідов 
та давали середню і вищу освіту. У джерелах описуваного часу повідомляється, що в сефе-
видский період по всій країні функціонувала велика кількість медресе. За багатьма ознаками 
і параметрами медресе Сефевідського періоду були схожі з медресе мусульманського Сходу. 
Зазвичай освіта в медресе починалося з 14–15 років. Під час прийому на навчання в медресе 
вікового обмеження не було. Навіть в більш старшому віці можна було вчитися в медресе. 
Дівчаток в медресе не приймали. Мударріса (вчителі) мали важливу роль, володіючи особли-
вою значущістю в суспільстві. Популярність і репутація їх були важливим фактором, що 
зробив істотний вплив на авторитет самих медресе. Найбільш значущим для того чи іншого 
студента було не те, що він навчався в медресе взагалі, а те, у кого він вчився. Більшість 
предметів, які викладають в медресе, пов’язано було з ісламським богослов’ям. Однак такі 
предмети, як математика, логіка, медицина, теж мали місце в навчальному плані. У сефе-
видский період серед багатих людей, а також правлячої релігійної і політичної еліти стало 
доброю традицією в якості благодійності та богоугодної справи дарувати людям, які мають 
високий рівень вченості й освіченості, вакфи (офіційні документи) на відкриття медресе і 
функціонування. Людина, яка дарувала, по Вакфу (заповітом з благодійною метою), і його 
спадкоємці втрачали право на власність. Вони не оподатковувалися. В освітньому процесі в 
медресе широко використовувалися такі методи, як зубріння (хівз), повторення, засвоєння, 
обговорення і ведення заміток (дефтер). Однак як і в школах, в медресе зубріння залиша-
лося домінуючим методом. Перевага, що віддається цьому методу в освітньому процесі, 
негативно позначалася на розвитку раціонального наукового мислення учнів, призводила до 
марної трати часу. Літературу з предметів, що викладаються в медресе, учні найчастіше 
вивчали, переписуючи тексти і роблячи замітки. Деякі великі медресе мали свої бібліотеки. 
Крім того, студенти могли користуватися бібліотеками, створеними сефевидский правите-
лями, а також бібліотеками, розташованими в джума мечетях, мечетях і святилищах. Сту-
денту, який закінчив своє навчання в медресе, видавали документ (диплом), який засвідчує, що 
він закінчив цей навчальний заклад. У цьому документі отримували відображення відомості 
про науковий рівень, ступінь, спеціальність випускника.

Ключові слова: Сефеві, освіта, медресе, мударріс, студент.

Постановка проблемы. Статья посвящена 
изучению функционирующих в период правле-
ния Сефевидов медресе, дающих среднее и выс-
шее образование. В источниках описываемого 
времени сообщается, что в Сефевидский период 
по всей стране функционировало большое коли-
чество медресе. По многим признакам и параме-
трам медресе Сефевидского периода были схожи 
с медресе мусульманского Востока.

Анализ последних исследований и публика-
ций. В азербайджанской историографии данный 
вопрос рассматривался в работах Р. Халилова, 
С. Онуллахи, Ф. Рустамова, Х. Гасымова, Б. Деде-
ева, А. Наджафа и других.

Постановка задания. Целью статьи является 
исследование медресе в системе образования 
сефевидов.

Изложение основного материала. В средние 
века во всем мусульманском мире, в том числе и 
у Сефевидов, медресе были второй ступенью обу-
чения и выполняли функции среднего и высшего 
образования. Наряду с тем, что медресе предо-
ставляли среднее и высшее образование, они были 
передовыми научными центрами своего времени. 
До Сефевидов Азербайджан был известен своими 
медресе и научными центрами на всем исламском 
востоке. В эпоху Сефевидов, в связи с созданием 
сильного централизованного государства и уста-
новлением относительной стабильности в стране, 
наряду с продолжением предыдущих традиций 
образования, начали создаваться новые образова-
тельные учреждения. Положительное отношение 
к образованию правящей элиты, их покровитель-
ство наукам и искусству, воспитание новых шиит-
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ских улемов (духовники) и потребность в обогаще-
нии основ идеи шиизма, востребованность кадров 
с военными знаниями и образованных чиновни-
ков в Сефевидском государстве, а также другие 
факторы стимулировали создание и развитие в 
стране сети медресе, предоставлявших среднее и 
высшее образование. Немецкий ученый XIX века 
А. Мюллер, учитывая потребность Сефевидов 
в новых образованных специалистах – шиитах, 
писал: «Теперь, в первый раз для богословов шии-
тов стало доступно множество высших и низших 
священнических должностей и судейских месть, 
и едва ли можно было получить столь большую 
внешнюю выгоду на каком-нибудь другом науч-
ном поприще, как в собрании и приведении поря-
док шиитских преданий: неудивительно поэтому, 
что в особенности после Аббаса лучшие головы 
посвящали себя богословию и изучению права, 
а поэзией и историографией все боле пренебре-
гали» [1, с. 406]. В то же время, в связи со сменой 
столицы и созданием центров шиитского палом-
ничества, к ряду городов, известных, как тради-
ционные образовательные и научные центры, 
присоединились заново благоустроенные и разви-
вающиеся города, как Казвин, Исфахан, Мешхед 
Кум и другие. В эпоху Сефевидов медресе, распо-
ложенные в Тебризе, Мараге, Хое, Шемахе, Дер-
бенде, Ардебиле, Исфахане, Кирмане, Ширазе, 
Мешхеде, Куме были известны не только на тер-
ритории страны, но и далеко за ее пределами. 
В этих медресе работали многие ученые, заво-
евавшие своей образованностью титулы, как в 
стране, так и в зарубежных странах. Хоть некото-
рые медресе действовали при мечетях, но имели 
свои учебные корпусы. Многие из этих строений 
были одними из самых красивых памятников 
архитектуры в городах, где они располагались. 

При Сефевидах среди богатых людей, правя-
щей религиозной и политической элиты, мудре-
цов и ученых в качестве благих дел была широко 
распространена традиция делать пожертвова-
ния вакуфы (вакуф –пожертвование с благотво-
рительной целью) для открытия медресе и их 
жизнеобеспечения. В большинстве случаев эти 
медресе носили имя своих основателей. Напри-
мер, один из крупнейших очагов образования 
Тебриза – медресе «Садигийе» построил за девять 
лет (1657–1666 г.г.) визирь финансов Азербайд-
жана Мирза Садраддин Мухаммед оглу Мирза 
Садиг» [2, с. 436]. Шах Аббас I в честь шиитского 
ученого шейха Лютфуллаха, прибывшего из Дже-
бель Амеля, на площади Нагши-Джахан приказал 
построить медресе, мечеть, резиденцию и дом 

для его паствы. После 17 лет продолжающегося 
строительства, шейх начал свою деятельность 
в этой мечети [3, с. 2145]. Вали Аллахверди хан 
с позволения шаха Аббаса II построил в Ширазе 
большую медресе [4, с. 279]. Этот список можно 
еще долго продолжать. 

Содержание медресе, зарплаты преподавате-
лей, расходы на питание и содержание учащихся, 
а также на их стипендию реализовались в основ-
ном за счет вакуфов, пожертвованных богатыми 
людьми в медресе. Вакуфы формировались за 
счет земельных участков, деревень, бань, мага-
зинов, наличных денег, одним словом, из движи-
мого и недвижимого имущества. Лица, пожерт-
вовавшие вакуф, и их наследники, теряли право 
собственности над пожертвованными средствами. 
С вакуфов не удерживались налоги [5, с. 111].

Начиная с середины XVI века, система медресе, 
опирающаяся на шиитские традиции, у Сефевидов 
уже устоялась и распространилась на всю терри-
торию страны во главе с центральными городами. 
Об этом писали в своих путевых заметках и ино-
странцы, приезжавшие с разными целями. В сере-
дине XVII века О. Челеби, находившийся с визитом 
в стране Сефевидов, побывал во многих городах 
и записал ценную информацию об образователь-
ных учреждениях, в том числе о медресе и их 
количестве. Упоминая Шемаху, он писал: «Мечеть 
Кябир-джами, которая находится недалеко от 
города и имеет большое число прихожан, была 
построена шахом Сефи. Прекрасное строение: во 
дворе бассейн, фонтаны. Во дворе расположены 
комнаты для учащихся. <…> Мечеть Оздемироглу 
все еще является медресе. Здесь преподает муфтий 
города, находится семь домашних медресе, рядом 
своя общественная столовая – эта резиденция при-
надлежит Шаху Худабенде, а также есть сорок 
начальных школ» [6, с. 341]. О. Челеби также дает 
обширную информацию о медресе города Тебриз. 
Он пишет: «В Тебризе около 47 медресе; это бла-
гоустроенные образовательные учреждения, 
там изучают различные предметы и преподают 
известные учителя. Самая большая медресе – это 
медресе Шахи-Джахан» [7, с. 287]. Дональд Виль-
бер упоминает 48 медресе в середине XVII века 
в Исфахане [8, с. 69]. В общем, во времена Сефе-
видов количество медресе в Исфахане достигло 
57 [9, с. 325]. Из приведенных цифр можно уви-
деть, что в ряде крупных городов страны были 
десятки медресе, в которых обучались десятки 
тысяч студентов. Эти цифры позволяют гово-
рить о разветвленности сети медресе и о ее мас-
штабах. В качестве примера известных медресе, 
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созданных в эпоху Сефевидов, можно привести 
медресе Садигийе и Талибийе в Тебризе, Молла 
Абдулла, Чахар баг, Аббаси, Ага Гафур, Марьям 
Бейим, Сулейманийе и Шафийе в Исфахане, Нав-
ваб, Хейрят хан, Салихийе, Мирза Джафари в 
Мешхеде, Хашимийе, Хаким, Мукимийе, Хан, 
Имамийе, Шарифийе и Эйманийе в Ширазе, Фей-
зийе, Муминийе в Куме и многие другие [9, с. 325]. 

Как правило, обучение в медресе начиналось 
с 14–15 лет. При приеме не было возрастного 
ограничения. И в старшем возрасте можно было 
начать обучение в медресе. Девочки не прини-
мались в медресе. Мударрисы (преподаватели) 
в медресе играли очень важную роль. Их популяр-
ность влияла на авторитет медресе. Самое глав-
ное было не то, в каком медресе обучался ученик, 
а у какого учителя. В исторических источниках 
эпохи Сефевидов есть информация, что многие 
авторитетные деятели науки и религии препода-
вали в медресе. Среди них были Молла Мухам-
мед Мохсун, Фейз Кашани, Мовлана Абдулсамед, 
Молла Садра, Шейх Лютфуллах, Гази Шеямин, 
Мир Мухаммед Багир, Мирза Вагини, Мелик-
гусейн ат-Тебризи, Мовлана Раджабли Вахиди, 
Ахмед ибн Мухаммед аль-Ардабилли, Мовлана 
Насруллах Халхали и другие. 

Основными лицами в образовательном про-
цессе считались мударрисы. Однако во время заня-
тий был вспомогательный персонал, помогающий 
мударрисам. В общем же, в медресе мударрисы 
оценивались в зависимости от занимаемой пози-
ции. Учебным процессом непосредственно зани-
мались Муиды (вели обсуждения в медресе и счи-
тались помощниками преподавателей), Муфиды 
(дополнительно анализировали и разъясняли рас-
сказанный преподавателем урок, в случае, если 
ученик не понял), Мударрисы или дярсиам (учи-
теля, получившие право преподавать в медресе. 
Мударрисы – это ученые, находящиеся на высшей 
ступени системы образования и получившие выс-
шую степень учености) [10, с. 114]. Кроме того, 
учителя могли носить такие титулы, как молла, 
алламе, гаре, мухаддис и фагих [10, с. 114]. Между 
учащимися также были различия. Они класси-
фицировались так, как указано ниже: Телебе-и 
улум (Сухта, софта – группа обычных студен-
тов), данишменд (учащийся, получивший степень 
Данишменд, считался «хозяином наук») и мула-
зимы (окончившие обучение в медресе и получив-
шие «иджазат» (диплом)) [10, с. 114]. 

В средние века в исламском мире, в том числе и 
у Сефевидов, основные уроки, которые проводи-
лись в медресе, были исламские науки. Система 

образования в стране, в том числе и медресе, 
находилась в ведении религиозной элиты. Вслед-
ствие того, что на территории страны шиизм был 
основной религией, в медресе преимущество 
отдавалось вопросам, относящимся к шиизму. 
Если расследовать личность мударрисов в сефе-
видских медресе, можно встретить имена лиц, 
носящих религиозные титулы шейх-уль-ислам, 
сядр (председатель), моллабашы (главный молла), 
гази и другие. Отметим, эти медресе выступали 
в роли центра шиитских религиозных наук, зани-
мали важное место в подготовке исламоведческих 
кадров с шиитским уклоном и переводе соответ-
ствующей литературы на родной язык. 

В период Сефевидов в медресе преимущество 
отдавалось религиозным наукам. Начинающие 
обучение туллабы (студенты), как правило, до 
начала слушания лекций мударрисов занимались 
арабским языком до полного понимания текстов 
и умения различать грамматику под присмо-
тром старших студентов. Потому что на следую-
щем этапе, во время лекций, отрывки из Корана 
и хадисов часто читались на арабском языке, и 
понимание учениками этих текстов было важным. 
После этого этапа они могли слушать лекции 
своих учителей. На следующем этапе студенты 
изучали отделы арабской грамматики и литера-
туры, которые назывались сарф и нахв. После они 
начинали изучать такие теологические науки, как 
Коран, история ислама, Фигх (произношение), 
кялам (слово), Тафсир (толкование), научный спо-
соб (способ тафсира – толкования, способ фигха – 
произношения, способ хадиса – повествования). 
Изучение религиозных наук в медресе занимало 
несколько лет. Несмотря на преобладание тео-
логических наук, студенты изучали и светские 
науки, такие как арифметика, геометрия, астроно-
мия, история, география и др. В 1637–1639 годах 
находящийся в стране Сефевидов посол из Голь-
штейна Адам Олеари в своих путевых заметках 
подчеркивал изучение в медресе таких наук, как 
математика, геометрия, риторика, поэзия, физика, 
этика, астрология, право и медицина (11, с. 814). 
Он, выражая отношение к преподаванию мирских 
наук, писал: «Хоть число изучающих свободное 
искусство не так много, как у нас, однако к этим 
наукам и их хранителям оказывается большое 
уважение. Таких людей называли философами. 
Для изучения этих наук есть несколько гимна-
зий и академий, которые называются медресе, 
а учителя – мударрисами» [11, с. 814]. Будучи 
в 1637 году в Шемахе, Адам Олеари побывал 
в образовательных учреждениях, где интересо-



Том 31 (70) № 3 2020120

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки

вался качеством образования, «как и каким спо-
собом» проводятся уроки. Записав наблюдения 
в своем произведении, гольштейнский посол 
писал: «5 февраля 1637 года мы вместе с несколь-
кими нашими людьми прошли через двор одного 
очень красиво построенного здания, похожего 
на какую-то школу философии (Philosophish 
Soolegium), которая имела много выходов и келий. 
При виде людей в возрасте и подростков, гуляв-
ших или сидевших с книгой в руках, мы спро-
сили, что это за место, и узнали, что оно назы-
вается медресе (Madresa), то есть гимназия либо 
академия <...> На следующий день я вновь пошел 
в медресе, захватив с собой глобус диаметром 
в 8 дюймов. В другом классе (аудитории) я был 
встречен очень доброжелательно. Там профес-
соры были приятно удивлены, что у нас, немцев, 
тоже с уважением относятся к астрономическим 
знаниям, такой же глобус был и у них. Потому 
что и они знали методы использования астроля-
бии и обучали своих учеников. Взяв у меня из рук 
глобус, они последовательно называли звезды, 
особенно 12 звезд Зодиака, на арабском языке…» 
[11, с. 538–539]. Как видно из описания А. Оле-
ари, студенты обладали достаточными знани-
ями по астрономии, а также умели пользоваться 
астролябией. Он также встречал преподавание 
произведений Евклида в шамахинских медресе. 
Вот, что он об этом писал: «Там был еще 65-лет-
ний старец по имени Халил мунаджим (астролог), 
арабский астроном из Хиджаза. Он преподавал 
некоторым студентам Евклида на арабском языке. 
Когда я узнал это произведение по внутреннему 
описанию и сделал некоторые заметки на мест-
ном языке, который я еще не достаточно изучил, 
старцу это очень понравилось» [11, с. 539–540].

В системе образования медресе применялись 
такие методы, как заучивание на память, повто-
рение, восприятие, обсуждение и ведение заме-
ток [10, с. 114]. Однако, как и в школах, в медресе 
заучивание наизусть сохраняло свое преимуще-
ство. Метод заучивания наизусть «опирался на 
заучивание материалов в большом количестве, 
осмысление и, при условии соблюдения опре-
деленных расстояний, повторение» [12, с. 241]. 
В свою очередь, на высшей ступени обучения это 
приводило к большой потере времени, забывании 

время от времени заученных текстов, необходимо-
сти повторения, а также оказывало отрицательное 
воздействие на развитие навыков глубокого ана-
лиза. Литературу, по преподаваемым в медресе 
предметам, студенты больше заучивали, перепи-
сывая тексты и ведя заметки. Некоторые большие 
медресе имели свои библиотеки. Кроме того, сту-
денты могли пользоваться библиотеками, создан-
ными Сефевидскими правителями (библиотека 
Музаффарийе при Шахе Исмаиле и Шахе Тах-
маспе), а также библиотеками, расположенными 
в мечетях и святынях. По окончании медресе сту-
дентам выдавалось свидетельство – иджазатнаме 
(диплом) об окончании данного образовательного 
учреждения. В этом документе отражались науч-
ный уровень, степень, специальность выпускника 
и другая информация. 

Выводы. В конце отметим, что Сефевидская 
система образования, будучи составной частью 
и схожей по некоторым параметрам с мусульман-
ской системой образования средних веков, в свое 
время принесла оживление и динамику в научную 
жизнь региона. Это подтверждает положительное 
отношение правящей элиты, в частности, Шаха 
Исмаила, Шаха Тахмаспа и Шаха Аббаса к обра-
зованию, многоплановость образования, уве-
личение числа и зоны охвата школ и медресе, а 
также количество обучающихся здесь. С полной 
уверенностью Сефевидскую систему образования 
можно оценить, как одну из передовых систем 
образования исламского Востока того времени. 
Выпускниками Сефевидской системы образова-
ния, сказавших свое слово своими работами, были 
философ Молла Садра, теолог Мир Дамад, мате-
матик Шейх Бахъяддин, известный в сфере слова, 
вероучения, исламского права, этики Ахмед бин 
Мухаммед Ардебилли и многие другие. Однако, 
несмотря на все эти успехи, Сефевидской системе 
образования не были чужды определенные про-
блемы. Особенно после правления Шаха Аббаса I, 
ряд факторов, послуживших падению Сефевид-
ского государства, отрицательно повлиял на раз-
витие Сефевидской системы образования. Отме-
тим, что источниками ряда проблем Сефевидской 
системы образования были одновременно недо-
статки общеисламской системы образования и 
происходящая регрессия.
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Ahmad A.S. MADRASAHS IN THE EDUCATION SYSTEM OF SAFAVIDS
The article is devoted to the investigation of issues related to madrasahs (schools), which was the highest 

step in education during the Safavids period. According to the sources there were a lot of madrasa in the big 
cities in this period. The madrasahs were similar to the Muslim Oriental madrasahs in many aspects. Educa-
tion in madrasahs started as a rule at the age of fourteen or fifteen. There was not age limit in the admission to 
madrasahs. It was also possible to attend madrasahs at senior ages. Girls were not accepted to the madrasahs. 
Mudarris (teachers) had a very important role and their popularity influenced the reputation of madrasahs. It 
was not important in which madrasa you studied, but it was of great importance who taught them. Most of the 
courses in the madrasahs were Islamic sciences. But logic, medicine and mathematics were also taught. The 
tradition of donating the foundations were widely spread among the rich people, ruling religious and political 
elite and scientists period like a charity event  in the Safavids period. People who donated foundation lanots 
and their inheritors lost their property rights on it. They were not taxed. The methods like repetition, cram-
ming, discussion, adoption, making notes were widely used in Muslim religious school – Madrosas. Bat cram-
ming saved its superiority in madrases as well as ın schools. This affected badly the development of rational 
scientific thought and caused the loss of time. Students got the needed materials mainly by taking notes and 
recopying. Some big madrasas have their own libraries. Students could also use the libraries created by Safavi 
rulers in sanctuaries and masques. Students who completed their education there were given special document 
called diploma. İt expressed the information about student’s degree, level and qualification.

Key words: Safavid, education, madrasa, muderris, student.
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ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ  
В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СТРУКУРІ МОНГОЛЬСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Стаття присвячена висвітленню спортивних змагань в Монгольській імперії, їх призна-
ченню, змісту, функціям.

Монгольська культура в добу створення та розвитку імперії пройшла через асиміляцію та 
синкретизм, багато чого запозичивши від завойованих народів. Проте, попри зіткнення циві-
лізацій, релігійних вірувань, монголи змогли зберегти особливість своїх традицій та обрядів. 
Серед культурної спадщини яскраво виокремлюються монгольські спортивні змагання, які і 
зараз є популярними в Монголії, Бурятії, Тиві тощо. Зараз такі спортивні змагання прово-
дяться на честь монгольського свята Наадам, яке бере свої витоки ще з часів Середньовіччя. 

Наадам виконував роль підтримки дружніх відносин в державі, надаючи можливість укрі-
пити складений в імперії соціальний ієрархічний поділ та дати можливість зробити кар’єру 
невідомим борцям, які врешті ставали богатурами в монгольському війську чи ханському 
оточенні. 

У дослідженні аналізується розвиток спортивних і військово-спортивних змагань, визна-
чаються їх види. Зокрема, висвітлюються гра в м’яч та її різновиди – поло та футбол, осо-
бливості змагань в стрільбі, кінські перегони, змагання з боротьби. З’ясовується фактор 
поєдинків у формуванні нового соціокультурного простору та розкривається роль спорту 
в суспільно-політичному житті населення монгольської імперії доби Середньовіччя. Визна-
чається вплив загальноімперських змагань на зовнішню та внутрішню політику монгольських 
держав.

Робота базується на свідченнях середньовічних авторів, що описували фізичну форму мон-
голів, їх військову майстерність, спортивні поєдинки та ставлення до фізичних тренувань 
простих жителів імперії. Завдяки проведеному аналізу джерельної та історіографічної бази 
сформовано уяву про високий розвиток монгольської цивілізації.

Ключові слова: монголи, Наадам, кінні перегони, стрільба, спортивні змагання, поєдинок.

Постановка проблеми. В науковій літературі 
є чимало праць, присвячених традиціям, обрядам 
та звичаям монголів часів існування Монголь-
ської імперії. Найбільший вплив на формування 
цих традицій здійснив кочовий спосіб життя та 
релігійні уявлення номадів, створені на базі спо-
відуваного монголами шаманізму. Серед такої 
культурної спадщини на окрему увагу заслуго-
вують монгольські спортивні змагання. Проте в 
науковій історичній літературі питання спорту та 
його політичного значення майже не висвітлено. 
Праці дослідників здебільшого розкривають пра-
вила та звичаї, що супроводжували традиційні 
види монгольських поєдинків, не трактуючи їх 
більш глибоке значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Побіжно питання спорту в контексті військового 
мистецтва монголів висвітлено в низці історичних 

праць. Серед них варто вказати дослідження вій-
ськової справи К. Гандзакеці [7] та Г. Акнерці [9], 
які описали монгольське озброєння та ведення бою. 
Описи монгольських воїнів містяться в збірнику 
англійських середньовічних джерел, досліджених 
В. Матузовою [15]. В більшості свідчень сучасників 
монголи зображені як хижаки, що були абсолютно 
позбавлені культури та цивілізованого розвитку. 
Тому в джерелах не йдеться про тренування і досяг-
нення такої фізичної сили, витривалості, розвитку 
спортивного мистецтва та встановлення чітких пра-
вил і багатогранних традицій монголів. Однак час-
тина середньовічних авторів все ж надає об’єктивні 
оцінки образу завойовників, що дозволяє роз- 
крити, особливості фізичного розвитку монголів [4].

Перші згадки про змагання знаходимо в «Сокро-
венном сказании» [10, с. 116, 178], яке описує 
поєдинки з боротьби серед представників знатних 
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родів імперії. Про боротьбу, скачки та стрільбу з 
луку як про забаву і спортивні змагання довідує-
мось з творів Г. де Рубрука та Плано Карпіні, які 
були очевидцями цих дійств [18].

З праць сучасних дослідників виділяється 
робота І. Мендот «История становления и раз-
вития национальных видов спорта тувинского 
народа», яка дає детальний та цілісний опис видів 
змагань монгольського свята Наадам, не поясню-
ючи, однак, значень обрядів та правил, що супро-
воджували поєдинки [17]. Більш аналітично до 
проблеми підходить історик Ш. Кріст, просте-
жуючи походження, функції та цілі монгольської 
традиційної боротьби [11]. Одним із найбільш 
ґрунтовних досліджень монгольського спорту як 
важливого складника збереження державного і 
суспільного устрою є стаття А. Юрченко «Какой 
праздник отметил хан Узбек в июне 1334 г.», 
в якій автор надав опис ритуалів, що супроводжу-
вали спортивні змагання в ставці хана Узбека – 
традиції, бенкет тощо [23].

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає в проведенні аналізу спортивних мон-
гольських дійств і їх значень. Задля цього були 
поставлені такі завдання: висвітлити основні 
види змагань монголів; простежити трансфор-
мацію спортивних поєдинків; проаналізувати, як 
спортивні змагання впливали на внутрішню та 
зовнішню політику, соціальне життя, культуру 
Монгольської держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Спорт і чудова фізична підготовка була необ-
хідна для життя номадів. Навіть у добу осілості 
та спокою монголи тренувались в мисливстві; 
коли вони не були зайняті війною, то займались 
полюванням, вчили цьому своїх синів, аби вони 
з раннього віку набирались досвіду користування 
зброєю, розвивали витривалість [5, c. 110–111]. 
Навіть конфлікти між монгольськими родами або 
політична розправа часто вирішувалась у формі 
поєдинків [10, c. 116, 178].

Серед спортивних ігор монголів джерела виді-
ляють гру в кінний м’яч. Історик В. Еберхард 
припускає, що це був вид футболу. Однак у праці 
китайського мандрівника «Мен-да Бей-лу» є 
згадка, що гра проводилась для двадцяти верш-
ників [16, c. 82], тому, імовірно, це був аналог 
поло, який монголи запозичили у північнокитай-
ців (чжурчженів) [16, c. 193]. Чи грали монголи 
у футбол, джерельних свідчень немає. Можливо, 
це пояснюється тим, що монголи, як свідчить Мат-
фей Паризький, мали «короткі» [9, c. 7] та слабкі 
ноги, бо навіть на коня вони піднімались трьома 

уступами, наче сходинками [15, c. 137, 175]. Можна 
припустити, що монголи мали нерозвинені м’язи 
ніг через переважне пересування верхи. Гра в м’яч 
була не тільки розвагою, а й використовувалась для 
бійцівської підготовки. Зокрема, військові мали 
влаштовувати турніри тричі на місяць, а от підкоре-
ним народам цю гру не дозволяли [16, c. 193–194]. 

Джерело згадує про дану забаву, розповідаючи 
про перебування китайського посла в ставці хана. 
Хан гостинно та щиро запрошував гостя приєдна-
тись до гравців, очевидно, маючи на меті налаго-
дити під час розваг міжетнічні та міжнаціональні 
зв’язки із сусідськими племенами та народами.

Але найбільш популярними та особливо шано-
ваними видами спорту у монголів були три види 
фізичних вправ: скачки на конях (морі-урілдаан), 
стрільба з лука (сурхабан) і боротьба (бухе-баріл-
даан) [12, c. 5], які ввійшли в історію як «ерин 
гурбан наадан» – «три гри чоловіків» [1, c. 11; 
21, c. 4]. Зазвичай такі змагання проводились із 
початком літа й були улюбленою народною роз-
вагою. Вони супроводжувалися виступами пред-
ставників народного мистецтва: співаки віддавали 
хвалу кращим наїзникам, стрільцям та борцям під 
звуки морінхура – струнного інструменту, при-
крашеного кінською головою [17, c. 64]. Змагання 
були присвячені людям праці – скотарям, хлібо-
робам, мисливцям; на святах вшановували членів 
багатодітних сімей. Часто на іграх відбувалось 
змагання умів – учасники мали давати мудрі від-
повіді на поставлені питання [17, c. 68]. 

Ігри Наадам виконувались одночасно або послі-
довно, згідно з різноманітними обрядами та пра-
вилами. Ігри були доволі стилізованими та прони-
заними символічним значенням, що відповідало 
стародавнім монгольським кочовим, шаманським 
та мисливським практикам [1, c. 11]. Часто прове-
дення свята присвячували шаманістським богам, 
щоб їх заспокоїти. Однак, навіть прийнявши іслам 
і відмовившись від шаманізму, монголи продо-
вжували влаштовувати Наадам [23, c. 113].

Розвиток цього свята приписують часам 
Чінгісхана, який з 1206 року почав проводити 
щорічне велике зібрання, щоб підтримувати 
дружні відносини між представниками різних 
племен [14, c. 147]. Тому можна сказати, що такі 
спортивні змагання були важливим елементом для 
підтримки дружніх відносин всередині імперії. 
За своєю сутністю Наадам нагадує Олімпійські 
ігри Греції, які мали припинити на час змагань 
чвари і продемонструвати чесні та союзницькі 
відносини між народами як у грі, так і в політич-
ній, військовій сферах життя [8, c. 39].
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Скотарство і полювання були головним занят-
тям монголів-кочівників в XI–XIII ст. Плано Кар-
піні, який перебував в Каракорумі в 1246 році, 
зазначав, що монголи були дуже багаті на худобу: 
верблюдами, биками, вівцями, козами, кіньми; 
і наголошував, що стільки в’ючної худоби немає 
і в цілому світі [18, c. 203]. Особливо спритними 
монголи були на конях, бо «на конях вони вирос-
тали» [2, c. 114]. Чінгісхан говорив, що той, хто впаде 
з коня, далі просто не зможе боротись проти ворога, 
а якщо і зможе, то перемоги не здобуде [6, c. 38].

Основу монгольского війська становила кін-
нота [16, c. 66–67]. Її мобільність посилювала 
повна відсутність колісного обозу. Тільки кибитки 
хана й особливо знатних осіб перевозилися на віз-
ках [19, c. 207–208]. Ця особливість була зумов-
лена тим, що все життя монголів було пов’язане з 
конем. У 3–4 роки, коли дитина могла дотягнутися 
до стремена осідланого коня, її садили в сідло, 
через що з’явилася фраза, що монгол народжу-
ється на коні [18, c. 37].

Монгольський пастух зазвичай мав володіти 
усіма способами і прийомами навчання коней, 
правилами і тонкощами підготовки їх до перегонів 
[14, c. 149]. Тому вправне володіння технікою пере-
гонів було чи не найважливішим вмінням монгола, а 
кінний спорт і змагання розвивалися дуже стрімко.

Кінні перегони поділялись на різні катего-
рії: для молодих скакунів були малі відстані, для 
дорослих, відповідно, – довгі дистанції [17, c. 67].

На кінних змаганнях влаштовували кілька 
заїздів. У першому брали участь коні-дворічки 
(даага), які долали відстань у 15 км. Вважалось, 
що присутність на фініші дворічних коней при-
носить удачу і благополуччя. У другому заїзді 
йшли трирічки (шулден) на дистанцію в 20 км; 
в третьому – чотирирічки (хязаалан) – на 25 км, 
в четвертому – п’ятирічки (соеолон) – на 28 км. 
В п’ятому ж заїзді брали участь коні всіх інших 
вікових категорій, починаючи з шестирічок, для 
яких встановлювалась відстань у 30 км. Окремо 
існували шостий заїзд (для жеребців – азарга) 
на 28 км та сьомий (для коней-іноходців). Таким 
чином, всього відбувалось сім заїздів.

У змаганнях брали участь чоловіки від 
15–16 до 70 років, жокеями на скачках були хлоп-
чики 11–13 років. Учасники змагань повинні були 
дотримуватися дисципліни: їм заборонялося пити 
архі (арака – молочна горілка), спізнюватися, вони 
повинні були вчасно лягти спати [17, c. 68]. 

На честь переможців виконувалися хвалебні 
пісні, а команді вручався головний приз – вели-
кий баран. Коня-переможця вшановували з висо-

кими почестями. П’ять найшвидших коней 
з кожного заїзду отримували колективне звання 
«п’ять кумисних». Їх проводили колом пошани, 
співаючи хвалебні пісні.

Дівчата і жінки монголів їздили верхи не 
гірше, ніж чоловіки [16, c. 80]. Часто вони носили 
з собою щити та луки, адже вміли влучно стрі-
ляти [15, c.136; 18, c. 37]. Імовірно, це поясню-
ється тим, що під час воєн жінки йшли пліч-о-пліч 
нарівні з чоловіками [13, c. 64]. Варто зазначити, 
що вправлятись зі зброєю монгольських жінок 
вчили змалечку, як і їзді верхи. Однак у спортив-
них змаганнях вони участі не брали.

Головною зброєю монголів здавна був лук. 
Це пояснюється «хронічною нестачею озбро-
єння»: лук і стріли вони могли зробити власно-
руч; інші ж види зброї зазвичай були трофейними. 
Навіть у добу розквіту імперії хороша зброя ціну-
валась дуже високо, і тільки заможні воїни могли 
її собі дозволити [2, c. 114; 22, c. 185–186].

Про вправність монгольських стрільців свід-
чать багато середньовічних істориків: зокрема, 
вірменський літописець Григор Акнерці навіть 
назвав свою працю «Історія народу стрільців», 
маючи на увазі монголів [9, c. 2–3]. За леген-
дою вірменському народу за гріхи було послано 
кару у вигляді неперевершених воїнів-стрільців; 
тому коли на Кавказі з’явились монгольські луч-
ники, ні у кого не було і гадки, що можуть бути 
воїни сильніші й вправніші, ніж монгольські 
стрільці [7, c. 152]. Про талант лучників свід-
чить і анонімний літопис «Хронограф XIV ст.», 
вказуючи, що удару важких стріл з тугих мон-
гольських луків не витримували жодні обла-
дунки  [2, c. 114; 15, c. 175].

Навчання стрільбі з лука починалося з три-
річного віку. Дитина отримувала маленький 
лук, розміри якого збільшувалися в міру її зрос-
тання [19, c. 211].

Стрільба з луку проводилась в змаганнях сур-
харбан. Умови змагання були не вибагливі, мішені 
робили з підручних матеріалів, які можна було 
зробити в степах. Зокрема, кожен із учасників мав 
надати клубок, зроблений з поводу коня. Ці клубки 
відносили за 100 метрів від гравців і на накруче-
ному шарі встановлювали ціль, закріплену вітками 
або пір’ям, яка називалась буга («бик»). Вигравав 
той, хто збивав найбільшу кількість клубків. 

Були і змагання на точність і дальність стрільби 
по мішені. Ціллю слугував щит із берести, що був 
заввишки 4 аршини (3 м), шириною 3 аршини (2 м).

Влаштовувалися також змагання зі стрільби 
в літаючу мішень – пай адар. Мішень (пай) була 
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зроблена зі шкіри чи берести, розміром приблизно 
20–30 см. Її прив’язували шнурком до дерева, щоб 
та парила на висоті в повітрі, роблячи при цьому 
різні «піруети» [17, c. 70–71].

В Ермітажі зберігається Чінгізове каміння, 
знайдене 1818 року, яке містить писемне свід-
чення про стрільбу під час проведення Наадаму 
1225 (1226) року, який був влаштований на честь 
перемоги Чінгісхана над Хорезмом. Племін-
ник Чінгісхана Есунке (Есухей-богатур) влучно 
потрапив у мішень з відстані у 335 алдів (більше 
600 метрів) [13, c.64; 22, c. 187].

Але, напевно, найулюбленішим видом поє-
динку у монголів була боротьба. Це можна пояс-
нити фізичною статурою монголів: вони були 
«коренасті» [15, c. 137], мали сильну спину та 
руки (що було набуто завдяки кінним перегонам 
та стрільбі з лука). 

Давнє походження поєдинків з боротьби 
в регіоні підтверджується низкою матеріальних 
пам’яток. Зокрема, малюнки боротьби тотем-
них тварин збереглись на ордоських бронзових 
пластинах для кріплення поясу (IV–I ст. до н. е.), 
в написі на скелі поблизу озера Байкал та річки 
Ангара тощо. В написах фігурують птахи, які зга-
дуються в ритуалі, що виконується перед бороть-
бою. В монгольських релігійних культах часто 
змальовувалась боротьба тотемних тварин, що 
уособлювали двобій добра і зла [11, c. 10–11].

Ставка хана була не тільки політичним, але, 
можливо, культовим, і спортивним центром дер-
жави. Онук Чингісхана Хан Угедей щовечора 
влаштовував змагання лучників, арбалетників 
і борців і нагороджував переможців [20, c. 41]. 
Хан був фанатом боротьби, попри те, що сам 
навряд чи боровся, бо зловживав спиртними напо-
ями [3, c. 81–82].

Спочатку його борцями були тільки монголи, 
кипчаки й китайці. Потім ханові розповіли про 
борців Хорасана й Іраку, за якими хан послав 
людей». З Хамадану приїхали 30 борців на чолі з 
Мухамедом-шахом і силачем Філе. Філе зміг пере-
могти монгольських богатурів, за що хан щедро 
нагородив його. Але Угедей був небайдужий і до 
долі самого борця: коли Філе погодився на бій 
проти Мухаммеда, з яким вони разом приїхали, 
хан заборонив поєдинок, адже «вони були земля-
ками і свояками між собою і не мали ворогувати». 
За Філе хан віддав заміж монгольську дівчину, 
але незабаром дізнався, що борці не вступають 
в інтимні зв’язки з жінками, щоб не втратити сили. 
Тоді Угедей, наполягаючи на продовженні роду, 
відсторонив борця від поєдинків [20, c. 60–61].

Проводились і загальноімперські борцовські 
змагання за правління Менгу-каана. Інок Мага-
кія в своїй «Історії» розповідає про сповнений 
інтриги фінальний поєдинок, де зустрілись мон-
гольський і вірменський борці. Попри симпатії 
і сподівання монголів, переможцем двобію був 
вірмен [9, с. 36–38].

Велике спортивне свято було проведено в Улусі 
Джучі в ставці хана Узбека в червні 1334 року. 
Для емірів та запрошених царів були розташовані 
кушки (павільйони), де надавалися місця відпо-
відно до ієрархії. Десь біля години тривали зма-
гання лучників. По завершенню стрільби і наго-
родження призерів кожен з емірів, отримавши і 
вдягнувши спеціальний халат, йшов на уклін до 
хана. Після цього хан і його сини проїжджали 
верхи на конях перед людьми, направляючись до 
золотого шатра, де мав бути бенкет. Таке свято 
було характерною процедурою проведення курул-
таїв, на яких демонстрували ієрархію ханської 
родини та управлінського апарату [23, c. 114]. 

Змагання Наадаму починались із виконання 
ритуалу «Девіг»: «танець орла» – розминка – демон-
страція для спортсменів. Чоловік, імітуючи політ 
орла, показував свою фізичну форму; цей обряд 
був своєрідним вітанням глядачів. Такий самий 
танець орла виконував і переможець поєдинку, 
розвернувшись обличчям до прапора [17, c. 34–35].

Одними з найпопулярніших видів боротьби 
були «бухе барілдан» та «хуреш», які були схожі 
між собою за правилами змагань, ритуалом, 
за формою одягу. Проте були і деякі відмінності: 
в бухе барілдан не було жеребкування, своїх 
супротивників вибирали борці, що володіли 
більш високим титулом; в хуреші поразка фік-
сувалась у разі торкання землі трьома точками, 
а в бухе барілдані – чотирма точками (коліном), 
але під час боротьби дозволялось торкатися 
землі долонею. На відміну від хуреша, в бухе 
барілдані спочатку на поле випускалися най-
слабші пари, які змінювались все більш силь-
ними і спритними; останніми виступали найві-
доміші борці [17, c. 64]. Цікаво те, що в боротьбі 
не було ліміту часу та ніякої системи очок, раху-
вався тільки зайвий дотик до землі [11, c. 14].

Форма монгольського борцівського одягу вклю-
чала плавки, куртку, монгольські чоботи і шапку. 
З такого костюму релігійний сенс несла саме 
куртка – дзодок. Вона покривала тільки спину і 
руки, але залишала відкритими груди і живіт борця. 
Можливо, це пояснюється традицією військо-
вої магії: «захистити» спину від «хижих птахів», 
які завжди хапали своїх жертв за шкіру кігтями. 
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Кращим борцям присвоювались почесні 
звання: 3-кратному переможцю великого Наа-
даму – звання «дархан аварга» («неперемож-
ний титан»), 2-кратному переможцю – звання 
«аварга» («титан»), призерам (першого та дру-
гого місця) – «арслан» («лев»), переможцям 3-го 
і 4-го турів – «начин» («сокіл»), переможцям 5-го 
туру – «дзан» («слон»).

У кожного борця був свій тренер (засул), який 
представляв свого учня перед початком поєдинку 
та захищав інтереси борця в разі суперечок із суд-
дями [17, c. 64–65].

Варто зазначити, що такі свята відігравали 
велику роль не тільки в збереженні соціального 
статусу, включаючи і майнову та соціальну нерів-
ність, а й давали змогу домогтися і примножити 
соціальний престиж людини, вихідця з бідних 
верств суспільства, адже успішні борці завжди 
отримували загальнонародне визнання. Оскільки 
змагання дозволяли виявити індивідуальні бій-

цівські якості учасників, монгольські хани вико-
ристовували їх для набору людей в свою особисту 
охорону й елітні війська [11, c. 13–14]. 

Висновки. Монгольські спортивні змагання 
виконували низку важливих функцій для народу. 
Окрім тренування і досягнення ідеального 
володіння техніками верхової їзди, стрільби, 
боротьби, змагання стали невіддільною части-
ною політичної, соціальної та культурної сфер 
життя номадів. Завдяки спортивним поєдинкам 
та святам підтримувались комунікації не тільки 
між племенами монголів, але й народами, що 
потрапили в орбіту Монгольської імперії. Ствер-
джувались традиції, що посилювало ідентифіка-
цію і сприйняття себе як частини народу у кож-
ного учасника та глядача дійств. Свята Наадам 
свідчили про високий рівень розвитку культури 
монголів, спростовуючи поширену в історіогра-
фії думку про цей народ як про варварський та 
позбавлений будь-яких принципів моралі.
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Babenko R.V., Machai O.O. MILITARY AND SPORTS COMPETITIONS IN THE SOCIO-POLITICAL 
STRUCTURE OF THE MONGOLIAN EMPIRE

The article is devoted to the coverage of sports competitions in the Mongol Empire, their purpose, content, 
functions.

Mongolian culture in the days of the creation and development of the empire went through assimilation and 
syncretism, borrowing much from the conquered peoples. However, despite the clash of civilizations, religious 
beliefs, the Mongols were able to preserve the peculiarities of their traditions and rites. Among the cultural 
heritage, Mongolian sports competitions stand out, which are still popular in Mongolia, Buryatia, Thebes 
and others. Now such sports competitions are held in honor of the Mongolian holiday Naadam, which has its 
origins in the Middle Ages.

Naadam served to maintain friendly relations in the state, providing an opportunity to strengthen the social 
hierarchy in the empire, and to give the opportunity to make a career of unknown fighters, who eventually 
became rich in the Mongol army or the khan’s entourage.

The study analyzes the development of sports and military sports competitions, identifies their types. In 
particular, the game of ball and its varieties of polo and football, features of shooting competitions, horse 
racing, wrestling competitions are covered. The factor of fights in the formation of a new socio-cultural space 
is clarified and the role of sports in the socio-political life of the population of the Mongol Empire of the Mid-
dle Ages is revealed. The influence of general imperial competitions on the foreign and domestic policy of the 
Mongol states is determined.

The work is based on the testimony of medieval authors who described the physical shape of the Mongols, 
their military skills, sports fights and attitudes to physical training of ordinary people of the empire. Thanks 
to the analysis of the source and historiographical base, the idea of high development of the Mongolian civi-
lization is formed.

Key words: Mongols, Naadam, horse racing, shooting, sports competitions, duel.
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АВСТРІЙСЬКИЙ ПРОЄКТ «ГАЛИЧИНА»:  
ФОРМУВАННЯ ПРОВІНЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Метою статті є з’ясування особливостей феномена провінційної ідентичності в серед-
овищі польської шляхти Галичини в умовах модерних трансформацій кінця XVIII – першої 
половини ХІХ ст., а також її впливу на реалізацію польського національного проєкту. Авто-
ром проаналізовано практики й особливості конструювання австрійського імперського про-
стору в контексті формування галицької провінційної ідентичності; розкрито роль мен-
тальної картографії в обґрунтуванні територіальних претензій Габсбургів. Наукова новизна 
дослідження полягає у визначенні взаємозв’язку між урядовими стратегіями інтеграції Гали-
чини та формуванням нової моделі свідомості, поширеної в польському шляхетському серед-
овищі, – провінційної. На початку ХІХ ст. стало зрозуміло, що імперська стратегія щодо 
усунення поляків із локальної системи управління в Галичині зазнала невдачі. Необхідність 
делегування частини адміністративних повноважень крайовим органам зміцнила позиції 
польської еліти, якій вдалося зберегти свій вплив завдяки своєму більш високому культурному 
й освітньому рівню порівняно з іншими локальними акторами. У досліджуваний період, коли 
національні доктрини ще тільки зароджувалися, а старі орієнтири ідентифікації виявилися 
нежиттєздатними, на перший план виступили нові ціннісно-світоглядні орієнтири, базовані 
на локально-територіальній прив’язці і збереженні статус-кво в умовах суспільних транс-
формацій. Головними механізмами формування шляхетської провінційної ідентичності були 
транснаціональна конвергенція, а також взаємопроникнення та взаємодоповнення австрій-
ської імперської та польської шляхетської культур, що перетворювало регіон на простір пере-
хресних ідентичностей. Саме ці перехресні ідентичності стали підґрунтям генези провінцій-
ної моделі свідомості. Остання сформувалася як альтернатива традиційній шляхетській і 
модерній національній формам свідомості. В епоху зародження націоналізму та невизначе-
ності його ідеології провінційна ідентичність давала змогу накреслити контури польської 
перспективи в межах галицького геополітичного простору.

Ключові слова: імперський простір, «Королівство Галичини і Володимирії», провінційна 
ідентичність, модернізація, урядові стратегії, mental-mapping, династична лояльність.

Постановка проблеми. Модернізація імпер-
ського простору, започаткована на теренах Габ-
сбурзької монархії, збіглася в часі із загарбанням 
Галичини внаслідок першого поділу Речі Поспо-
литої 1772 р. Суспільні трансформації вимагали 
впровадження нових форм урядування на різно-
манітних у соціокультурному, соціально-еконо-
мічному, політико-правовому й адміністратив-
ному планах теренах монархії. Пошук нових 
оптимальних моделей здійснювався відповідно до 
просвітницьких ідей щодо «добре врегульованої» 
держави, що базувалася на посиленні централіза-
ції управління та уніфікації суспільних інститутів. 
Оскільки територія Галичини була щойно при-
єднана, її було перетворено на «експерименталь-
ний майданчик». Віденський уряд переслідував 
декілька цілей, що були тісно пов’язані між собою. 
По-перше, якнайшвидше інтегрувати ці землі до 
державної структури; по-друге, знищити будь-які 

залишки адміністративно-правового, суспільно-
політичного та соціально-економічного устрою 
колишньої Речі Посполитої, що заважали інте-
грації; по-третє, модернізувати соціальну струк-
туру регіону, створивши міцне підґрунтя для реа-
лізації урядових стратегій щодо розвитку краю.

Практики модернізації імперського простору 
на теренах Галичини мали свою специфіку, зумов-
лену перш за все тим, що ці землі було приєднано 
на етапі трансформації традиційних державних 
структур, тобто, на відміну від інших провінцій 
і регіонів Габсбурзької монархії, не мали сталої 
традиції центр-периферійних зв’язків. Знищення 
спадщини Речі Посполитої давало змогу вод-
ночас впроваджувати нові моделі адміністру-
вання, базовані на централізації управління та  
конструюванні адміністративно-територіаль-
них одиниць, керуючись інтересами держави, а 
не історичною традицією. 
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З іншого боку, важливим чинником модерні-
зації стало формування галицької провінційної 
ідентичності, що поєднувала в собі лояльність 
до панівної династії з усвідомленням регіональ-
них інтересів. Носіями цієї ідентичності, що 
стала продуктом цілеспрямованих урядових 
зусиль, були переважно представники крайової 
еліти польського походження, які в такий спо-
сіб намагалися компенсувати обмеження своєї 
домінації в регіоні і втрату власної шляхетської 
ідентичності. Саме носії провінційної ідентич-
ності залишалися найзапеклішими опонентами 
проєктів поділу регіону за етнічною ознакою 
на Східну та Західну Галичину впродовж усього 
ХІХ ст., попри штучність створення цієї провін-
ції. Галицька провінційна свідомість зумовила 
і специфіку заангажованості місцевих поляків 
до польського національного проєкту, помірко-
ваність його діячів порівняно з поляками, що 
зазнавали прусської германізації або русифі-
кації та дискримінації в самодержавній Росії. 

Отже, дослідження урядових практик сто-
совно Галичини сприятиме, на нашу думку, розу-
мінню особливостей модернізації австрійського 
імперського простору, з’ясуванню місця регіону 
у внутрішній і зовнішній політиці Габсбургів, 
дослідженню ролі провінційної еліти в центр-
периферійній комунікації. Водночас вивчення 
феномена провінційної ідентичності дасть змогу 
з’ясувати специфіку поширення в регіоні поль-
ського модерного націоналізму та інших форм 
громадської активності поляків в умовах станов-
лення громадянського суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічну основу дослідження 
становлять роботи як вітчизняних, так і зару-
біжних науковців. У фокусі уваги українських 
дослідників опинилися проблеми інтеграції захід-
ноукраїнських земель до австрійського імпер-
ського простору. І якщо вітчизняні правознавці 
досліджують особливості еволюції політико-
правових моделей й австрійського державного 
організму від абсолютизму до конституційної 
монархії із досить впливовими парламентськими 
структурами, зокрема й регіональними [5; 8], то 
увага істориків зосереджується головним чином 
на різних аспектах модернізації. Особливу увагу 
приділено конструюванню національних проєк-
тів – українського, польського, єврейського, їхнім 
взаємовпливам і конкуренції в регіоні. Своєрід-
ним узагальненням цих досліджень стало комп-
лексне видання «Проєкт «Україна». Австрійська 
Галичина», автори якого проаналізували різні 

сфери суспільного буття Галичини періоду прав-
ління Габсбургів (1772–1918 рр.). Ф. Стеблій 
дослідив статус і систему управління коронного 
краю «Королівство Галичини та Володимирії»; 
В. Пашук охарактеризував громадську діяльність 
українців і поляків Галичини [10; 11]. 

Дослідженню еволюції Габсбурзької сис-
теми управління в умовах модернізації імпер-
ського простору присвячено ґрунтовну працю 
А. Дж. П. Тейлора [12]. І хоча увагу автора сфо-
кусовано на спробах династично-наднаціональ-
ної держави Габсбургів протистояти поширенню 
націоналізму, що стає домінантою суспільного 
життя в Центральній та Південній Європі з серед-
ини ХІХ ст., а також ролі зовнішніх чинників 
в еволюції імперських структур, втім, застосо-
вані ним теоретико-методологічні підходи дають 
змогу зрозуміти логіку імперських рішень щодо 
конструювання проєкту «Галичина», його ролі у 
впровадженні парламентарних форм управління 
на теренах імперії.

Важливий внесок, на нашу думку, у дослі-
дження суспільних трансформацій у Галичині 
наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. 
зробили Л. Вульф та І. Вушко. І якщо Л. Вульф 
у своїх роботах головну увагу присвятив дослі-
дженню культурних аспектів імперської експансії, 
що лягли в основу ментального картографування 
простору Габсбурзької монархії [3; 4], І. Вушко 
зосередилася на з’ясуванні ролі австрійських 
бюрократів і чиновників у культурній та адміні-
стративно-правовій модернізації регіону [2; 6]. 

Водночас, на нашу думку, додаткового студію-
вання потребують проблеми конструювання регі-
ональної ідентичності як результату зусиль Відня 
щодо протидії поширенню національно-визволь-
них ідей і виховання лояльності серед підданих 
імперії. Крім того, аналіз імперської регіональної 
політики сприятиме з’ясуванню причин поразки 
імперського наднаціонального проєкту на теренах 
Галичини та загострення міжнаціональної конф-
ронтації у другій половині ХІХ ст. 

Постановка завдання. Метою нашого дослі-
дження є визначення особливостей феномена 
провінційної ідентичності в середовищі польської 
шляхти Галичини в умовах модерних трансфор-
мацій кінця XVIII – першої половини ХІХ ст., а 
також її впливу на реалізацію польського націо-
нального проєкту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Участь Австрії в поділах Речі Посполитої та 
загарбання нею Галичини започаткували нову 
сторінку в історії Центрально-Східної Європи. 
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З утворенням коронного краю Королівства Гали-
чини і Володимирії, до якого згодом буде приєд-
нано Велике князівство Краківське і князівства 
Освєнцима і Затору, було не просто створено нову 
адміністративну одиницю монархії. За задумом 
Марії Терезії, ці території мали стати взірцевою 
моделлю реалізації ідей просвіченого абсолю-
тизму щодо універсальних принципів управління.

Інкорпорація нових територій супроводжува-
лася ґрунтовними суспільними трансформаціями 
як на загальнодержавному, так і на регіональному 
рівнях: «Адміністративно-територіальний устрій 
Галичини і Буковини був організований на зра-
зок існуючого у спадкових землях монархії, що 
давало австрійському урядові змогу здійснювати 
ефективне управління віддаленими від Відня 
володіннями» [8, с. 13].

Реалізації цієї програми сприяло застосування 
ментальної картографії (mental-mapping) як основи 
історико-правової легітимації територіальних над-
бань Відня. Під виглядом «ревіндикації» (тобто 
повернення втраченого) 11 вересня 1772 р. імпе-
ратриця Марія Терезія підписала патент, за яким 
землі колишнього Галицького князівства проголо-
шувалися частиною Австрії – у вигляді «повер-
неної землі з відновленими правами» [5, с. 43]. 

Більшість дослідників вважає адміністративне 
поняття «Галичина» штучним австрійським тво-
рінням, яке дало змогу приєднати до нового адмі-
ністративного утворення і польські етнічні тери-
торії (Західну Галичину) [4; 5; 7; 9]. Об’єднані 
адміністративно, Західна та Східна Галичина мали 
подолати свою соціально-економічну та політико-
правову відсталість від інших регіонів монархії. 
Цей підхід яскраво засвідчує, що у Відні вважали 
свою місію цивілізаторською, що повністю від-
повідало концепції освіченого абсолютизму, мод-
ному на той час у панівних колах Габсбурзької 
монархії. «З Габсбурзької перспективи, звичайно, 
Польща, що вважалася трупом, могла бути реані-
мованою лише завдяки просвітницьким рефор-
мам». Задля цього в офіційних документах і діло-
водстві, пресі тощо заборонялося вживати назву 
«Польща» [4, с. 53]. 

Австрійський проєкт «Галичина» передбачав 
ліквідацію залишків домодерних структур Речі 
Посполитої: «Галичина, відповідно, стала просто-
ром для експериментів, єдиним регіоном в імпе-
рії, де австрійські правителі планували створити 
зовсім нову адміністрацію з нуля, відкинувши 
повністю попередню історичну традицію. 1772 рік 
позначив незвичний перетин двох різних політич-
них культур і цивілізацій, що виявилось шоком як 

для австрійських німецькомовних урядовців, так і 
для тих, хто підпадав під їхню адміністрацію» [6]. 

Адміністративним центром нового утворення 
було обрано Львів (Lemberg), в якому від самого 
початку перебувала найбільша кількість імпер-
ських урядовців, що сприяло його перетворенню 
в «носія австрійської централістсько-бюрокра-
тичної урядової системи» [11, с. 26].

Труднощі вбудовування нової провінції поля-
гали в тому, що Галичина була щільно заселеною 
територією із сталим соціальним, економічним 
і політичним укладом. Верхівку суспільства як 
у Західній, так і у Східній Галичині становили 
польська шляхта та землевласники, що зумов-
лювало їх домінування в суспільно-політичному 
та соціально-економічному житті краю, а також 
поширення польської мови та культури [4, с. 17].

Строкатість населення (поляки, русини, євреї, 
німці тощо), мов і конфесій зумовлювала амбіва-
лентність природи та самобутності нової провінції. 
Втім, така невизначеність могла стати підґрунтям 
для кристалізації окремої провінційної ідентич-
ності як засобу узгодження етнографічної, лінгвіс-
тичної та релігійної неоднорідності. Тобто йшлося 
про пошук такої моделі регіонального управління, 
яка дала б змогу шляхом транснаціональної кон-
вергенції знівелювати точки конфронтації та 
сприяти зміцненню імперської будівлі загалом [3].

Нівелювання польської домінації в регіоні від-
бувалося шляхом ліквідації залишків адміністра-
тивно-правової і політичної традиції Речі Поспо-
литої, знищення парламентських інституцій. 
Також представники шляхетського стану відтепер 
підлягали оподаткуванню [1, с. 26].

Важливу роль в інтеграції регіону до загально-
державних структур відіграла релігійна реформа, 
яка мала теж політичний характер. Оскільки у 
Речі Посполитій костьол був важливим суб’єктом 
суспільних процесів (політичних, соціально-еко-
номічних, культурних тощо), Марія Терезія, а зго-
дом і Йосиф ІІ намагалися не лише встановити 
державний контроль, але й здійснити секуляриза-
цію майна костьолів і кляшторів із метою позбав-
лення їх економічної незалежності. З іншого боку, 
розуміючи роль костьолу в суспільному житті, 
Відень намагався втручатися навіть у церковні 
справи, надаючи їм політичного змісту [4, с. 53].

Селянська реформа, здійснена також відпо-
відно до просвітницьких моделей державного 
устрою, передбачала обмеження влади пана над 
своїми селянами, надання їм частково грома-
дянських прав. З іншого боку, Австрія потребу-
вала збільшення кількості потенційних рекрутів 
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і платників податків, що унеможливлювало збе-
реження колишньої системи соціальних відно-
син і збереження особистої залежності селян від 
панів. Цісарський патент 1786 р. про панщину 
обмежував визиск селян, скасовував прикрі-
плення їх до землі тощо.

Розбудова нового адміністративного центру 
регіону – Львова (або Lemberg’а) актуалізувала 
потребу у створенні крайових структур управ-
лінського апарату, судових органів і системи 
освітніх закладів. Сповідуючи ідеї Просвіт-
ництва про державницьку уніфікацію, у Відні 
було ухвалено рішення про спрямування до 
Галичини урядовців з інших регіонів монархії. 
Ці прибульці мали не лише провадити на міс-
цях централізаторську політику Габсбургів, але 
й виконувати роль цивілізаторів відсталої про-
вінції. З іншого боку, для багатьох із них це був 
шанс зробити кар’єру в умовах відносно неве-
ликої конкуренції на посади в місцевих бюро-
кратичних структурах. 

Варто зазначити, що урядові зусилля щодо 
формування з населення Східної та Західної 
Галичини нової провінційної ідентичності пев-
ним чином увінчалися успіхом. В умовах інте-
грації до імперського простору, коли національні 
доктрини ще тільки зароджувалися, а старі орієн-
тири ідентифікації виявилися нежиттєздатними, 
на перший план виступили нові ціннісно-світо-
глядні моделі, базовані на локально-територіаль-
ній прив’язці і збереженні статус-кво в умовах 
суспільних трансформацій. Наприкінці XVIII ст. 
більшість шляхти обох частин Галичини вже була 
лояльно налаштована до династії й усвідомлю-
вала свою регіональну окремішність. Польська 
еліта досить швидко усвідомила свої перспективи 
та можливості в умовах модернізації та інтеграції 
до державного простору, тим більше, що почуття 
локальної ідентичності було ціннісно-світогляд-
ною спадщиною колишньої Речі Посполитої. 
І хоча механізми формування цієї ідентичності 
змінилися (з політичної сфери на соціально-еконо-
мічну і культурницьку активність), втім, постійно 
акцентована австрійською владою окремішність 
«Королівства Галичини і Володимирії», з одного 
боку, і водночас невіддільність від решти тери-
торії монархії – з іншого, витворили новий, про-
вінційний тип шляхетської ідентичності, в основі 
якого тісно переплелися усвідомлення своєї куль-
турно-цивілізаційної вищості порівняно з рештою 
населення регіону і водночас дотримання лояль-
ності до панівної династії як запорука збереження 
своїх станових прав і привілеїв. 

У цьому контексті з перспективи формування 
модерних ідентичностей можемо констатувати 
досить неочікуваний для Відня ефект, що зго-
дом вплине на ідеологію польського націона-
лізму. Йдеться про mental-mapping польського 
національного простору і роль у цьому процесі 
Східної Галичини. Якщо за часів Речі Посполи-
тої ці терени сприймалися як територія, населена 
переважно русинським населенням (про що свід-
чила навіть назва адміністративного утворення – 
Руське воєводство), то долучення до них етнічних 
польських земель (так званої Малопольщі) у сві-
домості польських інтелектуалів й ідеологів наці-
оналізму автоматично перетворювало регіон на 
невіддільну частину відродженої у майбутньому 
Польської держави. Ба більше, якщо землі Пра-
вобережної України надалі будуть сприйматися 
як «східні креси», то штучне утворення «Коро-
лівство Галичини та Володимирії з Великим кня-
зівством Краківським і князівствами Освєнцима і 
Затору» залишатимуться для польських націона-
лістів історичною серцевиною власного держа-
вотворчого проєкту. 

Період Наполеонівських війн, небезпека від-
родження Польської державності, зрештою, ство-
рення Королівства Польського, змусили Відень 
переглянути свою політику щодо польської спіль-
ноти Галичини. І. Вушко дійшла висновку, що 
війна створила своєрідний парадокс. Хоча споді-
вання поляків на відродження Польщі були похо-
вані з остаточною поразкою французької армії у 
1814 році, втім, війна дала змогу полякам Гали-
чини отримати такі поступки від Відня, які були б 
неможливі у мирний час. У 1817 році галицький 
сейм було скликано вперше за десятиліття; польські 
дворяни отримали доступ до австрійських адміні-
стративних послуг. Проте, мабуть, найголовніше, 
що поляки забезпечили собі право залишатися 
поляками, а не австрійцями [2, с. 104–105]. Нова 
модель австрійської політики визначала імпер-
ські стратегії у регіоні майже до середини ХІХ ст.

І хоча загалом австрійська модель урядування 
не зазнала істотних змін, а в урядових колах про-
довжували вважати, що ефективне управління на 
місцях залежить від «професіоналізму» чиновни-
цтва, у перші десятиліття ХІХ ст. стало зрозуміло, 
що імперська стратегія щодо усунення поляків 
із локальних адміністративних структур зазнала 
невдачі внаслідок поєднання кількох чинників. 
По-перше, на місцях часто процвітала корупція, 
зумовлена мізерною зарплатнею рядового чинов-
ництва. По-друге, неможливість практичної реалі-
зації ідеалів абсолютної централізації управління 



Том 31 (70) № 3 2020132

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки

змушувала делегувати частину адміністративних 
повноважень місцевим органам, вплив у яких збе-
рігали представники регіональних еліт завдяки 
своєму більш високому культурному та освіт-
ньому рівню. 

Підлаштування до нових умов життя на пери-
ферії імперії вимагало від новоприбулих адміні-
страторів засвоєння нових соціокультурних моде-
лей і кодів суспільної комунікації. «Австрійська 
бюрократія прижилась у Галичині, але водночас 
вона наповнилась новим життям. Уже на початку 
ХІХ ст. ця адміністрація складалась з мішаної 
групи чиновників – німецькомовні бюрократи, 
які вирішили стати поляками; польські шляхтичі, 
які ввійшли в австрійську бюрократію; pусини, 
які до 1848 р. не могли вирішити, ким їм стати, 
але які теж почали залучатись активніше в нові 
і старі еліти. Навіть лідери єврейських громад 
включились у лави австрійського чиновництва. 
Галичина – найбільша австрійська провінція на 
кордоні з Росією – стала зразком національної 
різноманітності та соціальної перемішаності, 
яких не існувало майже ніде більше в австрій-
ській імперії» [6].

Завдяки такій транснаціональній конверген-
ції формувалися передумови для генези нової 
провінційної ідентичності. В основі цих проце-
сів було піднесення регіональних інтересів над 
національними і навіть імперськими. І в цьому, 
на нашу думку, проявилися традиції колишньої 
річпосполитської шляхетської ментальності. Від-
мінність полягала в тому, що нова регіональна 
еліта формувалася не лише з місцевої польської 
шляхти, але й кооптувала до своїх лав австрійське 
чиновництво, чиї життєві інтереси були пов’язані 
із Галичиною. 

Важливу роль у цих процесах відіграло вза-
ємопроникнення елітарних культур – австрійської 
імперської та польської провінційної. Упродовж 
першої половини ХІХ ст. уявлення про цивілі-
заційну вищість австрійської бюрократії посту-

пається місцем визнанню культурних здобутків 
поляків. Культура перетворює Галичину на про-
стір перехресних ідентичностей, у результаті 
взаємодії яких постає нова ідентичність – про-
вінційна. В епоху зародження націоналізму та 
невизначеності його ідеології провінційна іден-
тичність давала змогу накреслити контури поль-
ської перспективи в межах галицького геопо-
літичного простору. Провінційна ідентичність 
складалася з лояльності династії в обмін на збе-
реження станово-корпоративних прав і привілеїв 
місцевого соціуму, що разом ґрунтувалося на вза-
ємодоповненні різних мов і літератур [3]. 

Висновки. Інтеграція Галичини до імперського 
простору зумовлювала необхідність ґрунтовних 
суспільних трансформацій і впровадження нових 
моделей крайового управління. Конструювання 
нової провінції актуалізувало необхідність фор-
мування нової регіональної ідентичності, яка мала 
закріпити ці зміни на рівні суспільної свідомості. 
Як і розбудова нової адміністративно-територіаль-
ної одиниці, творення нової ідентичності великою 
мірою було результатом урядових зусиль. Засво-
єння провінційною бюрократією, яка складалася 
переважно з вихідців з інших регіонів імперії, 
нових соціокультурних кодів, що поєднували тра-
диційний шляхетський регіоналізм з усвідомлен-
ням своєї політико-правової ролі, сприяло поро-
зумінню між прибульцями та місцевою елітою.

Сформована на початку ХІХ ст. галицька про-
вінційна ідентичність, носіями якої були польська 
шляхта та землевласники, уособлювала нові цін-
нісно-світоглядні сенси, давала змогу примири-
тися з новими реаліями, в яких вони опинилися 
витісненими на периферію суспільно-політичних 
процесів, зберігаючи вплив лише в етнокультур-
ній і соціально-економічній сферах. Водночас 
усвідомлення своєї регіональної ідентичності не 
заперечувало почуття належності до спільного 
польського простору і солідарності з поляками, 
що мешкали під владою Росії або Пруссії. 
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Gromakova N.Yu. AUSTRIAN PROJECT “HALYCHINA”: THE FORMATION OF THE 
PROVINCIAL IDENTITY

The aim of the article is to clarify the phenomenon of provincial identity among the Galician gentry in the 
context of social transformations during the late XVIII – first half of the XIX century, as well as its impact 
on the Polish national project. The author had analyzed the practices and features of the Austrian imperial 
space’s construction in the context of the formation of the Galician provincial identity. She had revealed the 
role of the mental-mapping in Habsburg’s territorial claims substantiation. The scientific novelty of the work is 
to determine the relationship between the government’s strategies for the integration of Galicia and the forma-
tion of a new model of consciousness of the Polish nobility – the provincial. It became clear at the beginning 
of the XIX century that the imperial strategy of removing Poles from the Galicia local system of government 
had failed. The need to delegate part of the administrative powers to the regional authorities strengthened the 
position of the Polish elite, which managed to maintain its influence due of its higher cultural and educational 
level in comparing to other local actors. New values and worldviews based on local-territorial binding and 
preservation of the status quo in the context of social transformations came to the fore, when national doctrines 
were still in their infancy and the old landmarks of identification proved unviable. The main mechanisms for 
the formation of aristocratic provincial identity were transnational convergence, as well as the interpenetra-
tion and complementarity of Austrian imperial and Polish aristocratic cultures. They were turning the region 
into a space of cross-identities. It was these cross-identities that formed the basis of the genesis of the provin-
cial model of consciousness. The latter was formed as an alternative to traditional aristocratic and modern 
national forms of consciousness. The studying of the provincial identity allowed us to draw the contours of the 
Polish perspective within the Galician geopolitical space during the era of the birth of nationalism and the 
uncertainty of its ideology.

Key words: imperial space, “Kingdom of Galicia and Volodymyriya”, provincial identity, modernization, 
government strategies, mental-mapping, dynastic loyalty.
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Захарова О.Ю.

ВИЗИТЫ В СССР МАО ЦЗЭДУНА И ЧЖОУ ЭНЬЛАЯ (1949–1950,  
1952, 1957): ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРОТОКОЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Досліджуються політичні та протокольні аспекти візитів в СРСР китайських урядів вій-
ськових делегацій на чолі з Головою Центрального народного уряду Китайської Народної Рес-
публіки Мао Цзедуна і прем’єра Державної адміністративної ради та міністра закордонних 
справ КНР Чжоу Еньлайя в 1949–1950, 1952, 1957 роках.

Радянський Союз встановив дипломатичні відносини з КНР 2 жовтня 1949 року, що було 
наступного дня після утворення Китайської Народної Республіки.

СРСР і КНР були зацікавлені в спільному військово-політичному альянсі, але при цьому 
країни не володіли достатньою інформацією про позиції один одного в сфері міжнародних 
відносин. У цей період політика була сильно «персоніфікована», тобто особистісний фактор 
мав величезне значення. Від характеру відносин між лідерами держав багато в чому залежав 
характер відносин між країнами. Початком нового етапу в історії радянсько-китайських 
відносин став візит китайської урядової делегації в СРСР в кінці 1949 – початку 1950 року.

Розглядаються протокольні аспекти візиту: склад китайської делегації, розміщення чле-
нів делегації в Москві, візити, переговори, культурна програма, поїздки країною.

Дається докладний опис прийому, влаштованого 9 лютого 1950 року Н.М. Шверником 
у Великому Кремлівському палаці на честь Мао Цзедуна, а також прийому 14 лютого, влашто-
ваного китайським послом у «Метрополі», на якому були присутні І.В. Сталін, Н.М. Швер-
ник, В.М. Молотов, Н.С. Хрущов та інші члени уряду, дипломати, редактори газет і журна-
лів, письменники, архітектори, художники, композитори, артисти.

Головною політичною подією візиту стало підписання Договору про дружбу, союз і вза-
ємну допомогу між СРСР і КНР 14 лютого 1950 року, який зобов’язав сторони «не брати 
участі в жодних альянсах, угруповуваннях, діях або інших заходах, спрямованих проти кожної 
з двох країн».

Виявлено, що економічне співробітництво не відкидає політичного суперництва країн. 
Після смерті Сталіна Мао почав претендувати на роль вождя світового комуністичного руху 
і підштовхував СРСР до проведення жорсткої політики щодо Заходу. Економіка не здатна 
врятувати відносини держав з різною системою цінностей.

Ключові слова: політика, протокол, візити, переговори, прийоми, економіка, угоди.

Об установлении дипломатических отно-
шений с КНР советское правительство заявило 
2 октября 1949 года, практически на следующий 
день после образования Китайской Народной 
Республики.

СССР и КНР были заинтересованы в совмест-
ном военно-политическом альянсе, но при этом 
страны не обладали достаточной информацией 
о позициях друг друга в области международных 
отношений. В этот период политика была сильно 
«персонифицирована», то есть личностный фак-
тор имел огромное значение. От характера отно-
шений между лидерами государств во многом 
зависел характер отношений между странами. 
Началом нового этапа в истории советско-китай-
ских отношений стал визит китайской прави-
тельственной делегации в СССР в конце 1949 – 
в начале 1950 годов.

Председатель центрального народного прави-
тельства Китайской Народной Республики Мао 
Цзэдун прибыл в Москву 16 декабря 1949 года 
в сопровождении члена ЦК ККП, профессора Чен 
Бода, политического секретаря Ши Чшэ, генерал-
майора адъютанта Ван Дунсина, личного секре-
таря Е Цзе-луна (в состав делегации, помимо 
перечисленных лиц, входили шифровальщик, сте-
нографистка, охранник, повар) [1, л. 42].

Члены делегации были размещены на даче по 
Дмитровскому шоссе. В тот же день Мао Цзэдун 
был принят И. В. Сталиным, 70-летие которого 
отмечалось 21 февраля на торжественном заседа-
нии в Большом театре. Мао Цзэдун был пригла-
шен в президиум [1, л. 1].

До своего отъезда в Ленинград китайский 
лидер был принят Н.М. Шверником (11 января), 
в тот же день он посетил мавзолей В.И. Ленина.
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15 января Мао Цзэдун прибыл в Ленинград 
в сопровождении посла КНР в СССР Ван Цзясяна 
и профессора Чен Бода.

На вокзале, украшенном государственными 
флагами КНР и СССР, Мао Цзэдуна встречали 
председатель Ленсовета А. А. Кузнецов, секре-
тарь ленинградского обкома ВКП(б) В.М. Андри-
анов и другие.

В Ленинграде Мао Цзэдун посетил Кировский 
машиностроительный завод, осмотрел перед-
ний край обороны Ленинграда в период Великой 
Отечественной войны, а также присутствовал  
в театре оперы и балета им. С.М. Кирова на балете 
«Баядерка».

16 января Мао Цзэдун выехал в Москву. На вок-
зале делегацию встречали заместитель министра 
иностранных дел СССР А.А. Громыко, посол СССР 
в КНР Н.В. Рощин, и. о. Заведующего 1-м даль-
невосточным отделом МИД СССР П.А. Бушуев 
и состав посольства КНР в Москве (вокзал 
был украшен флагами КНР И СССР) [1, л. 172].

20 января в Москву прибыл премьер Государ-
ственного Административного Совета и министр 
иностранных дел КНР Чжоу Эньлай, заместитель 
председателя Маньчжурского правительства Ли 
Фучунь, министр внешней торговли КНР Е Цзич-
жуань и другие (всего 18 человек). Как и Мао Цзэ-
дун, Чжоу Эньлай был принят И.В. Сталиным, 
возложил венок к Мавзолею В.И. Ленина.

А.Я. Вышинский дал обед в честь Чжоу Энь-
лая, по окончании которого Мао Цзэдун (на обеде 
не присутствовал) и Чжоу Эньлай посетили ави-
азавод № 23, а на следующий день-завод им. 
И.В. Сталина. Что касается объектов сельского 
хозяйства, то во время пребывания в Москве Мао 
Цзэ-дун (13 февраля) посетил колхоз «Луч» Крас-
ногорского района Московской области, а вечером 
весь состав китайской делегации присутствовал 
в Большом театре на балете «Лебединое озеро» 
и осматривал метро. Следует отметить, что коли-
чество приемов в честь китайского лидера и чле-
нов делегации превышало число посещений про-
мышленных предприятий.

9 февраля Н.М. Шверник устроил прием в Боль-
шом Кремлевском дворце в честь Мао Цзэдуна, 
на котором с китайской стороны присутствовали 
Чжоу Эньлай, посол КНР в Москве Ван Цзасян 
и другие члены делегации, а также главы дипло-
матических миссий и министры торговли боль-
шинства социалистических стран. С советской 
стороны – члены правительства, представители 
общественности, прессы, деятели науки и искус-
ства. За подготовку и проведение приемов отвечал 

протокольный отдел МИДа. Работа сотрудников 
отдела непосредственно в день приема дели-
лась на два этапа: съезд гостей и начало приема.

Так, на приеме у Шверника обязанности сотруд-
ников протокольного отдела распределялись сле-
дующим образом: на первом этапе (съезд гостей) 
по одному человеку находилось в первой гостиной 
(встреча гостей) и в приемной перед гостиной, где 
принимал Шверник. Гостей представлял Швер-
нику Молотов. Приглашенных встречали в кори-
доре, направляли в гостиные и «руководили уплот-
нением в гостиных» два человека. На втором этапе 
примерно в 09:15 все прикрепленные по гостиным 
освобождали проход для Шверника и Мао. Как 
только Шверник и Мао пройдут в столовую, два 
человека должны занять первый проход, а еще 
два человека – второй проход. Остальные пригла-
шали гостей в общую столовую [1, л. 145].

На приеме у Шверника для руководства СССР 
и Китая, а также для дипломатических работни-
ков был накрыт отдельный стол на 40 мест (пред-
ставители советского правительства были пригла-
шены с женами). А для «остальных» (редакторов 
газет и журналистов, писателей, архитекторов, 
художников, композиторов, художественных руко-
водителей театров, артистов, работников кино 
и. т. д.) – стол а-ля фуршет в большой столовой, 
(«остальные» приглашались без жен) [1, л. 123].

На приеме 14 февраля, устроенном китайским 
послом Вин Цзя-сяном в «Метрополе», присут-
ствовали И.В. Сталин, Н.М. Шверник, В.М. Моло-
тов, Л.П. Берия, К.Е. Ворошилов, А.И. Микоян, 
Л.М. Каганович, Н.А. Булганин, Н.С. Хрущев, 
А.Я. Вышинский и другие члены правительства. 
В числе гостей были послы большинства соци-
алистических государств. [9] Академию Наук 
СССР представляли С.И. Вавилов, И.П. Бардин, 
В.П. Волгин, А.В. Торчиев. На прием были при-
глашены редакторы газет и журналов («Правда», 
«Известия», «Новое время», «Литературная 
газета»); писатели ( А.А. Фадеев, К.М. Симо-
нов, С.В. Михалков, А.А. Сурков, А.В. Сафро-
нов, Л.М. Леонов, М.Я. Аплетин, Б.Н. Полевой, 
А.А. Первенцев, М.С. Бубеннов); архитекторы 
(Н.П. Плотников, В.И. Светличный); художники 
(Ф.Ф. Федоровский, Д.А. Налбадян, В.П. Ефа-
нов, Г.Г. Ряжский); композиторы (Т.Н. Хренников, 
Л.Н. Оборин, Д.Ф. Ойстрах, Д.Б. Кабалевский, 
Р.М. Глиэр, Д.Д. Шостакович, Н.С. Голованов); 
художественные руководители театров и арти-
сты (К.А. Зубов, М.Н. Кедров, Н.П. Охлопков, 
Е.П. Гоголева, О.В. Лепешинская, И.С. Козлов-
ский, А.И. Тарасова, И.А. Моисеев, Н.А. Казан-
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цева, Г.В. Баринова, В.П. Марецкая, А.С. Пиро-
гов, М.И. Царев, Р.Н. Симонов, М.И. Жаров, 
Н.Д. Шпиллер); «работники кино» (С.А. Гераси-
мов, Т.Ф. Макарова, Л.В. Варламов, Б.Ф. Андреев, 
Л.В. Косматов, И.А. Пырьев, М.А. Ладынина, 
М.Э. Чиаурели, В.И. Пудовкин) [1, л. 111–113].

Приглашение на прием в Кремль для предста-
вителя творческой профессии означало, что его 
талант по достоинству оценен Партией и Наро-
дом, приглашенные – элита советского общества.

На обеде 16 февраля у И.В. Сталина в честь 
Мао Цзэдуна и Чжоу Энь-лая круг участников 
был ограничен членами правительства: предста-
вители дипломатических миссий и общественно-
сти не были приглашены.

За время пребывания делегации в Москве 
с 16 декабря 1949 года по 17 февраля 1950 года 
для членов делегации (имеется в виду не ближай-
шее окружение Мао) было организовано 19 экс-
курсий, а с 17 февраля по 19 марта для оставшихся 
в Москве 18 членов делегации – 8 экскурсий. 
Всего для членов китайской делегации было орга-
низовано 27 экскурсий, в том числе в МГУ, в сель-
скохозяйственную академию им. Тимирязева, в 
Политехнический музей, на завод им. И.Сталина, 
на завод «Красный Пролетарий», на завод «Серп 
и Молот», экскурсия в метрополитен, на комбинат 
газеты «Правда», в Исторический музей, в Тре-
тьяковскую галерею и другие. За этот же период 
для членов делегации были организованы про-
смотры 24 спектаклей, а именно: в ГАБТ («Крас-
ный мак», «Князь Игорь», «Руслан и Людмила», 
«Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», 
«Кармен»); во МХАТе («Иван Грозный», «Анна 
Каренина», «Глубокая разведка»); спектакли 
в театре оперетты, в театре им. Станиславского, 
представления в кукольном театре и Госцирке. 
Кроме того, с 16 декабря по 19 марта в «Зарядье» 
и в гостинице «Москва» китайским гостям пока-
зали 23 киножурнала и 46 кинокартин [1, л. 5].

Главным событием визита Мао в СССР стало 
подписание «Договора о дружбе, союзе и взаим-
ной помощи» между СССР И КНР 14 февраля 
1950 года. При подписании договора присутство-
вали Сталин, Молотов, Микоян, Вышинский, Гро-
мыко и другие. С китайской стороны – Мао Цзэ-
дун, Чжоу Эньлай, Ван Цзясян, Ли Фучунь, Чен 
Бода, Ши Чшэ.

Договор 1950 года обязал стороны «не прини-
мать участия ни в каких альянсах, группировках, 
действиях или других мероприятиях, направ-
ленных против каждой из двух стран». В случае 
агрессии против каждой из сторон другая сторона 

должна представить своему союзнику военную 
и прочую помощь [6, с. 229]. Одновременно с 
договором было подписано соглашение о КВЖД, 
Люйшунькоу (Порт-Артуре) и Дайрене (Даль-
нем). Согласно этому документу, СССР надлежало 
передать права на использование и управление 
КВЖД, советские военные базы в Люйшуньчкоу и 
Дайрене (КНР), при этом стороны согласились на 
передачу только после подписания мирного дого-
вора с Японией, что могло произойти не ранее 
чем в конце 1952 года [6, с. 229–330].

17 февраля Мао, Чжоу Эньлай, профессор 
Чен Бода и другие (всего 13 человек) выехали 
из Москвы в Китай.

По пути следования из Москвы до границы 
Мао Цзэдун и сопровождавшие его лица, по их 
желанию, останавливались в Свердловске, Омске, 
Новосибирске, Красноярске, Иркутске и Чите. 
Гости побывали на промышленных предприятиях 
и в некоторых культурных учреждениях. Что 
касается промышленных объектов, то они посе-
тили, в частности, Уралмашзавод в Свердловске, 
Омский завод авиамоторов № 29, авиазавод им. 
В.П. Чкалова в Новосибирске, Красноярский завод 
по производству самоходных комбайнов [1, л. 2–3].

26 февраля Председатель Центрального Народ-
ного Правительства КНР Мао Цзэдун, премьер 
Государственного административного совета и 
министр иностранных дел Чжоу Эньлай и сопро-
вождающие их лица выехали из СССР на родину.

На пограничной станции правительственную 
делегацию КНР провожали: заместитель мини-
стра иностранных дел СССР А.И. Лаврентьев, 
заведующий протокольным отделом МИД СССР 
Ф.Ф. Молочков, председатель Читинского облис-
полкома П.Ф. Ушев и представители командова-
ния Забайкальского военного округа. При прово-
дах был выстроен почетный караул. Станция была 
украшена флагами СССР И КНР [1, л. 55].

Подъезжая к границам СССР и КНР, Мао Цзэдун 
передал Сталину телеграмму, в которой благода-
рил «за теплое и любезное гостеприимство». Теле-
грамму с признательностью за прием отправил на 
имя министра иностранных дел СССР А.Я. Вышин-
ского и Чжоу Эньлай [1, л. 58]. Он вновь посе-
тил СССР 17 августа 1952 года в сопровождении 
52 человек. В состав делегации входили замести-
тель премьера Государственного Совета Чэнь Юнь, 
заместитель Председателя финансово-экономиче-
ского комитета Ли Фу-чунь, заместитель началь-
ника Генерального штаба Народно-революцион-
ного Военного Совета Су Юй, а также министры 
тяжелой и топливной промышленности, коман-
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дующий ВВС Китая, заместитель командующего 
военно-морским флотом, заместитель командую-
щего артиллерией Китая и другие представители 
военного командования КНР. На аэродроме гостей 
приветствовала рота почётного караула, прозву-
чали гимны КНР и СССР. С советской стороны во 
встрече участвовали В.М. Молотов, А.И. Микоян, 
Н.А. Булганин, А.Я. Вышинский и другие члены 
правительства [4, л. 2].

На аэродроме Чжоу Эньлай произнёс речь, 
в которой отметил, что договор о дружбе, заклю-
чённый в 1950 году между СССР и КНР, является 
«демонстрацией прочной, нерушимой дружбы 
между народами двух великих государств». Чжоу 
Эньлай в своем выступлении отметил, что этот 
союз гарантирует мир на Дальнем Востоке и во 
всем мире, блестящие победы СССР в деле стро-
ительства коммунизма – достояние всех миролю-
бивых народов. [3 ,л. 253].

От имени Мао, китайского правительства и 
народа Чжоу Эньлай поблагодарил за братскую бес-
корыстную помощь, которую Китайской Народной 
Республике оказывает советское правительство и 
советский народ «под руководством генералисси-
муса Сталина <…>. Да здравствует лучший друг 
китайского народа, великий учитель трудящихся 
всего мира, товарищ Сталин!» [3, л. 253–254].

С 17 августа до 22 сентября китайские предста-
вители были приняты Вышинским и Сталиным, 
побывали на стадионе «Динамо» на розыгрыше 
первенства мира по волейболу, участвовали 
28 августа во встрече на центральном аэродроме 
премьер- министра МНР Ю. Цеденбала.

В Сталинграде Чжоу Эньлай вместе с 22 чле-
нами делегации возложил венок на могилу павших 
героев-защитников Сталинграда, посетил музей 
обороны Сталинграда, транспортный завод, завод 
«Красный Октябрь», совершил поездку по Волго-
Донскому каналу имени В.И. Ленина с осмотром 
водонасосной станции. Вернувшись в Москву, 
китайские гости были приглашены в Кремль на обед, 
который дал Сталин в честь Чжоу Энь-лая [4, л. 3–4].

22 сентября Чжоу Эньлай и часть делегации 
(30 человек) вылетели из Москвы в Пекин. Поря-
док протокольных мероприятий при проводах был 
таким же, как и при встрече. С советской стороны 
присутствовали В.М. Молотов, А.И. Микоян, 
Н.А. Булганин, А.Я. Вышинский и другие [2, л. 76]. 
(В Иркутске на аэродроме, украшенном флагами 
КНР и СССР, был выстроен почетный караул).

Китайское руководство не преминуло вос-
пользоваться благоприятной для себя ситуацией, 
чтобы тщательно изучить плановую работу, тех-

нологию и организацию производства советских 
промышленных предприятий, что выходило за 
рамки обычной экскурсии в рамках официального 
визита [2, л. 101].

Следующий визит в Советский Союз премьера 
государственного совета КНР и министра ино-
странных дел КНР Чжоу Эньлая состоялся уже 
после смерти Сталина, в 1957 году, и носил, по 
сравнению с 1952 годом, скорее представитель-
ский характер, мало отличаясь от визитов дру-
гих государственных деятелей социалистических 
стран в СССР, во всяком случае, он обошелся без 
«промышленного десанта» 1952 года.

7 января делегация вылетела из Пекина 
в Иркутск. Несмотря на сильный мороз, на аэро-
дроме, украшенном государственными флагами 
КНР, СССР и РСФСР, транспарантами на китай-
ском и русском языках, гостей встречали более 
тысячи трудящихся города. На аэродроме был 
выстроен почетный караул, прозвучали гимны 
двух стран.

В тот же день делегация вылетела в Омск, а 
оттуда в Москву, где Чжоу Эньлая и сопровожда-
ющих его лиц на аэродроме встречали Н.А. Бул-
ганин, К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович и другие 
члены правительства, а также главы иностранных 
дипломатических представительств [5, л. 3–4]. 
Государственные флаги КНР и СССР, а также 
транспаранты на русском и китайском языках 
украшали не только аэродром, но и улицы, веду-
щие от аэродрома до Кремля, где находилась рези-
денция делегации.

С 7 по 11 января китайские товарищи уча-
ствовали в переговорах в Кремле, посетили 
МГУ, аэродром в Кубинке, Высшую Военную 
академию имени Ворошилова, новогоднюю елку 
во Дворце спорта, ГАБТ и бал спортсменов-олим-
пийцев в БКД, на котором присутствовали Вла-
димир Куц, Лариса Латынина и другие извест-
ные советские спортсмены, а также зарубежные 
спортсмены, возвращавшиеся к себе на родину 
из Мельбурна [5, л. 7].

11 января делегация отбыла в ПНР, оттуда 
вылетела в Венгерскую Народную Республику 
и 17 января вернулась в Москву, где в БКД состоялся 
митинг дружбы между народами СССР и Китая, 
а затем подписание совместной советско-китай-
ской декларации (18 января). На этом визит был 
завершен, делегация вылетела в Ташкент [5, л. 11].

Следует отметить, что каждый визит прави-
тельственной делегации КНР в СССР завершался 
подписанием важных правительственных согла-
шений. Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи 
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от 14 февраля 1950 года, по сути, официально 
оформил советско-китайский военно-полити-
ческий альянс против США и их союзников. 
В этот период главным в отношениях между 
СССР и Китаем был не геополитический, а иде-
ологический фактор. Сталин сомневался в вер-
ности Мао идеям марксизма: «Мао – как редиска. 
Он только снаружи красный, а внутри белый». 
После установления власти КПК над всем Китаем 
в 1949 году и визита Мао в СССР эти сомнения 
уходят на второй план. Наступает период «вечной 
дружбы», который продлился всего 10 лет. За это 
время Китай получил от СССР громадную эконо-
мическую помощь.

Визит Чжоу Эньлая в 1952 году, во время 
которого китайцы «инспектировали» советские 
промышленные предприятия, подготовил почву 
для подписания в апреле 1956 году соглашения 
об оказании СССР помощи КНР в развитии про-
мышленности. Соглашение предусматривало 
строительство в Китае 55 новых предприятий, 
среди которых – металлургические, машино-
строительные, химические заводы, предприятия 
электротехнической и радиотехнической про-

мышленности, по производству искусственного 
волокна и пластмасс, электростанции, научно-
исследовательские институты авиационной про-
мышленности [7, с. 557].

После очередного визита Чжоу Эньлая 
в январе 1958 года в Москве КНР и СССР заклю-
чили соглашение о совместном проведении иссле-
дований в области науки и техники и об оказании 
Советским Союзом помощи Китаю в этой работе.

Но экономическое сотрудничество не исклю-
чало политического соперничества двух стран. 
После смерти Сталина Мао стал претендовать на 
роль вождя мирового коммунистического движе-
ния и подталкивать СССР к проведению жесткой 
политики по отношению к Западу. Экономика 
не в состоянии спасти отношения государств 
с разной системой ценностей.

В 1960 году Н.С. Хрущев, раздраженный кри-
тикой со стороны китайцев, приказал отозвать из 
страны всех технических специалистов. Только 
после смерти Мао в 1976 году страны начали пред-
принимать действия, направленные на сближение 
в отношениях друг к другу, сотрудничество, а не 
на конфронтацию.
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Zakharova O.Yu. VISITS TO THE USSR BY MAO ZEDONG AND ZHOU ENLAI (1949–1950, 1952, 
1957): POLITICAL AND PROTOCOL ASPECTS

The author studied the political and protocol aspects of visits to the USSR of Chinese governments by mil-
itary delegations headed by Chairman of the Central People’s Government of the People’s Republic of China 
Mao Zedong and Prime Minister of the State Administrative Council and Minister of Foreign Affairs of the 
People’s Republic of China Zhou Enlai in 1949–1950, 1952, 1957.

The Soviet Union established diplomatic relations with the PRC on October 2, 1949, almost the day after 
the formation of the People’s Republic of China.

The USSR and the PRC were interested in a joint military-political alliance, but at the same time, the coun-
tries did not possess sufficient information about each other’s positions in the field of international relations. 
During this period, politics was strongly “personified,” that is, the personality factor was of great impor-
tance. The nature of relations between countries largely depended on the nature of relations between leaders 
of states. The beginning of a new stage in the history of Soviet-Chinese relations was the visit of the Chinese 
government delegation to the USSR in late 1949 – early 1950.

The protocol aspects of the visit are examined: the composition of the Chinese delegation, accommodation 
of the delegation in Moscow, visits, negotiations, cultural program, trips around the country.

A detailed description of the reception arranged on February 9, 1950 by N.M. By a nod in the Grand Krem-
lin Palace in honor of Mao Zedong, as well as the February 14 reception hosted by the Chinese ambassador to 
the Metropol, attended by I.V. Stalin, N.M. Shvernik, V.M. Molotov, N.S. Khrushchev and other members of the 
government, diplomats, editors of newspapers and magazines, writers, architects, artists, composers, artists.
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The main political event of the visit was the signing of the Treaty of Friendship, Union and Mutual Assis-
tance between the USSR and the PRC on February 14, 1950, which obliged the parties to “not take part in any 
alliances, groups, actions or other events directed against each of the two countries”.

It was revealed that economic cooperation does not exclude political rivalry between countries. After the 
death of Stalin, Mao began to claim the role of leader of the world communist movement and push the USSR to 
pursue a tough policy towards the West. The economy is not able to save the relations of states with a different 
system of values.

Key words: politics, protocol, visits, negotiations, receptions, economics, agreements.
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К ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

У статті розглядається маловивчена в азербайджанському бібліографоведенні роль 
вдосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення в розвитку ділового середовища 
Азербайджанської Республіки. Проаналізовано ефективність інформаційної підтримки в 
управлінні комерційними організаціями, роль бібліотечно-інформаційних служб у діяльності 
підприємницьких фірм, розташованих у Габалінському районі Шеки-Загатальського еконо-
мічного району і в Ленкорані. Підкреслюється необхідність використання ресурсів публічних 
бібліотек для економічного розвитку підприємств. Варто наголосити, що інтеграція нашої 
країни в світовий інформаційний простір, активізація і зміцнення її позицій на міжнарод-
ному ринку, вдосконалення торговельних операцій у країні в багатьох випадках залежать від 
успішного застосування в діловій практиці сучасних інформаційно-комунікаційних техноло-
гій. Світовий досвід показує, що економіка не може успішно функціонувати без інформацій-
ної підтримки. Інформаційна підтримка бізнесу означає збір, обробку, аналіз, облік і надання 
інформації, на основі якої господарюючий суб’єкт може забезпечити конкурентну перевагу, 
поліпшити економічну, фінансову та інформаційну безпеку, запобігти відбору персоналу, що 
становить потенційну загрозу для господарюючого суб’єкта та, відповідно, зможе виявляти 
факти, які суперечать інтересам господарюючого суб’єкта. Тут потрібна будь-яка важлива 
інформація, яка допоможе ухвалювати правильні рішення в поточних бізнес-процесах. Треба 
зазначити, що сьогодні немає комплексних наукових праць, присвячених інформаційному 
забезпеченню бізнес-середовища в Азербайджані. Сьогодні, крім окремих експертів і спеціалі-
зованих підрозділів різних підприємств і банків, інформаційна діяльність здійснюється неза-
лежними аналітичними та інформаційними центрами, що спеціалізуються на певних видах 
діяльності в сфері економіки або в сфері обслуговування регіонів. 

Ключові слова: бібліотечне обслуговування, ділове середовище, регіональні бібліотеки, 
ІКТ.

Постановка проблемы. Основа управле-
ния – это информация. Информация может быть 
измерена любым способом. В наше время невоз-
можно представить процесс управления отдельно 
от процессов принятия решений и коммуникации. 
С ними связаны и общие черты организацион-
ной, плановой, контрольной, мотивационной и 
маркетинговой функций управления. Информа-
ция необходима для принятия правильного реше-
ния по всем этим функциям и для передачи этого 
решения другим членам организации [1].

Постановка задания. Цель статьи – опреде-
ление роли деловой информации для предприни-
мательского сектора, его безопасности и анализа 
рынка в современный период активного развития 
информационного обеспечения.

Изложение основного материала иссле-
дования. В бизнес-среде термин информация 
относится к информации, которая может вли-
ять на производственный процесс предприятия 
и положение на рынке. Предпринимательская 

деятельность невозможна без информационной 
поддержки. Прежде чем начать бизнес, предпри-
ниматель должен оценить условия производства, 
доступ к ресурсам, степень насыщенности рынка 
и мощности. Все это возможно только путем полу-
чения и обработки необходимой информации. Вся 
существующая и новая информация, поступаю-
щая на предприятие, может быть представлена 
как актуальная и текущая бизнес-информация.

Появление аналитического и информацион-
ного бизнеса как полноценного сектора на инфор-
мационном рынке за последнее десятилетие, 
динамичный рост спроса на информационные 
продукты, в первую очередь важность информа-
ционной поддержки для руководителей бизнеса, 
особенно в финансовом секторе. Это вопрос 
понимания невозможности ограничиваться лишь 
собственными силами в решении проблемы. 
Основными причинами этого являются нехватка 
специализированного персонала и опыта, а также 
неэффективность самостоятельных операций.
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Цель настоящего исследования состоит в опре-
делении роли бизнес-информации в период актив-
ного развития информационного обеспечения 
бизнес-сектора, обеспечении его безопасности.

Предоставление информации – это процесс, 
направленный на удовлетворение информацион-
ных потребностей пользователей, что важно для 
принятия управленческих решений. Професси-
ональная информационная поддержка должна 
помочь менеджеру решить следующие задачи: 
во-первых, определить финансовые последствия 
этого и других изменений в производстве и про-
дажах, с другой стороны, прогнозировать и пла-
нировать долгосрочные программы компании, 
и для владельца компании – помочь в разработке 
экономической политики.

Информационную поддержку можно рассмо-
треть на нескольких уровнях:

– на физическом уровне: процесс сбора, хра-
нения, обработки, анализа и обновления инфор-
мации;

– на разных уровнях управления: как процесс 
мониторинга развития бизнеса, внедрения, стра-
тегии и тактики.

Коммерческая информация, предоставляемая 
маркетинговыми исследованиями, необходима 
для повышения уровня доверия к спросу и пред-
ложению и динамики их изменения, а также для 
уменьшения неопределенности в отношении раз-
вития рынка путем изменения его структуры. 
Наиболее важными видами информации явля-
ются финансовые, научные, технические и стати-
стические данные.

Успех или провал компании на рынке зависит 
от полноты, качества соответствия информации 
требованиям времени [2].

Информационная поддержка менеджмента 
и бизнеса – это процесс удовлетворения инфор-
мационных потребностей руководства и специ-
алистов для поддержки деятельности компании, 
организации и использования этой информации 
в конкретных методах и приемах, а также улучше-
ния знаний профессионалов в процессе принятия 
решений. В рамках информационной поддержки 
бизнеса решаются следующие вопросы:

– разработка более безопасной и эффективной 
политики сотрудничества с деловыми партнерами;

– постоянный мониторинг Интернета и средств 
массовой информации с целью заблаговремен-
ного определения направления соответствующих 
изменений по заранее выявленным темам и объ-
ектам, представляющим интерес, для подготовки 
и принятия необходимых профилактических мер;

– подготовка тематического анализа и мате-
риалов, направленных на выработку рекомен-
даций и изучение компонентов бизнеса, то есть 
новых рынков сбыта, рыночных зон, ценовой 
политики, политической и криминальной ситуа-
ции, которые важны для принятия стратегических 
деловых решений;

– выявление характерных различий между 
объектами, представляющими интерес для веде-
ния соответствующих и целенаправленных дел, 
установление схем взаимодействия с ними.

Начиная бизнес, следует проводить анали-
тико-информационные и маркетинговые иссле-
дования сектора рынка и региона в определенной 
сфере бизнеса, определить необходимые людские 
ресурсы в соответствии со специализацией, адек-
ватность спроса и предложения на рынке цен на 
планируемый товар, требования к качеству товара. 
Необходимо найти ответы на такие вопросы, как 
нормативно-правовая база, взаимоотношения 
будущих конкурентов и потенциальных партне-
ров, местных и государственных органов власти 
и их уполномоченных представителей в сфере 
деятельности, и другие подобные вопросы. Изби-
рается стратегия согласно полученным знаниям, 
чтобы начать бизнес и его развитие. Информация 
о потенциальных партнерах, их прошлой деятель-
ности, экономической жизнеспособности и о том, 
связаны ли они с преступностью, очень важна. 
В то же время очень важно изучить состояние сек-
тора рынка по вышеуказанным вопросам [3].

Деловая информация предоставляет сведе-
ния о внутренней и внешней деловой среде. 
Такая информация важна для принятия управ-
ленческих решений. На разных этапах приня-
тия управленческих решений требуются разные 
виды деловой информации. Основным требова-
нием для понимания истинного масштаба про-
блемы в процессе управления или для принятия 
оперативного, объективного и эффективного 
решения является наличие актуальной и точной 
информации. Информация, которая совпадает 
с целью и имеет прямое отношение к решаемой 
проблеме, называется релевантной информа-
цией. Это информации, собранная за опреде-
ленный период времени или для конкретного 
человека для определения конкретных целей и 
задач. С помощью этого вида информации обо-
сновывается цель предприятия, разрабатыва-
ется и выпускается новый продукт.

Информация, которая будет использоваться 
в управлении, может быть получена в основном 
из различных источников, их достаточно много.
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В настоящее время большая часть сырья экс-
портируется из страны, а готовая продукция 
экспортируется настолько мало, что получить 
информацию о ней очень сложно. Необходимая 
информация встречается в основном в научных 
журналах, в которых анализируется производство 
новых продуктов в связи с научно-техническим 
прогрессом. Необходимую информацию можно 
получить из этих журналов. Библиотеки и архивы 
могут быть использованы в качестве ценного 
источника информации [1].

Мировой опыт подтвердил, что деятельность 
организации успешно продолжается только в том 
случае, если результаты ее деятельности, продукция 
и услуги соответствуют потребностям общества. 
Позитивное отношение общества к продукции – 
это успешная деловая активность и обеспечение 
ее общественной значимости. Цель повышения 
роли библиотечно-информационной деятельности 
актуальна для многих организаций, работающих в 
определенном сегменте. В последние десятилетия 
вокруг природы библиотечных функций расширя-
ются глобальные научные дискуссии. Библиотека 
может предоставлять необходимую пользователю 
информацию. Несмотря на различные маркетин-
говые подходы к организации библиотечной дея-
тельности, опыт показывает, что библиотеки не в 
полной мере используют свой потенциал для при-
влечения специалистов из делового мира и различ-
ных областей деятельности, которые нуждаются 
в аналитических информационных услугах.

Сегодня достаточно сложный этап в отече-
ственном сегменте информационного бизнеса, 
когда потребители воспринимают информацион-
ные ресурсы как бесплатное сырье, уже остался 
позади. Недостатком свободного доступа к библи-
отечным ресурсам и знаниям является то, что 
работники информационной индустрии не полу-
чают материальной компенсации за свой интел-
лектуальный труд, что не позволяет развивать 
материально-техническое обеспечение информа-
ционной индустрии в целом [4].

Сегодня многие деловые люди признают, 
что информация стала стратегическим ресур-
сом, таким как финансы, квалифицированная 
рабочая сила, современные технологии и товар-
ные ресурсы. Для успешного ведения бизнеса 
в условиях рыночной экономики следует активно 
использовать конкурентные данные, маркетинго-
вые исследования и мониторинг деловой среды. 
Методы и ресурсы информационных данных 
являются основными в номенклатуре аналитиче-
ских служб универсальных научных библиотек. 

Многие процессы информационно-библиогра-
фической работы определяются как традицион-
ная профессиональная деятельность сотрудников 
библиотеки. В целом сочетание квалифицирован-
ного персонала, информационных ресурсов и обо-
рудования является основным условием и потен-
циалом для привлечения корпоративного клиента.

Но какие предложения могут сделать библи-
отеки и информационные службы с точки зре-
ния рыночной экономики? Сегодня для многих 
предприятий организация экономической без-
опасности стала еще более важной. Большинство 
целей и задач в рамках этой системы реализуются 
непосредственно субъектами этой деятельно-
сти. Однако существуют определенные области, 
в которых аналитическая информационная дея-
тельность библиотек может быть предложена без 
привлечения ресурсов корпоративных клиентов. 
Система экономической безопасности предпри-
ятия требует решения ряда задач. Можно перечис-
лить некоторые из них: создание благоприятных 
условий для повышения конкурентоспособности 
промышленных товаров; достижение внутрен-
ней и внешней стабильности фирмы; повышение 
технологической конкурентоспособности на вну-
треннем и международном рынках; информаци-
онное обеспечение хозяйственной и научно-тех-
нической деятельности и др.

Основным методом аналитической инфор-
мационной деятельности системы экономиче-
ской разведки предприятия является интеграция 
информации о существующих негативных или 
позитивных условиях внешней среды. Признаки 
опасных и кризисных ситуаций возникают в раз-
ное время и по разным объектам, определяются 
степенью полноты и источниками, из которых 
они получены, поэтому установление причины 
и взаимосвязи между событиями требует разных 
видов анализа многих источников информации. 
Известно, что 90% информации, необходимой 
для определения фактов экономического риска, 
опасности или успешного бизнес-планирования, 
публикуется в средствах массовой информации и 
в периодических изданиях по специальности.

Безопасный доступ ко всей этой информации 
обеспечивается библиотечной сетью. Предпри-
ятия, особенно малые и средние предприятия, не 
имеют возможности организовать процесс сбора, 
проверки и регистрации информации из различ-
ных источников. Библиотечно-библиографиче-
ский сервис имеет возможность устранить эту 
проблему и предоставить информацию о доступ-
ных источниках [4, с. 64].
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Сбор и исследование информации важны для 
различных видов бизнеса. Это подтверждается 
тем фактом, что каждое третье предприятие имеет 
свои специальные библиотеки, которые содержат 
информацию о предприятиях, торговых палатах 
и центрах развития малого бизнеса. Результаты 
исследования свидетельствуют о том, что боль-
шинство экономически развивающихся предпри-
ятий используют ресурсы публичных библиотек. 
Эти результаты показывают, что предприятиям 
нужны как общие, так и специальные знания. 
Большинство предприятий, имеющих собствен-
ную библиотеку, также используют ресурсы и 
услуги местных публичных библиотек. 

Общественные библиотекари, помимо предо-
ставления традиционных услуг по проведению 
опросов, не всегда знают, как поддерживать 
информационную деятельность, которая будет 
способствовать местному экономическому разви-
тию. Многие бизнесмены не считают публичную 
библиотеку таким источником помощи, потому 
что, хотя библиотекари готовы приложить допол-
нительные усилия для предоставления информа-
ции бизнес-среде, они часто не знакомы с узкими 
специализированными фондами и бизнес-потреб-
ностями высокого уровня [5].

Помимо стандартных методов предоставле-
ния информационных услуг, эффективное взаи-
модействие библиотек с корпоративными пользо-
вателями в системе экономической безопасности 
может привести к расширению партнерских свя-
зей между ними, что способствует приобретению 
специальных аналитических исследовательских 
программ за счет потребителей, оплате коммер-
ческих ресурсов в Интернете. Это также может 
дать толчок расширению подписок на публи-
кации, организации совместных семинаров, 
круглых столов, образовательных и учебных 
кампаний. Можно увеличить количество таких 
мероприятий по сотрудничеству библиотек и 
компаний и привлечь внимание к библиотечным 
услугам. Однако важно отметить, что библио-
теки по-прежнему способны решать только про-
блемы информационного обеспечения хозяй-
ственной деятельности предприятий, которые 
осуществляются на очень дорогих условиях ком-
мерческих информационных посредников [6].

На сегодняшнем быстро меняющемся рынке 
товаров и услуг предприятиям необходимы 
эффективные каналы для доступа к информации 
для успешной работы. Наряду с существующими 
административными и налоговыми управлени-
ями в районах и городах библиотеки, работаю-

щие в этих районах, также предоставляют пред-
принимателям необходимую информацию. 
Непосредственное участие библиотек в жизни 
местного сообщества, накопление в них ресурс-
ного потенциала дает основание рассматривать 
публичные библиотеки как равных партнеров с 
другими социальными институтами. Информа-
ционная поддержка малого и среднего бизнеса 
стала одним из основных направлений деятель-
ности региональных библиотек. В связи с реа-
лизацией государственных программ развития 
регионов в Азербайджане городские и районные 
библиотеки бесплатно предоставляли предпри-
нимателям деловую и юридическую информацию 
через подобранные ими научные базы данных, 
электронные библиотеки и библиотечные фонды.

В настоящее время в Азербайджане соци-
ально-экономическое развитие идет достаточно 
быстрыми темпами. Габалинский район, один из 
ведущих регионов страны, также активно разви-
вается в этой области. Сегодня в Габале есть кон-
сервный завод, Gilan Food Campus, завод по про-
изводству воды и лимонада, животноводческие 
и молочные комплексы, заводы по переработке 
молока, винограда и фундука, элеваторный завод, 
фабрика пианино Beltmann и банки. Согласно 
информации за 2015 год, в области было открыто 
683 новых предприятия, из Национального фонда 
поддержки предпринимательства выделено 
4,1 миллиона манатов льготного кредита для раз-
вития предпринимательства.

Центральная библиотека Габалы в этом отноше-
нии также не является исключением. В 2015 году 
в библиотечный фонд вошло более 180 книг по 
различным отраслям экономики, создано более 
10 электронных ресурсов. В течение 2015 года 
в этой области читатели обращались в библио-
теку 17 500 раз. Читателям было дано 155 ссылок, 
70 из которых были в письменном виде [7].

Этими читателями были в основном предста-
вители предприятий и банков, работающих в реги-
оне. Они анализировали данные в различных сек-
торах экономики, а также зарубежные журналы и 
научные базы данных, такие, как EBSCO, членом 
которой является библиотека.

Сегодня в Лянкяране работают такие компа-
нии, как ООО «Гилан Лянкяранский консерв-
ный завод», Багдан, Гиланская чайная фабрика, 
Открытое акционерное общество «Лянкяранский 
бройлер». Устойчивое функционирование этих 
предприятий напрямую зависит от качества про-
изводимой ими продукции и степени, в которой 
они отвечают потребностям общества. Качество 
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продукта основано на технологиях, использован-
ных при его обработке, и знаниях в этой области. 
По мере развития науки и техники эти технологии 
обновляются и заменяются более современными. 
Все эти нововведения отражены в новейших кни-
гах, журналах и электронных ресурсах, которые 
предоставляют информацию о них. Каждый биз-
нес хочет получить необходимую информацию 
о своем профиле из более надежного источника, 
который является как раз библиотеками.

В течение года Центральная библиотека Лян-
кярана получила более 6500 запросов от более 
чем 3500 читателей в различных областях эко-
номики и бизнеса. Количество книг по этим 
опросам составило более 65 000, а количество 
электронных материалов - более 12 800. Запросы 
читателей оплачивались с помощью электрон-
ных баз данных, которые содержали надежные 
источники и были предоставлены только библи-
отекой. Читателям в этой области было дано 
1756 ссылок [6]. Помимо представителей пред-
приятий и компаний, работающих в Лянкяране 
и постоянно желающих познакомиться с бизнес-
инновациями, также обращались в библиотеку 
с запросами по соответствующим специально-
стям студенты и докторанты факультета эконо-
мики и менеджмента Лянкяранского государ-
ственного университета.

Взаимодействие с другими органами научной 
информации является одним из важнейших усло-
вий правильной организации библиотечно-инфор-
мационных услуг в централизованной системе. 
Известно, что даже крупнейшая библиотека не 
может полностью удовлетворить информацион-
ные потребности читателей на основе собствен-
ных информационных ресурсов. В связи с этим 
Лянкяранская ЦБС работает в тесном сотрудни-
честве с ЦБС соседних экономических районов, 
а также с Национальной библиотекой Азербайд-
жана имени М. Ф. Ахундова, Научной библио-
текой Академии государственного управления 
и другими библиотеками.

Региональные опросы и наблюдения пока-
зывают, что 39% предпринимателей получают 
необходимую информацию из Интернета, библи-
отек и налоговых органов. Опрос показал, что 
46% предпринимателей обращаются к библиоте-
кам за деловой информацией, что является клю-
чевым фактором в улучшении культуры профес-
сиональных отношений, поскольку они отдают 
предпочтение улучшению своего образования 
и профессионализма. Для 13,2% предпринима-
телей мероприятия, проводимые в библиотеках, 

были интересными, что свидетельствует о раз-
нообразии их интересов в связи с их деятельно-
стью. 29,7% представителей бизнеса используют 
Интернет в библиотеках. 17,6% из них подали 
заявку в электронный каталог. Примечательно, 
что более 50% представителей бизнеса впервые 
получили информацию о ресурсах во время пре-
зентаций в библиотеках. Это доказывает, что 
библиотеки не всегда смогут обеспечить уча-
стие библиотек в городских и региональных 
семинарах, организуемых для предпринимате-
лей с целью привлечения предпринимателей, 
а также давать регулярные сведения в местные 
СМИ о проводимых в библиотеках мероприя-
тиях «День предпринимателя», «День фермера». 
Кроме того, способность налаживать партнер-
ские отношения с муниципалитетами, особенно 
их бизнес-структурами, может обеспечить проч-
ную основу для привлечения представителей 
бизнеса в библиотеки региона.

Кроме того, назначение бизнес-консультанта 
на информационном портале в библиотеках 
можно рассматривать как один из видов услуг, 
предоставляемых для поддержки предпринима-
тельства. К сожалению, опыт библиотек показал, 
что информация, полученная из бизнес-инку-
батора, в основном используется новичками, 
студентами и теми, кто хочет попробовать себя 
в бизнес-среде в поисках работы. Отсутствие 
личного технического потенциала у большин-
ства предпринимателей для работы с интернет-
ресурсами и, к сожалению, отсутствие у многих 
библиотекарей навыков работы с ними, пре-
пятствует предоставлению пользователям каче-
ственных информационных услуг и является 
одной из основных причин, по которым предпри-
ятия мало посещают библиотеки.

Выводы. Для преодоления этих проблем сле-
дует активно сотрудничать с компаниями, которые 
могут оказывать техническую и информацион-
ную поддержку бизнес-инкубаторам, проводить 
совместные тренинги и семинары для библио-
текарей по работе с Интернет-ресурсами, коор-
динировать работу с государственными и муни-
ципальными органами власти для поддержки 
качественной информации для предпринимателей. 

Необходимо использование инновационных 
форм вовлечения пользователей библиотеками 
в работу, например, организация ежегодных пре-
зентаций по отдельным разделам бизнес-инку-
баторов, приглашение экономистов, юристов и 
налоговых служащих, проведение рекламных 
кампаний по различным информационным кана-
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лам, мониторинг качества информационных 
услуг, предоставляемых пользователям. Укрепле-
ние материально-технической базы библиотек 
приведет к превращению их в институт, важный 
для людей, проживающих в данной местности [8].

В целом, библиотеки являются основным 
посредником в обеспечении бизнес-среды надеж-
ной информацией, которая гарантирует, что каж-

дое предприятие и компания работают в среде 
экономической безопасности.

Следует надеяться, что в ближайшее время 
аналитические информационные службы библио-
тек станут неотъемлемой частью структур управ-
ления предприятиями в сфере предоставления 
информации для экономической безопасности 
бизнес-среды.
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Kerimova S.H. TO THE HISTORY OF THE LIBRARY-INFORMATION SUPPORT OF THE 
BUSINESS ENVIRONMENT OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC

The article examines the role of improving library and information support in the development of the busi-
ness environment of the Republic of Azerbaijan, poorly studied in Azerbaijani bibliography. The effectiveness 
of information support in the management of commercial organizations, the role of library and information 
services in the activities of entrepreneurial firms located in the Gabala region of Sheki-Zagatala economic 
region, and in Lankaran are analyzed. The necessity of using the resources of public libraries for the economic 
development of enterprises is emphasized. It should be emphasized that the integration of our country into 
the global information space, the activation and strengthening of its position in the international market, the 
improvement of trade operations in the country in many cases depend on the successful application of modern 
information and communication technologies in business practice. World experience shows that the economy 
cannot function successfully without information support. Business information support means the collection, 
processing, analysis, accounting and presentation of information on the basis of which an economic entity can 
provide a competitive advantage, improve economic, financial and information security, prevent the selection 
of personnel that pose a potential threat to the economic entity and, in turn, can identify facts that are contrary 
to the interests of the business entity. Any important information is needed here to help you make the right 
decisions in your current business processes. It should be noted that today there is no comprehensive scien-
tific work on information support of the business environment in Azerbaijan. Today, in addition to individual 
experts and specialized units of various enterprises and banks, information activities are carried out by inde-
pendent analytical and information centers specializing in certain types of activities in the field of economics 
or in the field of servicing regions.

Key words: library services, business environment, regional libraries, ICT.
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ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ  
ПЕТРА І НАПРИКІНЦІ XVII СТ.

У статті простежується зовнішня політика Петра І щодо Речі Посполитої наприкінці 
XVII ст. у контексті комплексу основних зовнішньополітичних інтересів московського цар-
ства. Розкрито вплив польсько-московських відносин на міжнародне становище Московії. 
Зокрема, особливу увагу зосереджено на проблемі елекції (виборів) короля шляхетської рес-
публіки після смерті Яна ІІІ Собеського, яка, затягнувшись майже на два роки (1696–1697), 
стала найдовшим періодом безкоролів’я в історії польсько-литовської держави.

Попри внутрішню слабкість, Річ Посполита наприкінці XVII ст. ще залишалася ваго-
мою політичною величиною. Вибори монарха шляхетської республіки стимулювали динас-
тичні амбіції при багатьох європейських дворах. Французький король Людовік XIV Бурбон 
намагався використати елекцію у своїх геополітичних розрахунках, посадивши на польський 
престол свого родича Франсуа-Луї принца де Конті. Маючи вигідне географічне розташу-
вання в тилу монархії австрійських Габсбургів, Річ Посполита ще й межувала з Угорщиною 
– «ахіллесовою п’ятою» Відня. Окрім того, її землі були зручним плацдармом для наступу на 
Пруссію та шведські володіння у Прибалтиці. Автором проаналізовано позицію московського 
самодержця до можливої коронації, підтримуваного австрійськими Габсбургами, польського 
принца Якуба Собеського та французького кандидата, який за значної фінансової підтримки 
Версалю мав реальні шанси стати правителем шляхетської республіки. Окрему увагу при-
ділено розгляду реакції Петра І на інформацію щодо намірів шведського короля Карла ХІ 
посадити свого сина на польський престол. Також висвітлено поведінку царської дипломатії 
щодо інших кандидатів та її вплив на засідання елекційного сейму.

Розглянуто встановлення перших дипломатичних контактів між Петром І та новим 
королем Речі Посполитої й одночасно курфюрстом Саксонії Августом ІІ Сильним.

Ключові слова: Вічний мир 1686 р., Петро І, елекція, сейм, Річ Посполита, принц де Конті.

Постановка проблеми. Впродовж XVII ст. 
Московське царство неодноразово воювало проти 
Речі Посполитої. Проте на межі XVII–XVIII ст. 
шляхетська республіка стала мало не постійними 
союзником Московського царства. Московсько-
польські відносини в період правління Петра 
І часто розглядають крізь призму їхньої взаємодії 
в Північній війні (1700–1721 рр.) та тієї ролі, яку 
війська польського короля Августа ІІ відіграли, 
відтермінувавши вторгнення шведів у межі Мос-
ковського царства. Натомість роль, яку відігравала 
Річ Посполита в зовнішній політиці російського 
самодержця до початку боротьби за Балтику, ще 
потребує ґрунтовного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В українській історіографії означена проблема 
фрагментарно висвітлена у роботах Степана 
Томашівського [24; 25]. Натомість у закордонній 
історіографії окремі її аспекти розглянуто в робо-
тах, присвячених політичній історії та диплома-
тії окремих держав напередодні Північної війни 
[6; 26], у біографіях монархів і політиків [7; 12; 

13; 17] та працях з історії міжнародних відно-
син [14; 27]. Серед них варто виділити роботи 
радянських істориків Володимира Королюка [10] 
і Михайла Богословського [3] та сучасного росій-
ського дослідника Степана Шаміна [30]. 

Постановка завдання. Мета статті – висвітлити 
зовнішню політику Петра І щодо Речі Посполитої 
в контексті основних зовнішньополітичних інтер-
есів Московського царства наприкінці XVII ст. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У кінці XVII ст. Московське царство було техно-
логічно відсталою державою із слабкою армією 
та економікою. Її зовнішньополітичні інтереси 
обмежувались регіональними проблемами та зага-
лом визначались територіальними претензіями до 
сусідніх з нею держав. З огляду на це, для даного 
часового періоду можна виділити три основні 
напрямки зовнішньої політики Московії: поль-
ський, шведський та турецько-татарський [6, с. 43].

На початку самостійного правління Петра 
І (1695 р.) Московська держава зуміла досягнути 
успіху лише на польському напрямку. Значною 
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мірою це обумовлювалось загальноєвропейською 
політичною обстановкою. Після невдалої спроби 
турків завоювати Відень у 1683 р. Імперія, Річ 
Посполита та Венеція створили «Священну лігу» – 
антитурецьку коаліцію, яка через невирішеність 
польсько-московських суперечностей не могла 
ефективно протистояти Османській імперії та її 
васалам. Річ у тім, що після підписання Андру-
сівського перемир’я 1667 р. Москва та Варшава 
безрезультатно вели переговори щодо вирішення 
взаємних територіальних претензій. У 1685 р. 
імператор Леопольд І Габсбург у листі до царів 
Петра І та Івана V висловлював стурбованість 
загостренням московсько-польських суперечнос-
тей, які, на думку імператора, могли стати при-
чиною відновлення збройного протистояння між 
Річчю Посполитою та Московським царством, а, 
отже послабили антитурецьку коаліцію [1, с. 29].

У Москві вирішили не йти полякам на поступки 
[11, с. 181, 302; 23, с. 43]. Натомість стратегічна 
необхідність і тиск з боку союзників примусили 
польського короля Яна ІІІ Собеського погоди-
тись на багато умов московитів. 26 квітня 1686 р. 
сторони підписати Вічний мир. Річ Посполита 
відмовилась від претензій на Смоленськ, землі 
Лівобережної України та Київ, який царі купили 
за 146 тис. рублів. Запорозька Січ переходила під 
одноосібний контроль Москви, яка взамін мала 
розпочати війну проти Османської імперії та 
Кримського ханства [20, с. 770–786]. Отже, щоби 
закріпити за собою отримані від поляків терито-
рії, Московія погодилася увійти до складу Свя-
щенної ліги та зосередитись на турецько-татар-
ському напрямку. 

Цей напрям мав не меншу важливість чим 
польський. Щороку татари спустошували пів-
денні землі Московського царства. Формально 
Крим та Москва з 1681 р. перебували у стані миру, 
однак напади татарських загонів не припинялися. 
До того ж Московське царство сплачувало Крим-
ському ханству так звані поминки – свого роду 
данину, за яку хан визнавав царську владу над 
Лівобережною Україною. З цього приводу Єруса-
лимський патріарх Досифей у листі до Петра І та 
Івана V писав: «Татары – горсть людей, а похваля-
ются, что берут сь вас дань: посему какь татары 
подданные туркамь, также и вы подданные имь. 
Много разъ вы хвалились, что хотимъ сделать то 
и другое, и всегда только являлись слова, а дела не 
явилось ничего» [цит. за: 16, с. 243].

Після двох невдалих Кримських походів Василя 
Голіцина 1687 та 1689 рр. Москва на декілька років 
припинила активні воєнні дії на півдні. Сучасний 

російський історик Степан Шамін слушно пояснює 
цю пасивність обмеженням влади Петра І авто-
ритетом його матері цариці Наталії. Дослідник 
вважає, що після падіння царівни Софії оточення 
цариці перейняло управління державою і тільки 
зі смертю матері (1694) владу царя вже нічого не 
обмежувало [30, с. 113].

Петро І усвідомлював важливість Вічного 
миру 1686 р. для міжнародного становища його 
держави. Завдяки участі у Священній лізі він 
володів рядом територій за які його попередники 
довгий час воювали з поляками. До того ж це була 
перша війна, у якій Москва виступила частиною 
коаліції європейських держав. Азовсько-Дні-
провські походи 1695–1698 рр. мали продемон-
струвати серйозність намірів Петра І у реалізації 
його зовнішньополітичних задумів на турецько-
татарському напрямку, де він, окрім припинення 
татарських набігів хотів здобути вихід до Чорного 
та Азовського морів [8, с. 399].

З іншого боку, цар планував здійснити закор-
донну подорож. Йому хотілось своїми очима 
побачити Європу та розібратись у тодішній між-
народно-політичній обстановці. Думний дяк 
Андрій Вініус із початку 1690-х рр. робив для 
Петра І виписки з різних курантів, які мали сфор-
мувати у нього цілісне бачення європейського 
політичного простору та розуміння взаємозв’язку 
політичних подій на континенті [30, с. 115].

У той час в Європі були три основні міжна-
родні проблеми: французька (значне посилення 
та експансія Франції Людовіка XIV), турецька 
(намагання Османської імперії завоювати нові 
території на європейському континенті) та бал-
тійська (боротьба за домінування на Балтиці) 
[14, с. 28]. Вирішення турецької проблеми багато 
в чому залежало від результату боротьби західно-
європейських держав із Францією. 

Остання завдяки низці війн другої половини 
XVII ст. захопила багато територій сусідніх з нею 
держав. Центром спротиву агресивній зовніш-
ній політиці Людовіка XIV стала Республіка 
Об’єднаних Провінцій (Нідерланди). Її штатгаль-
тер Вільгельм Оранський після Славної револю-
ції 1688 р. став англійським королем (під іменем 
Вільгельм ІІІ) та зумів об’єднати сили цих мор-
ських держав на протидії французькій агресії. 
Завдяки його дипломатії у Дев’ятилітній війні 
(1688–1697 рр.) Франції протистояла велика 
коаліція (Англія, Нідерланди, Імперія, Іспанія 
та Португалія) [9, с. 375–376]. Однак Людовіку 
XIV вистачало сил і фінансових ресурсів, щоби 
не тільки протистояти військам коаліції, але й 
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виділяти великі субсидії Османській імперії та 
повсталим проти влади Відня угорцям [2, с. 501].

Ще за правління царівни Софії у Москві 
несхвально ставились до антигабсбурзької полі-
тики Версалю [28, с. 65–66]. Петро І вважав Лео-
польда І своїм найближчим союзником. Відень 
мав стати першою столицею, яку б відвідало 
Велике посольство. Нагальним було питання про-
довження антитурецького союзу з Імперією та 
Венецією. Однак напередодні виїзду Великого 
посольства з Москви думному дяку Нефімонову 
вдалось укласти з імператором та Венецією новий 
союзний договір терміном на три роки [15, с. 65], 
тому візит до монархії австрійських Габсбургів 
передбачався на зворотному шляху.

Натомість поновити коаліційні домовленості 
з Річчю Посполитою було складніше, оскільки 
після смерті Яна ІІІ у січні 1696 р. сейм тривалий 
час не обирав короля. З огляду на це, укладення 
союзу із шляхетською республікою, як і візит туди 
Великого посольства відкладалися до обрання 
сеймом нового монарха [13, с. 250]. Однак саме 
польська елекція стала один із пріоритетних 
питань у зовнішній політиці Московського цар-
ства наприкінці XVII ст. Її турецько-татарський 
напрямок залежав від збереження польсько-мос-
ковського Вічного миру 1686 р. Значна частина 
шляхти була незадоволена умовами цього дого-
вору та хотіла воювати не проти турків, а проти 
московитів, і тому від того, хто займе польський 
престол, залежало майбутнє відносин Москви та 
Варшави [22, с. 1155].

На відміну від багатьох європейських монар-
хів, влада короля Речі Посполитої була досить 
слабкою. Позбавлений постійного війська і 
бюрократії та обмежений дуалістичною адміні-
страцією і широкою географією володінь, король 
не міг здійснювати централізованого управління 
державою. Вирішальна політична роль належала 
магнатам. Останні, користуючись послугами 
своїх клієнтів-шляхтичів, доволі часто блоку-
вали роботу сейму та суперечили волі короля. 
Ба більше, магнати зазвичай ворогували між 
собою, що унеможливлювало консолідацію всіх 
сил у випадку загрози іноземного вторгнення, а 
формування магнатсько-шляхетських партій, які 
відстоювали інтереси різних європейських дво-
рів, унеможливлювало вироблення чіткої лінії 
зовнішньої політики Речі Посполитої. Остання, 
на слушну думку американського славіста Пьо-
тра Вандіча, як і тогочасна Іспанія, втратила 
здатність перетворювати потенційну потужність 
у реальну силу [5, с. 112].

Однак, попри внутрішню слабкість, шля-
хетська республіка у кінці XVII ст. ще залиша-
лась вагомою політичною величиною. Маючи 
вигідне географічне розташування у тилу монар-
хії австрійських Габсбургів, Річ Посполита ще й 
межувала з Угорщиною – «ахіллесовою п’ятою» 
Відня. Окрім цього, її землі були зручним плац-
дармом для наступу на Пруссію та шведські 
володіння у Прибалтиці. Саме тому Людовік XIV 
висунув кандидатом на польський престол свого 
родича Франсуа-Луї принца де Конті.

У разі його обрання була велика ймовірність 
того, що Річ Посполита вийде зі складу Священної 
ліги та, об’єднавшись з турками і Версалем, роз-
почне війну проти Імперії. Леопольд І, врахову-
ючи цю загрозу, підтримав кандидатуру старшого 
сина покійного Яна ІІІ принца Якуба Собеського. 
Також на польський престол було висунуто кан-
дидатури принца Карла Нейбургзького, герцога 
Леопольда Лотаринзького, курфюрста Людвіга 
Баденського, Лівіо Одескалькі (племінника папи 
Інокентія ХІІ) та інших менш вагомих постатей. 
Як бачимо, польська елекція стала важливим 
питанням європейської політики та частиною 
династичного суперництва Бурбонів і Габсбургів.

Принца де Конті підтримали архієпископ Гнез-
ненський і примас Польщі кардинал Міхал Сте-
фан Радзейовський та впливові магнатські родини 
Любомирських (землі Корони) і Сапіг (Велике 
князівство Литовське). Натомість табір прихиль-
ників Якуба зменшився у результаті інтриг вдови 
Яна ІІІ Марії Казимири, яка недолюблювала свого 
сина та підтримала кандидатуру баварського кур-
фюрста Максиміліана ІІ [3, с. 112].

Для Москви перемога французького кандидата 
означала крах її зовнішньої політики на турецько-
татарському напрямку. Петро І планував захопити 
Керч та Очаків [8, с. 399]. У разі коронації принца 
де Конті була висока ймовірність укладення сепа-
ратного миру між Річчю Посполитою та Осман-
ською імперією. 28 березня 1697 р. московський 
резидент у Варшаві Кузьма Нікітін повідомляв 
царя, що до поляків прибув посланець з Криму, 
який обговорював можливість французької елек-
ції та обіцяв за це передачу шляхетській респу-
бліці Кам’янця та Поділля. Водночас у середовищі 
шляхти ходили чутки про можливість відвоювання 
втрачених у результаті Вічного миру 1686 р. тери-
торій за допомогою турків та татар, що збільшу-
вало кількість прихильників де Конті [22, с. 1169]. 
Отже, обрання французького принца на поль-
ський престол вочевидь суперечило зовнішньо-
політичним інтересам Московської держави.
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Серед усіх можливих кандидатів лише про-
версальський і провіденський мали шанси на 
перемогу. Однак, на відміну від представників 
імператора, у французьких дипломатів було в роз-
порядженні більше фінансових ресурсів для під-
купу шляхти. За таких обставин Леопольд І нама-
гався заручитись допомогою Москви. Радянський 
історик Володимир Королюк висунув припу-
щення, що домовленість про це була з кінця 1696 р. 
Підтвердженням цьому він вважає повідомлення 
московському резиденту у Варшаві Нікітіну про 
те, що царському посланцю при імператорському 
дворі наказано заявити про бажання царя бачити 
на польському престолі принца Якоба [10, с. 185]. 

Проте, як незабаром виявилось, ця заява 
Москви була лише декларативною. Петро І не 
хотів пов’язувати себе із кандидатурою Собесь-
кого, який для перемоги намагався заручитись 
шведською підтримкою, обіцяючи передачу Шве-
ції герцогства Курляндія. Сучасний російський 
історик Валерій Возгрін обґрунтовано довів, що в 
цей час молодий цар мав намір війни зі Швецією 
[6, с. 63–64, 70]. Співпраця із кандидатом Відня, 
який намагався заручитися підтримкою шведів, 
явно суперечило його намірам.

Американський історик Роберт Массі в одній 
із своїх книг, присвячених висвітленню життя 
та епохи Петра І, називає шведську монархію 
кінця XVII ст. «володаркою півночі» [13, с. 5]. 
Коронованому у квітні 1697 р. п’ятнадцятирічному 
Карлу XII дісталась держава із чи не найсильні-
шою в Європі армією. З її флотом у Балтійському 
регіоні міг суперничати тільки датський. Вона 
контролювала дельти більшості великих рік бал-
тійського басейну та широку лінію узбережжя 
вздовж Балтійського моря, що дозволяло шведам 
отримувати великі прибутки з мит та посеред-
ницької торгівлі. Починаючи з Густава ІІ Адольфа 
шведські королі намагались перетворити Бал-
тійське море у своє внутрішнє озеро. Саме цей 
монарх у 1617 р. відрізав Московію від Балтики, 
і з цього часу її правителі безуспішно намагались 
відвоювати втрачені землі. Це завдання визначало 
зміст шведського напрямку в зовнішній політиці 
Московського царства.

Однак, відправляючись із Великим посольством 
у березні 1697 р., Петро І ще не завершив війну з 
Османською імперією. Як було зазначено вище, 
цар планував захопити Керч і Очаків. Ці плани 
передбачалось реалізувати до закінчення тер-
міну укладеного на початку 1697 р. союзу Імперії, 
Московії та Венеції. Таким чином, самодержець 
у своїй зовнішній політиці обмірковував реаліза-

цію зовнішньополітичних інтересів Московського 
царства на Балтиці ще до завершення війни 
проти Османської імперії та Кримського ханства.

Розширення антитурецької коаліції було 
офіційним завданням Великого посольства. 
Ця дипломатична місія, за влучним визначенням 
радянського історика Миколи Молчанова, стала, 
по суті, виїзним міністерством іноземних справ 
[15, с. 83]. Її початок збігся з польською елекцією. 
Водночас було очевидним, що кількість прихиль-
ників принца де Конті переважає число прибічни-
ків Якуба Собеського. До того ж Петро І не від-
кидав можливість втручання у вибори короля Речі 
Посполитої однієї із сусідніх держав, яка в остан-
ній момент могла висунути свого кандидата. 

У першу чергу великі побоювання були сто-
совно позиції Швеції. Саме тому цар, перебуваючи 
з Великим посольством у Ризі, цілком серйозно 
сприйняв чутки про плани Карла ХІ посадити 
свого сина на польський престол. Зокрема у листі 
до Вініуса самодержець писав про те, що зі Шве-
ції для цього відправлено військо та велику суму 
грошей [19, с. 146]. Цього листа Петро І напи-
сав 8 квітня 1697 р., коли ще не знав про важку 
хворобу шведського короля, який вже деякий 
час був не в стані правити, а тим більше плану-
вати іноземні інтриги. Карл ХІ помер 18 квітня. 
Після цього, внаслідок неповноліття Карла ХІІ, 
влада у державі перейшла до Опікунської ради, 
яка відносно польських виборів зайняла ней-
тральну позицію [7, с. 39].

Натомість напередодні елекційного сейму 
за престол Речі Посполитої розпочав боротьбу 
курфюрст Саксонії Фрідріх Август І. Висунення 
його кандидатури та швидке збільшення його 
прибічників стало результатом вдало проведеної 
інтриги Холмського каштеляна Пшебендовського. 
Нікітін повідомляв, що останній, завдяки різним 
обіцянкам, переманив на бік курфюрста багато 
прибічників Собеського та частину прихильників 
принца де Конті [10, с. 190].

Майже цілий передвиборчий період Людо-
вік XIV виділяв великі кошти на підтримку свого 
кандидата, проте у самий важливий момент з Вер-
салю перестали надходити гроші. Річ у тім, що 
водночас відбувався Рісвікський конгрес, на якому 
представники Великого альянсу та Людовіка XIV 
виробляли умови завершення Дев’ятилітньої 
війни. Після неї для Короля-Сонце найвищий прі-
оритет мало питання успадкування іспанського 
престолу, на який, окрім Бурбонів, претендували 
ще й австрійські Габсбурги [4, с. 273]. Можна 
припустити, що у Версалі корону Католицьких 
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королів з її обширними володіннями вважали 
більш привабливою для вкладення французьких 
ресурсів, чим престол Речі Посполитої.

Однак, навіть без матеріальної підтримки 
Франції ймовірність того, що королем оберуть 
принца де Конті була велика, через це Петро І та 
Велике посольство на деякий час затримались у 
володіннях Бранденбургу. Звідти цар уважно сте-
жив за процесом виборів. Він не хотів відкрито 
підтримати якогось із кандидатів, оскільки побо-
ювався, що його втручання може поширити анти-
московські настрої серед шляхти. Також самодер-
жець ще не знав про позицію Швеції. Тому Петро 
І надіслав грамоту примасу та сейму Речі Поспо-
литої у якій, нікого не підтримуючи, вказував на 
неприйнятність обрання французького принца 
королем, бо французи – турецькі союзники, а 
турки є ворогами Варшави, Відня та Москви. Цар 
зазначав, що елекцію принца де Конті вважатиме 
як порушення Вічного миру 1686 р., а значить 
ворожою дією проти його держави [18, с. 852–856].  
Водночас сконцентрована біля кордону з Литвою 
60-ти тисячна російська армія під командуванням 
боярина Ромодановського мала додати вагомості 
царській аргументації [3, с. 185].

Кардинал Радзейовський намагався прихо-
вати грамоту від прибулої  на сейм шляхти. Після 
наполягань Нікітіна негайно зачитати її «панам-
раді», між примасом та московським резидентом 
розгорілась гостра суперечка. Кардинал відмо-
вився виконувати вимогу царського дипломата. 
Натомість Нікітін поширив списки з грамоти 
по Варшаві, довівши її зміст до відома шляхти 
[10, с. 189]. Те, що примас не хотів проінформу-
вати сейм про зміст грамоти, дискредитувало його 
політику. Багато шляхтичів відмовились від під-
тримки французького кандидата.

Вибори короля Речі Посполитої відбулись 
15–16 червня 1697 р. Незважаючи на попередню 
перевагу де Конті, голоси розділились порівну 
та фактично відбулось подвійне обрання. У такій 
ситуації перевагу здобував той, хто швидше 
прибуде до Варшави та очолить своїх прибіч-
ників. На відміну від француза Фрідріх Август 
швидко приїхав до Польщі. Діючи за принципом 
французького короля Генріха IV Наваррського – 
«Париж вартий меси», курфюрст Саксонії (бас-
тіону протестантизму в Європі) прийняв католи-
цизм, що позитивно відобразилось на сприйнятті 
поляками його як майбутнього короля.

Отже, незважаючи на те, що Московське 
царство не висловлювало відкритої підтримки 
Фрідріху Августу, останній здобув відчутну під-

тримку шляхти саме завдяки дипломатичному 
втручанню Петра І. Окремі дослідники, як, напри-
клад, український історик Степан Томашівський, 
вважають, що Московія під час виборів дотри-
мувалась позиції нейтралітету [25, с. 194–195], 
однак послання грамоти із прямою загрозою війни 
навряд чи можна розцінювати як нейтральну 
позицію. Ба більше, про обрання короля «нашої, 
а не французької сторони» писав цар у листі до 
Вініуса [19, с. 181], а дипломати самодержця 
намагались обмежити підтримку кандидатури де 
Конті сусідніми державами [21, с. 5].

Важливим завданням Петро І вважав пере-
криття Данією морського проходу для французь-
кої ескадри [19, с. 184]. Російський дореволюцій-
ний історик Георгій Форстен в одній з своїх робіт 
показав, що датські посли у Москві користувалися 
надзвичайною, як для іноземців, довірою царя та 
вищого державного чиновництва. Тому Петро 
І був дуже здивований тим, що французькі кора-
блі, які везли десант та принца де Конті, без пере-
шкод проплили через Зунд [29]. Профранцузька 
орієнтація датського двору призвела до різкого, 
хоча й не тривалого, погіршення московсько-дат-
ських відносин, що спричинило відмову Великого 
посольства відвідати Копенгаген.

Цікавим фактом є те, що цар допомогу в боротьбі 
з прихильниками де Конті намагався отримати ще 
й від Швеції. Підтримка цієї могутньої держави 
могла значно полегшити завдання московській 
дипломатії. Петро І навіть запропонував Карлу XII 
союз спрямований проти французьких інтриг 
у Речі Посполитій. Натомість у Стокгольмі вирі-
шили дотримуватись нейтралітету [10, с. 205].

У липні 1697 р. представники Фрідріха Августа 
розпочали з московським резидентом у Варшаві 
переговори щодо воєнного втручання Москви для 
підтримки партії курфюрста. Петро І розглядав 
можливість введення військ, однак вимагав офі-
ційного звернення із цією пропозицією від сейму 
та сенату [18, с. 938–942]. Прихильники кур-
фюрста явно перевищували можливу небезпеку 
французького вторгнення. Відправлений для під-
тримки прибічників де Конті десант після невда-
лого натиску на Гданськ повернувся до Франції 
[19, с. 191–193, 203–204].

Профранцузька партія не створила необхід-
них умов для вдалого вторгнення. Без збройної 
та матеріальної підтримки Версалю вона посту-
пово втрачала прихильників, а партія курфюр-
ста стала провідною силою у шляхетській рес-
публіці. 15 вересня 1697 р. відбулась коронація 
Фрідріха Августа, як короля Речі Посполитої 
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Августа ІІ. Отже, працюючи проти французького 
кандидата, московська дипломатія допомогла кур-
фюрсту Саксонії посісти польський престол.

Перша зустріч московського царя та нового 
польського короля відбулась у містечку Рава-
Руська (сучасна Львівщина) 31 липня 1698 р. 
Впродовж трьох днів монархи проводили вій-
ськові огляди та застільні бесіди. Двадцятивось-
мирічний Август ІІ та двадцятишестирічний 
Петро І досить швидко знайшли спільну мову. 
Король обіцяв виконувати попередньо укладені 
московсько-польські договори та допомагати 
царю в боротьбі з турками. Разом з тим монархи 
обговорювали можливість спільної війни проти 
Швеції [17, с. 82].

Однак обіцянки Августа ІІ не гарантували від-
повідну позицію Речі Посполитої. На Карловиць-
кому конгресі (жовтень 1698 – січень 1699 рр.) та 
під час московсько-турецьких переговорів у Стам-
булі (листопад 1699 – липень 1700 рр.) поведінка 
польських послів була явно ворожою щодо Мос-
ковії. Окремі польські дипломати відкрито вира-
жали незадоволення своїм монархом. З огляду на 
це Август ІІ приховував зміст його домовленостей 
з царем від своїх нових підданих, тому у Північ-
ний союз він вступив не як король Речі Посполи-
тої, а як курфюрст Саксонії, який в подальшому 
обіцяв долучити шляхетську республіку до анти-
шведської коаліції [15, с. 132, 144–145].

Висновки. Отже, польське питання у зовніш-
ній політиці Петра І наприкінці XVII ст. визнача-
лось намаганням зберегти союзницькі відносини 

з Річчю Посполитою на основі польсько-москов-
ського Вічного миру 1686 р. – політичної бази 
участі Московського царства у війні держав Свя-
щенної ліги проти Османської імперії та її васа-
лів. Союзна Варшава стала необхідною умовою 
збереження зміцнілого міжнародного становища 
Москви та невід’ємною складовою її зовнішньо-
політичних інтересів. 

Загроза виходу Речі Посполитої з Священної 
ліги та можливого перегляду умов Вічного миру 
1686 р. у випадку обрання на польський престол 
родича французького монарха принца де Конті 
зумовила неабияку увагу царя до боротьби за 
польську корону. Петро І боявся втручання у цей 
процес сусідніх держав (передусім Швеції), 
тому довгий час лише спостерігав за процесом 
виборів. Проте, напередодні елекційного сейму 
цар відправив примасу та сейму грамоту, в якій 
застерігав від обрання де Конті, що розцінюва-
лося б Москвою, як порушення Вічного миру 
та могло призвести до нового московсько-поль-
ського збройного протистояння. З цією погро-
зою у боротьбу за польський престол вступив 
курфюрст Саксонії Фрідріх Август, який завдяки 
дипломатичному втручанню Петра І зумів стати 
королем Речі Посполитої. Новий монарх обі-
цяв виконувати чинні домовленості Варшави 
з Москвою та в подальшому став союзником 
Московського царства. Отже, такий результат 
виборів у Польщі можна розцінювати як один із 
перших дипломатичних успіхів молодого прави-
теля Російської держави.
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Kovaliuk R.T. POLISH QUESTION IN PETER THE GREAT’S FOREIGN POLICY AT THE END  
OF 17TH CENTURY

This article examines the foreign policy of Peter the Great towards the Polish-Lithuanian Commonwealth 
at the end of 17th century as a part of the complex of Russian foreign interests. The influence of Polish-Russian 
relationships onto international status of Moscovia is revealed. The main attention is drawn, in particular, 
to the problem of electing a king of the szlachta democracy after the death of John III Sobieski as this sit-
uation lasted for almost 2 years (1696–1697) and became the longest period without a king in the history  
of the Polish-Lithuanian Commonwealth.

The monarch elections in the Polish-Lithuanian Commonwealth triggered dynasty ambitions in many Euro-
pean houses. Louis XIV, King of France, attempted to use election to his own geopolitical advantage by helping 
his relative François Louis de Bourbon, Prince de Conti, to ascend the Polish throne. With a favorable geo-
graphical location in the rear of the Austrian Habsburg monarchy, the Polish-Lithuanian Commonwealth also 
bordered on Hungary, the “Achilles’ heel” of Vienna. In addition, its lands were a convenient springboard for 
an attack on Prussia and Swedish possessions in the Baltics. The author analysed Russian tsar’s attitude to 
possible coronation of the French candidate, who under great financial support of Versailles had all chances 
to reign the Polish-Lithuanian Commonwealth. Particular attention is paid to the reaction of Peter I to the 
information about the intentions of the Swedish King Charles XI to put his son on the Polish throne. Moreo-
ver, the behavior of tsar’s diplomacy towards other candidates was overviewed, as well as its influence on the 
meeting of election sejm.

In the article it is also considered the process of establishing first diplomatic contacts between Peter the 
Great and Augustus II the Strong, new King of the Polish-Lithuanian Commonwealth and simultaneously 
Elector of Saxony. 

Key words: Treaty of Perpetual Peace (1686), Peter the Great, sejm, election, the Polish-Lithuanian Com-
monwealth, Prince de Conti.
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МІСІЯ С. ДЕЛЬВІГА ТА УМОВА ПРИПИНЕННЯ  
ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ ІЗ ПОЛЬЩЕЮ

У статті розкрито причини, що спонукали Головного отамана УНР Симона Петлюру від-
рядити до окупованого поляками Львова місію, під загальним керівництвом генерала Сергія 
Дельвіга та провести переговори в справі тимчасового припинення військових дій між УНР і 
Польщею. Адже, на думку С. Петлюри, такий дипломатичний хід дозволив би позбутися на 
деякий час одного з супротивників, та сконцентрувати всі наявні сили у боротьбі з більшо-
виками.

Доведено, що сформована Директорією місія на чолі з С. Дельвігом, повинна була визна-
чити з польською стороною напрямок проходження демаркаційної лінії на польсько-україн-
ському фронті, а також провести переговори про тривалий мир та спільну боротьбу проти 
наступу більшовиків. Разом з тим, українська делегація мала обстоювати лінію Бартелемі, 
як демаркаційну. У випадку, коли цього не вдалося б досягти, С. Дельвіг повинен був домага-
тися лінії, що йшла б паралельно лінії пропонованій Ж. Бартелемі якомога менше на схід.

Розкрито хід засідань між українською та польською делегаціями, які проходили з 7 червня 
1919 р. по 16 червня 1919 р. у Львові. Підкреслено, що в результаті зазначених переговорів 
була підписана контровесійна Умова припинення військових дій, яка не була підтримана полі-
тичними та військовими керівниками ЗОУНР, оскільки останні вважали, що будь-які домовле-
ності з поляками ведуть до територіальних поступок УНР коштом Східної Галичини. Нато-
мість для С. Петлюри Умова мала стати запорукою успіху у війні з більшовицькою Росією.

Установлено, що польська сторона пішла на підписання Угоди з делегацією УНР, під тис-
ком небезпечної ситуації, що склалася в той час на Галицько-волинському фронті внаслідок 
розгортання Чортківської наступальної операції УГА. Саме ця обставина, примусила поляків 
підписати Угоду з українцями з чітко визначеною демаркаційною лінією.

Ключові слова: УНР, С. Дельвіг, Е. Родзєвіч, місія УНР, ЗОУНР, Польща, С. Петлюра, 
переговори.

Постановка проблеми. Діяльність місії УНР 
на чолі з генералом С. Дельвігом та підписана нею 
Умова припинення військових дій з Польщею, 
стали наслідком зовнішньополітичної орієнта-
ції С. Петлюри у травні-червні 1919 р. Кінцевою 
метою переговорів, яку переслідував Головний 
отаман УНР, мала бути погоджена тимчасова 
демаркаційна лінія розмежування та спільна 
боротьба проти більшовицької Росії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зазначена проблема ще не стала предметом окре-
мих досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних 
дослідників. Разом з тим, окремі напрацювання 
досліджуваної проблематики присутні в працях 
як українських так і польських істориків. В цьому 
контексті варто виділити роботи таких вчених, як: 
І. Дацківа, Р. Тимченка, О. Дєдика, М. Стахіва та 
М. Клімецького. Водночас необхідно наголосити, 
що для дослідження окресленої проблематики є 
достатня джерельна база, опубліковані документи 
та історична періодика.

Постановка завдання. З огляду на наведене 
автор поставив за мету комплексно дослідити 
діяльність місії УНР під головуванням С. Дельвіга 
та підписану ним Умову про припинення військо-
вих дій з Польщею.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тоді, коли Є. Петрушевич та військове керівни-
цтво УГА роздумували над подальшими планами 
боротьби з польським агресором, Головний ота-
ман С. Петлюра та уряд УНР вирішили за будь-
яку ціну укласти перемир’я з Польщею. Він 
за посередництва Польщі намагався порозумітися 
з Антантою й таким чином забезпечити підтримку 
західних держав у боротьбі з більшовицькою 
загрозою. З цією метою було вирішено відправити 
до Львова місію на чолі з С. Дельвігом.

Ще 31 травня 1919 р. С. Петлюра надіслав 
до NDWP (Начальна команда військ польських) 
телеграму, в якій зазначив, що надає військовій 
делегації УНР на чолі з генералом С. Дельвігом 
повноваження про підписання умови припинення 
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бойових дій з польською стороною [16, р. 167]. На 
вихідному етапі переговорів мала бути погоджена 
між сторонами військова демаркаційна лінія, 
після чого мали відбутись політичні консультації 
щодо тривалого миру і спільної боротьби проти 
«більшовицького і білого імперіалізму Росії». 
Така делегація головного штабу Дієвої армії за 
ухвалою уряду УНР була вислана з Тернополя, 
де тоді перебувало все керівництво Директорії, 
а саме вранці 1 червня 1919 р.

Попередньо керівництво Директорії запропо-
нувало галичанам приєднатися до прийдешніх 
переговорів. РДС ЗОУНР (Рада державних секре-
тарів ЗОУНР), добре розуміючи, що будь-яка 
угода з Польщею можлива тільки коштом Схід-
ної Галичини, відмовилася включити до складу 
делегації своїх представників [8, арк. 66.]. Та все 
ж група старшин УГА на чолі з полковником Кос-
тем Слюсарчуком приєдналася до неї як військові 
експерти і спостерігачі. Присутній на засіданні 
політичного проводу ЗОУНР Осип Назарук зано-
тував виразне застереження уряду: «Ні Наддні-
прянська делєґація, ні експерти не мають повно-
важень укладати договір з Поляками від імені 
Галичини» [7, арк. 32–32 зв.].

Місія генерала С. Дельвіга відбула з Терно-
поля 1 червня 1919 р., а вже в дорозі зустріла 
подальший польський наступ на Схід, а на 
наступний день Тернопіль був у руках ворога. 
Українська делегація приїхала до Львова 2 червня 
1919 р. після обіду, та поселилася в готелі «Кра-
ків». Сюди українці приїхали автомобілем 
у супроводі двох польських офіцерів жандарме-
рії [9, s. 1]. Ранком 3 червня 1919 р. українська 
місія була прийнята генералом В. Івашкеви-
чем та повідомлена про те, що для проведення 
перемовин з Варшави буде направлена польська 
дипломатична делегація [12, s. 3]. Варто зазна-
чити, що в складі місії УНР були тільки військові  
та жодного політичного представника. Це наво-
дить на думку, що завданням місії було не підпи-
сання тривалого перемир’я, а тільки узгодження 
тимчасово припинення військових дій між поля-
ками та українцями.

Місія С. Дельвіга повинна була спершу напо-
лягати на демаркаційній лінії Бартелемі як умові 
українсько-польського перемир’я, проте у най-
гіршому разі укласти договір на умовах демар-
каційної лінії по р. Золота Липа, тим самим 
забезпечивши хоча б якусь, нехай і дуже незна-
чну базу для прогнозованої західноукраїнської 
боротьби з більшовиками [3, с. 302]. Приїзд 
української миротворчої делегації вселив ще 

більшу впевненість польського керівництва в 
перемозі. В інтерв’ю впливовому паризькому 
виданню прем’єр І. Падеревський заявив, «що 
Польща готова до справедливого миру з укра-
їнцями на підставі взаємної автономії, а уряд 
в свою чергу визнає можливим порозуміння з 
С. Петлюрою» [10, s. 1]. Варто зазначити, що тут 
вона була штучно ізольована і не мала жодного 
зв’язку з керівництвом УНР, відповідно не могла 
отримувати оперативної інформації з фронту 
та стратегічних змін, які відбувались в цей час.

Тим часом битвою за Тернопіль завершився 
напружений етап боротьби за стратегічну іні-
ціативу під час Чортківської офензиви УГА. 
Задіявши всі наявні резерви, польське команду-
вання Галицько-Волинського фронту тричі – над 
р. Стрипою, під Теребовлею та під Тернополем – 
намагалося контрударами вирвати її з рук УГА. 
Проте йому не вдавалося ні переламати перебіг 
подій, відкинувши українців назад до Збруча, ні 
хоча б зупинити переможну Чортківську офензиву 
УГА. Попередній досвід підказував польському 
верховному командуванню ще один, неоднора-
зово випробуваний спосіб запобігти кризі. Якщо 
б пощастило під будь-яким підтекстом домогтися 
тимчасового припинення бойових дій, дорого-
цінний час було б виграно без зайвих зусиль. 
У середині червня 1919 р. для такої спроби скла-
лися сприятливі обставини [1, с. 13].

NDWP отримавши рапорт (доповідь) від гене-
рала В. Івашкевича про приїзд до Львова делега-
ції С. Петлюри з метою припинення воєнних дій 
між польськими та українськими військами та 
покласти край кровопролитній війні в Східній 
Галичині. Взявши до уваги його пропозиції щодо 
об’єднаного походу проти більшовиків, вирі-
шила теж надіслати до Львова власну делегацію 
в складі: генерала Еугеніуша Родзєвіча, полков-
ників Сулімірського та Обертинського, майора 
Марянського, капітана Розвадовського і полков-
ника Бернацького. Дана делегація мала повнова-
ження для перемовин щодо припинення воєнних 
дій, які не стосувалися питань територіальних чи 
політичних. В інструкції було вказано, що тільки 
після повного припинення військових дій можуть 
розпочатися переговори, метою яких мав бути 
тривалий мир [Гунчак, p. 167–169].

7 червня 1919 р. у Львові розпочалися без-
посередні переговори про припинення вогню 
між відрядженою командуванням армії УНР 
місією генерала С. Дельвіга та уповноваженою 
NDWP делегацією на чолі з генералом Е. Родзєві-
чем [13, s. 3]. Члени української делегації вияви-
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лися відрізаними від зовнішнього світу та будь-
якої інформації про реальне воєнне становище, 
адже їхній приїзд до Львова збігся з початком 
Чортківської офензиви, про яку українські учас-
ники переговорів нічого не знали [3, с. 312].

Переговори проходили досить складно, бо 
залежно від ситуації на фронті змінювалися й 
вимоги поляків. Українська делегація відстоювала 
«лінію Бартелемі» й «взагалі намагалася виграти 
терен для Галицької армії та Уряду, застерігаючи 
інтереси Соборної України» [5, с. 214]. Натомість 
у надісланій з Варшави інструкції для польської 
делегації прозвучали зверхні та самовпевнені 
ноти: «…польське військо, постійно просуваю-
чись на схід на фронті Залізці – Збараж – Ска-
лат – Чортків – Золотий Потік – Незвисько, ніде 
не зустрічає жодних підрозділів регулярної укра-
їнської армії. Місцеве населення без різниці наці-
ональності інформує, що далі на схід таких під-
розділів також немає» [1, с. 36].

Щодо ходу засідань, то після взаємного зна-
йомства обох делегацій, згодом українській 
стороні о 9 год. вечора 7 червня були вручені 
документи із засадничими пунктами інструк-
ції NDWP, на основі яких повинні проводитись 
переговори, в справі припинення військових дій. 
Опісля голова польської делегації Е. Родзєвіч 
звернувся до української місії з питанням, чи 
відомо їм де на даний момент перебуває регу-
лярна армія УНР, а вразі відсутності такої інфор-
мації запропонував делегувати двох членів своє 
місії до Дієвої армії та з’ясувати її місцезнахо-
дження. Відповідь мала бути надана протягом 
56 годин від часу виїзду зі Львова У відповідь 
голова української делегації С. Дельвіг заявив, 
що не може мати такої інформації так як місія 
вже тиждень не контактує зі своїм штабом, а 
відповідь на пропозицію надасть наступного 
дня [16, p. 179]. Така поведінка поляків пояс-
нювалася тим, що вони майже не сумнівалися 
у власній перемозі, а на адресу командувача 
Галицько-Волинського фронту полетіли приві-
тання з усіх куточків Польщі.

8 червня українська сторона, як і заявляла напе-
редодні, о 9:30 надала відповідь, що вони принци-
пово згідні з умовами інструкції NDWP, а також 
на виїзд двох своїх членів (Антончука і Липка) 
до головної команди військ УНР з метою збору 
найновіших даних щодо дислокації їхньої армії. 
Між тим, українська делегація в особі С. Дельвіга 
зажадала від польської сторони стримання вій-
ськових дій в Східній Галичини. Вже о 10:30 укра-
їнські делегати отримали перепустки для пере-

тину фронту під Чортковом і о 13:00 в товаристві 
польського підпоручника Урбана покинули Львів 
в напрямку Золочева.

О 15:00 генерал С. Дельвіг офіційно повідомив 
польську делегацію про виїзд полковників П. Липка 
і Д. Антончука до штабу українських військ, після 
чого відповів на засадничі пункти умов, поставле-
них йому на попередньому засіданні польською 
делегацією. В цілому погодившись на всі умови, 
все ж він зажадав, щоб українське цивільне насе-
лення, яке перебуває на території Східної Гали-
чини, зайнятій польськими військами, було звіль-
нене згідно 13 пункту інструкції для польської 
делегації. Далі С. Дельвіг заявив, що докладно 
можна буде обговорювати умови припинення вій-
ськових дій після повернення членів української 
делегації з лінії фронту. Опісля голова української 
делегації описав відому йому військову ситуацію 
на польсько-українському фронті на час від’їзду 
до Львова. Він зазначив, що в результаті поль-
ської атаки на Луцьк була розбита резервна армія 
УНР та зайнята поляками залізниця Броди – Тер-
нопіль, що суттєво ускладнило боротьбу з біль-
шовиками. У своїй доповіді С. Дельвіг наголосив, 
що С. Петлюра в недалекому минулому має надію 
налагодити відносини з отаманами Григор’євим та 
Зеленим, звільнити Київ та цілу Україну від біль-
шовицького ярма. Але дана акція можлива тільки 
після того, коли тилова армія УНР більш не буде 
атакована поляками. У відповідь Е. Родзєвич зая-
вив, що просування польської армії на схід зумов-
лене можливою більшовицькою офензивою та 
погодився відкласти початок перемовин до при-
їзду двох українських членів місії [16, p. 180–181]. 
Варто зауважити, що польські дипломати під час 
своїх виступів ставилися прихильно до наддні-
прянців і особливо вороже до УГА.

11 червня 1919 р. польська делегація отри-
мала повідомлення про те, що УГА несподівано 
атакувала Чортків, внаслідок чого поляки поне-
сли великі втрати та відійшли на лінію р. Стрипа. 
Того ж дня після полудня командування Галицько-
Волинського фронту отримало депешу, що на 
протилежному березі Збруча польські війська не 
зустріли більшовиків, а навпаки зконтактовали 
з відділами УНР. А 10 червня в Підволочиську, 
зайнятому поляками з’явився український пол-
ковник, який сповістив про те, що армії УНР від-
дано наказ уникати бойових дій з поляками.

12 червня 1919 р. Е. Родзєвіч попередив укра-
їнську делегацію, оскільки термін даний двом 
українським делегатам сплив, то потрібно про-
довжувати переговори з тими, хто залишився 
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в Львові. Своєю чергою українці попросили наді-
слати телеграфічний запит до польських фрон-
тових військ, чи українські делегати не перети-
нали фронт у зворотньому напрямку. Біля 16 год. 
прийшла відповідь про те, що двоє членів укра-
їнської делегації нещодавно попрямували в сто-
рону Львова і просять про призначення засідання 
13 червня на 10:00 [16, p. 182].

Вже 13 червня 1919 р. вранці полковник 
П. Липко, складаючи звіт, на початку пояснив 
спізнення тим, що українські делегати поїхали 
іншою дорогою, та поломкою їхнього автомо-
біля. Далі він окреслив лінію зіткнення поль-
ських та українських військ, яка проходила на 
той час від Колодна до Збруча й до Гусятина, де 
заходила на територію Східної Галичини. На якій 
знаходилась група військ УГА М. Омеляновича-
Павленка, сконцентрувавшись в районі Скали 
та Борщова. Дана лінія становила глибокий тил 
українських військ для боротьби з більшовиками. 
Між Волочиськом та Гусятином знаходився один 
постерунок, а зв’язок з М. Омеляновичем-Пав-
ленком утримується через Проскурів і Кам’янець-
Подільський, який знаходився також в руках укра-
їнців. Що стосувалось відділів більшовиків, то в 
тих днях вони були відкинуті по цілому фронту на 
кілька кілометрів від р. Збруч [16, p. 183].

Зі свого боку поляки в особі майора Марян-
ського звертали увагу на те, що відходу україн-
ських військ з Східної Галичини бажає цивільне 
населення в незалежності від національності, 
причиною таких думок є грабунки та знущання 
вояками українських військ. Відповідаючи на 
польські закиди, полковник Д. Антончук зокрема 
зазначив, що українська армія є єдиною силою 
та підпорядковується наказам Головного отамана 
С. Петлюри, що стосується і армії М. Омеляно-
вича-Павленка як складової частини армії УНР. 
Щодо грабунків українського та польського насе-
лення, то в української сторони є підтверджені 
відомості, що цими ганебними речами займа-
ються в першу чергу польські військові.

Під час подальших перемовин генерал Е. Родзє-
віч вперто наполягав на лінії розмежування по 
р. Збруч, вважаючи її майбутньою лінією оборони 
проти більшовиків. Натомість генерал С. Дельвіг 
обстоював потребу відбудови українсько-більшо-
вицького фронту від р. Прип’ять через Олевськ – 
Кожець – Острог і далі до р. Дністер. Для цього 
УНР потребувала й частини Східної Галичини, 
а також залізниці Броди – Тернопіль. В зв’язку 
з  цим він запропонував польській стороні демар-
каційну лінію генерала Жозефа Бартелемі по річ-

ках Буг – Стрий. Що стосувалось Волині, то тут 
зі слів С. Дельвіга, українська влада повинна була 
отримати значні території для зміцнення тилу та 
проведення мобілізації українського населення 
до  власної армії.

У відповідь Е. Родзєвіч відзначив, що від часу, 
коли була задекларована демаркаційна лінія Бар-
телемі, пройшло чимало часу, польська армія 
стоїть на відстані 100 км на схід від неї, а тому 
її відведення неможливе. Полковник П. Липко 
уточнив, що пропонована українцями лінія роз-
межування є тимчасовою, а майбутнє вирішення 
сталого кордону між Польщею та Україною буде 
справою Мирної конференції. Не зважаючи нама-
гання української делегації, Е. Родзєвіч вперто від-
стоював лінію по р. Збруч. В свою чергу П. Липко 
нагадав, що все ж таки частина Східної Галичини 
перебуває в руках УГА, на що польській делегації 
потрібно звернути увагу. Йдучи в дипломатичну 
атаку Е. Родзєвіч поцікавився, чи відомо україн-
ській делегації, що вже кілька днів М. Омелянович-
Павленко веде енергійну офензиву супроти поль-
ських військ, а не проти більшовиків. У відповідь 
С. Дельвіг зауважив, що українські війська після 
втрати Луцька в результаті повномасштабного 
польського наступу уникають будь-яких контактів 
з поляками. А М. Омелянович-Павленко, з його 
слів, розпочав наступ без наказу С. Петлюри, вод-
ночас наголошуючи, що «група Павленка наразі 
залишити Галичину не може» [16, с. 184–185].

Поляки під час переговорів прихильно стави-
лись до Наддніпрянщини, а всю вину за свою війну 
проти України звалювала на «галицький націона-
лізм». Польські дипломати всіляко відтягували 
питання укладання перемир’я з представниками 
УНР, оскільки хотіли дочекатися вияснення ситу-
ації на польсько-українському фронті в напрямку 
Збруча, а з іншої сторони очікували повідомлень 
з дипломатичного фронту в Парижі. Поляки то не 
могли зібратись у повному складі, то очікували 
інструкцій з Варшави. Коли ж зрештою розпоча-
лись регулярні засідання делегацій, тоді польська 
сторона висунула такі умови: демаркаційна лінія 
між Польщею і Україною має проходити по річці 
Збруч та українська місія має зректися претензій 
щодо Галичини на користь Польщі. На такі поль-
ські вимоги С. Дельвіг відповів, що «його деле-
гація не може взагалі переговорювати далі, бо не 
має на це уповноважень» [4, с. 94].

Тоді член польської делегації Т. Розвадовський 
зауважив, що дипломатичний представник УНР 
у Варшаві є іншої думки щодо цих польських 
вимог. На це генерал С. Дельвіг слушно заува-
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жив, що коли насправді є у Варшаві такий пред-
ставник, то українська місія бажає з ним зустрі-
тись. Спершу польські дипломати не хотіли цієї 
зустрічі, але під категоричним натиском С. Дель-
віг вони змушені були погодитись на це і заявили, 
що згаданого представника УНР направлять до 
Львова. Тут треба зауважити, що місія С. Дель-
віга при відбутті з Тернополя інформувалась міні-
стром закордонних справ УНР Андрієм Лівиць-
ким, який попереджав про можливе перебування 
у Варшаві дипломатичного представника УНР 
Б. Курдиновського, призначеного попереднім 
міністром К. Мацієвичем, взв’язку з чим, його 
повноваження анульовані.

Невдовзі на одному зі спільних спільних засі-
дань обох делегацій з’явився згадуваний Б. Кур-
диновський, якого Т. Розвадовський представив, 
як «дипломатичного представника УНРеспубліки 
у Польщі, полк. Курдиновського». Який зачитав 
членам української місії свої повноваження, підпи-
сані попереднім міністром зовнішніх справ УНР, 
К. Мацієвичем. Після чого Б. Курдиновський став 
переконувати, що Україна змушена робити Польщі 
значні поступки, бо «без допомоги Польщі УНР не 
може сама вибороти собі самостійности». Також 
він доводив, що українська делегація повинна пого-
дитися без вагань на всі польські вимоги, навіть 
політичного характеру. Зважаючи на категоричну 
заяву міністра А. Лівицького, українська делегація 
відмовилася визнавати Б. Курдиновського діючим 
дипломатом УНР і висловила протест проти того, 
щоб він і надалі брав участь у засіданнях делегацій. 
З цим польська сторона погодилась і Б. Курдинов-
ський більше на засіданнях не з’являвся, виїхавши 
назад до Варшави [4, с. 95–96].

Розуміючи, що галичани не погодяться з 
такими умовами, начальник польського генераль-
ного штабу полковник С. Галлер так інструктував 
членів власної делегації: «Для Верховного коман-
дування немає значення, чи генерал Омелянович-
Павленко визнає дії делегатів Петлюри. З одного 
боку, Верховне командування прагне мати вільні 
руки щодо цього генерала та його наступальної 
акції, з іншого – бажає забезпечити стосунки 
з Петлюрою» [Гунчак, p. 198–199]. Відповідно, 
13 червня 1919 р. українську сторону поінформу-
вали, що «на випадок недотримання умов угоди 
загонами українського війська, які перебувають 
на території Східної Галичини, польське верховне 
командування залишає за собою право застосувати 
до них такі санкції, які вважатиме необхідними, 
не порушуючи, водночас, умови про припинення 
бойових дій із формуваннями, які перебувають на 

лівому березі Збруча (якщо ці останні зберігати-
муть нейтралітет)» [16, p. 174–175]. Та все ж було 
видно, що поляки стали побоюватись щораз силь-
нішого поступу Чортківської офензиви УГА, а 
разом з тим вони не знали, що І. Падеревський та 
його опікун Ж. Клемансо виторгують в Парижі на 
Мирній конференції. Тому в кінці-кінців запропо-
нували українській делегації лінію розмежування 
дещо на Захід від Збруча сподіваючись, що місія 
С. Дельвіга її прийме [4, с. 96].

На спільному засіданні 13 червня С. Дельвіг зая-
вив, що «доказом неофіційного припинення бойо-
вих дій між поляками та українцями є наказ уникати 
прямих сутичок з поляками. А атаку М. Омеляно-
вича-Павленка можна рахувати локальним непо-
розумінням, але в жодному разі не з прямого 
наказу С. Петлюри. Українська делегація надіється 
на встановлення лінії розмежування, та спільну 
боротьбу проти більшовиків, а в найближчому часі 
на тривале перемир’я між Польщею та Україною». 
На цьому ж засіданні голова української делегації 
поскаржився на брак інформації з головного штабу 
армії УНР та попросив зв’язку з Волочиськом, щоб 
в першу чергу запобігти офензиві УГА.

Взявши слово, Е. Родзєвіч повідомив україн-
ських делегатів, що він не має повноважень для 
встановлення зв’язку з головною командою УНР, 
так як мусить отримати для таких дій інструк-
цію від NDWP. Тоді генерал С. Дельвіг запитав, 
чи NDWP має щирий намір боротися проти біль-
шовиків? Стримати воєнні кроки на Галицькому 
фронті та зажадав письмового зобов’язання в цій 
справі. На це генерал Е. Родзєвіч відповів, поль-
ська армія вже тривалий час веде боротьбу з біль-
шовиками, що є найкращим доводом щирості 
намірів NDWP. Також із цією метою налагоджено 
контакт з Румунією в Східній Галичині. Поляки 
в свою чергу стримали свої воєнні кроки, але гене-
рал М. Омелянович-Павленко розпочав воєнну 
акцію. С. Дельвіг поцікавився, чи після припи-
нення бойових дій поляки закриють ті відтинки 
фронту проти більшовиків, де відсутні українські 
війська від Прип’яті до Дністра, та чи забезпечать 
поляки тил для української армії за рахунок час-
тини територій Волині та Східної Галичини, які 
в даний час займають польські війська. Також 
українці сподівались на повернення частини 
залізничного парку втраченого ними на лінії Тер-
нопіль – Броди. У відповідь Е. Родзєвіч зазна-
чив, що поки що польська делегація не отримала 
повноважень проводити перемовини у справі при-
пинення воєнних дій з Варшави, але готова вести 
діалог в цьому напрямку [16, p. 185–186].
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14 червня 1919 р. в 20:30 польська делегація 
отримала відповідні інструкції офіційно вести 
перемовини в справі припинення бойових дій з 
УНР. 15 червня 1919 р. втрата Тернополя і виму-
шений відступ Галицько-Волинського фронту 
різко змінили позицію Варшави. Її бажання мати 
вільні руки стосовно УГА раптово випарувалося. 
Зараз польські представники наполегливо вима-
гали письмового підтвердження, що М. Омеляно-
вич-Павленко підпорядковується наказам С. Пет-
люри та щоб йому звеліли негайно припинити 
наступ [16, p. 177]. Цього ж дня, об 11:00, Марян-
ський зачитав деякі пункти інструкції NDWP 
щодо припинення військових дій, в свою чергу 
С. Дельвіг зауважив, що членам його делегації 
потрібний час, щоб відредагувати відповідь на 
зазначені польською стороною умови.

Вже о 17:00 С. Дельвіг виклав основні тези 
відповіді української сторони, в яких, зокрема, 
йшлося про те, що: а) армія УГА є частиною Дієвої 
армії УНР; б) Головна команда УНР не має наміру 
воювати з поляками, а хоче об’єднатись з ними в 
спільній боротьбі проти більшовиків; в) М. Оме-
лянович-Павленко повністю підлягає наказам 
Головного отамана С. Петлюри; г) щодо вимоги 
NDWP про стримання воєнних дій з боку УГА, 
то таку саму вимогу ставить українська делега-
ція до польських агресивних дій; д) українські 
делегати пропонують встановити польсько-укра-
їнську лінію розмежування на ділянці фронту, на 
якій знаходились польські та українські війська 
1 червня 1919 р. о 16:00; е) для українських військ 
в незалежності від національності, кожен біль-
шовик Росії є узурпатор, а більшовик-українець 
вважається зрадником; є) українська делегація в 
загальному погоджується з умова запропонова-
ними польською стороною [16, p. 187–188].

Зі свого боку польська сторона вперто домага-
лася письмових зобов’язань від української деле-
гації щодо справжніх відносин між генералом 
М. Омеляновичем-Павленком і С. Петлюрою та 
стримання військових дій проти поляків. Щодо 
демаркаційної лінії, то про неї польська делега-
ція готова говорити після припинення будь-яких 
військових дій з обох сторін конфлікту. Зі свого 
боку С. Дельвіг знову поскаржився на брак інфор-
мації з головної команди Дієвої армії УНР, тому не 
може надати ствердних відомостей про військову 
акцію відділів Омеляновича-Павленка. Генарал 
Е. Родзєвіч під час дискусії поцікавився, чи відомо 
українській делегації про роль в якій нещодавно 
виступив генерал О. Греков в УГА. Полковник 
армії УНР П. Липко ствердно заявив, що О. Гре-

ков є головнокомандувач УГА, а М. Омелянович-
Павленко йому безпосередньо підпорядковується. 
Український офіцер наголосив, що поляки, все ж, 
не дотримались попередніх домовленостей про 
обопільні ненапади і 14 червня 1919 р. зайняли 
Підволочиськ. На це Е. Родзєвіч відповів, поляки 
шукаючи контакту з українськими військами і 
виконуючи наказ NDWP дійти до р. Збруч, одразу 
після зайняття Підволочиська припинили своє 
просування на схід. Також ці дії були обумовлені 
безпековими заходами на території Східної Гали-
чини, де населення наражалося на грабунки та 
знущання зі сторони дезертирів української армії. 
Для забезпечення захисту цивільного населення 
від нападу більшовиків потрібна регулярна армія 
і саме цю функцію намагалося виконувати поль-
ське військо [16, p. 189].

С. Дельвіг наполегливо доводив представни-
кам польської делегації, що армія УНР залишила 
зазначені території, щоб уникнути військового 
контакту з поляками. Що ж стосується решти 
територій, то армія УНР була здатна забезпечити 
спокій і безпеку її мешканців. Зі слів Е. Родзє-
віча полковник Д. Антончук зробив висновок, що 
поляки свідомо проводили офензиву до Збруча, не 
шукаючи будь-якого порозуміння з УНР. Полков-
ник П. Липко підтверджуючи слова Д. Антончука 
повідомив, що, виїхавши з Тернополя до Підволо-
чиська о 6.30 12 червня, не зустрів по дорозі жод-
ного польського жовніра, натомість Підволочиськ 
на той час був у руках української армії, що міг 
підтвердити підпоручник польської армії Урбан, 
який супроводжував українських офіцерів до Під-
волочиська. Зі свого боку капітан польської армії 
Т. Розвадовський виправдовувався, що просу-
вання польських військ на схід супроводжувалось 
браком інформації про ситуацію в тому регіоні та 
внаслідок несподіваної атаки більшовиків, а в часі 
даного просування поляки не зустрічали жодних 
українських військ.

Генерал С. Дельвіг запевнив польську делега-
цію, що українці іменем головної команди військ 
УНР зобов’язуються швидко встановити поря-
док і адміністрацію територій, які займе україн-
ська армія. Е. Родзєвіч поцікавився в який спосіб 
українська сторона стримуватиме воєнні кроки 
щодо поляків. Щодо цього С. Дельвіг зазначив, 
що після отримання умов зі сторони поляків в цій 
місцевості керівництво армії УНР віддасть наказ 
про припинення військових дій, після чого відійде 
на домовлену попередньо лінію розмежування. 
Зі свого боку Е. Родзєвіч неухильно вимагав пись-
мового зобов’язання зі сторони М. Омелянович-
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Павленка щодо виконання наказів головного ота-
мана УНР С. Петлюри. Це застереження поляків 
було зумовлене їхньою недовірою в питанні того, 
чи виконає М. Омелянович-Павленко умову при-
пинення бойових дій, яка можливо буде підписана 
між поляками та українцями. Генерал С. Дельвіг 
запропонував, щоби припинення військових дій 
для можливості проведення подальших перегово-
рів наступило одночасно з обох сторін конфлікту 
та одразу після встановлення тимчасової лінії роз-
межування. Е. Родзєвіч пообіцяв дати ствердну 
наступного дня [16, p. 190–191].

Добре проінформована про зміни на фронті 
польська сторона двома руками вхопилася за 
пропозицію С. Дельвіга. Одночасно отримавши 
інформацію з галицького фронту про те, що гали-
чани розбили п’ять польських дивізіонів вже 
майже на лінії Броди – Золота Липа, польська 
делегація погодилась на укладання умови про 
припинення вогню [3, с. 312].

16 червня 1919 р. після попередньої конферен-
ції Е. Родзєвіча з С. Галлером, голова польської 
делегації представив на засіданні о 14:00 Умову 
припинення бойових дій (надалі Умова) укра-
їнським делегатам. Згідно з якою, всі військові 
відділи обох сторін конфлікту відходять на лінію 
фронту, яка була станом на 1 червня 1919 р., а після 
дотримання всіх пунктів Умови, переговори про 
встановлення тривалого військового перемир’я 
перенесуть до Варшави. Українська делегація 
після узгодження деяких пунктів прийняла Умову 
запропоновану поляками, яка була підписана 
обома делегаціями о 23:30 [16, p. 191], а наступ-
ного дня її копію було направлено до Парижа.

Такий вибір С. Дельвіга пояснюється штучно 
створеною інформаційною ізоляцією, внаслідок 
якої українська делегація не мала змоги регулярно 
отримувати вказівки командування та звістки про 
події на фронтах [7, aрк. 33]. У розпорядженні 
С. Дельвіга була тільки інформація, отримана 
членами його делегації в штабі Дієвої армії УНР 
ввечері 9 червня. На той час зв’язку з УГА у над-
дніпрянців не було [16, p. 180–182]. Не знаючи 
масштабу змін, викликаних Чортківською офен-
зивою, генерал С. Дельвіг гадав, що на 15 червня 
позиції УГА знаходяться значно ближче до Збруча, 
ніж обрана ним лінія.

Інформація про підписання польсько-україн-
ської Умови одразу з’явилася на шпальтах львів-
ських газет, зокрема в повідомленні єврейського 
часопису «Chwilа» читаємо, що «згідно з якою 
21 червня 1919 р. о 6 год. ранку припиняються 
будь які бойові дії на польсько-українському 

фронті. А після виконання всіх вимог умови, між 
поляками та українцями мають розпочатися пере-
говори про перемир’я у Варшаві» [11, s. 1]. Тим-
часова лінія розмежування військ мала проходити 
від Збруча північним берегом Дністра аж до схід-
ного берега ріки Золотої Липи. Дальше на північ 
лінія проходила по східному березі Золотої Липи, 
але на південь від Бережан зміщувалась на схід, 
залишаючи в польських руках залізничну станцію 
і місто Бережани. Далі вона проходила на схід від 
Тернополя так, що місто і значна прилегла тери-
торія відходили до Польщі. Відтак лінія Дель-
віга мала звернути на північ в сторону джерел 
р. Стрипи і пролягати далі на північ до старого 
австро-російського кордону [4, с. 96].

Дана умова з погляду поляків мала підштов-
хнути керівників ЗОУНР до добровільного при-
пинення боротьби. Це була справді хитромудра 
умова з боку поляків, тому що вона забезпечувала 
для них велику концентрацію військ у Тернополі 
і з огляду на те, що всі лінії оборони на східнога-
лицькому Поділлі пролягали з півночі на південь, 
поляки могли будь-якої миті потужним ударом із 
Тернополя на Південь на протязі кількох днів зни-
щити УГА [3, с. 313].

17 червня 1919 р. два члени української деле-
гації залишили Львів о 7 год. ранку і виїхали 
в товаристві польського підпоручника Урбана 
до штабу військ УНР С. Петлюри, щоб передати 
текст підписаної Умови, вже о 12:40 вони пере-
тнули лінію польських позицій під Зборовим 
[16, p. 191]. 22 червня «Gazeta Lwowska» повідо-
мила, від командуючого УГА О. Греков надійшов 
лист, в якому йшлось про те, що НК УГА не пого-
джується на жодне припинення бойових дій, так 
як вона не наділяла нікого повноваженнями про 
такі дії. Далі в статті йшлося, що у поляків вини-
кає питання про легітимність переговорників УНР 
в Львові, які запевняли, нібито УГА підлягає їхнім 
наказам. Репрезентанти коаліції Антанти повинні 
дізнатися про факт недотримання українцями умов 
перемир’я. А заодно весь світ має зрозуміти, чого 
варті мирні перемовини з українцями [14, s. 5].

24 червня 1919 р. був оприлюднений офіційний 
комунікат Варшавського генерального штабу від 
21 червня в якому вказувалось, що командуючий 
УГА О. Греков повідомив польську сторону про 
невизнання Умови, підписаної між делегатами 
С. Петлюри та поляками, а отже, припинення 
бойових дій з ініціативи українців зірване [15, s. 1].  
З вищесказаного можна зробити висновок, що 
польсько-українській Умові, підписаній С. Дель-
вігом та Е. Родзєвічем 21 червня 1919 р., не суди-
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лося бути реалізованою через Чортківський 
наступ УГА, але поляки, використовуючи її та 
посилаючись на неї, апелювали проти «проти-
правного» поводження УГА.

Для ЗОУНР тимчасове припинення бойо-
вих дій означало провал узгодженого 13 червня 
1919 р. вищим політичним і військовим керів-
ництвом плану подальшої визвольної боротьби. 
Ратифікація підписаної генералом Дельвігом 
Умови означало б для галичан добровільне само-
губство, а для наддніпрянців – свідому зраду. 
Вмотивовану і вичерпну відмову польське коман-
дування отримало листом, датованим 19 червня 
1919 р.: «Довідавшись від заступників отамана 
Петлюри, що у Львові проходять переговори про 
припинення військових дій з Польщею. НК УГА 
інформує, що ніхто не був уповноважений укла-
дати таку умову від імені Західної Області УНР. 
Проте ми користуємося цією нагодою, щоби знову 
повторити, що ми завжди готові припинити війну 
про Польщі, підкоритися справедливому третей-
ському суду Антанти та під її директивами долу-
чити всі наші сили до загальної боротьби з біль-
шовиками. Однак погодитися на якесь тимчасове 
припинення вогню ми не можемо» [2, с. 455–456].

Припинення польсько-української війни обі-
цяло С. Петлюрі як негайну допомогу УГА 
у боротьбі з більшовиками, так і бажану під-
тримку з боку Польщі й Антанти. На заваді стояла 
тільки непримиренна позиція керівників ЗОУНР, 
які аж ніяк не хотіли добровільно зректися влас-
ної території [1, с. 17].

Та все ж у боротьбі примітивного розрахунку 
зі здоровим глуздом переміг останній. Не зміню-
ючи офіційного ставлення до Диктатури, голова 
Ради народних міністрів Борис Мартос та викону-
вач обов’язків міністра закордонних справ Андрій 

Лівицький 21 червня 1919 р. інформували гене-
рала О. Грекова, що Головний отаман у згоді з уря-
дом УНР «не вважає за можливе затвердити під-
писану 16 червня 1919 р. Умову про припинення 
військових дій» [6, aрк. 81]. Варто зауважити, що 
відмовившись від ратифікації підписаної С. Дель-
вігом Угоди, С. Петлюри та його міністри, все 
ж, ніяк не могли забути відмови уряду ЗОУНР 
в її легітимізації. Жертвою цієї «політики» стала 
справа передачі УГА австрійських набоїв під час 
переможної Чортківської офензиви.

Висновки. Отже, С. Петлюрі не вдалося вті-
лити в життя свій задум, за допомогою підписання 
Умови налагодити зносини із Польщею, так як 
керівники ЗОУНР не бажали будь-якого перемир’я 
з поляками, вважаючи їх головним своїм воро-
гом. У вище викладений період визвольної війни 
ЗОУНР та УНР, українці не зуміли створити єдину 
соборну збройну силу й виробити одну визвольну 
стратегію. А проведений аналіз спроб польсько-
українських домовленостей про припинення 
війни свідчить, що вони не могли привести до 
широкомасштабних переговорів, які визнали б 
існування УНР та ЗОУНР, чого добивався україн-
ський народ на своїх етнографічних землях. Поль-
ська сторона виходила з того, що Східна Гали-
чина – інтегральна частина Польської держави 
і йшла на переговори тільки в критичні для неї 
моменти з метою, щоб виграти час і отримати вій-
ськову допомогу за сприянням Антанти. Тож здо-
бувши власну незалежність польський політич-
ний та військовий провід за допомогою Антанти 
відмовив у такому ж праві українському народу. 
А Паризька мирна конференція своїм доленосним 
рішенням від 25 червня 1919 р. вирішила галицьке 
питання на користь Польщі, що робило подальшу 
збройну боротьбу УГА безглуздою.
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Lyzen Yе.V. S. DELVIG’S MISSION AND THE CONDITION FOR THE TERMINATION  
OF MILITARY ACTION WITH POLAND

The article reveals the reasons that prompted the Chief Ataman of the UPR Simon Petliura to send a mis-
sion to Polish-occupied Lviv, under the general leadership of General Serhiy Delvig, and to negotiate a tempo-
rary cessation of hostilities between the UPR and Poland. After all, according to S. Petliura, such a diplomatic 
move would allow to get rid of one of the opponents for a while, and to concentrate all available forces in the 
fight against the Bolsheviks.

It was proved that the mission formed by the Directorate, headed by S. Delvig, was to determine with the 
Polish side the direction of the demarcation line on the Polish-Ukrainian front, as well as to negotiate a lasting 
peace and joint struggle against the Bolshevik offensive. At the same time, the Ukrainian delegation had to 
defend the Barthelemy line as a demarcation line. In the event that this could not be achieved, S. Delvig had to 
seek a line that would run parallel to the line proposed by J. Barthelemy as little as possible to the east.

The course of meetings between the Ukrainian and Polish delegations, which took place from June 7, 1919 
to June 16, 1919 in Lviv, is revealed. It was emphasized that as a result of these negotiations a controversial 
Condition for the cessation of hostilities was signed, which was not supported by the political and military 
leaders of the ZOUNR. Since the latter believed that any agreements with the Poles lead to territorial conces-
sions of the UPR at the expense of Eastern Galicia. Instead, for S. Petliura, the Condition was to be the key to 
success in the war with Bolshevik Russia.

It was established that the Polish side went to sign the Agreement with the UPR delegation, under the pres-
sure of the dangerous situation that developed at that time on the Galicia-Volyn front as a result of the Chortkiv 
offensive operation of the UGA. It was this circumstance that forced the Poles to sign an Agreement with the 
Ukrainians with a clearly defined demarcation line.

Key words: UNR, S. Delvig, E. Rodzevich, UNR mission, ZOUNR, Poland, S. Petliura, negotiations.
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«PHOTOGRAPHIC VIEW ALBUM OF NEWCASTLE-ON-TYNЕ»  
ЯК СВІДОЦТВО ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ МІСТА  
НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Стаття присвячена історико-культурному аналізу альбому фотографій під назвою 
«Photographic View Album of Newcastle-on-Tynе» та його ролі у відображенні реалій соціо-
культурного та економічного розвитку міста. У статті досліджено історію друку цього 
альбому та визначено дату його виходу у світ. Доведено, що видання альбому проходило за 
активною участю відомого у місті ювелірного магазину. Встановлено, що він був розташо-
ваний на одній із респектабельних вулиць міста під назвою Grainger street і належав Марку 
Абрахамсу. З’ясовано, що Марк Абрахамс переслідував декілька цілей. По-перше, це реклама 
самого магазину. По-друге, це популяризація міста Ньюкасла на Тайні. Саме з цією метою 
замовлення на виготовлення альбому було доручено одній із найвідоміших у Англії фірм під 
назвою «Valentine & Sons» із міста Данді (Dundee). З’ясовано, що виготовленням фотографій 
ця фірма займалась із початку 50-х р. ХІХ ст. Її засновником був Джеймс Валентин. Аналіз 
діяльності фірми дав змогу зробити висновок про те, що в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
вони спеціалізувалися на виробництві поштових карток, альбомів із краєвидами різних міст 
Великої Британії для їхньої реклами з туристичною метою. У статті сфокусовано увагу на 
вивченні комплексу фотографій, які характеризують умови та особливості суспільно-еконо-
мічного розвитку міста. Доведено, що фотографії з альбому мають виняткове значення під 
час оцінки масштабів архітектурних перетворень у Ньюкаслі. Особливу увагу приділено ролі 
вугільної промисловості у розвитку транспортної сфери міста, у будівництві залізничних 
шляхів і мостів через річку Тайн. Аналіз фотографій надав можливість відстежити факти 
прискореного соціального розвитку міста. Загалом, дослідження альбому як історичного 
джерела сприяло підтвердженню факту великого значення для розвитку міста саме приват-
ної ініціативи. У статті доведено, що системне вивчення та аналіз фотографій надають 
можливість уявити більш об’єктивну картину економічного та культурного розвитку міста 
Ньюкасл на Тайні на початку ХХ ст.

Ключові слова: Ньюкасл на Тайні, фотографія, Марк Абрахамс, архітектура, туризм, 
фірма «Valentine & Sons».

Постановка проблеми. Традиційний підхід 
до вивчення історичного минулого передбачає, як 
правило, аналіз того, що було зафіксовано в соці-
альній пам’яті за допомогою письмових джерел. 
Важливу роль відіграють при цьому літературні 
твори, мемуари, листи. Але добре відомо, що такі 
джерела вимагають від дослідника зваженого, 
ретельного критичного підходу. Без цього дослід-
ник ризикує отримати не досить об’єктивну кар-
тину минулого або лише загальні силуетні обриси 
історичних подій. Нові тенденції розвитку науко-
вих знань, пов’язані з осмисленням феноменів 
світової, національної та локальної історії люд-
ства через призму історії повсякденності, роблять 
усе більш затребуваними нові дослідницькі під-
ходи, орієнтовані на комплексне різнобічне дослі-
дження традиційного життя людського соціуму. 

При цьому значно розширюється необхідність 
використання нових груп історичних джерел; 
таких, які б надавали можливості дослідникові 
пролити світло на механізм виникнення тради-
ційних уявлень, культурних, архітектурних, мис-
тецьких феноменів. І з цього погляду важко пере-
оцінити значення фотодокументів для вивчення 
історичного минулого. Старі фото назавжди 
закарбували історію людей, їхніх сімей і навіть 
міст. Вивчення фотографій надає можливість 
звернути увагу на різні аспекти розвитку суспіль-
них відносин, об’єктивно оцінити чинники та 
фактори економічного розвитку. Фотозображення 
надають можливість щонайменше краще зрозу-
міти інформацію, що отримується з інших дже-
рел. Вони полегшують історичні дослідження, 
значно доповнюють їх. І з цього погляду дослі-
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дження фотографій, які містяться в альбомі під 
назвою «Photographic View Album of Newcastle-
on-Tynе», має виняткове значення під час оцінки 
фактів прискореного соціального розвитку міста 
в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. [11].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Враховуючи особливості теми, наукову літера-
туру, яку використано під час написання статті, 
було розподілено на два блоки. У першому 
блоці проаналізовано роботи авторів, які при-
діляли увагу саме поняттю історичної фото-
графії, методиці дослідження фотодокументів. 
Роботу німецького дослідника В. Беньяміна під 
назвою «Коротка історія фотографії» використано 
у роботі, зважаючи на її увагу до філософського 
аналізу феномена фотографії, впливу художніх 
образів на формування культури суспільства [2]. 
У роботі В. Савчука «Філософія фотографії» ана-
лізується феномен фотографії, досліджуються 
погляди відомих філософів на мистецтво фотогра-
фування та його вплив на формування суспільних 
реалій [7]. Під час розгляду проблем, пов’язаних з 
історією виникнення фотографії, етапів розвитку 
цього мистецтва було розглянуто «Лекції з істо-
рії фотографії» В. Левашова, де автор комплексно 
розглядає еволюцію техніки фотографування, біо-
графії найбільш відомих митців жанру [5]. Для 
атрибутації самого альбому виникла необхідність 
у дослідженні англійських джерел. Перш за все 
необхідно було з’ясувати, якою мірою фотографії, 
зібрані в альбомі, чи сам альбом відомі у Вели-
кій Британії, а передусім у самому Ньюкаслі. Для 
цього було досліджено збірки фотодокументів, 
які містяться на офіційному сайті Tyne & Wear 
Archives & Museums [13]. Це великий музей, який 
керує дев’ятьма музеями і галереями по всьому 
регіону, до його складу входять також художня 
галерея та архів. На сайті містяться фотографії 
міста, його різних районів, підприємств, пам’яток 
архітектури. З цього погляду їх аналіз був необ-
хідним для порівняння, а також для встановлення 
дати публікації альбому. Також використано 
ресурси аматорського сайту, на якому зібрано 
фотографії м. Ньюкасл на Тайні та прилеглих 
територій, причому фотографії впорядковано з 
урахуванням хронологічного та географічного 
факторів [12]. До другого блоку належить літе-
ратура, яка пов’язана з дослідженням проблем та 
особливостей розвитку міста Ньюкасл на Тайні 
в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. З цього погляду 
дуже важливою для написання статті була робота 
М. Джонсона, присвячена розвитку архітектури та 
благодійності у місті у ХІХ ст. [9]. Для розуміння 

особливостей суспільно-економічного розвитку 
міста було використано роботи В. Євсеєва [4], 
Я. Абрамова [1], а також роботи, що надають 
можливість розглянути соціальні та архітек-
турні зміни міста в контексті загального розвитку 
Англії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Такими є 
роботи Л. Пікард [6], Дж. Тревельяна [8], Е. Бріґґс 
і П. Клевін [3].

Постановка завдання. Метою статті є атрибу-
тація та виявлення культурно-історичної цінності 
альбому під назвою «Photographic View Album of 
Newcastle-on-Tynе» як такого, що проливає світ на 
формування та зростання промислового й торго-
вельного потенціалу міста Ньюкасл на Тайні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Здебільшого фотодокументи зібрано у спеціаль-
них сховищах, архівах. Але не варто забувати, що 
одним із місць, де може бути знайдено історичні 
фотографії, є «блошині» ринки. У статті буде роз-
глянуто фотоальбом під назвою «Photographic 
View Album of Newcastle-on-Tynе» [11], який було 
придбано на одному з таких одеських ринків. 
Саме цим фактом може бути пояснено відсутність 
посилання на його місце зберігання. Цим же фак-
том пояснюється відсутність вказівки про те, як 
він опинився в Одесі, а також відсутність свідо-
цтва про його попереднього власника.

Звернемось до загальних характеристик 
вигляду альбому. Зазначимо, що він має вигляд 
коштовного видання. Темно-червона обкла-
динка, оздоблена золотим рослинним орнамен-
том. Також золотими літерами надруковано його 
назву, і вказано, що альбом видано «The London 
Emporium», який розташований за адресою 
63 Grainger Street West. Альбом має 21 сторінку, 
на яких розташовано 20 фото різних видів міста. 
На останній сторінці міститься рекламне ого-
лошення, яке дає можливість з’ясувати, під чим 
патронатом видано цей альбом. Було з’ясовано, 
що «The London Emporium» – це назва відомого 
у місці ювелірного магазину [9, с. 212–213]. Він 
належав Марку Абрахамсу, чий портрет зобра-
жено в центрі рекламного оголошення. Тут же 
міститься посилання, що магазин було засновано 
в 1885 р. Реклама наголошує, що в магазині мож-
ливо обміняти іноземну валюту, придбати годин-
ник та ювелірні прикраси із золота та срібла, пові-
домляється, що магазин також торгує дорогим 
фарфором, посудом відомих марок і «багатьма 
іншими речами на спогад» [11, с. 21]. Поліграфія 
альбому та розкішне оформлення його обкла-
динки є свідоцтвом того, що торговельні справи 
йшли у власника магазину досить добре. Про це 
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свідчить і вказана у рекламі адреса магазину. Це 
респектабельна вулиця Ґрейнджер, 63. На жаль, в 
альбомі не вказано дату його друку. Але приблиз-
ний рік його виходу у світ все ж встановити мож-
ливо, уважно розглянувши фотографії.

Відомо, що Ньюкасл розташований на півден-
ному сході Англії. Головною водною артерією 
міста є річка Тайн. Ще починаючи з XVI ст. Нью-
касл був важливим промисловим центром [4]. 
Основу його економіки становила вугледобувна 
промисловість. Розвивались також суміжні 
з вугільною промисловістю суднобудівельна 
галузь і машинобудування. Швидкими темпами 
зростали фінансова сфера та роздрібна торгівля. 
На початку другої половини ХІХ ст. Ньюкасл стає 
центом індустріального регіону Tyneside. У пошу-
ках роботи до міста прибувають люди. Населення 
Ньюкасла активно зростає. Це було загальною 
тенденцією для всієї Англії. [6, с. 143–144].  
Більшість робітників оселялась у переповнених 
квартирах, що були розташовані в центрі міста. 
Фото з альбому, яке підписано «А Bit of Old 
Newcastle», закарбувало один із прикладів такого 
житла [11, с. 14]. Вузенька вулиця утворена ста-
рими цегляними будинками. Маленькі тротуари 
та сама вулиця вкрито нерівною кам’яною бруків-
кою. Зовнішній вигляд цих будинків яскраво ілю-
струє бідне життя їхніх мешканців. Звернувшись, 
до порівняння фото з альбому з фотографією цієї 
ж вулиці, яка розташована на сайті «Photographs 
of Newcastle Upon Tyne» під назвою «Castle 
Garth, looking towards St. Nicholas Cathedral from 
the corner of Dog Leap Stairs» і датована 80-ми р. 
ХІХ ст., можна зробити висновок, що життя 
вулиці та її мешканців майже не змінилося до 
початку ХХ ст. [12]. Виняток становить присут-
ність на фото з альбому чорного кота, який сидить 
майже посередині вулиці. Тут неможливо не пого-
дитись із висловлюванням В. Савчука: «Мисте-
цтво зображення складається у «випаровуванні» 
одиничного в момент фотоподії – і ми починаємо 
бачити знакові риси часу» [7, с. 44]. Треба зазна-
чити, що на першій сторінці альбому вказано, що 
фотографії та публікацію було виконано фірмою 
під назвою «Valentine & Sons» із шотландського 
міста Данді (Dundee) [11, с. 1]. І це дуже важли-
вий факт. Річ у тому, що цю знамениту фірму було 
засновано ще в 1851 р. Джеймсом Валентином. 
Майстер і його сини – Вільям і Джордж – дуже 
скоро побудували успішний бізнес. Їхня фірма 
займалася фотографією, публікацією поштових 
карток із краєвидами різних міст і країн. Одним із 
головних видів їхньої діяльності було знайомство 

англійців із різного роду архітектурними та істо-
ричними пам’ятками як у самій Англії, так і за її 
межами [11]. Отже, ці фотографії мали приваблю-
вати відвідувачів у модні міста, курорти загалом, 
сприяти поширенню туризму в країні. Роздивляю-
чись фотографії з альбому, можна стверджувати, 
що його творці були професійними фотографами 
і справжніми митцями. Альбом надає можливість 
глядачу нібито поринути в атмосферу міста, про-
гулятися його вулицями, майже подихати пові-
трям Ньюкасла. Про таку майстерність згадував 
у своїй книзі Вальтер Беньямін: « Що таке, власне 
кажучи, аура? Дивне сплетіння місця і часу: уні-
кальне відчуття далини, яким би близьким при 
цьому не був предмет, що розглядається» [2, с. 73].

Перейдемо до дослідження часу видання аль-
бому. Для цього звернемо увагу ще на одну зі сфер 
розвитку промисловості Ньюкасла, становлення 
якої знайшло відображення на сторінках фото-
альбому. Власники вугільних шахт інвестували 
в компанії, яки були постачальниками електро-
енергії. Це було досить далекоглядним рішенням, 
бо ринок електрики збільшував попит на вугілля. 
Як наслідок цього у Ньюкаслі почався активний 
розвиток суспільного транспорту, а саме – трам-
ваїв. Уже у другій половині ХІХ ст. виникла необ-
хідність у суспільному транспорті. Необхідно 
було з’єднати робітничі окраїни з центром міста, 
надати можливість робітникам переселитись із 
перенаселеного центру та водночас мати мож-
ливість швидко дістатися роботи. Кінні трамваї 
почали використовуватись у Ньюкаслі з 1879 р. 
Перші електричні трамваї з’єднали райони Бей-
кера, Елсвіка, Госфорта з центром міста. Це ста-
лось у 1901 р. [9, с. 89]. Ця дата надає можливість 
визначити приблизну дату виходу у світ і самого 
альбому. Річ у тому, що на кількох фото зобра-
жено саме електричні трамваї [11, с. 8, 9]. Отже, 
ми можемо стверджувати, що альбом було надру-
ковано не раніше ніж 1901 р.

Звернемось до аналізу інших фото з альбому. 
На фото, які підписано «Newcastle from Rabbit 
Banks» та «Elswick Works», зображено склади та 
інші промислові об’єкти міста [11, с. 3, 15]. Останнє 
фото вражає масштабністю цих споруд. Відомо, 
що у другій половині ХІХ ст. спостерігається 
формування великого попиту на кам’яне вугілля 
[8, с. 557]. Це привело до необхідності розвитку 
інфраструктури міста та територій навколо. Повз 
береги Тайну зростали нові доки та вугільні порти.

Зростання економіки регіону вимагало звер-
нути увагу на модернізацію транспортної сис-
теми. Будівництво локомотивів на довгі роки 
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стало пріоритетним напрямом. Першу залізничну 
дорогу, яка проходила через Ньюкасл і з’єднувала 
його з містом Карлайл, було побудовано в 1838 р. 
З 1870 р. і до початку ХХ ст. кількість вугілля, що 
перевезла залізниця, зросла з 16 млн т до 41 млн т.  
Однією з найвідоміших фірм, що займалась 
інженерними роботами на залізниці Ньюкасла, 
була фірма, яку очолював Роберт Стівенсон 
[9, с. 89–90]. На ній працювала приблизно тисяча 
робітників. До речі, він був сином відомого вина-
хідника Джорджа Стівенсона, який заснував 
у Ньюкаслі фабрику з виробництва локомотивів 
ще в 1823 р. Крім того, Д. Стівенсон брав активну 
участь у проєктуванні низки залізничних доріг 
у Англії. Він керував будівництвом першої лінії 
залізниць (Стоктон – Дарлінґтон). Потім працю-
вав над будівництвом осі північ-південь між Лон-
доном та Единбурґом. [1]. Саме ця гілка залізної 
дороги проходила через Ньюкасл, де постала 
необхідність будівництва мосту через річку Тайн. 
Саме Дж. Стівенсон був розробником цієї велич-
ної споруди [9, с. 89–90]. Недарма цей міст отри-
мав назву High Level Bridges і був відображений 
на кількох фото з альбому[11, с. 2–4]. Одна зі 
сторінок альбому присвячена і самому Стівен-
сону [11, с. 11]. У центрі міста йому було вста-
новлено монумент, який свідчив про повагу як до 
піонера залізних доріг, так і про важливий внесок 
залізних доріг у розвиток Ньюкасла.

Продовжуючи розгляд мостів, фото з якими 
містились на сторінках альбому, неможливо не 
звернути увагу на міст, що також з’єднував береги 
річки Тайн [11, с. 2]. Його було побудовано поряд 
із залізничним мостом Стівенсона, але він був 
значно нижчим за нього. Вже в 70-і рр. ХІХ ст. 
виникла необхідність з’єднати район Гейтсхед та 
набережну Ньюкасла. Вкрай важливим було при 
цьому не обмежити прохід кораблів річкою Тайн. 
Цей проєкт розробив видатний бізнесмен і благо-
дійник м. Ньюкасл – Д. Армстронґ. Його фірма 
приділяла увагу інноваціям у будівництві. Новий 
міст міг обертатись. Посеред річки було зведено 
опорну споруду, у якій містився гідравлічний при-
стрій. Саме завдяки ньому міст повертався і давав 
вільний прохід водному транспорту. Його було 
урочисто відкрито влітку 1876 р. та дано йому 
назву Swing Bridge [9, с. 91].

Варто зазначити, що судноплавство відігравало 
важливу роль у економічному розвитку Ньюкасла. 
Багато хто із власників шахт використовував саме 
водний шлях для транспортування вугілля. Нью-
касл мав і свої суднобудівні заводи. Фірми Вільяма 
Мілберна і Чарльза Мітчелла виготовляли судна 

не тільки для шахтових магнатів Ньюкасла, їхні 
судна користувались попитом у всьому світі. Ще 
в 1850 р. у Ньюкаслі було скликано комісію, яка 
мала розглянути питання покращення умов суд-
ноплавства на р. Тайн. Першим на черзі було 
питання про поглиблення дна ріки. Визнаючи, що 
промисловість Ньюкасла багато в чому залежить 
від судноплавства, основну суму на ці роботи 
виділили підприємці Ньюкасла [9, с. 91–92]. 
Також було споруджено нові пірси. Саме їх зобра-
жено на одному з фото з альбому [11, с. 20].

Незважаючи на той факт, що Ньюкасл мав 
імідж індустріального міста, торгівля в ньому 
відігравала не менш важливу роль. Починаючи з 
XVIII ст. зростання населення та транспортних 
зв’язків створювали умови для розвитку тор-
говельної сфери. Роздрібна торгівля була гарно 
інтегрована у міське середовище. Якщо погля-
нути на фото, то можна помітити той факт, що всі 
перші поверхи будинків віддано під магазини. І це 
не дивно, бо шахтарі цього регіону були одними 
з високооплачуваних робітників. Зі свого боку 
маса клерків і різного роду міських службов-
ців теж мала гарний прибуток і могла витрачати 
його в магазинах Ньюкасла. Саме про цей період 
писали у своїй роботі Е. Бріґґс і П. Клевін: «Низькі 
відсоткові ставки заохочували певні види інвести-
цій тоді, коли падав коефіцієнт прибутку, зростав 
реальний дохід найманих працівників, поліпшу-
вались їхні життєві стандарти…» [3, с. 175].

Проаналізуємо, якою мірою торгівля сприяла 
модернізації самого міста. На початку ХІХ ст. 
основна торгівля була зосереджена на набереж-
ній Ньюкасла. Однак у 1830-х рр. Річард Ґрейн-
джер, відомий архітектор і меценат, цілеспря-
мовано почав розвивати тогочасне так зване 
верхнє місто. Це сучасний центр Ньюкасла, 
який було складено з дев’ятьох нових вулиць. 
Вони були спроєктовані надзвичайно елегантно 
та вишукано. Величні будівлі, широкі тротуари 
мали великий потенціал для майбутнього торго-
вого простору. Саме в цей час на таких вулицях, 
як Neville Street, Graindger Street, Grey Street, 
з’явились універмаги та респектабельні мага-
зини. Але особливого блиску цей район набув 
у 80-ті рр. ХІХ ст. Саме в цей час було прове-
дено нову реконструкцію міста, спонсорами якої 
виступили найбагатші підприємці. Реконструкція 
обійшлася їм у 30 000 т. фунтів [9, с. 198–199].  
Центральну територію Ньюкасла було перетво-
рено в спокійний і впорядкований простір, віль-
ний від брудних вулиць, нерівної бруківки та 
інших небезпек, які можуть відвернути потен-
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ційних покупців. Перспективні фото цих вулиць 
у альбомі також привертають увагу глядача сво-
їми барочними та готичними будинками, а також 
великою кількістю респектабельних магазинів. 
Саме на вулиці Graindger Street був розташований 
і ювелірний магазин Марка Абрахамса. Цей буди-
нок був спроєктований Ґібсоном Кайлом у 1869 р. 
у готичному стилі. Він належав багатому підпри-
ємцю та господарю декількох магазинів Вільяму 
Саттону [9, с. 212–213]. Марк Абрахамс винаймав 
тут площу для свого магазину, і так діяли й інші 
підприємці, бо нерухомість у цьому районі була 
надзвичайно дорогою. Відомо, що ще в 1906 р. 
магазин перебував за цією адресою. Так вказано у 
книзі М. Джонсона [9, с. 213]. Але, спираючись на 
той факт, що нами доведено пізнішу дату виходу 
альбому у світ, а саме після 1911 р., це дає змогу 
стверджувати, що магазин тут залишався і в цей 
час. Подальша доля магазину та його власника, на 
жаль, поки що не з’ясована. Але важливим є той 
факт, що саме в цей період «саме в Британії виник 
новий клас підприємців-роботодавців, гордий 
своєю енергією і прагненням до нововведень, який 
шукав прибутку, а не феодів або ренти» [3, с. 78]. 
Саме тому альбом, що був виданий на гроші від 

торгівлі ювелірними прикрасами, назавжди зберіг 
вигляд міста Ньюкасл на Тайні початку ХХ ст.

Висновки. Дослідження фотографій із альбому 
під назвою «Photographic View Album of Newcas-
tle-on-Tynе», їх порівняльний аналіз з іншими 
фотодокументами надали можливість з’ясувати 
період часу, коли він був надрукований. Визна-
чити мету його видання та розглянути роль його 
замовника – Марка Абрахамса у формуванні куль-
тури підприємницької діяльності. Альбом є свідо-
цтвом не тільки серйозних перетворень і зрушень 
у економіці міста. На основі аналізу матеріалів із 
альбому можливо дійти висновку про вагомі соці-
альні зміни. Варто звернути увагу на стиль життя 
провідних громадян міста, які саме в цей період 
повною мірою перетворились у панівну еліту. 
Їхня ділова активність була пов’язана з Ньюкас-
лом, і вони щосили сприяли тому, щоб розвивати 
не тільки свою справу, але і направляли зусилля 
та значну частину своїх статків на поліпшення 
рівня життя та культури цього міста. Мабуть, тому 
проста рекламна акція ювелірного магазину пере-
слідувала ще й мету популяризації м. Ньюкасл 
на Тайні. А згодом і сам альбом перетворився на 
культурно-історичну пам’ятку.
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Likhachova O.Ye. “PHOTOGRAPHIC VIEW ALBUM OF NEWCASTLE-ON-TYNE” AS  
AN EVIDENCE OF DEVELOPMENT PECULIARITIES OF THE CITY IN THE EARLY  
XXTH CENTURY

The article is devoted to the historical and cultural analysis of the photo album “Photographic View Album 
of Newcastle-on-Tyne” and its role in reflection of the realities of socio-cultural and economic development of 
the city. The article examines the history of album printing and determines the date of its release. It is proved 
that the album was released because of the active participation of a well-known jewelry store in the city. 
According to the findings, the store was located on one of the city’s most luxurious streets, called Grainger 
street, and belonged to Mark Abrahams. Mark Abrahams pursued several goals with releasing the album. The 
first is the advertisement of the store itself. Secondly, it is the promotion of the city of Newcastle-on-Tyne. For 
this purpose, the order to produce the album was entrusted to one of the most famous companies in England 
called “Valentine & Sons” from the city of Dundee. It turned out that the company has been making photos 
since the early 1850s. Its founder was James Valentine. Analysis of the company allowed us to conclude that 
in the late XIXth – early XXth century it specialized in the production of postcards and albums with views of 
various cities in the UK in order to attract the attention of potential tourists. The article is focused on the study 
of a set of photographs that characterize the conditions and features of socio-economic development of the 
city. It has been proven that the photos from the album are of exceptional importance and allow assessing of 
the scale of architectural transformations of Newcastle. Moreover, particular attention is paid to the role of the 
coal industry in the development of the transport sector of the city and the construction of railways and bridges 
across the river Tyne. The analysis of photos provided an opportunity to trace the facts of the accelerated 
social development of the city. Overall, the study of the album as a historical source helped to confirm the fact 
of great importance of private initiative in the development of the city. The article proves that the systematic 
study and analysis of photographs provide an opportunity to present an objective picture of the economic and 
cultural development of the city of Newcastle-on-Tyne in the early XXth century.

Key words: Newcastle-on-Tyne, photography, Mark Abrahams, architecture, tourism, company “Valentine 
& Sons”.
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О РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ В ИРЕВАНСКОМ ХАНСТВЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНА В XVII–XVIII ВЕКАХ 

Середньовічне азербайджанське місто Іреван розташоване в центрі торговельних шля-
хів. Воно підтримувало торговельні зв’язки з усіма регіонами Західного Азербайджану, Ірану, 
Османської імперії, Грузії та Росії. Люди, що приїжджають із цих країн у Західний Азербай-
джан, купці, закуповували бавовна, рис, пшеницю, проса, рослинну олію, сухофрукти, шкіру, 
шерсть, вино та інші місцеві товари. Досвідчені азербайджанські купці займалися транзит-
ною торгівлею на Південному Кавказі. Вони відігравали особливу роль у торгівлі регіону.

Торгівля на Сході вважалася благородною справою, і багато хто займався цим. Міське 
населення за своїм соціальним складом було розділено на кілька категорій. У руках великих 
торговців зосередилися великі багатства, у них була низка переваг, і вони нагадували великих 
купців Московської держави.

Переважно тут товари вироблялися для продажу. Провідне місце в експорті посідав 
шовк-сирець, який вивозився на європейський ринок: тканини, сап’ян, м’яка шкіра і порцеля-
новий посуд. У міжнародному торговельному обігу були присутні різні унікальні товари та 
прикраси (спеції, добавки, дорогоцінні камені, шовк, дорогі тканини), а також товари з при-
родних ресурсів (нафта, олово, ртуть, мідь, залізо).

У XVII–XVIII століттях тут неухильно збільшувалося виробництво шовку. Між голланд-
ськими, англійськими, французькими, російськими та іншими купцями йшла гостра боротьба 
за встановлення монополії над шовком-сирцем, який вивозився в Іран і Росію.

Для розвитку зовнішньої торгівлі сефевидські шахи протегували велику торгівлю. Вони 
стояли на сторожі розвитку великої торгівлі. У східних державах було видано закон про 
особисту матеріальну відповідальність місцевих правителів за недоторканність торговців. 
У другій половині XVIII століття ситуація змінилася. З одного боку – збільшення фінансових 
потреб, з іншого – стягування місцевими правителями високих податків із населення і роз-
гляд його як джерела доходу, – призводили до занепаду торгівлі загалом.

В описуваний період було кілька торговельних шляхів. Цими торговельними шляхами хан-
ство підтримувало торговельні відносини з народами Південного Кавказу і Європи. Один 
маршрут пролягав із Тебріза в Іреван, Тифліс, Західну Грузію і по Чорному морю в Стам-
бул і Ерзурум, інший, через Трабзон, Кафу, Аккерман, Ясси, Львів і Люблін до Варшави і т.д.  
У XVIII столітті у всіх містах, де велася активна торгівля, і в декількох великих містах були 
десятки караван-сараїв.

Ключові слова: Азербайджан, Іреван, ханство, торгівля, тканини, шовк, караван-сараї.

Постановка проблемы. В статье рассматри-
ваются вопросы развития торговли в Иреван-
ском ханстве Северного Азербайджана в XVII–
XVIII веках.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Этот вопрос попутно был рассмотрен в тру-
дах С.А. Мамедова, Ф.М. Алиева и У. Гасанова, 
Г.Дж. Наджафли, Н.Ю. Мустафаева, Э.Т. Гараева 
и других. Как отдельная проблема в Азербайд-
жанской историографии в таком аспекте она рас-
сматривается впервые.

Изложение основного материала исследова-
ния. Во второй половине XVII-XVIII веков в хан-
ствах имелись достаточно благоприятные условия 

для развития торговли. Торговля играла особую 
роль в экономической жизни ханств. Она была 
в основном сосредоточена в городских центрах, 
на рынках, в киосках и караван-сараях. Например, 
после Российской оккупации только в Иреване 
было 5 рынков, 7 караван-сараев и 815 киосков.

Город Иреван находился в центре торговых 
путей. Он поддерживал торговые связи со всеми 
регионами Западного Азербайджана, Ирана, 
Османской империи, Грузии и России. Приез-
жающие из этих стран в Западный Азербайджан 
купцы закупали хлопок, рис, пшеницу, просо, рас-
тительное масло, сухофрукты, кожу, шерсть, вино 
и другие местные товары. Опытные азербайд-



169

Всесвітня історія

жанские купцы занимались транзитной торгов-
лей на Южном Кавказе. Они играли особую роль 
в торговле региона [1, с. 45–47]. 

Однако законы ханств, как и в других сферах 
страны, иногда препятствовали их общему разви-
тию. Общий спад в экономике особенно сказался на 
торговле. Ухудшение экономической жизни, хозяй-
ственный упадок, тяжелые налоги и повинности, 
отсутствие безопасности торговых путей, защиты 
личной жизни и товаров торговцев, а также частые 
войны, в конечном итоге, оказывали негативное 
влияние на общую экономическую жизнь людей.

Торговля на Востоке считалась благородным 
делом, и многие занимались этим. Городское насе-
ление по своему социальному составу было раз-
делено на несколько категорий. В руках крупных 
торговцев сосредоточились большие богатства, 
у них был ряд преимуществ и они напоминали 
крупных купцов Московского государства [2, с. 3]. 

В основном товары производились для про-
дажи. Ведущее место в экспорте занимал шелк-
сырец, который вывозился на европейский рынок: 
ткани, сафьян, мягкая кожа и фарфоровая посуда 
[3, с. 697–714, 734–750, 790–762]. Следует отме-
тить, что купцы ханств поддерживали торго-
вые отношения, как с соседними городами, так и 
с Западными и Восточными странами. Однако тор-
говля в основном носила местный характер и была 
ограничена внутренним рынком. В международ-
ном торговом обороте присутствовали различные 
уникальные товары и украшения (специи, добавки, 
драгоценные камни, шелк, дорогие ткани), а также 
товары из природных ресурсов (нефть, олово, 
ртуть, медь, железо). Однако в этот период общие 
условия торговли в ханствах были нестабильными. 
Уровень производительных сил, товарное произ-
водство, упадок натурального хозяйства и степень 
отделения ремесла от сельского хозяйства были 
основными факторами, определяющими в разви-
тие внутренней и внешней торговли страны.

В XVIII веке транзитная торговля не играла как 
раньше существенную роль. Уже широко исполь-
зовались морские пути, которые связывали Европу 
с Юго-Восточной Азией, Индией и Китаем. Тра-
диционные водные пути на восток постепенно 
теряли свое значение. Тем не менее, многие 
города восточного и западного Азербайджана, 
включая Баку и Иреван, сохранили свое значение, 
поскольку были расположены на пересечении 
караванных путей. В XVIII веке внешнеторговые 
отношения с Ближним Востоком во многом опре-
делялись товарами, производимыми в этих горо-
дах. В XVII–XVIII веках здесь неуклонно увели-

чивалось производство шелка [4, с. 791]. Между 
голландскими, английскими, французскими, рус-
скими и другими купцами шла острая борьба за 
установление монополии над шелком-сырцом, 
который вывозился в Иран и Россию. В этой борьбе 
также активное участие принимали азербайд-
жанские купцы. В эти годы торговля находилась 
в основном в руках азербайджанцев, «… контак-
тируя с горскими народами, они покупали теплую 
обувь, лезгинский шелк, ситец, лен, шелк, бумагу, 
мед, свежие и сушеные фрукты, виноградное 
вино и другие продукты питания» [5, с. 452–453]. 

С начала XVIII века в соответствии с дого-
ворами 1708 и 1715 годов французские тор-
говцы увеличили свою активность в Иране и 
на Южном Кавказе.

Для развития внешней торговли сефевидские 
шахи покровительствовали крупной торговли. 
Они стояли на страже развития крупной торговли. 
В восточных государствах был издан закон о 
личной материальной ответственности местных 
правителей за неприкосновенность торговцев 
[6, с. 556]. Во второй половине XVIII века ситу-
ация изменилась. С одной стороны, увеличение 
финансовых потребностей, с другой стороны, 
взимание местными правителями высоких нало-
гов с населения, и рассмотрение его как источника 
дохода, приводило к упадку торговли в целом. 
Крупные феодалы, владевшие караван-сараями, 
магазинами и мастерскими, имели достаточно 
большую прибыль. Кроме того, они также зара-
батывали на торговле шелком. Айлисли Закария 
писал: «Визир Азербайджана (из Тебриза) застав-
лял население Айлиса покупать шелк второго 
сорта за 12500 диан (динар – Т. М.). Однако его 
реальная цена составляла 8000 диан. Разницу 
визир клал себе в карман [7]. 

Развитие внутренней торговли подтверждается 
также многочисленными монетами, найденными 
в Иреване, Гяндже и Нахчыване [8, с. 24]. 

В средневековой экспозиции Иреванского 
городского исторического музея хранятся 
монеты, чеканенные в Иране (сефевиды, афша-
риды, индусы (буриды), Турции (османы),  
в XVII–XVIII веках в Гяндже, Иреване, Нахчы-
ване и в других городах. Сохранение в нумиз-
матической коллекции Национального музея 
истории Азербайджана нескольких экземпляров 
аббаси шаха султана Хусейна (1 аббаси = 4 шахи) 
хиджри 1133–1135 (1721–1723), отчеканенных 
в монетных дворах Мешхеда, Исфахана, Тебриза, 
Нахчывана, Кашане показывает, что эти города 
имели широкие торговые связи.
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В Иреване основными предметами торговли 
были шелк-сырец, хлопчатобумажная ткань, гано-
вуз, дараи (вид ткани), однотонная ткань, шторы, 
бязь, кися (нежная элегантная ткань), бурмет, зар-
бафт, миткаль белая, медь, медная посуда, мех, 
меховые изделия, кожа и т.д. Продовольствие, 
сухофрукты, тертое масло, рыба и икра также 
были предметами торговли [1]. По словам Заха-
рия Саркавака (Канакарли), купцы из Тебриза 
приезжали в Иреван и его регионы покупать рис, 
хлопок, топленое масло, сыр, растительное масло, 
жир, овечью шкуру, мех и другие шкуры [1]. 
З. Саркавак перечислил только часть производи-
мых в Иреване продукций.

В свою очередь из Тебриза в Иреван привозили 
порох и различные виды тканей [1; 7, с. 58–59]. 
Айлисский торговец Абель писал, что купцы, 
приезжающие из Зангезура в Тебриз, покупали 
здесь свинец и другие товары [1]. 

В описываемый период было несколько торговых 
путей. Этим торговыми путями ханство поддержи-
вало торговые отношения с народами Южного Кав-
каза и Европы. Один маршрут пролегал из Тебриза 
в Иреван, Тифлис, Западную Грузию и по Черному 
морю в Стамбул и Эрзурум, другой, через Трабзон, 
Каффу, Аккерман, Яссы, Львов и Люблин в Вар-
шаву [6, с. 54–261; 9, с. 256]. Торговый караванный 
путь через Южный Кавказ соединял несколько 
азербайджанских городов с Ближним Востоком и 
Европой. Однако, этот путь утратил свое прежнее 
значение. В XVIII веке интенсивнее стал исполь-

зоваться Волжско-Каспийский путь. Во всех горо-
дах, где велась активная торговля, и в нескольких 
крупных городах, были десятки караван-сараев.

Овлия Челеби еще в XVII веке писал, 
что в то время в Нахчыване было более 20, 
в Маранде – 3, Мараге – 40 и в Тебризе до 300 кара-
ван-сараев [12, с. 236, 242, 269; 11, с. 258]. Правда, 
О. Челеби допустил здесь некоторое преувеличе-
ние. Но мы признаем, что в городах Азербайд-
жана имелись десятки караван-сараев. Эту мысль 
подтверждают также путешественники того вре-
мени [1; 3; 13, с. 322; 14]. Даже в первой трети 
XVII века, во время войн, эти караван-сараи 
играли особую роль в развитии торговли в Азер-
байджане. Лучшие караван-сараи были в городах, 
которые находились в распоряжении государ-
ственных и местных правителей, религиозных 
учреждений и особых лиц. Они считались их соб-
ственностью. Такое имущество свободно покупа-
лось и продавалось [14, с. 140–142]. 

Выводы. Таким образом, как видно из изло-
женного, в Иреванском ханстве бурно развива-
лась торговля и для этого имелись достаточно 
благоприятные условия. Существование рынков, 
караван-сараев и во многом количестве неболь-
ших магазинов-киосков способствовало разви-
тию торговли. Установились хорошие торговые 
связи с соседними и развитыми государствами. 
Иностранные купцы в основном покупали сырье, 
о чем свидетельствуют сообщения зарубежных 
путешественников и купцов. 
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Mammadov T.S. ON THE DEVELOPMENT OF TRADE IN THE IREVAN KHANATE  
OF AZERBAIJAN IN THE 17–18 CENTURIES

The medieval Azerbaijani city of Irevan was in the center of trade routes. It maintained trade relations with 
all regions of Western Azerbaijan, Iran, the Ottoman Empire, Georgia and Russia. Merchants coming from 
these countries to Western Azerbaijan bought cotton, rice, wheat, millet, vegetable oil, dried fruits, leather, 
wool, wine and other local goods. Experienced Azerbaijani merchants engaged in transit trade in the South 
Caucasus. They played a special role in the trade of the region.

Trade in the East was considered a noble cause, and many were engaged in this. The urban population in its 
social composition was divided into several categories. Large wealth was concentrated in the hands of large 
merchants, they had a number of advantages and resembled the large merchants of the Moscow state.

Mostly here the goods were produced for sale. The leading place in the export was occupied by raw silk, 
which was exported to the European market: fabrics, soft leather. The international trade turnover included 
various unique goods and jewelry (spices, additives, precious stones, silk, expensive fabrics), as well as goods 
from natural resources (oil, tin, copper, iron).

In the 17th–18th centuries, silk production here steadily increased. There was a sharp struggle between 
Dutch, English, French, Russian and other merchants to establish a monopoly over raw silk, which was 
exported to Iran and Russia.

To develop foreign trade, the Safavid shahs patronized large-scale trade. They stood guard over the devel-
opment of large-scale trade. In Eastern states, a law was passed on the personal liability of local rulers for 
the inviolability of traders. In the second half of the 18th century, the situation changed. On the one hand, an 
increase in financial needs, on the other hand, the collection by local rulers of high taxes on the population, 
and considering it as a source of income, led to the decline of trade as a whole.

In the described period there were several trade routes. Through these trade routes, the khanate maintained 
trade relations with the peoples of the South Caucasus and Europe. One route ran from Tabriz to Irevan, Tiflis, 
Western Georgia and the Black Sea to Istanbul and Erzurum, the other, via Trabzon, Kaffa, Akkerman, Iasi, 
Lviv and Lublin to Warsaw, etc. In the 18th century, in all cities where there was active trade, and in several 
large cities, there were dozens of caravanserais. 

Key words: Azerbaijan, Irevan, khanate, trade, fabrics, silk, caravanserais.
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СКАНДИНАВСЬКІ САГИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА

Статтю присвячено дослідженню наукового доробку Омеляна Пріцака, зокрема одного 
з найбільш яскравих проявів духовної культури середньовічної Скандинавії – саг. На теперіш-
ній момент ці твори є надбанням усіх скандинавів та світової літератури.

Розглянуто погляди вченого на класифікацію саг. Питання класифікації саг не таке про-
сте і привертало увагу дослідників протягом тривалого часу. Омелян Пріцак усвідомлював, 
що в історії розвитку будь-якої саги слід розрізняти два періоди: її усне, долітературне побу-
тування та літературне, письмове існування.

У рамках запропонованої Омеляном Пріцаком класифікації висвітлено погляди вченого на 
історію походження різних груп цих творів. Історик неодноразово звертав увагу на те, що 
у структурі, стилі та естетиці саги відображений тип мислення, характерний для середньо-
вічних скандинавів. Це можна пояснити тим, що в основі своїй саги зберігали свідомо куль-
тивовану традицію усної передачі інформації, яка жодного разу не переривалась починаючи 
з раннього періоду епохи вікінгів і тому може повідати багато про цікавий нам народ. Омелян 
Пріцак неодноразово наголошував, що попри легендарно-фантастичний характер більшості 
саг, в основі сюжету цих творів можна виділити історичне ядро, навколо якого будується 
розповідь.

Основну увагу у запропонованій статті присвячено розкриттю Омеляном Пріцаком харак-
терних рис саг на прикладі детального аналізу, тлумачення та коментування найбільш відо-
мих із них. Вченим була проведена велика робота зі збирання та вивчення цих творів.

У результаті проведеного дослідження зроблені висновки, що усі згадані О. Пріцаком види 
саг, доповнюючи одна одну, створювали історію різних верств суспільства – вільного насе-
лення Ісландії, правлячого класу Норвегії та історію церкви в Ісландії та Норвегії, і таким 
чином поряд з художньою виконували історичну функцію.

Ключові слова: О. Пріцак, сага, Скандинавія, епоха вікінгів, скандинавістика.

Постановка проблеми. Ісландська сага як 
жанр середньовічної словесності – явище уні-
кальне. В історії всесвітньої літератури серед-
ньовіччя немає жодної національної літератури, 
де цілий жанр був би представлений величезною 
кількістю творів, заснованих на народній традиції 
та написаних національною мовою, і при цьому 
являв собою художню прозу високого рівня. 
У структурі, стилі та естетиці саги відображений 
тип мислення, характерний для середньовічних 
скандинавів. Сагам у дослідженні О. Пріцака при-
ділено багато уваги. Це й не дивно, адже поява саг 
в Ісландії наприкінці епохи вікінгів засвідчила 
небувалий розквіт культури. Зазвичай ця куль-
тура ісландців тяжіла до минулого – саме з нього 
черпала свій зміст та людські ідеали. Але у цен-

трі уваги авторів саг незмінно залишалася епоха 
вікінгів. Дослідження саг було здійснено вченим 
у рамках дослідження проблеми походження Русі. 
В цьому контексті вчений не лише проаналізував 
саги в пошуках там згадок про Русь, але і приді-
лив увагу цим літературним творам як важливому 
аспекту духовного життя скандинавських країн 
в епоху вікінгів. Хоч О. Пріцак ніколи сам себе 
не позиціонував скандинавістом, і ніхто його не 
розглядав в такому амплуа, але ми вважаємо, що 
його доробок вартий того, щоб бути розглянутим 
під цим кутом зору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На теперішній момент відсутні будь-які наукові 
праці, що були б присвячені обраній темі дослі-
дження. Подібний аналіз виконується автором 
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цієї статті вперше. Для більш широкого висвіт-
лення, доповнення та роз’яснення деяких думок 
О. Пріцака було застосовано праці скандина-
вістів: Х. Арбмана, Н.В. Будур, Г.В. Глазиріної, 
А.Я. Гуревича 

Постановка завдання. Метою статті є ана-
ліз та висвітлення наукового доробку О. Пріцака 
у дослідженні скандинавських саг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Скандинавським сагам присвячено значну час-
тину другого тому праці О. Пріцака «Походження 
Русі». О. Пріцак вважав, що передумовою виник-
нення прозового жанру саги було ознайомлення 
скандинавів з християнством і класичною куль-
турною спадщиною, яка втягнула у свою орбіту 
західну середньовічну культуру [5, с. 37]. Дійсно, 
якщо виявити достатню передбачливість та обе-
режність, розглядаючи саги як свідчення певного 
літературного смаку епохи вікінгів, то можна 
багато дізнатися про контакти між ранньою 
скандинавською літературою та іншими євро-
пейськими літературами цього періоду. В усій 
Скандинавії був прийнятий літературний стиль, 
створений авторами, що зберегли у своїй твор-
чості ірландські та англійські мотиви, і цей стиль 
також нагадує про джерела походження деяких 
декоративних стилів у мистецтві вікінгів. Іншу 
сторону контакту скандинавів з британцями та 
ірландцями необхідно розглянути, спираючись 
на збережений церковними хроністами матеріал, 
який використовувався більш пізніми авторами як 
основа для створення саг.

Слово «сага» означає «оповідь», місцева роз-
повідь про пам’ятні події. Однак в Ісландії міс-
цеві саги вийшли за межі своєї «батьківщини» і 
розповсюдились по усій Скандинавії. Тепер це 
надбання усіх скандинавів та світової літератури. 
Найкращі приклади скандинавських саг були 
записані та побачили світ у ХІІ–ХІІІ ст. [1, с. 37].

В основі своїй саги зберігали свідомо культи-
вовану традицію усної передачі інформації, яка 
жодного разу не переривалась починаючи з ран-
нього періоду епохи вікінгів і тому може повідати 
багато про цікавий нам народ, але було б небез-
печно вважати, що ті події та факти, які виклада-
лися у сагах, є істинною та непорушною правдою 
про епоху вікінгів. Однак О. Пріцак вважав, що 
ісландські генеалогічні родоводи, а особливо ті, 
що належать провідним кланам Ісландії, Норвегії 
та Данії, є назагал вірогідними [5, с. 46].

За твердженням О. Пріцака, оскільки у нашому 
розпорядженні не може бути записів усних саг, 
неможливим виявляється й чіткий аналіз складо-

вих частин усної саги тих часів. Вчений припус-
тив, що можна передбачити принаймні три базові 
компоненти такої усної саги:

1) генеалогічні родоводи;
2) географічні дані щодо іноземних країв;
3) оповідки та короткі історії, що розповідають 

про конкретний епізод з життя героя [5, с. 46].
Якщо говорити про особливості змісту саги, то 

для них перш за все характерна наявність великої 
кількості імен героїв, тоді як події описані стисло 
та без деталей. В основі майже кожної саги лежать 
чвари – криваві конфлікти, які постійно залуча-
ють у колесо подій велику кількість людей. Чвари, 
по суті, були єдиними подіями, про які варто було 
писати, на думку ісландців. Зародження кон-
флікту та сам конфлікт викладені з однаковим сте-
пенем деталізації та не являють собою фокус усієї 
розповіді [4]. Оскільки конфлікти представляли 
серйозну загрозу існуванню усього суспільства і 
припинити їх було неможливо, вони мали вичер-
пати себе, тобто справа обов’язково закінчувалася 
помстою [2, с. 172].

У сагах багато сімейних історій та місцевих 
оповідань про сильних та впливових людей свого 
часу. Але передані в усній традиції саги описують 
не конкретних людей та не конкретні конфлікти 
й трагедії, а типи та моделі поведінки. Ісландські 
саги створені завдяки зустрічі людей, які жили 
в дуже тяжких умовах, з культурним потоком, 
який свого часу був характерний для усієї Європи. 
Постійно виникаючий у сагах мотив – конфлікт 
між бажаннями людини та її переконаннями, між 
її совістю та моральними заборонами суспільства. 
Саги розповідають про одвічний конфлікт поко-
лінь – батьків та дітей, які не розуміють або знева-
жають один одного, про сварки та проти волі укла-
дені союзи між братами або іншими родичами, 
у яких немає нічого спільного, окрім обов’язку 
захищати інтереси сім’ї, про заміжніх жінок, які 
відчувають себе в однаковій мірі зобов’язаними 
зберігати вірність як чоловікові, так і батькові та 
братам, і в ситуації, коли виникають чвари між 
власним родом жінки та родом її чоловіка, її поло-
ження стає трагічним [2, с. 175].

Класичним «століттям саги» вважається період 
з 900 до 1050 р., про який розповідає більша час-
тина саг про ісландців. Саме в цю епоху відбулася 
більшість подій, описаних у сагах. Це був час наці-
онального та культурного підйому, період процві-
тання Ісландії, заселення та освоєння країни [3, с. 7].

О. Пріцак зауважив, що географічні дані саг 
необхідно вивчати дуже пильно, саме тому вони 
становлять головний предмет дослідження його 
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другого тому «Походження Русі». Його аргумен-
тація полягала в тому, що саги дуже часто містять 
деталі, що невідомі класичній географії та серед-
ньовічним латиномовним вченим [5, с. 46].

Посилаючись на вже усталену, як на погляд 
вченого, наукову класифікацію, О. Пріцак поділив 
саги на чотири групи:

1) королівські саги;
2) родинні саги;
3) героїчно-легендарні саги;
4) романтичні (казкові) саги [5, с. 50].
Однак питання класифікації саг не таке просте 

і привертало увагу дослідників протягом трива-
лого часу. Дослідниця Г. Глазиріна багато уваги 
приділила історії цього питання. Так, ще з серед-
ини ХVІІІ ст. у працях Л. Холберга, О. фон Даліна 
та особливо П.Е. Мюллера було сформульовано 
необхідність диференційованого ставлення до різ-
них саг залежно від ступеню їхньої достовірності. 
Це лягло в основу першої класифікації саг, відпо-
відно до якої саги поділяються на дві групи – істо-
ричні та неісторичні. Такий підхід до класифікації 
саг простежувався протягом кінця ХVІІІ, усього 
ХІХ та зберігся навіть у ХХ ст., поряд з іншими, 
виробленими пізніше типологіями. У сучасному 
сагознавстві виділяють 7 видів саг: 1) саги про 
ісландців, або родові саги; 2) королівські саги; 
3) саги про давні часи; 4) єпископські саги; 5) Сага 
про Стурлунгів; 6) лицарські саги; 7) казкові саги. 
Традиційно вважається, що родові, королівські, 
єпископські саги та Сага про Стурлунгів є «істо-
ричними» сагами, а усі інші види, включаючи 
саги про давні часи, – «неісторичними» [3, с. 8].

Інший принцип класифікації саг був запропо-
нований С. Нордалем, який звернув увагу на той 
факт, що у всіх сагах існує різний часовий розрив 
між подіями, що висвітлюються, та часом запису 
саг, і поклав хронологічний принцип в основу 
свого поділу. Усі саги він поділив на 3 групи: 
1) Саги про сучасність (про події після 1100 р.), 
тобто найбільш близькі до часу запису. В цю 
групу входять єпископські саги, частина королів-
ських саг, Сага про Стурлунгів, лицарські саги; 
2) Саги про минуле (850–1100 рр.), які включають 
усі родові саги, частину королівських та саги про 
давні часи; 3) Саги про давнину (до 850 р.), що 
охоплюють частину саг про давні часи, Сагу про 
Інглінгів та пряді, що входять у королівські саги, 
значну частину перекладних саг [3, с. 8].

В історії розвитку будь-якої саги слід розріз-
няти два періоди: її усне, долітературне побуту-
вання та літературне, письмове існування. Ство-
рення письмової прозової саги – складний процес, 

що являв собою, за визначенням К. Шира, «літе-
раризацію» усного тексту [3, с. 14]. Усна проза, 
на відміну від поезії, не мала фіксованої форми 
та була відкрита для різного роду впливів та 
змін. Усна традиція є важливою складовою час-
тиною саги, тим стрижнем, навколо якого ство-
рювалася письмова сага. Сага, що дійшла до нас 
у рукописному вигляді, поза усілякими сумнівами 
являє собою літературний твір, а не твір фоль-
клорної традиції. Усі без винятку саги про давні 
часи – анонімні твори. Це зближує їх насамперед 
з сагами про ісландців, автори яких невідомі, та 
відрізняє від королівських саг, імена авторів яких 
здебільшого зафіксовані.

Менше за інших у своїй творчості залучали 
запозичену інформацію автори саг про ісланд-
ців. Це легко пояснюється особливостями їхнього 
змісту. Розповідаючи про події на батьківщині, 
навіть якщо хронологічно вони були далекі від 
моменту написання, автор не міг прикрашати свій 
твір вигаданими або почерпнутими з літератури 
сюжетами. Адже історія Ісландії, що почалася 
у кінці ІХ ст. з переселення невеликої групи нор-
вежців на віддалений острів, була добре відома 
будь-якому мешканцю країни, населення якої 
у той час було вельми незначним [3, с. 18]. Кожен 
ісландець знав свою генеалогію, що починалася 
з часу переселення та зафіксована у «Книзі про 
ісландців» та «Книзі про взяття землі». Історія 
кожного ісландського роду, кожного хутора побу-
тувала в усній традиції у більш-менш стійкій 
формі та не допускала значних доповнень під час 
переказу. І тим не менш навіть у цьому, здавалося 
б, непроникному для зовнішньої інформації виді 
ісландської саги дослідниками відмічені запози-
чення з інших західноєвропейських, здебільшого 
континентальних літератур.

Вчений зазначив, що термін «ісландські 
родинні саги» або «саги про ісландців» можна 
застосувати до близько сорока оповідок різної 
довжини та близько шістдесяти епізодичних істо-
рій. У цих сагах здебільшого йдеться про життя 
однієї особи або про історію якогось одного клану 
чи провінції. Якщо звертатися до хронологіч-
них термінів, то «Родинні саги» розповідають 
про ісландців, котрі жили в так звану «Добу саг» 
(бл. 930‒1030 рр.) [5, с. 273].

На думку О. Пріцака, ісландські родинні саги 
як форма оригінального наративного мисте-
цтва не мають відповідників у тогочасній євро-
пейській літературі. Вони відзначаються своєю 
об’єктивною й реалістичною манерою, дуже 
далекою від метафізичних роздумів, і «показують 
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нам цілу галерею індивідуалізованих і цікавих 
персонажів, які постають перед нами так чітко й 
відчутно, ніби ми знали їх особисто», а їх драма-
тична виразність підсилюється вмілим застосу-
ванням діалогів, зокрема прямої мови [5, с. 273].

Королівські саги виявилися більш гнучкими до 
нової інформації. О. Пріцак зазначив, що у середо-
вищі ісландських інтелектуалів ХІ–ХІІ століть, які 
належали до давньої скандинавської аристократії, 
були розвинуті дві школи. Кожна пов’язувала себе 
з одним із провідних харизматичних кланів. Одна 
школа розглядала себе як нащадків «шведсько-
норвезького» клану Інґлінґів, які в той час правили 
в Норвегії, друга – вважала, що вони походять від 
данського клану Кнутлінґів. Саме тому у дру-
гому томі «Походження Русі» вчений виділив дві 
окремі глави: «Саґи про королів Норвегії» і «Саґи 
про королів Данії» [5, с. 53]. На думку О. Пріцака, 
ісландські саги про королів Норвегії виникли 
внаслідок тривалого й дуже цікавого літератур-
ного процесу [5, с. 54]. У зв’язку з цим вчений 
приділив велику увагу текстам, які передували 
ісландським «Сагам про королів Норвегії». До 
них він відносив передусім найдавніші ісландські 
синоптичні оповіді про Норвегію та дві старо-
давні історичні поеми [5, с. 54–56]; перші спроби 
життєписів, з яких починався біографічний жанр: 
“Hгyggjaгstykki” і Сверріс-саґа [5, с. 56–60]; нор-
везькі синоптичні оповіді про королів Норве-
гії [5, с. 60–62]; несучасні ісландські життєписи 
одного з норвезьких королів: саги про Олава Свя-
того та Олава Трюґґвасона [5, с. 62–104].

Систематизовані збірки «Саг про королів 
Норвегії», поданих у хронологічному порядку, 
за твердженням О. Пріцака, почали з’являтися 
в Ісландії близько 1200 року. Ці збірники (три з 
них збереглися: “Morkinskinna”, “Fagrskinna” і 
“Heimskringla”) можуть розглядатися як своєрід-
ний додаток до Сверріс-саґи, оскільки він подає 
«Саґи про королів Норвегії», де йдеться про події, 
які відбувалися до 1177 р., тобто до того року, з 
якого починає свою розповідь Сверріс-саґа. Але 
незабаром з’явилися продовження Сверріс-саґи 
(яка включає 1177‒1202 рр.): Бьоґлунґа-саґа (або 
сьоґур; написана десь у 1210‒1220 рр., оповідає 
про події 1202‒1217 рр.) і Гаконар-саґа Гаконар-
сонар (написана десь у 1263‒1271 рр., оповідає 
про події 1217‒1263 рр.) [5, с. 104].

О. Пріцак дав дуже детальну характеристику 
королівським сагам. Перший збірник королів-
ських саг, який зберігся, це праця, копія якої, що 
датується кінцем XIII ст., відома в науці (десь від 
1700 р.) як “Morkinskinna” («Гнила шкіра», тобто 

оправа). Цю працю написано в Ісландії приблизно 
у 1200‒1220 рр. [5, с. 105]. Іншою працею цього 
типу є “Fagrskinna” («Гарна шкіра»), написана 
десь відразу після 1220 р. Вона включає істо-
рію Норвегії від Гальвдана Чорного (бл. 875 р.) 
до Сверріра Сіґурдарсона (1177 р.) [5, с. 105]. 
Найвищим досягненням у жанрі королівських 
саг О. Пріцак вважав “Heimskringla” («Круг зем-
ний»), написану Сноррі Стурлуссоном. У цьому 
творі описані часи від «першопочатків світу» до 
1177 року. Він складається з «Передмови» й шіст-
надцяти саг [5, с. 106]. «Круг земний» ‒ це огляд 
історії норвезьких королів з міфічних часів до 
сучасних автору днів. Кожному королю присвя-
чена окрема сага. Твори вибудовані у хронологіч-
ному порядку. Автор «Кола Земного» розповідає 
історію королів дуже стримано і навіть відсторо-
нено, не коментує події, але вони безпосередньо 
конкретизуються у діях та словах окремих осіб 
та зображуються дуже яскраво [6].

Історія норвезьких конунгів, що писалася 
ісландцями, розглядалася ними як власна пере-
дісторія та частина їхнього власного життя. Спи-
раючись на відомі їм факти, вони створювали 
життєписи правителів своєї прабатьківщини, роз-
повідаючи і про історію інших держав та наро-
дів, з якими скандинави взаємодіяли. Обмежені 
фактографічним матеріалом, вони, так само як 
і автори саг про ісландців, не могли значно від-
ступати від правди, однак вони мали можливість 
прикрасити її. Установка на ідеалізацію конунга 
та його діяльності дозволяла їм відносно вільно 
поводитися з історичним матеріалом.

Окремо вчений дослідив сагу про королів 
Данії (“Knytlinga saga”), сагу про фортецю вікін-
гів у гирлі річки Одер (“Jómsvikinga saga”), а 
також дві «колоніальні» саги: “Orkneyinga saga” і 
“Farceyinga saga”, а також “Jàtvardar saga” [5, с. 216].

«Сага про королів Данії» має назву “Knytlinga 
saga”, тобто сага про клан данського короля 
Кнута. О. Пріцак зазначив, що двома головними 
джерелами для створення “Knytlinga saga” були: 
“Heimskringla” у тій частині, де йдеться про 
данських королів (до смерті Свейна Ульвссона 
в 1076 р.); строфи ісландських скальдів; “Knuts 
saga ens helga” (для періоду після 1076 р.), напи-
сана у зв’язку з канонізацією цього короля: вже 
в 1100 р. посланці Ейріка III переконали папу 
Пасхалія II дати дозвіл на запровадження цього 
культу. Вчений вважав, що існують цілком оче-
видні відповідності між книгами XIV‒XVI “Gesta 
Danorum” Саксона Граматика і “Knytlinga saga” 
(там, де йдеться про роки 1134‒1187), і цілком 
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можливо, що обидві історичні праці були створені 
на основі давнішої “Efì Danakonunga” [5, с. 217].

Наступною групою саг, які дослідив О. Пріцак, 
стали «героїчно-легендарні саги». «Саги про давні 
часи Північних країн» – назва, яка була дана дан-
ським філологом К.К. Равном у 1829–1830 рр. під 
час видання ним великої групи ісландських саг та 
прядей. У тритомник “Fornaldarsögur Norðrlanda” 
увійшло більше 30 творів, створених не раніше 
середини ХІІІ ст., які містять легендарну історію 
Скандинавських країн. У передмові до першого 
тому К.К. Равн написав, що ним «зібрані саги, які 
розповідають про ті події, які відбулися у північ-
них країнах перш ніж у ІХ ст. була заселена Іслан-
дія, або, іншими словами, раніше того часу, коли 
з’являються достовірні розповіді». Він доволі ясно 
уявляв собі, що підготовлені ним до публікації 
тексти саг неоднорідні за своїми джерелами. Він 
розрізняє: 1) саги, засновані на давніх північних 
оповідях; 2) саги, побудовані на розповідях ісланд-
ців про свої заморські пригоди; 3) «перебільшені 
розповіді», які він вважає найменш достовірними 
серед усіх творів, і відповідно до цього поділу саги 
розподілені по томах [3, с. 9]. О. Пріцак також навів 
інші існуючі назви цього виду саг: «Героїчні саги», 
«Легендарні саги» або «Міфічно-героїчні саги». 
Втім термін, який використав сам вчений, тобто 
«героїчно-легендарні саги», він вважав вдалим 
поєднанням усіх вищезазначених назв [5, с. 329].

Саги про давні часи – ісландська форма пере-
робки германського героїчного епосу. Їхні герої 
це переважно легендарні персонажі, перенесені 
в героїчний для скандинавських країн період – 
епоху вікінгів та більш ранній час. О. Пріцак роз-
глядав саги про давні часи, розподіливши їх на 
три групи: 1) героїчні саги, які ґрунтуються зна-
чною мірою на германському героїчному епосі; 
2) вікінзькі саги; 3) пригодницькі саги.

До підгрупи героїчних саг він відносив: «Сагу 
про Волсунгів», «Сагу про Хервьор та Хейдрека», 
«Сагу про Хрольва Жердинку», «Прядь про Норна-
Геста», а також «Фрагмент про давніх конунгів», 
який є вставкою у «Сагу про Скйольдунгів», «Сагу 
про Тідрека Бернського». За спостереженням вче-
ного, героїчні саги зазвичай побудовані на основі 
сюжетів загальногерманського епічного фонду. 
У них розповідається про найбільш яскраві епізоди 
життя представників давніх германських та сканди-
навських родів, а їхня діяльність часто розгортається 
в північних краях (у Східній Балтиці, в Лапландії, 
в Б’ярмаланді, на Русі, на мусульманському Близь-
кому Сході та в Африці), або вони йдуть шляхами 
вікінгських походів ‒ до Англії, Західної Європи та 

Середземного моря [5, с. 329]. О. Пріцак зазначив, 
що для героїчно-легендарних саг характерна наяв-
ність безлічі бурхливих епізодів, що нашарову-
ються один на один. Долі героїв, чиї пригоди часто 
подаються в перебільшеному світлі, зливаються 
в нестримний потік славних подвигів [5, с. 330]. 
Героїчні саги часто є єдиним джерелом, яке збе-
регло фрагменти загальногерманського епосу, 
оскільки більшість поетичних оповідань втрачена.

Вікінгські саги розповідають про мандри своїх 
героїв у чужих країнах у пошуках багатства і при-
год. Час дії у них зазвичай віднесений до епохи 
вікінгів. Географічний фон, на якому розгорта-
ються події, – Британія, Франція, Італія, Візантія, 
Русь. Багато персонажів мають реальні прото-
типи, а епізоди, описані у цих сагах, часто можуть 
бути співвіднесені з історичними подіями, що 
відбувалися насправді. До цієї групи належать: 
«Сага про Одда Стрілу», «Сага про Фритьофа 
Прекрасного», «Сага про Хромунда Гріпссона». 
За спостереженнями О. Пріцака, перші дві групи 
схожі в тому, що прозовий текст у них часто пере-
плітається з поетичними пасажами. Щодо від-
мінностей, то вчений виділив такі. Героїчні саги 
наповнені трагічними конфліктами з трагічними 
розв’язками, темами з готських та гунських часів, 
а також сюжетами, запозиченими з континенту. 
На відміну від них, вікінгські саги, попри ту без-
ліч подвигів, які в них здійснюються, мають зазви-
чай щасливий кінець, їхні сюжети здебільшого 
пов’язані із збройними походами IX ст. [5, с. 330].

Група пригодницьких саг найбільш значна за 
кількістю творів, що входять до неї. У сагах цієї 
групи («Сага про Хрольва Жердинку», «Сага про 
Хрольва Гаутрекссона», «Сага про Егіля Однору-
кого та Асмунда Вбивцю Берсерків», «Сага про 
Босі та Херрауда», «Сага про Хальвдана Ейстей-
нссона», «Сага про Хальвдана, прийомного сина 
Брані», «Сага про Стурлауга Працелюбного») 
йдеться про далекі подорожі, під час яких герої 
потрапляють як в реальні, так і вигадані країни, де 
зустрічаються з незвичайними істотами. Фантас-
тичний елемент був домінуючим у сюжеті. О. Прі-
цак зазначав, що постаті героїв та їх подвиги зма-
льовані у цих сагах дещо перебільшено [5, с. 330].

О. Пріцак запропонував власний варіант кла-
сифікації саг цього виду. Оскільки «героїчно-
легендарні саги» часто реалізують спробу автора 
прив’язати свого героя до певної конкретної тери-
торії в Скандинавії або до певної родинної тради-
ції, він вважав, що деякі саги можна також згрупу-
вати залежно від предків героя або його родинної 
домівки [5, с. 331].
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Про романтичні саги вчений писав, що їхнім 
головним завданням було розважати людей, і що 
автори ставили собі на меті вигадати якомога 
більше незвичайних пригод у нереальному світі, 
не обмеженому ані хронологією, ані топогра-
фією [5, с. 467].

Висновки. Отже, усі згадані О. Пріцаком 
види саг, доповнюючи одна одну, створювали 
історію різних верств суспільства – вільного 
населення Ісландії, правлячого класу Норвегії 
та історію церкви в Ісландії та Норвегії, і, таким 
чином поряд з художньою виконували історичну 
функцію. Саме цим, на думку вченого, може бути 
пояснене прагнення авторів деяких саг про давні 
часи орнаментувати свої розповіді елементами, 
характерними швидше для історичних хронік, 
ніж для саг. О. Пріцак неодноразово наголошу-

вав, що попри легендарно-фантастичний харак-
тер більшості саг, в основі сюжету більшості 
творів можна виділити історичне ядро, навколо 
якого будується розповідь. І більшу частину дру-
гого тому його праці «Походження Русі» саме й 
займають уривки, коментарі, тлумачення най-
відоміших саг різних видів. О. Пріцак звертав 
увагу на такі елементи саг, як використання вели-
кої кількості імен, достовірність яких може бути 
підтверджена історичними джерелами різного 
роду, згадування великої кількості топонімів, 
багато з яких можуть бути локалізовані досить 
точно. Перераховані вище історичні елементи 
створюють у сагах умовний історичний фон, 
який являє собою вираження уявлень їх авторів 
про історичну обстановку, географічну локаліза-
цію та хронологічну прив’язку твору.

Список літератури:
1. Арбман Х. Викинги. Санкт-Петербург : Евразия, 2006. 269 с.
2. Будур Н.В. Повседневная жизнь викингов. IX‒XI века. Москва : Молодая гвардия, 2007. 463 с.
3. Глазырина Г.В. Исландские викингские саги о северной Руси. Москва : Ладомир, 1996. 240 с.
4. Гуревич А.Я. «Эдда» и сага. Москва : Наука, 1979. 192 с.
5. Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські саги і Стара Скандинавія. Київ, 2003.  

Т. 2. 1304 с.
6. Стурлусон С. Круг Земной. URL: http://ulfdalir.ru/sources/42/377 (дата звернення 13.07.2020).

Voronova M.Yu. SCANDINAVIAN SAGAS IN THE OMELYAN PRITSAK’S RESEARCHES
The article is devoted to the study of the scientific work of Omelyan Pritsak about one of the most striking 

manifestations of the spiritual culture of medieval Scandinavia – the saga. At present, these works are the 
property of all Scandinavians and world literature.

The views of the scientist on the classification of sagas are considered. The question of classification of 
sagas is not so simple, and has attracted the attention of researchers for a long time. Omelyan Prytsak real-
ized that in the history of any saga, two periods should be distinguished: its oral, pre-literary existence, and 
literary, written existence.

Within the framework of the classification proposed by Omelyan Prytsak, the scientist’s views on the history 
of the origin of various groups of these works are highlighted. The historian has repeatedly pointed out that the 
structure, style and aesthetics of the saga reflect the type of thinking characteristic of medieval Scandinavians. 
This can be explained by the fact that at the heart of their saga kept a consciously cultivated tradition of oral 
communication, which has never been interrupted since the early period of the Viking Age and therefore can 
tell a lot about the people we are interested in. Omelyan Prytsak has repeatedly emphasized that despite the 
legendary and fantastic nature of most sagas, the predominant basis of the plot of these works is the historical 
core around which the story is built.

The main attention in the offered article is devoted to revealing by Omelyan Pritsak of characteristic 
features of sagas on an example of the detailed analysis, interpretation and commenting of the most known 
of them. Scientists have done a lot of work to collect and study these works.

As a result of the study, it was concluded that all the types of sagas mentioned by O. Prytsak, complementing 
each other, created the history of different strata of society – the free population of Iceland, the ruling class of 
Norway and the history of the church in Iceland and Norway, and thus historical function.

Key words: O. Prytsak, saga, Scandinavia, Viking Age, Scandinavian studies.
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ В IX–XII ВЕКАХ

Мета статті – розглянути історію розвитку літературного середовища Азербайджану 
в IX–XII століттях, дослідити основні особливості літературного середовища цього періоду.

Для досягнення мети у статті використані метод історико-хронологічного аналізу метод 
аналізу історичних документів.

Автор вперше проаналізував наукові та культурні досягнення на мусульманському Сході і 
зокрема в Азербайджані на початку XI–XIII століть. Відзначається, що в цей період у роз-
витку науки і культури поряд з арабами активно брали участь також і інші народи. У той 
час арабська мова була широко поширеною на Близькому і Середньому Сході, в тому числі 
і в Азербайджані.

Відзначається, що після розпаду халіфату в період правління династичних держав, що 
виникли на його території, сформувався ряд місцевих культурних зразків. Після розпаду Кав-
казької Албанії на основі її культурної спадщини були сформовані культурні центри Аран, 
Ширван і Нахчиван. У створенні місцевих культурних зразків позитивну роль зіграли полі-
тичні організації, які з’являлися на територіях Азербайджану і часто змінювали один одного 
– Ширваншахська держава Маз’ядідов, Кесранідов і Дербендцев, недовговічні політичні дер-
жави Саджіда, Саларідов, Раввадідов і Шеддадіди. Вони підпорядковувались сельджукському 
султанству та державі Ільдегізідов. Так, за винятком Багдада і його околиць, велика терито-
рія – від Кавказьких гір до Перської затоки – була об’єднана під владою держави Ельденізов. 
Об’єднання азербайджанських земель у єдину державу розширило економічні та культурні 
зв’язки між регіонами, і країна загалом стала одним з політичних, економічних і культурних 
центрів Близького і Середнього Сходу. Азербайджанські інтелектуали, які є засновниками 
цієї культури, досягли великих успіхів як у галузі літератури, так і в багатьох інших облас-
тях і завдяки своїм науковим і художнім роботам, написаним арабською і перською мовами, 
змогли підняти мусульманську культуру того часу на вищий рівень. Унікальні перлини мис-
тецтва, створені геніями азербайджанської культури, справили сильний вплив на розвиток 
світової культури.

Ключові слова: Азербайджан, культура, відродження, культурний розвиток, вік, держава.

Постановка проблемы. В целом культура – 
это система материальных и духовных ценностей, 
создаваемых и накапливаемых людьми на про-
тяжении веков. Отражая в себе достижения, она 
является не только источником творчества, про-
изводства, знания, но и средством удовлетворе-
ния разных потребностей людей (практических и 
интеллектуальных). Культура также формируется 
на основе социальных, политических, экономиче-
ских и духовных потребностей общества. Это не 
только неотъемлемая часть цивилизаций и этно-
сов, но и историческая память народов.

Культура каждой нации, помимо того, что явля-
ется зеркалом ее истории, играет важную роль в 
определении пройденного пути исторического 
развития. Азербайджанский народ создал древ-
нюю и богатую культуру на своих исторических 
землях, и наша культура оказала сильное влияние 

на культурное развитие народов Кавказа и других 
соседних стран в разные исторические периоды. 
С распространением народного героического 
эпоса «Китаби-Деде Горгуд» на всех историче-
ских землях Азербайджана наша культура вошла 
в период Раннего Ренессанса [1; 5]. Эпос «Китаби-
Деде Горгуд» считается самым древним совмест-
ным литературным памятником Азербайджана и 
соседних тюркских народов. Этот письменный 
памятник, отражающий эпические эпосы, соз-
данные устной народной поэтической традицией 
на протяжении многих веков – от IX до XV века, 
вышел далеко за пределы азербайджанской лите-
ратуры. Важная часть богатых, разнообразных и 
уникальных культурных ценностей, созданных 
азербайджанским народом, приходится на сред-
ние века. Гении нашей средневековой культуры, 
уникальные жемчужины искусства, которые они 
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создали, ранний и развитый азербайджанский 
ренессанс – золотые страницы мировой культуры. 
Азербайджанский народ, выгравировавший эти 
золотые страницы в мировой истории, оказал силь-
ное влияние на развитие мировой культуры [1; 6].

Постановка задания. Цель статьи – рассмо-
треть историю развития литературной среды Азер-
байджана в IX–XII веках, исследовать основные 
особенности литературной среды этого периода. 

Изложение основного материала. Следует 
отметить, что начало XI–XIII веков в целом 
считается одним из наиболее продуктивных 
периодов в истории науки и культуры на всем 
мусульманском Востоке, включая литературу, 
являющююся ее важной частью. В этот период 
в развитии науки и культуры, наряду с арабами, 
активно участвовали также и другие народы. В то 
время арабский язык был широко распростра-
нен на Ближнем и Среднем Востоке, в том числе 
и в Азербайджане. После распада халифата в 
период правления династических государств, воз-
никших на его территории, сформировался ряд 
местных культурных образцов. После распада 
Кавказской Албании на его культурном наследии 
были сформированы культурные центры Аран, 
Ширван и Нахчыван. В создании местных куль-
турных образцов положительную роль сыграли 
политические организации, которые появлялись 
на территориях Азербайджана и часто сменяли 
друг друга – Ширваншахское государство Мазъя-
дидов, Кесранидов и Дербендцев, недолговечные 
политические государства Саджидов, Саларидов, 
Раввадидов и Шеддадидов, подчинявшее их себе 
Сельджукское султанство, политическая деятель-
ность государства Ильдегизидов [2, с. 13–14]. Так, 
за исключением Багдада и его окрестностей, боль-
шая территория от Кавказских гор до Персидского 
залива была объединена под властью государ-
ства Эльденизов. Объединение азербайджанских 
земель в единое государство расширило эконо-
мические и культурные связи между регионами, 
и страна в целом стала одним из политических, 
экономических и культурных центров Ближнего 
и Среднего Востока. В результате период власти 
Атабекского государства характеризуется подъ-
емом культурной жизни Азербайджана. В это 
время была создана и достигла своего самого 
высоко развития азербайджанская поэтическая 
школа, которая дала выдающихся гениев миро-
вой культуре. Развитие яркой поэтической школы, 
несомненно, было связано с общим культурным 
подъемом, признаки которого еще недостаточно 
были изучены. С этой точки зрения упомянутый 

период называют периодом возрождения (ренес-
санса) Азербайджана. Азербайджанская поэти-
ческая школа XII и начала XIII веков является 
высшей стадией культурного развития не только 
потому, что она породила множество поэтов для 
средневековья, но и с точки зрения оригинальных 
и блестящих литературных примеров, созданных 
каждым из этих поэтов [3, с. 198–199].

Следует отметить, что в мусульманских стра-
нах возрождение произошло не сразу. С одной 
стороны, древнегреческая и римская культура – 
через Византию, Сирию и Египет, с другой сто-
роны, древняя иранская, индийская, среднеази-
атская и арабская культура также повлияли на 
возникновение новой культуры Возрождения в 
мусульманских странах в VIII–IX веках. Пере-
водческая работа, проделанная во времена прав-
ления халифа Мамуна, положила начало этой 
культуре. Восточное Возрождение достигло бес-
прецедентных достижений в науке и искусстве, 
особенно в области поэзии, и создало неповтори-
мые памятники искусства, в этот период появи-
лись «Шахнаме» Фирдовси, «Рубаи» Омара Хай-
яма, «Хемсе» Низами, газели Хафиза и Физули, 
бессмертная поэзия Джами и Наваи. Это великое 
пробуждение и прогресс на Ближнем и Среднем 
Востоке, которое началось в Аравии в середине 
VIII века, закончилось в Азербайджане в конце 
XII века. В целом ренессанс в Азербайджане, 
начавшийся в XI веке, пройдя несколько этапов 
в своем развитии, достиг самой высшей стадии 
в творчестве Низами [4, с. 65].

Из источников видно, что представители азер-
байджано-мусульманской культуры также раз-
вили арабскую поэзию, созданную в этот период, 
в VIII–IX веках, и обогатили восточную культуру 
своими произведениями. Как и в прошлом, мно-
гие азербайджанские мыслители, ученые и поэты 
жили и творили, получали образование в куль-
турных центрах Ближнего и Среднего Востока – 
в Багдаде, Каире, Александрии, Бухаре, Самар-
канде, Нишапуре и других городах. В источниках 
говорится, что в Тебризе, Шамахе, Гяндже, Бей-
лагане и других городах, во дворцах шеддадид-
ских и сельджукских эмиров собирались поэты, 
писавшие на арабском языке (например, по сло-
вам Масуда ибн Намдара, в Гяндже, Бейлагане), 
проводили конкурсы стихов, устраивали мед-
жлисы. Лучшие ученые того времени собирались 
во дворцах Ширваншахов и Эльденизов. У них 
были большие успехи и достижения в математике, 
природоведении, медицине, химии, философии, 
логике, праве, астрономии, арабской и персид-
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ской литературе и других сферах, многие из них 
были признаны лучшими деятелями мусульман-
ской культуры и науки» [5, с. 147]. Оценка науки, 
искусства и художников правителями Атабея и 
Ширваншаха создала широкие возможности для 
развития науки и культуры в этот период.

В этот период во дворце Ширваншахов появи-
лась группа поэтов, и они создали свою собствен-
ную школу. Во главе этих поэтов стоял Абул-Ула, 
больше писавший оды. Еще одной особенностью 
Абул-Улана, который долгие годы исполнял обя-
занность “məlikül-şüara” (короля лозунгов), было 
собрание вокруг себя талантливых поэтов. Иззед-
дин Ширвани, Афзаладдин Хагани, Фелаки Шир-
вани, Муджираддин Бейлагани и другие. Самым 
известным среди них был Афзаладдин Бадил ибн 
Али (1121–1199). Источники также отмечают, что 
в конце XI века во дворце Ширваншаха I Фари-
бурза собрались поэты, восхваляющие его на 
арабском языке. Интересно, что среди поэтов 
этого дворца были не только местные азербайд-
жанцы, но и поэты других национальностей; 
присутствие арабского поэта аль-Газзи в Азер-
байджане и Аране, его участие в меджлисах Шир-
ваншаха I Фарибурза доказывает, что здесь, как и 
в других столицах страны, была прекрасная лите-
ратурная атмосфера [6, с. 50].

Среди поэтов, работавших и творивших во 
дворце атабеев Азербайджана, были Сейид Зуль-
фугар Ширвани, Гивами Мутарризи, Фаррух Шир-
вани, Джовхари, Юсиф Физули, Камаладдин Нахчы-
вани, Сейид Иззеддин аль-Алави и другие [6, с. 52].

Хотя XII век считался периодом персидской 
поэзии в Азербайджане, литература на арабском 
языке все еще сохраняла свои позиции и в лице 
опытных мастеров пера даже нашла ярых сторон-
ников. Известные азербайджанские поэты Хагани 
Ширвани и Муджираддин Бейлагани, которые 
писали в основном на персидском языке, также 
использовали арабский в своих произведениях. 
В XII веке народ Азербайджана наделил арабскую 
литературу такими выдающимися личностями, 
как Шихабеддин Яхья ас-Сухраварди, Айн аль-
Гузат, Юсиф ибн Тахир аль-Хувейи (Хойлу).

С начала XII века гениальные мастера азербайд-
жанской литературы Абул Ала Ганджави, Хагани 
Ширвани, Фелаки Ширвани, Иззеддин Ширвани, 
Муджираддин Бейлагани, Низами Гянджеви, при-
неся новый стиль и новый говор в богатую сокро-
вищницу этой литературы, положили основу 
азербайджанской литературной школы в Гяндже 
и Ширване. В этой школе, в отличие от хорасано-
туркестанского стиля персидскоязычного стихот-

ворения, представляющего связь, согласованность 
между литературным искусством и реальной жиз-
нью и развитого благодаря Рудаки, Фирдовси и 
другим поэтам, в том числе Гатрану Тебризи, соз-
дался новый азербайджанский поэтический стиль 
«сыпь роскоши». Одна из важных особенностей 
стихов Афзаладдина Хагани, одного из выдаю-
щихся ученых того времени, заключается в том, 
что поэт принес родные азербайджано-тюркские 
слова в язык поэзии, где преобладал персидский 
язык [7, с. 402]. Основными жанрами средневе-
ковой азербайджанской поэзии, как и на всем 
Ближнем и Среднем Востоке, были арабо-пер-
сидские жанры – ода, газель и рубаи [8, с. 272].

Персидский язык, предпочитаемый прави-
телями сельджуков, атабеев и ширваншахов 
тюркского происхождения в этот период, обя-
зан своим развитием и совершенствованием 
представителям азербайджанской поэтической 
школы, особенно гению Низами Гянджеви. Его 
«Хемсе» – самый ценный образец мировой лите-
ратуры. С помощью этой своей работы поэт отда-
лил искусство поэзии от дворцов и восхвалений и 
создал художественную литературу в том смысле, 
в котором мы понимаем ее сегодня. Он сделал 
человека своим героем, прославляя его чувства 
и эмоции, чувства и мысли, желания и стремле-
ния. Личность, его жизнь, сущность, образ мыш-
ления и философия были темами, заставляющими 
Низами задуматься, и составляющими основную 
линию его стихов. Творчество Низами оказало 
большое влияние на развитие литературы вос-
точных народов. Его произведения были частью 
основных уроков в средневековых медресе, и 
поэты, писатели и студенты учили и зубрили их. 
Жанр стихотворного романа, созданный Низами, 
вошел в сферу художественного словесного цар-
ства восточных народов и завоевал себе прочные 
позиции. В общем с XIII века невозможно найти 
мастеров слов, которые не подвергались влиянию 
идей Низами. Именно гениальный Низами поднял 
азербайджанское поэтическое искусство до недо-
ступной высоты, сделал XII век веком азербайд-
жанского ренессанса [9, с. 92].

Самая интересная, почти легендарная и самая 
противоречивая фигура азербайджанской поэзии 
XII века – поэтесса Мехсети ханум Гянджеви. 
Несмотря на противоречивые предположения 
исследователей, недавнее исследование твердо 
установило, что «Мехсети – настоящая истори-
ческая личность, великий современник Низами 
и человек с большим поэтическим талантом». 
Первую полноценную информацию о Мехсети 
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мы видим в произведении Хамдуллы Казвини 
«Взгляд на историю», написанной в 1330 году. 
Если не принять во внимание некоторые заблуж-
дения (о том, что муж поэта является современ-
ником султана Махмуда Газневи), информация о 
«прекрасной» поэзии Таджеддина Ахмада, сына 
проповедника Гянджи и его жены Мехсети, пред-
ставляет большой интерес. Исследования показы-
вают, что Мехсети родилась в 1089 году в Гяндже, 
получила прекрасное образование, была хорошо 
знакома с восточной литературой и музыкой, 
хорошо играла в шахматы и в 1118 году (после 
смерти султана Мухаммеда Тапара) во дворце 
взошедшего на трон Махмуда принимала участие 
в поэтических собраниях. Мехсети прожила очень 
долгую жизнь (1182–1283) [7, с. 404].

В целом в X–XII веках феодальная культура 
Азербайджана достигла своего пика и всту-
пила в период процветания. Тебриз и Нахчыван, 
Шамахи и Баку, Гянджа и Шабран, Ардебиль и 
Бейлаган, Марага и Шамкир дали человечеству 
мыслителей и поэтов, ученых и врачей, юристов 
и географов, путешественников и архитекторов, 
историков и педагогов, математиков и мастеров 
прикладно-декоративного искусства, музыкантов 
и художников, а также стали научными и лите-
ратурными, архитектурными, философскими 
и медицинскими центрами [10; 61].

В IX–XI веках внешние атаки были предот-
вращены, войны были приостановлены, долго-
временная стабильность и ряд других факторов 
создали условия для возрождения и развития эко-
номической и культурной жизни. В IX–XI веках 
развитие экономики, расширение ремесел и тор-
говли, рост городов создали условия для повыше-
ния культурного уровня населения Азербайджана, 
сближения городского населения и проживающих 
здесь племен в обычаях, языке и других аспек-
тах. Приход к власти саджидов привел к рас-
пространению тюркского языка. Тюркоязычные 
племена начали смешиваться с другими слоями 
населения страны. Азербайджанский язык, вхо-
дящий в систему тюркских языков, постепенно 
расширился и стал общим разговорным языком. 
Формирование общих рынков и общий характер 

экономики помогли устранить различия между 
племенами. Экономические связи и общий язык, 
сложившиеся между северными и южными про-
винциями страны, способствовали процессу фор-
мирования азербайджанского народа [11, с. 393].

В первой четверти XI–XIII веков поэзия 
достигла высокого уровня. В этот период, как 
и на всем Ближнем Востоке, персидский язык 
(перси) доминировал в литературе и в поэзии, 
и почти полностью вытеснил арабский язык.  
В XI веке азербайджанский тюркский язык широко 
развился на Кавказе и в соседних странах. Азер-
байджанский язык относится к огузской группе 
тюркских языков. Азербайджанский язык, как 
основной язык местного населения, полностью 
сформировался в середине XI века под сильным 
влиянием языка огузских племен. Однако тюрки-
зация Азербайджана с точки зрения языка была 
длительным процессом, она началась задолго до 
XI века. В XII веке сформировался азербайджан-
ский литературный язык. Наряду с персидским и 
арабским языками, поэты писали и на этом языке. 
В конце XIII века поэт Гасаноглу прославился 
своими лирическими стихами на азербайджан-
ском и персидском языках [8, с. 271].

Выводы. В итоге необходимо подчеркнуть, 
что нашествия различных внешних сил, начав-
шиеся в начале XIII века, оказали разрушитель-
ное влияние на хозяйственную и культурную 
жизнь Азербайджана, значительно замедляя его 
развитие. Во времена правления Эльханидов 
в результате 100-летних войн с ханами Красной 
Орды эти разрушения усилились. Захватчики 
уничтожили культурные сокровища, созданные 
народами на протяжении тысячелетий, уничто-
жили памятники искусства, библиотеки, ороси-
тельные системы, дворцовые комплексы, мечети 
и медресе. Тем не менее, народ Азербайджана 
продолжил свое культурное развитие в этот 
сложный период своей истории.

Таким образом, редкие жемчужины искусства, 
созданные гениями азербайджанской культуры 
в период раннего и развитого азербайджанского 
ренессанса, оказали сильное влияние на развитие 
мировой культуры.
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Gasimova S.A. FROM THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE AZERBAIJAN  
LITERARY ENVIRONMENT IN THE IX–XII CENTURIES

The purpose of the article is to consider the history of the development of the literary environment of Azer-
baijan in the IX-XII centuries, to explore the main features of the literary environment of this period.

To achieve the goal in the article used the method of historical and chronological analysis, the method of 
analysis of historical documents.

The author first analyzed the scientific and cultural achievements in the Muslim East, and in particular 
in Azerbaijan at the beginning of the XI-XIII centuries. It is noted that during this period other peoples also 
actively participated in the development of science and culture, along with Arabs. At that time, the Arabic lan-
guage was widely spoken in the Near and Middle East, including Azerbaijan.

It is noted that after the collapse of the caliphate during the reign of dynastic states that arose on its ter-
ritory, a number of local cultural patterns were formed. After the collapse of Caucasian Albania, the cultural 
centers of Aran, Shirvan and Nakhchivan were formed on its cultural heritage. In creating local cultural pat-
terns, a positive role was played by the political organizations that appeared on the territories of Azerbaijan 
and often replaced each other - the Shirvanshah state of the Mazyadids, Kesranids and Derbendts, the short-
lived political states of the Sajids, Salarids, Ravvadids and Sheddadids, subordinating them to themselves 
the Seljuk Sultanism, the political activity of the state Ildehyzidov. So, with the exception of Baghdad and its 
environs, a large territory from the Caucasus Mountains to the Persian Gulf was united under the rule of the 
Eldeniz state. The unification of Azerbaijani lands into a single state has expanded economic and cultural 
ties between the regions, and the country as a whole has become one of the political, economic and cultural 
centers of the Near and Middle East. Azerbaijani intellectuals, the founders of this culture, have achieved great 
success both in the field of literature and in many other areas, and, thanks to their scientific and artistic works 
written in Arabic and Persian, have been able to raise the general Muslim culture of that time to the highest 
level. The unique pearls of art created by the geniuses of Azerbaijani culture have had a strong influence on 
the development of world culture.

Key words: Azerbaijan, culture, revival, cultural development, century, state.
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«ПРОЕКТ ЗЕМСКОГО БАНКА ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО КРЕДИТА»  
В.Є. ВАРЗАРА ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЗЕМСЬКОГО ЛІБЕРАЛЬНОГО 
РУХУ НА ПІВНОЧІ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (60–80-ТІ РР. ХІХ СТ.)

Публікацію присвячено запровадженню до міжнародного наукового обігу важливого пер-
шоджерела з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України, програмної 
праці члена опозиційної аристократичної фронди – Василя Єгоровича Варзара (1851–1940). 
У статті проведено контент-аналіз віднайденої пам’ятки.

Аналіз документа, беззаперечно, засвідчує, що «Проект земского банка земледельческого 
кредита» є вагомим джерелом з історії земського ліберального руху Північного Лівобережжя. 
Важливість запровадженої до міжнародного наукового обігу роботи видатного вченого-
економіста полягає в тому, що праця В. Варзара дає змогу ставити питання про вивчення 
банківської політики земського лібералізму Північної України як невіддільної та органічної 
частини економічної програми вказаної опозиційної течії у визвольному русі Російської імперії 
другої половини ХІХ ст.

На основі позитивного практичного досвіду функціонування та життєдіяльності Чер-
нігівського міського громадського банку філософію земської опозиції краю в цьому сегменті 
було побудовано на кількох принципових імперативах: справедливій оцінці активів майна 
колишніх кріпаків – тимчасовозобов’язаних селян, яка дозволяла селянству формувати при-
вабливий портфель пропозицій для банку; проведенні за допомогою податкового та фіскаль-
ного інструментарію політики соціально справедливого перерозподілу суспільного продукту 
та благ, стимулюючи в такий спосіб появу в колишніх рабів пакету обігових коштів, який 
би допоміг орендувати чи придбати у власність маєтки збанкрутілої аристократії україн-
ського Полісся.

Основним принципом існування банку було заявлено суверенітет закладу, який мала забезпе-
чити автономність фінансової установи від державних, корпоративних і громадських регіо-
нальних органів. Підпорядкування та підзвітність Чернігівському губернському земству мала 
на меті надання контролювальних і наглядових функцій інституту місцевого самоврядування.

Головною метою діяльності земського банку В. Варзар уважав радикальне зниження 
вартості кредитів і банківських відсотків для селянства та зміну строкових умов, а саме: 
надання довготермінових позик. Представник земської ліберальної партії особливо наголошу-
вав: заклад місцевого самоврядування має приймати будь-які одиниці активів майна селян під 
заставу, відповідно, ліквідовуючи упередженість фінансових установ до них і забезпечуючи 
економічну стійкість земської структури.

Опублікований статут земського банку переконливо доводить, що, всіляко прагнучи муні-
ципалізації економічних відносин у провінції, аристократична фронда забезпечувала суверен-
ність закладу як організаційно, так і фінансово: юридичним засновником ставало Чернігівське 
губернське земство; основу статутного капіталу становили чималі асигнування з бюджету 
регіонального парламенту; контроль і нагляд за діяльністю установи здійснювалися комплек-
сом численних інструментів підпорядкування та підзвітності, заснованих на імперативах 
виборності керівних органів банку, профілактики та запобігання ймовірним зловживанням, 
автономності у відносинах із центральними органами державної влади.

Автор доходить висновку, що проаналізоване історичне джерело яскраво відображає 
фінансово-кредитний аспект економічної філософії та програматики земського лібералізму 
Північної України, ілюструє світоглядні принципи діяльності опозиційного аристократич-
ного нобілітету, являючи собою якісну альтернативу панівній у Російській імперії консерва-
тивній соціально-економічній доктрині.

Ключові слова: В. Варзар, проєкт земського банку, земська ліберальна партія, Чернігів-
ське губернське земство, кредити, селянська верства.
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Постановка проблеми. Земський ліберальний 
рух Північної України 60–80 рр. ХІХ ст. продовжує 
залишатися вкрай маловідомою та малодослідже-
ною сторінкою вітчизняної історії. Яскравим при-
кладом є економічна політика ліберальних земців 
Північного Лівобережжя – багатогранний аспект 
історії цього визвольного опозиційного руху, який 
навіть на сучасному етапі розвитку історіографії 
залишається невідомим. У контексті цього для нау-
ковців постає принципове важливе завдання щодо 
наполегливого пошуку історичних першоджерел, 
які б стали фундаментом для дослідження еко-
номічної діяльності земських лібералів регіону.

Під час тривалих пошуків автору цих рядків 
пощастило віднайти дуже цікаву працю члена 
опозиційної аристократичної фронди Сіверщини, 
видатного вченого-економіста, який став радни-
ком і консультантом прем’єр-міністра Російської 
імперії С.Ю. Вітте – Василя Єгоровича Варзара 
(1851–1940). На відміну від багатьох інших робіт 
опозиціонера, які відомі в історичній науці, «Про-
ект земского банка земледельческого кредита» хоч 
і був оприлюднений в офіційному масмедіа місце-
вого самоврядування краю – «Земском сборнике 
Черниговской губернии», але залишився поза ува-
гою як сучасників, так і нащадків.

Постановка завдання. Метою публікації є 
введення до міжнародного наукового обігу цього 
важливого першоджерела з історії земського лібе-
ралізму українського Полісся та контент-аналіз 
пам’ятки суспільно значущої публіцистики другої 
половини ХІХ ст., яка складається з двох органічно 
взаємопов’язаних частин – «Объяснительной 
записки» та «Устава банка».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У першій частині своєї праці В. Варзар послідовно 
та системно викладає як актуальні передумови і 
безпосередні причини, які змусили прогресивних 
земців ініціювати створення вказаної фінансової 
інституції, так й ідеологічні імперативи, якими 
мають керуватися представники земського само-
врядування, забезпечуючи життєдіяльність та 
якісне функціонування установи.

Зокрема, член ліберальної опозиційної партії 
наголошує на тому кричущому факті, що бан-
ківський відсоток за кредитами для населення 
у містах суттєво відрізняється від показників у 
провінції: якщо у містах максимумом є 12%, то 
на селі індикатори досягають рівня 50%. Голов-
ною фінансовою проблемою селянства є його 
катастрофічна залежність від позик місцевого 
купецтва, комерсантів і різного роду фінансових 
«махінаторів», адже у провінції, по суті, немає 

кредитних альтернатив кабальним умовам пред-
ставників вказаних прошарків громад. Держава 
поки що не переймається проблемами колишніх 
кріпаків – тимчасовозобов’язаних селян. Земські 
інституції регіону за таких обставин не залиши-
лися осторонь і намагалися розв’язати питання за 
допомогою власних економічних інструментів – 
створення кас дрібного кредиту й ощадно-позич-
кових товариств. Однак через колосальний дефі-
цит суверенного капіталу ці ініціативи не досягли 
бажаної ефективності.

Відкритий імперським урядом Селянський 
банк надає лише поземельний іпотечний кредит, 
який вигідний землевласникам, але не землероб-
ський – умови позик не відповідають потребам 
селян, які працюють на землі: ні за параметрами 
кредитних відсотків, ні за термінами надання 
фінансових ресурсів. Так чи інакше, констатував 
В. Варзар, землеробського кредиту у Російській 
імперії немає, а державні фінансові установи 
ставляться до селянства з економічним уперед-
женням. Представник аристократичної фронди 
краю прямо ставив запитання: чому жителі міст 
країни мають право закласти свої активи майна 
та  нерухомості як заставу під банківський кредит, 
а мешканці провінції – ні? [1, с. 31–34].

Василь Єгорович від імені ліберальної партії 
Північної України оприлюднив модерний про-
єкт розв’язання цього питання. Реформаторська 
сутність ініціативи полягала в тому, що вказану 
проблему повинні ліквідувати земські інститути. 
На першому етапі, використовуючи видатні досяг-
нення розвитку земської статистичної служби, 
вкрай необхідно здійснити справедливу та неупе-
реджену оцінку всього комплексу майна селянства 
та виробленої ним продукції, оскільки саме реалі-
зація цих принципів дасть змогу сформувати при-
вабливий портфель селянських пропозицій для 
банківських установ. На другому етапі земським 
установам потрібно буде розв’язати складну про-
блему відсутності в селянства вільних обігових 
коштів для орендування та купівлі маєтків збан-
крутілого дворянства Північного Лівобережжя. 
Такими фінансами оперують заможне міщанство, 
міські буржуа та єврейські комерсанти. Тож зем-
ські органи зобов’язані проводити політику соці-
ально справедливого перерозподілу суспільного 
продукту та благ на півночі Лівобережної України 
за допомогою гнучких інструментів податкової 
та фіскальної політики.

Окремо В. Варзар зазначив, що пропонований 
проєкт заснування земського банку не є абстрак-
цією. Наприклад, вже є успішні прецеденти функ-
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ціонування Чернігівського міського громадського 
банку, Санкт-Петербурзького міського кредит-
ного товариства тощо. Утім, на відміну від вка-
заних фінансових установ, у запропонованому 
документі фронтальний контроль і нагляд за 
всіма напрямами життєдіяльності банку повністю 
покладається виключно на земські органи вряду-
вання, зокрема Чернігівське губернське земство. 
Це стосується як штату службовців банківської 
інституції, так й усього комплексу економічних 
операцій, включно з безпосереднім підпорядку-
ванням і підзвітністю губернському земству.

Проєктом передбачалося, що земський банк 
буде здійснювати всі без винятку операції, які сто-
суватимуться процедур закладу активів, надання 
дешевих і довгострокових кредитів селянству 
під заставу земельних наділів до 15 років, про-
ведення справедливої оцінки комплексу майна 
виключно земськими фахівцями. Обов’язковою 
умовою був всеохоплюючий патронат над проце-
сами земських інститутів Сіверщини. В. Варзар 
зазначив, що прогнозовані прибутки банку асиг-
нуватимуться на потреби фінансування системи 
медичних і доброчинних установ регіону. Голо-
вним завданням закладу Василь Єгорович уважав 
радикальне зниження «азіатських» комерційних 
відсотків за кредитами в сільській місцевості. 
За домінування дрібного землеволодіння та зем-
лекористування на півночі Лівобережної України 
економічний успіх банківської інституції можна 
вважати гарантованим, адже фінансові ресурси за 
таких обставин матимуть стабільну мобільність.

В. Варзар акцентував особливу увагу на ідео-
логічних імперативах і методологічних засадах 
діяльності фінансової установи. Він особливо 
вказав, що як заставу земський банк зобов’язаний 
буде прийняти будь-який актив майна селянина: 
починаючи від виробленої ним продукції або 
дорогоцінного товару і завершуючи земельними 
наділами або активами нерухомості. На від-
міну від міських громадських банків, де векселі 
репрезентують конкретний товар і свідчать про 
наявність приватного особистого боргу, проєкто-
ваний земський банк матиме у своєму портфелі 
конкретні одиниці активів майна селян як заставу, 
які можна буде конфіскувати на користь органів 
місцевого самоврядування у разі злісної несплати 
боргів, чого не можна буде зробити у громадських 
інститутах, де є лише можливість санкцій за неви-
конання узятих на себе фінансових зобов’язань. 
Усе це робить земський банк стійкою економіч-
ною структурою, оскільки ймовірна загроза його 
банкрутства є мінімальною.

Що ж стосується теоретичної перспективи кре-
дитування селянства державними банками, то вона, 
на переконання члена опозиційної фронди, є при-
марною, адже мало хто забажає надавати позику 
селянину на суму не більш ніж 1000 рублів – для 
великих фінансових установ це нерентабельно. 
Українське Полісся не має великих контор імпер-
ських банківських установ, а тому позбавлене 
жодного доступу до відповідних джерел капіталу.

Завершуючи першу частину праці, представ-
ник земської опозиції заявив, що вагомою час-
тиною статутного капіталу майбутнього банку 
стануть ресурси ліквідованих дореформених сус-
пільних інститутів і кошти, запозичені земськими 
установами в органів державної влади, зокрема 
уряду [1, с. 35–44].

Після пояснювальної записки автора – 
В. Варзара, було надруковано безпосередній текст 
«Устава» земського банку. Відразу повідомлялося, 
що статутний капітал банку становить 100 тисяч 
рублів, який надійде на рахунки установи з бюджету 
Чернігівського губернського земства, що стане 
головним акціонером і пайовиком фінансової 
інституції. Юридичним засновником банку стане 
губернське земство, а тому він буде суверенним 
у відносинах з органами та установами влади, кор-
поративними інститутами і громадськими органі-
заціями. Передбачено виключно земське підпо-
рядкування та підзвітність фінансового закладу. 
Персональна відповідальність за функціонування 
та життєдіяльність банку покладається на його 
правління у складі директора та двох заступників, 
які мають обиратися Чернігівським губернським 
земством на трирічну каденцію.

У документі наголошувалося, що жодна поса-
дова особа губернських чи повітових земських 
інституцій, органів державної влади, корпора-
тивних інститутів, фінансово-кредитних установ 
принципово не може бути одним із керівників, 
службовців чи розпорядників земського банку. Ба 
більше, суворо забороняється працевлаштування 
до закладу будь-яких родичів очільників і співро-
бітників установи та колег із різних сфер суспіль-
ного буття. Губернське земство також буде обирати 
всі органи контролю й нагляду за діяльністю банку 
терміном на три роки. Окремо було зазначено, що 
фінансово-кредитний заклад зобов’язаний щорічно 
звітувати перед Чернігівським губернським зем-
ством про результати своєї роботи, а виконавчий 
орган – губернська земська управа – проводити 
системну інспекцію та ревізію установи, за резуль-
татами якої підготувати та надати у розпорядження 
губернських земських зборів відповідну доповідь.
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Характерною, на наше переконання, є теза 
документа щодо ревізування роботи земського 
банку центральними інститутами державної 
влади. Зокрема, прямо було вказано, що Міністер-
ство фінансів та Міністерство внутрішніх справ 
Російської імперії мають право на інспектування 
та ревізійні візити до закладу, але лише у надзви-
чайних та екстрених випадках. Ба більше, осо-
бливо вказувалося, що ці дії чиновники мають 
право здійснювати виключно у присутності двох 
спеціально делегованих земством посадових осіб, 
обраних губернським зібранням [1, с. 45–51].

У документі було заявлено, що земський банк 
має право здійснювати весь комплекс фінансово-
кредитних операцій, зокрема надання кредитів 
під заставу, формування вексельних портфелів, 
послуги за приватними і юридичними банків-
ськими вкладами, перекази коштів, продаж-
купівлю активів, заставу під комерційний відсоток 
цінних паперів, роботу з інструментами субо-
ренди та субзастави майна і нерухомості, працю 
з предметами розкоші, коштовними речами, анти-
кваріатом. Встановлювалися мінімальні норми 
для початку реалізації трансакцій : не менш ніж 
50 рублів, а для довгострокових позик під заставу 
землі – не менш ніж 100 рублів.

На завершення було опубліковано типові фор-
муляри договорів земського банку з майбутніми 
клієнтами та примірники актів оцінки майна , 
яке надавалося під заставу до закладу. Цікаво, 
що весь спектр відповідних процедур передбачав 
обов’язкове документальне підтвердження зем-
ських спеціалістів з оцінки активів, представників 
поліції, предводителів дворянства та членів прав-
ління банку. Очевидно, йшлося про отримання 
відповідних гарантій і застережень щодо ймовір-
них у майбутньому спекуляцій навколо земського 
банківського закладу [1, с. 52–72].

На нашу думку, зміст документа яскраво ілю-
струє безсумнівне бажання земських прогре-
систів мати у своєму розпорядженні виключно 
муніципальну банківську установу за прикладом 
Чернігівського міського громадського банку, яка 
б обслуговувала економічну систему місцевого 
самоврядування провінції.

Висновки. Аналіз віднайденого нами доку-
мента, беззаперечно, засвідчує, що «Проект зем-
ского банка земледельческого кредита», авто-
ром якого був член опозиційної аристократичної 
фронди північної України – В. Варзар, є вагомим 
джерелом з історії земського ліберального руху 
на півночі Лівобережної України. Важливість 
запровадженої до міжнародного наукового обігу 

роботи видатного вченого-економіста полягає 
в тому, що праця Василя Єгоровича дає змогу ста-
вити питання про вивчення банківської політики 
земського лібералізму Північного Лівобережжя 
як невіддільної та органічної частини економічної 
програми вказаної опозиційної течії у визвольному 
русі Російської імперії другої половини ХІХ ст.

В. Варзар, актуалізуючи нагальну потребу зем-
ських інституцій Сіверщини у створенні власної 
банківської установи, викладаючи передумови та 
безпосередні причини такої необхідності, акцен-
туючи увагу на фактах відсутності кредитування 
для землеробських верств населення та колосаль-
них дискримінаційних диспропорціях вартості 
кредитів, банківських відсотків у містах і про-
вінції, за дорученням земської ліберальної партії 
оприлюднив якісно новий, програмний проєкт 
заснування земського банку у регіоні.

На основі позитивного практичного досвіду 
функціонування та життєдіяльності Чернігів-
ського міського громадського банку філософія 
земської опозиції краю в цьому сегменті була 
побудована на кількох принципових імперати-
вах: справедливій оцінці активів майна колиш-
ніх кріпаків – тимчасовозобов’язаних селян, яка 
давала змогу селянству формувати привабливий 
портфель пропозицій для банку; проведенні за 
допомогою гнучкого податкового та фіскального 
інструментарію політики соціально справедли-
вого перерозподілу суспільного продукту та благ, 
стимулюючи в такий спосіб появу в колишніх 
рабів пакету обігових коштів, який би допоміг 
орендувати чи придбати у власність маєтки збан-
крутілої аристократії українського Полісся.

Основним принципом існування банку був 
заявлений суверенітет закладу, який мала забез-
печити автономність фінансової установи від 
державних, корпоративних і громадських регі-
ональних органів. Підпорядкування та підзвіт-
ність Чернігівському губернському земству мала 
на меті надання контролювальних і наглядових 
функцій інституту місцевого самоврядування.

Головною метою діяльності земського банку 
В. Варзар уважав радикальне зниження вартості 
кредитів і банківських відсотків для селянства і 
зміну строкових умов, а саме – надання довго-
термінових позик. Представник земської лібе-
ральної партії особливо наголошував: заклад 
місцевого самоврядування має приймати будь-
які одиниці активів майна селян під заставу, від-
повідно, ліквідовуючи упередженість фінансо-
вих установ до них і забезпечуючи економічну 
стійкість земської структури.



187

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Опублікований статут земського банку пере-
конливо доводить, що всіляко прагнучи муні-
ципалізації економічних відносин у провінції, 
аристократична фронда забезпечувала суверен-
ність закладу як організаційно, так і фінансово: 
юридичним засновником ставало Чернігівське 
губернське земство; основу статутного капіталу 
становили чималі асигнування з бюджету регіо-
нального парламенту; контроль і нагляд за діяль-
ністю установи здійснювався комплексом числен-
них інструментів підпорядкування та підзвітності, 
заснованих на імперативах виборності керівних 

органів банку, профілактики та запобігання ймо-
вірним зловживанням, автономності у відносинах 
із центральними органами державної влади.

Резюмуючи викладене, можемо стверджу-
вати, що проаналізоване нами історичне джерело 
яскраво відображає фінансово-кредитний аспект 
економічної філософії та програматики земського 
лібералізму Північної України, ілюструє світо-
глядні принципи діяльності опозиційного арис-
тократичного нобілітету, являючи собою якісну 
альтернативу панівній у Російській імперії кон-
сервативній соціально-економічній доктрині.
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Kotelnytskyi N.A. “PROJECT OF THE ZEMSTVO BANK OF AGRICULTURAL CREDIT”  
BY V.E. VARZAR AS A SOURCE ON THE HISTORY OF THE ZEMSTVO LIBERAL MOVEMENT 
IN THE NORTH OF THE LEFT BANK OF UKRAINE (60–80TH ХІХ С.)

The publication is devoted to the introduction into international scientific circulation of an important source 
on the history of the Zemstvo liberal movement in the north of the Left Bank of Ukraine, the program work of 
a member of the opposition aristocratic front – Vasyl Yegorovich Varzar (1851–1940).

Analysis of the found document unequivocally shows that the “Project of the Zemsky Bank of Agricultural 
Credit” is an important source on the history of the Zemsky liberal movement of the Northern Left Bank. 
The importance of the work of the outstanding scientist-economist introduced into the international scientific 
circulation lies in the fact that V. Varzar’s work raises the question of studying the banking policy of the Zem-
stvo liberalism of Northern Ukraine as an integral and organic part of the economic program of this opposi-
tion in the liberation movement of the Russian Empire XIX century.

Based on the positive practical experience of the Chernihiv City Public Bank, the philosophy of the Zemstvo 
opposition in this segment was based on several fundamental imperatives: a fair valuation of the assets of for-
mer serfs – temporary peasants, which allowed the peasants to form an attractive portfolio; pursuing a policy 
of socially just redistribution of social products and goods with the help of tax and fiscal tools, thus stimulating 
the emergence of a package of working capital for former slaves, which would help rent or acquire the property 
of the bankrupt aristocracy of Ukrainian Polissya.

The main principle of the bank’s existence was the declared sovereignty of the institution, which was to 
ensure the autonomy of the financial institution from state, corporate and public regional bodies. Subordina-
tion and accountability to the Chernihiv Provincial Zemstvo was aimed at providing supervisory and supervi-
sory functions to the institution of local self-government.

V. Varzar considered the main goal of the Zemstvo Bank to be a radical reduction in the cost of loans and 
bank interest for the peasantry and a change in term terms, namely the provision of long-term loans. The rep-
resentative of the Zemstvo Liberal Party emphasized that the local self-government institution should take any 
units of peasants’ property as collateral, thus eliminating the bias of financial institutions towards them and 
ensuring the economic stability of the Zemstvo structure.

The published charter of the Zemsky Bank convincingly proves that in every possible way to municipal-
ize economic relations in the province, the aristocratic front ensured the sovereignty of the institution both 
organizationally and financially: the Chernihiv Provincial Zemstvo became the legal founder; the basis of 
the authorized capital was considerable allocations from the budget of the regional parliament; control and 
supervision over the activities of the institution was carried out by a set of numerous tools of subordination and 
accountability, based on the imperatives of electing the governing bodies of the bank, prevention and preven-
tion of possible abuses, autonomy in relations with central government.

The author concludes that the analyzed historical source vividly reflects the financial and credit aspect 
of economic philosophy and programs of zemstvo liberalism of Northern Ukraine, illustrates the worldview 
of the opposition aristocratic nobility, representing a qualitative alternative to the ruling Russian empire – 
the conservative economy.

Key words: V. Varzar, Zemsky Bank project, Zemsky Liberal Party, Chernihiv Provincial Zemstvo, loans, 
peasantry.
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КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ  
СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

У статті окреслено важливість компетентнісного підходу в освіті для досягнення нею 
високого рівня якості та конкурентоспроможності випускника. Мета дослідження полягає 
в аналізі компетентнісно орієнтованої інноваційної методики навчання суспільних дисциплін 
у закладі вищої освіти. Відповідно, авторами узагальнено досвід викладання освітніх компо-
нентів, зокрема вступу до спеціальності, археології, історії середніх віків, філософії та нової 
історії в контексті новітніх методик навчання.

Наукова новизна полягає в узагальнені власного досвіду навчання суспільних дисциплін. 
Зокрема, проведений аналіз свідчить, що зроблено спроби знайти опору для компетентніс-
ного підходу у трансформації традиційних освітніх орієнтирів та нових практик. Показано 
перехід навчання суспільних дисциплін від предметноцентричної орієнтації освітнього про-
цесу до його особистісної спрямованості – студентоцентризму. Компетентнісний підхід 
виступає як один із необхідних нових концептуальних ресурсів перегляду традиційних цілей, 
теорії і практики освіти.

Методологія дослідження. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові 
методи. Насамперед метод збирання фактичних даних (нагромадження фактів) і метод їх 
компонування (аналізу). Також було застосовано спеціальні методи, зокрема, кейс-метод, 
воркшоп-технологію та баркемп-технологію. Під час дослідження послуговувались критич-
ним методом, значення якого полягає у вимогливому ставленні до будь-якої інформації до тих 
пір, поки вона не пройде через дослідницьку верифікацію.

Висновки. Зроблено акцент на важливості інноваційної педагогіки в контексті формування 
загальних та професійних компетентностей. На основі аналізу викладання суспільних дисциплін 
авторами підкреслено значення оволодіння сучасними прогресивними технологіями навчання 
як інструментом для формування компетентностей фахівців для Нової української школи.

Ключові слова: компетентності, методика, історія, філософія, студентоцентризм, 
дидактика, фасилітатор, soft skills.

Постановка проблеми. Модернізація сис-
теми вищої освіти зумовлена евроінтеграційними 
прагненнями України та свідчить про підсилення 
її компетентнісної орієнтації. Під час підготовки 
здобувачів вищої освіти, ключову роль відіграє 
формування компетентностей різними освітніми 
компонентами. Традиційні методики навчання 
потребують уточнень та інновацій. Спробуємо 
на окремих прикладах показати процес розвитку 
й набуття компетентностей, які будуть актуальні 
не лише у професійній діяльності, але і в житті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні складно перелічити всіх дослідників, які 
опікуються проблемами компетентнісно орієнто-
ваної освіти. Зазначена проблематика була пред-
метом обговорення під час науково-практичних 
конференцій [8]. Серед публікацій, присвячених 
питанням компетентнісного підходу у шкільній 
освіті, можна назвати книгу О. Пометун [17]. 
Окремі автори, наприклад, С. Бондар, уважають, 
що компетентність – це здатність розв’язувати 
проблеми, яка забезпечується не лише володінням 
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готовою інформацією, а й інтенсивною участю 
розуму, досвіду, творчих здібностей [4, c. 9]. Важ-
ливим складовою процесу навчання є практичні 
дії та завдання, таку думку підтримують автори 
практикуму з історії середніх віків [3]. Компе-
тентнісний підхід щодо навчання суспільних дис-
циплін розглядається різними практиками [5; 6], 
здобутки яких необхідно вивчати й доповнювати. 
Теоретиками сучасних підходів до викладання 
філософії виступають А. Алексеєнко [2], К. Кири-
ленко [12], В. Лешан [14] та інші.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає в аналізі компетентнісно орієнтованої 
інноваційної методики навчання суспільних дис-
циплін у закладі вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інноваційний підхід до викладання у вищій школі 
передбачає поєднання як традиційних, так і новіт-
ніх методів навчання. Сьогодні ключова роль 
відводиться набутим компетентностями випус-
кника. В цьому контексті компетентнісний підхід 
у вищій школі виступає як інструмент її онов-
лення й досягнення нею якості. Якщо в минулому 
столітті викладач був «енциклопедією» для сту-
дентів, то тепер його роль кардинально змінилась. 
Студентів необхідно зацікавити проблематикою 
навчального курсу й зорієнтувати, для чого необ-
хідні їм будуть знання та які компетентності в них 
буде сформовано.

На думку Н.В. Сідельник, професійна компе-
тентність – це цілісне багатофакторне утворення, 
яке у своїй структурі містить аспекти особистіс-
ного, гносеологічного, діяльнісно-творчого, кому-
нікативного, прогностичного характеру. Треба під-
креслити, що продуктом компетентності педагога 
є особистість із високим рівнем професійної під-
готовленості, ефективної взаємодії з дітьми в кон-
кретних умовах життя, зокрема етнокультурних 
[18, с. 33]. З огляду на зазначене необхідно скеру-
вати процес навчання так, щоб студенти здобули 
не лише знання, але і професійні компетентності.

Викладач виступає як фасилітатор в органі-
зації студентоцентрованого компетентнісного 
навчання суспільних дисциплін. Адже професійні 
якості сучасного вчителя вимагають не лише 
знань, але й компетентностей для освіти протягом 
життя. Крім того, у ЗВО має бути добре розви-
нута система забезпечення якості освіти. Так, на 
думку авторів колективної монографії, вона має 
охоплювати, зокрема, використання новітньо-
інноваційних технологій; розробку навчальних 
планів і програм з урахуванням рівневих показ-
ників досягнень учасників освітнього процесу, 

зокрема шляхом збільшення кількості методик; 
проведення комплексної оцінки якості пред-
метних й особистісних результатів діяльності, 
а також розширення можливостей для самокон-
тролю, самокорекції та самооцінки для учасників 
освітньої діяльності [19, с. 102]. Отже, все це має 
забезпечити досягнення програмових результатів 
навчання та сформувати необхідні компетент-
ності у випускника.

Компетентнісне навчання вимагає більше твор-
чого та практичного підходу до самоосвіти. Так, 
Насіма Талеба стверджує, що модерний, чітко 
структурований світ чимало шкодить нам спуще-
ними згори правилами й софістикованими нор-
мами <…> В цьому вся трагедія модерної епохи: 
ми ніби діти батьків-неврастеніків, які з найкра-
щих помислів надмірно опікають і цим самим шко-
дять [20, с.11]. Звідси випливає значущість форму-
вання компетентності soft skills під час навчання 
суспільних дисциплін. Ці навички дозволяють 
нестандартно вирішувати будь-які завдання.

Курс «Вступ до спеціальності» є пропедевтич-
ним. Про його важливість необхідно зазначати, 
зважаючи на такі завдання, як аналіз системи 
організації освітнього процесу в закладі вищої 
освіти для підготовки вчителя історії; вивчення 
характеру професійної діяльності вчителя історії.

Під час лекційного курсу використовується 
проблемне навчання, наприклад, пропонуються 
різні ситуації для обговорення (яке ставлення до 
навчання в міленіалів та покоління Z, порівняйте 
тощо), передбачено те, що студенти самостійно 
вирішують різні виробничі завдання. Семінарські 
заняття відбуваються в інтерактивних формах. 
Важливою є діяльність навчальних лабораторій 
(авторська розробка семінарських занять), які 
моделюють уроки, засідання гуртків, ораторські 
виступи та інші професійні ситуації майбутніх 
учителів. У студентів пізнавальний інтерес є одним 
із компонентів навчальної мотивації й досягається 
за допомогою інтерактивних занять та енерджай-
зерів. Найдієвіші з них – це «метод капелюхів», 
квітка асоціацій, «світове кафе», гра «виконай 
роль» та інші, вони сприяють виробленню вміння 
побачити ситуацію самостійно, розглянути її сис-
темно. Як уважає дослідниця О. Жукова, ігрові 
технології допомагають реалізувати зміст про-
фесійної підготовки, дозволяють зробити процес 
навчання більш цікавим й емоційно насиченим, 
розширюють горизонти практичних навичок сту-
дентів та сприяють опанування ними професій-
них компетентностей [10, с. 118]. Таким чином, 
ігрові технології можна назвати своєрідним лан-
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цюгом, що поєднує процес навчання в закладі 
вищої освіти з реальною професійною діяльністю 
та полегшує процес перетворення знань у досвід 
здобувача освіти [10, с. 133].

У посібнику О. Михайличенка підмічено, що 
Д. Дьюї на початку ХХ ст. заснував педагогічну 
течію, котра здобула назву педоцентризму (будь-
яка навчальна наука, кожна її окрема теорія є лише 
інструментом у руках педагога, і впровадження її 
у зміст навчання зумовлюється не об’єктивною 
істиною, а практичною корисністю та доціль-
ністю. Викладання предметів та методи навчання, 
за Дьюї, повинні бути замінені на ігрову та тру-
дову діяльність) [15, с. 6]. Усі ці зусилля, зазначені 
вище, спрямовані на формування однієї з важли-
вих компетентностей – це здатність усвідомлю-
вати високе соціальне значення педагогічної про-
фесії та дотримуватися принципів професійної 
етики вчителя історії.

Методика викладання археології у вищій школі 
ґрунтується на класичних та інноваційних підхо-
дах. Курс «Археологія» має три кредити й чита-
ється на першому курсі для здобувачів вищої 
освіти спеціальності «Історія» у Кременець-
кій обласній гуманітарно-педагогічній академії 
ім. Тараса Шевченка (далі – КОГПА ім. Тараса 
Шевченка). Головними методичними засадами 
викладання курсу є системність і цілісність. 
Науково-теоретичний зміст навчальної дисци-
пліни розкривається за допомогою міжпредмет-
них зв’язків, зокрема з такими курсами, як вступ 
до спеціальності, історія первісного суспільства 
та історія України. Щодо методичної підготовки 
до занять, то вона є комплексною (див. рис. 1) 
з метою використання компетентнісного підходу 
та домінування у процесі навчання індивідуально-
особистісних начал.

У процесі викладання навчальної дисципліни 
«Археологія» цікавою в застосуванні є PRES-
формула. Цей метод спрямований на розвиток і 
закріплення навичок аргументування, обґрунту-

вання й захисту власної позиції в дискусії. Група 
ділиться на команди, кожна має представити ту 
чи іншу археологічну культуру, її особливості, 
спільні риси (кераміки, жител, винаходів, ведення 
господарства). Інструментарій навчання археоло-
гії є інноваційним та різноманітним.

Цикл загальної підготовки здобувачів вищої 
освіти містить обов’язковий для вивчення освіт-
ній компонент – «Філософію». Навчальна дис-
ципліна спрямована на формування компетент-
ностей, пов’язаних із формуванням світогляду, 
інтелектуальних та духовних здатностей людини; 
розвитком абстрактного мислення, аналізу та син-
тезу, навичок soft skills, необхідних для майбут-
ньої фахової визначеності вчителя-історика.

У методологічному аспекті формування вище-
зазначених компетентностей передбачає вико-
ристання сучасних інтерактивних технологій 
викладання та навчання філософії, зорієнтованих 
на особистісний та професійний саморозвиток 
здобувача вищої освіти, що сприяє ефективному 
засвоєнню знань, формуванню відповідних про-
грамних результатів навчання. Оволодіння філо-
софсько-світоглядною системою знань здобу-
вачами вищої освіти на сучасному етапі носить 
практичний характер, а тому передбачає засво-
єння не просто системи знань, а їх практичне 
використання у своїй життєтворчості. «Сту-
дента сьогодні цікавлять не просто знання, а те, 
яке можна буде використати у своїй майбутній 
діяльності. Звідси виникає потреба перебудови 
викладання філософії» [1, с. 5]. Цьому сприя-
ють використання методу кейсів (аналіз біогра-
фічно-практичних вимірів життя філософів); 
дискусії у формах дебатів, круглих столів; метод 
спостереження та аналізу філософських текстів; 
метод організації самостійного пошуку інфор-
мації, робота з філософською літературою тощо. 
Під  час підготовки до теми («Філософська думка 
Стародавнього Сходу») здобувачам вищої освіти 
запропоновано зробити веб-сторінку, яка є більш 

інформативною. Внаслідок цього у студентів 
формується загальна компетентність − здат-
ність до пошуку, оброблення та аналізу інфор-
мації з різних джерел, володіння навичками 
використання інформаційних і комунікацій-
них технологій у педагогічній діяльності.

Практична спрямованість навчаль-
ного компоненту «Філософія» реалізову-
ється через систему семінарських занять 
із розв’язуванням творчих та практичних 
завдань, серед яких варто виділити проблемні 
питання, філософський диктант, завдання 

Методична 
підготовка 

Моделююча Інтерактивна Прогностична

Інформаційна

Рис. 1. Складники методичної підготовки до занять  
у ЗВО
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для самостійного опрацювання. Загальною осо-
бливістю цих завдань є їх орієнтація на розвиток 
творчого мислення, здатності до аналізу та сис-
тематизації інформації, отриманої під час лекцій, 
опрацювання навчального матеріалу самостійно. 
Серед таких завдань варто виокремити перегляд 
відеороликів в інтернеті за відповідними поси-
ланнями за попередньо поставленим завданням; 
написання філософського есе на запропоновані 
теми, реферативного повідомлення та представ-
лення його змісту на семінарському занятті; підго-
товка до дискусії із запропонованої проблематики 
у стилі телевізійного шоу, проведення інтерв’ю 
тощо. Як уважає С.С. Дєнєжніков, під час роз-
робки методики семінарських занять важливе 
місце займає питання про взаємозв’язок між семі-
наром і лекцією, семінаром та самостійною робо-
тою студентів, про характер та способи такого 
взаємозв’язку. Семінар не повинен повторювати 
лекцію, і водночас необхідно зберегти зв’язок 
принципових положень лекції із вмістом семінар-
ського заняття [9, с. 95]. Такий підхід дозволить 
комплексно викладати філософію.

Індивідуальна освітня траєкторія здобувача-
історика вищої освіти з навчальної дисципліни 
«Філософія» відстежується у вільному виборі 
форми подання ІНДЗ у вигляді самостійного 
вибору теми наукової статті або теми для напи-
сання філософського есе з урахуванням освоєних 
знань із конкретних філософсько-світоглядних 
питань. Варто наголосити на тематиці завдання, 
яка носить креативно-творчий характер, а також 
пропонує дати власну оцінку світоглядних погля-
дів провідних філософів минулого та сучасності, 
науковців, політиків, відомих постатей шоу-біз-
несу; сформувати та висвітлити особисте бачення 
проблеми, спрогнозувати подальший розвиток 
соціокультурних викликів сьогодення. Реалізація 
цих завдань передбачає вивчення філософських 
першоджерел, розв’язання пошукових завдань, 
формування глосарію і в кінцевому підсумку – 
логічний та послідовний виклад думок у вигляді 
філософського есе.

Реформаторські процеси у вищій школі спря-
мовані на забезпечення активної ролі студента як 
суб’єкта, керівника свого процесу навчання. Цей 
основоположний принцип сучасної освіти у про-
цесі навчання філософії здобувачів вищої освіти 
спеціальності «Історія» в КОГПА ім. Тараса Шев-
ченка реалізується через креативний метод фід-
беку. Ознайомлюючись із робочою програмою 
навчальної дисципліни, представленою на сайті 
академії, платформі Moodle, здобувач вищої освіти 

чітко бачить загальну будову курсу, критерії та 
норми оцінювання тощо. Таким чином, він отри-
мує загальну картину курсу, розуміє критерії того, 
що повинен знати або вміти зробити, щоб досягти 
вагомих результатіві з предмету. Окрім того, після 
завершення курсу аналізується навчально-творча 
діяльність студента, дається відгук викладачем 
разом з оголошенням балів за вивчений курс, вико-
ристовуючи «принцип сендвіча»: похвалити, вка-
зати на недоліки і знову похвалити. Окрім того, у 
формі анонімного письмового опитування студен-
там пропонується вказати позитивні та негативні 
сторони курсу, запропонувати власне поліпшене 
світоглядне бачення викладання та навчання курсу 
філософії для наступних здобувачів вищої освіти.

Ще одним із фундаментальних курсів суспіль-
ного спрямування є курс «Історія середніх віків». 
Засвоєння курсу історії середніх віків для студен-
тів передбачає особливі труднощі внаслідок його 
складності та значної кількості матеріалу, а також 
колосальних хронологічних та географічних меж 
освітнього компоненту. Саме тому, засвоєння 
навчального матеріалу та формування ключових 
компетентностей можливе лише за умови актив-
ної взаємодії викладача і здобувача вищої освіти, 
наполегливій самоосвітній праці студента. Систе-
матичне виконання самостійної роботи та аналіз її 
результатів дозволяють виявити стан формування 
фахових компетентностей.

Насамперед викладач має зацікавити студента 
до опрацювання курсу, зокрема, запропонувати 
опрацювати найбільш значущі, з погляду сучас-
ної історіографії, праці з історії Середньовічної 
Європи. Серед таких можливі роботи К. Гінзбугра 
«Сир і хробаки», Ф. Броделя «Середземномор’я 
в епоху Філіпа ІІ», Ж. Ле Гоффа «Людовік IX Свя-
тий» тощо. Важливою є організація самостійної 
роботи. За кожною темою курсу здобувачі вищої 
освіти опрацьовують навчальний матеріал, вико-
ристовуючи вітчизняні та зарубіжні монографії, 
публікації медієвістів (багато видань є англомов-
ними, а це сприяє вдосконаленню володіння іно-
земною мовою, зрештою, формуванню soft skills).

Використання інформаційних технологій під 
час занять з історії середніх віків сприятиме під-
готовці вчителя із чіткою мотивацією до вико-
ристання сучасних засобів навчання. Наприклад, 
семінарське заняття з тематики хрестових походів 
дозволяє застосувати комп’ютерну гру Crusader 
Kings II від шведського розробника ігор Paradox 
Interactive. Її особливістю є скрупульозне відтво-
рення історичної географії ХІ – ХІІІ ст., детальна 
увага до розташування тогочасних торгівельних 
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шляхів та хронологічна точність у відтворенні 
як міждержавних кордонів країн середньовічної 
ойкумени, так і меж внутрішньодержавних фео-
дів у християнському та мусульманському світі. 
Це дозволить наочно прослідкувати шлях руху 
хрестоносців із Європи, побачити кордони хрес-
тоносних держав у Леванті тощо.

Навчання курсу «Історія середніх віків» 
відбувається на засадах синергії, які охоплю-
ють принципи альтернативності, парадигмаль-
ності, плюралізму, цілісності світосприйняття 
тощо [21, c. 110]. Опора повинна також здійсню-
ватись на формаційний підхід, що дозволить  сту-
дентам цілісно сприймати історію суспільних 
формацій, глобальних історичних процесів, прин-
ципів історичного мислення тощо. Це дозволить 
трансформувати суто науковий курс в ефективно 
дієвий інструмент інтелектуального розвитку сту-
дентів. В умовах дистанційного навчання цьому 
сприятиме використання студентами зарубіжної 
навчальної та наукової літератури, онлайн-відвід-
ування публічних лекцій відомих медієвістів чи 
вузькопрофільних спеціалістів, що широко пред-
ставлені в мережі «Інтернет», як у текстовому, 
так і у форматі відео.

Метод проєктів реалізує диференційований, 
індивідуально-творчий та активно-дієвий підходи 
в навчанні. Він застосовується у процесі вивчення 
таких тем, як «Китай у ранньому Середньовіччі» 
(особливо стосується періоду Троєцарства, який 
практично неможливо осягнути в межах однієї 
лекції), «Японія у високому та пізньому Серед-
ньовіччі» (щодо встановлення сьогунату Кама-
кура та періоду роздробленості часів сьогунату 
Муроматі), «Хрестові походи» (запропонувати 
студентам самостійно опрацювати хрестові 
походи у Прибалтику) тощо.

Прагнучи до реалізації висунутої ще школою 
«Анналів» ідеї історичного синтезу, сполучення 
різних дисциплін, які вивчають людину під кутом 
зору його внутрішнього світу, культурних тради-
цій, повсякденних турбот та інтересів, історик на 
початку ХХI століття має, в межах вивчення соці-
альної історії, звернути увагу не лише на події 
«глобальної», або «тотальної», яка покликана 
домогтися досягнення історичного синтезу, а й 
цікавитись історією ментальності − пізнання ево-
люції сукупності свідомих і несвідомих установок 
людей, пов’язаних з етичної традицією [7, c. 75]. 
Відповідно, методологія курсу «Історія середніх 
віків» повинна базуватись на соціокультурному 
фундаменті, спиратись на досягнення історичної 
антропології, культурології, психології.

Освітній компонент «Історія середніх віків» 
передбачає застосування широкого спектру під-
ходів до його викладання, особливо в умовах 
дистанційного навчання. Насамперед студент 
у бажаннях до реконструкції образу середньо-
вічної цивілізації повинен прагнути до розгляду 
людини в епосі й епохи через людину (антропо-
логічний підхід), до відтворення історичної ціліс-
ності, котра охоплює події, системи цінностей 
тощо, тобто до відбиття всіх аспектів людської 
життєдіяльності (принцип «тотальної історії») 
[16, c. 20]. До того ж сучасні педагогічні вимоги 
до вивчення історії диктуються потребами форму-
вання всебічно розвинутої особистості, сприяння 
формуванню професійних компетентностей.

Курс «Нової історії» спрямований на висвіт-
лення ключових подій XVI – початку ХХ ст., котрі 
мають найбільше значення для осмислення ста-
рого та нового світу в добу активної колоніальної 
політики Англії, Франції, Португалії, Іспанії, Гол-
ландії та інших провідних країн Європи та Аме-
рики, світової работоргівлі та рабства впродовж 
чотирьох століть, буржуазних революцій в Англії, 
США, Франції, в період зародження та станов-
лення капіталізму, розвитку та активого піднесення 
суспільно-політичних та революційних рухів. 

Загалом, у процесі вивчення навчальної дис-
ципліни для передачі великого масиву інформації 
(факти, дати, імена, висновки, оцінки тощо) засто-
совується пояснювально-ілюстративний метод. 
Хронологічна таблиця поєднується із широким 
лекційним матеріалом. Так, вивчаючи тему «Рево-
люції в Європі 1848–1849 рр. та їх наслідки», 
студентам пропонується порівняти явища та про-
цеси, виділяючи спільне та відмінне, визначаючи 
причини, привід, завдання, основні події, особли-
вості та підсумки революції, скласти й заповнити 
відповідну таблицю. У процесі навчання нової 
історії використовуються різні методи: проблем-
ного викладу, комунікативний та інтерактивний. 
Наочні методи (ілюстрування, показ) дають мож-
ливість студентам краще засвоїти новий матеріал. 
Під час вивчення проблемних запитань застосову-
ються дискусійні методи, робота з малою групою.

Популярним у студентів є «мозковий штурм» 
(брейнстормінг). Це метод організації спільної 
групової та творчої роботи в аудиторії з метою 
підвищити розумову активність учасників і зна-
йти плідні ідеї, конструктивні рішення, часто 
використовується у процесі навчання нової історії, 
наприклад, у процесі таких тем, як: «Католицька 
церква раннього Нового часу. Контрреформація 
в Європі»; «Війна північноамериканських коло-
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ній Англії за незалежність й утворення США»; 
«Міжнародні відносини та колоніальна політика 
в 1871–1914 рр.»; «Франція в 1870–1900 pp.». Важ-
ливим моментом у плані обґрунтування сутності 
базових компетентностей є, на наш погляд, роль 
викладача. Як уважає В. Каплінський, що, дола-
ючи даний стереотип мислення й відмовляючись 
від позиції повного «володаря дум» слухачів, педа-
гогу, особливо тоді, коли йдеться про проблемами 
виховання, важливо перейти на позицію людини, 
яка вміє підвести до власних висновків [11, с. 124].

Вагоме значення у формуванні професійних 
компетентностей відіграють інтерактивні заняття 
«Вгадай героя», присвячені відомим діячам 
нового часу. Наприклад, серед значущих осіб 
одного з найбільш насичених періодів світової 
історії можна виділити плеяду діячів, які своєю 
діяльністю залишили помітний слід у тогочасних 
історичних процесах. Це, наприклад, Ж. Кальвін, 
М. Лютер, В. Оранський, М. Тюдор, Дж. Гарі-
бальді, Н. Бонапарт, А. Лінкольн тощо.

Під час самостійного вивчення студентами 
джерел та літератури, застосовується дослід-
ницький метод. Як приклад − написання сту-
дентами науково-дослідних робіт з актуальних 
проблем «Нової історії». У процесі підготовки 
студент отримує навички самостійної роботи із 
джерелами, вміння узагальнювати різні погляди 
на проблеми, вчиться висловлювати свої погляди. 
У процесі дослідження необхідно виділити кілька 
етапів: вибір теми та пошук необхідної літера-
тури, вивчення зібраних матеріалів, складання 
плану та обговорення його з викладачем, напи-
сання роботи й захист на індивідуальному занятті, 
науково-теоретичній конференції чи в індивіду-
альній співбесіді з викладачем.

Загалом, вивчення історії як комплексного про-
цесу із внутрішніми закономірностями не може 
бути ефективним без методики моделювання, 
складання аналітичних схем, що дозволяють 
систематизувати уявлення про окремі історичні 
епохи і всесвітню історію загалом. Тому дисци-
пліна «Нова історія» викладається з урахуванням 
найсучасніших інтерактивних методик.

Висновки. Україна знаходиться на новітньому 
етапі розвитку освіти, що полягає у формуванні 
компетентної особистості. Для того, щоб забез-
печити в освітньому процесі формування компе-
тентностей у здобувачів вищої освіти, викладачі 
творчо підходять до методики навчання суспіль-
них дисциплін. У нашому досліджені зроблено 
акцент на важливості інноваційної педагогіки 
в контексті формування загальних та професійних 
компетентностей. На основі аналізу викладання 
суспільних дисциплін авторами підкреслено зна-
чення оволодіння сучасними прогресивними 
технологіями навчання як інструментом для фор-
мування компетентностей фахівців для Нової 
української школи. У наш час викладачу малоці-
каво оцінювати можливість студентами лише від-
творювати інформацію, відповідно триває пошук 
і напрацювання інтерактивних методів навчання.

Спектр методичних прийомів і засобів під час 
вивчення навчальних дисциплін «Вступ до спеці-
альності», «Археологія», «Філософія», «Історія 
середніх віків», «Нова історія», спрямований на 
вирішення завдань культурного розвитку соці-
уму, адже у процесі вивчення тем цих дисциплін, 
пов’язаних із використанням ігрових технологій, 
студент як майбутній викладач учиться інтегрувати 
отримані знання, застосовувати їх для створення 
нових уявлень, пояснення певних явищ тощо.
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Skakalska I.B., Senkivska G.Yа., Moroz O.V., Galishevskyy V.A. COMPETENCE-ORIENTED 
TEACHING OF SOCIAL DISCIPLINES

The importance of the competency approach in education to achieve a high level of its quality and the grad-
uate’s competitiveness is outlined in the article. The purpose of the study is to analyze the competence-ori-
ented innovative methods of teaching social disciplines in the institution of higher education. Accordingly, 
the authors have summarized their experience of teaching social disciplines, in particular, introduction to the 
specialty, history of Ukraine, history of the Middle Ages, philosophy and modern history in the context of the 
newest teaching methods.

Originality. Authors have generalized their own experience of teaching social disciplines. In particular, the 
analysis showed that attempts have been made to find support for the competency approach in the transfor-
mation of traditional educational guidelines and new practices. The transition of teaching social disciplines 
from the subject-centric orientation of the educational process to its personal orientation (student-centeredap-
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proach) is shown. Competence approach is one of the necessary new conceptual resources for reviewing tra-
ditional goals, theory and practice of education.

Methodology. General scientific methods were used in the research, first of all, method of collecting fac-
tual data (accumulation of facts) and method of their composition (analysis). Special methods, case method, 
workshop technology and BarCamp technology were also used. In the research a critical method was used, 
the significance of which lies in the demanding attitude to any information until it passes through research 
verification.

Conclusions. The importance of innovative pedagogy in the context of the formation of general and profes-
sional competencies is outlined. Based on the analysis of teaching social disciplines, the authors have empha-
sized the importance of mastering modern advanced teaching technologies as a tool of forming competencies 
of specialists for the New Ukrainian School.

Key words: competencies, method, history, philosophy, student-centeredapproach, didactics, facilitator, 
soft skills.
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ТА ХРОНОЛОГІЧНИЙ РОЗПОДІЛ  
ІСТОРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В РОМАНТИЧНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ  
ХІХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ «ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» Т. КАРЛАЙЛА)

У статті розглядаються причини, характер та наслідки відходу від парадигми класицизму 
в західній історіографії межі XVIII–XIX ст., що хронологічно збіглись із кризою класицизму 
в мистецтві. Паралельність цих процесів пояснюється спільністю мистецьких і дослідних 
завдань, які полягали в запровадженні психологізму в описі як уявних (у мистецтві), так і 
реальних (в історіографії) подій.

Яскравим виявом цього стала історична праця шотландського вченого Томаса Карлайла 
«Французька революція. Історія» (1837). У статті вона розглядається як узірець психологі-
зованого розгляду історичного минулого під кутом зору дослідного інструментарію, викорис-
таного дослідником. Основна увага в розвідці надана новаторському форматуванню істо-
ричного часу та простору в тексті Т. Карлайла. Його підходи охоплювали запровадження 
локальних часових контурів усередині загальної хронології оповідання, межі яких визначали 
певні параметри для зіставлення та ефектного показу подій. Цей прийом дозволяв виокрем-
лення в межах такого контуру певних тенденцій, послідовність яких утворювала історичний 
процес загалом. Відчуття історії як процесу, як руху взагалі було характерним для світо-
сприйняття романтиків.

Іншими гідними уваги прийомами, використаними Т. Карлайлом, стали виділення 
суб’єктивного часу сприйняття події її учасниками, реконструкція ключових подій як худож-
ніх мізансцен, а також паралельний розгляд історичного процесу із двох різних ракурсів, між 
якими «перемикається» увага читача. Набір цих прийомів утворює психологізовану історію, 
здобутки якої надалі були взяті на озброєння істориками ХХ ст. в міру того, як цілі від-
творення «живої історії» стали домінувати над академізмом гіперкритичної історіографії, 
котра закидала романтичній історіографії саме її психологізм і неточність, що часто висту-
пала його зворотнім боком.

Ключові слова: історичний час, історичний простір, історіографія, психологізм, революція.

Постановка проблеми. На межі XVIII – 
XIX ст. ст. у європейській історіографії стались 
тектонічні зрушення, які збіглись у часі із проце-
сами в літературі, музиці та інших жанрах мис-
тецтва. Вони пов’язані з відмовою від парадигми 
класицизму, яка абсолютизувала усталені анти-
чні зразки й засновувала на них власну систему 
координат на користь нових віянь. У чому поля-
гали ці віяння?

Найпомітніші ззовні новації стосувались 
вираження стихійності, спонтанності і при-
родності зображуваного об’єкту. Відповідно, 
об’єкт починають сприймати як динамічний, 
мінливий процес, навіть тотожність якого 
самому собі є під сумнівом. Усвідомлення й 
опис такого об’єкта є лише відносними – багато 
його рис можуть бути лише приблизно намічені, 
накреслені, але не розкриті в повноті та ясності. 
В художній творчості посилюється увага до міс-

тики, яка, за визначенням, має справу з такими 
об’єктами, й до філософії, яка надає засоби при-
ведення їх у загальну систему.

В історіографії вперше звертається увага на 
революції як вираження динаміки історичного 
процесу. В XVII ст. лорд Кларендон, свідок та 
учасник подій Англійської революції, у своєму 
присвяченому ній історичному творі характери-
зував її як «великий заколот», тобто як тимча-
сове відхилення від «нормального» історичного 
процесу [6, с. 27]. А в першій половині ХІХ ст. 
французький історик Ф. Гізо вже розглядає її на 
одному щаблі з Великою французькою револю-
цією 1789 р., тим самим визнаючи в обох системо-
утворюючий чинник, рушій та поворотний меха-
нізм історичного процесу [6, с. 28].

Знаковим твором періоду стала «Французька 
революція. Історія» британського історика  
Т. Карлайла (1837).
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Сам вибір представниками романтичної істо-
ріографії «закордонних» сюжетів (під кутом зору 
попередньої парадигми здавалось би логічним, 
щоб про французьку революцію писав фран-
цузький історик) був пов’язаний із цікавістю до 
екзотичного матеріалу, який потребує моделю-
вання історичного наративу за зразком описів 
закордонних подорожей – як подорожі в минуле. 
Читач уподібнюється мандрівникові: він стає 
спостерігачем подій минулого; автор відтепер 
жадає від нього не стільки розуміння, скільки 
роботи уяви для досягнення ефекту присутності. 
Присутність «усередині» описуваної події стає 
метою оповідання й запорукою осягнення того, 
про що йдеться. Ще одна суттєва риса роман-
тичної історіографії – тяжіння до емоційно 
виразних, «пікових» сюжетів, які справляють на 
читача психологічний вплив і примушують його 
до нераціонального (але однозначного) самовиз-
начення щодо історичних фактів.

Постановка завдання. Констатація поді-
бності процесів у мистецтві та історіографії тягне 
за собою висновки, котрі потребують перевірки. 
Адже тут піднімаються питання про витоки істо-
ричного знання і про форми та механізми його 
реалізації з історичної свідомості. Ще в середині 
ХХ ст. французький історик Ф. Ар’єс писав про 
різні форми реалізації історичної свідомості – не 
лише шляхом історіописання, але й через епічні 
пісні, колекціонування старожитностей тощо 
[2, с. 108–111, 156–171]. В періоди домінування 
цих форм саме традиційне історіописання висту-
пає гальмом розвитку історичної свідомості, 
перетворюється на «консервативний історизм» 
[2, с. 24–29, 44]. Логічно припустити, що постійне 
створення нових історичних шкіл, у яких істо-
рична свідомість сполучається з елементами неіс-
торичного знання, є також виявом пошуків її ефек-
тивної реалізації. Так, історіографія романтизму 
вперше робить акцент на психологізмі історич-
них подій. Чому? Відповідь на це дав свого часу 
Л. Февр: історики мало що знали про роль мас в 
історії, оскільки традиційно акцент у ній робився 
на «діяннях» особистостей. Тільки шляхом залу-
чення психології можна дати слово масам як чин-
нику впливу на історичний процес [8, с. 98–99]. 
Отже, значення романтичної історіографії поля-
гає в тому, що саме в ній уперше було порушене 
питання про вплив мас.

Як же це реалізувалось?
На нашу думку, недостатньо просто говорити 

про маси чи від імені мас. Це повертає історика 
до парадигми особистості. Але маси як такі «не 

говорять». Значить, для досягнення мети потрібно 
вловити момент, у який особистість перебирає на 
себе функцію представництва мас і тим самим 
повертає все в межі традиційної парадигми. Маси 
володіють баченням ситуації, яка з їхньої погляду 
може або залишатись незмінною, або вилитись 
у втручання особистості, яка намагатиметься цю 
ситуацію очолити. Може бути і третій сценарій: 
безпосереднє й безособове втручання мас як 
сили. Так, Т. Карлайл описував вересневі вбивства 
контрреволюціонерів у 1792 р. як безпосередню й 
безособову реакцію народних мас на погіршення 
ситуації в революційній Франції. Ці вбивства і 
жахали його, і здавались неминучими – він харак-
теризував їх і як «бійню», і як «суворий народний 
суд» [4, с. 390]. Його розуміння цих убивств зда-
валось йому самому неповним: він описував їх як 
«крик» (на протиставлення «мові»), але додавав, 
що можуть бути моменти, коли «крик» немину-
чий; розуміючи це, особисто він – цивілізована 
людина – обрав би «мовчання» [4, с. 393].

Зауважимо, що представлення мас як чинника 
історичного процесу лише в його «пікові» моменти 
здавалось недостатнім і самому Т. Карлайлу. 
Навіть там, де маси не втручались у ситуацію 
безпосередньо, вони постійно «бачили» її. Істо-
ріографія романтизму залучила психологію для 
того, щоб знайти точку бачення історії очима мас.

На нашу думку, важливим засобом психоло-
гізації історичного дискурсу стало переформа-
тування просторових і часових структур, у яких 
викладається і сприймається історичний матеріал. 
Прикладом успішної переробки таких структур у 
художній літературі стала нова стратегія компози-
ції у прозі – включення значних за обсягом описо-
вих вставок, що вповільнювали темп оповідання, 
змушували читача озирнутись і начебто відчути 
за зовнішністю змальованих речей певну ірра-
ціональну присутність [3, с. 67–79]. Звідти вже 
прямий шлях до містичної «світової душі», але 
справа не в хибності такого підходу в історіогра-
фії, а в тому, щоб показати наслідки його реалізації 
в історіографії, зв’язки з потребою представлення 
думки суспільства (мас) та ті нові перспективи, 
що відкрилися таким чином.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Характерною рисою романтичної історіографії із 
самого початку стала відмова від найголовнішої 
історичної схеми, запровадженої ідеологами Про-
світництва – «суспільного договору» Ж.-Ж. Руссо. 
У разі Т. Карлайла ця відмова носила одверто 
демонстративний, навіть епатажний характер: 
історик зрікається неупередженості [4, с. 28, 44].
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Подолання схеми «суспільного договору» було 
здійснене шляхом запровадження протилежних 
просвітницькій аналітичній методології психоло-
гічного та інтуїтивного методів відтворення мину-
лої реальності.

Саме завдяки історіографії романтизму ідея 
відтворення на противагу просвітницькій ідеї 
пошуку керівного принципу, котрий стояв за істо-
ричним процесом, уперше утвердилась в історіо-
графії. Історики-романтики продовжували вірити 
в «історичний процес», оскільки все, що можна 
побачити в історії – це розвиток і перетворення; 
але його рушієм уважали не механістичний прин-
цип, а неосяжне творче начало, котре «виводить 
на авансцену» всесвітньої історії різні ідеї та 
персоналії [4, с. 137–138]. Загальний сенс історії 
залишається незрозумілим, сенсом же чергування 
на її авансцені різних виявів історичного процесу 
є їх відповідність/невідповідність містичному 
началу, що спонукає до історичних змін. Саме 
воно є багатозначним чинником, у якому реак-
ційні, консервативні, реформаційні, революційні 
принципи знаходять свої вдалі чи невдалі реалі-
зації. Сукупність їх утворює матерію історичного 
процесу. У Т. Карлайла, наприклад, історія репре-
зентується як послідовність поверхневих виявів 
цього начала, сенс і напрям якого темні; невипад-
ково він говорив про персонажів, розповідь про 
яких добігала кінця, що вони «зникли в темряві» 
чи «в імлі» [4, с. 475 та ін.].

Використання художньої термінології є теж 
невипадковим: інтуїтивність пізнання історич-
ного процесу уможливлює його лише на рівні 
відчуття й лише шляхом вживання в нього 
[7, с. 626]; намагання артикулювати цей сенс 
шляхом формулювання його законів вело 
до схем, уже відкинутих. Т. Карлайл не прихо-
вував свого негативно-іронічного ставлення до 
просвітницької схеми, іменуючи її «євангелієм 
від Жан-Жака» [4, с. 141, 481].

Під час слідування лінійній організації істо-
ричного часу Т. Карлайл використовує прийом, 
що пізніше стане властивим художній літературі 
та кіно, а не академічній історіографії. Зокрема, 
він зустрічатиметься далі у драматургії Х. Ібсена, 
у кримінальних фільмах жанру «нуар» тощо. 
Він зводиться до штучного утворення всередині 
лінійного часу оповідання локального контуру, 
розташованого між двома довільно обраними 
датами, що слугує створенню драматичної куль-
мінації [9, с. 74]. Поняття «контуру» відсилає не 
лише до хронології подій, але до їх організації та 
керування ними. Воно дозволяє виокремити все-

редині історичного процесу моменти накопичення 
інформації, впорядкування зв’язків та виник-
нення структур усередині інформаційного масиву 
[1, с. 36]. Таким чином, даний прийом насправді 
містить аспекти, котрі зближують його як із 
художньою творчістю, так і з теорією інформації.

Принцип вибору граничних дат контуру 
диктується не стільки їхньою значущістю для 
історичного процесу як такого, скільки емо-
ційною подібністю, яку визначає автор відпо-
відно до своїх потреб. Наприклад, розповідаючи 
про передумови революції 1789 р., Т. Карлайл 
утворює такий контур, замикаючи його між 
1744 і 1774 рр. Чому саме між ними? Історик 
пояснює, що в 1744 р. тодішнього французь-
кого короля Людовіка XV було названо «Улю-
бленим», але через 30 років ситуація у Франції 
змінилась настільки, що щире використання 
цього прізвиська стало неможливим унаслідок 
падіння авторитету монархії в народі [4, с. 7, 24].

На тлі значущих історичних подій граничні 
дати цього контуру можуть здатися несуттєвими. 
Для автора ж вони стали способом показати 
на часовому проміжку 1744–1774 рр. два зрізи 
сприйняття королівської влади пересічними 
французами. Так утворюються штучні хроноло-
гічні межі, які виправдовують показ передумов 
революції 1789 р. шляхом порівняння ситуа-
ції на нижній та верхній межах контуру. Його  
використання дозволило автору емоційно заго-
стрити виклад, не просто перераховуючи ці пере-
думови, але й показуючи межі падіння автори-
тету королівської влади.

Т. Карлайл дотримувався цього прийому й далі: 
наприклад, у розповіді про перший етап револю-
ції він замикає час у контур між «святом Феде-
рації», відзначеним на Марсовому полі у Парижі 
14 липня 1790 р. з нагоди першої річниці падіння 
Бастилії, й розстрілом на тому ж Марсовому 
полі через рік, 17 липня 1791 р. [4, с. 222–226,  
294–297]. Водночас факт, що ініціаторами «свята 
Федерації» воно було свідомо приурочене до 
святкування початку революції, для автора не є 
принциповим – факт не слугує тут меті емоцій-
ного підсилення розповіді. Зіставляються дві 
більш показові події. «Свято Федерації» на ниж-
ній межі контуру було формальним та поверхне-
вим заходом, що ніяк не відповідав глибинним 
процесам, котрі знаходили вияв у зовсім інших 
подіях і тенденціях («посилення санкюлотизму», 
за термінологією автора). І хоча сам Т. Карлайл не 
приховував того, що вживання терміну «санкюло-
тизм» щодо реалій 1790 р. є анахронізмом, воно 
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виправдовувалось як єдиний адекватний спосіб 
експресивного показу явища, котре надалі стане 
провідним чинником революційного процесу. 
Тобто між подіями, які утворюють межі контуру, 
можна визначити тенденцію посилення «санкю-
лотизму». Засобом цього стало введення контуру 
1790–1791 рр., на нижній та верхній межах якого 
термінологія мала збігатись.

У такий спосіб Т. Карлайлу вдалось показати 
також послаблення поверхневих, штучно утворе-
них тенденцій, що виразились у спробах помір-
кованих і консервативних елементів у революції 
очолити процес, який насправді керувався глибин-
ним «началом» і був непідвладний цим спробам. 
Розстріл 17 липня 1791 р. знаменував намагання 
цих елементів зупинити поглиблення революції 
силовим шляхом, тобто на верхній межі цього 
контуру ми спостерігаємо розкол усередині рево-
люційного табору й перетворення поміркованих 
елементів на противників зростаючого «санкюло-
тизму» й відвертих контрреволюціонерів.

Пізніша історіографія вживала інші засоби 
показу зрушень 1790–1791 рр.: хронологічний 
виклад матеріалу поступався системному під-
ходу до висвітлення питань внутрішньої політики 
та економіки, в якій наростали кризові явища 
[5, с. 124–151]. Але поняття «економічної кризи» 
було ще невідоме Т. Карлайлу, тому для демон-
страції наростання негативних явищ він викорис-
товує свої прийоми. Й ефективність цих прийо-
мів зв’язана прямо з тим, що він показував маси 
носієм глибинних тенденцій, посилення яких фік-
сувалось на межах часових контурів.

Прикладом застосування контурів може 
стати й опис народної демонстрації перед коро-
лівським палацем у Тюїльрі 20 червня 1792 р. 
Історик зіставляє її з іншими демонстраціями, 
котрі відбулись раніше. Він ніби пропонує чита-
чам порівняти ті думки та емоції, що володіли 
учасниками цих демонстацій [4, с. 336]. В описі 
повстання і штурму королівського палацу 
10 серпня 1792 р. Т. Карлайл одним штрихом 
підкреслює такий момент: під час поваленні 
кінної статуї Людовіка XIV на Вандомській 
площі можна було побачити дату створення 
монументу, викарбувану на ратицях коня – 
12 серпня 1692 р.: «сто років і один день», пише 
Т. Карлайл без коментарів [4, с. 362].

Рисою, яка уподібнює романтичну історіогра-
фію до більш ранніх та архаїчних жанрів істо-
ріописання, котрі передували створенню про-
світницької схеми, є принципова та постійна 
неувага Т. Карлайла до хронології подій: дати 

зустрічаються нечасто й не узгоджуються між 
собою. Відповідно, хронологізація викладу подій 
не використовується: вона не є засобом посилення 
психологізму сприйняття. Історик зазначає лише 
ключові дати й подає датування хронологічних 
меж у запроваджених ним контурах.

Цікавим елементом зображення часових струк-
тур Т. Карлайлом є застосування ним своєрід-
ного синтаксису, який декілька разів уживається 
в показі вузлових історичних подій: цей синтак-
сис заснований на використанні узгоджувального 
способу в описі емоційних моментів. Наприклад, 
бачимо це в описі «походу жінок» на Версаль 
5 жовтня 1789 р., внаслідок якого король та його 
родина були змушені переїхати в революційний 
Париж (що суттєво звузило можливості організа-
ції монархічної контрреволюції у країні). Т. Кар-
лайл розповідає про повішення жінками обви-
нуваченого ними посадовця в паризькій Ратуші. 
Водночас він спершу пише про нього як про пові-
шеного, й лише в наступному реченні «скасовує» 
страту, повідомляючи, що насправді шворка обі-
рвалась і повішення не вдалось [4, с. 162].

Аналогічний прийом використаний в описі 
бою французького військового корабля «Vangeur» 
проти англійського флоту в 1794 р., який 
у наступні роки став уважатись у Франції взірцем 
національної звитяги: автор переповідає офіційну 
версію бою, й лише в наступному абзаці тексту 
«скасовує» її як невідповідну справжньому пере-
бігові подій [4, с. 502]. Таким зіставленням уяв-
ного та реального перебігу події автор посилює 
психологізм викладу: з одного боку, він нібито 
«прискорює» перебіг подій аж за межі реальності, 
а з іншого – додає в суху розповідь про факти 
їх сприйняття учасниками й нащадками, часто 
далеке від простої фіксації. Реальний час подій і 
суб’єктивний час сприйняття їх сучасників розді-
ляються – на якусь мить, проте, встигають спра-
вити на читача суто психологічний вплив.

Цікавим прийомом є довільне форматування 
часових структур у межах опису локальних подій. 
Загалом, авторській манері Т. Карлайла не влас-
тиве намагання забігати вперед. Однак у кон-
кретних деталях біографій окремих персонажів 
він нерідко «випереджав час», розповідаючи про 
їх особисту долю (смертна кара, еміграція, зник-
нення з історичної сцени тощо) з випередженням 
загального часу оповідання [4, с. 453–454, 479, 
500 та ін.]). Це теж засіб психологізації оповіда-
ння: через показ окремих людських доль (тоді 
як історичний процес загалом лишався рівномір-
ним та безособовим).
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Значний інтерес представляє організація 
Т. Карлайлом історичного простору. Вона також 
залежала від намагання історика-романтика 
«оживити» минуле перед очима читачів. Істо-
ричний простір унаочнюється шляхом інсце-
нування конкретних подій. Історик часто подає 
для цього багато типових деталей в описі події: 
наприклад, джерела дозволяють реконструювати 
саму подію – але не її свідків, маси: соціальне 
оточення події. Т. Карлайл уводить це оточення 
в текст як реконструйоване за даними (часто не 
зв’язаними з подією безпосередньо) про типову 
соціальну групу. Наприклад, розповідаючи про 
сутички, в яких брали участь озброєні прибіч-
ники і противники королівської влади, історик 
уводить у текст протиставлення синіх мундирів у 
республіканців і червоних – у королівської гвар-
дії (або чорних рединготів, що вдягали цивільні 
прибічники короля) [4, с. 337]. В самих джерелах, 
якими історик користувався під час реконструкції 
подій, ці деталі не обов’язково були представлені, 
але Т. Карлайл уводив їх як типові й такі, що не 
суперечили описуваним реаліям.

Обґрунтуванням цього прийому служить 
постійно підкреслюване намагання надати опові-
данню чуттєвої переконливості, наблизити читача 
до реальної сцени. Для цього історик постійно 
запрошує читача переміститись ближче до зма-
льованих ним персонажів. Він використовує дієс-
лова, котрі допомагають читачеві ввімкнути його 
сприйняття: «давайте наблизимося», «увійдемо» 
або, якщо подія відбувалась уночі, закликає: 
«послухайте» [4, с. 73, 91, 327, 458 та ін.].

Емоційне сприйняття подій уможливлюється 
шляхом «стягування» в один сюжетний вузол 
різних аспектів сприйняття. Т. Карлайл не про-
сто переповідає подію з погляду різних її учас-
ників та свідків, але репрезентує їх як присутніх 
на місці події в момент її здійснення; так, у роз-
повіді про штурм повсталими парижанами коро-
лівського палацу 10 серпня 1792 р. він наводить 
думку молодого лейтенанта артилерії Наполеона 
Бонапарта про те, що, якби у швейцарської гвар-
дії короля був добрий командир, вона б перемогла 
повстанців [4, с. 359]. Ця думка відома з пізнішого 
джерела, але історик показує її не у формі комен-
таря до події, які вже пройшли. Натомість він 
робить Бонапарта живим свідком штурму, котрий 
із натовпу подає свій коментар – і не постфактум, 
а безпосередньо й синхронно.

Таким чином, романтична історіографія стала 
першим жанром історіописання, в якому поді-
бність творчих методів переростає просту пара-

лельність між наукою й художньою творчістю. 
Невипадково твір Т. Карлайла читався й перечи-
тувався, наприклад, Ч. Діккенсом.

Інший ефект, який знов-таки зближує роман-
тичну історіографію з художньою творчістю, 
заснований на чергуванні загального погляду на ту 
чи іншу подію з поглядом пересічних свідків. Така 
зміна ракурсів робить описувану подію такою, що 
сприймається начебто безпосередньо: вона стає 
емоційно насиченою й незрозумілою читачеві так 
само, як він сприймає в реальному часі події влас-
ного життя – їх наслідки йому так само невідомі.

Застосування в описі події різних ракурсів її 
сприйняття веде до іншого важливого наслідку: 
багатоманітне сприйняття події загурює читача в 
середину ситуації; опис її, на думку Т. Карлайла, 
має для історії більше значення, ніж розуміння 
її сенсу. Розуміння сенсу передбачає відсторо-
нення історика, його вихід за межі ситуації на 
відстань, котра уможливлює її узагальнення засо-
бами інтелекту. Т. Карлайл не відмовляється від 
цього завдання історика, але виконує його двома 
різними способами: по-перше, він формулює 
узагальнення як опозицію двох конфліктуючих 
поглядів. По-друге, Т. Карлайл використовує ство-
рення штучних фокусів спостереження, з якими 
постійно зіставляє паралельні події, безпосеред-
ньо начебто не зв’язані.

Наприклад, в описі передумов повстання 
10 серпня 1792 р. він зосереджує увагу на поході 
517 волонтерів із Марселю, з півдня Франції, до 
Парижу, у військовий табір 20 тис. патріотів для від-
правлення проти австрійських та прусських військ 
на кордон. Емоційній рішучості волонтерів (котра 
втілилась у створення одним з учасників цього 
походу Руже де Ліллем «Марсельєзи», національ-
ного гімну Франції), які невпинно просуваються 
країною й зустрічають радий прийом народних 
мас у департаментах, постійно протиставляється 
інший «фокус» – політична боротьба й дебати  
всередині Законодавчих зборів [4, с. 343–349].

Зіставлення розповіді про марсельських добро-
вольців із постійними «перемиканнями» на зобра-
ження парламентської гризні дозволяє автору 
зобразити цю останню як невідповідну нагальним 
потребам історичної ситуації. Зміна масштабу – 
від локального залу засідань Законодавчих зборів 
до цілої країни, через яку рухається загін волон-
терів, – протиставляє два ракурси спостереження 
ситуації у країні. Водночас читачеві стає просто 
відчути історичну правоту однієї позиції й непра-
воту іншої. Науковий аналіз у цьому прикладі 
підміняється на зіставлення двох поглядів, одна 
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з яких визначається як «неправильна» не внаслі-
док логічного аналізу, а через показ її як невідпо-
відної масштабу подій. Роялісти й консерватори в 
парламенті неправі тому, що вони позбавлені самої 
можливості сприймати ситуацію у країні загалом. 
Патріоти ж у Т. Карлайла виступають як прогре-
сивні сили внаслідок того, що їхня думка висвіт-
люється двома різними засобами просторової орі-
єнтації, отже, a priori претендує на всеохоплення.

Зауважимо, що пізніша історіографія револю-
ції не підхопила цю модель попри її ефектність: 
зокрема, в А. Мат’єза сюжет про 517 волонтерів 
узагалі відсутній, а боротьба за створення під 
Парижем табору патріотів подається в контексті 
політичного протистояння між двором і парла-
ментом [5, с. 188–196].

Ще один принцип розташування просторових 
орієнтирів у своєму тексті Т. Карлайл активно 
застосовував із метою показати свої політичні 
симпатії, уникаючи можливих вимог прояснити 
позицію щодо подій, які в епоху легітимізму пер-
шої половини ХІХ ст. загалом оцінювались нега-
тивно. Він уводив в оповідання приховану опо-
зицію «ми–вони» щодо санкюлотів та роялістів. 
Роялісти в зображенні Т. Карлайла – це «вони»; 
роялісти, як правило, спостерігаються ззовні, що 
підкреслюється постійним нерозрізненням реаль-
них фактів від пліток про їхні «змови», що поши-
рювались у санкюлотському середовищі [4, с. 445, 
450–451]. Роялізм у зображенні автора виглядає 
настільки ж нереальним, наскільки нереальним 
у нашому сприйнятті є образ «чужих», яких ми 
знаємо гірше від себе.

Висновки. На прикладі романтичної історі-
ографії ми спостерігаємо запровадження нових 
принципів історіописання, які дозволили, з одного 
боку, уникнути недосконалості репрезентації 
історичного матеріалу у класицистській схемі 
історичного дискурсу, а з іншого – вперше надали 

інструментарій для показу історичного процесу 
очима мас і спільнот.

Позитивність цього не повинна затуляти про-
блем, спричинених романтичним дискурсом. 
Досвід розвитку світової історіографії пока-
зав, що органічно сумістити цілі «оживлення» 
й «пояснення» неможливо. Тому панування 
романтичного напряму в історіографії закривало 
можливості реалізації цілей документально точ-
ної й відповідної джерелам реконструкції подій. 
Доволі скоро воно спонукало посилення кри-
тичного напряму, що незабаром розвинувся до 
гіперкритичного. Цей останній не просто вима-
гав достеменного слідування даним джерел, 
а і ставив під сумнів якість самих джерел. Але 
позитивом стало виникнення з надр романтизму 
нового принципу наукового мислення – істо-
ризму, в основі якого лежить думка про розвиток 
як основний сенс історичного процесу [7, с. 627].

Отже, зазначені тренди виросли всередині 
романтичної історіографії. На нашу думку, серед-
овищем, котре сприяло цьому росту, стало нестан-
дартно відформатовані географічні та хроноло-
гічні структури історичного минулого, робота 
з якими була спричинена потребою показати 
історію очима мас, що вперше були виведені на 
авансцену історії. Застосування контурів, у яких 
штучно замикалась частина історичної інформа-
ції, експерименти з поділом часу на об’єктивний 
та суб’єктивний, із масштабуванням історич-
ного простору, побудова простору історичних 
подій як художніх мізансцен, що мали справити 
якнайбільше враження на спостерігача – все це 
були засоби оживлення минулого, які отримали 
розвиток уже за межами романтизму. Ефек-
тність, характерна для історіописання романти-
ків, зокрема, Т. Карлайла, стала першим кроком 
до відтворення справді «живої історії», котра 
стала здобутком уже ХХ ст.
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Chekanov V.Yu. GEOGRAPHICAL AND CHRONOLOGICAL DIVISION OF HISTORICAL 
MATERIAL IN HISTORIOGRAPHY OF XIX CENT. ROMANTICISM (EXEMPLIFIED WITH 
“FRENCH REVOLUTION” BY T. CARLYSLE)

In the article the reasons, character and outcomes of departure from Classic paradigm in Western histori-
ography on the edge between XVIII and XIX centuries are under consideration. The fact of their coincidence 
with the decline of Classicism in fine arts is the hint to recognize an evident parallelism of both processes. 
The common tasks faced by artists and researchers were the tasks of insertion of deeper psychologism into the 
depicting both imaginary (in literature) and true (in historiography) events.

The lively example of it became the historical work by Scotland’s renowned writer Thomas Carlysle 
“French Revolution. A History” (1837). It is viewed in the article as a pattern of psychological exploration of 
the past enabled with the usage of new and imaginative research toolkit applied in this work. The main atten-
tion is paid to the new shaping of historical time and space in the text by T. Carlysle. His approaches included 
the novelties like insertion of voluntary defined time frames inside the general chronology of the story. The 
limits of these frames marked certain parameters for comparison and effective representation of the events. 
This method made possible to distinguish some trends inside each frame (non-traceable otherwise); their 
succession shaped historical process on whole. All of it is within the Romantic feeling of history as movement.

Other features worth mention were the separation of subjective time perceived by eyewitnesses of the event 
from the common timing of it; reconstruction of key events as theatrical mise-en-scenes; parallel viewing of 
the historical process from two different viewpoints with constant “switch” of reader’s attention from one to 
another etc. The number of them composes the psychological history; its achievements have been grasped in 
XX century by the historians of generation preferring “the live story” to the dry academism of hypercritical 
school. The representatives of this last were strongly against Romantic free deal with details which turned out 
the background of psychological approach.

Key words: historical time, historical space, historiography, psychologism, revolution.
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УКРАЇНСЬКІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК:  
ДО ПИТАННЯ ПРО СТАН РОЗВИТКУ

Енциклопедії й енциклопедичні словники гуманітарного спектра є дієвим комунікативним 
засобом сучасного академічного середовища та просвітницького напряму Української дер-
жави. У статті розкривається проблема класифікації сучасних українських гуманітарних 
енциклопедичних видань; аналізуються їхні тематико-типологічні особливості; показано 
хроніку зазначених видань. У статті взято до уваги погляди сучасних учених: Боряк Г.В. [2], 
Добко Т.В. [3], Железняк М.Г. [5], Черниш Н.І. [16; 17] з основних питань української енци-
клопедистики. Також розглянуто праці, виголошені під час Міжнародних наукових конфе-
ренцій «Українська енциклопедистика» [12–15]. Метою статті є аналіз вивчення типологіч-
ної структури енциклопедичних видань гуманітарного спектра з питань мови, літератури, 
мистецтва, культури, історії та визначення їхніх класифікаційних особливостей. У роботі 
узагальнено тематико-типологічні особливості гуманітарних енциклопедій, енциклопедич-
них словників та електронних енциклопедичних видань. Хроніку гуманітарних енциклопедич-
них видань сучасної України (1992–2019 рр.) представлено (розроблено діаграми) через осно-
вні галузі: історія, культура, мистецтво, філологія, релігія, філософія. Прикладом аналізу 
основних видів енциклопедичних видань стали: «Енциклопедія історії України» (галузеві); 
«Енциклопедія мистецтва Полтавщини» (регіональні вузькогалузеві); «Шевченківська енци-
клопедія» (персональні); «Короткий енциклопедичний словник з культури» (галузеві енцикло-
педичні словники). В роботі вперше складено хронологію енциклопедичних видань України 
гуманітарного спектра за 1992–2019 рр. Наведено їхні тематико-типологічні характерис-
тики за галузевим аспектом, регіональним і персональним. Автором запропоновано типо-
логічну структуру гуманітарних енциклопедій (галузеві, вузькогалузеві та персональні).  
Зроблено спробу розкрити основні причини визначення типів і видів енциклопедичних видань 
під час їх створення. 

Ключові слова: енциклопедичні видання, типологія енциклопедичних видань, гуманітарні 
енциклопедії, класифікація гуманітарних енциклопедій, види енциклопедій.

Постановка проблеми. Наприкінці ХХ –  
на початку ХХ1 століття українська культура 
активно входить у світовий глобалізаційний про-
цес. Кожна наука, аби визначити напрям свого 
розвитку, має періодично підбивати підсумки, 
оглядати напрацьоване й об’єктивно оцінювати 
власні здобутки. В умовах глобалізації суспіль-
ного розвитку надзвичайно зростає роль тих 
довідкових видань, які об’єктивно, неуперед-
жено, з фундаментальною повнотою віддзер-
калюють здобутки науки і культури нації, а це 
передусім, енциклопедії й енциклопедичні слов-
ники гуманітарного спектру. Отже, наразі акту-
альним в галузі енциклопедистики є з’ясування 
типології, стильових особливостей та функцій 
гуманітарних енциклопедії. 

До аналізу залучено масив довідкових видань 
із чітко визначеним змістовим аспектом (гумані-
тарні енциклопедії) та географічним (інформацій-
ний продукт, вироблений в Україні), а також хро-
нологію – (1992–2019 рр.). Серед завдань статті 
слід виокремлено такі: на основі дослідження 
сучасних українських гуманітарних енциклопедій 
уточнити типологічну класифікацію означених 
ресурсів; охарактеризувати тематико-типологічні 
особливості енциклопедичних видань; показати 
хроніку українських гуманітарних енциклопедич-
них видань як базу освітніх і наукових процесів у 
гуманітарній галузі; ввести до матеріалів навчаль-
ної й методичної літератури сучасну енциклопе-
дичну типологічну систему з метою її застосу-
вання у навчальному процесі.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теорію енциклопедичних видань, зокрема і гума-
нітарних, досліджено у працях багатьох вчених: 
Боряк, Г.В. [2], Добко Т.В. [3], Железняк М.Г. 
[5], Лісіна С.О. [8; 20], Черниш Н.І. [16; 17]. Зна-
чну кількість публікацій з означеної теми можна 
умовно поділити на дві групи. Перша – теоретичні 
праці, що розглядають загальні принципи форму-
вання, систематизації та особливостей енцикло-
педій. Друга – опис практичного досвіду функ-
ціонування існуючих енциклопедичних видань 
у соціально-комунікаційному середовищі [1]. Зна-
чну роль у представлені досвіду підготовки гума-
нітарних енциклопедій відіграють праці з енци-
клопедистики, виголошені під час Міжнародних 
наукових конференцій «Українська енциклопе-
дистика» [12–15]. 

Нормативні документи, що тлумачать поняття 
довідкових видань досить поверхово подають зна-
чення основних термінів. Так, стаття 12 Закону 
України «Про інформацію» зазначає, що інфор-
мацією довідково-енциклопедичного характеру 
є систематизовані, документовані, публічно ого-
лошені або іншим чином поширені відомості 
про суспільне, державне життя та навколишнє 
природне середовище [10]. А державний стан-
дарт «Видання. Основні види» подає загальне 
визначення енциклопедії, де про гуманітарну 
згадано лише у примітках 2: «За характером 
інформації енциклопедія може бути спеціалізова-
ною» [4, с. 14]. В інших словниках [19] та підруч-
никах [18, с. 333.] також можемо знайти загальні 
поняття енциклопедій та енциклопедичних слов-
ників, але окремої характеристики гуманітарних 
енциклопедій не подано. Отже, українські вчені 
здійснили за роки незалежності держави вагомий 
внесок у розвиток загальної енциклопедистики, 
що деякою мірою сприяло відтворенню стану 
таких наук, як історія, культура, філологія та інші.

Постановка завдання дослідження полягає 
у вивченні бази гуманітарних енциклопедичних 
видань та їх систематизації як основи сучасних 
гуманітарних знань з питань мови, літератури, 
мистецтва, культури та історії. Це має забезпе-
чити підвищення якості гуманітарної освіти та, 
зокрема, викладання дисциплін документно-
комунікаційного циклу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Гуманітарні енциклопедії здійснюють інтеграцію 
знання в гуманітарній сфері, допомагають осмис-
лити стан та основні тенденції розвитку суспіль-
ства. Водночас енциклопедичні видання виконують 
наукові, освітні та культурні функції. Тому серед 

найактуальніших варто виділити функції інфор-
маційно-довідкову та популяризаторську. Аналіз 
цих та пошук інших функцій енциклопедичних 
видань на сучасному етапі наразі є актуальним.

До енциклопедичних видань, як правило, від-
носимо такі види: 1) енциклопедії – видання, 
що містять найважливішу інформацію про різні 
поняття; 2) енциклопедичні словники – видання, 
«що містить статті невеликого обсягу, викладені 
в стислій формі та розташовані за абеткою їхніх 
назв» [4, с. 14]. Типологічна класифікація енци-
клопедичних видань здійснюється за кількома 
ознаками. За цільовим призначенням: наукова 
енциклопедія, яка призначена фахівцям і відріз-
няється глибиною представлення галузі знання; 
науково-популярна енциклопедія призначається 
читачеві-неспеціалісту і висвітлює знання також 
досить повно, але доступно; популярна енци-
клопедія містить широке коло відомостей для 
повсякденного життя чи дозвілля. За характе-
ром інформації – це: універсальна енциклопедія, 
яка охоплює всі галузі знання; спеціалізована 
енциклопедія присвячена окремій галузі зна-
ння; регіональна енциклопедія містить зведення 
відомостей про регіон чи населений пункт. Види 
спеціалізованих енциклопедій можемо деталізу-
вати: галузеві – зведення відомостей з якої-небудь 
галузі науки, культури, практичної діяльності; 
тематичні містять відомості із певної теми; пер-
сональні представляють відомості про життя та 
діяльність видатної особи. За обсягом енциклопе-
дичні видання бувають: багатотомні, однотомні. 
Це великі енциклопедії, де кілька десятків томів; 
малі енциклопедії – 10–12 томів; короткі енци-
клопедії – 4–6 томів; енциклопедичні словники – 
1–3 томи. За форматом вони можуть бути настіль-
ними, портативними, кишеньковими. Залежно 
від повноти представленої інформації енциклопе-
дії бувають великі (повні), малі (короткі). 

Класифікація енциклопедичних словників 
за характером інформації зазначає їх як загальні, 
галузеві та персональні. Основні типологічні осо-
бливості енциклопедичних словників можемо 
визначити таким чином: об’єктом опису є пред-
мет, пристрій, явище, подія, персона та ін.; орга-
нізація структури статей – алфавітна; меншою 
мірою, ніж в енциклопедії, впроваджено систему 
посилань; невеликий обсяг видання (1–2, інколи 
3 томи); відносна стислість статей [7, с. 14].

Характеризуючи предмет викладу матері-
алу галузевої (гуманітарної) енциклопедії та її 
структуру, слід наголосити, що статті в них роз-
ташовуються у систематичному порядку з однієї 
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чи кількох галузей знань або практичної діяль-
ності. Енциклопедична стаття, як найменший 
елемент енциклопедії, передає точні, перевірені 
дані, факти, описує явища і супроводжується 
ілюстративним матеріалом. Вона повинна бути 
повною, вичерпною, відрізнятися максималь-
ною інформативністю тексту, всебічністю фак-
тів, оцінок, ознак. Відповідно до стильових осо-
бливостей енциклопедії, матеріалом можуть бути 
статті-огляди, статті-довідки, статті-тлумачення, 
статті-біографії, статті-відсилання. Щодо якісних 
характеристик енциклопедичної статті, то це від-
повідність читацькому призначенню, вичерпність 
поданої інформації, відповідність типовій схемі 
статей, науковість і доступність змісту. 

Читацька аудиторія енциклопедичних видань 
ділиться на дві категорії. Перша – масовий читач, 
якому цікаві довідкові матеріали з усіх галузей 
знань та практичної діяльності. Друга – фахівець, 
спеціаліст з окремої чи кількох галузей знань. 
Більшість галузевих енциклопедій призначені для 
спеціалістів і можуть використовуватися в їх нау-
ковій чи виробничій діяльності. 

У системі енциклопедичних видань ми можемо 
бачити значне кількісне переважання енциклопе-

дій з гуманітарних наук над природничими й тех-
нічними. Презентуючи гуманітарні енциклопе-
дичні видання сучасної України (1992–2019 рр.), 
слід зазначити, що вибіркою для аналізу енцикло-
педичної літератури слугує база Інституту енци-
клопедичних досліджень НАН України «Корпус 
енциклопедичних видань України : онлайн-покаж-
чик» [6], зокрема розділ – «Галузеві енциклопе-
дичні видання» [6] та список у Вікіпедії, а саме 
«Спеціалізовані енциклопедії, словники і довід-
ники» (Вікіпедія – https://uk.wikipedia.org/wiki/). 
Для системного аналізу перш за все досліджено 
галузеві гуманітарні енциклопедичні видання, 
в тому числі і регіональні та персональні. Згідно 
з рис. 1, найбільш продуктивними для виходу 
в світ гуманітарних енциклопедичних видань 
виявилися роки 2007 та 2015.

Організаторами підготовки та видання галузе-
вих енциклопедій та енциклопедичних словників 
стали різні академічні установи. В результаті ана-
лізу можемо спостерігати, що основні галузі, на 
яких акцентовано увагу, – це культура та мистецтво 
(див. рис. 2). На другому місці – загальна історія від 
найдавніших часів і до сьогодення, а також окремі 
її періоди та події. Також значний вклад у розви-
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Рис. 1. Опублікування гуманітарних енциклопедичних видань  
за 1992–2019 рр.

Рис. 2. Українські гуманітарні енциклопедичні видання за галузями знань 
(1992–2019 рр.)
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ток мовознавства зробили лінгвісти, у доступній 
формі показавши все фонетичне, лексичне, гра-
матичне багатство та потенціал української мови. 
Отже, філологія посідає почесне третє місце. 

Серед галузевих енциклопедій гуманітарного 
спектру визначне місце займає фундаментальна 
«Енциклопедія історії України» в 10 т. (2003–2013). 
Як твердять фахівці, в Україні видано «енциклопе-
дію соціогуманітарного профілю, в якій комплек-
сно репрезентовано здобутки гуманістичних та 
суспільних наук з обсягу української минувшини 
від найдавніших часів до сьогодення» [11, с. 10]. 
«Енциклопедія історії України» – це алфавітний 
тип енциклопедій. Під час її укладання викорис-
тано систему наскрізних посилань: заголовок 
окремої статті (чи посилання на нього) вводиться 
курсивом у текст іншої статті як його частина. 
У виданні подано унікальні блоки ілюстратив-
ного та картографічного матеріалу; десять томів 
становлять понад 12 тис. статей, близько 8 тис. 
ілюстрацій і більше 500 спеціально розроблених 
карт [1, с. 11]. Для представлення нової, оператив-
ної інформації про історичні ідеї та знахідки ство-
рено електронну енциклопедію історії України.

Інше украй важливе для України видання – це 
енциклопедія «Українська мова» (2004–2013). 
У передмові редколегія визначила основне 
завдання енциклопедії: у систематизованій і водно-
час стислій та доступній формі подати базові відо-
мості про українську мову та українське мовознав-
ство. Автори наголосили на тому, що енциклопедію 
розраховано як на фахівців-мовознавців, так і 
на широке коло читачів. Способи систематизації 
в ЕУМ постають як певна ієрархія понять і кон-
кретних об’єктів опису української мови. Постійне 
оновлення є невід’ємною рисою енциклопедич-
них видань і саме енциклопедія «Українська 
мова» має чотири перевидання. Перше її видання 
побачило світ 2000 року, у 2004 році вийшло дру-

ком 2-е видання ЕУМ, виправлене і доповнене, 
а  2007 року – 3-є, 4-е вийшло у 2013 році. 

Галузь мистецтва представлено виданням 
«Українська музична енциклопедія» (2006–2018). 
Її особливість у тому, що до літератури про обране 
явище уведено дискографію та фільмографію, а 
також архівні матеріали. Отже, кожен том став 
досить великим за обсягом (Т. 1 – 1260 с.), через 
те що увібрав до загального переліку сучасних 
музичних термінів і понять ще й величезний пласт 
раніше забороненої церковної музики. Це дало 
можливість узагальнити та систематизувати зна-
ння про українську музичну культуру і присвоїти 
виданню статус – академічне наукове [9, с. 93–96].

Галузеві енциклопедії, як вид, можуть мати 
кілька різновидів залежно від особливостей пода-
ної інформації. В одних матеріал охоплює всю 
галузь знання, як наприклад «Культура: ілюстро-
вана енциклопедія України» (2010), «Філософ-
ський енциклопедичний словник» (2002), «Мис-
тецтво України» (1995). Інші можуть містити 
довідкові відомості, характерні лише для частини 
галузі, і тоді вони є підгалузевими: («Українська 
фольклористична енциклопедія» (2018), «Укра-
їнська міфологія» (2014), енциклопедія «Наці-
ональна опера України» (2017), «Образотворче 
мистецтво: енциклопедичний ілюстрований слов-
ник-довідник» (2007) та ін.).

Прикладом підгалузевої енциклопедії може 
виступити «Мала енциклопедія етнодержавознав-
ства». Понятійно-термінологічна структура відо-
бражає сутність і значення етнонаціонального 
феномена в суспільному житті, показано про-
блеми української ідеї та потенціал українського 
державотворення. До цієї ж групи віднесемо і 
«Українську фольклористичну енциклопедію: 
у 2 т.». В енциклопедії розкрито традиції немате-
ріальної культури українців від давнини до сьо-
годення. Тут висвітлено фольклорні персонажі, 
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Рис. 3. Українські гуманітарні енциклопедичні видання за характером 
інформації (1992–2019 рр.)
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подано довідки про дослідників, збирачів, носіїв-
виконавців фольклору, охарактеризовано основні 
терміни, поняття та явища з теорії фольклорис-
тики, її історії та сучасного стану досліджень, 
а також із практики цієї філологічної науки.

Щодо розглянутих галузевих та підгалузевих 
енциклопедичних видань, слід наголосити, що 
гуманітарні енциклопедії також видаються в окре-
мих регіонах і представляють історію, культуру 
чи мистецтво конкретного краю. Відсоток таких 
видань не дуже великий (див. рис.3 – регіональні), 
але вони надзвичайно важливі для кожного окре-
мого регіону.

Як правило, до регіональних енциклопедій від-
носяться загальні: «Енциклопедія Львова» (2007–
2012), «Черкащина: універсальна енциклопедія» 
(2010), «Полтавіка: Полтавська енциклопедія» 
(2009), «Енциклопедія Криворіжжя» (2005) та 
інші. Але регіональні енциклопедії також є галузе-
вими, серед яких можна виокремити гуманітарні 
(вузькогалузеві) видання із фаховою назвою – 
вузько регіональні. Власне, йдеться про енцикло-
педії, предметом яких є окрема тематика, що поши-
рюється на весь означений регіон. Це «Історична 
енциклопедія Криворіжжя» (2007), «Літера-
турна Бережанщина» (2010), «Театри Дніпропе-
тровщини: енциклопедія» (2003), «Українське 
Буджацьке козацтво: енциклопедія» (2017) та інші.

Ось наприклад, «Енциклопедія мистецтва Пол-
тавщини» є регіонального типу, але узагальнює 
досягнення мистецтвознавчої думки Полтавського 
краю від найдавніших часів до початку ХХІ ст. 
У двотомнику подано статті про художників і 
народних майстрів, меценатів та фундаторів хра-
мів, населені пункти краю, мистецькі навчальні 
заклади, музеї і художні колекції, промислові 
артілі й фабрики художніх виробів. Представлено 
понад 500 портретів. Серед них окрема частина – 
діаспора, якій автор присвятив великий розділ. 
А «Літературно-мистецька енциклопедія Кіцман-
щини», розповідаючи про відомих митців цього 
краю, їхній творчий доробок, подає інформацію 
про літературу і мистецтво цього регіону. Тобто 
це галузь знань, але представлення цієї галузі від-
бувається через персоналії відомих митців. Тоді 
це персональна енциклопедія митців краю. Таке 
неоднозначне визначення типів видань можемо 
застосувати до багатьох енциклопедій. В цій 
енциклопедії автор піднімає із забуття імена мит-
ців зовсім невідомих і представлені вони в алфа-
вітному порядку. У другому виданні енциклопедії 
1998 року подано відомості про 92-х митців, тоді 
як у першому (1991 р.) виданні – лише про 59. 

Такого ж вузькогалузевого змісту буде «Право-
славная энциклопедия Харьковщины», де пред-
ставлено матеріал про православ’я на Слобожан-
щині. Це історія православної церкви в регіоні, де 
описано визначних служителів церкви, церковних 
учених, педагогів, письменників та представників 
інших галузей мистецтва і науки, яких можна сха-
рактеризувати як православних християн. В енци-
клопедії представлено понад 700 статей в алфавіт-
ному порядку. Велику увагу приділено радянській 
добі, коли церкву планово нищили. Зокрема, 
вперше в літературі наведено понад 100 сповідни-
ків і мучеників Харківської єпархії [1, с. 95].

Розглядаючи енциклопедії, які викладають 
факти з життя й діяльності видатних людей, нази-
ваємо їх персональними як різновид спеціалі-
зованих енциклопедій. Серед останніх сьогодні 
маємо фактично лише дві друковані – про Тараса 
Шевченка («Шевченківська енциклопедія: в 6 т.» 
2012–2015) та Івана Франка («Франківська енци-
клопедія: у 7 т.» 2016). Персональні енциклопедії 
іншого типу можуть видаватися як видання регі-
онального значення, наприклад, «Одеські істо-
рики» (2009), «Ромські музиканти Закарпаття» 
(2011) та ін.

Персональна ж «Шевченківська енциклопедія» 
в 6 томах – це універсальне довідкове видання про 
життєвий і творчий шлях Т. Г. Шевченка, яке під-
готував Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка 
НАН України. У шести томах в алфавітному 
порядку представлені прізвища, поняття, місця – 
все те, що мало відношення до життя, творчості і 
навіть побуту великого поета. У 2012-2013 за про-
грамою «Українська книга» накладом 2000 при-
мірників побачили світ перші чотири томи, у 
2015 вийшли друком том 5 і 6. Всі книги прикра-
шені натуральною шкірою, розкішною тканиною, 
золотим тисненням, вкладені у футляри. Видання 
містить 6307 статей, 5800 ілюстрацій, із яких 
453 – на кольорових вклейках. Саме цю енцикло-
педію можемо вважати найбільшим здобутком 
серед персональних українських енциклопедій.

Сьогодні видається спеціалізована персо-
нальна «Франківська енциклопедія», яка подає 
статті про письменників, літературознавців, фоль-
клористів, мовознавців – від початків нової укра-
їнської літератури до тих, хто потрапив у поле 
зору І. Франка. Перший том енциклопедії, при-
свячений літературно-науковому оточенню Івана 
Франка, містить 255 статей-персоналій. Авторами 
статей стали вчені Інституту Івана Франка та 
Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка, а також 
інших вітчизняних наукових установ.
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Втім, сьогодні значна частина біографічної 
інформації (персональної) представлена електро-
нними енциклопедіями: «Енциклопедія життя 
і творчості Івана Франка», «Енциклопедія життя 
і творчості Лесі Українки», «Енциклопедія життя 
і творчості Михайла Грушевського», «Енциклопе-
дія життя і творчості Тараса Шевченка» та інші. 
І це значний крок вперед, коли оновлену довід-
кову інформацію про видатних осіб можемо отри-
мати у відкритому доступі у вигляді електронних 
енциклопедій. Загальний перелік гуманітарних 
енциклопедичних видань (зокрема тих, що під-
готовлено в Україні у 1992–2019 рр.) наводимо 
окремо (див. Додаток). 

Зазначене вище так само стосується і енцикло-
педичних словників. Їхні класифікаційні харак-
теристики та типологія здійснюються за такими 
ж критеріями, як і енциклопедій. Енциклопедич-
них словників у галузі гуманітарних наук вида-
ється значна кількість (див. рис. 4) і яскравим 
прикладом може бути енциклопедичний словник 
«Художня культура західних і південних слов’ян 
(XIX – початок XX століття)».

Статті тут відображають національну особли-
вість культурних та мистецьких процесів, що від-
бувалися у західних та південних слов’ян у XIX – 
на початку XX ст. Це статті про фольклористів, 
народознавців, мистців, діячів театру, драматур-
гів, композиторів, видатних виконавців, дослідни-
ків усної та музичної народної творчості. Видання 
складається з чотирьох розділів: «Фольклор», 
«Музичне мистецтво», «Образотворче мисте-
цтво», «Театральне мистецтво». Гасла кожного 
розділу розміщено за українським алфавітом. 
Галузь культури має непоодинокі видання, ще 
приклад: «Короткий енциклопедичний словник 
з культури». Він містить близько 3000 найважли-
віших термінів і біографічних довідок про найви-
датніших діячів культури. Проблематика словника 
зорієнтована на викладачів, студентів, учнів, пра-

цівників творчих спілок і культурно-освітніх уста-
нов та усіх охочих оволодіти знаннями з питань 
культури. Одній із галузей мистецтва присвячено 
енциклопедичний словник-довідник «Образот-
ворче мистецтво». В ньому широко наведено 
визначення стилів, течій та напрямів образотвор-
чого мистецтва, а також терміни, що побутували 
в давнину, але часто трапляються в різних літе-
ратурних джерелах з історії мистецтва. Загалом 
містить близько 3000 термінів, висловів і понять. 
Видання багато ілюстровано творами давніх і 
сучасних митців. Структура словника-довідника 
подає терміни за порядковим номером відпо-
відно до літерної групи, завдяки якому в пред-
метно-тематичному покажчику можна легко зна-
йти відповідний термін. Ілюстрації до певного 
терміну розташовано на початку чи всередині 
статті. Наприкінці довідника є перелік термінів 
та понять за їхнім предметно-тематичним кон-
текстним визначенням. Вкінці вміщено іменний 
покажчик персоналій, а також перелік ілюстрацій 
художніх творів, що подано у додатку. 

Отже, гуманітарні енциклопедичні словники 
містять матеріал понятійно-довідкового харак-
теру. В них пояснюється зміст, характер і сутність 
предметів та явищ. Тут можна знайти лаконічні 
відомості про народи, мови, визначні події, про 
видатних письменників, митців. В енциклопе-
дичних словниках уміщують також ілюстрації 
(фотографії, малюнки), картографічні матеріали, 
статистичні, хронологічні таблиці та ін. Енцикло-
педичні словники є загальні, або універсальні і 
галузеві, або спеціальні чи вузькогалузеві. У про-
цесі створення енциклопедичного словника необ-
хідно скласти обґрунтований і повний масив 
термінів, понять, подій, імен, щоб забезпечити 
тематичне охоплення (галузеві, вузькогалузеві), 
визначитися з функціями і читацьким призна-
ченням (для фахівців чи широкого кола читачів), 
його змістом і формою, способом упорядкування 
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Рис. 4. Види енциклопедичних видань (1992-2019 рр.)
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(алфавітні, тематичні, змішані). Робота над ними 
цілком відповідає визначенню типів і видів енци-
клопедичних видань в цілому.

Висновки. Відповідно до представленого 
огляду енциклопедичних видань з гуманітарних 
наук можна констатувати, що за останні більш як 
25 років українська енциклопедистика має значний 
доробок. Аналізуючи весь масив означених видань, 
маємо нагоду констатувати, що сучасна типологія 
енциклопедичних видань доволі складна і різні 
науковці неоднаково класифікують енциклопедії – 
одні дають найзагальнішу типологію, інші – більш 
детальну. В роботі зроблено акценти на їх основні 
ознаки: за цільовим призначенням; за характером 
інформації; за читацькою адресою. Види спеці-
алізованих енциклопедій представлено як галу-
зеві, вузькогалузеві та персональні. Структура, 
обсяг та формат теж визначено не менш важли-
вими характеристиками енциклопедичних видань. 

Згідно результату аналізу гуманітарних енци-
клопедичних видань сучасної України (1992-
2019 рр.), варто відзначити, що основними 
галузями, які в них представлено є культура та 
мистецтво. Щодо спеціалізованих енциклопедич-

них видань, то видання з окремих галузей гумані-
тарних наук отримали перевагу над вузькогалузе-
вими виданнями та персональними. 

Аналізуючи інформацію з гуманітарної сфери 
знань, можемо стверджувати, що енциклопедичні 
видання вирізняються особливим стилем викладу 
матеріалу – уніфікованим, позбавленим авторської 
індивідуальності, стислістю викладу вміщеного 
матеріалу, точністю термінології; їм притаманна 
популярність, глибока наукова обґрунтованість 
та максимальна інформативність. Узагальнюючи 
практичний досвід, бачимо, що постійне онов-
лення є невід’ємною рисою енциклопедичних 
видань, адже вони покликані відображати як дина-
міку самого об’єкта свого опису, так і еволюцію 
наукових знань. А отже, перевидання енциклопе-
дій має бути планомірним процесом, який потребує 
підтримки держави. Нагальною видається потреба 
перевидання та створення гуманітарних енцикло-
педичних видань на найбільш актуальні теми. І це 
може означати консолідацію багажу вже існуючих 
видань; їх активне поширення; створення нових 
версій для широкого суспільного загалу з конкрет-
них тем та проблем гуманітарних наук.
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Lisina S.O. UKRAINIAN ENCYCLOPEDIAS OF LIBERAL ARTS: TO THE QUESTION OF THE 
STATE OF DEVELOPMENT

Encyclopedias and encyclopedic dictionaries of the liberal arts are effective ways of communication in the 
modern academic environment and the enlightenment movement of the Ukrainian nation. Hence, determining 
its typology, style characteristics, and functions appears to be the relevant topic in the encyclopedic studies.

The paper analysis is focused on such modern scientists’ views as Boryak H.V. [2], Dobko T.V. [3], Zhelezn-
yak M.H. [5], Chernysh N.I. [16; 17] and their opinions on the main matters of the Ukrainian encyclopedic 
studies. Science papers presented during the international science conferences „Ukrainian encyclopedia stud-
ies” [12–15] are considered in the analysis as well.

The purpose of the paper is to analyse the learning of the typological structure of the encyclopedic publi-
cations of liberal arts on the issues of language, literature, art, culture, history, and to identify their charac-
teristics. 

In the paper are gathered thematic and typological characteristics of the encyclopedias of liberal arts, 
encyclopedic dictionaries, and electronic encyclopedic publications. The chronicle of Ukrainian modern ency-
clopedic publications of liberal arts (1992–2019) is presented in diagrams and divided into such main catego-
ries as history, culture, art, language, religion, and philosophy. The examples of the analysis of the main types 
of encyclopedic publications are as follows: “Encyclopedia of Ukrainian History” (general), “Encyclopedia 
of the art in Poltava region” (regional subject-specific), “Shevchenko’s encyclopedia” (biographical), “The 
short encyclopedic dictionary of culture” (subject encyclopedic dictionaries).

Professionally, the first chronicle of the Ukrainian encyclopedic publications of liberal arts was gathered 
from the materials of 1992–2019 years. There was provided thematic and typological structure from the aspect 
of the sector, region, and person.

The typological structure of the encyclopedias of liberal arts (genera, subject-specific, and biographical) is 
suggested by the author. In the paper, there was attempted to find out the main reasons for determining types 
and kinds of encyclopedic publications when making them. 

Key words: encyclopedic publications, typology of the encyclopedic publications, encyclopedias of liberal 
arts, classification of encyclopedias of liberal arts, types of encyclopedias.
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ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИМІРИ ІСТОРІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ  
(РЕЦЕНЗІЯ НА ВИДАННЯ Н. СЕМЕРГЕЙ  
«УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ  
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: 
ДИСКУРС НОВІТНЬОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ»1)

1 Семергей Н. Українське національно-культурне відродження другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття: дискурс 
новітньої історіографії : монографія / наук. консульт. Я. Калакура. Полтава : АСМІ, 2020.

Розуміючи українське національно-культурне 
відродження як концепт, що маркує безперервний 
історичний і суверенний розвиток українського 
народу, розбудову ним власних ціннісно-світо-
глядних, державно-політичних, соціокультурних 
і духовно-релігійних магістралей цивілізаційного 
поступу, нової актуальності набуває цілісне й неу-
переджене наукове осмислення основних етапів 
українського національного руху. Один із них роз-
почався в другій половині ХІХ століття й збері-
гав власні національні орієнтири до кінця першої 
третини ХХ століття. Інтерес становить не лише 
висвітлення окремих аспектів національного 
життя в окреслений проміжок часу, але й цілісне 
осягнення вже існуючого історичного наративу, 
який у своїй внутрішній і смисловій континуаль-
ності та цілісності становить історіографію укра-
їнського національно-культурного відродження. 
Звернення полтавської дослідниці, історика Ната-
лії Семергей до її аналізу в монографії «Україн-
ське національно-культурне відродження другої 
половини ХІХ – першої третини ХХ століття: 
дискурс новітньої історіографії», на наш погляд, 
досить переконливо вмотивоване з погляду кіль-
кох аспектів, з-поміж яких назвемо зокрема такі: 
по-перше, в контексті викликів, що сьогодні 
постають перед історичною наукою та її новими 
функціями; по-друге, з погляду відтворення істо-
ричної правди, подолання радянських стереотипів 
та осучаснення методології історичного пізнання 
на основі цивілізаційного осмислення історич-

ного процесу; по-третє, з точки зору сучасних 
соціокультурних процесів, опори на досвід і про-
тистояння парадигмі «русского міра». Авторка 
виходить із того, що нові функції сучасної історі-
ографії вимагають систематизації та осмислення 
наявного наукового доробку, ставлять на порядок 
денний питання про залучення новітніх методоло-
гічних підходів у розвиток історіографічного зна-
ння. Саме в контексті таких міркувань розглядаємо 
актуальність і новизну рецензованої монографії. 

Аналіз наукової праці дає підстави погодитися 
із запропонованою авторкою мотивацією того, 
що мета дослідження передбачає концептуальне 
осмислення новітніх студій вітчизняної історіо-
графії українського національно-культурного від-
родження другої половини ХІХ – першої третини 
ХХ століття. Дослідниця на основі системного 
підходу розглядає сучасні інтерпретації феномену 
національно-культурного відродження, з’ясовує 
трактування істориками його передумов, чинни-
ків і змісту, висвітлення суспільно-політичного та 
соціокультурного підґрунтя національного руху. 
Відрадно, що окрему увагу звернено на антрополо-
гічні та синерґетичні виміри національного відро-
дження, представлено новітній історіографічний 
дискурс із проблематики самоорганізації суспіль-
ного життя українців, розвитку історичних знань, 
руху за українізацію освіти, впливу повсякдення 
на національно-культурне пробудження, про-
аналізовано новітню історіографію його етнічно-
ментального та духовно-релігійного вимірів. Пер-
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спективним є те, що розглянуто також підходи 
істориків до висвітлення ролі архетипів, куль-
турно-історичних і ментальних травм у досягненні 
ключових завдань національного відродження. 

Зміст рецензованої монографії свідчить, що 
в дослідженні, з дотриманням належного рівня 
змістовності, розв’язано поставлені завдання й 
запропоновано досить розлогий історіографіч-
ний аналіз порушеної теми. Авторка творчо піді-
йшла до розгляду історіографії ключових аспектів 
національного руху, цілісно, системно та кон-
цептуально виважено простежила відображення 
в історіографії взаємодії всіх складників націо-
нально-культурного відродження, його багато-
гранності та цивілізаційної перспективи. Рецензо-
вана монографія має чітко вибудувану та струнку 
архітектоніку: вступ, п’ять розділів, висновки, 
бібліографію й анотації українською й англій-
ською мовами. Така побудова дослідження дала 
змогу легко орієнтуватися в тексті, швидко зна-
ходити необхідні пояснення найрізноманітніших 
проблем дослідження, розуміти логіку та тенден-
ції вивчення новітньою історичною наукою укра-
їнської соціокультурної історії другої половини 
ХІХ – першої третини ХХ століття. 

Так, у першому розділі «Історіографічні, 
джерелознавчі, теоретико-методологічні 
засади дослідження» ґрунтовно представлено 
науковий інструментарій дослідження, розгля-
нуто історіографічні, джерелознавчі, концепту-
ально-історіософські, теоретичні, методологічні, 
методичні, науково-організаційні та понятійно-
категоріальні основи наукового пошуку. На схва-
лення заслуговує те, що окрему увагу приділено 
висвітленню «історіографії історіографії» укра-
їнського національно-культурного відродження 
другої половини ХІХ – першої третини ХХ сто-
ліття, зокрема проаналізовано тематичні історі-
ографічні наративи, а також зроблено висновок 
про певну спорадичність, фрагментарність і 
ситуативність звернення сучасних історіогра-
фів до аналізу існуючих історичних студій із 
означеної проблематики. Цінним вважаємо те, 
що в монографії запропоновано огляд та аналіз 
джерельної бази, на основі обґрунтованих кри-
теріїв за проблемно-видовим принципом кла-
сифіковано доступні історіографічні джерела, 
звернено увагу на особливості історіографічних 
джерел, окреслено наукові основи їхнього герме-
невтичного аналізу, а також зазначено про пер-
спективність їхньої інтерпретації з точки зору 
збагачення науково-історичного дискурсу укра-
їнського національно-культурного відродження. 

Слід відзначити, що цінним, на наш погляд, є 
те, що в монографії вдалося системно представити 
й обґрунтувати концепцію дослідження, з’ясувати 
зміст його теоретичних засад, окреслити провідні 
положення сучасної теорії історіографічного дис-
курсу. У праці висвітлено методологію (підходи, 
принципи та функції) та методику (дослідницькі 
методи, засоби і технології) дослідження, охарак-
теризовано наукові основи його організації, звер-
нено увагу на методологічний і світоглядно-аксі-
ологічний потенціал історіографії українського 
національного відродження в контексті протидії 
гібридним викликам сучасності. Також схвалення 
варті сюжети щодо науково-історичного тракту-
вання сутності категорії «українське національно-
культурне відродження», а також розлогий аналіз 
дискусії вчених про хронологічні межі та регіо-
нальні особливості українського національно-
культурного руху. 

У другому розділі «Історіографія суспільно-
політичного і соціокультурного підґрунтя 
українського національного відродження» роз-
глянуто сучасні дослідження про суспільно-полі-
тичні та соціокультурні засади національного 
відродження. Цінним вважаємо те, що в праці 
ґрунтовно досліджено погляди істориків на пере-
думови та суспільно-політичний контекст укра-
їнського національного руху в другій половині 
ХІХ століття, звернено увагу на оцінки дослід-
никами його впливу на політизацію суспільного 
життя українців, розглянуто історичні наративи 
щодо передумов та особливостей піднесення наці-
онального життя в Галичині та Наддніпрянщині, а 
також прослідковано діалектику впливу імперської 
політики на національне пробудження українців.

На окрему увагу заслуговує те, що в монографії 
висвітлено відображення в новітній історіографії 
чинників українського національно-культурного 
відродження другої половини ХІХ – першої тре-
тини ХХ століття. На основі аналізу нагромадже-
них історичних знань цілком обґрунтовано виді-
лено кілька груп чинників, про вплив яких ведуть 
мову дослідники: політичні та геополітичні; чин-
ник історичності українського соціокультурного 
та державного розвитку; чинник людського капі-
талу; соціально-економічний чинник; менталь-
ний чинник. Справедливо підкреслено, що зна-
чним історіографічним поступом є визнання ролі 
не лише матеріальних, але й ментально-психоло-
гічних чинників піднесення національного руху.

Крім того, варто звернути увагу на те, що 
в монографії висвітлено стан, проблематику та 
динаміку відображення в новітньому історіогра-
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фічному дискурсі історії зародження й розвитку 
української періодики в другій половині ХІХ сто-
ліття. Виявлено, що у вивченні місця та ролі україн-
ських газет і журналів у національно-культурному 
відродженні можна прослідкувати певну законо-
мірність: спочатку вчені зосереджувалися на ана-
лізі динаміки, характеру, кількісних та якісних 
показників розвитку суспільно-політичної преси, 
згодом – літературно-мистецької, а сьогодні зна-
чного поширення набуває висвітлення регіональ-
них і мікроісторичних аспектів функціонування 
української періодики. Цілком переконливо зро-
блено висновок про те, що історики одностайні в 
думці: поширення української періодики не лише 
збагатило вивчення та популяризацію української 
мови, але відіграло вирішальну роль у політизації 
національного відродження, підготовці та реалі-
зації державотворчих змагань 1917–1921 років.

Окремо слід відзначити аналіз стану вивчення 
в сучасному історіографічному дискурсі про-
блеми самоорганізації суспільного життя україн-
ського народу в другій половині ХІХ – на початку 
ХХ століття. Цілком переконливо йдеться про 
те, що легітимізованим у середовищі істориків є 
положення про динаміку суспільної самоорганіза-
ції українців від культурницького життя до інсти-
туціювання політичних партій. 

Третій розділ «Сучасні дослідження нау-
ково-історичного, освітнього й культурного 
підґрунтя українського відродження» присвя-
чено історіографії безпосереднього змісту наці-
онально-культурного руху. У розділі висвітлено 
новітні дослідження науково-історичного, освіт-
нього та соціокультурного підґрунтя українського 
відродження, зокрема розглянуто історіографіч-
ний дискурс про розвиток знань із історії України 
та їхній світоглядно-виховний потенціал; пред-
ставлено відображення в працях істориків руху 
за українську освіту; розкрито їхнє бачення ролі 
літератури та мистецтва в національно-культур-
ному відродженні; вивчено історіографію впливу 
повсякдення на національно-культурне пробу-
дження українського народу.

Новизною в монографії є те, що на основі аналізу 
тематики сучасних історичних студій виокремлено 
етапи та охарактеризовано динаміку новітнього 
вивчення історичної думки та діяльності істориків 
у другій половині ХІХ – першій третині ХХ сто-
ліття: пропедевтично-емпіричний; синтетично-
концептуальний; етап інноваційної історіографії.

У четвертому розділі «Відображення в істо-
ріографії ментального виміру українського 
національно-культурного відродження» проана-

лізовано вітчизняний новітній історіографічний 
дискурс щодо змісту етнічно-ментальних транс-
формацій та розвитку української національної 
ідентичності у другій половині ХІХ – першій тре-
тині ХХ століття. У центрі уваги дослідниці – поло-
ження сучасної історіографії щодо умов, змісту й 
особливостей традиційної української менталь-
ності в окреслений період. Цінним вважаємо те, 
що в дослідженні звернено увагу на інтеграцію 
істориками методології архетипу та культурно-
історичної травми у висвітлення українських 
етнічних процесів імперської доби. Зазначено, 
що категорія «архетип» активно використову-
ється істориками для тлумачення ціннісних основ 
і природи українського націєтворення. У моно-
графії зроблено переконливий висновок про те, 
що в сучасній історіографії розгляд українського 
історичного процесу другої половини ХІХ – пер-
шої третини ХХ століття крізь призму культурно-
історичної травми перебуває на початковій стадії. 
Цінними вважаємо висновки про те, що історики 
стали більше уваги приділяти висвітленню трав-
матичної сутності для українства таких феноме-
нів, як малоросійство та подвійна лояльність, а 
також звертають увагу на травматизм людських і 
соціальних жертв Великої війни 1914-1918 років. 

Схвалення варте й приділення уваги аналізу 
сучасних підходів істориків до співвідношення 
понять «українське національне відродження» та 
«українське націєтворення», а також окреслення 
змісту історичної дискусії між традиційною та 
модерністською історіографіями, аналіз історич-
ного наративу щодо змін української традиційної 
ментальності на тлі національного відродження. 
Особливої підтримки заслуговує вивчення погля-
дів істориків на сутність та історичне значення 
соборності України, розгляд її як складника та 
результату українського національного відро-
дження, з’ясування оцінок дослідниками істо-
ричного значення Акту Злуки 1919 року для фор-
мування етноментальної ідентичності українців, 
їхньої ціннісної, а згодом політичної консолідації.

У п’ятому розділі «Історіографія духо-
вно-релігійного складника українського наці-
онально-культурного відродження» про-
аналізовано та класифіковано історіографію 
духовно-релігійного виміру українського наці-
онального відродження. На основі багатого 
історіографічного матеріалу розглянуто процес 
нагромадження історичних знань про вплив 
духовно-релігійного чинника на ґенезу та розви-
ток українського національного руху в імперську 
добу. Авторка переконливо дійшла висновку про 
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те, що в новітньому історіографічному дискурсі 
звернено увагу на вагомий вплив релігії та церкви 
на духовне життя українців. Дослідниця арґу-
ментовано стверджує, що історики стали більше 
уваги приділяти осмисленню релігієзнавчих 
концепцій тогочасних політичних, громадських, 
релігійних і культурних діячів. Крім того, в моно-
графії розглянуто погляди новітньої історіогра-
фії щодо місця й ролі культурно-просвітницьких 
ініціатив тогочасного духовенства в заснуванні 
та піднесенні національного руху. Визначено, 
що в сучасній історіографії значної уваги при-
ділено вивченню соціального статусу та духо-
вно-релігійної діяльності православного, греко-
католицького та протестантського священства.

Важливо відзначити, що рецензована моно-
графія побудована на спільній епістемологіч-
ній парадигмі, засадничими положеннями якої 
є вмотивованість, науковість, обґрунтованість і 
цілісність репрезентованих читачеві когнітивно-
семантичних структур. Очевидним є те, що в 
основі дослідження – цивілізаційна та соціо-
культурна методологія, системний науково-кон-
цептуальний підхід історіографічного аналізу, 
інструментарій яких дав змогу досягти пріорите-
тів науковості та об’єктивності у висвітленні істо-
ріографічних фактів, історизму та наступності в 
побудові історіографічного наративу, міждисци-
плінарності та інтеграції історіографічних висно-
вків. Тексти розділів засвідчують належну еру-
дицію дослідниці, глибину аналізу й осмислення 
нею предмета дослідження. Можна констатувати, 
що виклад міркувань побудовано на пріоритетах 
компаративістики, співставлення змісту та науко-
вих висновків різних історіографічних дискурсів, 
презентації інтертексту історіографій, антропо-
логізації тематики історіографічних досліджень. 
Представлення матеріалу в монографії логічне 
та послідовне, наукові положення – обґрунтовані, 
зрозумілі та конкретні, а методологічний підхід – 
системний. Особливо відчувається досвід, оригі-
нальність і творчість авторки в розкритті змісту 
порушених проблем історіографічного дослі-
дження. У монографії доступно, арґументовано 
та фахово з погляду методології розкрито зміст та 
особливості історіографії порушеної проблеми. 

Водночас монографія не позбавлена й певних 
недоліків і положень дискусійного характеру. Так, 
у дослідженні досить скромно розглянуто історіо-
графію спротиву українців імперській експансії та 
шовінізму в духовно-культурній сфері. Також зна-

чно посилило б історичний контекст дослідження 
поглиблене звернення до історіографії антрополо-
гічного виміру національного руху, зокрема слід 
було б ширше представити погляди істориків на 
внесок тих чи тих персоналій, лідерів тогочасного 
національно-культурного життя в цивілізаційну 
консолідацію українства. Не вдалося уникнути 
й деяких смислових тавтологій, подекуди текст 
перенасичений термінами «національно-куль-
турне відродження», «національний рух» тощо. 
Проте висловлені зауваження не знижують зага-
лом високої наукової оцінки рецензованої моно-
графії, а лише відображають рівень зацікавленості 
новим виданням із історіографії історії України.

Монографія має гарну поліграфію й справляє 
враження відповідально, добротно та ретельно 
підготовленої наукової праці. Маємо перед собою 
системне та комплексне історіографічне дослі-
дження, яке побудовано на національній історіо-
софії та цивілізаційній методологічній парадигмі. 
Можемо стверджувати, що звернення до ана-
лізу історіографії феномену українського націо-
нально-культурного відродження другої половини 
ХІХ – першої третини ХХ століття є виправданим 
та своєчасним, адже дозволяє актуалізувати думку 
про те, що саме «плеяда відроджень» дала змогу 
українському етносу поступово та закономірно 
вибудовувати суверенні та соборні ландшафти 
цінностей, культури та державності. Переконані, 
що запропонований у дослідженні концептуаль-
ний аналіз новітніх студій вітчизняної історіо-
графії українського національно-культурного від-
родження другої половини ХІХ – першої третини 
ХХ століття є яскравим свідченням соціокультур-
ного та антропологічного повороту в новітньому 
історіографічному дискурсі. 

Таким чином, монографія Наталії Семергей є 
одним із перших в Україні ґрунтовним історіогра-
фічним дослідженням українського національно-
культурного відродження в період із другої поло-
вини ХІХ до першої третини ХХ століття. Вона 
має широкий теоретико-методологічний, істо-
рико-культурний і світоглядний контекст, а відтак 
є вагомим внеском у збагачення наукових знань 
із означеної проблеми. Праця неминуче викличе 
великий інтерес не тільки з боку фахових істори-
ків, здобувачів вищої освіти із соціогуманітарних 
галузей науки, але й усіх, хто цікавиться історією 
України, етнічно-ментальними, соціокультур-
ними та духовно-релігійними вимірами україн-
ського національного відродження.
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