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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
З ІСТОРІЇ ДОМОДЕРНОГО 
ТА МОДЕРНОГО ПЕРІОДІВ

УДК 930.272:94
Охріменко О.

АРКУШ 
«ЦЕРКОВНИХ КАНОНІВ» ХІV ст . 
ЗІ ЗБІРКИ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НБУ 
ім . В . ВЕРНАДСЬКОГО

У статті висвітлено наукову проблему української 
палеографії та  медієвістики, виявлено й  уведено 
в  обіг західноєвропейські рукописи із  вітчизняних 
збірок. Для  аналізу вибрано один із  26 відомих ману-
скриптів Інституту рукопису Національної бібліо-
теки України ім.  В.  Вернадського: односторінковий 
уривок тексту, названий «Церковні канони», датова-
ний ХІV ст. (фонд І, № 6688). Під час палеографічного 
дослідження нами було встановлено назву тексту — 
«Декрети Григорія ІХ» з коментарями (кінець книги 1 
та початок книги 2). Зроблено припущення, що орієн-
товна дата може бути раніше ХІІІ ст. Встановлено 
подібності в  оформленні та  написанні з  рукописом 
із  Британської бібліотеки (Sloane, MS  1044) під  час 
дослідження сайту останньої. Показано, як техноло-
гії оцифрування манускриптів відкривають нові пер-
спективи для  медієвістики та  дають нове життя 
давнім рукописам.
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Ключові слова: Середньовіччя, рукопис, палеографія, 
фрагментологія, «Декрети Григорія ІХ».

Вивчення та  введення в  обіг латинських джерел 
періоду Середньовіччя, які зберігаються в українських фондах біблі-
отек, архівів чи  окремих колекціях, на  сьогодні є проблематичним. 
Під час дослідження зібрання Інституту рукопису Національної біблі-
отеки України ім. В. Вернадського (далі — ІР НБУ ім. В. Вернадського) 
Є.К. Чернухін1 виявив 26 рукописів, які вважає за зразки латинської 
рукописної книги західноєвропейського походження. До  проблеми 
формування цієї збірки звернулася С.О. Булатова2. Однак і досі ці ма-
нускрипти мало привертають увагу медієвістів.

Серед 26 рукописів ІР  НБУ ім.  В.  Вернадського 3 є односторін-
ковими уривками. Робота з  такими “membra disiecta” вимагає осо-
бливого підходу, що став основою окремого напряму середньовіч-
них та рукописних студій — фрагментології. Незважаючи на те, що 
фрагменти середньовічних рукописів заносять до каталогів збірок, 
їх комплексний аналіз розпочався тільки з  2000-х років. Розвиток 
цього напряму відбувається досить динамічно останні кілька років, 
про що свідчать доповіді на конференціях. 

Зокрема, у  2016  р. Бергенський університет в  рамках спеці-
ального проекту «Від фрагментів манускрипту до  історії книги» 
(“From  Manuscript Fragments to  Book History”) проводив міжнарод-
ний науковий захід “Fragmentary Christian Texts of  the Middle Ages: 
Contents, Methods, Challenges”3 та  запустив окремий сайт “Virtual 
manuscripts”4, де вміщено уривки різних рукописів норвезьких зібрань. 
Це також приклад напряму «віртуальної  / діджитал  / електронної 

1 Чернухін Є.К. Рукописна латинська книга в фондах Інституту рукопису / Є.К. Чер-
нухін // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 2. Археографічні дослідження 
унікальних архівних та бібліотечних фондів. — К., 1994. — С. 174–188.

2 Булатова С.О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фон-
дах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського / С.О. Булатова / НАН Украї-
ни; НБУ ім. В.І. Вернадського; Ін-т рукопису. — К. : 2006. — 333 с.

3 Fragmentary Christian Texts of  the Middle Ages: Contents, Methods, Challenges 
[Еле ктронний ресурс].  — Режим доступу  : http://www.uib.no/en/rg/manuscript_
fragments/96798/fragmentary-christian-texts-middle-ages-contents-methods-challenges

4 Virtual Manuscripts [Електронний ресурс] / University of Bergen. — Режим досту-
пу : http://fragment.uib.no/
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фрагментології» (“digital fragmentology”). Останній сприяє міжна-
родній співпраці у реконструкції первісного рукопису, роботі з окре-
мими аркушами чи  елементами, залишками фоліо. Найбільш пока-
зовим прикладом кооперації є проект “Fragmentarium: International 
Digital Research Lab Manuscript Fragments for Medieval”, який об’єднав 
зусилля 15 провідних бібліотек, серед яких Апостольська бібліотека 
Ватикану, Британська бібліотека, Австрійська національна бібліотека 
та ін5. 

Метою дослідження є аналіз одного аркуша так зва-
них «Церковних канонів» (фонд І, № 6688) зі  збірки ІР  НБУ 
ім.  В.  Вернадського6, що передбачає: палеографічний розбір, вста-
новлення назви тексту й аналогів манускрипту.

Походження й  історія рукопису  — невідомі, «зі старих надхо-
джень відділу рукопису»7. Пергаментний листок розміром 370 
на 222 мм має пошкодження, частина тексту (піваркуша однієї сто-
рони) заклеєна шматком паперу. Кінці  — заломлені. Очевидно, 
аркуш зберігався досить довгий час зігнутим удвічі. Одна із  його 
сторін відрізана по тексту, що свідчить про те, що інші аркуші цього 
ж рукопису мають бути більші за  розмірами. Також слід зважати 
на дрібні брижі, утворені внаслідок невідповідних умов зберігання, 
та численні механічні пошкодження.

Текст написано готичним скриптом у дві шпальти, «над лінією», 
чорнилами насиченого чорного кольору. Рукопис містить дрібні іні-
ціали червоним та  синім забарвленням, а  також великі заголовні 
літери розділу — “DE QU[od] UT” — тими ж барвами із оздоблен-
ням, лініями та  завитками по  краях напису. Додано також дрібні 
помітки («глоси») світлішим «коричневим» чорнилом на широких 
полях та між рядками основного тексту. Згодом дописано ще при-
мітки (вставки) темним чорнилом, що свідчить про активне вико-
ристання рукопису. Заломлення краю сторінки, допомогло вбе-
регти дрібний текст приміток від затирання й вигорання з одного 
боку. Такий же текст з  іншого боку — дуже пошкоджений, майже 

5 Fragmentarium [Електронний ресурс]. — Режим доступу  : http://fragmentarium.
ms/

6 ІР НБУ ім. В. Вернадського — Ф. І. — № 6688. — «Церковні канони».
7 Чернухін Є.К. Рукописна латинська книга… — С. 179.
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не можливий для прочитання. З однієї сторони зверху сторінки — 
напис-заголовок “De Arbitris” з підкресленням.

Знаходимо ледь помітний, затертий маргінальний знак манікули, 
що вказує на  певне місце в  тексті приміток, зроблений таким же 
за кольором світлим чорнилом.

Аналіз тексту після палеографічного опрацювання засвідчив, що 
досліджуваний аркуш — уривок з «Декретів Григорія ІХ» з комента-
рями. Фоліо містить кінець книги І (розділи Х–ХІV, частина XLIII) 
та початок книги ІІ (розділи І–ІX, частина І “De Iudiciis”). Згаданий 
заголовок відповідає назві частини XLIII “De Arbitris” книги  І8. 
Можливо, саме на підставі цих написів, які чітко читаються в тек-
сті манускрипту, описувач рукопису дав назву «Церковні канони», 
тобто правила.

Автор статті встановив, що варто називати recto-стороною 
ча стину, «заклеєну» папером, а  verso (зворот)  — із  оздобленими 
ініціалами та написом старого шифру. Власне, наклеєний клаптик 
паперу із шифром бібліотеки, поставленим раніше, свідчить про те, 
що вважалося навпаки, адже кольоровий заголовок у тексті привер-
тає більше уваги.

«Декрети Григорія ІХ» (1234)  — це перша упорядкована 
збірка канонічного права католицької церкви за  700 років з  часів 
Юстиніана9. У  1230  р. папа Григорій ІХ наказав домініканському 
священику Раймонду Пеннафорту скомпілювати всі існуючі норми 
церковного права в  єдиний звід із  приблизно півтора тисячами 
існуючих на той час постанов. Результат цієї праці справив надзви-
чайний ефект на становище церкви, позиції папи та середньовічне 
су спільство, який важко переоцінити. На  сьогодні відомо понад 
700 середньовічних рукописних копій «Декретів».

Разом з  тим «Декрети Григорія ІХ» доповнювалися комента-
рями різних «правових шкіл». Міжрядкові (glossa interlinearis) 
та  маргінальні (glossa marginalis) глоси  — в  різних рукописах нео-
днакові. (Встановлення автора глос та можливого місця створення 

8 Decretalium D. Gregorii Papae IX  // Catholic Church. Corpus iuris canonici.  — 
Ed. lipsiensis 2. — Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1959. — 2 v. — S. 236–242.

9 Reno E.A. The Authoritative Text: Raymond of  Penyafort’s Editing of  the “Decretals 
of Gregory IX” (1234) [Електронний ресурс]; Columbia University Academic Commons. — 
2011. — Режим доступу : http://hdl.handle.net/10022/AC:P:10381
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(копіювання) рукопису має лягти в основу подальших досліджень.) 
Відомо принаймні 5 коментаторів «Декретів Григорія ІХ»: Вінцент 
Іспанський, Гальфрід де Трано, Бонагвіда д’Ареццо, Бернард 
Пармський, Джованні д’Андреа. Ускладнюють палеографічний роз-
бір глос дрібний почерк та  значні механічні пошкодження руко-
пису.

Датування рукопису — проблемне. Він зроблений після затвер-
дження «Декретів» у  1234  р. Попереднє датування здійснене опи-
сувачем, очевидно, за  палеографічними особливостями  — готич-
ним скриптом. Територія походження за індивідуальними формами 
літер не зазначена в описі. Проте автор цієї розвідки наполягає, що 
ймовірною територією походження за палеографічними ознаками є 
Англія або Північна Франція.

У ході дослідження було знайдено схоже оформлення правни-
чого тексту в зібранні Британської бібліотеки. Порівняння рубрик, 
заголовка та тексту свідчить про значну подібність аркуша фонду І, 
№ 6688 з Інституту рукопису та манускрипту фонду Слоан, № 1044 
(фоліо 172)10. Це також окремий аркуш, щоправда, меншого роз-
міру — 325 на 220 мм, текст оформлений так само — у дві шпальти, 
із  глосами. Каталог Британської бібліотеки датує рукопис ХІІІ  ст., 
територія походження (ймовірно) — Англія або Франція.

Таким чином, початкове дослідження так званих «Церковних 
канонів» (фонд І, № 6688) зі збірки ІР НБУ ім. В. Вернадського дало 
змогу встановити назву тексту як «Декрети Григорія ІХ» з комента-
рями (завершення книги І  та початок книги ІІ), здійснити основ-
ний палеографічний розбір, порядок читання, припустити можли-
вість датування рукопису ХІІІ ст., знайти подібність до манускрипту 
Британської бібліотеки (фонд Слоан, № 1044, фоліо 172).

Подальші розвідки мають встановити, хто є автором коментарів, 
звідси — можливо знайти паралелі з іншими рукописами, уточнити 
датування та місце походження.

10 British Library. — Sloane. — MS 1044 [Електронний ресурс]. — Режим доступу  : 
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=18507
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O. Okhrimenko 

“ECCLESIAL CANONS” FOLIO 
OF 14th CENTURY FROM MANUSCRIPT 
INSTITUTE OF VERNADSKY 
NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE

For Ukrainian palaeography and medieval studies 
it is a great problem to identify and give certain historical 
context of Western Europe parchment manuscripts 
in  our collections. Among 26 well-known manuscripts 
of the Manuscript Institute of Vernadsky National Library 
of Ukraine it is chosen one-folio excerpt from the text 
of “Ecclesial Canons” of the 14th century (fund I, no. 6688) 
for the study. While studying it we identified the title 
of the  text as “Decretals of Gregory IX” with comments 
(the end of the book 1 and the beginning of the book 2). 
Approximate manuscript dates could be shift to the 13th 
century. We have found the similar leaf in design and 
script in British Library (Sloane, MS 1044) while surfing 
its Designed Manuscripts web-site. The technology 
of  designing manuscripts creates new perspectives 
for  further research and fills medieval documents with 
a new life.

Key words: Middle Ages, manuscript, paleography, 
fragmentology, “Decretals of Gregory IX”.
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УДК 94(477-2)

Гайсенюк М.

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ 
МІСТЕЧКА ЖВАНЕЦЬ НА ПОДІЛЛІ 
ВПРОДОВЖ XVII ст .

У статті розкрито особливості соціально-еко-
номічного та  військово-політичного розвитку 
містечка Жванець у  ХVІІ ст.; визначено його роль 
під  час національно-визвольних змагань на  чолі 
з  Б.  Хмельницьким; з’ясовано основні причини 
втрати містом статусу важливого центру. 

Ключові слова: містечко, Жванець, Річ Посполита, 
укріплене поселення, Жванецька облога, насе-
лення.

У ХVІ–ХVІІ ст. роль міста у житті суспільства 
зростала, а процес урбанізації посилювався. Невпинно збільшу-
валася частка міського населення. Залежно від  характеру роз-
витку міста відігравали різні ролі. Одні виконували адміністра-
тивно-політичні функції, інші економічні. Деякі з  них через 
постійні військові конфлікти трансформувалися в оборонні цен-
три. Одним із таких на території українських земель того періоду 
було містечко Жванець. Протягом ХVІІ ст. воно зазнало значних 
змін та трансформацій і виконувало функції не тільки соціально-
економічні та політичні, а й військово-стратегічні. Особливо ця 
тенденція стала помітною під  час національно-визвольних зма-
гань під  проводом Б.  Хмельницького, коли Жванець опинився 
в  центрі бойових дій. Проте надалі місто втратило свій важли-
вий статус і  почало занепадати. На  сьогодні Жванець є невідо-
мим для  більшості пересічних громадян і  не відіграє ролі важ-
ливого культурно-історичного центру. Саме тому відтворення 
історії міста та  її популяризації серед суспільства є актуальним 
та необхідним явищем.
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Метою дослідження є висвітлення динаміки розвитку містечка 
Жванець на Поділлі як важливого торговельного, стратегічного й вій-
ськово-оборонного пункту півдня Подільської губернії у XVII ст.

Сучасна історіографія вивчення українського міста представлена 
цілою низкою наукових робіт. Зокрема, слід відзначити напрацю-
вання В. Степанкова, Є. Сіцінського, T. Ciesielski, D. Antoni, J. Rolle, 
М.  Крикуна, Є.  Пламеницької. Проте зауважимо, що і  на сьогодні 
історична наука не дає достатньо цілісної картини розвитку міста 
під час складних геополітичних та воєнних подій, які відбувалися 
у XVII ст. Саме цей аспект та сучасні процеси масової урбанізації 
світу визначають актуальність нашої проблематики.

Досліджуючи історію локальних об’єктів: поселень, селищ, міст, 
можна простежити певну тенденцію розвитку населених пунктів 
України в XVI–XVII ст. Так, вітчизняний історик І.П. Крип’якевич 
виділяв три рівні міського побуту: «містечко», «мале місто», «велике 
місто». Причому містечко було специфічним явищем саме Західної 
України, на відміну від малих та великих міст, що існували здавна 
на  всій території України. Виникнення цілої системи населених 
пунктів міського типу на Поділлі було пов’язане зі швидким еконо-
мічним розвитком цього регіону, а  також оборонними потребами 
Речі Посполитої. 

Джерелами зростання міських поселень на  території Поділля 
були: політика польського уряду в сприянні колонізаційних проце-
сів, втечі селян у міста та містечка, а також природний приріст11.

Наприкінці XVI ст. на  Поділлі налічувалось 682 поселення, 
з яких — 37 міст та містечок. Нові поселення на Поділлі виникали 
як висілки існуючих міст, містечок і сіл та як окремі маєтки, поблизу 
яких згодом з’являлися висілки. Нерідко ці поселення у  джерелах 
називали слободами, звичайно, з  топонімічними додатками-зна-
ченнями (до прикладу, Слобода Жванецька, Слобода Нефедівська), 
які походили від  назв «старих» населених пунктів. Поняття «сло-
бода» тут потрібно розуміти насамперед як звільнення мешканців 
нових поселень на кілька років, з часу їх заснування, від феодальних 

11 Крикун М. Динаміка чисельності поселень Подільського воєводства 
в XVI–XVIII ст. / М. Крикун // Історичні дослідження: Вітчизняна історія. — 1985. — № 11. — 
С. 57–63.
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повинностей12. Саме цей привілей допоміг містечку закласти міцне 
економічне підґрунтя для подальшого розвитку. 

Жванець  — невелике поселення землеробського характеру 
зі  слабо розвинутою промисловістю, у  якому ремесло і  торгівля 
були головними факторами економічного життя населення. Вперше 
Жванець згадується в історичних документах за 1431 р., коли лицар 
Свічка з Ленчина дістав від короля Польщі Владислава Ягайла право 
на володіння цими землями. Вже в той час це було укріплене, при-
кордонне поселення13. До початку XVII ст. Жванець перетворився 
зі звичайного землеробського поселення на розвинений торговель-
ний центр із поліетнічним складом населенням, вагому частку якого 
складали українці. Вигідне географічне розташування Жванця, 
на кордоні трьох держав, Речі Посполитої, Російської та Османської 
імперій, сприяло розвитку міжнародної торгівлі та  стрімкому еко-
номічному піднесенню міста. 

У результаті економічного розвитку містечка захист населення 
від ворожих нападів залишався актуальним завданням архітектури. 
У XVI–XVII ст. розвиток оборонних споруд і комплексів визначався 
запровадженням досягнень європейського військово-інженерного 
мистецтва, у  якому відбулися значні зміни, пов’язані з  удоскона-
лення вогнепальної зброї, що довели непридатність стінових сере-
дньовічних укріплень для нових способів ведення облоги14. 

На початку ХVІІ ст. новий власник Жванця  — Валентій-
Олександр Калиновський, кам’янецький староста і  генерал 
Подільських земель, підписав указ про  реконструкцію оборонної 
споруди у формі бастіону з орієнтацією на новітні досягнення вій-
ськового мистецтва. У результаті чого на основі давніх фортифіка-
цій сформувався п’ятибаштовий замок п’ятикутного плану.

П’ятикутна форма бастіону дала змогу ліквідувати небезпечні 
мертві поля, що утворювались перед круглими або гранчастими 

12 Зваричук Е. Динаміка розвитку міських поселень у  Подільському воєводстві 
(30-ті роки XV — перша половина XVII ст.). / Е. Зваричук, С. Маланчук. — Київ, 2012. — 
С. 24–29. — Режим доступу : file:///C:/Users/PC/Downloads/Mandriv_2012_1_6.pdf

13 Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. / Інститут історії Академії наук УРСР; 
голов. ред.: Тронько П.Т.; ред.: Бажан М.П.  — Київ, 1971.  — Т. 23: Хмельницька об-
ласть. — 707 с.

14 Пламеницька Є. Малодосліджені фортифікації містечка Жванця на  Поділлі  / 
Є. Пламеницька // Пам’ятки України. — 1997. — Вип. 4.3. — С. 88–95.
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бастеями. Особливістю бастіону була його незначна висота, нутро 
заповнене землею, з улаштуванням. Окрім того, Калиновський роз-
ширив замок по  периметру — площа укріплення досягла 1 гек-
тару15. Після масштабної реставрації Жванецька цитадель стала 
другою на  півдні Поділля (після Кам’янець-Подільської фортеці) 
оборонною спорудою. Завдяки сприянню Калиновських у  селищі 
була встановлена регулярна переправа через Дністер, налагоджу-
вались торговельні зв’язки з сусідніми державами, реставрувались, 
відновлювались, осучаснювались і будувались стратегічно важливі 
споруди. У цей час у Жванці сформувався потужний стратегічний, 
оборонний і  торговельний вузол, який за  своїм значенням посту-
пався тільки Кам’янцю. Переплетіння торговельних шляхів сприяло 
стрімкому розвитку невеличкого прикордонного містечка. 

1621  р., окрім реконструкції замку, відзначився також пограбу-
ванням Жванця польським військом та челяддю, які значно зруйну-
вали містечко й кілька околичних сіл16.

Після руйнації власник Жванця з  1626  р. Станіслав 
Лянцкоронський, одружений із  сестрою Валентія Калиновського, 
подбав про відновлення містечка й налагодив міжнародну торгівлю. 
На  прохання нового власника польський король Владислав  IV, 
який на  власні очі бачив руйнування Жванця, в  1646  р. дав місту 
привілей на  Магдебургію, магістральну печатку і  герб, затвердив 
ярмарки і  торги. До  наших днів базарна площа у  Жванці нагадує 
типовий ринковий майдан невеликих подільських містечок. Тут 
щороку проводилось 4 ярмарки і  великі базари по  понеділках17. 
Саме цей час можна назвати піком соціально-економічного підне-
сення містечка, населення якого, однак, потерпало від  панського 
свавілля та постійно зростаючого податкового тягаря. Це призвело 

15 Атлас Подольской губернии // Журнал Министерства внутренних дел. — 1843. — 
Ч. ІІ. — К. ІІ. VІ. — 716 с. — Режим доступу  : http://www.tovtry. km.ua/ru/history/statti/
zhvanec/zhvanec.htm

16 Сіцінський Є. Оборонні замки західного Поділля XIV–XVII ст. (Історично-архео-
логічні нариси) / Є. Сіцінський. — Київ : Друкарня Української Академії Наук, 1928. — 
96 с. — Режим доступу : http://elib.nplu.org/view.html?id=2045

17 Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. / Інститут історії Академії наук УРСР ; 
голов. ред.: Тронько П.Т.; ред.: Бажан М.П.  — Київ, 1971.  — Т. 23: Хмельницька об-
ласть. — 707 с.
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до невдоволення жителів, частина з яких приєдналася до селянсько-
козацького війська Б. Хмельницького.

Важливою подією в  історії Жванця, та  й  усієї України часів 
Національно-визвольних змагань 1648–1657 рр., стала Жванецька 
облога 1653 р. 8 жовтня 60-тисячне польське військо на чолі з Яном 
Казимиром прибуло до  Жванця. За  порадою генерал-майора 
Х. Убальда табір було розміщено біля устя р. Жванчик, що впадала 
до Дністра, у вигідному для оборони місці, захищеному з трьох сто-
рін природним рельєфом, біля замку, «зведеного на  новий манер, 
розташованого чолом до Гусятина»18. 9 жовтня розпочалося будів-
ництво мосту на  кошах через Дністер, до  якого залучили ланову 
піхоту, що перебувала при артилерії. 19 жовтня почали сипати 
редути, табір уфортифікували валами й  шанцями, які до  системи 
оборонного обозу також включили і «жванецький замок». З 21 жов-
тня жовніри розпочали спорудження землянок. До будівництва обо-
ронних укріплень була долучена частина місцевого населення19.

Ян Казимир планував влаштувати засаду козацькому війську 
і  розгромити його у  вирішальній битві. Проте Б.  Хмельницький 
не наступав, зробивши ставку на досягнення капітуляції противника 
шляхом його цілковитого оточення й  блокади. Чутки про  набли-
ження козацько-турецького війська розпалили тривогу в  поль-
ському таборі, війська почали готуватися до  вирішальної битви. 
Командування, аби запобігти захопленню українцями й  татарами 
навколишніх поселень, дало розпорядження грабувати місцеві міс-
течка та села, «дозволяючи брати в руки все, що може бути по міс-
течках і  селах поближчих, аби вона по-старому ворогам не  діста-
лася. Брали немилосердно, не  обминаючи шляхетських дворів 
і замочків, які штурмували, а шляхта боронилася. З обох сторін сила 
загинула…». Однак 24 жовтня у таборі оголосили про припинення 

18 Степанков В.С. Жванецька кампанія 1653 року та її наслідки для козацької Укра-
їни: джерела до вивчення теми / В.С. Степанков, В.В. Степанков. // Проблеми дидакти-
ки історії  : зб. наук. пр. [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та  ін.]. — Кам’янець-
Подільський  : Камянець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015.  — Вип. 6. — 
С. 36–69.

19 Ciesielski Tomasz. Kampania źwaniecka 1653  [Електронний ресурс] // Studia 
i  materiały do historii wojskowości.  — Białystok, 2004.  — T. 41.  — 82 s.  — Режим до-
ступу  : http://histmag.org/Zawarto-wiec-nieslawny-uklad.-Kampania-zwaniecka-1653-
roku-8843
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розорення польських шляхтичів, заборону «шарпати» пасіки й при-
вселюдно біля стін замку повісили одного з пахолків (слуг)20.

З 21 жовтня на  польський табір почали нападати турки. 
Найбільша поразка польських роз’їздів відбулася 3 грудня, під час 
якої полягло й потрапило в полон майже 400 жовнірів. І коли пере-
мога уже практично була в  руках Б.  Хмельницького, зрада союз-
ника — кримського хана — знищила останню надію на створення 
Української держави21.

6 грудня 1653  р. воєнні дії під  Жванцем припинилися. 
Для Польщі це була поразка без поразки, для України — перемога 
без  перемоги. Жванецькі події мали відчутний вплив на  подаль-
ший перебіг Національно-визвольної війни. Адже оформлення 
польсько-кримського союзу стало дієвим чинником, який змушу-
вав Б.  Хмельницького до  практичної реалізації союзу з  Москвою. 
Останній врешті виявився фатальним як для самого гетьмана, так 
і для України в цілому22.

Важким було становище місцевого населення як під час компа-
нії, так і після її завершення. Розорені, пограбовані, покинуті землі 
переживали свій занепад. Населені пункти Придністров’я раз у раз 
спустошувалися татарами та  іншими завойовниками. Оскільки 
Жванець був прикордонним містечком, то часто потерпав від між-
усобних війн Польщі та Османської імперії. 70–80-ті роки ХVII ст. 
не  стали виключенням і  принесли з  собою постійні загарбницькі 
війни, внаслідок яких, починаючи з 1672 р., у Жванці поперемінно 
змінювались володарі. 

У 1672  р. з  нападу на  Жванець почалася польсько-турецька 
війна. Передові частини турків 12 серпня вдерлися до  містечка, 
в  якому був розміщений гарнізон під  командуванням Ієронима 
Лянцкоронського. Сили були нерівними, на  допомогу польським 

20 Смолій В. Українська національна революція середини XVII ст.: проблеми, пошу-
ки, рішення / В. Смолій, В. Степанков. — К., 1999. — 352 с.

21 Перналь Анджей Б. Річ Посполита двох народів і Україна: дипломатичні відноси-
ни 1648–1659 / Б. Анджей Перналь ; пер. з польськ. проф. Юрія Мицика за участі Інни 
Тарасенко. — К., 2013. — 400 c.

22 Степанков В. Жванецька кампанія Б. Хмельницького: витоки, хід, політичні на-
слідки (серпень — грудень 1653 року) / В. Степанков // Наукові праці іст. ф-ту. — К.-П. : 
Іст. ф-т Кам’янець-Подільського держ. пед. ін-ту, 1996. — Т. 2. — С. 261–264.



ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ФІЛОСОФІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 19

військам, дислокованим у Жванці, не змогли прийти інші гарнізони, 
оскільки Річ Посполита була фактично беззахисною23.

Частина польського війська втекла одразу при появі ворожих 
підрозділів. Тому впродовж дня Жванець було захоплено турками 
фактично без бою. У містечку залишались турецькі війська (5 шта-
бів яничар, 300 кінноти і  150 людей) під  керівництвом каймакана. 
Після цієї події Жванець залишався у володіннях Османської імпе-
рії протягом 27 років24.

Поділля стало схожим на безлюдний степ. На жванецьких про-
сторах роїлося декілька єврейських родин, які продавали дерево. 
З  середини ХVІІ ст. мирні жителі потерпали від  набігів волохів 
(у  1664  р.), турків та  інших загарбників із  метою наживи. Життя 
на цій території стало небезпечним та нестерпним, тому відновлення 
колишнього потужного економічного регіону було неможливим. 
Так, буквально за  декілька десятиліть прикордонне містечко про-
йшло шлях від зеніту соціально-економічного розвитку до цілкови-
того занепаду та економічної стагнації. Лише після Карловицького 
миру 1699  р. Жванець остаточно перейшов до  Польщі, розвиваю-
чись у  політичному й  соціально-економічному плані як складова 
Речі Посполитої та важливий форпост на її східних кордонах. 

Таким чином, у  першій половині XVII ст. місто перетворилося 
в  один із  важливих соціально-економічних та  військово-політич-
них центрів Поділля. Місцеві правителі здійснювали укріплення 
Жванця й  перетворили його у  міцну оборонну фортецю. Проте 
після революційних змагань на чолі з Б. Хмельницьким місто втра-
тило свій провідний статус. Складна зовнішньополітична ситуація, 
воєнні дії, виснажливі облоги та часті набіги татар призвели до зане-
паду Жванця, як важливого міського центра.

23 D-r Rolle Antoni J. Zamki podolskie. T. I. Zhvaniec nad Dniestrem.  — Warszawa, 
1880 — S. 10–18.

24 Грушевський М. Історія України-Руси. Т. 9 [Електронний ресурс]  / М. Грушев-
ський. — 776 c. — Режим доступу : litopys.org.ua/hrushrus/iur90614.htm
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DEVELOPMENT ON PODYL TERRITORY 
DURING 17th CENTURY

The article reveals the  peculiarities of  social, economical, 
political and military development of  Zhvanets town 
in  the  17th century; defines its  role in  the  national 
liberation movement led by  Bohdan Khmelnytskyi; 
finds out the  main reasons of  loss of   the  town status 
as an important centre.
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УДК 374.73:061(477)»1897/1906»

Магась В.

ПОЛІТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
КИЇВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА 
ВЗАЄМНОЇ ДОПОМОГИ В 1897–1906 рр .

У статті розкрито обставини поступового пере-
ходу Київського педагогічного товариства взаємної 
допомоги від  діяльності, передбаченої статутом, 
до  активної участі у  так званому «визвольному 
русі» початку ХХ  ст., що спричинило розкол все-
редині організації, вихід з  її складу частини членів 
та закриття товариства у 1906 р. Київським губер-
натором.

Ключові слова: Київське педагогічне товариство 
взаємної допомоги, визвольний рух, Всеросійський 
союз вчителів та діячів народної освіти, педагогічні 
зібрання, Київське педагогічне товариство імені 
К.Д. Ушинського.

Наприкінці XIX  ст. можливості для  самоорга-
нізації педагогів, як і  інших категорій населення, були ускладнені, 
оскільки існувала низка законодавчих перешкод. Будь-які органі-
зації перебували під наглядом жандармського управління. Першим 
легальним об’єднанням київського вчительства було Київське педа-
гогічне товариство взаємної допомоги, засноване у 1897 р.

В умовах сучасності інтерес становить знайомство з  першими 
спробами професійного та політичного руху освітян. 

Метою нашого дослідження є вивчення обставин участі 
Київського педагогічного товариства (далі  — Товариство) взаєм-
ної допомоги у  політичному житті впродовж всього періоду його 
існування. Для  цього були визначені такі завдання: з’ясувати ста-
тутні положення цієї організації, проаналізувати причини посту-
пової політизації її діяльності та  розколу всередині об’єднання, 
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схарактеризувати обставини радикалізації Товариства в  роки 
Першої російської революції та його подальшого закриття.

Особливості діяльності Київського педагогічного товариства 
взаємної допомоги у  своїх працях з’ясовували ряд дослідників. 
Значну цінність становить неопублікована стаття одного із  членів 
правління Товариства З.  Архімовича «Сторінка з  профруху робіт-
ників просвіти» (1927). Вона написана на  основі документальних 
джерел та власних спогадів автора й зберігається в Центральному 
державному архіві вищих органів влади України (далі  — ЦДАВО 
України)25.

Обставини утворення та діяльність Товариства у 1898 р. розгля-
нула у своїй статті Х.В. Каміна26. Освітньо-виховну діяльність цієї 
організації27 та участь у боротьбі за національну школу28 дослідила 
Л.Д.  Березівська. Т.С.  Твердохліб у  своїх роботах проаналізував 
окремі аспекти функціонування Товариства в  контексті вивчення 
просвітницької діяльності викладачів Київської духовної академії29. 
В.О.  Магась дослідив діяльність Київського педагогічного товари-
ства в роки Першої російської революції30. 

25 Центральний державний архів вищих органів влади та  управління України 
(далі — ЦДАВО України). — Ф. 2717. — Оп. 2. — Спр. 1028. — Арк. 24–28.

26 Каміна Х.В. Діяльність Київського Педагогічного Товариства взаємної допомоги 
у 1898 році / Х.В. Каміна // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії : зб. наук. 
ст. учасників Третіх всеукраїнських драгоманівських читань молодих істориків, 12 бе-
резня 2010 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгома-
нова  ; редкол. Г.І. Волинка [та ін.]. — К.  : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. — 
С. 109–115.

27 Березівська Л.Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких това-
риств (друга половина XIX  — поч. XX ст.)  / Л.Д. Березівська.  — К.  : Молодь, 1999.  — 
191 c.

28 Березівська Л.Д. Боротьба вітчизняних громадських організацій за національну 
школу в  імперську добу  / Л.Д. Березівська  // Рідна школа. Квартальник Українського 
вчительського товариства у Польщі. — 2015. — № 23. — С. 41–46.

29 Твердохліб Т.С. Просвітницька діяльність викладачів Київської духовної академії 
(80-ті роки ХІХ — початок ХХ століття) / Т.С. Твердохліб // Педагогіка та психологія. — 
2012. — Вип. 41. — С. 214–223; Його ж. Просвітницько-педагогічна діяльність П. Ліниць-
кого // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 
2014. — Вип. 36. — С. 53–58.

30 Магась В.О. Суспільно-політична діяльність Київського педагогічного товариства 
взаємної допомоги в роки Першої російської революції / В.О. Магась // Вісник Кам’янець-
Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: Історичні науки / Кам’янець-
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Сьогодні бракує узагальнюючих робіт, присвячених Товариству, 
до того ж варто більшу увагу приділити обставинам та причинам 
політизації його діяльності.

Київське педагогічне товариство взаємної допомоги виникло 
з ініціативи викладача Київської духовної семінарії М.В. Гнєвушева. 
За  його активної участі було вироблено проект статуту цієї орга-
нізації, який було схвалено на  зборах трьохсот київських педаго-
гів у середині 1895 р. Зазначений документ було затверджено лише 
наприкінці 1897 р. Відповідно до статуту Товариство мало на меті 
надавати допомогу нужденним членам організації та  їхнім сім’ям, 
сприяти покращенню побуту своїх членів передбаченими законом 
засобами31. Таким чином, діяльність Товариства була спрямована 
виключно на надання матеріальної допомоги своїм членам і не перед-
бачала жодної громадської активності. І дійсно, основними функці-
ями організації стало започаткування каси взаємодопомоги та укла-
дання угоди з власниками магазинів про поступку певних відсотків 
її членам на  купівлю товарів32. У  різний час до  Товариства вхо-
дило декілька сотень осіб, серед них Б. Грінченко, П. Голубовський, 
В. Дурдуківський, В. Карачевський-Вовк, Я. Кульжинський, 
Т. Локоть, Т. Лабунець, В. Лучицький та ін.33

Головою правління цієї організації, як уже зазначалося, на поча-
тковому етапі став М.В. Гнєвушев, відомий своїми чорносотенними 
поглядами. Інші засновники Товариства були цілком благонадій-
ними особами. У  ролі почесних членів до  організації входило іме-
ните духовенство та представники влади34.

Перші два  роки існування діяльність Товариства була локалі-
зована переважно на  Подолі, де розташовувалася Київська духо-
вна семінарія. До  1-го січня 1901  р. об’єднання налічувало вже 
близько 500 членів. Однак вузькі рамки взаємодопомоги, обумов-
лені статутом, не задовольняли духовних запитів педагогів, тому 

Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — К.-П. : Вид-во К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2016. — С. 147–158; 
Його ж. Учительські союзи в Україні в 1905 р.: програмні засади функціонування та взає-
модія з владою // Вісник ХДАК. — 2014. — Вип. 42. — С. 49–57.

31 Каміна Х.В. Зазнач. твір. — С. 110–111.
32 Преступное педагогическое общество // Киевлянин. — 1905. — № 356. — 25 де-

кабря. — С. 2.
33 Березівська Л.Д. Освітньо-виховна діяльність… — 191 c.
34 ЦДАВО України. — Ф. 2717. — Оп. 2. — Спр. 1028. — Арк. 24.
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правління Товариства намагалося розширити його діяльність. 
В 1901 р. у Російській імперії відзначалося 50-річчя від дня смерті 
М.В.  Гоголя. Правління доручило особливій комісії розробити 
програму вшанування і  обговорити питання про  видання збір-
ника, присвяченого пам’яті видатного письменника. Однак у звіті 
за 1901 р. було зазначено, що перше не вдалося втілити «за відсут-
ністю осіб, які б взяли б на  себе читання відповідного реферату, 
а друге — за відсутністю для збірки необхідного матеріалу».

Таким чином, навіть вказана визначна подія не  змогла мобі-
лізувати вчительство. Така байдужість, на  яку нарікало у  сво-
єму звіті за  1901  р. правління, зумовлювалася негативним став-
ленням до  останнього більшості новоприбулих членів, зокрема 
до  М.В.  Гнєвушева особисто. Внаслідок цього впродовж 1901  р. 
зі складу Товариства вибуло 226 осіб.

У приватних розмовах київські освітяни наголошували на тому, 
що необхідно організувати в Києві педагогічне товариство з більш 
широкою програмою, яка б задовольняла духовні потреби педа-
гогів. Результатом таких бесід стало обрання ініціативної групи, 
котрій була доручена розробка статуту нового педагогічного 
об’єднання. Однак всі клопотання і спроби домогтися затвердження 
цього документа не мали успіху, оскільки відповідальна за реєстра-
цію особа зазначала, що в  Києві вже існує одне педагогічне това-
риство і потреби в іншій подібній організації уряд не вбачає. Після 
багаторазових марних спроб зареєструвати нове об’єднання було 
вирішено увійти організовано до  складу існуючого педагогічного 
товариства, на  найближчих загальних зборах змінити склад його 
правління і підняти питання про зміну і доповнення статуту35.

У 1904 р. діяльність Товариства зазнала істотних змін. Під впли-
вом новоприбулих членів у  квітні 1904  р. було організовано 
загальні збори. У  ході їх проведення склад правління було пере-
обрано. До  нього увійшли Е.  Ноллен, І.  Гривенко, К.  Лебединцев, 
З.  Архімович, В.  Чаговець, Н.  Володкевич та  ін. Нове правління 
негайно порушило клопотання про  зміну та  доповнення статуту 
Товариства, поставивши за  мету боротьбу за  покращення право-
вого становища школи та  вчительства. До  кінця року нове прав-
ління задля поширення статуту Товариства на  весь Київський 

35 ЦДАВО України. — Ф. 2717. — Оп. 2. — Спр. 1028. — Арк. 25.
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навчальний округ розробило інструкцію для філіальних відділень, 
а  також організувало низку лекцій та  рефератів для  своїх членів, 
отримуючи кожного разу необхідний дозвіл. Задля читання рефе-
рату необхідно було пройти кілька необхідних бюрократичних 
процедур: представити владі тему реферату, його детальний кон-
спект та  ім’я доповідача. Дуже часто вже одне ім’я лектора, неза-
лежно від  змісту реферату, спричиняло заборону. Вдалося прочи-
тати 9  рефератів, що стосувалися загальних педагогічних питань, 
а низку лекцій так і не було викладено «з незалежних від правління 
обставин». На кожному зібранні педагогів був присутній представ-
ник поліції, який не  допускав жодних дебатів з  приводу прочита-
ного, а інколи закривав збори завчасно, якщо щось з почутого йому 
видавалося підозрілим.

Слід зазначити, що всередині Товариства продовжувала зберіга-
тися досить потужна консервативна складова. М.В. Гнєвушев зали-
шився рядовим членом організації і навколо нього групувалися інші 
члени об’єднання з подібним світоглядом. І якщо більшість обстою-
вала думку про те, що школа не може бути поза політикою, то кон-
сервативна меншість вважала, що педагоги мають бути аполітичні 
й  педагогічне товариство не  має права торкатися на  своїх зборах 
політичних питань36.

Події Першої російської революції спричинили політичну ради-
калізацію вчителів усієї імперії37 та Київського педагогічного това-
риства взаємної допомоги. 

Значний вплив на зміну характеру його діяльності у 1905 р. також 
мав царський указ 18 лютого 1905 р., котрий започаткував присудну 
кампанію38. Київське педагогічне товариство взаємної допомоги під-
пало під вплив ідей професійно-політичного Всеросійського союзу 

36 Там само. — Арк. 26.
37 Шешунова І.М. Політична радикалізація вчителів в  умовах революції 1905–

1907 рр. / І.М. Шешунова, О.В. Горбань // Наукові праці [Чорноморського держ. ун-ту 
ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. — Сер. «Історія». — 2014. — 
Т. 227, вип. 215. — С. 12–13.

38 Именной Высочайший указ, данный Сенату «О возложении на  Совет Мини-
стров, сверх дел, ему ныне подведомственных, рассмотрения и обсуждения поступаю-
щих на Высочайшее Имя от частных лиц и учреждений видов и предположений по во-
просам, касающимся усовершенствования государственного благоустройства и улуч-
шения народного благосостояния» (18 февраля 1905 г.)  // Полное собрание законов 
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вчителів та діячів народної освіти (ВСВДНО). На плановому щоріч-
ному засіданні 27 березня — 3 квітня 1905 р. була прийнята поста-
нова з вимогами проведення ліберальних реформ у державі та освіті, 
а також обрано делегатів на Всеросійський з’їзд ВСВДНО. Наслідком 
таких рішень стало їх несприйняття частиною членів Товариства 
та подальший вихід останніх з організації. Проте на місце 72 членів, 
що вибули, вступила 101 особа. Цей процес набув у Києві широкого 
розголосу, оскільки рішення педагогів про вихід з організації публі-
кувалося в газеті «Киевлянин». На сторінках цього ж періодичного 
видання та в окремій брошурі було засуджено професійно-політич-
ний рух педагогів39.

На наступному надзвичайному засіданні 20–27 травня 
1905  р. було заслухано доповідь комісії з  16 осіб (до якої вхо-
див і  Б.  Грінченко), утвореної на  згаданому щорічному засіданні 
Товариства, про  основ ні напрями реформування школи. Активну 
участь в  обговоренні взяв Б.  Грінченко, який, зокрема, порушив 
питання про необхідність підготовки вчителів для українських шкіл. 
Прийнята зборами резолюція зазначала: «Викладання в  початко-
вій школі має вестися рідною мовою учнів за  підручниками, скла-
деними тією ж мовою: зокрема, безумовно, потрібно, щоб у  шко-
лах для дітей малоросійського населення всі предмети викладалися 
малоросійською мовою»40. Засідання також продемонструвало 
деяке пом’якшення настроїв педагогів, оскільки зібрання визнало 
лише професійну частину програми ВСВДНО, відкинувши його 
політичну складову, та  ухвалило не  відправляти розроблену кон-
цепцію реформування школи до  ради міністрів, а  вирішило заче-
кати до скликання Державної думи41. 

Наступна радикалізація настроїв київських педагогів пов’язана 
з  днями т.  зв. «жовтневих свобод» та  опублікуванням Маніфесту 
17 жовтня 1905 р., який проголосив свободу слова, зборів та орга-
нізацій42. На  позачергових засіданнях Київського педагогічного 

Ро ссийской Империи : в 33 т. — [3-е собр.]. — СПб., 1881–1913. — Т. XХV: 1905, Отделе-
ние 1: От № 25605–27172. — 1908. — С. 133.

39 Магась В.О. Суспільно-політична діяльність... — С. 147–152.
40 Березівська Л.Д. Боротьба вітчизняних громадських організацій... — С. 43.
41 Магась В.О. Суспільно-політична діяльність... — С. 152–153.
42 Манифест «Об усовершенствовании Государственного порядка» (17 октября 

1905 г.) // Полное собрание законов Российской Империи : в 33 т. — [3-е собр.]. — СПб., 
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товариства в  жовтні та  листопаді 1905  р. була підтримана найра-
дикальніша вимога про підтримку загального політичного страйку. 
Товариство брало на себе зобов’язання усіма можливими засобами 
активно готувати страйк та сприяти його підготовці43.

Наприкінці 1905 — на початку 1906 рр. розпочався період імпер-
ської «реакції», і вже в січні 1906 р. Київський генерал-губернатор 
ухвалив рішення щодо закриття педагогічної організації у  зв’язку 
з  її небезпечною антиурядовою діяльністю. Голова правління 
Товариства Е.  Ноллен на  вимогу місцевої влади, був переведений 
до Білостока, а члени правління тією чи іншою мірою зазнали пере-
слідувань44.

Своєрідний підсумок діяльності Товариства здійснили його 
активні діячі, котрі 1906 р. випустили брошуру зі  звітом про його 
роботу за  1905  р. У  ній, зокрема, вказувалося, що, незважаючи 
на закриття Товариства, останній (восьмий) рік його існування «був 
найбільш життєвим і корисним за увесь час», оскільки організація 
відгукнулася на заклик Царя подавати петиції щодо вдосконалення 
державного устрою, а  також не  залишилася осторонь буремних 
подій жовтня — листопада 1905  р. Як позитивний момент керів-
ники організації відзначили велику кількість та  багатолюдність 
зібрань (чого не  спостерігалося в  попередні роки), безперервне 
оновлення складу Товариства, а  також підйом інтересу до  педаго-
гічного об’єднання в пресі та середовищі київської інтелігенції45.

Замість закритого педагогічного товариства завдяки зусиллям 
попечителя округу П.О.  Зілова і  його найближчого співробітника 
В.І.  Морданова в  Києві відкрилося чорносотенне Київське педаго-
гічне товариство імені К.Д. Ушинського. Нове товариство, відкрите 
з великими урочистостями, об’єднало невелику групу крайніх пра-
вих педагогів (до нього увійшов і М.В. Гнєвушев)46. У статуті новоут-
вореної організації вказувалося, що метою її діяльності є сприяння 
поширенню та зміцненню в суспільстві й школі здорових педагогіч-

1881–1913. — Т. XХV: 1905, Отделение 1: От № 25605–27172. — 1908. — С. 754–755.
43 Преступное педагогическое общество… — С. 2.
44 ЦДАВО України. — Ф. 2717. — Оп. 2. — Спр. 1028. — Арк. 28.
45 Отчет Киевского педагогического общества взаимной помощи за 1905 г. (VIII год 

существования). — К. : Н.А. Гирич, Трехсвятительская улица, дом № 14, 1906. — С. 27.
46 ЦДАВО України. — Ф. 2717. — Оп. 2. — Спр. 1028. — Арк. 28.
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них ідей в дусі християнської моралі, зміцнення начал російського 
патріотизму. Окрім того, в  спеціальній примітці зазначалося, що 
обговорення політичних питань, які не мають безпосереднього від-
ношення до школи, на зібраннях товариства не допускається47.

Таким чином, впродовж 1897–1904 рр. Київське педагогічне това-
риство взаємної допомоги поступово втягувалося в т. зв. «визволь-
ний рух», спрямований на обмеження самодержавства, а в 1905 р. 
здійснювало активну політичну діяльність, підпавши під  вплив 
ВСВДНО. Частина осіб, що не погоджувалася з такою активністю, 
спочатку сформувала внутрішню опозицію оновленому складу 
правління, а в роки Першої російської революції вийшла зі складу 
членів Товариства. Заборона проведення зібрань у  грудні 1905  р. 
та  подальше закриття організації у  січні 1906  р. засвідчили неба-
жання представників влади вести діалог з громадськістю.

Перспективами подальших досліджень є вивчення історії подіб-
них легальних організацій, що всупереч своїх статутних завдань 
брали участь у політичній боротьбі.

V. Magas

POLITICIZATION OF KYIV TEACHERS’ 
MUTUAL AID SOCIETY ACTIVITY 
DURING 1897–1906

The paper discloses the  circumstances of  the gradual 
transition of  Kyiv Teachers’ Mutual Aid Society activity 
from  the  activities guided by  the  Association Charter 
to  the active participation in  the  so-called “Liberation 
Movement” of the early 20th century, which caused a split 
within the  Society, the  withdrawal of  its membership 
and its closure by the Kyiv governor in 1906.

Key words: Kyiv Teachers’ Mutual Aid Society, liberation 
movement, All-Russian Union of Teachers and Education 
Activists, educational meetings, Kyiv Pedagogical Society 
named after K. D. Ushynskyi.

47 Державний архів Київської області. — Ф. Ф-10. — Оп. 1. — Спр. 26. — Арк. 37–38.
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УДК 94(477.54-21):342.84 (063)«1871/1917»

Мясникова А.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ 
ДО МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 
м . ХАРКОВА (1871 — БЕРЕЗЕНЬ 1917 рр .)

У статті висвітлено питання організації та  про-
ведення виборів до  харківських муніципальних орга-
нів влади (1871 — березень 1917 рр.) Проаналізовано 
правові засади міського управління: міські положення 
1870  р. та  1892 р. Схарактеризовано основні недо-
ліки тогочасної виборчої системи. 

Ключові слова: міська реформа, муніципальні 
органи влади, міське положення, місто Харків. 

Найбільшу роль у розвитку харківських муніци-
пальних органів влади зіграла міська реформа 70-х років XIX ст., яка 
дала змогу більш зацікавленим верствам населення отримати дійсне 
представництво в  тогочасних органах місцевого самоврядування. 
На  сучасному етапі активної децентралізації українських муніци-
палітетів аналіз досвіду самоврядної політики у зазначений період 
має позитивне значення щодо сучасного функціонування владних 
структур на місцях.

Мета: висвітлити процес проведення та  організації вибо-
рів до муніципальних органів влади м. Харкова у 1871 — березні 
1917 рр. 

Завдання: проаналізувати правові засади виборчої системи 
муніципальної влади м. Харкова (1871  — березень 1917 рр.), вия-
вити основні недоліки тогочасної законодавчої системи.

Висвітлення процесу становлення та  діяльності органів міс-
цевого самоврядування Харкова започаткував О.Є.  Гордієнко48. 

48 Гордиенко Е.О. Харьковское городское самоуправление, нужды его и недостатки / 
Е.О. Гордиенко. — Харьков, 1884. — 29 с.
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На  окрему увагу заслуговують дослідження В.М.  Токарєва49 
та В.С. Гільченко50.

Міська реформа 1870 р. замінила колишні станові думи міськими 
установами місцевого самоврядування. Розпорядчими органами 
відтепер ставали міські думи, а  виконавчими  — вибрані думами 
міські управи. 

Положення про  міське самоврядування (далі  — Положення) 
1870 р. містить запозичення прусської трикласної виборчої системи. 
Всі, хто мали право брати участь у виборах, вносилися до загальних 
списків у певному порядку залежно від кількості коштів, сплачува-
них на користь міста. Потім відбувався поділ на три розряди. До пер-
шого належали харків’яни, які розміщувалися на  початку списку 
та  сплачували разом третину загальної суми зборів всіх виборців. 
До другого — наступні за ними по списку. До третього — всі інші. 

Кожен із  цих розрядів являв собою особливі виборчі збори 
під  головуванням міського голови та  обирав третину гласних 
до  міської думи. Перший та  другий розряди налічували десятки, 
інколи одиниці виборців і складалися з найбільших домовласників 
чи купців. Третій розряд — тисячі, тобто основну масу населення. 
Але попри це кожен розряд обирав однакове число гласних, хоча 
різниця у кількості представників була дуже великою. 

Право голосу через майновий ценз отримували ті, хто володів 
нерухомим майном у межах міста, та ті, хто отримували торговель-
ний чи  промисловий заклад за  купецьким свідоцтвом; прожили 
у  місті протягом двох років перед проведенням виборів і  сплачу-
вали на користь міста встановлені збори.

«Гласними» називались члени міських дум, які обирались 
на  чотири роки. Вибори проводились за  трикласною виборчою 
системою відповідно до  розмірів сплачуваних зборів на  користь 
міста.

Кількість гласних, які обирались тисячами платни-
ків дрібних податків, збігалася з  кількістю обраних гласних 

49 Токарев В.М. Становлення харківського міського самоврядування за  міським 
положенням 1870 р.  / В.М. Токарев  // Актуальні проблеми історії та  право України  : 
зб. наук. праць. — Х., 1996. — С.74–80.

50 Гильченко Л.В. Из истории становления местного самоуправления в  России  / 
Л.В. Гильченко // Государство и право. — 1996. — № 2. — С. 142–152.
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десятками крупних промисловиків та купців. Таким чином міське 
Положення 1870 р. встановило принцип участі у міському управ-
лінні лише платників податків. Тобто, хто сплачував податок, той 
і  міг користуватись правом обирати й  бути обраним до  складу 
міської думи. Виходячи з  цього, ті гласні або посадові особи 
міського громадського управління, які втрачали майновий ценз, 
не могли залишатись у цьому званні й виключалися з числа глас-
них чи звільнялися з посади.

Проаналізувавши майновий ценз, можна простежити таку тен-
денцію: виборчим правом в  основному користувались дві катего-
рії міського населення — торгово-промисловики та власники неру-
хомості. 

Отже, в Харківській думі переважали великі фінансисти та тор-
гово-промисловці — саме таке правило розподілу місць на посаду 
гласних забезпечував майновий ценз. Таким чином закріпився 
принцип участі в міському управлінні лише платників податків. Це 
призводило до усунення від виборів переважної більшості мешкан-
ців міста — усіх, хто не мав нерухомої власності: робітників, дрібних 
службовців, інтелігенції. 

Також слід зазначити, що доступ до  виборів був закритий тим, 
хто перебував під  слідством, був відданий під  суд, позбавлений 
посад за  вироком суду, позбавлений духовного сану чи  звання 
за пороки, незаможним, вилученим із середовища товариств і дво-
рянських зібрань за вироком тих станів, до яких вони належали. 

У виборах не брали участі особи, які могли вплинути на резуль-
тати або чия присутність могла обмежити свободу виборців. 
Губернатор, члени губернського правління й чини місцевої поліції 
навіть тоді, коли мали право голосу, ним не користувались. Це пояс-
нюється тим, що ці особи мали обов’язки нагляду за законністю дій 
муніципальних органів влади.

Перші вибори до  Харківської думи відбулись у  січні 1871  р. Її 
склад був визначений у  кількості 72 гласних. На  виборчі збори 
за першим розрядом з’явилось 25 виборців, за другим — 54, за тре-
тім — 116. Вибори за третім розрядом були скасовані. Таким чином 
загальна кількість виборців складала всього 79 осіб.

Уже в лютому 1871 р. відбулись повторні вибори, на які з’явилось 
230 виборців. Таким чином, всього взяло участь 309 осіб, які 
обрали до  міської думи 71 гласного. Слід зазначити, що вибори 
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до  Харківської міської думи за  Положенням 1870  р. відбувались 
шість разів: в 1871, 1875, 1879, 1883, 1887, 1892 рр.51

У цей час організація міського управління була достатньо раціо-
нальною. Харківська міська дума мала розпорядчі функції, виконав-
чим органом відповідно була міська управа. Дума видавала інструк-
ції, за  якими розподілялись завдання, порядок роботи управи 
та  підлеглих їй органів. Члени управи обирались думою. Міський 
голова також обирався думою, але затверджувався, залежно 
від рангу міста, губернатором або Міністром внутрішніх справ. 

Слід зазначити, що міський голова виконував керівну роль 
не тільки в управі, а й у міській думі. Можливо, це не  зовсім пра-
вильно з огляду на те, що таким чином він міг ускладнити критику 
діяльності управи. Краще було б надати право думі або управі оби-
рати собі іншого голову зі свого середовища.

За міським Положенням 1892 р. вибори до Харківської міської думи. 
відбувались 5 разів: у 1893, 1897, 1901, 1906, 1910 рр. Згаданий документ 
значно змінив порядок виборів та склад виборців. Так, було скасовано 
поділ по розрядах, що зрівняло всіх виборців у правах. Збільшувався 
розмір майнового цензу. Виборчими правами користувались власники 
нерухомого майна та торгово-промисловці52. У результаті значна кіль-
кість дрібних домовласників була відсторонена від виборів — міське 
господарство опинилось у руках великих власників і торговців. З числа 
виборців новий закон усував і духівництво. Єпархії надавалось право 
призначати одного депутата в думу. На правах гласного членом думи 
був голова повітової земської управи. 

У 1893 р. вибори до Харківської думи відбувалися протягом семи 
днів. Кандидати балотувались шарами. Такий спосіб виборів при-
звів до того, що з кожними виборчими зборами зменшувалась кіль-
кість виборців. Тому цього року число тих, хто прийшов на збори, 
поступово знизилось з  488 до  294 депутатів. На  останніх зборах 
до гласних приходили особи, які отримали від 221 до 140 виборчих 
шарів. На цих виборах дворяни одержали цілковиту поразку53.

51 Токарев В.М. Становлення харківського міського самоврядування... — С. 75
52 Гильченко Л.В. Из истории становления местного самоуправления в России… — 

С. 147.
53 Токарев В.Н. О некоторых аспектах харьковского городского самоуправления 

в конце ХІХ — начале ХХ ст. / В.Н. Токарев, В.П. Бурмака // Наукові праці [Інститут сходо-
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Думські вибори у м. Харків 1887 р. відбувалися більш активно. 
До  виборчих списків було внесено 1819 осіб. З  796 виборців, які 
записались для участі у виборах, прийшло 726. Було обрано 52 глас-
них. На  повторних виборах 678 виборців обрали ще 12 гласних, 
бо  до  повного складу думи недоставало 16 осіб. Слід зазначити, 
що відчувалась опіка адміністрації над міським самоврядуванням. 
Губернатор не тільки стежив за законністю та правильністю ведення 
міських справ, але й був ініціатором відповідних постанов. 

На багато днів затягнулись вибори 1901 р., що не було корисно 
для міського самоврядування. Вибори до Харківської міської думи 
1906  р. проходили більш жваво. Технічно виборча реформа була 
успішною. Вибори відбувались не  за  системою шарів, а  шляхом 
подачі закритих бюлетенів з іменами 80 кандидатів у гласні. Реформа 
полегшила виборцям доступ до процедури виборів, а також зробила 
більш широким та відкритим спосіб висування кандидатів. Останні 
вибори до  Харківської міської думи 1910  р. відрізнялись більшою 
активністю виборців. Виконавчим органом Харківського міського 
самоврядування була міська управа, яка відігравала головну роль 
в  керівництві міськими справами. Слід зазначити, що Харківська 
дума 1893 р. скоротила кількість членів управи до чотирьох осіб. Ця 
державна установа сама розподіляла обов’язки між своїми членами 
за правилами Інструкції. Остання була складена управою у 1898 р. 
за  міським Положенням 1892  р. й  затверджена думою 20 грудня 
1895 р.54 

У міському господарському управлінні важливу роль відігравали 
думські комісії, які складалися з гласних. Іноді до участі запрошува-
лись провідні спеціалісти. В основному комісії займались складан-
ням проектів, доручених думою. З думських комісій особливе зна-
чення мали ті, які проіснували тривалий час і  стали постійними 
органами міської управи. До них належали такі: оціночна, з нагляду 
за  міськими установами; училищна, санітарна, музейна, садова, 
для ревізії та звітності міських установ. 

Натомість Харківському міському управлінню того періоду вла-
стиві певні недоліки: відсутність зв’язку між гласними та виборцями; 
домовласницько-купецький характер міського представництва, яке 

знавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум»]. — Х., 1996. — Вип. І. — С. 5.
54 Там же. — С. 7.
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недостатньо відображало всі верстви населення міста; подекуди 
зайва опіка над міським управлінням губернатора та петербурзької 
адміністрації 

Слід зазначити, що діяльність Харківської управи була нероз-
ривно пов’язана з  постановами думи, яка керувала управою 
та контролювала її. Зокрема, у 1882 р. склад думи суттєво змінився. 
Аналіз списків гласних свідчить про те, що в  минуле чотириліття 
з 70 гласних 33 особи були з купецького стану. Наступна дума мала 
43 гласних, що належали до  купецького стану, і  23  — до  інших55. 
Тобто купецтву належало значно більше голосів. Харківська дума 
стала більш становою, що було кроком назад у  розвитку муніци-
пальної діяльності. 

Система взаємовідносин керівників Харківської муніципальної 
влади простежується за їхнім листуванням та звітуванням. Зазвичай 
харківський міський голова надсилав запит до  губернатора, а  той 
у свою чергу до Міністерства внутрішніх справ. Зворотний зв’язок 
був такий само: Міністерство внутрішніх справ давало відповідь 
губернатору, а  той інформував міського голову, думу чи  управу. 
Отже, Харківська міська дума не  була повноцінно самостійним 
правлячим органом. Вона перебувала під  цілковитим контролем 
губернатора та Міністерства внутрішніх справ.

Також тільки з  дозволу губернатора в  офіційній частині 
«Харківських губернських відомостей» друкувався список тих, хто 
мав право брати участь у  виборах. Наприклад, для  проведення 
виборів гласних до міської думи 1906 р. такі реєстри були вміщені 
в  особовому додатку до  офіційної частини №  127 «Харківських 
губернських відомостей» від 26 вересня 1905 р. Списки допущених 
до  виборів мали затверджуватися губернатором. Відомо, що при-
близна кількість виборців для виборів на чотири роки з 1906 р. ста-
новила 283456. 

Вибори гласних до  Харківської міської думи в  1906  р. відбува-
лися не за стандартними правилами. Дійшовши висновку про те, що 
обрання гласних за списками значно зручніше, ніж вибори шарами, 

55 Гордиенко Е.О. Харьковское городское самоуправление, нужды его и недостатки. — 
Харьков, 1884. — С. 22. 

56 Державний архів Харківської області (далі  — ДАХО).  — Ф. 19.  — Оп. 1.  — 
Од. зб. 44. — Арк. 10.
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на засіданні від 12 травня 1905 р. було прийнято рішення клопотати 
про проведення виборів з 1906 р. саме за таким порядком57.

Для цього харківський міський голова Погорілко О.К. звернувся 
у  письмовій формі до  губернатора, щоб той дозволив провести 
вибори у міську думу списками, як у Санкт-Петербурзі. Своє про-
хання він аргументував тим, що при голосуванні шарами від вибор-
ців вимагається не пряме виконання своїх обов’язків, тобто обирати, 
а навпаки — виключати. Така процедура, на думку міського голови, 
потребувала надмірної витрати часу й  супроводжувалася іншими 
незручностями, пов’язаними з тривалістю виборчої процедури. 

Майже одразу губернатор направив клопотання до Міністерства 
внутрішніх справ58  — змінити процедури виборів гласних місто 
самостійно не могло. Також це питання не було у компетенції губер-
натора. Тільки Міністерство внутрішніх справ, як загальноімпер-
ський керівний орган, мало право надати такий дозвіл. Слід зазна-
чити, що розв’язання цього питання тягнуло за собою доволі довгу 
процедуру клопотань, пояснень, листувань. Це забирало дуже 
багато часу, потрібного для  вирішення більш нагальних проблем 
у сфері розвитку міста. 

Так, перший запит міського голови з  приводу зміни проце-
дури виборів було направлено губернатору в  червні 1905  р., який 
у свою чергу надіслав прохання до Міністерства внутрішніх справ. 
Відповіді від останнього не було. Тому через п’ять місяців, 26 листо-
пада 1905 р., міський голова Харкова знову направив запит до губер-
натора, в якому нагадував про своє прохання від 15 червня 1905 р., 
а  також повідомляв про: 1) постанову Харківської міської думи 
від 28 вересня 1905 р. щодо проведення виборів гласних на наступне 
чотириліття в одному виборчому зібранні; 2) клопотання щодо про-
ведення цих виборів за  списками. Губернатор одразу передав про-
хання у Міністерство внутрішніх справ. І тільки 12 грудня 1905 р. 
Харківська міська дума отримала схвальну відповідь на свій запит59. 
З  наведеного вище видно, наскільки довго могла розглядатись 
справа, яка не була дуже важливою для розвитку міста. Це, звичайно, 

57 ДАХО. — Ф. 19. — Оп. 1. — Од. зб. 44. — Арк. 1–2.
58 ДАХО. — Ф. 19. — Оп. 1. — Од. зб. 44. — Арк. 3–4.
59 ДАХО. — Ф. 19. — Оп. 1. — Од. зб. 44. — Арк. 13–14, 20.
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пояснюється не  бездіяльністю відповідних владних структур, 
а складністю самої процедури вирішення певних проблем. 

Також до недоліків виборів 1906 р. треба додати й те, що не одразу 
була визначена дата проведення виборчої процедури. Спочатку 
Харківська дума пропонувала десяту годину ранку 27 грудня 1905 р. 
На  цей запит губернатор відповів незадовільно і  запропонував 
перші числа січня 1906  р. з  огляду на  те, що харків’яни не  встиг-
нуть підготуватись до виборів. У відповідь дума призначила вибори 
на 15 січня 1906 р. Згодом вона попросила дозволу перенести дату 
на  22 січня 1906  р., аргументуючи це необхідністю підготувати 
виборців і  ознайомити їх з  новим способом проведення виборчої 
процедури. На це клопотання губернатор відповів позитивно60.

Отже, міське Положення 1870 р., засноване на  принципах все-
становості, цензовості та пропорційного представництва інтересів 
міського населення, було значним кроком уперед в еволюції вітчи-
зняної системи муніципального управління. Проте, незважаючи 
на формально всестановий характер, установи міського управління 
м. Харкова перебували в основному в руках купецтва. Дворянство, 
як і інші стани, було представлено слабо.

A. Miasnikova

ORGANIZATION AND HOLDING 
OF ELECTIONS 
TO KHARKOV MUNICIPAL GOVERNMENT 
(1871 — MARCH, 1917)

The article highlights the  problem of  organization 
and  holding of  elections to  the Kharkov Municipal 
government (1871 – March, 1917). It analyses legal 
principles of  municipal management: Municipal Statute 
of  1870 and 1892. It is  characterised the  main lacks 
of electoral system of that time. 

Key words: municipal reform, municipal governments, 
Municipal Statute, Kharkov City.

60 ДАХО. — Ф. 19. — Оп. 1. — Од. зб. 44. — Арк. 15–17, 22–23.
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Олійник М.

ДАВНЬОРИМСЬКЕ ВІЙСЬКО ТА ЙОГО РОЛЬ 
У ПРОТОГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 
ПЕРІОДУ PAX ROMANA

У статті проаналізовано роль давньоримського 
війська в  період архаїчної глобалізації, зокрема його 
вплив на економічне, культурне та суспільне життя 
як Римської імперії, так і її сусідів. Висвітлено основ ні 
здобутки та  тенденції в  аналізі теми. Визначено, 
що римська армія брала безпосередню участь у про-
тоглобалізаційних процесах Pax Romana. Приділено 
увагу ролі та  місцю військового прошарку в  того-
часному давньоримському суспільстві. Зроблено 
виснов ки про  значущість військового компонента 
в різноманітних сферах життя давньоримської циві-
лізації І–ІІ ст. н. е.

Ключові слова: архаїчна глобалізація, протоглоба-
лізаційні процеси, Pax Romana, Римська імперія, сол-
дати, легіонери.
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Pax Romana (з латин.  — Римський мир) у  дав-
ньоримській історії ознаменував тривалий період стабільнос-
ті й  процвітання на  широкому просторі тогочасної ойкуме-
ни  — від  Британії до  Червоного моря. Гарантом ефективного 
функціонування Римської імперії було її військо, розміщене на те-
риторії прикордонних провінцій. Саме воно й стало одним із най-
більших рушіїв глобалізації для Давнього Риму. Актуальність про-
блеми полягає у  важливості розгляду тих протоглобалізаційних 
процесів, що відбувалися в період розквіту Риму та безпосередньої 
участі в них exercitus Romanus. 

Метою дослідження є з’ясування впливу та  наслідків присут-
ності давньоримських військових у культурній та економічній сфе-
рах життя як Римської імперії, так і оточуючого її Barbaricum.

Аналіз останніх публікацій свідчить про недостатню увагу до цієї 
проблематики. Більшість праць, присвячених глобалізації, темати-
кою яких є саме її прояви у римському світі, оминають увагою дав-
ньоримське військо61. До питання участі армії як складової глобалі-
заційних процесів на теренах Римської імперії частково звернувся 
американський вчений Брюс Хічнер62. Деяких військових аспектів 
розглянутої проблеми торкнувся німецький історик Франк Кольб63. 
Тема синтезу римської військової експансії та  античного циклу 
глобалізму простежується у  науковій розвідці Олексія Єгорова64. 
Про  роль римських легіонерів у  економічному та  культурному 

61 Hingley R. Globalizing Roman Culture:  Unity, Diversity and Empire [Electronic 
resource].  — Routledge  : Psychology Press, 2005.  — 208  p.; eadem. Globalization 
and the  Roman empire: the  genealogy of  “Empire”.  — Mode of  access  : file:///C:/
Users/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F/Downloads/165-583-1-PB%20(1).pdf; 
Globalisation and the  Roman World: World History, Connectivity and Material Culture  / 
M. Pitts, M.J. Versluys. — Cambridge : Cambridge University Press, 2014. — 308 p.

62 Hitchner R.B. Globalization Avant la Lettre: Globalization and the History of the Roman 
Empire [Electronic resource]  // An Article Submitted to  New Global Studies. Manuscript 
1034. — Mode of access : https://www.academia.edu/1567013/Globalization_Avant_la_Lettre_
Globalization_and_the_History_of_the_Roman_Empire

63 Kolb F. Imperium Romanum: antyczny model globalizacji.  — Poznań :  CONTACT, 
2010. — 27 s.

64 Егоров А.Б. Последние планы Цезаря (к проблеме римского глобализма) [Еле-
ктронний ресурс] / А.Б. Егоров // Мнемон: Исследования и публикации по истории ан-
тичного мира / под ред. проф. Э.Д. Фролова. — Вып. 5. — Режим доступу : http://centant.
spbu.ru/centrum/publik/kafsbor/mnemon/2006/5.pdf
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житті імперії йдеться у монографіях Михайла Ростовцева та Яна Ле 
Боека65. Особливу групу робіт складають праці, присвячені рим-
ській присутності у  містах-державах Північного Причорномор’я, 
де відбувалися тісні контакти між римськими військовими контин-
гентами та місцевим населенням66. Однак спеціальних розвідок, які 
б стосувалися впливів давньоримського війська на процеси глобалі-
зації періоду раннього принципату, наразі немає.

Слово «глобус», яке має латинське походження і  від якого 
виводять сам термін «глобалізація», тлумачить кулясту форму 
Землі. В уявленні римлян куля як символічне зображення глобуса 
в  руці імператора означала владу в  його руках, панування прин-
цепса над тогочасним світом  — orbis terranum. Ця влада символі-
зувала не  тільки панування над обширом, обмеженим кордонами, 
а  й  над  цілим світом. Римські імператори, взірцем для  насліду-
вання яких був Александр Македонський, ніколи не виключали ідеї 
розширення римського світу, принаймні у  площині пропаганди, 
аж до далекої Індії67.

Отже, вживання поняття «глобалізація» щодо Imperium 
Romanum є можливим тільки тоді, коли беремо до  уваги давньо-
римську концепцію “orbis terarum”. 

Чи глобальна влада (або символічні претензії до неї) могли при-
звести до  явища «глобалізації»? Вже в  період еллінізму в  тогочас-
ній науці йшлося, у  певному сенсі, про  глобалізацію, зважаючи 
на розповсюдження грецької культури на схід — до території сучас-
ного Узбекистану та Західної Індії. Спадкоємцем імперії Александра 

65 Ростовцев М.И. Общество и хазяйство в  Римской империи  : в  2 т. Т. 1  / 
М.И. Ростовцев. — СПб. : Наука, 2000. — 434 с.; Ле Боэк Я. Римская армия эпохи Ранней 
Империи / Я. Ле Боэк. — М. : РОССПЭН, 2001. — 400 с.

66 Буйских С.Б. Фортификация Ольвийского государства (первые века нашей эры) / 
С.Б. Буйских; отв. ред. С.Д. Крыжицкий. — К. : Наук. думка, 1991. — 160 с.; Зубарь В.М. 
Греки и римляне в Нижнем Поднестровье / В.М. Зубарь, Н.А. Сон. — К. : Аквилон-Пресс, 
1997. — 80 с.; Зубарь В.М. Таврика и Римская империя: Римские войска и укрепления 
в Таврике / В.М. Зубарь. — К.  : Стилос, 2004. — 232 с.; Его же. Херсонес Таврический 
и Римская империя. Очерки военно-политической истории. — К. : Киевская академия 
Евробизнеса, 1994. — 180 с.; Сон Н.А. Тира римского времени / Н.А. Сон. — К. : Наук. 
думка, 1993. — 156 с.; Цветаева Г.А. Боспор и Рим / Г.А. Цветаева. — М. : Наука, 1979. — 
136 с.

67 RG.31; Suet. Aug. 21.3; Dio Cass. 68.29.1.
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стала Римська імперія. Складно уявити собі цю державу без  гео-
графічних, культурних і  економічних фундаментів елліністичної 
епохи68. Глобалізаційні процеси, що відбувалися в Римській імперії, 
найкраще описані у промові «Похвала Риму». Її склав уродженець 
Малої Азії грецький ритор Елій Арістид у другій половині ІІ ст. н. е. 
Представлений у  ній образ Pax Romana, завдяки якому гарантува-
лася безпека і  блага цивілізації для  цілої ойкумени, є безперечно 
ідеалізованим69. Та попри те вона містить насичений фактами фон, 
реальну сутність тогочасного становища Imperium Romanum у світі, 
засвідчену не  тільки літературними джерелами, а  й  інскрипціями 
та іншими археологічними знахідками70. 

Повертаючись до питання місця військових контингентів у про-
тоглобалізаційних процесах на  території римського світу, розгля-
немо спочатку економічний аспект проблеми. З  переходом до  міс-
цевого комплектування легіонів за  правління династії Флавіїв 
та Антонінів, побудови лінійних оборонних споруд (лімесу) на най-
більш небезпечних ділянках кордону основні військові частини 
з  плином часу все більше починають залежати від  особливостей 
місцевого господарства. Економіка краю та дислоковані там війська 
стають нерозривно пов’язані між  собою. Забезпечуючи мир і  цим 
самим безпеку, військо для підтримки власної життєдіяльності мало 
потребу в  господарській допомозі цивільного населення, завдяки 
чому створювався так званий ефект взаємного притягання, добре 
відомий економістам. Існування ринку, який являв собою військо-
вий табір, сприяло розвитку ремесел, що перетворилися в  справ-
жню індустрію, зокрема, коли йшлося про кераміку чи метали. Усі 
ці продукти приваблювали торговців як роздрібних, так і гуртових. 
Під  час тривалого мирного часу найбільш заповзятливі з  них роз-
ширювали торгівлю за межами табору та лімесу71. Археологічні зна-
хідки на віддалених територіях північних провінцій свідчать про те, 
що раціон легіонерів складався з вина, оливкової олії, гаруму, фініків, 
винограду, перцю. У місцях дислокації військ всі ці продукти з від-
далених земель можна було придбати без труднощів. Торговці про-

68 Kolb F. Imperium Romanum: antyczny… — S. 6.
69 Ael. Arist. Pan. Rom. — S. 10–13.
70 Kolb F. Imperium Romanum: antyczny… — S. 7.
71 Ле Боэк Я. Римская армия… — С. 343–344



ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ФІЛОСОФІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 41

никали й туди, куди легіони ніколи не заходили, збуваючи римські 
товари й таким чином знайомлячи та долучаючи варварські народи 
до  елементів культури римської цивілізації. Значну роль у  цьому 
відігравав дунайський торговий шлях, а  пізніше шлях від  Дніпра 
до Азовського моря. Речі з  територій військових гарнізонів могли 
потрапляти до варварських племен не тільки як елементи торгівлі, 
а і як подарунки для вождів та військові трофеї72.

Військові табори перетворювалися у справжні ринки, тим більше, 
що вояки користувалися певними перевагами (імунітетами, піль-
говими тарифами тощо). Наприклад, розташування легіону III 
Cyrenaica в Аравії та III Augusta в Нумідії посилювало розвиток тор-
гівлі та грошового обігу в цих регіонах, сприяло притоку економічно 
активного населення. Цивільні особи, до яких потрібно додати вете-
ранів та родини легіонерів, створювали зону населення навколо кож-
ного табору, утворюючи таким чином так званий «кордон» — limes. 
Міста, castra та  інші поселення лімесу були «посередниками» торго-
вельного і культурного обміну між імперією та сусідніми племенами73. 
«Кордон» окреслював географічну зону, зобов’язану своїм існуван-
ням війську. Він міг складатися з трьох типів будов: 1) військові спо-
руди, які відігравали основну роль. Вони поділялися на  оборонні 
пункти (великі та малі укріплення й вежі) і на лінійні оборонні спо-
руди (вали Британії, Сегія-Бент-ель-Красс тощо); 2) дороги, які були 
прокладені й підтримувалися в порядку своїми вояками для власних 
цілей, але також використовувалися торговцями та іншими мандрів-
никами, тому можемо вести розмову про споруди змішаного харак-
теру; 3) цивільні будівлі, які були розташовані поблизу таборів та між 
ними74. У цих регіонах поселення були змішані: населені пункти місь-
кого типу, села та  ізольовані селянські господарства (типу хуторів 
та  козацьких зимівників)  — саnаbаe. Саnаbаe завжди супроводжу-
вали військові табори легіонерів і могли бути перетворені на муніці-
пії та колонії75. В іншому випадку варто було б вжити слово “viсus”, що 
позначало поселення, менш значне за територією, яку воно займало. 
У Британії, проте, vici володіли великим різноманіттям будівель: лаз-

72 Цветаева Г.А. Боспор и Рим… — С. 93.
73 Буйских С.Б. Фортификация Ольвийского государства… — С. 137.
74 Ле Боэк Я. Римская армия… — С. 347.
75 Ростовцев М.И. Общество и хазяйство… — С. 220.
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нями, храмами, вівтарями. Дослідники віднайшли акрополі й  помі-
тили, що ці населені пункти часто споруджувалися за геометричним 
планом, подібно до каструмів. У Ламбезисі, в Нумідії добре упорядко-
вана via Septimiana об’єднувала місто з військовим табором і символі-
зувала зв’язки, які поєднували ці два компоненти — мешканців міста, 
частина яких не володіла римським громадянством, і громадян-воя-
ків76.

Важливим елементом глобалізаційних процесів за  участі дав-
ньоримського війська була колонізація. Заснування ветеранських 
coloniae militum та  надання колоністам земельних наділів спри-
яло створенню соціальної бази для влади римлян у нових регіонах 
і зумовлювало міцну залежність місцевого населення від римської 
провінційної адміністрації77. 

Легіонери будували не тільки табори. Вони зводили храми, свя-
тилища, амфітеатри, театри, дороги, акведуки, віадуки, порти 
і канали78. У місцях дислокації військових підрозділів Риму випалю-
валася цегла, черепиця та водопровідні труби, виготовлялася скляна 
продукція і предмети з металу. Гарнізонні майстерні — fabricae, роз-
ташовувалися на території всієї імперії79. На одному з фрагментів 
черепиці, знайденому на території цитаделі Херсонесу, був зафіксо-
ваний відбиток каліги  — військового взуття. Це є ще одним свід-
ченням перебування у  Херсонесі солдатів-ремісників80. Вироби 
з  глини, виготовлені римлянами, слугували еталоном для  ство-
рення аналогічної продукції місцевим населенням. Відомі зразки 
цегли та черепиці, випалені вже майстрами міст-держав Північного 
Причорномор’я81. У  100 р. н.  е. за  наказом Траяна було освячено 
місто Тімгад — повністю збудоване руками легіонерів для захисту 
прибережних районів провінції Африка від  набігів кочовиків-бер-
берів та  для економічного освоєння навколишніх територій. Це 
місто-колонія було спроектоване відповідно до  традицій рим-

76 Ле Боэк Я. Римская армия… — С. 346.
77 Буйских С.Б. Фортификация Ольвийского государства… — С. 136.
78 Idziak M. Legion XX Valeria Victrics w Brytanii / M. Idziak. — Zabrze : Infort Editions, 

2009. — S. 68.
79 Зубарь В.М. Таврика и Римская империя…  — С. 175; Его же. Херсонес 

Таврический… — С. 79–82.
80 Зубарь В.М. Херсонес Таврический… — С. 81.
81 Цветаева Г.А. Боспор и Рим… — С. 63–66.
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ського міського планування. Перпендикулярні вулиці розділяли 
Тімгад на  квартали правильної форми82. Давньоримські військові, 
крім нових споруд, перебудовували й  старі за  римським типом. 
Наприклад, у Херсонесі грецький театр перебудували на амфітеатр, 
а Танаїс був відбудований вже як римське провінційне місто83. 

Про впливи давньоримських воїнів у царині матеріальної куль-
тури свідчать навіть надмогильні різьблені стели ІІ ст. н.  е. корін-
них жителів Херсонесу. Вони виконані у  техніці східноримських 
провінцій і  мають схожість з  надгробками Пальміри. Це поясню-
ється тим, що в мезійські легіони, з яких формувався херсонеський 
гарнізон, були переведені солдати з Сирії та Пальміри84. Цікавим є 
той факт, що у Херсонесі, Ольвії й Тірі римські вояки та члени їхніх 
родин були не римлянами за походженням, а переважно вихідцями 
із  середовища романізованого населення Подунав’я. Тому йдеться 
не  про  романізацію цих міст, а  про впливи провінційно-римської 
культури дунайських провінцій. Таким чином, військові у віддале-
них від Риму провінціях серед неримського населення були безпосе-
редніми носіями та  демонстрантами різних складових багатогран-
ної культури Римської імперії. 

Позамілітарні функції легіонів торкалися й такої сфери, як рома-
нізація. Військові, беручи участь у муніципалізації імперії, правили 
племенами, здійснювали перепис населення, захищали поселення85. 
Звичайно, все це вимагало комунікації, яка здійснювалася за допо-
могою латини. 

Особливістю глобалістичних проявів у  середовищі воїнів 
Римської імперії було їх залучення до  місцевих культів, а  також 
поширення самими військовими своїх вірувань серед місцевого 
населення за місцем дислокації. Римський воїн був дуже побожним 
і навіть забобонним. Небезпеки, з якими завжди був пов’язаний його 
фах, змушували постійно звертатись до вищих сил86. Залишаючись 
тривалий час у  тій самій країні, солдати охоче переймали її віру-
вання. Також зв’язок з  покровителями краю, в  якому перебу-

82 Ле Боэк Я. Римская армия… — С. 160.
83 Цветаева Г.А. Боспор и Рим… — С. 67.
84 Там само. — С. 122.
85 Ле Боэк Я. Римская армия… — С. 391.
86 Кюмон Ф. Мистерии Митры / Ф. Кюмон. — СПб. : Евразия, 2000. — С. 58.
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вало військо, належить до притаманної римлянам традиції, згідно 
з якою завжди було варто ставати під захист місцевих богів. Саме 
тому британським божествам поклонялись у районі валу Адріана87, 
вояки з  Нумідії зберігали свою прихильність місцевим, пунічним 
чи берберським, богам, а легіонери, дислоковані в Сирії, шанували 
солярний культ88. На периферії Pax Romana — території Північного 
Причорномор’я, найпоширенішими були фракійські культи, про що 
свідчить комплектація військових для  цього регіону з  придунай-
ських провінцій. Доказом цього служать численні знахідки плиток 
із  зображенням фракійського героя-вершника89. Та  найпопулярні-
шим серед легіонерів був культ перського бога Мітри, який розпов-
сюдився по території всієї Римської імперії. Це відбулося насампе-
ред завдяки рекрутуванню новобранців з  Коммагени, де мітраїзм 
ще в І ст. н. е. пустив глибоке коріння90. Так, у Далмації і Мезії особо-
вий склад військ тривалий час і в значному обсязі комплектувався 
за  рахунок вихідців з  Азії, які й  були послідовниками солярних 
культів. Ті ж самі процеси протягом певного періоду відбувалися 
й у військах африканських провінцій. Вихідці зі Сходу, вирушаючи 
у краї, де все для них було чужим, зберігали пам’ять про свого наці-
онального бога. Вони не  обмежували своє коло тільки єдиновір-
цями й охоче приймали товаришів по зброї будь-якого походження. 
Потім ці неофіти, яких дислокували в  інші землі імперії, з  ново-
навернених самі перетворювались на  проповідників і  утворювали 
навколо себе нове ядро прозелітів. Після закінчення служби вони 
продовжували здійснювати ту обрядову практику, яка стала для них 
звичною під час перебування у війську91. 

Іншим богом, шанованим військовими, був Юпітер Доліхен, 
який мав сирійське походження. Також його шанувальниками були 

87 Idziak M. Legion XXV aleria Victrics… — S. 65–66.
88 Ле Боэк Я. Римская армия…  — С. 380–381; Кюмон Ф. Мистерии Митры…  — 

С. 81.
89 Буйских С.Б. Фортификация Ольвийского государства… — С. 137; Зубарь В.М. 

Греки и римляне… — С. 61–63; Зубарь В.М. Таврика и Римская империя… — С. 149, 153; 
Его же. Херсонес Таврический… — С. 94–95; Цветаева Г.А. Боспор и Рим… — С. 128.

90 Кюмон Ф. Мистерии Митры…  — С. 58, 80–81; Сон Н.А. Тира римского 
времени… — С. 128, 114; Idziak M. Legion XXV aleria Victrics… — S. 63.

91 Кюмон Ф. Мистерии Митры… — С. 56, 58–59, 83.
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переважно легіонери й ауксіларії зі східних провінцій, з дислокова-
них там легіонів та допоміжних підрозділів92.

Однією з найсуттєвіших причин розповсюдження східних куль-
тів по території всієї імперії була практика переведення військового 
з одного гарнізону в інший. Солдат, який міг за двадцять років дослу-
житися в рідній для нього провінції до посади центуріона, переважно 
переводився на чужину в інший легіон або когорту. У міру того, як 
він просувався у званнях на цьому поприщі, його знову переводили 
у новий гарнізон. Це робилося для того, щоб склад молодших офі-
церів будь-якого легіону чи допоміжної когорти являв собою щось 
на  кшталт «мікрокосму Імперії». Саме в  цьому крився потужний 
фактор впливу, оскільки вже саме становище цих офіцерів нижчого 
рангу забезпечувало їм значний моральний авторитет серед ново-
бранців, яких вони вишколювали. Окрім такої індивідуальної про-
паганди, передислокація окремих осіб, підрозділів чи  всього легі-
ону до  незнайомих провінцій сприяла зближенню і  змішуванню 
людей різних народностей та віросповідань. Можна вважати, що це 
явище було проявом формування глобального суспільства, ознакою 
якого є асиміляція етносів, формування мультиетнічних спільнот 
та  культурного універсалізму93. Така тісна взаємодія між  товари-
шами по службі, а також взаємні мирні контакти з місцевим насе-
ленням по всій території імперії — все це засвідчувало унікальність 
цих явищ для суспільного, культурного та громадського життя дер-
жави. Вони стали тими складовими протоглобалізаційних процесів 
у Римській імперії, які й дали змогу давньоримській державі пере-
йти в  тривалу епоху Pax Romana. Взаємозбагачення культурними 
набутками, мирне співіснування різних народів всередині однієї 
імперії, об’єднаних загальними політичними та  військовими цін-
ностями — унікальне явище у світовій історії94.

На нашу думку, не  зовсім правильним буде тлумачення тези 
про  те, що давньоримське військо періоду принципату було абсо-
лютно замкнутим, ізольованим середовищем. Армія аж ніяк 
не перебувала поза часом та простором, а, навпаки, жила в симбіозі 

92 Зубарь В.М. Таврика и Римская империя… — С. 106.
93 Кюмон Ф. Мистерии Митры…  — С. 56–57; Kolb  F. Imperium Romanum: 

antyczny… — S. 18–19.
94 Hitchner R.B. Globalization Avant la Lettre…
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з  імперією. Багато ниток зв’язували їх між  собою  — і  не тільки 
у політичній сфері. Військові протистояли розбійникам та варварам 
і  таким чином підтримували мир, той самий Pax Romana  — запо-
руку процвітання95. Їхня присутність позитивно впливала не тільки 
на матеріальне життя деяких провінцій, а й створювала зону розвою 
культури, економіки, добробуту, яка оперізувала всю Римську дер-
жаву. 

Порівнюючи сучасну глобалізацію з  її переважаючою еконо-
мічно-технічною складовою, антична глобалізація була явищем 
політично-військовим, пов’язаним з  формуванням світової імпе-
рії96. Завдячуючи Юлію Цезарю та Октавіану Августу, які свого часу 
були творцями політики глобалізму97, Рим перетворився на світову 
столицю. Почала формуватись нова історична, політична, культурна 
і наднаціональна єдність. Римський досвід у плані світової глобалі-
зації був надзвичайно продуктивним, оскільки римська середзем-
номорська держава стала основою для розвитку європейських дер-
жав98. Особливу роль у  набутті цього досвіду відіграв військовий 
етос — обов’язкова складова давньоримського суспільства.

M. Oliynyk

THE ANCIENT ROME ARMY AND ITS ROLE 
IN THE PROCESS OF PROTO-GLOBALIZATION 
PERIOD OF PAX ROMANA

The article analyses the  role of  the Roman army 
during the  archaic globalization, including its  impact 
on economic, cultural and social life of the Roman Empire 
and its neighbors. The analysis of the topic shows the main 
achievements and trends. It is determined that the Roman 
army was directly involved in  the  process of  proto 

95 Ле Боэк Я. Римская армия… — С. 354, 389–390.
96 Kolb F. Imperium Romanum: antyczny… — S. 18.
97 Егоров А.Б. Последние планы Цезаря…
98 Фролов Э.Д. Проблемы глобализации в античном мире [Електронний ресурс] // 

Мнемон: Исследования и публикации по  истории античного мира  / под ред. проф. 
Э.Д. Фролова. — Вып. 5. — Режим доступу : http://centant.spbu.ru/centrum/publik/kafsbor/
mnemon/2006/2.pdf
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globalization. Attention is  paid to  the role and place 
of  military stratum that time in  ancient Roman society. 
They came to  the conclusions about the  significance 
of  military component in  various spheres of  Roman 
civilization of the 1st and the 2nd centuries AD. 

Key words: archaic globalization, proto-globalization 
process, Pax Romana, Roman Empire, soldiers, 
legionaries.
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УДК 355.244.1:070]:94(477)«1914/1917»

Куцик Р.

ВІДОЗВИ 
ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАСІБ 
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ 
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КРАЮ У 1914–1917 рр .

У статті розглянуто відозви, які друкувалися 
в  Російській імперії у  1914–1917 рр. і  були розпов-
сюджені на  території Київської, Подільської 
та  Волинської губерній з  метою здійснення прово-
єнної і  проімперської пропаганди; розкрито мету, 
завдання та  зміст видань; з’ясовано основні інфор-
маційно-психологічні прийоми впливу на  форму-
вання оціночних суджень і позиції читача щодо того-
часних подій.

Ключові слова: відозва, пропаганда, Південно-
Західний край, Російська імперія, Перша світова 
війна.

Важливу роль у  військово-політичних конфлік-
тах відіграє не тільки зброя та чисельність армії, але й інформацій-
но-психологічний чинник. Світова війна 1914–1918 рр. була першим 
етапом на шляху до масового використання воюючими сторонами 
засобів інформації з  метою пропаганди та  впливу на  формування 
суспільної свідомості. На  той час радіо та  кіно ще не  досягли до-
статнього рівня розвитку, а  тому ключова роль в  розповсюджен-
ні головних новин про  події відводилась друкованій продукції. 
У Російській імперії значного поширення набув такий вид засобів 
розповсюдження інформації, як відозви. Останні, разом з  пресою 
і  брошурами, активно використовувалися владою для  пропаганди 
патріотичних та провоєнних ідей.

Слід зазначити, що лише в останнє десятиліття науковці почали 
вивчати питання інформаційних процесів на території українських 
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земель під час Першої світової війни. У зв’язку з цим цей напрям 
дослідження не  знайшов всебічного і  комплексного відображення 
в українській та зарубіжній історіографії. На сьогодні існують лише 
окремі напрацювання у  вигляді статей неширокого кола дослідни-
ків, а саме: Т. Кароєвої99, О. Куцької100 та Л. Питльованої101. 

Корисними для нашого дослідження стали роботи В. Любченка102, 
в  яких розкрито окремі аспекти випуску москвофілами пропаган-
дистської друкованої продукції, зокрема й  відозв, та  її розповсю-
дження серед цивільного населення і військових Південно-Західного 
фронту. Зауважимо, що проблема використання відозв як важли-
вого інформаційного засобу на українських теренах у 1914–1917 рр. 
ще не ставала предметом спеціального комплексного дослідження. 
Цей аспект посилює актуальність та визначає новизну нашого нау-
кового доробку.

Одними з  перших, хто долучився до  процесу випуску відозв, 
були емігранти-москвофіли із західноукраїнських земель, які на час 
військових дій перебралися в  Росію. 28 липня (10 серпня) 1914  р. 
С.А. Лабенський, М.О. Сохоцький, М.Ф. Глушкевич та Ю.І. Сьокало, 
які вже певний час мешкали в Одесі й перебували у тісних стосун-
ках з головою одеського відділення Галицько-руського благодійного 

99 Кароєва Т.Р. Книжкова культура у  підтримці патріотичних настроїв населення 
під час Першої світової війни (на матеріалах Подільської губернії) / Т.Р. Кароєва // На-
роди світу і Велика війна 1914–1918 рр. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 
3–4 квітня 2015 р. — Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. — С. 240–244.

100 Куцька О.М. Воєнна пропаганда періоду Першої світової війни / О.М. Куцька // 
Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-річчя події)  : зб. матеріа-
лів Міжнародного наукового форуму (26–28 червня 2014 р., м. Львів). — Львів  : АСВ, 
2014. — С. 188–191.

101 Питльована Л. Інформаційно-психологічне забезпечення російської воєнної 
кампанії в Галичині під час Першої світової війни / Л. Питльована // Воєнна історія Га-
личини та Закарпаття : матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конфе-
ренції (15 квітня 2010 р., м. Львів) / [Відп. ред.: В.В. Карпов, В.І. Горєлов, І.В. Мороз]. — 
К., 2010. — С. 153–158.

102 Любченко В.Б. Москвофільський фактор в  політиці Російської імперії напере-
додні та на початку Першої світової війни / В.Б. Любченко // Проблеми історії України 
ХІХ — початку ХХ ст. — 2003. — Вип. 6. — С. 125–142; Його ж. Москвофільський фактор 
і російська влада напередодні та під час війни // Велика війна 1914–1918 рр. і Україна: 
у 2 кн. Кн. 1. Історичні нариси / [Упоряд. О.П. Реєнт]. — К. : ТОВ «Видавництво“КЛІО”», 
2014. — С. 122–138.
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товариства у Петербурзі (далі — ГРБТ) професором П.Є. Казанським, 
прибули за викликом до Києва. Тут 29 липня 1914 р. разом із голо-
вою київського відділення ГРБТ Ю.А.  Яворським вони створили 
Карпато-руський визвольний комітет (далі  — КРВК)103. Це була 
москвофільська організація, яка діяла виключно в  напрямі росій-
ського націоналізму і  здійснювала відкриту шовіністичну пропа-
ганду проти української культури.

З перших днів війни, 29 липня 1914 р., КРВК оприлюднив свою 
пропагандистську відозву «Багатостраждальний руський народ 
Галицької землі». Документ умовно можна поділити на три частини. 
У  першій йшлося про  страждання галичан під  владою Австро-
Угорщини: «Шістсот літ стогнала наша Галицька Русь у чужому ярмі! 
Шістсот літ стогнав в лютій неволі багатостраждальний народ “рус-
скаго” Галича! Шістсот літ трудився ти, нещасний “русский” чоло-
вік-хлібороб, в поті чола, не для себе і своїх діток, а для тих, що тебе 
скували в міцні ланцюги і тримали в неволі…»104. У другій наголо-
шувалося на нібито визвольній місії російської армії, яка несе волю 
і  свободу: «По велінню Всевишнього славне і  непереможне воїн-
ство православного “русского” царя вступило на  Галицьку землю, 
щоби принести її нещасному народу волю і  щастя, щоби при-
йняти його в просторий і достойний дім “одной неразделимой рус-
ской родины”…»105. У  третій же частині відозва закликала народ 
Галичини до роззброєння і братерства з російською армією: «Кидай 
зброю і віддавайся православному воїнству, яке прийме тебе не як 
військового полоненого, а  як рідного брата, котрий вертається 
з неволі під стріху рідної хати. Кидай зброю, щоби у велику хвилю 
звільнення Галицької Русі не лилась кров брата від руки брата»106. 
Для того щоб поширити відозву серед більшості населення, її було 
додатково надруковано у брошурі «Сучасна Галичина…», яку члени 
КРВК і військова адміністрація активно розповсюджували по всій 
лінії Південно-Західного фронту.

103 Любченко В.Б. Москвофільський фактор в політиці… — С. 129.
104 Современная Галичина. Этнографическое и культурно-политическое состояние 

ее, в связи с национально-общественным настроениями. — К. : Походная типография 
Штаба Главнокомандующаго Арміями Юго-Западнаго фронта, 1914. — С. 11–13.

105 Там само. — С. 13–14.
106 Там само.



ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ФІЛОСОФІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 51

1 серпня 1914 р. Верховний головнокомандувач російської армії 
Микола Миколайович звернувся із  відозвою до  поляків. У  ній 
стверджувалося, що завдяки перемозі Росії польський народ наре-
шті зможе об’єднати свої землі та  відновити власну державність, 
яка була втрачена під час трьох поділів наприкінці ХVІІІ ст.: «Хай 
зітруться границі, які розрізали польський народ на  частини. 
Хай возз’єднається він воєдино під  скіпетром російського царя. 
Під  скіпетром цим відродиться Польща вільна у  своїй вірі, мові 
та  самоуправлінню»107. Крім того, у  відозві апелювалося до  істо-
ричних подій минулого. Зокрема, наголошувалося, що поляки 
повинні об’єднатися для  боротьби з  німецьким наступом так 
само, як це вони зробили більше п’ятисот років тому під час битви 
під  Грюнвальдом108. Такими тезами влада намагалася мотивувати 
та переконати польський народ у необхідності воювати на боці Росії. 
Відповідно до розпорядження начальника штабу КВО від 11 серпня 
1914  р. зазначена відозва була розповсюджена по  всіх територіях 
Київської, Подільської та Волинської губерній, де проживало поль-
ське населення109. 

5 серпня Микола Миколайович звернувся із  черговою пропа-
гандистською відозвою, але уже до українського народу Галичини: 
«Браття! Твориться суд Божий… Хай не  буде більше під’яремної 
Русі. Спадщина Володимира Святого, земля Ярослава Осмомисла, 
князів Данила і Романа, скинувши ярмо, хай замайорить стяг єдиної, 
великої, нерозділеної Росії. Хай звершиться промисел Божий, який 
благословив справу великих збирачів землі руської. Хай поможе 
Господь своєму помазанику імператору Миколаю Олександровичу 
всієї Росії завершити справу великого князя Івана Калити. А ти, бага-
тостраждальна братська Русь, встань на зустріч російської раті»110. 
Як бачимо, тенденція застосування імперською владою інформа-

107 Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі — ЦДІАК 
України). — Ф. 442. — Оп. 864. — Спр. 239. — Арк. 101–101 зв.

108 Там само.
109 Там само. — Арк. 99.
110 Год войны с 19-го июля 1914 г. по 19-ое июля 1915 г. Высочайшие манифесты. — 

Воззвания Верховного Главнокомандующего. — Донесения: от Штаба Верховного Глав-
нокомандующего, от Штаба Главнокомандующего кавказской армией, от Морского 
Штаба [Предисловие А. Оглина].  — М.  : Т-во типографии А.И. Мамонтова, Издание 
Д.Я. Маковского, 1915. — С. 11–12.
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ційного прийому «перекручування історичної правди» для обґрун-
тування власних геополітичних претензій на  території Східної 
Галичини була сталою нормою. 

З перших днів військових дій в імперії була розгорнута широка 
система благочинності. Товариства та  організації масово розпо-
всюджували серед населення відозви, в яких містилася інформація 
про здійснення благодійних акцій, спрямованих на підтримку армії, 
сімей солдатів, поранених тощо. Яскравим прикладом такого звер-
нення є відозва товариства «Волинська копійка» від 30 квітня 1915 р. 
У  документі йшлося про  необхідність об’єднання усіх супроти 
ворога та  звучав заклик до  жителів Волині виконати свій громад-
ський обов’язок  — пожертвувати гроші, щоб допомогти постраж-
далим від війни: «Громадяни нашої губернії! Піднімемо високо стяг 
історичної Волині, записаної на першій сторінці руського літопису. 
Не забудемо синів рідної землі, що проливають свою кров за наш 
мир і благополуччя, та зігріємо їх своєю любов’ю на заході їх само-
відданого служінню Батьківщині. Принесемо нашу волинську 
копійку всі, як одна людина, як одна дружня сім’я і цією безкорисли-
вою справою виконаємо обов’язок братської благородності»111.

З такими закликами зверталися структури не  тільки світського 
характеру, але й релігійного. Так, 5 вересня 1914 р. Київський комі-
тет Свято-Володимирського братства оприлюднив відозву, в  якій 
повідомлялося про  влаштування одноденного збору пожертвувань 
на користь поранених і бідних сімей солдатів, звучав заклик до кож-
ного долучитися до благодійної справи: «Наш перший і священний 
обов’язок ні на одну хвилину не забувати про ратні подвиги та страж-
дання наших братів!» «Добрі кияни та киянки! Невже ми пошкодуємо 
на лікування їхніх ран і на гостру потребу їхній сімей, які залишилися 
без годувальників, декілька срібних чи золотих монет?..»112.

Окрему групу становили відозви, які стосувалися економічно-
господарських питань. Особливо актуальною у роки війни постала 
проблема обробітку земель та  збирання врожаю. Значна частина 
чоловіків перебувала на  лінії фронту, а  в  домівках залишилися 
в основному жінки, діти та люди похилого віку, що значно зменшило 

111 Воззвание общества «Волынская Копейка»  // Волынские губернские ведомос-
ти. — 1915. — 30 апреля. — № 49. — С. 1.

112 Воззвание // Киевская мысль. — 1914. — 5 сентября. — № 244. — С. 1.
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ефективність ведення господарства. Інколи земельні угіддя вза-
галі залишалися без господарів. Крім того, деяка частина населення, 
яка проживала поблизу фронту, не вважала за потрібне обробляти 
землі, оскільки люди розуміли, що їхні території в будь-який момент 
можуть попасти під зону військових дій і вся зроблена робота буде 
марною. Зважаючи на таку ситуацію органи влади активно пропа-
гували ідеї самоорганізації та самопомочі. Адміністрації на місцях 
поширювали серед населення відозви із закликами допомагати одне 
одному у  веденні господарства та  не зважати на  чутки, які закли-
кали не  обробляти свої землі. Яскравим прикладом такого друко-
ваного матеріалу є відозва Київської губернської земської управи, 
випущена 29 серпня 1914  р. У  документі зазначалося: «Мирні 
селяни, орачі!.. На  всіх нас, російських громадян, лежить священ-
ний обов’язок прийти, хто чим і як може, на допомогу сім’ям і гос-
подарствам наших братів, котрі пішли на війну… Спішіть же, орачі, 
засівати поля свої і допоможіть в цьому сім’ям родичів-односельчан, 
які пішли на війну»113.

У період війни активізувалася проблема біженства. Значна маса 
людей через військові дії та загрозу для життя була змушена пере-
селятися вглиб імперії. Вони облаштовувалися на нових територіях 
та обробляли місцеві угіддя. Проте ідея повернення до рідного дому 
не  полишала біженців. Тому коли серед населення поширювалася 
інформація про  відхід австрійської армії із  захоплених територій, 
люди намагалися одразу ж повернутися назад, покидаючи усе, що 
було зроблено на нових землях. Для того щоб запобігти цим діям, 
влада зверталася до  біженців із  спеціальними закликами залиша-
тися на місцях. Прикладом такого звернення є відозва губернатора 
Волині від  8 червня 1916  р.: «…зрозуміло ваше бажання скоріше 
повернутися на  свої землі. Але будьте розсудливі. Відступаючий 
ворог кинув поля ваші незасіяними. Тут же, де зараз знаходитеся, ви 
повинні зібрати врожай на відданих вам в оренду землях, або допо-
могти зібрати його місцевому корінному населенню. Хліб і  зброя 
потрібні армії і  ваш перший обов’язок зосередити всі сили, щоби 
дати і те, і інше у найбільшій кількості»114.

113 Воззвание Киевской губернской земской управы // Киевская земская газета. — 
1914. — 29 августа. — № 33. — С. 2.

114 Воззвание к беженцам // Киевская мысль. — 1916. — 9 июня. — № 160. — С. 3.
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Отже, під  час війни відозви стали  одним із  важливих механіз-
мів здійснення патріотичної, провоєнної та провладної пропаганди. 
На території Південно-Західного краю виходила чи мала їх кількість. 
Фактично усі відозви того періоду, відповідно до  інформаційного 
наповнення та  тематичної спрямованості, можна умовно класифі-
кувати на  три основні групи: політико-патріотичні  — закликали 
суспільство до участі у війні на боці Росії та обґрунтовували війну 
як необхідну, визвольну й справедливу; благодійні — повідомляли 
про  проведення різноманітних доброчинних акцій, спрямованих 
на підтримку армії, поранених солдатів, постраждалих сімей, вдовів 
та сиріт, а також наголошували на необхідності кожного долучитися 
до  таких заходів і  виконувати свій громадянський обов’язок; еко-
номічно-господарські  — закликали населення до  активної роботи 
на  господарствах та  заводах з  метою забезпечення економічного 
й продовольчого добробуту армії та імперії в цілому.

R. Kutsyk

APPEALS AS IMPORTANT INFORMATION TOOL 
ON UKRAINIAN TERRITORY GOVERNORATES 
OF SOUTHWESTERN KRAI IN 1914–1917

The article deals with appeals that were published 
in the Russian Empire in 1914–1917 and were distributed 
in the Kyiv, Podolia and Volyn governorates, with the aim 
of  pro-military and pro-imperial propaganda;  goals, 
objectives and content of  publications; found out major 
information-psychological techniques to  influence 
the  formation of  value judgments and reader’s view 
according to the events of that time.

Key words: appeal, propaganda, mass media, 
Southwestern Krai, Russian Empire, World War I.
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УДК 94(470+571) «1914/1917»

Безпалько Б.

ДЕЗЕРТИРСТВО ЯК МАСОВЕ ЯВИЩЕ 
СЕРЕД СОЛДАТІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
У 1914–1917 рр .

У статті досліджено основні причини та  форми 
дезертирства серед солдатів Російської імперії; роз-
крито вплив втечі воїнів з фронту на морально-пси-
хологічний стан та  боєздатність армії; визначено 
основні дії влади у боротьбі з дезертирством.
Ключові слова: дезертирство, солдати, армія, 
фронт, Російська імперія, Перша світова війна.

1 серпня 1914 р. почалася Перша світова війна, яка 
втягнула у протистояння 38 країн, а наслідком були мільйони людських 
жертв та руїни. На той час Російська імперія володіла найбільшим мобі-
лізаційним потенціалом і задіяла у війні величезну кількість військово-
службовців. Ніхто з воюючих країн не очікував на затяжне протистояння, 
тому на її початку серед загального соціуму панував досить піднесений 
та оптимістичний настрій. Армії швидкими темпами поповнювалися до-
бровольцями, які, йдучи на фронт, співали патріотичних пісень і гово-
рили рідним про швидке повернення додому. Проте вже в 1915 р. було 
зрозуміло, що війна стає окопною і затяжною. Різноманітні обставини 
призвели до появи значної кількості дезертирів. У радянській історіогра-
фії запропонована тема не була достатньо об’єктивно розкрита. 

На сьогодні продовжуються дискусії дослідників щодо готов-
ності армії Російської імперії до Першої світової війни. Значна кіль-
кість питань, пов’язаних з  явищем дезертирства, і  надалі залиша-
ється не  достатньо висвітленою. У  цьому і  полягає актуальність 
роботи, особливо з  огляду на  зростання кількості збройних кон-
фліктів у світі, зокрема агресію Росії проти України. 

Мета роботи: розкрити головні особливості поширення явища 
масового дезертирства серед солдатів Російської імперії в  роки 
Першої світової війни.
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Основні завдання роботи  — проаналізувати джерельну базу 
питання; визначити головні причини поширення дезертирства 
в  російській армії у  1914–1917  рр.; з’ясувати вплив цього явища 
на боєздатність військ; дослідити засоби та методи, які використо-
вувала влада для протидії дезертирству.

Тематика дезертирства серед солдатів російської імперії 
у 1914–1917 рр. ставала предметом дослідження багатьох науковців-
істориків. Так, це питання вивчали А. Асташов115, А. Аранович116, 
В. Арамилев117, Л. Войтоловский118. 

Явище дезертирства було прописано на  законодавчому рівні 
в кримінальному кодексі Російської імперії, укладеному 22 березня 
1903  р. Відповідно до  прийнятих норм передбачалося покарання 
за низку правопорушень, кваліфікованих як ухиляння від військо-
вої повинності. Так, у ст. 179 зазначалося, що у разі не з’яви призов-
ника у віці двадцяти років на дільницю для проходження військової 
служби його оштрафують на суму не більше ста рублів. Якщо особа 
досягла призовного віку, але не була внесена у відповідний список, то 
покарання за ст. 180 передбачало ув’язнення. Штрафом максимально 
в сто рублів каралися офіцери, які не надали або надали із запізнен-
ням інформацію, потрібну для обліку (ст. 183). Ще одним прикладом 
слугує ст. 188, де вказувалося, що той, хто підлягає військовій повин-
ності в армії, флоті, козачих військах або перебуває в армійському 
запасі, флоті чи  ополченні, є винним: 1) у  скоєнні собі особисто 
чи за допомогою спільників тілесних ушкоджень для непридатності 
до військової повинності; 2) у вчинені брехні для непроходження 
військової повинності чи привласнення наданої законом пільги або 
ж для  отримання відтермінування; 3) у  самовільному залишенні 
батьківщини або в  неповерненні до  неї з  метою ухилення від  вій-
ськової повинності карається: ув’язненням не менше ніж на шість 

115 Асташов А. Дезертирство и борьба с ним в царской армии в годы Первой миро-
вой войны / А. Асташов // Российская история. — 2011. — № 4. — С. 44–52.

116 Аранович А. Интендантское снабжение русской армии во второй полови-
не XIX — начале XX века : дис. … д-ра ист. наук. / Аранович А. — Петербург., 2006. — 
482 с.

117 Арамилев В. В дыму войны. Первая мировая: Воспоминания, репортажи, очерки, 
документы / В. Арамилев. — М. : Молодая гвардия, 1989.

118 Войтоловский Л. 1998. Всходил кровавый Марс: По следам войны / Л. Войтолов-
ский. — М. : Воениздат, 1998. — 430 с.
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місяців. Той, хто допомагав звільнитися не чесним способом від вій-
ськової служби під час війни, теж ув’язнювався119. 

Проблема дезертирства була наявною ще перед війною. Так, 
у 1911 р. за самовільне відлучення, втечі та неявку засуджено 8 027, 
а в 1912 р. — 13 358 осіб120. Після вступу Росії у Першу світову війну 
проблема стала ще гострішою.

Масштаби дезертирства пояснювалися як об’єктивними фак-
торами, так і  суб’єктивними. До  першої групи слід віднести тягар 
бойових дій, нестачу постачання, поразки на  фронті, до  другої  — 
небажання брати участь у війні, туга за рідною домівкою, потреба 
повернутися до родини. У роки війни дезертирство набрало різних 
форм. Якщо на початку це було переважно самовільне відлучення, то 
у 1915 р, у період поразок на фронті, — ухилення від окопів. До кінця 
1916 р. у зв’язку із загальною втомою від війни дезертирство наби-
рає свою справжню форму, а саме: втеча з фронту в тил121. 

Щодо його проявів, то на  Південно-Західному і  Румунському 
фронтах солдати просто бігли додому. На  Західному ж і  особливо 
на Північному головним видом дезертирства було жебрацтво: вій-
ськові використовували різні причини, аби залишити свої частини 
і  тинятися театром бойових дій. Така форма втечі від  війни була 
пов’язана з величезним масштабом позиційних робіт на цих фрон-
тах і  близькістю столичного регіону, який давав змогу «розчини-
тися» в масі. Тут існували такі форми дезертирства, як самовільне 
відлучення, відставання від  ешелонів, «відрядження» по  покупки, 
поїздки без  документів або з  простроченими чи  підписаними 
не командиром частини. Також були випадки неправильного зазна-
чення причини відпустки солдатів. Військові часто влаштовувалися 
на  роботи у  прифронтових містах, жили із  співмешканками або 
повіями, займалися крадіжками, грабежами, підробкою докумен-
тів для  інших дезертирів, збутом обмундирування, просили мило-
стиню. У  тилу фронту з’явилися авантюристи з  числа дезертирів, 

119 Новое Уголовное уложение Высочайше утверждение 22 марта 1903 г. — Петер-
бург., 1903. — С. 74

120 Асташов А. Дезертирство и борьба с ним в царской армии в годы Первой ми-
ровой войны [Електронний ресурс] / А. Асташов // Дневник коменданта Чевенгурско-
го уезда. — Режим доступу : http:// http://voencomuezd.livejournal.com/1094306.html

121 Дезертирство в истории войн [Електронний ресурс] // Україна. — Режим досту-
пу : https://topwar.ru/99379-dezertirstvo-v-istorii-voyn.html
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які видавали себе за офіцерів, агентів постачання продуктами тощо. 
Повсюдними були сутички втікачів з поліцейськими і жандармами 
на залізниці, що призводило інколи до бійок і викидання їх з потя-
гів. Групи дезертирів з’явилися навіть в Астрахані122.

Також досить гостро стояла проблема «самоушкодження», 
про  що не  раз згадував генерал Ю.Н.  Данилов: «Мною помічено, 
що нижні чини під  тим або іншим приводом під  час бою покида-
ють стрій, одні як супроводжуючі поранених, інші з  найнезначні-
шими пораненнями, здебільшого в руки. Крім того, спостерігалися 
випадки самопоранення вогнепальною або холодною зброєю. Таке 
ставлення до  свого обов’язку вважаю неприпустимим, ганебним 
і  підлим стосовно товаришів, які вмирають смертю чесних і  слав-
них воїнів, злочинним перед дорогою нашою Батьківщиною і улю-
бленим Монархом, за  яких б’ється тепер вся Росія. Таких вчинків 
у російській армії не повинно бути. Через це наказую командирам 
частин... тих, хто самі завдають собі шкоди, одразу ж передавати 
до польового суду і розстрілювати, як підлих зрадників»123. 

Проблема втечі з фронту виникла практично від початку війни. 
Так, у наказі для 4-ї армії від 16 серпня 1914 р. генерал А.Е. Еверт 
зазначав: «Протягом усіх цих днів, на превеликий мій жаль, переко-
нувався, що нижні чини, переважно 16-го корпусу, залишають ряди 
і бродять в тилу. Наказую оголосити, що такі мерзотники, які забули 
борг перед Царем і Батьківщиною, залишають ряди, коли їхні това-
риші самовіддано б’ються, будуть віддані мною під  польовий суд, 
який каратиме стратою залишення лав своїх частин в бою»124.

Із наведених цитат видно, що деякі командири вимагали жор-
сткого покарання за дезертирство. Слід зазначити, що у згаданому 
вище наказі слова «цар» і  «батьківщина» були написані з  великої 
літери з  метою акцентуації уваги та  підкреслення їх значущості. 
Саме заради зазначених ідеалів, за  словами командуючих, віддано 

122 Асташов А. Дезертирство и борьба с ним в царской армии…
123 Бахурин Ю. Была ли русская армия здорова до  1917 года? [Електронний ре-

сурс] / Ю. Бахурин // Скепсис. — Режим доступу : http:// http://scepsis.net/library/id_2818.
html

124 Оськин М. Российские дезертиры Первой мировой войны [Електронний ре-
сурс]  / М. Оськин  // Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета. — Режим доступу  : http://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskie-dezertiry-pervoy-
mirovoy-voyny
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б’ються наші військові. Таким чином, створювались мотиваційно-
психологічні конструкції.

Явище дезертирства було поширене як у  тилу, так і  на фронті. 
У вересні 1914 р. командувач Південно-Західним фронтом Н.І. Іванов 
повідомляв про велику кількість бродячих солдат і цілих груп, їх роз-
бещеність та випадки мародерства. З фронту надходили відомості, що 
в разі відступу полків солдати розбігалися по селах цілими взводами; 
безліч дезертирів з’явилося у Варшаві. Вояки масами тікали з поїздів, 
які йшли на фронт. За оцінкою начальника штабу Південно-Західного 
фронту М.В. Алексєєва, з поїздів дезертирували 20 % нижніх чинів, 
а взимку 1914 р. влада була стурбована вже втечею з фронту. Тільки 
Варшавським жандармсько-поліцейським управлінням за  грудень 
1914  р. та  лютий 1915  р. було затримано 3500  дезертирів. На  заліз-
ницях Південно-Західного фронту з  15  грудня 1914  р. по  15 січня 
1915 р. затримали 12 872 особи. Н.І. Іванов вказував на те, що біль-
шість із них свідомо тікала по дорозі до своєї частини, не бажаючи 
нести військової служби125.

Безліч випадків дезертирства було відзначено під  час «вели-
кого відступу» влітку 1915 р., коли після важких боїв солдати «роз-
брелися», частиною потрапляючи в  полон або здійснюючи втечі 
додому. Командувач постачань Південно-Західного фронту пові-
домляв у травні 1915 р., що солдати, відставши від своїх ешелонів, 
самовільно займають місця в пасажирських вагонах, розміщуються 
на майданчиках і навіть на дахах. Фронтові штаби фіксували в доне-
сеннях масу дезертирів, які переховувалися серед біженців. Ще біль-
шого розмаху набуло дезертирство з поїздів, що перевозили маршові 
роти, які комплектувалися з  ратників ополчення. На  Південно-
Західному фронті це становило по 500–600 осіб з поїзда, тобто більше 
половини складу. При цьому не діяли жодні заходи попередження 
втеч: солдати стрибали з поїздів на ходу, незважаючи на постріли 
охорони. Зазвичай вони знаходили притулок у власних або чужих 
селах, де жили місяцями. Втікачі та солдатські натовпи, що відстали, 
з’являлися на залізничних і ґрунтових дорогах Північно-Західного 
фронту, вносячи «згубний дух деморалізації»126 серед армійців.

125 Асташов А. Русский фронт в 1914 — начале 1917 года: военный опыт и совре-
менность / А. Асташов. — Москва : Новый хронограф, 2014. — С. 466–495.

126 Там само.
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Військове командування не  могло ігнорувати зростаюче дезер-
тирство, адже це підривало бойовий дух на  фронті. Також внаслі-
док грабежів, здійснюваних втікачами, росло незадоволення серед 
цивільних. Тому в  умовах революційного руху, що розгортався 
в армії, 12 січня 1916 р. був прийнятий указ щодо зміни Військового 
статуту про  покарання за  дезертирство, самовільну відсутність 
і  ухилення від  несення військової служби, який посилював кримі-
нальну відповідальність за ці види злочинів. Винні у втечі зі служби 
у воєнний час піддавалися позбавленню всіх прав стану і засланню 
на каторжні роботи від 4 до 20 років або смертній карі. Особи, які 
вчинили втечу до  супротивника або намагалися її скоїти, позбав-
лялися всіх прав стану і  засуджувалися до  смертної кари127. Так, 
боротьба з втікачами перемістилась далі в тил. 

До змагання з  дезертирством підключилася і  цивільна влада. 
Ставка і  командування військових округів просили губернаторів 
вжити заходів щодо проведення облав зусиллями поліції. Після 
затримання дезертирів їх негайно передавали військовому керів-
ництву, звідки вони зазвичай вирушали назад на  фронт, переве-
дені в розряд штрафників. Так, по всій Росії в червні 1916 р. було 
затримано 5 239 нижніх чинів без документів. В обстановці наступу, 
який наростав на Південно-Західному фронті, ці цифри були досить 
великими. Брусиловський прорив вимагав людей для свого розви-
тку, а  вступ у  війну Румунії  — додаткових контингентів для  під-
тримки нового союзника128. Тож хоч влада і намагалася залякувати 
дезертирів суворими розправами, проте нестача військових вно-
сила свої корективи і здебільшого втікачів не розстрілювали, а про-
сто повертали на фронт.

Визначити точну кількість дезертирів надзвичайно складно. Деякі 
історики вважають, що в  Російській імперії до  початку Лютневої 
революції 1917 р. ця цифра сягала 1,5 млн129. Інші стверджують, що, 

127 Право Росії в період Першої світової війни [Електронний ресурс] // Україна. — 
Режим доступу : http://o-pravovedenii.ru/index.php?option=com_content&view=article&id
=700:pravo-rosi-v-period-persho-svitovo-vijni&catid=100&Itemid=3

128 Дезертирство [Електронний ресурс]  // Україна.  — Режим доступу  : http://
www.k2x2.info/istorija/neizvestnye_tragedii_pervoi_mirovoi_plennye_dezertiry_bezhency/
p3.php

129 Дезертирство в царской армии в годы Первой мировой войны [Електронний ре-
сурс] // Україна. — Режим доступу : http:// http://scharapow-w.livejournal.com/283608.html
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згідно з даними Ставки, до весни 1917 р. налічувалося 195 тис. втіка-
чів. У  історіографії кількість дезертирів іноді оцінюють у 1,5–2 млн. 
При цьому історики-емігранти схильні занижувати дані, доводячи, 
що дезертирство набуло широкого поширення внаслідок револю-
ції. Цілком ймовірно, що ті цифри, які мала Ставка, розраховувалися 
з числа затриманих під час втечі з поля бою. Так, на Північному фронті, 
згідно з даними контрольних ділянок Двінського і Петроградського 
військових округів, з листопада 1915 р. по лютий 1917 р. було затри-
мано 56 176 осіб; на Західному фронті, за даними Ставки, до березня 
1917  р.  — 13  648, на  Румунському  — 67  845 втікачів. На  Південно-
Західному фронті за  відомостями, які надходили від  начальників 
військово-поліцейських команд, місцевих губернаторів і  начальни-
ків військових округів, до березня 1917 р. кількість затриманих ста-
новила 64 582 осіб. До них слід додати за арештованих жандармами 
на залізницях всередині Росії (в 1915 р. — 148 803, а в 1916 р. — 74 753 
особи). Таким чином, тільки за офіційними даними військових і жан-
дармських установ на фронті й у тилу було затримано близько 420 тис. 
осіб, що на порядок перевищує кількість дезертирів у німецькій (35–
45 тис.) і британській (35 тис.) арміях130.

Отже, можемо дійти таких висновків. Проблема дезертирства 
в армії Російської імперії гостро постала від початку Першої світо-
вої війни. Причини цього явища були різноманітні: страх загинути 
на  полі бою, бажання повернутися в  рідний дім, щоб допомогти 
по господарству, адже значна частина військових була селянами, які 
залишили необроблені поля; нестача постачання, тягар боїв, поразки 
на фронті тощо. Проте існував і інший важливий чинник, який спо-
нукав до дезертирства, — не усвідомлення цілей і  значення війни. 
В умовах відсутності комунікації солдати не знали про геополітичні 
«ігри», які вели великі держави. Їм намагалися насадити прості 
й чіткі мотивації: «за царя», «за батьківщину». Затягування строків 
війни та складнощі фронтового життя руйнували віру у військову 
перемогу, формували недовіру, сумнів і  розчарування. Крім того, 
одним із найнебезпечніших наслідків втечі з фронту була деморалі-
зація решти військових. У сукупності усі ці чинники стали ключо-
вими у виникненні під час війни такого явища, як дезертирство.

130 Дезертирство в царской армии в годы Первой мировой войны [Електронний ре-
сурс] // Україна. — Режим доступу : http://russ-ad.livejournal.com/162582.html
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B. Bezpalko

DESERTION AS MASS PHENOMENON 
AMONG SOLDIERS OF RUSSIAN EMPIRE 
IN 1914–1917

The article examines the  main reasons and forms 
of  desertion among soldiers of  the Russian Empire; 
investigates the influence of soldiers’ escape from the front 
on moral and psychological state and fighting capacity 
of the army; finds out the main actions of the authorities 
in the fight against desertion.
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Empire, World War I.
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УДК: 94(477.84)«1914/1915» 

Ревуцька О.

ФОРМУВАННЯ ВЛАДНИХ ІНСТИТУЦІЙ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
(СЕРПЕНЬ 1914 — ЛЮТИЙ 1915 рр .)

У статті проаналізовано процес формування орга-
нів управління Тернопільською губернією впродовж 
серпня 1914  — лютого 1915 рр. Розкрито стру-
ктуру, повноваження та  внутрішні зв’язки влад-
них інституцій окупаційної російської адміністрації. 
Висвітлено особливості організації управління при-
фронтовими територіями.

Ключові слова: владні інституції, російська окупа-
ційна адміністрація, Тернопільська губернія, Перша 
світова війна.

Перша світова війна визначила вектор розви-
тку європейської історії на ХХ ст., призвівши до розпаду імперій, 
формування нових держав та активізації національних, політич-
них та  соціальних рухів по  всьому світу. Тому цій темі присвя-
чено низку наукових досліджень. Водночас потенціал згаданої 
проблематики на сьогодні є невичерпаний і потребує подальших 
наукових розвідок. Йдеться, зокрема, про  історію Тимчасового 
воєнного генерал-губернаторства Галичини. На  сьогодні май-
же недослідженим є питання управління в  менших адміністра-
тивно-територіальних структурах згаданої одиниці, а  саме: гу-
берніях, повітах і ґмінах. У зв’язку з цим досить складно цілісно 
судити про  історію існування самого генерал-губернаторства, 
особливості російської окупації на українській території, перебіг 
Першої світової війни тощо.

Мета дослідження полягає у  з’ясуванні особливостей форму-
вання, структури та повноважень владних інституцій Тернопільської 
губернії в період серпня 1914 — лютого 1915 рр.
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Основні завдання дослідження: проаналізувати рівень науко-
вої розробки теми в  історіографії та  репрезентативність джерель-
ної бази; дослідити особливості адміністративно-територіального 
поділу та процесу формування владних інституцій Тернопільської 
губернії; з’ясувати структуру, повноваження та  внутрішні зв’язки 
органів управління на рівні губернії, повіту і ґміни.

Здійснюючи історіографічний огляд слід зазначити, що питання 
управління в  Тернопільській губернії та  її менших адміністра-
тивно-територіальних підрозділах у  період серпня 1914  — лютого 
1915 рр. є майже не дослідженим. Виняток являє праця І. Скочиляса 
«Борщівський повіт в роки Першої світової війни»131. Автор ділить 
статтю на окремі підрозділи, які присвячено джерельній базі дослі-
дження, стану Борщівського повіту напередодні війни; воєнним 
діям, у результаті яких територія опинилась під владою Російської 
імперії; новоутвореним органам управління; особливостям росій-
ського урядування в  повіті; закінченню періоду окупації і  віднов-
ленню краю. Однак аналізована праця не повністю розкриває дослі-
джувану тематику, зосереджуючись на основах управління в окремо 
взятому повіті.

Водночас історії Тимчасового воєнного генерал-губернаторства 
Галичини в цілому присвячено низку досліджень, що допомагають 
віднайти інформацію про окремі чинники існування Тернопільської 
губернії. У цьому аспекті однією із перших спроб визначення осо-
бливостей російської окупації Східної Галичини є монографія 
представниці російської історіографії А.  Бахтуриної «Политика 
Российской Империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой 
войны»132. Проте слід зауважити, що автор упереджено коментує 
інформацію щодо характеру політики органів управління та  тери-
торії генерал-губернаторства Галичини.

Актуальною є стаття В.  Любченко «Російська окупаційна адмі-
ністрація у  Галичині та  на Буковині»133. Висвітлюючи існування 

131 Скочиляс І. Борщівський повіт в  роки Першої світової війни  / І.  Скочиляс  // 
Літопис Борщівщини. — Борщів, 1993. — Вип. 4. — С. 14–31.

132 Бахтурина А.Ю. Политика Российской Империи в Восточной Галиции в годы 
Первой мировой войны / А.Ю. Бахтурина. — М. : АИРО-ХХ, 2000. — 264 с.

133 Любченко В. Російська окупаційна адміністрація у  Галичині та  на Буковині  / 
В. Любченко // Велика війна 1914–1918 рр. і Україна : у 2 кн. Кн. 1. Історичні нариси. — 
К. : ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2014. — С. 248–300; 
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генерал-губернаторства за  періодами, автор відзначає ключові 
для нас аспекти: утворення територіальної одиниці; адміністратив-
ний апарат, який мав здійснювати управління; особливості росій-
ської окупації, а саме: питання освіти, репресій; завершальний етап 
існування генерал-губернаторства. Близький за  темою є авторефе-
рат дисертації І. Лозинської «Російські воєнні генерал-губернатор-
ства у Галичині в період Першої світової війни»134.

Адміністративно-територіальний устрій генерал-губернатор-
ства Галичини описано в  статті В.  Глизнера «Адміністративно-
територіальний поділ Галичини та Буковини російською окупацій-
ною владою в 1914–1918 рр.»135. Крім детального показу динаміки 
створення та змін у територіальній структурі краю, науковець про-
стежує декілька періодів російської окупації та політику царського 
уряду щодо цих земель.

Національно-культурну та  освітню політику російської адміні-
страції у Східній Галичині у 1914–1917 рр., становище української 
греко-католицької церкви в  умовах окупації висвітлено у  статті 
І. Кучери «Політика російської окупаційної адміністрації в Східній 
Галичині»136.

Проблемі судово-поліцейських органів, змістовому наповне-
нню документації жандармерії присвячено статтю О. Сарнацького 
«Діяльність царських жандармів в Галичині під час Першої світової 
війни»137.

Питання загальних засад державного управління в Російській 
імперії порушено в  працях В.  Грибовського «Государственное 

134 Лозинська І.Г. Російські воєнні генерал-губернаторства у  Галичині в  період 
Першої світової війни  : автореф. дис. на  здоб. наук. ступ. канд. іст. наук  : 20.02.22 
(військова історія) / Лозинська І.Г. — Львів, 2010. — 21 с.

135 Глизнер В. Адміністративно-територіальний поділ Галичини та  Буковини 
російською окупаційною владою в 1914–1918 рр. [Електронний ресурс] / В. Глизнер. — 
Режим доступу : http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2
&ved

136 Кучера І. Політика російської окупаційної адміністрації в  Східній Галичині 
[Електронний ресурс] / І. Кучера. — Режим доступу : http://www.google.com.ua/url?sa=t&
rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved

137 Сарнацький О. Діяльність царських жандармів в  Галичині під  час Першої 
світової війни / О. Сарнацький // Історичний журнал. — 2010. — № 1–3. — С. 63–74.
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устройство и управление Российской Империи»138 та М. Бармака 
«Формування владних інституцій Російської імперії на  Право-
бережній Україні (кінець XVІІІ  — перша половина ХІХ ст.)»139. 
У  дослідженнях знаходимо відомості про  структуру та  повнова-
ження окремих владних інституцій Російської імперії.

В умовах недостатньої історіографічної бази серйозного зна-
чення набувають першоджерела, збережені в  архівах. Зокрема, 
йдеться про фонди Державного архіву Тернопільської області: 322 
«Канцелярія Тернопільського губернатора» та  370 «Управління 
начальника Збаразького повіту»140. У цілому збережені в них доку-
менти є робочою документацією установ російської окупаційної 
адміністрації в  Галичині. Вони різноманітні за  кількістю, змістом, 
станом збереженості та цінністю. Використані нами в цьому дослі-
дженні справи містять інформацію щодо адміністративно-терито-
ріального устрою, структури, повноважень російської окупаційної 
адміністрації та її кадрового забезпечення.

Таким чином, проаналізована історіографічна та  джерельна 
бази свідчать, що досліджувана проблема цілісно не  висвітлена 
та не си стематизована науковцями, що, власне, і становить наукову 
новизну нашої розвідки.

На початку серпня 1914 р. між  російськими та  австро-угор-
ськими військами розпочалися бойові дії на  прикордонних тери-
торіях. Російській армії вдалося перейти до активної наступальної 
Галицької операції, що тривала упродовж 18 серпня — 25 вересня 
1914 р., в  результаті якої захоплено Східну та  частково Західну 

138 Грибовский В.М. Государственное устройство и управление Российской Империи 
(из лекций по русскому государственному и административному праву) [Електронний 
ресурс] / В.М. Грибовский. — Режим доступу : http://constitution.garant.ru/science-work/
pre-revolutionar/5167422/

139 Бармак М.В. Формування владних інституцій Російської імперії 
на Правобережній Україні (кінець XVІІІ — перша половина ХІХ ст.)  / М.В. Бармак. — 
Тернопіль : Видавництво «Астон», 2007. — 512 с.

140 Державний архів Тернопільської області (далі  — Держархів Тернопільської 
обл.). — Ф. 322. — Оп. 1. — Спр. 2. — 156 арк.; Там само. — Спр. 5. — 217 арк.; Там само. — 
Спр. 6. — 128 арк.; Там само. — Спр. 6а. — 232 арк.; Там само. — Спр. 50. — 218 арк.; Там 
само. — Спр. 55. — 222 арк.; Там само. — Спр. 58. — 314 арк.; Там само. — Спр. 59. — 
294 арк.; Там само. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 1а. — 113 арк.; Там само. — Спр. 423. — 
69 арк.; Там само. — Спр. 424. — 60 арк.
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Галичину, більшу частину Північної Буковини. У  зв’язку з  цим 
виникає потреба інкорпорації нових територій до складу Російської 
імперії через організацію нової адміністративно-територіальної 
системи, органів місцевої влади та введення нових порядків.

19 серпня 1914 р. верховним головнокомандувачем великим кня-
зем Миколою Миколайовичем прийнято «Тимчасове положення 
про  управління областями Австро-Угорщини по  праву війни» 
(далі  — «Тимчасове положення...», переклад автора)141. Останнє 
являло собою зведення розпоряджень щодо посад, органів управ-
ління, зарплатні, повноважень влади в окупованому краї. 29 серпня 
1914 р., згідно з наказом верховного головнокомандувача, створено 
Тимчасове військове генерал-губернаторство Галичини142.

У рамках останнього наприкінці серпня  — у  вересні 1914 р. 
сформовано Тернопільську губернію з центром у м. Тернопіль. До її 
складу ввійшло 17 повітів. Зокрема, Тернопільський, Бережанський, 
Богородчанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, 
Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Калуський, Підгаєцький, 
Скалатський, Станіславський, Теребовлянський, Товмацький, 
Турківський, Чортківський143. У  свою чергу вони поділялися 
на  ґміни, які територіально відповідали населеному пункту (місту, 
містечку, селу тощо) з  прилеглими до  нього територіями. Згідно 
зі  ст.  6 «Тимчасового положення...» межі повітів Тернопільської 
губернії залишалися аналогічними до  попереднього австрійського 
адміністративно-територіального поділу144.

Аналіз повноважень владних інституцій Тернопільської губернії 
дає нам підставу поділити їх на три групи: адміністративні, судово-
поліційні та  органи самоврядування. До  перших відносимо уста-
нови виконавчої гілки влади, а  саме: посади губернатора, началь-
ників повітів і  ґмін (війтів), губернське та  повітове правління145.

141 Бахтурина А.Ю. Зазнач. твір.  — С. 73; Любченко В. Зазнач. твір.  — С. 249; 
Держархів Тернопільської обл. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 90–95 зв.

142 Кучера І. Зазнач. твір; Лозинська І.Г. Зазнач. твір. — С. 8.
143 Глизнер В. Зазнач. твір; Держархів Тернопільської обл.  — Ф. 322.  — Оп. 1.  — 

Спр. 2. — Арк. 10, 22, 32, 49, 65, 73, 82, 95, 104, 112, 118, 121, 130, 146, 150; Там само. — 
Спр. 59. — Арк. 5, 94, 207, 239.

144 Бахтурина А.Ю. Зазнач. твір. — С. 78; Держархів Тернопільської обл. — Ф. 370. — 
Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 90.

145 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 90–95 зв.
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Судово-поліційні інституції представлені судами різних рівнів, 
поліційними (жандармськими) органами. Міську раду, магістрати, 
«уряди громади» класифікуємо як органи самоврядування146.

Ключові посади в Тернопільській губернії зайняли новоприбулі 
російські чиновники з Київської, Подільської та Волинської губер-
ній. Зокрема, йдеться про посади губернатора, начальників повітів, 
більшість посад губернського та  повітового правлінь147. Водночас 
ст. 14 «Тимчасового положення...» заохочувала залучення до керів-
ництва губернією «благонадійних» місцевих мешканців. Аналіз 
документації органів управління засвідчив, що йдеться про незна-
чні чини  — начальників ґмін, посади в  судах та  органах самовря-
дування148. На наш погляд, це спричинене відсутністю достатньої 
кількості власних російських кадрів для заміщення ними поперед-
ніх довоєнних австрійських, короткочасністю окупаційного пері-
оду та  можливим прагненням влади знайти порозуміння із  місце-
вим населенням.

Серйозною хибою окупаційного управління був низький рівень 
освіченості чиновників, відряджених з  території Російської імпе-
рії. Так, серед державних службовців у  генерал-губернаторстві 
Галичини з  вищою освітою не  було нікого, з  середньою  — 6 осіб, 
решта — з початковою149.

Знаходимо низку свідчень про корупційність та аморальну пове-
дінку російської адміністрації. Фінансові розрахунки магістрату 
м. Збараж наводять нас на думку про крадіжку чиновниками держав-
них грошей. Зокрема, йдеться про кошти, виділені на потреби калік 

146 Держархів Тернопільської обл.  — Ф. 322.  — Оп. 1.  — Спр. 2.  — Арк. 11–12, 
123 зв. — 126; Там само. — Спр. 5. — Арк. 120 зв. — 123 зв.

147 Кучера І. Зазнач. твір; Лозинська І.Г. Зазнач. твір. — С. 9; Там само. — Спр. 2. — 
Арк. 11–11 зв., 24, 33–34 зв., 50 зв. — 51, 66 зв., 74–74 зв., 83 зв. — 84, 97, 105 зв., 113, 118, 
123 зв. — 125 зв.; Там само. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 424. — Арк. 10, 31, 47, 50, 51.

148 Держархів Тернопільської обл.  — Ф. 322.  — Оп. 1.  — Спр. 2.  — Арк. 11 зв., 
24–24 зв., 34 зв., 51 — 52, 66 зв. — 67, 75, 84–85, 97–97 зв., 105 зв. — 106, 113–113 зв., 118, 
125 зв. — 126, 147, 152; Там само. — Спр. 5. — Арк. 2 зв. — 13, 34–75, 120–125, 162–188, 
191–215; Там само. — Спр. 6. — Арк. 45–83, 86–105; Там само. — Спр. 6а. — Арк. 1–69; Там 
само. — Спр. 58. — Арк. 1–31, 186–210, 240 зв. — 270; Там само. — Спр. 59. — Арк. 5–91, 
94–145, 207–213 зв., 239–258; Там само. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр 1а. — Арк. 90 зв.; Там 
само. — Спр. 423. — Арк. 6, 68; Там само. — Спр. 424. — Арк. 36.

149 Бахтурина А.Ю. Зазнач. твір. — С. 80; Кучера І. Зазнач. твір; Любченко В. Зазнач. 
твір. — С. 250; Скочиляс І. Зазнач. твір. — С. 17; Лозинська І.Г. Зазнач. твір. — С. 9.
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та бідняків, сума яких склала на той час 11 034 крб, що в декілька 
разів перевищувало інші поточні витрати цього органу150.

Мова діловодства була російська. Водночас значна частина ли стів, 
звітів, рапортів на  рівні ґміни оформлялася польською та  україн-
ською мовами або «суржиком»151.

Згідно зі ст. 8 «Тимчасового положення...», призначення на посаду 
губернатора та  начальників повітів мало відбуватися одночасно 
зі вступом російської армії у відповідну область або округ152. Таким 
чином, вище керівництво краю призначалося упродовж серпня  — 
вересня 1914 р. Формування особового складу губернського та пові-
тового правління відбувалося осінню 1914 р.153.

Головна мета діяльності адміністративних інституцій у  губер-
нії визначалася ст. 9 «Тимчасового положення...», як «забезпечення 
краєм потреб армії і полегшенні відносин між військами та місце-
вим населенням» (переклад автора)154.

На посаду губернатора Тернопільської губернії призначено 
І.  Чорторийського155. Останній перебував в  безпосередньому під-
порядкуванні генерал-губернатора Галичини156. До  першорядного 
обов’язку тернопільського губернатора входило надання точних відо-
мостей генерал-губернатору про стан шляхів сполучення, адміністра-
цію, надійність населення та чиновників у повітах, свій погляд щодо 
заходів необхідних для підтримання порядку в губернії157.

150 Бахтурина А.Ю. Зазнач. твір.  — С. 80–81; Скочиляс  І. Зазнач. твір.  — С. 17; 
Держархів Тернопільської обл. — Ф. 322. — Спр. 58. — Арк. 30 зв.

151 Держархів Тернопільської обл.  — Ф. 370.  — Оп. 1.  — Спр. 423.  — Арк. 4–5, 
24–26, 36, 52–53, 56, 59.

152 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 90.
153 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 322. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 11–11 зв., 

24–24 зв., 33–34 зв., 50 зв. — 52, 66 зв. — 67, 74 — 75, 83 зв. — 85, 97–97 зв., 105 зв. — 106, 
113–113 зв., 118, 123 зв. — 126, 147, 151 зв. — 152; Там само. — Спр. 5. — Арк. 2 зв. — 
13, 34–75, 120–125, 162–188, 191–215; Там само.  — Спр. 6.  — Арк. 45–83, 86–105; Там 
само. — Спр. 6а. — Арк. 1–69; Там само. — Спр. 58. — Арк. 1–31, 186–210, 240 зв. — 270; 
Там само. — Спр. 59. — Арк. 5–91, 94–145, 207–213 зв., 239–258; Там само. — Ф. 370. — 
Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 90 зв.; Там само. — Спр. 423. — Арк. 6, 68; Там само. — Спр. 424. — 
Арк. 10, 31, 36, 47, 50–51.

154 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 90.
155 Любченко В. Зазнач. твір. — С. 249–250.
156 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 90.
157 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 91 зв.
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У Російській імперії губернатор виконував роль керівника міс-
цевою адміністрацією та поліцією, реалізовував обов’язки з управ-
ління адміністративно-територіальною одиницею, наглядав 
за судами та  іншими установами158. Водночас ст. 26 «Тимчасового 
положення...» надавала повноваження надзвичайного характеру, 
аналогічні до прав генерал-губернатора, що наштовхує нас на думку 
про  різницю в  управлінні мирного та  воєнного часу159. До  приві-
леїв військового губернатора відносимо такі: видавати постанови 
щодо забезпечення військ; попереджати порушення громадського 
порядку і  державної безпеки; карати порушників за  невиконання 
наказів та розпоряджень влади; встановлювати покарання в розмірі 
тримісячного ув’язнення та грошового штрафу в 3000 крб; вирішу-
вати в адміністративному порядку судові справи; передавати окремі 
справи на вирішення до військового суду; проводити закриті судові 
слухання; здійснювати обшуки та  затримувати окремих осіб; роз-
ганяти зібрання; закривати торгові й промислові установи, органи 
самоврядування, навчальні заклади, видання; обмежувати пересу-
вання окремих осіб; звільняти державних чиновників тощо160.

Важливою ланкою управління краєм було губернське правління, 
очолюване губернатором. Воно складалося із канцелярії та «чинов-
ників особливих доручень». Серед них виділяємо такі посади: упра-
витель канцелярії, два помічники управителя канцелярії (2 старших, 
3 молодших), журналіст, штаб-офіцер, обер-офіцер, чиновники 
особливих доручень (старший, молодший), перекладач, медичний 
та  ветеринарний інспектори, діловоди при них, писарі (6 вищого 
окладу, 6 середнього окладу)161. Характер діяльності губернського 
правління теж був підпорядкований особливостям воєнного часу, 
про що свідчить введення нових чинів, нехарактерних для мирного 
періоду.

Через губернське правління губернатор реалізував управлін-
ську та поліційну функції. Повноваження згаданого органу дотичні 
до спектра прав та обов’язків губернатора і передбачають управління 

158 Бармак М.В. Зазнач. твір. — С. 185.; Грибовский В.М. Зазнач. твір.
159 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 91 зв.
160 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 90 зв. — 91.
161 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 91 зв. 93.
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та  підтримання безпеки й  порядку в  губернії, вирішення фінансо-
вих, земельних та окремих судових справ162. 

У безпосередньому підпорядкуванні губернатора перебували 
начальники повітів. Останні були представниками виконавчої 
влади та  поліції на  місцях. Слід зазначити, що спектр надзвичай-
них повноважень начальників повітів був обмежений, проте дозво-
ляв проведення обшуків у  будь-яких приміщеннях, арешт майна 
та окремих осіб. Для наведення порядку передбачалося втручання 
військових з фронту163.

Начальники повітів очолювали повітові правління. До їх складу 
входили два помічники, секретар, перекладач, діловоди з помічни-
ками, писарі, урядники та стражники164. Функції та правовий статус 
цього органу був аналогічним до губернського правління.

Усі чиновники згаданих інституцій користувалися широким спек-
тром пільг та привілеїв. Крім вищої на ранг зарплати, вони отриму-
вали так звані «квартирні» або «столові» гроші на додаткові витрати, 
окремі щомісячні виплати здійснювалися на  виконання канцеляр-
ської справи, утримання коней тощо. За усіма чиновниками, що виї-
хали з території Російської імперії, зберігалося поперед нє довоєнне 
місце служби165.

Найнижчою ланкою управління в повіті, що безпосередньо під-
порядковувалася начальнику повіту, були начальник ґміни (війт, 
начальник громади), його заступник, касир та писар166. До обов’язків 
останніх відносимо вирішення справ містечка чи села з прилеглими 
до  них територіями, виконання розпоряджень начальника повіту, 
підтримання порядку, збір податків та допомоги на фронт тощо.

Поряд з  адміністративними органами управління в  Терно-
пільській губернії діяли судово-поліційні інституції. Звіти про поча-
ток роботи на  осінь 1914 р. свідчать про  збереження діяльності 
австрійських судових та поліційних (жандармських) органів у складі 

162 Грибовский В.М. Зазнач. твір.
163 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 91 зв. — 92.
164 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 92 зв.
165 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 322. — Оп. 1. — Спр. 50, 1–218 арк.; Там 

само. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 92 зв, 93.
166 Держархів Тернопільської обл.  — Ф. 322.  — Оп. 1.  — Спр. 58.  — Арк. 1–31, 

186–210, 240 зв. — 270; Там само. — Спр. 59. — Арк. 5–91, 94–145, 207–213 зв., 239–258; Там 
само. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 90 зв.; Там само. — Спр. 423. — Арк. 6, 68.
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довоєнних кадрів167. Зокрема, у Тернопільській губернії продовжу-
вали діяти суди нижчого рівня — окружні та повітові, що займалися 
розглядом громадських справ168.

Досить важко виділити постійний склад окружного та  пові-
тового судів. До  прикладу, останній у  м.  Збаражі представлений 
такими чинами: суддя, офіційний представник, канцелярист, три 
канцелярські працівники, казначей, розсильний та  прокурор169. 
Водночас до  повітового суду в  Новому Селі входили суддя, офі-
ційний представник, екзекутор, в’язничний наглядач та  розсиль-
ний170. Причину такої неточності вбачаємо у  відсутності законо-
давчої основи, що зумовлювала б особливості функціонування 
судової системи.

Деякі зміни у  діяльності згаданих установ відбуваються 
у  період 1914–1915 рр. З  лютого 1915  р. проектом обов’язкової 
постанови визнавалося право дії австрійського законодавства 
в судочинстві, однак при цьому вказувалося, що судовою мовою 
має бути російська, замість пануючих німецької, австрійської 
та української171.

У листопаді 1914 р. було створене Тимчасове жандармське управ-
ління військового генерал-губернатора Галичини, а  в  1915  р.  — 
жандармсько-поліційні управління залізниць Галичини172. Відділи 
цих установ діяли в  м.  Тернопіль та  повітових центрах губер-
нії173.

Продовжували діяти австрійські органи самоврядування, а саме: 
магістрати на чолі з бургомістром у м. Тернопіль та повітових цен-
трах174. До  їх компетенції відносимо вирішення питань місцевого 
значення, благоустрою населеного пункту. Згідно із  розпоряджен-
ням тернопільського губернатора від 4 вересня 1914 р., затверджено 

167 Держархів Тернопільської обл.  — Ф. 322.  — Оп. 1.  — Спр. 2.  — Арк. 11–12, 
123 зв. — 126.

168 Бахтурина А.Ю. Зазнач. твір. — С. 82–83; Лозинська І.Г. Зазнач. твір. — С. 10.
169 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 370. — Спр. 423. — Арк. 66–67.
170 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 370. — Спр. 424. — Арк. 68.
171 Бахтурина А.Ю. Зазнач. твір. — С. 88; Лозинська І.Г. Зазнач. твір. — С. 10.
172 Сарнацький О. Зазнач. твір. — С. 65–66.
173 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 322. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 125.
174 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 322. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 125 зв.; Там 

само. — Спр. 5. — Арк. 120–123 зв.
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склад міської ради м. Тернопіль175. Про правовий статус та повнова-
ження цього органу не спішимо судити через відсутність достатньої 
кількості матеріалів.

Містечка та села на рівні ґміни теж зберегли елементи самовряду-
вання. Про це свідчить процес обирання начальника громади шля-
хом голосування, а  також листування ґмін з  начальником повіту, 
де нерідко натрапляємо на підписи «громада», «уряд громадський», 
«начальство громади», «зверхність ґміни» тощо176.

Таким чином, наприкінці серпня  — у  вересні 1914  р. сформо-
вано Тернопільську губернію. До її складу ввійшло 17 повітів, які 
у свою чергу поділялись на ґміни. Владні інституції Тернопільської 
губернії умовно ділимо на  три групи: адміністративні, судово-
поліційні та органи самоврядування. Органи управління виконав-
чої гілки влади зазнали найбільших змін, що законодавчо закріп-
лено «Тимчасовим положенням...». Водночас судово-поліційні 
установи та органи самоврядування збереглись переважно у дово-
єнному вигляді. 

В управлінні Тернопільською губернією влада спиралася переду-
сім на  власні кадри. Ключові посади обіймали новоприбулі росій-
ські чиновники. Попередні австрійські кадри займали лише незна-
чні за  компетенцією чини. Мовою діловодства стала російська. 
Серйозними проблемами нового керівництва були низький рівень 
освіченості та моральних якостей чиновників.

О. Revutska

FORMATION OF TERNOPIL REGION 
INSTITUTIONS 
(AUGUST 1914 — FEBRUARY 1915)

The process of  formation of  Ternopil region authorities 
during August 1914  — February 1915 is  analysed 
in  this article. The structure, power and links inside 
power institutions of  Occupant Russian Administration 

175 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 322. — Оп. 1. — Спр. 5. — Арк. 120 зв.
176 Держархів Тернопільської обл. — Ф. 370. — Спр. 423. — Арк. 16–17, 19–20, 22, 

26–27, 33, 42.



74  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції • 10 березня 2017 року • м. Київ

is revealed. The peculiarities of management organization 
near the front-line tezzitories are also researched.

Key words: power institutions, Occupant Russian 
Administration, Ternopil region, World War I.
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УДК 94(477):053.6 «1941/1943»

Мухіна К.

УМОВИ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ м . ГОРЛІВКА 
ПІД ЧАС НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1941–1943 рр .

У статті проаналізовано умови життя дітей 
та  підлітків м.  Горлівка під  час німецької окупа-
ції 1941–1943  рр.; визначено основні особливості 
навчання та  дозвілля молоді; розкрито участь 
дітей та підлітків міста у патріотичних рухах.

Ключові слова: повсякденне життя, діти, підлітки, 
німецька окупація, Горлівка, Друга світова війна.

Період Другої світової війни був тяжким та  ви-
снажливим для  кожної людини того часу, однак більш стресовим 
та  руйнівним він став для  дітей і  підлітків. Для  них, як для  менш 
захищеної верстви населення, війна стала найтяжчим випробуван-
ням.

З початком воєнних дій відбулися перші зміни у  житті підліт-
ків, що зачепили реформування системи підготовки кваліфікованих 
робітничих кадрів, до  якої широко у  примусовому характері залу-
чали неповнолітніх. Підлітки котрі залишалися в  школі, активно 
приєднувалися до  оборонно-фізкультурної роботи. Протягом 
1941  навчального року в  школах Горлівки і  по всій Сталінській 
області діяли гуртки й  секції з  різних видів спорту та  військової 
підготовки. Це допомагало мілітаризувати молодь і  підготувати її 
до екстремальних умов життя177.

Радянсько-німецька війна своєю жорстокістю торкнулася 
всіх сфер життя молодого покоління (особистого, навчального, 

177 Вронська Т.В. В умовах війни. Життя та побут населення України (1943–1945) / 
Т.В. Вронська. — К. : Б. в., 1995. — 83 с.
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громадського тощо). Під  час окупації погіршилися умови життя, 
діти залишилися без  належної батьківської опіки, на  них покла-
далися невластиві їм обов’язки, тому вони швидко дорослішали, 
не фізично, а психологічно. У період окупації через хвороби та голод 
помітно зросла смертність молодого покоління. Порівняно з 1940 р. 
у 1941 р. у м. Горлівка на 11 % знизилася народжуваність178.

З початком нацистської окупації на території Донецької області 
різко зменшилася кількість дитячих садочків та  навчально-вихов-
них закладів. З’явилося багато сиріт, постало питання організації 
їхньої життєдіяльності та  виховання. Ускладнювали процес вла-
штування повсякденного життя дітей та  підлітків Донбасу руйна-
ція народного господарства, дефіцит кваліфікованих кадрів, нестача 
фінансування, що особливо гостро проявилося в таких маленьких 
містах як Горлівка.

Складнощі у період нацистської окупації переживали й заклади 
освіти. З  уведенням нового порядку, щоб дістати прихильність 
і  підтримку місцевого населення, окупаційна влада дозволила від-
кривати початкові школи і  продовжувати навчати місцевих дітей. 
Але вчителі, які могли там викладати, мали пройти ідеологічний від-
бір. Незадовільним було матеріальне становище шкільних примі-
щень, часто їх просто забирали і використовували для зовсім інших 
цілей. У м. Горлівка з 23 жовтня 1941 р. по 4 вересня 1943 р. учні 
навчалися у  надзвичайно складних умовах: не  вистачало навчаль-
них приміщень, літератури, канцелярського приладдя179. З перших 
днів окупації з робітників народної освіти створювалися оперативні 
групи, котрі керували евакуацією дітей, вихованців дошкільних 
будинків. Фашистська політика винищення народу України передба-
чала не тільки фізичну розправу, але й духовне знищення. Останнє 
здійснювалося через освітню політику. Німецькі загарбники в умо-
вах окупації міст створювали так звані «народні школи», голов-
ною ідеєю яких було онімечення українського населення. Доступ 
до  середньої освіти був обмежений. На  початку окупації ще були 
доступні 7-класні школи. Навчальний план і  випускне свідоцтво 

178 Перковський А.Л. Демографічні втрати народонаселення Української РСР у 40-х рр. / 
А.Л. Перковський, С.І. Пирожков // Укр. іст. журн. — 1990. — № 2. — С. 15–25.

179 Ленська  В.В. Фашистська шкільна політика на  окупованій території Украї-
ни / В.В. Ленська // Укр. іст. журн. — 1990. — № 10. — С. 81–86.
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передбачали оцінки насамперед за поведінку, а також з таких пред-
метів, як релігія, німецька мова, українська мова, історія, географія, 
рахунок, природа, геометрія, малювання, музика, зарядка і жіночі 
роботи. Вчителя утримувала громада. Але навіть у такий скрутний 
та трагічний період діти займалися творчою діяльністю — писали 
вірші. Так, наприклад у  газеті «Голос Донбасса»180, присвяченій 
пасхальній неділі, була виділена ціла рубрика для  дитячих віршів 
з окупованої території. З боку німецької влади зросла увага до вій-
ськової та  фізичної підготовки молоді. До  14 років діти мали від-
відувати спортивні відділи при школах, а старші 14 відправлялися 
до Німеччини як робоча сила181.

Значна частина підлітків, намагаючись самостійно організу-
вати своє життя, тікала до партизанських загонів. У когось там уже 
були батьки, брати чи сестри, хтось хотів брати участь у боротьбі 
проти нацистських порядків. Багато дітей у  воєнних чи  партизан-
ських загонах знайшли собі родину, можливість реалізувати себе 
та допомагати у боротьбі проти загарбників. Там вони проходили 
сувору школу воєнних буднів, ризикували своїм життям. У районах 
України, котрі були під контролем партизан, навчальні заклади пра-
цювали за радянською програмою. На окупованих територіях діяли 
підпільні структури. Іноді це були молодіжні організації, які склада-
лися зі старшокласників.

Німецька окупаційна влада створила такі умови, в  яких укра-
їнські діти та  підлітки не  могли навчатися. Її метою було позбав-
лення молоді можливості мати освіту і бути повноцінними грома-
дянами своєї держави. Представники нацистського уряду не тільки 
нищили українську культуру, але й  прагнули позбавити її ґрунту, 
основи, на  якій вона могла б відродитись. Цією реакційною ідеєю 
керувалися окупанти, ліквідуючи систему освіти в Україні, перетво-
рюючи школи та інші навчальні заклади в казарми і стайні. В одній 
із бесід з Розенбергом, характеризуючи нацистську політику в оку-
пованих областях, Гітлер зазначав: «Надмірного навчання не можна 

180 Голос Донбасса. — 1943. — 25 апреля.
181 Советская Украина в  годы Великой Отечественной войны: Документы 

и материалы : в 3 т. — К.  : Наук. думка, 1985. — Т. 1: Украинская ССР в первый пери-
од Великой Отечественной войны (22 июня 1941 — 18 ноября 1942 г.) / [сост. Д.Ф. Гри-
горович, М.К. Архипенко, П.И. Денисенко и др.]. — [2-е изд.]. — 1985. — С. 24, 241.
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допускати… Історія знов і  знов підтверджує, що люди, які мають 
більше знань, ніж це потрібно для їхньої роботи, стають піонерами 
революційного руху. Те, що кмітлива українка робить вибухівку 
в Німеччині, важливіше, ніж її навчання на Україні». Він вимагав, 
щоб освіта на Сході була зведена до мінімуму. Ось приблизно який 
обсяг знань, допустимий для  східних народів, цинічно визначив 
Гітлер: «У крайньому разі їм можна дозволити вивчити не більше, 
ніж смисл дорожніх знаків. Вивчення географії має бути обмежене 
одним реченням: столиця рейху  — Берлін. Математика і  подібні 
до неї науки зовсім не потрібні»182.

Окремі впливові представники німецької верхівки підтриму-
вали наміри А.  Гітлера. Так, Мартін Борман, Генріх Гімлер, Еріх 
Кох, Герман Герінг вважали, що відкриття шкіл і вищих навчальних 
закладів у майбутньому призведе до пробудження національної сві-
домості українців, що може створити передумови для  повстання 
проти окупаційного режиму. Пізніше райхсфюрер  СС Г.  Гімлер 
в одному з документів стосовно освіти місцевого населення України 
наголошував: «Для ненімецького населення на  Сході не  повинно 
бути ніяких шкіл, окрім чотирикласної початкової школи. Початкова 
школа має ставити своєю метою навчати учнів тільки рахувати мак-
симум до  500  і вмінню поставити підпис, старанність і  слухня-
ність є Божою заповіддю. Вміння читати я вважаю не обов’язковим. 
Щороку повин на проводитись фільтрація дітей у  віці від  6  до 
10 років для відбору повноцінних і неповноцінних дітей»183.

Цю тему продовжив Е.  Кох у  промові, виголошеній у  травні 
1942 р. у Рівному, в якій зазначалося: «Ми можемо не звертати увагу 
на те, що рівень освіти українського народу не зростає... У майбут-
ньому в розпорядженні українців буде не більше, ніж перших три 
класи народної школи як джерело освіти». На зібранні своїх підле-
глих у серпні 1942 р. він знову і знову доволі чітко заявляв: «Немає 
ніякої вільної України. Мета нашої роботи  — українці працюють 

182 Чернов Б.О. Шкільна освіта і наукові дослідження в Райхскомісаріаті «Україна» 
(1941–1944 рр.)  : монографія / Б.О. Чернов  ; [наук. ред. О.М. Гончаренко; рец. К.В. Ко-
вальська]. — Варшава : Diamondtradingtour, 2015. — С. 12.

183 Там само. — С. 14.
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для Німеччини»184. Тому заходи Е. Коха мали вирішальне значення 
для  функціонування освіти. Хронологічний порядок законодав-
чих актів, виданих райхскомісаром України, склала Б.  Єржабкова 
Так, указом Е.  Коха від  12.01.1942  р. було дозволено навчання 
в  школі дітей віком до  11  років (документ набув чинності з  пер-
шого лютого); указ райхскомісара від 13.08.1942 р. ще раз затвердив, 
що для освіти місцевого населення дозволялося створювати тільки 
народні школи з  чотирма класами навчання; попередні дирек-
тиви щодо шкільної освіти місцевого населення в Райхскомісаріаті 
«Україна» від  15  серпня 1942  р., якими передбачалося загальну 
освіту населення здійснювати у  чотирирічних народних школах, 
надання дозволу на  їх створення районними комісарами; указом 
райхскомісара від 24.10.1942 р. усі школи, крім народних з чотирма 
класами навчання, припиняють свою роботу185. Отже, виходячи 
з цих та інших розпоряджень, можемо констатувати, що німецьким 
керівництвом робилося усе можливе для занепаду шкільної освіти 
на окупованих українських землях.

Усі школи Горлівки, як і  більшість середніх навчальних закла-
дів рейхскомісаріату «України» та  зони військової окупації, були 
закриті. Окупаційна влада дозволяла на спеціальне клопотання міс-
цевих громад відкривати лише нижчі чотирикласні школи з  дуже 
обмеженою програмою навчання, та  й  цьому чинили перешкоди. 
У  грудні 1941  р. Розенберг видав спеціальну директиву, за  якою 
всі учні, вік яких перевищував вік учнів четвертого класу, повинні 
були використовуватись на різних роботах, а не навчатися в школі. 
За розпорядженням німецької влади усі учні, яким минуло 15 років, 
а також викладачі підлягали відправці на роботи в Німеччину186.

Водночас особливою була увага до молоді з боку радянського під-
пільного керівництва, яке намагалося залучити молоде покоління 
до активної боротьби проти нацистів. Перед учителями шкіл було 
поставлено завдання: «зміцнювати й  виховувати у  нашої молоді 

184 Єржабкова Бланка (Jeřábková Blanka) Шкільна справа та  шкільна політика 
в  рейхскомісаріаті «Україна» (1941–1944) у  світлі німецьких документів  / Бланка 
Єржабкова; [пер. з  нім. Г.П. Задвернюка, М.М. Щербатюка, О.Г. Голубцова, 
І.М. Хацевича]. — К. : Наук. думка, 2008. — С. 27–28.

185 Там само. — С. 34.
186 Чернов Б.О. Зазнач. твір. — С. 12.
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почуття радянського патріотизму…». У  січні 1942  р. з’явилася 
ли стівка «До радянських юнаків, дівчат і  підлітків», в  якій звучав 
заклик «збирати відомості про  противника, псувати його комуні-
кації, вчиняти диверсії, допомагати партизанам...»187. Багато дітей 
та  підлітків брали участь у  партизанських загонах. Однак досі 
не вдалося встановити точну цифру неповнолітніх учасників руху 
опору. За різними даними загалом їх кількість коливається від 103 
до 1811 осіб188. 

Отже, можемо дійти таких висновків. Під  час Другої світової 
війни молоде покоління переживало складні часи. Незважаючи 
на  вік, неповнолітні широко залучалися до  виконання важких 
фізичних робіт, донорського руху, збору коштів на воєнні потреби 
тощо. Це стало причиною їх швидкого дорослішання, усвідомлення 
відповідальності за  майбутнє Батьківщини. У  період нацистської 
окупації регіону діти та підлітки нарівні з дорослими брали активну 
участь практично у  всіх формах боротьби з  окупантами, чим зна-
чною мірою сприяли наближенню перемоги. Така діяльність молоді 
надихала дорослу частину соціуму до  більш активних дій проти 
окупантів. Проте, на жаль, існує і  сумна статистика: чимало юних 
учасників руху опору загинуло, що надалі негативно позначилося 
на демографічній ситуації в країні. 

Безумовно, учні та підлітки відіграли значну роль у визволенні 
та відбудові Донбасу. Тож ця категорія населення заслуговує на від-
повідне ставлення сучасної Української держави, що має виявля-
тися передусім у суспільному схваленні та належному соціальному 
захисті «дітей війни».

187 Огненные годы. Молодежь в  годы Великой Отечественной войны Советского 
Союза 1941–1945 годов: Сборник документов [cост. В.Н. Малин, А.В. Коробов]. — М. : 
Наука, 1965. — С. 246.

188 Чайковський А.С. Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1941–1945 рр. 
мовою документів, очима історика) / А.С. Чайковський. — К. : Наука, 1994. — С. 251.
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LIVING CONDITIONS OF CHILDREN 
AND ADOLESCENTS IN HORLIVKA DURING 
GERMAN OCCUPATION IN 1941–1943

The article analyses the  living conditions of  children 
and  adolescents in  Horlivka during the  German 
occupation of  1941–1943; finds the  main features 
of  youth education and leisure activity; examines town 
children and adolescents’ participation in  patriotic 
movements. 
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РОЗДІЛ 3

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ТА ЕТНІЧНОГО ЧИННИКІВ 
У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ 
ПРОЦЕСАХ ХХ–ХХІ ст.

УДК 94(477.4): 329.735:355.40

Білай Ю.

БІЛОГВАРДІЙСЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ 
ТА КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ

У статті автор розглядає питання протисто-
яння кримськотатарського визвольного руху держа-
воохоронним структурам білогвардійського уряду 
під керівництвом генералів А. Денікіна та П. Врангеля. 
Окремо визначено інституційний інструментарій 
спецслужб Білого руху, що застосовувався до  крим-
ськотатарського визвольного руху.

Ключові слова: Білий рух, контррозвідка, державо-
охоронні органи, південь України, кримськотатар-
ський визвольний рух.

Кримський півострів протягом останнього сто-
ліття не  раз ставав ареною геополітичних та  військово-політичних 
інтересів різних країн. Так, у період військово-політичної нестабіль-
ності 1917–1921  рр. на  теренах колишньої Російської імперії Крим 
відігравав роль форпосту Білого руху, особливо у  останній період 
(1919–1920). Білогвардійська контррозвідка неодноразово проводила 
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різного роду спецоперації, для того щоб якомога довше утримувати 
півострів у своїх руках. Особливу роль у протидії планам білогвардій-
ських спецслужб відігравав кримськотатарський визвольний рух.

Пропонована стаття має на  меті дослідити проблему приду-
шення національно-визвольного руху кримськотатарського народу 
з допомогою спецслужб Білого руху.

Історіографія представлена роботами радянських дослідників 
Л. Бичкова189, Ф. Загородських190, С. Турло та І. Задлата191, у яких 
з позицій радянської ідеології висвітлюється питання протистояння 
кримський татар та білогвардійців. Крім того, у досліджені широко 
використовуються роботи закордонних й  українських дослідни-
ків О. Зарубіна192, К. Звонарьова193, О. Здановича194, В. Єлагіна195, 
В. Цвєткова196,197, М. Батюшина198, В. Шамбарова199, М. Кірмеля200, 

189 Бычков Л. ВЧК в годы гражданской войны / Л. Бычков. — М. : Воениздат, 1940. — 
76 с.

190 Загородских Ф. Борьба с деникинщиной и интервенцией в  Крыму  / 
Ф. Загородских. — С. : Крымское гос. изд-во, 1940. — 156 с.

191 Турло С. Антология истории спецслужб. Россия / С. Турло, И. Задлат. — М. : Куч-
ково поле, 1930. — 640 с.

192 Зарубин А. Украинский вопрос при П.Н. Врангеле (по материалам крымской пе-
чати 1920 г.) / А. Зарубин // Проблемы политической истории Крыма: итоги и перспек-
тивы  : материалы научно-практической конференции (24–25 мая 1996 г., г.  Симферо-
поль). — Симферополь, 1996. — С. 40–42.

193 Звонарев К. Агентурная разведка: Русская агентурная разведка до и во время во-
йны 1914–1918 гг. / К. Звонарев. — М. : БДЦ-пресс, 2003. — 221 с.

194 Зданович А. Отечественная контрразведка (1914–1920): Организационное стро-
ительство / А. Зданович. — М. : Изд-во «Крафт+», 2004. — 240 с.

195 Елагин В. Националистические иллюзии крымских татар в  революционные 
годы / В. Елагин // Забвению не подлежит (Из истории крымскотатарской государствен-
ности и Крыма). — Казань, 1992. — № 3 — С. 88–91.

196 Цветков В. Белое дело в России. 1919 г. (формирование и эволюция политических 
структур Белого движения в России) / В. Цветков. — М. : ВУ, 2009. — 636 с.

197 Цветков В. Белые армии Юга России. 1917–1920 гг.  / В. Цветков. — М.  : ВУ, 
2000. — 168 с.

198 Батюшин Н. Тайная военная разведка и борьба с ней  / Н.  Батюшин.  — М.  : 
X-History, 2002. — 259 с.

199 Шамбаров В. Белогвардейщина / В. Шамбаров. — М.  : Изд-во «Эксмо»; изд-во 
«Алгоритм», 2004. — 640 с.

200 Кирмель Н. Деятельность контрразведывательных органов белогвардей-
ских правительств и армий в  годы Гражданской войны в  России (1918–1922 гг.)  / 
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В. Савченко201, які частково висвітлюють боротьбу та спроби спів-
робітництва між  білогвардійською контррозвідкою і  кримськота-
тарським визвольним рухом.

Джерельна база нашого дослідження репрезентована мемуарами 
керівників білогвардійських урядів А. Денікіна202 та П. Врангеля203, 
щоденниками одного з  керівників спецслужб Білого руху 
С.  Устінова204. Крім того, у  науковій розвідці використано збірку 
документів російської еміграції, що дає можливість дослідити окремі 
аспекти заданої теми205, та періодичну пресу того періоду206. 

Білогвардійська контррозвідка як військово-політична органі-
зація, окрім своєї прямої функції (викриття шпигунських мереж), 
займалася політичним наглядом та терором, виконуючи обов’язки 
політичної поліції. Одним із  таких епізодів було протистояння 
з кримськотатарським визвольним рухом, що тривало із середини 
1919 р. до осені 1920 р.

Слід одразу зазначити, що А.  Денікін вважав кримських татар 
(поряд з  українцями) однією з  найбільших загроз своєму рес-
тавраторському, ультраконсервативному військово-політичному 
режиму207. Це призвело до  того, що саме за  його наказами армія, 
спецслужби та органи внутрішніх справ Збройних сил Півдня Росії 
відразу після окупації Криму в  червні 1919  р. розпочали репре-
сії208. 

Н. Кирмель. — М. : ВУ, 2007. — 136 с.
201 Савченко В. Двенадцать войн за  Украину  / В.  Савченко.  — Харьков  : Фолио, 

2006. — 415 с.
202 Деникин А. Очерки русской смуты  : в  5 т.  / А.  Деникин.  — Париж  : Изд-во 

Я. Поволоцкого, 1921. — Т. 1., вып. 2. — 240 с.
203 Врангель П. Записки. Ноябрь 1919  — ноябрь 1920 г.  / П.  Врангель.  — Мн.  : 

Харвест, 2003. — 384 с.
204 Устинов С. Записки начальника контрразведки  / С.  Устинов.  — Белград  : 

М.И. Стефановичъ и Ко, 1922. — 146 с.
205 Басик И. Русская военная эмиграция 20-х — 40-х годов. Документы и материалы / 

Басик И., Авдеев В., Зданович О. — М. : Гея, 1998. — Т. 1, кн. 2. — 430 с.
206 Державний архів Запорізької області (ДАЗО). — Крымский вестник. — 1920. — 

22 октября; Таврический голос. — 1920. — 1 сентября; Юг России. — 1920. — 1 сентября; 
Юг России. — 1920. — 17 июня.

207 Деникин А. Очерки русской смуты… — С. 71–72
208 Устинов С. Записки начальника контрразведки. — С. 56–59
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Кримські татари за  період подій 1917–1918 рр. встигли зор-
ганізуватися на  території Криму в  потужний визвольний рух. 
Кримськотатарські політичні партії спрямували всю свою діяль-
ність на  протистояння відвертим намірам денікінців окупувати 
територію півострова і  «повернути» його в  «лоно Російської дер-
жави». Для недопущення цього татари використовували всі наявні 
у їхніх руках інструменти: зверталися до українських урядів по допо-
могу; намагалися домовитися про  підтримку з  кайзерівською 
Німеччиною; заздалегідь формували свої підпільні організації, що 
у разі зовнішньополітичних невдач повинні були включитися у про-
цес збройно-терористичної боротьби209.

Денікінський уряд та  контррозвідувальна служба намагалися 
швидко вирішити «татарське питання». Засоби для  цього майже 
не мали значення. Це призвело до того, що спецслужби Збройних сил 
Півдня Росії пішли на банальне підкуповування мурз та мулл210.

Під егідою контррозвідки було відновлено Духовне правління, 
що існувало за часів Російської імперії. На чолі нього був поставле-
ний штатний агент спецслужб С. Кіпчанський, що з рук А. Денікіна 
отримав звання Таврійського муфтія та  водночас чин генерала. 
Вакуфну комісію, що займалася питаннями функціонування релі-
гійних установ та  громад, очолив проросійський кримськотатар-
ський політик М.  Таганський, який був агентом ще царської охо-
ронки і  вже обіймав цю посаду до  1917 р. Останній і  зараз серед 
кримських татар вважається колабораціоністом та  зрадником, що 
брав опосередковану участь у придушенні національного руху211.

Однак більшість імамів та  кадіїв (шаріатські судді) у  кримських 
повітах та містах відмовилися співпрацювати з Білим рухом саме через 
те, що знали, ким насправді були ставленики денікінської влади. Так, 
наприклад, бахчисарайський священнослужитель муфтій Т. Бей Cаїд 
наказав підпалити мечеть, щоб вона не  дісталася у  розпорядження 

209 Зарубин А. Межнациональные отношения, национальные партии и организации 
в Крыму (начало ХХ в. — 1921 г.) [Електронний ресурс] / А. Зарубин // Историческое 
наследие Крыма. — 2003. — № 1. — Режим доступу : http://a-pesni.org/nations/a-meznac.
htm

210 Звонарев К. Агентурная разведка… — С. 88.
211 Зданович А. Отечественная контрразведка (1914–1920)… — С. 56–62.
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Вакуфної комісії, а самого ж його було розстріляно за вироком польо-
вого суду контррозвідувального пункту № 16212.

Зважаючи на таку реакцію кримських татар, керівництво контр-
розвідки підготувало доповідну записку на  ім’я А.  Денікіна з  про-
позицією відновити крайову автономію кримчаків у  вигляді 
Директорії. На цей документ була накладена погоджувальна резолю-
ція Головнокомандувача. Єдиними, хто погодився працювати у цих 
органах самоврядування, були окремі члени руху Міллі Ідре213.

На це було декілька причин: по-перше, керівництво Меджлісу 
кримських татар намагалося тягнути час, аби остаточно впевни-
тися у планах українських урядовців щодо відносин з кримськота-
тарським народом; по-друге, жорсткий терор, встановлений дені-
кінцями, захоплення у  заручники сімей, погрози, теракти тощо 
не  залишали вибору; по-третє, англійці, французи та  німці пере-
стали надавати хоч якусь підтримку національно-визвольному руху 
кримських татар214.

На короткий час під жорстким наглядом контррозвідки керівни-
ком Директорії С. Хаттатом відновлено діяльність міністерства про-
світництва. Керівником було призначено О. Озенбашли. На посаду 
директора релігійних справ запропоновано (і погоджено з  контр-
розвідкою та особисто А. Денікіним) С. Ефенді215. 

Слід зазначити, що директор міністерства просвітництва 
перебував у  розробці спецслужб ще з  часів Тимчасового уряду. 
Таку тезу доводить таємна записка начальника відділу контр-
розвідки при штабі Головнокомандувача добровольчою армією 
Є. Клімовича216.

Незважаючи на показову лояльність до кримських татар, з тери-
торії Криму почали надходити шифрограми контррозвідувальних 
пунктів про поширення півостровом протестних настроїв. Зокрема, 
зазначалося, що члени національно-визвольного руху жорстко 
критикують відновлення Директорії. Це можна пояснити тим, що 
провідники руху вважали за необхідне боротися за  незалежність 

212 Зарубин А. Украинский вопрос при П.Н. Врангеле… — С. 40–42.
213 Звонарев К. Агентурная разведка… — С. 74.
214 Зданович А. Отечественная контрразведка (1914–1920)... — С. 217–218.
215 Звонарев К. Агентурная разведка… — С. 73
216 Зарубин А. Межнациональные отношения…
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чи конфедерацію у складі України. Так, у газеті «Мілет» повідомля-
лося, що А. Денікін, його уряд і спецслужби причетні до вбивства 
одного з  найбільш шанованих і  донині культурних діячів крим-
ськотатарського народу В. Челебіджана217. У тій же газеті 26 липня 
1919 р. С. Імалов проголошує політичне кредо кримських татар: «Ми 
не  більшовики, не  праві, не  ліві. Ми народники, що намагаються 
завоювати права, а нас взамін контррозвідка кидає у в’язниці»218. 

У відповідь на  такі інформаційні атаки військовий генерал-
губернатор Таврійської губернії М.  Шиллінг дає наказ губерн-
ський контррозвідці закрити газету, почати обшуки у  її редактора 
та працівників. Типографію тим же наказом віддано у підпорядку-
вання Вакуфній комісії, яка у свою чергу передала її чорносотенцям 
під проводом Б. Суворова. 

Крім Севастополя, системно проти кримчаків працював осе-
редок контррозвідки у  Сімферополі. Так, проводилися часті 
облави та обшуки у діячів кримськотатарського руху, що були чле-
нами Курултаю чи колишніми міністрами Кримського уряду. Саме 
за допомогою спецслужб білогвардійці намагалися дискредитувати 
У. Боданинського (культурний діяч кримськотатарського руху), що 
був директором бахчисарайського музею, та «призначити» замість 
нього російського чиновника І. Плаксіна219. 

23 серпня 1919  р. будівлю колишнього уряду Кримської 
Директорії оточили війська, а  контррозвідка почала обшуки і  аре-
шти. Ця акція була спрямована як на знищення політичної опозиції 
в  обличчі кримських татар, так і  культурної еліти кримськотатар-
ського народу. На це вказує те, що спецслужби в цей же день про-
водили обшуки та арешти у Сімферопольській татарській гімназії 
й у школі в Бахчисараї220. 

Білогвардійська контррозвідка застосовувала всі наявні 
у  неї інструменти для  придушення національного руху крим-
чаків. Зокрема, 28 серпня 1919  р. начальник контррозвідуваль-
ного пункту № 19 у  Керчі надіслав у  Сімферополь пропозицію 
про  створення з  членів кримськотатарської громади осередків 

217 Елагин В. Националистические иллюзии… — С. 88–91.
218 Зарубин А. Межнациональные отношения…
219 Басик И. Русская военная эмиграция 20-х — 40-х годов. — С. 123
220 Бычков Л. ВЧК в годы гражданской войны. — С. 41



88  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції • 10 березня 2017 року • м. Київ

по  пропаганді та  агітації, спрямованої на  підтримку добровольчої 
армії. Отримавши позитивну відповідь на  своє звернення, керів-
ник пункту М. Калачанський формує спеціальний загін з кримчаків, 
що мав їздити містом та найближчими селами й агітувати власний 
народ вступати до  лав добровольчої армії. Однак такі дії, як свід-
чить доповідна записка, датована тижнем пізніше, успіху не прине-
сли221. 

Білогвардійська контррозвідка намагалася нівелювати вплив 
кримських татар у  Криму й  іншими методами, зокрема пропаган-
дою. І  якщо спочатку основний удар припадав на  більшовиків, то 
з падінням Гетьманату орієнтири змінилися. Однак вступати у від-
критий конфлікт на півострові, а тим більше в Сімферополі, що оста-
точно не  контролювався білогвардійцями, командуванню не  дуже 
хотілося. 

Починаючи із серпня 1919 р., у кримських газетах, що не мали 
прямого відношення до  добровольчої армії, стали публікуватися 
наклепи на кримськотатарських діячів та український культурниць-
кий рух. Саме під надуманими приводами почалися гоніння на укра-
їнську «Просвіту» та кримськотатарську партію Меліс Іде222. 

У газетах також почали друкувати інформацію з  оперативних 
справ контррозвідки. Так, наприклад, були опубліковані дані за під-
писом С. Кримтаєва, в яких ішлося про те, що член партії кадетів 
І.  Ібрагім «виступав за союз з Петлюрою, стверджував, що Росія є 
ворогом», тощо. Після декількох таких публікацій контррозвідка 
заарештувала цю особу під  приводом перевірки даних і  стратила 
за вироком військово-польового трибуналу223.

Саме таке беззаконня відвертало татарський рух від доброволь-
чої армії. Ці дії режиму А.  Денікіна можна порівняти із  сучасною 
ситуацією в  анексованому Криму, де Федеральна служба безпеки 
Російської Федерації (ФСБ  РФ) намагається розколоти Меджліс 
і заснувати альтернативні політичні рухи. 

Більшість політичних партій кримських татар після розгор-
тання репресій пішла в підпілля. Вони мали на меті продовжувати 
боротьбу з білогвардійцями. Оскільки на той момент на півострові 

221 Елагин В. Националистические иллюзии… — С. 88–91.
222 Цветков В. Белое дело в России. — С. 108.
223 Зданович А. Отечественная контрразведка... — С. 82.
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майже не залишалося організацій проукраїнської орієнтації, татари 
почали домовлятися про спільні виступи з поміркованими більшо-
виками та  анархістами. Восени 1919  р. денікінська контррозвідка 
заарештувала С. Хаттата, А. Ільмі, А. Боданинського, Х. Чапччакчи, 
М.  Бардраклу, С.  Кезлевлі й  висунула їм звинувачення за  ст. 356 
«Уложення про  покарання», ст. 5, ч.  1 «Закону про  карну відпові-
дальність учасників антидержавний рухів». Ці статті інкримінували 
затриманим терористичну діяльність, антидержавну пропаганду, 
підготовку заколоту та замаху на перших осіб Білого руху224.

Через декілька днів після арешту А.  Боданинському вдалося 
втекти. У відповідь на це контррозвідка Сімферополя заарештовує 
його дружину та  неповнолітніх дітей, примушуючи таким чином 
втікача повернутися і  здатися. Однак політик відмовився це зро-
бити, а  дружина, що захворіла у  в’язниці, була відпущена разом 
з дітьми225. 

Узимку 1919  р. таємним засіданням Меджлісу було прийнято 
рішення провести переговори із С. Петлюрою та урядом Туреччини 
щодо політичної, економічної та військової підтримки національно-
визвольного руху кримських татар. Планувалося два варіанти: якщо 
вдасться домовитися з  Туреччиною, то стане можливим віднов-
лення Кримського ханства, якщо ж намагання боротьби підтримає 
український уряд, тоді буде проголошено конфедерацію з Україною. 
Однак жодні перемовини не увінчалися успіхом, а майже всі перего-
вірники були страчені військово-польовими судами контррозвіду-
вального пункту м. Сімферополь226. 

У лютому 1920 р. А. Денікін, бачачи, що майже всі каральні акції 
спецслужб Білого руху лише погіршують становище, відправляє 
до старійшин кримських татар листи з «вимогами» про перемир’я 
і припинення підпільної та підривної діяльності кримчаків. На його 
заклик прийшла відмова, а вже весною 1920 р. генерал вимушений 
був подати у відставку227.

224 Загородских Ф. Борьба с деникинщиной и интервенцией в Крыму. — С. 58.
225 Батюшин Н. Тайная военная разведка и борьба с ней. — С. 53.
226 Цветков В. Белое дело в России. — С. 51.
227 Кирмель Н. Деятельность контрразведывательных органов белогвардейских 

правительств и армий... — С. 64.
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У квітні 1920 р. на  зміну А.  Денікіну було обрано П.  Врангеля. 
Становище на  фронті та  в тилу погіршувалося доволі стрімко. 
Доходило до  того, що колишні офіцери почали організовувати 
банди та грабувати міста Кримського півострова. Генерал, не маючи 
іншого виходу як розширити політичну платформу, пропонує при-
мирення всім, хто зголоситься воювати проти більшовиків. Це сто-
сувалося махновців, петлюрівців, представників національних уря-
дів Грузії, Вірменії та Азербайджану, що перебували у Криму. Не став 
виключенням і кримськотатарський національний рух228.

Однак, незважаючи на  такі дії, П.  Врангель не  відмовляється 
від планів щодо знищення опору татарського народу за допомогою 
зброї та терору. Тому він вирішує комбінувати методи. Так, за про-
більшовицьку позицію були заарештовані й розстріляні контррозвід-
кою А. Мамут-огли, А. Ізмет, А. Cакаєв, М. Асанов, А. Баличев229. 

Іншим методом нейтралізації кримського опору була політична 
складова. Для  того аби навести лад на  підконтрольній території 
та ліквідувати хоча би загрозу бунту й підривної діяльності з боку 
кримських татар, генерал намагається примиритися з ними. До того 
ж армія потребувала поповнення, П.  Врангель розумів, що сере-
довище кримчаків як найбільш організоване треба схилити на свій 
бік.

При цьому генерал не збирався відновлювати культурну чи дер-
жавну автономію кримських татар, однак намагався створити види-
мість плюралізму та  свободи слова230. Зокрема, у  травні 1920  р. 
у  Сімферополі з  дозволу спецслужб та  особисто П.  Врангеля від-
кривається З’їзд представників татарського населення Криму231, 
на  якому мали обговорюватися питання культурно-просвітниць-
кої діяльності та проблеми управління релігійними установами. Усі 
учасники з’їзду були ретельно дібрані контррозвідниками232. 

Зважаючи на участь у роботі з’їзду й членів Директорії (призна-
ченої ще у 1919 р.), більшість кримчаків відмовилася брати в ньому 

228 Врангель П. Записки. Ноябрь 1919 — ноябрь 1920 г. — С. 71–73.
229 Зарубин А. Украинский вопрос при П.Н. Врангеле... — С. 40–42.
230 ДАЗО.  — Таврический голос.  — 1920.  — 1 сентября; Юг России.  — 1920.  — 

1 сентября. — Арк. 1.
231 ДАЗО. — Крымский вестник. — 1920. — 22 октября. — Арк. 1.
232 Турло С., Задлат И. Антология истории спецслужб. Россия. — С. 102.
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участь і  була репресована військово-польовими судами контр-
розвідувальної служби. Накази на  такі дії віддавав не  Верховний 
Головнокомандувач, а  генерал-губернатор. Це робилося для  того, 
аби залишити політичне поле для маневрування у разі критичного 
погіршення становища. 

Зрозумівши, що татари не  погоджуються на  висунуті 
умови, П.  Врангель вирішує у  липні 1920  р. організувати другий 
Мусульманський культурний з’їзд233, однак Меджлісом та  іншими 
представниками національно-визвольного руху він теж був про-
ігнорований. За це Верховний Головнокомандувач вирішує стратити 
ще декількох представників кримчаків для залякування і схилення 
їх на свою сторону. Такі дії призводять лише до того, що кримсько-
татарський національний рух знову йде у підпілля. 

Крім політичного крила кримськотатарського руху, існувало ще 
й релігійне, що значно непокоїло Є. Клімовича, командувача контр-
розвідкою на  території Криму. Так, у  своїй аналітичній записці 
від  липня 1920  р. він зазначає: «Діяльність ісламістських гурт-
ків особливо посилилася на фоні підйому націоналістичного руху 
в Туреччині. Для виконання рішень таємної ісламістської конферен-
ції, що відбулася влітку у Сівасі, вожді названого руху приступили 
до широкої організаційної роботи. Вони збирають гроші, посилають 
агітаторів у всі країни, де проживають мусульмани. Агенти ісламу 
проникають у Крим з Туреччини під видом торгівців»234. На думку 
авторів записки, ісламісти вважали добровольчу армію загрозою 
на шляху побудови своєї державності на теренах півострова.

Улітку 1920 р. Меджліс, не отримавши допомоги ані від України, 
ані від Туреччини, розколовся на три частини. Перша на чолі з муф-
тієм О.  Джамелем переконувала у  необхідності вести переговори 
з Польщею, що у союзі з Директорією УНР почала війну з більшо-
виками. Друга, очолювана І. Садаєвим (що підтримувався білогвар-
дійською контррозвідкою), намагалася схилити кримчаків до думки 
про замирення з Білим рухом і об’єднання зусиль у боротьбі з біль-
шовиками. Третя частина на чолі з Д. Садайметом пішла на співпрацю 

233 ДАЗО. — Юг России. — 1920. — 17 июня. — Арк. 2.
234 Кирмель Н. Деятельность контрразведывательных органов белогвардейских 

правительств и армий... — С. 32.
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з радянським урядом і переконала у своїй правоті більшість крим-
ськотатарського етносу235. 

Більшовики взамін лояльності й  допомоги у  боротьбі проти 
П.  Врангеля обіцяли кримським татарам певні автономні права, 
як-то: закріплення кримськотатарської мови на  рівні держав-
ної на  території майбутньої Кримської Радянської Соціалістичної 
Республіки (КРСР); визнання Меджлісу верховним представником 
татарського народу; надання культурних привілеїв на території пів-
острова236. Про ці перемови та поєднання зусиль більшовиків і крим-
ських татар контррозвідка регулярно доповідала П. Врангелю, однак 
жодної адекватної реакції на  це не  було. Тотальний терор та  заля-
кування представників кримськотатарського національно-визволь-
ного руху призводив лише до поглиблення недовіри та ворожнечі 
між білогвардійцями й кримчаками. 

У вересні 1920 р. відбулася остання спроба досягти політичних 
домовленостей між П. Врангелем та лідерами Меджлісу. Ці контакти 
відбулися завдяки діяльності очільника міської контррозвідки 
Сімферополя. Так, 6  вересня 1920  р. татарська делегація на  чолі 
з  М.  Кипчанським вела прямі переговори з  П.  Врангелем, вимага-
ючи прийняття закону про татарську автономію та самоврядування. 
Це було умовою перемир’я між сторонами. Наступна вимога — роз-
формувати міські контррозвідувальні пункти, що були помічені 
в терорі проти кримського-татарської нації. Однак П. Врангель зая-
вив, що останнє є не можливим і переговори були припинені. 

Отже, можемо констатувати, що політика керівництва Білого 
руху щодо кримських татар на  території півострова доволі часто 
асоціюється з сучасною ситуацією в окупованому та анексованому 
Криму. Починаючи з 1919 р., коли війська добровольчої армії закріп-
люються на  півострові, контррозвідка Білого руху вживає надзви-
чайних заходів для придушення визвольного руху кримчаків. Серед 
засобів терору були як фізичні розправи за  допомогою військово-
польових трибуналів та судів під егідою контррозвідки, так і агіта-
ція й пропаганда, спроби розколу тощо.

235 Савченко В. Двенадцать войн за Украину. — С. 87.
236 Устинов С. Записки начальника контрразведки. — С. 56.
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Yu. Bilai

SPECIAL SERVICES OF WHITE GUARD 
AND LIBERATION MOVEMENT 
OF CRIMEAN TATAR

The state protection bodies of  the White movement 
in  the  territory of  the South Ukraine was the  special 
organization that operated not only in  the  military 
confrontation, but this organization was an  essential 
attribute of  social and political terror against 
the population of cities in the South Ukraine. The author 
researches the  issue of  confrontation of  the Crimean 
Tatar liberation movement and state security structures 
of  White Guard government under the  leadership 
of  generals A.  Denikin and P. Wrangel. Separately, 
the  author defines the  institutional instruments 
of  special services of  the White movement, which were 
used to the liberation movement of Crimean Tatar.

Key words: White movement, counterintelligence, state 
protection bodies, South of Ukraine, liberation movement 
of Crimean Tatar.
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УДК 796:94(477)

Левченко І.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 
КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ 
РАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ 
«ЗА РАДЯНСЬКІ КАДРИ», 1948 р .)

У статті на основі матеріалів газети «За радянські 
кадри» (за 1948  р.) проаналізовано значення фізич-
ної культури та  спорту як чинника у  формуванні 
радянської ідентичності студентів Київського 
державного університету ім.  Тараса Шевченка 
(нині  — Київський національний університет 
ім.  Т.  Шевченка). У  результаті дослідження було 
зроблено такі висновки: фізкультура виконувала 
найрізноманітніші суспільно-політичні завдання, 
а  саме: пропаганда панівної ідеології, піднесення 
престижу Університету й  країни, виховання 
потрібних системі моральних звичок, поведінкових 
моделей, підготовка дужих і витривалих кадрів, які 
потім слугували партійному керівництву живою 
силою під час будівничих робіт тощо. 

Ключові слова: Київський державний університет, 
фізкультура, спорт, масовий спорт, ідеологія, полі-
тика, тоталітаризм.

Тоталітаризм у  класичному розумінні передбачає 
взяття під  контроль суспільного, політичного та  економічного жит-
тя країни і  її мешканців. У СРСР, як і в будь-якій іншій тоталітарній 
державі, було створено низку організацій для виховання молоді в дусі 
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патріотизму, любові до Вітчизни (власне, Радянського Союзу), проте 
й досі менш дослідженою залишається методика роботи зі студентами. 

Мета наукової розвідки полягає в  тому, щоб на  прикладі сту-
дентів Київського державного університету ім. Т. Шевченка (далі — 
КДУ) дослідити функції, значення спорту / фізкультури як чинника 
у формування радянської свідомості.

Думки дослідників щодо «взаємин» політики й спорту різко роз-
ходяться: одні вважають, що спорт не  повинен мати нічого спіль-
ного з політикою («Спорт — поза політикою»), інші переконані, що 
спорт за своєю суттю є природно політичним явищем. Прихильники 
першого підходу, які орієнтуються на погляди відомого заснов ника 
сучасного олімпізму П’єра де Кубертена, стверджують, що спорт є 
самодостатнім, його мета та  основний зміст зосереджені в  ньому 
самому, а тому спорт має перебувати поза сферою політики237. Іншу, 
протилежну точку зору відстоював, наприклад, відомий англійський 
соціолог спорту П.  Макінтош, який зазначав, що за  своєю приро-
дою спорт приречений на зв’язок з політикою більше, ніж будь-який 
інший вид людської діяльності238. Слушною є думка І.  Недокуса, 
який твердить, що важливу роль відіграє те, чи  є спорт масовим 
або елітарним у  конкретному випадку239. Логічно запропонувати, 
що саме масовий спорт належить до «політичного» за своєю суттю. 
Спробуємо з’ясувати, масовим чи елітарним був спорт у СРСР та де 
ж (за наявності) проявлялися його політичні підвалини.

Важко не погодитися з думкою Є. Чернової про те, що фізична 
культура в СРСР є одним із важливих засобів комуністичного вихо-
вання і підготовки радянського народу до праці й оборони соціаліс-
тичної батьківщини240. На думку А. Кухтія, спорт у СРСР виконував 
конкретні завдання, зумовлені специфікою соціально-політичної 

237 Сиджански Д. Спорт и политика по  Пьеру де Кубертену  / Д.  Сиджански  // 
Международное спортивное движение: Экспресс-информация.  — 1987.  — Вып. 5.  — 
С. 12–17.

238 McIntoch P. Sportin Society. — London : WestLondonPress, 1989. — 208 р.
239 Недокус І. Спорт і політика у пострадянських країнах (на прикладі Республіки 

Білорусь) / І. Недокус // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. — Ужгород : Говерла, 2014. — 
Вип. 17. — С. 117. — (Серія «Політологія. Соціологія. Філософія»).

240 Чернова Є. Развитие физической культуры и спорта в СССР за 40 лет (матеріали 
до лекції) / Є. Чернова. — К., 1957. — С. 3.
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та  економічної ситуації241. Обмежена кількість студій із  зазначе-
ного питання загалом пов’язана із  цензуруванням науки у  радян-
ський період242. Якщо спортивне життя Київського державного уні-
верситету ім. Т. Шевченка у 1940–1950-х роках було об’єктом досить 
нечисленних студій243, то окремої розвідки, присвяченої взаємодії 
спорту та політики, фізичній культурі як чинникові у формуванні 
«людини радянської», виявлено не було. 

Перша сторінка газети за 1948 р. — післяноворічна. Як і завжди, 
розпитують про рік минулий, про плани на майбутнє. М.Я. Борзна, 
студентка ІІ курсу філологічного факультету, розповідає, що вже 
в  цьому, 1948  р., працюватиме ще наполегливіше над оволодін-
ням марксистсько-ленінської теорії244. М.С.  Савченко, студентка 
ІІІ курсу, чітко й ствердно відповідає на запитання про день, який 
запам’ятався з року, що минув: це для неї радісне 28 березня 1947 р., 
коли її прийняли до лав передового загону будівників комуністич-
ного суспільства — до лав партії більшовиків245.

Кожен студент розподіляв свій час умовно на  дві межі: одна  — 
навчальний процес (лекції, семінари тощо), друга  — відпочи-
нок (читання літератури, спілкування, відвідування гуртків тощо). 
Перегортаючи вицвілі й  пожовклі сторінки «За радянських людей» 
за  1948  р., можна простежити, що формування ідеально керованого 
суспільства (зокрема, його студентської складової) відбувалося без-
перервно: у стінах університету й поза ними. Важливим складником 
y прищепленні партійної (радянської) ідентичності був спорт та  фіз-
культура: спортивні події з життя КДУ провадилися під ідеологічним 

241 Кухтій А.О. Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху 
в Україні впродовж ХХ століття : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вихов. і спорту : [спец.] 
24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Кухтій Андрій 
Остапович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2002. — С. 8.

242 Вацеба О. Бібліографічний огляд дисертаційних досліджень з історії вітчизняної 
фізичної культури і спорту / О. Вацеба // Вісник Львівського університету. — Вип. 3. — 
Львів, 2008. — С. 220–221. — (Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні 
технології»).

243 Історія Київського університету : монографія / І.В. Вербовий, Т.Ю. Горбань та ін.; 
кер. авт. кол. В.Ф.  Колесник.  — К.  : Видав.-поліграф. центр «Київський університет», 
2014. — 895 с.

244 За радянські кадри. — 1948. — №1 (81). — 1 січня. — С. 2.
245 Там само.
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пресингом, про що свідчить хоча б той факт, що змагання й — гово-
рячи сучасною мовою — усі спортивні флешмоби приурочували до тих 
чи тих історичних подій, присвячували ключовим радянським персо-
наліям абощо, як-от: січневий профспілково-комсомольський лиж-
ний крос присвячено Дню Радянської Армії246, шахово-шашковий 
турнір — 30-річчю ВЛКСМ247, змагання легкоатлетів університету від-
булося на спортивних майданчиках з написом «30 років ВЛКСМ»248. 
Зазначалося, що патріотичним обов’язком фізкультурників є відпо-
відь на піклування партії та уряду про фізичне виховання радянської 
молоді249. Наголошувалося на тому, що «всебічний розвиток фізичних 
і розумових здібностей радянських людей — одна з необхідних умов 
поступового переходу від соціалізму до комунізму»250.

Варто зазначити, що спорт був невіддільним від  навчаль-
ного процесу, а  деколи навіть і  наукового. Так, у  спеціальному 
випуску «З спортивною зимою, товариші!» уміщено дружній шарж 
на  Духніча  — одного з  найкращих університетських спортсменів, 
який водночас захистив кандидатську дисертацію з історії. Під шар-
жем є віршований напис: «Піднявши штангу, Духніч працею  / 
Розвинув добре силу рук, / А от “піднявши” дисертацію, / Він канди-
датом став наук»251.

Великим спортивним святом названо відкриття Палацу фіз-
культури й спорту КДУ (було створено гімнастичний зал і басейн): 
уявити наскільки це стало важливою підвалиною для  форму-
вання патріотизму (патріотизм міг бути лише один — радянський) 
допоможе той факт, що до  Палацу завітали учасники ювілейної 
сесії УРСР, поміж них був і майбутній перший секретар ЦК КПРС 
Микита Хрущов252. 

Проте навіть і  такого контролю за  «ідейністю» фізичної куль-
тури виявилося мало. Так, на  семінарі секретарів факультетських 

246 Там само. — С. 3. 
247 За радянські кадри. — 1948. — № 32 (112). — 9 жовтня. — С. 2. 
248 За радянські кадри. — 1948. — № 34 (114). — 29 жовтня. — С. 4.
249 За радянські кадри. — 1948. — № 1 (81). — 1 січня. — С. 2.
250 Приказ председателя Комитета по  физической культуре и спорту при Совете 

Министров ССР о введении нового всесоюзного комплекса ГТО.  — К.  : Радянська 
Україна, 1955. — С. 14.

251 За радянські кадри. — 1948. — № 1 (81). — 1 січня. — С. 2.
252 За радянські кадри. — 1948. — № 5 (85). — 3 лютого. — С. 4.
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партбюро партійний організатор військової кафедри Яроненко 
наголосив на  поганому стані фізкультурної та  оборонно-масової 
роботи в університеті й недостатній увазі до неї з боку партійних 
бюро факультетів253. Реакція на такі закиди не забарилася: у тому 
ж номері друкується стаття «Повернути спортивну славу»: після 
аналізу спортивних невдач (а саме: гімназисти віддали (?!) перехід-
ний кришталевий кубок Політехові, шахісти й  шашисти теж про-
грали цьому інституту, баскетболісти вибороли лише 5 місце серед 
п’ятьох провідних університетів України) автор покладає вину 
не на нестачу спортивного інвентарю, заняття в три зміни, відсут-
ність руханкової бази, а на незацікавленість комсомольських і проф-
спілкових бюро254. Радянське керівництво дуже швидко виправ-
ляло свої хиби: одразу почали створювати спортивний майданчик, 
відкриття якого відбулося чи  не  найсвятковішого дня для  радян-
ської пересічної людини (а надто  — у  перші повоєнні роки!)  — 
9  травня («На  прикрашеній барвистими прапорами спортивних 
товариств площадці зібралися фізкультурники, студенти універ-
ситету, багато гостей»)255. Отож відкриття спортивної бази було 
одним із заходів, що мали на меті закріпити у свідомості «свято» — 
міф про «Велику Вітчизняну війну», про 9 травня як День Перемоги 
та дату закінчення війни (формально ж війна з Німеччиною завер-
шилася 25 січня 1955 р. постановою «Про припинення стану війни 
між СРСР та Німеччиною»)256. Більше того, побудова спортивних 
майданчиків була цілою програмою РСДРП (б) ще з початку 1920-х 
років. За  задумом, такі майданчики мали перетворитися на  куль-
турні вогнища, де фізична підготовка сполучалася б із  загально-
освітнім навчанням257. Повільні темпи здійснення цих директив 
у КДУ не забезпечили схвальні відгуки парторгів: 24 грудня на кон-
ференції ДСТ «Наука» голова низової ради Гефтерман розкритику-
вав кафедру фізичної культури і спорту, яку він закликав боротися 

253 За радянські кадри. — 1948. — № 15 (95). — 16 квітня. — С. 1.
254 Там само. — С. 4. 
255 За радянські кадри. — 1948. — № 18 (98).— 11 травня. — С. 1.
256 Війна і  міф. Невідома Друга світова  / за  заг. ред. О.  Зінкевича, В.  В’ятровича, 

М. Майорова. — Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — С. 225.
257 Сборник материалов по  вопросам физкультурной работы.  — Издание «Физ-

культура и спорт», 1943. — С. 3.
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за  масовий спорт258. Курс на  створення масового спорту був узя-
тий рішенням ЦК РКП (б) від 13.07.1925 р., де спорт розглядається 
як засіб виховання і водночас об’єднання мас259. Окрім цього, він 
розкритикував газету «За  радянські кадри», яка, на  його думку, 
недостатньо висвітлює спортивні події КДУ260. Хочемо зазна-
чити, що в 41 випуску цієї газети спорту присвячено понад 56 ста-
тей (підраховано ті статті, у  котрих ідеться конкретно про  спор-
тивні події / досягнення студентів університету). До того ж це було 
не єдине друковане видання: окремо для згаданої проблеми філоло-
гічний факультет випускав газету «На старт»261.

Упродовж трьох місяців відбувалася перша університетська 
спартакіада (розпочалася одразу після закиду Яроненка!), прове-
дена — notabene! — з ініціативи комсомольської організації. 

Що ж ріднить спорт  /  фізкультуру з  радянською (чи будь-якою 
іншою) ідеологією? Передовсім  — колективізм у  його найшир-
шім значенні: змагання виграє не  один спортсмен, а  весь колектив. 
Саме тому автор статті «Організованість  — запорука успіху» зро-
зуміло й  відверто примітивно (задля легкості сприйняття, що зага-
лом було характерним для  журналістики періоду СРСР) підкреслює: 
важливою є роль комсомольської організації в  керівництві спортив-
ною базою262. ІІ спартакіаду призначено на вересень — жовтень і при-
свячено 30-річчю ВЛКСМ263. Проведено 15 вересня  — 24 жовтня264. 
Такі заходи організовували на найвищому партійному рівні. Зокрема, 
11–14 липня у  Москві відбулася Всесоюзна літня спартакіада, прове-
дена Міністерством вищої освіти СРСР. У  ній взяли участь студент 
юрфаку В. Коняєв (4 перших місця), викладач П. Бузклубов (2 перших 
місця), студентка економічного факультету Ломтєва (3 місце), викла-
дач К. Адаменко (4 перших місця), студент-фізик Косарев (ІІІ місце) 
та ін.)265. Студенти КДУ регулярно брали участь у спортивних заходах. 
Так, студентки Вроква і Яркіна вибороли право на участь у всесоюзних 

258 За радянські кадри. — 1948. — № 41 (121). — 24 грудня. — С. 4.
259 Сборник материалов по вопросам физкультурной работы.
260 За радянські кадри. — 1948. — № 41 (121). — 24 грудня. — С. 4.
261 За радянські кадри. — 1948. — № 36 (116). — 13 листопада. — С. 2.
262 За радянські кадри. — 1948. — № 22 (102). — 12 червня. — С. 4.
263 Там само.
264 За радянські кадри. — 1948. — № 28 (108). — 10 вересня. — С. 2.
265 За радянські кадри. — 1948. — № 26 (106). — 1 вересня. — С. 4.
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змаганнях із веслування (Астрахань), у м. Баку 20.09.1948 р. команда 
КДУ змагалася за  першість СРСР з  водного поло (вибороли друге 
місце) тощо266. Така активна участь студентів була складником загаль-
норадянського процесу: ЦК партії в  цей період поставив завдання 
шляхом розгортання масового фізкультурного руху домогтися завою-
вання радянськими спортсменами світової першості з найважливіших 
видів спорту267. Метою міжнародних спортивних заходів було підтвер-
дження однієї з радянських (псевдо)істин: «Дружба народів не просто 
слова, дружба народів — це правда жива». Оскільки у цих змаганнях 
дуже активно (до того ж успішно) брали участь студенти КДУ, вони 
переконувалися у вищезгаданому твердженні. 

Взагалі тоталітарні уряди першої половини ХХ ст. не  сороми-
лися використовувати спорт як розмінну карту в  геополітиці. Так, 
А. Гітлер прагнув використати Олімпійські ігри 1936 р. для пропа-
гування вищості «арійської раси», у фашистській Італії Б. Муссоліні 
створив низку спортивних організацій, Комінтерн формував 
для допомоги республіканцям на чолі з Ф. Франко «інтербригади» 
з добровольців, у першу з яких набрали близько 100 спортсменів, що 
прибули з багатьох країн на барселонську олімпіаду268.

Конечно важливим і  нагальним для  того часу було питання 
ГПО269: керівництво наполягало, аби кожен фізично здоровий сту-
дент склав цей іспит (згідно з рішенням ЛКСМУ від 14 квітня 1948 р.): 
«Кожен фізично здоровий студент (а комсомолець — в першу чергу) 
повинен бути значкістом ГПО  — так стоїть питання»270. Підлила 
олію у ватрище стаття Ів. Івановича «Балакуни», де легким фейлето-
ном нищівно й уїдливо розкритиковано діяльність ЛКСМУ на основі 
того, що значок ГПО мають лише 475 студентів зі 1800 фізично здо-
рових271. Відповіддю стала ціла спеціальна сторінка в одній із наступ-
них газет. Фактично студентів зобов’язали масово складати іспити 
на ГПО (перед сесією та ще й із прагматичною мотивацією: «При пра-
вильному плануванні свого робочого часу завжди вистачить часу 

266 За радянські кадри. — 1948. — № 29 (109). — 20 вересня. — С. 4.
267 Чернова Є. Развитие физической культуры и спорта в СССР за 40 лет. — С. 18.
268 Махун С. «О спорт. Ти — мир!», або Бенефіс фюрера  / С. Махун  // Дзеракало 

тижня. — 2016. — № 1. — 16–22 січня. — С. 15.
269 Всесоюзний комплекс «Готовий до праці і оборони».
270 За радянські кадри. — 1948. — № 23 (103). — 22 червня. — С. 4.
271 За радянські кадри. — 1948. — № 22 (102). — 12 червня. — С. 4.
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і на підготовку до іспитів, і на необхідні справи, і навіть на розваги»272). 
Постає питання: нормативи ГПО уналежнено до «необхідних справ» 
чи «розваг»?! Попри це студентові необхідно було скласти нормативи 
із легкої атлетики (смуга перепон), гімнастики, плавання. У неналеж-
ній кількості студентів, що мають значок ГПО, звинуватили викла-
дачів, які не  провадять справжньої пропаганди спорту273. Останні 
традиційно з усім погоджувалися (аби не викликати вогню на себе): 
Ричкова, відповідальна за  спортивну роботу, на  звітно-виборчих 
комсомольських зборах заявляла, що підготовка значкістів ГПО 
випала з її поля зору, і факультет замість колись почесного першого 
місця вийшов на  шосте по  спортивній роботі274. Найцікавіше, що 
«виправлення помилок» мусили зробити до  славного ювілею ленін-
сько-сталінського комсомолу275. Попри те, що кафедра фізичного 
виховання і спорту на початку 1948 р. взяла відповідальність підготу-
вати 425 значкістів ГПО І ступеня, 60 — другого, С. Остапенко (завід-
увач кафедри) зазначає: «Партійний комітет університету зобов’язав 
кафедру фізичного виховання і  спорту, комітет ЛКСМУ і  профком 
підготувати 850 значкістів ГПО І ст. і 120 — ІІ ст.»276. Загалом майже 
всі норми було виконано: «Фізкультурники університету зустріли 
ювілей комсомолу новими успіхами в спортивній роботі […] Норми 
ГПО І  склали на  фізичному факультеті  — 55 чол., біологічному  — 
46 чол., на відділі журналістики — 31 чол…. Ряд факультетів переви-
конав зобов’язання по підготовці значкістів ГПО ІІ…» 277. Офіційно 
прозвітували 7 листопада: кафедра достроково виконала річний план 
складання норм комплексу «Готовий до  праці і  оборони СРСР»278. 
Не лише виконала, а й перевиконала, адже підготувала значкістів І ст. 
852 чол., ІІ — 144279. У Наказі Голови комітету по фізичній культурі 
і спорту при Раді міністрів СРСР зазначено: «У розвитку фізкультур-
ного руху і підвищенні досягнень радянських спортсменів велике зна-
чення має масова фізкультурна і спортивна робота, що здійснюється 

272 За радянські кадри. — 1948. — № 23 (103). — 22 червня. — С. 4.
273 Там само.
274 За радянські кадри. — 1948. — № 30 (110). — 25 вересня. — С. 3.
275 За радянські кадри. — 1948. — № 32 (112). — 9 жовтня. — С. 1.
276 Там само.
277 За радянські кадри. — 1948. — № 34 (114). — 29 жовтня. — С. 2.
278 За радянські кадри. — 1948. — № 35 (115). — 7 листопада. — С. 4.
279 Там само.
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на основі Всесоюзного фізкультурного комплексу “Готовий до праці 
і оборони СРСР”, а в кінцевому підсумку це призведе до підвищення 
спортивних досягнень радянських спортсменів280.

1947–1948 рр. були роками розвою фізичного руху, що активно — 
ідеологічно й матеріально — підтримувала державна влада. Про це 
свідчить та  матеріальна база, яку асигнувала партійна верхівка: 
у  1947  р. на  охорону здоров’я в  спорт виділено 18,9 млрд крб, 
а в 1948 р. — 20,6 млрд крб281. 

Фізична витривалість була основою соціалістичних зма-
гань. Це прекрасно розуміло партійне керівництво. У  кінці статті 
«Спортсмени» зазначено: «На осушенні Ірпінської заплави спорт-
смени показували зразки ударної праці»282. Така акцентуація вка-
зує на те, що фізкультурне / спортивне виховання провадили задля 
подальшого використання фізично загартованих студентів у подіб-
них роботах. Пожвавленню фізкультури й спорту сприяла організа-
ція найрізноманітніших змагань на перехідний приз283. 

Тож на основі опрацьованих матеріалів можемо стверджу-
вати, що в  післявоєнний період відбувається становлення масо-
вого спорту, який мав прислужувати панівній ідеології: усі значущі 
спортивні події присвячували Радянській Армії, 30-річчю ВЛКСМ, 9 
Травню тощо; у таких подіях не цуралися брати участь у ролі гостей 
перші особи держави, зокрема депутати. Завдяки спорту насаджу-
валася психологія ідеї «колективізму»: кожен спортсмен під час зма-
гань виступав не тільки за себе, а й за команду, КДУ, а отже (у найви-
щому прояві ідеї), — і державу. Спорт виконував найрізноманітніші 
суспільно-політичні завдання, як-от: пропаганда панівної ідеології, 
піднесення престижу університету й країни, виховання потрібних 
системі моральних звичок, поведінкових моделей, підготовка дужих 
і  витривалих кадрів, які потім слугували партійному керівництву 
живою силою.

280 Приказ председателя Комитета по  физической культуре и спорту при Совете 
Министров ССР о введении нового всесоюзного комлпекса ГТО. — С. 1–22.

281 Сиджански Д. Спорт и политика по Пьеру де Кубертену. — С. 16.
282 За радянські кадри. — 1948. — № 32 (112). — 9 жовтня. — С. 2.
283 За радянські кадри.  — 1948.  — № 39 (119). — 7 грудня.  — С. 4; № 41 (121).  — 

24 грудня. — С. 4.
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I. Levchenko

PHYSICAL EDUCATION 
OF KYIV STATE UNIVERSITY STUDENTS 
AS A PART OF SOVIET IDENTITY FORMATION 
(BY THE NEWSPAPER 
“FOR SOVIET PERSONNEL”, 1948)

In the  article based on materials of  the newspaper 
“For Soviet personnel” (1948) we analyse importance 
of physical culture and sport as a factor in the formation 
of the Soviet identity of students of Taras Shevchenko State 
University of  Kyiv (now  — Taras Shevchenko National 
University of Kyiv). On the basis of the analysed materials, 
we can assert that physical education performed 
a  variety of  socio-political goals, namely the  promotion 
of  the  dominant ideology, raising the  prestige 
of  the  University and the  country, upbringing of  system 
required moral habits, behavior patterns, training 
strong cadres, which then served to  party leadership 
as manpower for building works, etc. 

Key words: Kyiv State University, physical education, sport, 
mass sports, ideology, politics, totalitarianism.
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УДК 94(477)(323.25)

Чорна Л.

РАЇСА МОРОЗ У РУСІ ОПОРУ 
ПРОТИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ

У статті розкрито життєвий шлях Раїси Мороз — 
дружини шістдесятника Валентина Мороза, а саме: 
її становлення як української патріотки, викори-
стання зарубіжної преси і  організацій у  боротьбі 
із  радянською системою за  звільнення чоловіка, 
зв’язок із  українською діаспорою, антирадянська 
діяльність в еміграції.

Ключові слова: Раїса Мороз, Валентин Мороз, шіст-
десятники, українська діаспора. 

Протягом віків українцям постійно доводилося 
відвойовувати (де зброєю, а де словом) право на свою національну 
ідентичність, право називатися українцями. Яскравою ланкою у цій 
боротьбі стали шістдесятники, які виокремилися із  радянського 
суспільства в період хрущовської відлиги, — час, що збігався із від-
значенням шевченківських ювілеїв.

Це був спротив молодої української інтелігенції, натхненної 
Шевченковим словом, який почався на  культурній ниві (верте-
пами, колядками, діяльністю Клубів творчої молоді, створенням 
хорів, читанням творів Тараса Шевченка біля його монументів). 
Репресивні заходи радянської влади спонукали до політичних дій: 
видання за  рубежем «Українського вісника», публікацій політич-
ного та філософського спрямування.

Серед шістдесятників були люди різних професій, соціаль-
них верств. Пліч-о-пліч з  чоловіками в  русі опору проти радян-
ської си стеми виступали і  жінки, їхні імена по  праву ввій-
шли в  історію українського спротиву: Алла Горська, Людмила 
Семикіна, Галина Севрук, Ірина Жиленко, Світлана Кириченко, 
Михайлина Коцюбинська, Олена Антонів, Ніна Строката, Людмила 
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Шереметьєва, Атена Пашко, Надія Світлична, Валентина Чорновіл 
та ін. Чоловіки їх називали своїм «надійним тилом». Дівчата носили 
передачі навіть незнайомим ув’язненим, приходили на  засідання 
судів, збирали і передавали матеріал до нелегальних видань, писали 
протести до вищих органів влади, зрештою, багатьох із них також 
не обминули радянські тюрми і табори.

Особливого тиску з  боку влади зазнавали насамперед члени 
сімей, дружини арештованих. Хитрощами та  шантажем співробіт-
ники КДБ намагалися добитися від них зречення своїх рідних. У разі 
непокори їх звільняли з роботи, дітей виключали із вишів, намага-
лися навіть позбавити помешкання. 

Нині цьому періоду руху опору української інтелігенції проти 
радянського режиму присвячено як ґрунтовні наукові дослідження 
(Григорія Касьянова, Сергія Білоконя, Олега Рарицького), так і спо-
гади самих шістдесятників (Раїси Мороз, Миколи Плахотнюка, 
Світлани Кириченко, Ірини Жиленко, Михайлини Коцюбинської 
та ін.). Окремо слід виділити десятитомне зібрання творів В’ячеслава 
Чорновола, в  яких подана інформація стосується не  лише самого 
автора, але й багатьох шістдесятників, з якими він спілкувався. Цінно, 
що один із  томів містить матеріали «Українського вісника», який 
нелегально видавався за кордоном видавництвом «Смолоскип». 

Мета нашої публікації — показати на прикладі життєвого шляху 
Раїси Мороз, дружини відомого шістдесятника Валентина Мороза, 
участь жінок у русі опору проти русифікації України у 1960–1970-х 
роках, зв’язок руху шістдесятників із українською діаспорою, її роль 
у вирішені долі окремих дисидентів.

Раїса Мороз (в дівоцтві Левтерова), грекиня, її предків ще 
у  ХVІІІ  ст. було насильно переселено із  Криму на  Донеччину, де 
вони постійно зазнавали утисків, прагнень з  боку чи  то царської, 
чи  радянської влади «асимілювати», зросійщити їх. Уже в  ран-
ній юності Раїса пройшла «тест» на  національну свідомість: хоча 
«бути греком не було престижно»284, вона не зрадила свого народу, 
коли її запитали, яку національність записувати у паспорті. Під час 
навчання у Львівському університеті Раїса сформувалася із «росій-
ськомовної» студентки в українську патріотку. Важливу роль у цьому 

284 Мороз Р. Проти вітру. Спогади дружини політв’язня / Р. Мороз. — Харків : Пра-
ва людини, 2012 р. — С. 46–47.
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відіграло її захоплення творчістю Тараса Шевченка та  знайомство 
із Валентином Морозом. Останній, на думку Раїси, дізнавшись, що 
вона любить Шевченка, вирішив, що дівчина «не зовсім безнадійна 
у національному питанні». Шевченківські вечори у Львові, активна 
проукраїнська позиція чоловіка, спілкування із його сім’єю та «чут-
ливість до національної дискримінації»285, якої зазнавали греки, — 
усе це вплинуло на формування поглядів юної Раїси.

Велике враження на  дівчину справляли Шевченківські вечори. 
Пізніше в  Канаді вона згадуватиме, з  яким натхненням їх прово-
дили львів’яни: «у 60-х рр. під час “відлиги”, цілий місяць березень 
у Львові, де мені довелося вчитися в університеті, був присвячений 
Шевченкові. Це були Шевченкові дні. Усюди концерти, читання лек-
цій, конференції. Концерти щовечора, і  щовечора ущерть випов-
нені зали філармоній; квитка купити неможливо. І  кожний такий 
концерт перетворювався в тріумф Шевченкового слова й генія»286. 
Раїса Мороз зазначала, що дуже швидко влада зрозуміла небезпеку 
таких вечорів, і в хід пішли потаємні інструкції — почали зникати 
вечори й  концерти, присвячені поетові. Березень перестав бути 
Шевченковим. Раптом неабиякого значення набуло свято Жінки 
8 березня.

Особливе місце в  житті Раїси Мороз займає Тарасова гора. 
Вперше вона сюди прийшла із  чоловіком, Валентином Морозом, 
11 серпня 1961 р. Свої почуття молоде подружжя записало у «Книзі 
вражень» музею: «Спасибі, Батьку Тарасе, за те, що показав ти сві-
тові красу і силу нашого народу, що пробудив його в тяжку годину 
вогненним словом. Спи спокійно, Батьку. Ми пам’ятаємо твій запо-
віт. Раїса Мороз, Валентин Мороз, вчителі з Західної України»287.

Про заборону вшановувати Тараса Шевченка 22 травня (день 
його перепоховання в  українській землі) Раїса Мороз, перебува-
ючи вже в еміграції, писала: «Любов до Шевченка однак не так легко 
вбити. Навіть пропущений через густе сито цензури, підстрижений 

285 Мороз Р. Проти вітру. — С. 50.
286 Мороз Р. Шевченко в сучасній Україні / Р. Мороз // Український голос. — 1987. — 

4 травня. — Вінніпег : В-во «Канадійський фермер».
287 Фонди Шевченківського національного заповідника. — КН. — 21829, А. — 207: 

Книга вражень Канівського музею-заповідника «Могила Т.Г. Шевченка»: 1960–1961 р. — 
Арк. 35.
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і пригладжений казенною радянською щіткою, цілком хрестоматій-
ний, він промовляє до людських сердець, будить їхнє сумління»288. 

Валентин Мороз був арештований 1 вересня 1965 р., а вже в січні 
1966 р. отримав свій перший термін ув’язнення. На суді він тримався 
мужньо, заявивши, що причиною його арешту є «перекручення 
національної політики» в СРСР, що йому хотілося, щоб Україна мала 
такі самі права, як Польща чи Чехословаччина. Нині, перечитуючи 
спогади Раїси Мороз про  те судилище, відчувається, що вона ціл-
ком підтримувала чоловіка, була горда за його громадянську пози-
цію289.

Молода жінка залишилася з маленьким сином. Дружин арешто-
ваних зазвичай звільняли з роботи. Раїсу Мороз на той час це обми-
нуло. На її думку, кагебісти мали надію, що вона подасть на розлу-
чення, оскільки було відомо про деякі складності у житті родини290. 
Однак Раїса не зважила на особисті образи, вважаючи своїм мораль-
ним обов’язком підтримати чоловіка у важкий час.

Тут проявилися такі риси характеру, про які говорив Іван Дзюба, 
характеризуючи шістдесятників ще на  початку їхнього спротиву: 
«Бувають епохи, коли вирішальні битви відбуваються на  площині 
соціальної моралі, громадянської поведінки, коли навіть елемен-
тарна людська гідність, опираючись брутальному тискові, може 
стати важкою бунтівничою, революційною силою...»291.

Вона турбувалася не лише про чоловіка, але й про інших знайо-
мих та друзів, для яких дуже важливою була кожна звістка з волі. 
Зокрема, листувалася із В’ячеславом Чорноволом, який з цього при-
воду відповів кагебісту на його «слизький натяк»: «Раю [Мороз] ще 
мало знаю, але вона належить до тих людей, які викликають щиру 
симпатію з  першої зустрічі»292. Пізніше в  листах до  сина Тараса 

288 Мороз Р. Шевченко в сучасній Україні.
289 Мороз Р. Проти вітру. — С. 72–73.
290 Там само. — С. 65.
291 Дзюба І. Виступ на  вечорі, присвяченому 30-літтю з  дня народження Василя 

Симоненка у Республіканському будинку літераторів 16 січня 1965 р. Т. 3 / І. Дзюба // 
Дзюба Іван. Твори . — С. 543–544.

292 Чорновіл В. Листи з неволі. Т. 4: Листи, кн. 1. / В. Чорновіл // Чорновіл Вячеслав. 
Твори. — С. 71.
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В. Чорновіл згадує «теплі листи»293 від тьоті Раї, передає їй подяку 
«за гарні й щирі листи»294.

Особливою рисою шістдесятників була підтримка (моральна 
і матеріальна) один одного. Гуртувалися ті, хто ще перебував на волі 
(за їх висловом  — «у великій зоні»). Раїсу Мороз підтримували її 
друзі, зокрема київські. Так, про Івана Світличного жінка напише, 
що «він став ніби нашим опікуном»295. А  коли виникла загроза 
залишитися без помешкання, В’ячеслав Чорновіл зібрав необхідну 
суму грошей для сім’ї Морозів, щоб вони змогли мати кооперативну 
квартиру296.

1 червня 1970 р. Валентина Мороза заарештували вдруге. За його 
дружиною було постійне стеження, навіть встановили у  помеш-
канні пристрій для прослуховування.

Раїса Мороз, хоча і розуміла, на яку небезпеку наражається, роз-
почала боротьбу за чоловіка. 8 жовтня 1970 р. вона написала звер-
нення до  Першого секретаря ЦК  КПУ Шелеста, прокурора УРСР 
Глухова та  Голови КДБ при Раді міністрів УРСР Федорчука з  при-
воду несправедливого слідства над Валентином Морозом297.

Шістдесятники часто порівнювали своє ув’язнення «за слово» 
із Шевченковою долею, у важку хвилину зверталися до його твор-
чості і по можливості відвідували Тарасову гору. Раїса Мороз, при-
гадуючи поїздки до  Канева, писала: «Пізніше я там була із  сином, 
але чоловік уже відбував повторне покарання у  Володимирській 
в’язниці за  “український націоналізм”. І  ми з  сином уже нічого 
не писали, тільки я тоді, як пам’ятаю, ніяк не могла стримати сліз, 
відвідуючи могилу. Було вже по “відлизі хрущовській” і було велике 
напруження: всі мої друзі сиділи по в’язницях і концтаборах за свій 
патріотизм»298.

Від представників радянської влади та  кагебістів їй регулярно 
доводилося витримувати приниження, грубі образи. Так, наприклад, 

293 Чорновіл В. Листи з неволі. — С. 291.
294 Там само. — С. 278.
295 Мороз Р. Проти вітру. — С. 78.
296 Там само. — С. 105–106.
297 Мороз Р. Першому секретареві ЦК КПУ тов. Шелестові, прокуророві УРСР 

тов. Глухові, Голові КДБ при Раді Міністрів УРСР тов. Федорчукові. 8 жовтня 1970 р / 
Р. Мороз // Чорновіл Вячеслав. Твори. Т 3. — С. 307–308. 

298 Мороз Р. Лист до Л. Чорної від 19 листопада 1997 р.
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у п’ятому травневому випуску нелегального «Українського вісника» 
повідомлялося, що 4 лютого 1971 р. під час вечірки з приводу одру-
ження Опанаса Заливахи і  Дарини Возняк в  квартиру з’явився 
начальник відділу кримінальної міліції Івано-Франківська. Раїсу 
Мороз, яка зробила йому зауваження, він обізвав «сволоччю» й при-
грозив за 24 години «викинути» з педінституту, де вона викладала. 
Згодом присутні, а саме: І. Гель, В. Чорновіл, В. Романюк, Л. Лемик, 
О. Попович, І. Сеник, подали до Президії ВР УРСР та Міністерства 
внутрішніх справ скаргу, на яку прийшла відписка, що слово «сво-
лоч» не є нецензурною лайкою299.

Майже в  кожному номері «Українського вісника» під  редак-
торством В’ячеслава Чорновола друкувалися матеріали на  захист 
Валентина Мороза, а також його статті.

У серпні 1971  р. Раїсу Мороз звільнили з  Івано-Франківського 
педінституту, де вона викладала німецьку мову300. Її також намага-
лися виселити з квартири301. Лише завдяки простим людям, членам 
кооперативу, які не проголосувати за вказівкою КДБ, Раїсу з дити-
ною переселили із трикімнатної у двокімнатну квартиру302. 

Українська діаспора, дізнавшись про  безробіття дружини 
Валентина Мороза, допомагає їй матеріально, надсилаючи речові 
посилки. Побачивши, що Раїса не  бідує, влада вирішує надати їй 
«право на  працю», запропонувавши місце бібліотекаря в  профтех-
училищі303.

Січень 1972  р. ознаменувався «генеральним погромом» україн-
ської національної інтелігенції: в Києві, Львові, Івано-Франківську 
та інших містах України прокотилися арешти. Про це відразу пові-
домила преса Західної Європи та  США. Активно діяла українська 
світова діаспора, яка організовувала звернення до  різних міжна-
родних організацій. Так, лише протягом 1972 р. до ООН надійшло 
«понад 3 тис. петицій-протестів від  “буржуазно-націоналістичних 
організацій”» 304.

299 Чорновіл В. Твори. Т. 3. — С. 307–308.
300 Мороз Р. Проти вітру. — С. 149.
301 Чорновіл В. Зазнач. твір. — С. 569.
302 Мороз Р. Зазнач. твір. — С. 142–143.
303 Мороз Р. Проти вітру. — С. 154.
304 Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в  русі опору 1960–80-х років  / 

Г. Касьянов. — К. : Либідь, 1995. — С. 140–141.
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Навіть під час хокейних матчів збірних Канади та СРСР у вересні 
1972  р. на  трибунах розгорталися плакати із  вимогою звільнити 
Мороза305.

Валентин Мороз перебував у Володимирській тюрмі в жахливих 
умовах, які впливали як на фізичний, так і на психологічний стан. 
На знак протесту він вирішує розпочати голодовку.

За сприяння російських правозахисників Раїса Мороз наважу-
ється дати інтерв’ю кореспондентам іноземних видань. Це був смі-
ливий крок, адже вона важила не  лише своїм становищем, волею, 
але й долею свого сина. «Я проти КДБ і цілої держави?»; «треба спа-
лити за  собою всі мости й  сказати своє власне слово»; «що буде 
зі мною, із сином?» — такі питання мучили молоду жінку, рішення 
давалося важко, але вона розуміла, що це єдиний шанс добитися 
для чоловіка волі306. 

14 жовтня 1974  р. Раїса Мороз направила скаргу голові КГБ 
Андропову з приводу знущань над Валентином Морозом, який ого-
лосив голодовку у володимирській тюрмі. Крім того, вона описала, 
якими методами намагаються вплинути на неї, щоб вона не підтри-
мувала свого чоловіка. Це були погрози і шантаж, стеження і підслу-
ховування, плітки і наклепи, намагання вплинути на родичів, прямі 
погрози про  можливість фізичної розправи. Жінка вимагала при-
йому в Андропова, однак до неї вийшов підполковник307. 

При кожній нагоді Раїса Мороз продовжувала інформувати 
зарубіжну пресу про становище шістдесятників у тюрмах та заслан-
нях і, зокрема, про  перебування в  ув’язненні Валентина Мороза, 
який продовжував голодування. Значну підтримку надавали мос-
ковські дисиденти на чолі з Андрієм Сахаровим. Останній організу-
вав передачу інформації про стан здоров’я голодуючого іноземним 
комітетам підтримки Валентина Мороза308.

305 Марусенко П. Сповідь маленької жінки з  великою душею  / П.  Марусенко  // 
Дзеркало тижня. — 2013. — № 16. — 23 квітня.

306 Мороз Р. Зазнач. твір. — С. 162.
307 Мороз Р. Проти вітру. — С. 178–179.
308 Там само. — С. 171.
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Більше того, в  Канаді та  США молоді українці організовували 
голодовки на знак солідарності із Валентином Морозом. Його долею 
зацікавилися на рівні урядів зарубіжних країн309.

Інформація про Мороза лунала по «ворожих голосах», які таємно 
слухали люди і в Україні310.

Раїса Мороз під  час п’ятимісячного голодування чоловіка 
писала звернення до всіх світових громадських організацій, прези-
дента США Форда, прем’єр-міністра Канади Трюдо, канцлера ФРН 
Шмідта, від імені батька Валентина — до Брєжнєва. Ці всі листи від-
разу друкувалися у зарубіжній пресі311.

У Західній Європі, Канаді, США відбувалися пікетування 
посольств СРСР з вимогою звільнення Валентина Мороза. У 1975 р. 
лише прем’єр-міністр Канади Трюдо отримав телеграму із вимогою 
«інтервенції у справі Мороза», до якої додавалося понад 4000 підпи-
сів312.

У червні 1976 р. Раїса Мороз дала інтерв’ю кореспонденту газети 
“Washington Star”, де, зокрема, повідомила, що Валентин зрікається 
радянського громадянства і просить надати йому притулок у США. 
А відповідаючи на запитання стосовно прав людини у СРСР, зазна-
чила, що у  неї «нема жодних ілюзій щодо пошанування людських 
прав у  Радянському Союзі». Цей матеріал був опублікований як 
у згаданій газеті, так і в інших зарубіжних виданнях313.

У квітні 1979   р. Валентин Мороз по  обміну отримав свободу 
і  потрапив у  Сполучені Штати Америки. Невдовзі покидає радян-
ську країну і Раїса Мороз із сином. Вона не знала, чи доведеться ще 
побачити свою матір, рідних, Україну. «Прощання з Батьківщиною 
і переїзд через океан були для мене шоком і стресом»314, — пригаду-
вала вона пізніше свої емоції. 

За океаном Раїса Мороз відразу потрапляє у  вир громадського 
життя. Протягом року — безкінечні виступи перед громадами США 
й Канади. 

309 Там само. — С. 172.
310 Там само. — С. 180.
311 Там само. — С. 185.
312 Там само. — С. 200.
313 Мороз Р. Проти вітру. — С. 201–202.
314 Мороз Р. Лист до Л. Чорної від 2 квітня 1998 р.
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Тут проявився її талант журналіста. Вона працює в  журналі 
«Сучасник», який редагував Юрій Шевельов, друкується в  різних 
газетах і журналах, працює позаштатним кореспондентом «Голосу 
Америки» та Міжнародного радіо Канади315. 

На початку 1980-х років в Україні знову почалися арешти тепер 
за сфабрикованими звинуваченнями кримінального характеру. Раїса 
Мороз пише статті про справжню причину ув’язнення — «намір КДБ 
дискредитувати українських дисидентів перед світом»316. Стаття 
друкується у  престижній “New York Times”, матеріал йде в  ефірі 
радіо «Свобода» та «Голос Америки». Раїса Мороз намагається хоч 
таким чином допомогти своїм друзям у СРСР.

Із Валентином Морозом її життєві дороги розійшлися. Доля їй 
подарувала ще «десять щасливих років» з іншою людиною. Це була 
нагорода за її попередні страждання.

У Чикаго вона навчалася в університеті і отримала спеціальність 
бібліотекаря. Працюючи у бібліотеці Колегії св. Андрея у Вінніпезі, 
Раїса Мороз підтримувала зв’язок із  науковими співробітниками 
Шевченківського національного заповідника (м.  Канів). Для  фон-
дів та  наукової бібліотеки музею зібрала і  передала рідкісні зару-
біжні видання на шевченківську тематику. У цій справі їй допомо-
гли парафіяни Українського православного собору Св. Покрови 
у Вінніпезі317.

Із розпадом Радянського Союзу Раїса Мороз отримала змогу 
відвідувати Україну. «Я ж ще ні одного літа не  пропустила, від-
коли відкрилися двері для  таких як я, а  одного року навіть двічі 
їздила...»318,  — зізнавалася в  одному із  листів до  наукових співро-
бітників Шевченківського національного заповідника.  — «Отак 
і живемо: душею в Україні, а тілом на чужині…»319.

Про своє життя, що тісно переплелося з історією України, Раїса 
Мороз написала спогади, які дослідники схарактеризували як 

315 Мороз Р. Проти вітру. — С. 239.
316 Там само. — С. 241
317 Чорна Л. Дарунок з Вінніпега / Л. Чорна // Чернеча Гора: Вісник Шевченківського 

національного заповідника. — Черкаси, 1998 . — № 1 (12). — С. 5–6.
318 Мороз Р. Лист до Л. Чорної від 10 квітня 2001 р.
319 Її ж. Лист до Л. Чорної від 2 квітня 1998 р.
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«…оповідання простої людини, яка піднялася на величезну висоту 
попри всі складнощі, які приготувало їй життя»320.

Авторка з  любов’ю описує своїх друзів по  тернистому шляху, 
багатьох з яких уже немає. Влучну характеристику шістдесятникам 
дав Валентин Мороз, який зазначав, що це покоління прийшло у час 
духовного занепаду і зневіри, коли люди перестали вірити у правди-
вість слів. «І от на це холодне згарище, де вже навіть попіл давно роз-
віявся за  вітром, прийшли шістдесятники  — Симоненкове поко-
ління (…). І все ж прихід їх був епохою. Бо вони повернули втрачену 
вагомість словам і  поняттям, заставили людей знову повірити 
у реальність духовного світу. Це був справжній подвиг: в атмосфері 
тотального зневір’я в щось повірити. І запалити вірою інших»321.

L. Chorna

RAISA MOROZ IN RESISTANCE MOVEMENT 
AGAINST THE SOVIET SYSTEM

The article presents the life path of Raisa Moroz, the wife 
of Valentyn Moroz, the man of the sixties, in particular, her 
development  as  a  Ukrainian patriot, the  use of  foreign 
press and organizations in  the  struggle with the  Soviet 
system to  give her husband  freedom, connection with 
the  Ukrainian diaspora, anti-Soviet activity during 
emigration. 

Key words: Raisa Moroz, Valentyna Moroz, man 
of the sixties, Ukrainian diaspora.

320 Марусенко П. Сповідь маленької жінки…
321 Мороз В. Серед снігів / В. Мороз // Чорновіл В. Твори: у 10 т. — Київ : Смоло скип, 
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УДК 94(581):323.14«19/20»

Ямпольська Л.

ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ 
ЯК КОНФЛІКТОГЕННИЙ ФАКТОР 
МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН АФГАНІСТАНУ 
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ — 
НА ПОЧАТКУ ХХІ ст .

Стаття присвячена аналізу полікультурності 
як конфліктогенного фактору за  умов політи-
зації етнічності, невиваженої національної полі-
тики в  кризові періоди розвитку Афганістану дру-
гої половини ХХ  — початку ХХІ ст. Досліджено 
етнічну та  культурну гетерогенність афган-
ського суспільства, витоки міжетнічних проблем, 
етнополітику держави після приходу до  влади 
Народно-демократичної партії Афганістану 
(1978–1992), у періоди правління моджахедів і талібів 
(1992–2001) та американської окупації. Змодельовані 
сценарії розвитку ситуації в Афганістані на початку 
ХХІ ст.

Ключові слова: полікультурність, конфліктоген-
ний фактор, етнічність, етнополітика, Народно-
демократична партія Афганістану, моджахеди, 
«Талібан».

Глобалізаційний вимір світового простору, роз-
виток сучасних міжнародних відносин, що вирізняються не  лише 
високою динамічністю, складністю і  багатовимірністю, призвели 
до розширення «площини зіткнення» представників різних цивіліза-
цій і культур, поставили на порядок денний необхідність адекватно-
го розуміння мотивів поведінки, тонкощів етнопсихології, етнічного 
та конфесійного факторів, які впливають на конфліктогенність у регі-
онах мусульманського Сходу. Етнічна, конфесійна, мовно-культурна 
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гетерогенність афганського соціуму, зумовлена географічними, вну-
трішньополітичними, економічними чинниками, втручанням зовніш-
нього фактору в історичний розвиток, негативно впливала на проце-
си державотворення Афганської держави, а в окремих випадках була 
каталізатором деструктивних процесів у суспільстві. Історична наука 
відносно недавно почала приділяти увагу ґрунтовному вивченню ет-
ноконфесійної складової сучасної конфліктології, що й зумовлює ак-
туальність теми нашої статті.

Під час дослідження автор спирався на  дотичні до  зазна-
ченої проблеми узагальнюючі праці з  історії Афганістану вче-
них радянського і  пострадянського періодів В.Г.  Коргуна322, 
Ю.В.  Ганковського323, М.Г.  Губара324, етнодемографічні нариси 
Ю.В. Босіна325, А.А. Грюнберга326, К.А. Лебедєва327, Ю.П. Лалетіна328, 
Б.Р.  Логашевої329, Ю.  Тихонова330. Аналізу міжетнічних відносин 

322 Коргун В.Г. Интеллигенция в политической жизни Афганистана / В.Г. Коргун. — 
М. : Наука, 1983. — 198 с.; Його ж. История Афганистана. ХХ век. — М. : ИВ РАН, Крафт+, 
2004. — 525 с.

323 История Афганистана с древнейших времен и до наших дней / отв. ред. Ю.В. Ган-
ковский. — М. : Мысль, 1982. — 368 с.

324 Губар М.Г. Афганистан на пути истории / М.Г. Губар ; [пер. с дари М. Давлято-
ва]. — М. : Наука, 1987. — 206 с.

325 Босин Ю.В. Национальный состав Афганистана к 70–80-м гг. / Ю.В. Босин // Аф-
ганистан: проблемы войны и мира. — М. : Наука, 1996. — С. 124–132; Його ж. Пробле-
ма афганских беженцев  // Восток и современность. — 1990. — № 2. — С. 46–53; Його 
ж. Этнический фактор во внутриафганском конфликте (исторический анализ). — Вос-
ток. — 1999. — № 5. — С. 78–84.

326 Грюнберг А.А. Нуристан. Этнографические и лингвистические заметки  / 
А.А. Грюнберг // Страны и народы Востока. — М. : Наука, 1971. — Вып. 10. — 155 с.

327 Лебедев К.А. Афганский народ  — пуштуны  / К.А. Лебедев.  — М.  : ЭКСМО, 
1997. — 185 с.

328 Лалетин Ю.П. Межэтническое взаимодействие в Афганистане / Ю.П. Лалетин // 
Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные / под ред. А.Д. Воскресенско-
го.  — М.  : Аспект Пресс, 2008.  — С. 289–314; Його ж. Этносы в  Афганистане: напря-
женность взаимоотношений // Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимо-
действие / под ред. А.В. Торкунова; сост. В.Я. Белокреницкий, М.А. Сапронова. — М. : 
МГИМО МИД РФ, 2005. — С. 353–378.

329 Логашева Б.Р. Этнокультурная ситуация в Афганистане / Б.Р. Логашева // Расы 
и народы. — М. : Наука, 1986. — Вып. 16. — 126 с.

330 Тихонов Ю. Пуштунские племена в гражданской войне в Афганистане / Ю. Тихо-
нов // Азия и Африка сегодня. — 2006. — № 6. — С. 66–73.
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періоду громадянської війни 80-х  — 90-х років ХХ ст. присвячені 
праці С. Таннера, М.Ф. Слінкіна331, А.А. Ляховського, В.М. Пластуна, 
В.М. Спольнікова332, Р.Р. Сікоєва333 та ін. Незважаючи на наявність 
досить широкого тематичного поля в межах радянської та сучасної 
російської історіографії, українській орієнталістиці бракує подіб-
них досліджень міждисциплінарного характеру (на перехресті істо-
рії, політології, етнографії, етнопсихології, культурології, релігіє-
знавства). Проблема полікультурності в  країнах мусульманського 
Сходу, впливу її етноконфесійної складової на  суспільно-політич-
ний і  соціально-економічний розвиток Афганістану другої поло-
вини ХХ — початку ХХІ ст. у вітчизняному сходознавстві потребує 
подальшої наукової розробки. Наше дослідження є спробою запов-
нити хоча б частину зазначених лакун в  історії Афганістану, що 
й окреслює його наукову новизну.

Мета статті — з’ясувати роль мультикультуралізму як конфлік-
топровокуючого фактору за  умов політизації етнічності, не  вива-
женої національної політики Афганської держави в  другій поло-
вині ХХ — на початку ХХІ ст. Для розкриття мети визначено такі 
завдання: дослідити етнічну та  культурну гетерогенність афган-
ського суспільства; з’ясувати витоки міжетнічних проблем, про-
аналізувати етнополітику в  найбільш напружені періоди розви-
тку держави, зокрема після приходу до  влади НДПА (1978–1992), 
у період правління моджахедів і талібів (1992–2001) та постталібів-
ський період; змоделювати сценарії розвитку ситуації в Афганістані 
на початку ХХІ ст.

У руслі дослідження явища полікультурності проаналізуємо етно-
лінгвістичну карту Афганістану, звернувши увагу на  етнічну стро-
катість населення, мовний принцип класифікації народів, а  також 
невідповідність лінгвістичних, етнічних і  антропологічних кор-
донів народів Афганістану. В  основі запропонованої класифіка-
ції лежить принцип поділу населення за мовними групами: іранські 

331 Слинкин М.Ф. Народно-демократическая партия Афганистана у  власти  / 
М.Ф. Слинкин. — Симферополь : Книжное изд-во, 1999. — 215 с.

332 Спольников В.Н. Афганистан. Исламская оппозиция. Истоки и цели / В.Н. Споль-
ников. — М. : Наука, 1990. — 266 с.

333 Сикоев Р.Р. Талибы: религиозно-политический портрет / Р.Р. Сикоев. — 2-е изд. — 
М. : Ин-т востоковедения РАН, Крафт+, 2004. — 256 с.
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народи (пуштуни, таджики, памірці, хазарейці, чараймаки, белуджі, 
перси, курди, бахтіари, парачі); тюркські народи (узбеки, туркмени, 
уйгури, кизилбаші, афшари, киргизи, казахи); дардські народи (нури-
станці, лагманці, тірахи, кохістанці); індоарійські народи (пенджабці, 
гуджари, джати, цигани); дравідійські народи (брагуї); семітські 
народи (араби)334. Кількісну характеристику окремих етносів усклад-
нює той факт, що детальних переписів афганського населення ніколи 
не  проводилося, тому в  наведених статистиках є певні розбіжності. 
За даними М. Ламауліна (Інститут стратегічних досліджень при пре-
зиденті Республіки Казахстан), сучасний етнічний склад Ісламської 
Держави Афганістан (з урахуванням втрат від  відтоку біженців 
за  період громадянської війни) виглядає таким чином: пуштуни  — 
8–9 млн, таджики — близько 4 млн, узбеки — 1,7 млн, туркмени — 
0,5 млн, белуджі — 170 тис. та ін.335.

Доктор Р. Фархаді, Посол Ісламскої Держави Афганістан в ООН, 
наводить інші дані: пуштуни — 7,5 млн, таджики — 4,8 млн, хаза-
рейці  — 1,5  млн, чараймаки  — 500  тис., таймани  — 110  тис., тей-
мури  — 100  тис. (іранська група); пашаї  — 110  тис., пенджабці  — 
30  тис., цигани  — 20  тис., тіраї  — 20  тис. (індоарійська група); 
белуджі — 110 тис., перси — 40 тис., курди — 10 тис., ормури — 5 тис., 
парачі — 5 тис. (памірські народи); узбеки — 1,3 млн, туркмени — 
545  тис., афшари  — 35  тис., киргизи  — 15  тис. (тюркська група); 
нуристанці — 60 тис., брагуї — 45 тис., араби — 35 тис. (нуристан-
ська група)336. Демографічна ситуація в Афганістані у другій поло-
вині ХХ — на початку ХХІ ст. зазнавала змін у результаті війн і мігра-
цій, зменшення чисельності, темпів приросту населення, окремих 
етносів, перетворення афганської еміграції на  стійкий етно-демо-
графічний фактор, який супроводжував розвиток країни.

Підґрунтя міжетнічних стосунків у Афганістані становила низка 
суспільно-політичних, соціально-економічних і геофізичних чинни-
ків. Наслідком дії останніх у Афганістані стали: взаємодія на обме-
женій території понад двадцяти різних у  етно-лінгвістичному 

334 Див., напр., Босин Ю.В. Национальный состав Афганистана к 70–80-м гг.  — 
С. 124–132; Грюнберг А.А. Зазнач. твір. — С. 54–56; Логашева Б.Р. Зазнач. твір. — С. 33–34.

335 Этнический состав населения Исламского Государства Афганистан [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nationalsecurity.ru/maps/afghanistanethno

336 Там само.
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і культурному плані народів, що перебували на різних щаблях соці-
ально-економічного розвитку; натуральна економіка, анклавна гео-
графія розселення більшості народів країни, слабкість інтеграцій-
них процесів, статичність населення, низький рівень урбанізації; 
становище Афганістану як буферної держави, визначення в XIX ст. 
політичних кордонів країни («лінія Дюранда»), що розділили 
етнічні спільноти.

Аналізуючи суспільно-політичне підґрунтя міжетнічних сто-
сунків в Афганістані, слід зазначити, що ключовою була проблема 
виникнення і  розвитку національного питання в  контексті істо-
ричної і  політичної еволюції афганського суспільства. Як резуль-
тат — домінуюче становище пуштунів, починаючи з Дурранійської 
держави Ахмад-шаха; пуштунський склад правлячих прошарків, 
принцип етнічної сегрегації, політика внутрішнього колоніалізму 
щодо етнічних меншин (т. зв. «непуштунські народи». — Л. Я.), дис-
кримінація у всіх сферах життя; схильність афганських правителів 
до унітарної моделі державного устрою, неприйняття федералізму 
в  будь-якій формі. Як приклад можна навести жорстокі репре-
сивні кампанії правлячих пуштунських кіл щодо етнічних і  релі-
гійних меншин; завоювання Південного Туркестану, Хазараджату, 
Кафіристану, масове переселення в північні провінції Афганістану 
пуштунського населення. Як результат дискримінаційних захо-
дів — антипуштунські рухи і повстання337. Таким чином, оформ-
лена наприкінці XIX  — на  початку XX ст. ідеологія афганського 
націоналізму трансформувалася в  пуштунський шовінізм і  пере-
творилася на  офіційну державну політику (30-ті  — 40-ві роки 
XX ст.), що прогресувала у  другій половині ХХ ст. і  навіть вили-
лася у проблему Пуштуністану — сепаратистський рух пуштунів 
Афганістану і  Пакистану під  гаслом створення незалежної дер-
жави. 

Соціально-економічними основами міжетнічних стосун-
ків в  Афганістані досліджуваного періоду були зіткнення інтере-
сів народів країни у сфері економіки та боротьба за пріоритетний 
доступ до економічних ресурсів, наслідками чого стали: економічна 
нерівність народів; дискримінаційне щодо непуштунів і  немусуль-
ман податкове і  земельне законодавство; перерозподіл земельної 

337 Лалетин Ю.П. Этносы в Афганистане… — С. 356–360.
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власності на користь пуштунів; перехід мас непуштунського земле-
робського населення на  положення орендарів і  батраків; загальна 
економічна відсталість районів мешкання національних меншин; 
силове витіснення непуштунів із стратегічних сфер економіки (тор-
гівля каракулем тощо)338. Показовими у цьому плані були: політика 
переселення пуштунів у північні райони країни і пропуштунський 
характер центрального економічного планування, починаючи 
з  60-х років ХХ ст. (основні економічні проекти реалізовувалися 
в  пуштунських областях (Джалалабад, Хост) або там, де пуштун-
ський прошарок виник у  результаті цілеспрямованої державної 
політики (Афганський Туркестан). 

Зазначені групи факторів впливали на загострення міжетнічних 
протиріч на переломних етапах історії Афганістану, зокрема після 
приходу до  влади Народно-демократичної партії (далі  — НДПА) 
(1978–1992)339. Переддень Саурської революції 1978  р. характери-
зувався загостренням національних проблем афганського суспіль-
ства, що відобразилося у  внутрішньопартійних суперечках НДПА 
(боротьба за  владу фракцій «Хальк» (ідеї пуштунського націона-
лізму) і «Парчам» («непуштунські» етноси з прагненням до політич-
ного реваншу)). 

Загалом можна визначити такі ключові етапи національної полі-
тики НДПА після приходу до влади340.

І етап (квітень 1978–1979) — домінування фракції «Хальк» (Х. Амін, 
Н.М.  Таракі), що мала переважно пуштунський склад. Національне 
питання було зняте з порядку денного, халькісти переслідували своїх 
політичних супротивників, здійснювали репресії проти представни-
ків національних еліт. Політичний курс НДПА викликав збройний 
опір новому режиму в районах проживання етнічних меншин, «піді-
грів» сепаратистські тенденції, ускладнив становище в  зоні пуштун-
ських племен, ініціювавши їх масовий хіджрат на  території сусідніх 
держав. 

338 Лалетин Ю.П. Межэтническое взаимодействие в Афганистане. — С. 292–303.
339 Див. Босин Ю.В. Проблема афганских беженцев. — С. 46–53; Булатов Ю.А. Хальк 

и Парчам: основные этапы борьбы за завоевание политической власти в Афганистане / 
Ю.А.  Булатов.  — М.  : Аспект Пресс, 1997.  — 186  с.; Коргун  В.Г. Интеллигенция 
в  политической жизни Афганистана; Лебедев  К.А. Зазнач. твір; Слинкин  М.Ф. Зазнач. 
твір. 

340 Булатов Ю.А. Зазнач. твір. — С. 112–115.
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ІІ етап (перша половина 1980-х років) — прихід до влади фрак-
ції «Парчам» (Б.  Кармаль), спроба виправити помилки, допу-
щені у національній політиці фракцією «Хальк». Перемога аде-
кватної оцінки стану національного питання в країні вплинула 
на  лібералізацію культурно-мовної політики щодо національ-
них меншин, зміну в  нормах представництва непуштунських 
народів в  органах державної влади, громадських організацій, 
місцевої адміністрації, але, на  жаль, не  мала яскраво вираже-
ного результату. 

ІІІ етап (друга половина 1980-х — початок 1990-х років). НДПА 
на  чолі з  М.  Наджибуллою остаточно відмовилася від  радикаліст-
ських установок у вирішенні національних проблем на користь пря-
мого діалогу з  етнічними і  племінними спільнотами через тради-
ційні адміністративні інститути — джирги. Сформувалася легальна 
опозиція РОТА, що заявляла про  необхідність федералізації 
Афганістану. Проте не виважена етнічна політика НДПА вплинула 
на загострення ситуації в афганському суспільстві, активізацію опо-
зиційних сил, ідеологічним підґрунтям яких виступав антипушту-
нізм. Загострення етноконфесійних протиріч спровокувало довго-
тривалу громадянську війну 80–90-х років ХХ ст.

Після падіння режиму НДПА (1992) боротьба за  владу 
в  Афганістані набула рис затяжного конфлікту. Про  претензії 
на  владу оголосили організації та  військові угруповання, ство-
рені за  етнічною та  релігійною ознаками: Ісламська партія 
Афганістану (Г.  Хекматьяр, ідеологія пуштунського націоналізму, 
кон троль над південно-східними провінціями)341, Ісламське това-
риство Афганістану (Б. Раббані, А. Шах Масуд, підтримка інте ресів 
таджицького клану, захоплення влади в  Кабулі)342, Партія афган-
ської єдності «Вахдат» (підтримка шиїтського Ірану, кон троль 
над Хазараджатом і  деякими районами Кабула), загони генерала 
А. Дустума (узбецький клан, підтримка Ташкента, створення пра-
ктично незалежного утворення на півночі Афганістану з центром 
у Мазарі-Шариф)343.

341 Лебедев К.А. Зазнач. твір. — С. 124.
342 Григорьев С.Е. Панджшер в  1975–1990 годах глазами афганского историка  / 

С.Е. Григорьев. — СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 1997. — С. 113.
343 Спольников В.Н. Зазнач. твір. — С. 198.
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Наслідками громадянської війни в  Афганістані стали розкол 
країни на  сепаратистські етнічні анклави, неконтрольовані кабуль-
ською владою; перетворення за час війни етнічних меншин, раніше 
усунених від  військової служби (привілею пуштунів), у  боєздатні 
сили, здатні відстоювати свої інтереси зі зброєю в руках; ідеологічне 
і  матеріальне сприяння розвитку національних меншин північного 
Афганістану з  боку самостійних середньоазійських держав постра-
дянського простору, де до  влади прийшли їхні етнічні одноплемін-
ники; демографічний фактор — пуштуни (через масовий хіджрат. — 
Л. Я.) перестали бути абсолютною більшістю стосовно решти народів 
країни. Ці фактори дали можливість новій політичній силі  — руху 
«Талібан» — у вересні 1996 р. захопити Кабул і встановити контроль 
над значною частиною Афганістану. Ідеологічним підґрунтям полі-
тики талібів стали пуштунський націоналізм та ісламізм344. 

Доцільним у аналізі внутрішньополітичної ситуації в Афганістані 
є використання компаративного методу та  проведення історичної 
аналогії: наступ талібів 1996 р. на Кабул і події 1929 р. — скинення 
ополченнями пуштунських племен на  чолі з  Надір-ханом узурпа-
торського таджицького режиму Бачаї Саккао, відновлення пуштун-
ської влади в країні345, що ілюструє вихід теми етнічного конфлікту 
в Афганістані на передній план. 

Таким чином, питання про роль мультикультурності в характері 
внутрішньоафганського конфлікту та  сценарії розвитку політичної 
ситуації в  майбутньому залишаються дискусійними. Однозначних 
висновків щодо цього в сучасній науково-публіцистичній літературі 
немає346. Позиції вчених розділилися: чи має конфлікт суто етнокон-
фесійне забарвлення і  не піддається розв’язанню випробуваними 

344 Сикоев Р.Р. Зазнач. твір. — С. 25.
345 Тихонов Ю. Зазнач. твір. — С. 67.
346 Див., напр., Сатторзода А. США и их союзникам выгоден управляемый кон-

фликт в  Афганистане [Електронний ресурс]  / Абдунаби Сатторзода.  — Режим досту-
пу : http://www.fergananews.com/article.php?id=7037; Арунова М. Афганистан на перепу-
тье / М. Арунова // Азия и Африка сегодня. — 2005. — № 1. — С. 16–18; Лавров А. Афга-
нистан без талибов / А. Лавров // Азия и Африка сегодня. — 2006. — № 12. — С. 10–15; 
Лалетин Ю.П. Этносы в Афганистане… — С. 353–378; Международная конференция 
«Сценарии для Афганистана»: Европа и США слишком много вложили в Афганистан, 
чтобы просто уйти [Електронний ресурс].  — Режим доступу  : http://www.fergananews.
com/article.php?id=6988
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засобами дипломатії (пасивна позиція світової спільноти), чи в основі 
протистояння лежить боротьба за  політичну та  економічну владу 
в  країні при чітко вираженому зовнішньому факторі, тоді конфлікт 
потребує активного втручання міжнародних організацій і вирішення 
дипломатичними засобами. 

Найбільш вірогідними в цьому плані видаються дві реалії:
1) релігійний і  етнічний чинники продовжуватимуть відігра-

вати провідну роль у еволюції афганського суспільства. Вони зали-
шаться привабливим інструментом, за допомогою якого різні полі-
тичні сили країни розв’язуватимуть завдання боротьби за владу; 

2) цей погляд пояснює ймовірність виникнення альянсів вчо-
рашніх «етнічних» супротивників, з  одного боку, розколів усере-
дині етнічних рухів, з іншого, тактичних союзів у найрізноманітні-
ших і парадоксальних варіантах, які можуть призвести до швидкої 
і радикальної зміни ситуації в Афганістані. 

Афганське суспільство пройшло за останні два десятки років зна-
чний шлях. Нинішній Афганістан — якісно інша країна, де навряд 
чи можливе абсолютне копіювання політичних сценаріїв 20-х, 50-х 
і  навіть 70-х років ХХ ст. Ні радикальний іслам, ні крайні форми 
етнічного націоналізму не є вже достатніми інструментами для під-
тримки хоча б якогось довговічного і  життєздатного суспільного 
консенсусу, здатного створити у населення країни відчуття єдності 
інтересів. Шлях релігійного і  національного радикалізму  — неми-
нуче зростання загрози внутрішній стабільності в  афганському 
су спільстві і напруженості в стосунках із сусідніми країнами, неясні 
перспективи міжнародного визнання. Процес урегулювання пови-
нен ґрунтуватися на  аналізі перш за  все політичного змісту кон-
флікту. Зусилля міжнародного співтовариства мають бути націлені 
на  пошук балансу групових інтересів і  компромісу персональних 
амбіцій керівників протилежних сил. Це може стати дієвим кроком 
на шляху встановлення миру в Афганістані і зміцнення стабільності 
на Середньому Сході та в Центрально-Азійському регіоні.

Контраверсійний характер досліджуваної проблеми (креативна 
та  деструктивна складові мультикультурності в  історичному роз-
витку афганського суспільства) визначає перспективність продов-
ження наукового пошуку в  руслі етнічної історії та  етнопсихоло-
гії.
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L. Yampolska

MULTICULTURALISM 
AS A CONFLICT-GENERATING FACTOR 
OF INTER-ETHNIC RELATIONS 
OF AFGHANISTAN IN THE SECOND HALF 
OF THE 20TH — 
BEGINNING OF THE 21ST  CENTURIES

The article is  devoted to  the analysis of  multiculturalism 
as  a  conflict-generating factor in  the  conditions 
of  politicization of  ethnicity, the  unbalanced national 
policy in  times of  crisis development of  Afghanistan 
in  the  second half of  the 20th   — beginning of  the 21st  
centuries. Ethnic and cultural heterogeneity of  Afghan 
society, the origins of ethnic problems, the ethnic politics 
of the state after coming to power the People’s Democratic 
Party of  Afghanistan (1978–1992), during the  rule 
of  the Mujahideen and the  Taliban (1992–2001) and 
the period of American occupation have been researched. 
The  scenarios of  situation development in  Afghanistan 
in the early 21st  century have been simulated.

Key words: multiculturalism, conflict-generating factor, 
ethnicity, ethnic politics, People’s Democratic Party 
of Afghanistan, Mujahedeen, Taliban.
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УДК 327(477+497.1)

Саган Г.

АКТУАЛІЗАЦІЯ «РУСИНСЬКОГО ПИТАННЯ» 
В ХОРВАТІЇ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст .: 
ВИТОКИ ТА НАСЛІДКИ

У статті висвітлено розкол у  середовищі укра-
їнської діаспори у  Хорватії, який почав посилюва-
тися в  останні роки. Простежується, як русини 
Хорватії почали демонструвати свою окреміш-
ність і  віддаленість від  українців. Дається оцінка 
суспільній діяльності обох частин діаспори  — 
української та  русинської, доводиться, що такі 
сепаратистські тенденції мають політичне під-
ґрунтя.

Ключові слова: українська діаспора в  Хорватії, 
русини, русинське питання, Союз русинів та  україн-
ців Хорватії.

Міжнародний авторитет нашої держави, по-
літична відповідальність перед титульною нацією й  навіть те-
риторіальна цілісність країни перебувають у прямій залежності 
від співпраці України зі своїми діаспорами. Адже діаспора — це 
надзвичайно потужний промоутер державницьких інтересів 
України у  зарубіжжі. З  огляду на  це для  науковців актуальним 
є дослідження усіх процесів, які відбуваються у  житті зарубіж-
них українців. Сепаратистські тенденції, які останнім часом спо-
стерігаються в  українських діаспорах, без  сумніву, негативно 
позначаються на  нашій державі. Аби їх нейтралізувати та  запо-
бігати їм у майбутньому, варто детально вивчати життя діаспори. 
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Особливу увагу слід приділяти завжди активній діаспорі україн-
ців на  Балканах  — зараз це кілька осередків, що існують у  но-
вих незалежних країнах, які виникли на  території колишньої 
Югославії.

Однією з  найпотужніших є українська діаспора в  Хорватії. 
Українці тут становлять традиційну національну автохтонну мен-
шину, тобто таку, що проживає на цих теренах понад 100 років 
(у 2000 р. відсвяткували 100-річчя). 100 років тому українці пере-
селились у  Хорватію з  Західної України (точніше з  Галичини 
та Закарпаття, з Лемківщини (південно-східної Польщі) та з пів-
нічної Буковини, тобто з земель, які наприкінці ХІХ — на початку 
ХХ ст. перебували в  одній державі  — Австро-Угорській імпе-
рії. Українці осіли переважно в Боснії та Славонії, нині це тери-
торіально-адміністративні одиниці двох жупаній Республіки 
Хорватія  — Бродсько-Посавської та  Сісачко-Мославачкої347. 
Переселенці з  Закарпаття та  Лемківщини традиційно назива-
ють себе русинами, з Галичини та північної Буковини — україн-
цями. 

Однак перші переселенці з  України з’явилися на  хорват-
ських землях значно раніше  — ще 1745  р. З  1835  р. до  схід-
ної Славонії (нині це Вуковарсько-Сремська жупанія Хорватії) 
з Воєводини (Сербія) переселилися українці, предки яких похо-
дили з  Карпат і  Пряшівщини. Саме вони називали себе руси-
нами і  розмовляли русинським діалектом. Тривалий час існу-
вання двох етнонімів не  викликало жодних суперечок серед 
діаспорян. Усі вони вважали себе українцями, а Україну — кра-
їною походження своїх предків. Проте останніми роками рито-
рика дещо змінилася: так зване «русинське питання» набуло 
політичного забарвлення, що призвело до розколу колись єди-
ної діаспорної спільноти.

Життя українців на  Балканах вивчають не  лише українські, 
а й зарубіжні дослідники. Велику роботу в цьому напрямі проводять 

347 Бурда С. Історія і  актуальні проблеми українців та  русинів Хорватії  // Україн-
ці Хорватії. Матеріали і документи. Кн. 1: Документи і матеріали / С. Бурда. — Загреб, 
2002. — С. 173–174.
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вітчизняні науковці В.  Євтух348, С.  Качараба349, В.  Козлітін350, 
В.  Піскун351, В.  Трощинський352, О.  Малиновська353 та  ін. У  їхніх 
розвідках досліджується історія становлення українських діаспор 
переважно у Сербії, Боснії та Герцеговині. Хронологічно праці охоп-
люють період з кінця ХІХ до середини ХХ ст. Ближчими до нашого 
дослідження є праці М. Нагірного354, в яких обґрунтовано спросто-
вується намагання протиставити сучасній самоназві етносу «укра-
їнці» більш ранню назву «русини» та  спекуляції різного ґатунку 
щодо окремішності русинської етнічності. 

До вже існуючого доробку в  цій статті долучено документи 
і матеріали, видані зарубіжними українцями355. Чимало відомо стей 
почерпнуто з  офіційних сайтів Посольства України в  Республіці 

348 Євтух В.Б. Закордонне українство / Євтух В.Б., Трощинський В.П., Попок А.А. — 
Київ, 2005.

349 Качараба С.П. Греко-католицька церква у ставленні до української еміграції з Га-
личини наприкінці XIX — на початку XX ст. / С.П. Качараба // Вісник Львівського уні-
верситету. Серія історична. — Львів, 2011. — Вип. 46. — С. 116–130; Його ж. Душпас-
тирська опіка Греко-католицької церкви над українською еміграцією у Боснії та Герце-
говині (кінець XIX  — початок ХХ ст.)  // Вісник Львівського університету. Серія істо-
рична. Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету. Спец. вип. 49. — 
Львів, 2013. — С. 130–143; Його ж. Еміграційна політика Польщі та її реалізація на За-
хідній Україні (1919–1939) // Проблеми слов’янознавства. — Львів, 2002. — Вип. 52. — 
С. 73–85; Його ж. Оповідання і чутки про еміграцію в Галичині наприкінці ХІХ — на по-
чатку ХХ ст. // Народознавчі зошити. — Львів, 1999. — № 2. — С. 150–153.

350 Козлитин В.Д. Российская и украинская эмиграция в  Югославии 1919–1945  / 
В.Д. Козлитин. — Харьков, 1996.

351 Піскун В.М. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття) / 
В.М. Піскун. — Київ, 2006.

352 Трощинський В.П. Українці в світі  / В.П. Трощинський, А.А. Шевченко. — К.  : 
ВД «Альтернатива», 1999. — Т. 15. — 350 с.

353 Малиновська О. Українська діаспора в південнослов’янських землях: короткий 
історичний нарис / О. Малиновська // Українська діаспора. — Число 8. — Київ–Чика-
го, 1995. — С. 12–24.

354 Нагірний М. Хорватські русини та українці: суспільство, ідентичність, культура 
наприкінці ХХ століття / М. Нагірний. — Нововолинськ, 2012; Лук’янчук С. Національ-
ний розвиток українців Хорватії у другій половині ХVІІІ —  на початку ХХІ ст.: Істори-
ко-мовний аспект / Лук’янчук С., Нагірний М., Савчук О. // Наукові виклади. 2011. — 
№ 6. — С. 56–60.

355 Українці Хорватії. Матеріали і документи. Кн. 1: Документи і матеріали. — За-
греб, 2002.
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Хорватія, державних інституцій Республіки Хорватія, громадських 
організацій українців та русинів у Хорватії тощо.

Згідно з  останнім службовим переписом населення, у  2011  р. 
русинів та  українців у  Хорватії налічується менше 4000, хоч один 
із активних діячів української діаспори в Хорватії Славко Бурда — 
перший заступник Голови Європейського конгресу українців 
Республіки Хорватія — зазначає, що їх значно більше. За весь період 
існування діаспори на землях Хорватії українцям довелося подолати 
чимало труднощів матеріального та духовного характеру, проте ні 
війни, ні тиск різних політичних режимів, ні економічні кризи тощо 
не знищити національну ідентичність української меншини на тере-
нах Хорватії. 

У середині 60-х років ХХ ст. активні роботи з  об’єднання діа-
спорян на  Балканах розгорнула українсько-русинська інтеліген-
ція Хорватії, яка розпочала свою діяльність зі  створення товари-
ства, яке б згуртувало навколо себе активістів української діаспори 
не  тільки Хорватії, а  й  усієї Югославії. Ініціаторами заснування 
такого товариства стали русинські письменники м.  Срем. Вони 
регулярно збиралися, обговорювали злободенні питання, що акти-
візувало культурну діяльність української спільноти Югославії. 
Перша зустріч відбулася 4 грудня 1966 р. у с. Бікіч-Долу неподалік 
м.  Шид. Формальним організатором заходу стало культурно-мис-
тецьке товариство «Іван Котляревський», реальними ж  — пись-
менники Василь Мудрий, Стефан Гудак, Володимир Бесерміні 
та Володимир Костельник. На першому зібранні були присутні полі-
тики, керівники Соціалістичного союзу робітничого народу міст 
Шид і Вуковар, видавці «Руського слова» з м. Нові Сад та часопису 
«Шветлосц»356.

На цьому засіданні письменники поставили перед собою 
кілька завдань, які мали реалізувати у  процесі культурно-просвіт-
ньої діяльності, зокрема: 1) утвердити місце русинсько-україн-
ської357 літератури як рівної із сербською, хорватською та загалом 

356 Приготовки и снованє Союзу Русинок-Українцох Горватскей. 30 роки Союзу 
русинох и українцох Горватскей / [упорядкував Влад Костельник]. — Вуковар, 1998. — 
С. 28.

357 Термін «українсько-русинська» (наприклад, література) взято з програмного до-
кумента Союзу, що свідчить про відсутність розмежування на українську і русинську, 
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із  югославською літературою; 2) віднайти спосіб налагодити літе-
ратурні зв’язки з регіонами України, звідки свого часу емігрували 
переселенці до Югославії; 3) визначити місце русинсько-української 
літератури в європейській дійсності тощо. Письменники прийняли 
рішення раз на рік збиратися на засідання й обговорювати тематику 
творчої діяльності літераторів, друкувати їхні твори у збірках пись-
менників Югославії та  окремих республік: Хорватії, Сербії, Боснії 
і  Герцеговини. Найкращі роботи русинсько-українських письмен-
ників планувалось перекладати й видавати хорватською, сербською, 
македонською та  іншими мовами народів Югославії. Було ство-
рено й виборний орган товариства — координаційну раду, до якої 
увійшли Василь Мудрий, Стефан Гудак, Володимир Бесерміні 
та Володимир Костельник. 

Зібрання письменників української діаспори привернуло увагу 
не  тільки представників української діаспори, а  й  частини юго-
славської спільноти. Свідченням цього, зокрема, стало обговорення 
шидського зібрання в різних інформаційних інституціях Югославії. 
Про  нього писали у  загребському щоденнику “Glasnik”, говорили 
на «Радіо-Загреб», розповідали в усіх діаспорних виданнях і радіо-
передачах358. 

28 травня 1967  р. відбулося засідання координаційної ради 
у с. Петровец, на якому було вирішено кілька актуальних на той час 
питань, пов’язаних із культурною діяльністю української діаспори, 
а саме: сформовано розширену раду при видавництві «Руське слово» 
у  м.  Нові Сад; обговорено підготовку до  зібрання молодих русин-
сько-українських письменників у  м.  Шид; проаналізовано стан 
справ підготовки до святкування двадцятиліття КМТ імені Якима 
Гарді тощо. На  діяльність, яку розгорнули русинсько-українські 
письменники, позитивно вплинула фінансова підтримка общин-
ної скупщини Вуковара, яка 17 жовтня 1967  р. виділила 1,4 тис. 
динарів для  реалізації їхніх планів. Кошти пішли на  організацію 
літературних вечорів, видання книг, покриття витрат, пов’язаних 

а сприйняття діаспорою на Балканах того чи  іншого факту, явища чи процесу як єди-
ного цілого.

358 Приготовки и снованє Союзу Русинок-Українцох Горватскей. 30 роки Союзу 
русинох и українцох Горватскей / [упорядкував Влад Костельник]. — Вуковар, 1998. — 
С. 29–30.



ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ФІЛОСОФІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 129

із засіданнями координаційної ради та зборами асоціації письмен-
ників.

Після кількох засідань координаційної ради 24 грудня 1967  р. 
у с. Петровец відбулося друге засідання письменників, що привер-
нуло увагу частини югославської громадськості та  представників 
влади. Від  останніх були присутні секретар общинного комітету 
Союзу комуністів Хорватії в  м.  Вуковар Мілош Попович, голова 
общинної скупщини м. Звонко Шполяр, голова общинного Союзу 
робітничого народу Хорватії Мато Правич і  ще більше десяти 
представників владних інституцій та  наукових установ Югославії. 
Майже всі вони у своїх виступах дали схвальну оцінку діяльності 
русинсько-українських письменників, спрямовану на  активіза-
цію культурно-освітнього життя цієї національної меншини. Самі 
ж ініціатори зібрання відзначили, що не сподівалися на таку увагу 
до започаткованої лише торік справи. 

Головним підсумком другого засідання стала ухвала Програми 
діяльності русинсько-українських письменників Срему, Славонії 
та Боснії на 1968 рік359. У ній наголошувалося на об’єктивній необхід-
ності інституційного об’єднання активістів діаспори, яке б охопило 
всі регіони компактного проживання українців і  русинів Хорватії. 
Наприкінці 1967  р. було розпочато роботу із  заснування Союзу 
русинів та українців Хорватії. Передусім потрібно було залагодити 
низку формальностей із владою, яка мала дати дозвіл на створення 
організації. 5 січня 1968  р. відбулося засідання Комісії з  питань 
народностей республіканської конференції Соціалістичного союзу 
робітничого народу Хорватії, на  якому голова Комісії І.  Бієлич 
позитивно оцінила намагання створити Союз русинів та українців 
Хорватії. На  засіданні виступив В.  Костельник  — відомий україн-
ський письменник діаспори, який зазначив, що вперше на зібранні 
Комісії обговорюються потреби русинів та українців360.

Отримавши схвалення своїх намірів щодо створення Союзу, 
ініціативна група почала ще активніше працювати як на  терито-
рії Хорватії, так і  в інших регіонах Югославії, де проживали пред-
ставники української діаспори. Їхні старання незабаром дали пози-
тивні результати. 25 лютого 1968 р. у присутності великої кількості 

359 Там само. — С. 46–50.
360 Там само. — С. 53.
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гостей  — представників місцевої влади, інтелігенції та  активіс-
тів української діаспори — у Вуковарі було урочисто проголошено 
створення Союзу русинів та українців Хорватії, який став основним 
центром організації громадського та культурного життя українців 
і русинів Хорватії.

Нові виклики постали перед українсько-русинською громадою 
Хорватії у ХХІ ст. Їх характер, на нашу думку доволі часто має полі-
тичне підґрунтя. Так, чимало проблем виникло у  контексті визна-
чення національної ідентичності. Йдеться, зокрема, про намагання 
деяких русинських активістів протиставити сучасній самоназві 
етносу «українці» більш ранню назву «русини» та  спекуляції різ-
ного ґатунку щодо окремої так званої «русинської етнічності». За всі 
роки існування української діаспори в Хорватії ні діаспоряни, ні міс-
цева влада не ставили це питання у такому розрізі: усі з розумінням 
сприймали існування двох етнонімів «русини» й «українці» як назви 
однієї національної меншини. 

Подібні ситуації, пов’язані з питанням русинства, на початку 90-х 
років ХХ ст. пережили українські діаспори в  Словаччині, Польщі, 
Румунії. Не оминула ця проблема і Закарпаття. Ідея існування руси-
нів як окремого етносу належить американсько-канадському вче-
ному угорсько-українського походження Павлу Маґочі  — автору 
фундаментальної праці «Формування національної самосвідо-
мості: Підкарпатська Русь (1848–1948)» (авторизований переклад 
якої з англійської виданий 1994 р. в Ужгороді українською мовою). 
Без сумніву, треба віддати належне зусиллям науковця щодо ста-
новлення українознавчих студій у  Гарвардському університеті361, 
фундаментального дослідження історії українських земель і  наро-
дів362. Однак обстоюване ним твердження про те, що русини, у тому 
числі закарпатські українці, є окремим східнослов’янським народом, 
який сформувався в  Центральній Європі, свого часу завдало зна-
чної шкоди національній єдності українців як в Україні, так і  за  її 

361 Віднянський С.В. Магочій Павло-Роберт [Електронний ресурс]  / С.В. Віднян-
ський // Енциклопедія історії України. Т. 6: Ла-Мі / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. / 
НАН України, Інститут історії України.  — Київ, 2009.  — Режим доступу  : http://www.
history.org.ua/?termin=Magochy_P

362 Маґочій П.-Р. Україна: історія її земель та народів / П.-Р. Маґочій. — Ужгород, 2012.
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межами. Актуалізувалося це питання (не в  найкращому варіанті) 
й у Хорватії на початку ХХІ ст. 

Українські науковці дослідили, зробили ґрунтовний аналіз праць 
прихильників теорії русинства й  науково обґрунтували її хиб-
ність. Так, М. Панчук аргументовано довів безпідставність доводів 
П. Маґочі363, вказавши на ледь помітні зміщення акцентів, хроноло-
гічні неточності й  авторську упередженість при мотивації дій тих 
чи інших політичних сил, їхніх лідерів, які діяли у регіонах, де збере-
глася самоназва «русини». Висновок М. Панчука: політичне русин-
ство загрожує етнічній і політичній єдності України, її незалежності, 
тому заперечити цю теорію  — означає забезпечити вільний соці-
ально-економічний, політичний і духовний розвиток українського 
народу, всіх національних громад України. 

Історико-філологічні дослідження С. Лук’янчук, М. Нагірного364 
та  О.  Савчука365 на  прикладі Хорватії також обґрунтовано спро-
стовують намагання П.  Маґочі та  його однодумців протиставити 
сучасній самоназві етносу «українці» більш ранню назву «русини» 
й  спекуляції різного ґатунку щодо окремішності русинської етніч-
ності. Автори вказують на  нагнітання цієї проблеми, з  одного 
боку, деякими лідерами діаспори (І.  Мудрим, віце-президентом 
Координаційної ради представників русинської меншини), а з дру-
гого — деякими законодавчими змінами в Хорватії. Так, 25 квітня 
2001  р. було прийнято зміни до  Конституції Хорватії, за  якими 
в  «Історичних основах» згадувалися (на відміну від  першого варі-
анта 1990 р.) і русини, й українці, причому як два окремі народи, хоч 
і перелічені один за одним366. Таке трактування закріплене і в остан-
ніх змінах до конституції від 16 червня 2010 р.367. 

363 Панчук М. Політичне русинство в Україні [Електронний ресурс] / М. Панчук // 
Політична думка. — 1995. — №2–3 (6). — С. 116–123. — Режим доступу  : http://lemky.
com/86-politichne_rusynstvo_v_ukraini.html

364 Нагірний М. Хорватські русини та українці: суспільство, ідентичність, культура 
наприкінці ХХ століття / М. Нагірний. — Нововолинськ, 2012.

365 Лук’янчук С., Нагірний М., Савчук О. Національний розвиток українців… — С. 56–60.
366 Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) [Електронний ресурс].  — Режим до-

ступу : http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/232289.html. — Назва з екрана.
367 Promjena Ustava Republike Hrvatske (2010) [Електронний ресурс]. — Режим досту-

пу  : http://hr.wikisource.org/wiki/Promjena_Ustava_Republike_Hrvatske_%282010.%29.  — 
Назва з екрана.
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З 2002  р., після схвалення Конституційного закону про  права 
національних меншин, русинам були надані місця у  Радах мен-
шин у  Вуковарсько-Сремській жупанії, м.  Вуковар, в  общинах 
Богдановці й  Томполевці, а  також місця представників меншин 
у м. Загреб й Oсієчко-Баранському окрузі. У 2004 р. у Хорватії схва-
лено закон про захист національних меншин, на підставі чого засно-
вано окремі координаційні ради як української, так і  русинської 
національних меншин. У вересні 2009 р. Рада у справах національ-
них меншин Хорватії схвалила пропозицію Координаційної ради 
представників русинської меншини затвердити їхні офіційні сим-
воли у  Хорватії. Офіційним гербом русинів став щит з  ведмедем 
та  елементи хорватського герба-шахівниці, а  урочистим гімном  — 
пісня «Браття-русини». Було встановлено і  День русинської мен-
шини — 25 травня368. 

На лідерські амбіції деяких діячів у  середовищі української 
націо нальної меншини як чинник сепаратистських настроїв в укра-
їнсько-русинській діаспорі свого часу (2010) вказував С.  Бурда. 
Зокрема, він зазначав, що результатом суперечок всередині «Союзу 
русинів і українців Хорватії» (далі — СРУХ) та бажанням окремих 
осіб здійснювати власну політику культурного розвитку української 
меншини у Хорватії став вихід із СРУХ у 2008 р. чотирьох україн-
ських культурнo-мистeцьких товариств і  формування Української 
громади Республіки Хорватія. За  цих обставин на  початку 2014  р. 
із назви «СРУХ» вилучили слово «українців», і Союз почав гуртувати 
навколо себе лише русинські організації. «Українська громада»369 
нині налічує понад 400 членів, 350 з яких — українці. Хочеться спо-
діватися, що це тимчасові зміни, які не приведуть до якихось незво-
ротних процесів і не нашкодять українській діаспорі в Хорватії. 

368 Лук’янчук С., Нагірний М., Савчук О. Національний розвиток українців… — С. 59.
369 Організації-члени Української громади Республіки Хорватії: «Українська грома-

да міста Загреб» (Загреб), Українське культурно-просвітницьке товариство «Кобзар» (За-
греб), Українське культурно-просвітницьке товариство «Дніпро» (Рієка), Українське куль-
турно-просвітницьке товариство «Калина» (Умаг), Культурно-просвітницьке товари-
ство українців «Карпати» (Липовляни), Українське культурно-просвітницьке товариство 
«Україна» (Славонський Брод), Українське культурно-просвітницьке товариство ім. Тара-
са Шевченка (Каніжа), Українське культурно-просвітницьке товариство ім. Андрія Пели-
ха (Шумече), Українське культурно-просвітницьке товариство ім. Лесі Українки (Осієк), 
Українське культурно-просвітницьке товариство ім. Івана Франка (Вуковар).
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З огляду на  останні події у  житті української діаспори в  Хорватії 
складно оцінити перспективи об’єднання русинів та  українців. 
Посольство України в Хорватії бере активну участь у житті обох частин 
роз’єднаної діаспори. Так, Українська громада РХ звітує, що за останні 
два роки (2014–2015) разом зі  співробітниками посольства відзначала 
важливі для  українського народу подій: покладались вінки до  пам’ят-
ника жертвам концентраційного табору в  Ясеновцу, вшановувались 
пам’ять загиблих бійців Третього українського фронту в Ілоку та жертв 
Вітчизняної війни в Хорватії, спільно були проведені заходи в пам’ять 
про жертв Чорнобильської катастрофи тощо370. 

У середині січня 2015  р. Посол України в  Хорватії О.  Левченко 
зустрічався з  активістами русинської громади, інформував їх 
про механізми реалізації Мінських угод, про події на Сході України 
і в Криму. Також обговорювалися шляхи подальшої співпраці Союзу 
русинів РХ з Посольством. А вже 31 січня 2016 р. О. Левченко відві-
дав ювілейний 50-й Бал Русинів Республіки Хорватія, який відбувся 
у Вуковарі. Цей традиційний культурний захід зібрав русинів з усіх 
товариств, які працюють у Хорватії371. 

Аналіз діяльності русинської й  української спільнот у  Хорватії 
за останні роки дає підстави для таких висновків. Хорватські українці 
не тільки активно підтримують свою національну ідентичність, а й спів-
працюють з  хорватськими державними інституція та  Посольством 
України в Хорватії; вшановують усі свята та пам’ятні події як Хорватії, так 
і України; демонструють співчуття щодо сучасних подій в Україні, мате-
ріально і духовно допомагають воїнам АТО та їхнім дітям. 

Русини Хорватії співпрацюють з хорватськими державними інсти-
туціями та Посольством України в Хорватії; усі їхні мистецькі та гро-
мадські заходи спрямовані на утвердження ідеї, що русини — це окре-
мий народ зі своєю мовою, піснями, танцями тощо, і жодної згадки 
про  своє коріння, прабатьківщину. У  виданнях Союзу русинів РХ 
«Думки з Дунаю», «Нова думка» практично відсутні слова «Україна», 

370 Звіт про виконання плану та програми Української громади Республіки Хорва-
тія (за період від 1 вересня 2014 року до 30 червня 2015 року) [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http:// www.ukrainianworldcongress.org/.../RZZ2015/. — Назва з екрана.

371 Посол України в  Хорватії Олександр Левченко відвідав ювілейний 50-й Бал 
Русинів Республіки Хорватія [Електронний ресурс].  — Режим доступу  : http://croatia.
mfa.gov.ua/ua/press-center/news/44406-posol-ukrajini-v-khorvatiji-oleksandr-levchenko-
vidvidav-juvilejnij-50-j-bal-rusiniv-respubliki-khorvatija
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«український» тощо. Фотоматеріали журналів теж демонструють від-
хід від усього українського — ніде немає символіки української дер-
жави, все рідше діаспоряни одягаються у  традиційні українські 
вишиванки та інше. Серед заходів, до яких вони долучаються чи орга-
нізовують, немає жодного, пов’язаного з творчістю українських мит-
ців Т. Шевченка, Лесі Українки чи когось іншого. Ніяк не реагують 
вони й на сучасне та минуле суспільно-політичне життя в Україні.

А ще не так давно русинські лідери та «Нова думка» висловлю-
вали інші думки. Так, русинський письменник В.  Костельник тер-
міни «рутени, русини» пояснював як одні з найдавніших народних 
назв українців372. Автори чи  коментатори текстів «Нової думки» 
часто після терміна «український» у дужках зазначали і (або) «русь-
кий» («русинський»)373. Зазначення «руською, тобто українською», 
свідчить про те, що автори стояли на позиції: «русини» — це укра-
їнці374. Фактично лейтмотивом більшості публікацій «Нової думки», 
принаймні наприкінці ХХ ст., було твердження: «русин»  — тради-
ційна, а «українець» — актуальна назва того самого народу.

Нині представники русинських та українських товариств намага-
ються разом не приходити на ті чи інші заходи. Так, у Новому Загребі 
є велика магістральна вулиця за назвою «Українська», що розмежо-
вує райони Травно, Утрине і Сопот. Свою назву вона дістала на знак 
вдячності Україні, яка перша з країн-членів ООН визнала незалеж-
ність Хорватії 8 вересня 1991 р. У  цьому ж кварталі також розта-
шовані вулиці Австрійська, Ватиканська, Ісландська та  Німецька, 
названі на честь інших країн, котрі не забарилися офіційно визнати 
Хорватію незалежною державою. 10 жовтня 2015 р. у  Загребі уро-
чисто відзначили День Української вулиці. У  святкуванні взяли 
участь представники української громади Хорватії, Посол України 
в Республіці Хорватії О. Левченко, співробітники української амба-
сади, громадські діячі Загреба. Був присутній український поет 
Олександр Ірванець. Жодний представник від русинської спільноти 

372 Костелник В. Рускосц («русинство») на Горннци и у швеце / В. Костелник // Нова 
думка. — Загреб, 1991. — № 86. — С. 53.

373 Удвари и фразеологийни словник лемковских (руских) диялектох // Нова дум-
ка. — Загреб, 1991. — № 88. — С. 28.

374 Румянцев О. Галичина — Боснія — Воєводина. Українські переселенці з Галичи-
ни на території югославських народів в 1890–1990 роках / О. Румянцев. — Київ, 2008.
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не  прийшов, хоча ще кілька років тому вони спільно відвідували 
це щорічне свято. Захід почався біля нещодавно встановленого 
пам’ятника Тарасові Шевченку. Хор українського культурного това-
риства «Карпати» з  Липовлян виконав гімни Хорватії “Lijepa naša 
Domovino” та України «Ще не вмерла Україна». Культурна програма 
продовжувалася біля пам’ятного каменя на  Коперниковій вулиці, 
біля якого виріс уже чималий каштан — символ Києва375.

Будемо сподіватися, що обидві групи української національної 
меншини у Хорватії, незважаючи на різні політичні й національні 
провокації, відновлять свою співпрацю, припинять пошуки причин 
своєї окремішності, подолають сепаратистські амбіції і  дбатимуть 
про подальше збереження своєї ідентичності, ознайомлюватимуть 
світ з багатою українською культурою. У цьому контексті важливого 
значення набуває і  позиція України, її політика щодо збереження 
численних діаспор, зокрема й найдавнішої — на Балканах.

G. Sagan

ACTUALIZATION OF THE “RUSYN ISSUE” 
IN СROATIA AT THE BEGINNING 
OF THE 21ST CENTURY: 
ORIGINS AND CONSEQUENCES

The article highlights the  split within the  Ukrainian 
diaspora in  Croatia which has developed in  recent 
years. It  is  shown how the  Rusyns of  Croatia began 
to  demonstrate their separateness and distance 
from the Ukrainians. It is carried out evaluation of social 
activity of  both parts of  diaspora— the  Ukrainian  
and  the  Rusyn, proved that these separatist tendencies 
are politically motivated.

Key words: Ukrainian diaspora in Croatia, Rusyns, Rusyn 
issue, Union of Rusyns and Ukrainians of Croatia.

375 Відмарович Джуро У  суботу, 10 жовтня, у  Загребі врочисто відзначили День 
Української вулиці [Електронний ресурс] / Джуро Відмарович. — Режим доступу : http://
ukr-net.info/14352/
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РОЗДІЛ 4
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
ХХ–ХХІ ст.

УДК 94 (477) (476) «1918»

Гейда Р.

ВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
ЧАСІВ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО 
З БІЛЬШОВИЦЬКОЮ РОСІЄЮ 
(КВІТЕНЬ — ЛИСТОПАД 1918 р .)

У статті розкрито політичні аспекти співро-
бітництва між  Українською Державою гетьмана 
Павла Скоропадського і радянською Росією упродовж 
квітня  — листопада 1918 р., досліджено напрями 
та пріоритети двосторонніх зв’язків на фоні склад-
ної внутрішньо- і  зовнішньополітичної ситуації. 
Окрема увага приділена ролі української дипломатії 
у спробі налагодити міждержавні відносини. 

Ключові слова: Українська Держава, РСФРР, 
П.  Скоропадський, українсько-російські мирні перего-
вори, мирний договір, Гетьманат. 

У зовнішньополітичній діяльності Української 
Держави упродовж 1918  р. російський вектор був досить склад-
ним. Найбільш суперечливо вибудовувалися стосунки України 
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часів Павла Скоропадського з  більшовицькою Росією. Українські 
дослідники приділяють недостатню увагу вивченню цієї теми. 
Найскладнішим є питання про наявність та інтенсивність контактів 
Гетьманату з  радянською Росією. Недостатньо висвітлено ставлен-
ня та думки лідерів двох країн щодо переговорів про мир протягом 
квітня — листопада 1918 р. Розгляд цих проблем допоможе глибше 
проаналізувати міждержавні відносини між більшовицькою Росією 
та Україною часів П. Скоропадського. 

Метою статті є аналіз політичних стосунків між  Українською 
Державою і  радянською Росією упродовж квітня  — листопада 
1918  р., висвітлення дипломатичної діяльності українського уряду 
в  контексті захисту національних інтересів українців, розкриття 
місця зовнішньополітичного курсу країни в системі східноєвропей-
ських міжнародних відносин означеного періоду.

Завдання дослідження полягають у  висвітленні особливос-
тей дипломатичних та військово-політичних відносин Української 
Держави з радянською Росією з квітня до листопада 1918 р.; обґрун-
туванні ставлення іноземних країн до прагнень Української Держави 
підписати мирний договір з РСФРР; розкритті місця і ролі україн-
сько-радянських стосунків у формуванні та розвитку українського 
національного руху.

Взаємини Української Держави за  часів П.  Скоропадського 
з  радянською Росією хоч і  є недостатньо вивченою темою, однак 
знайшли певне відображення у  розвідках українських дослідни-
ків. Вагомий внесок у  розробку досліджуваної теми здійснили 
Д.  Дорошенко376, О.  Бойко377, В.  Пархоменко378 та  ін. На  осо-
бливу увагу заслуговують офіційні документи, що містяться у збір-
нику матеріалів, присвяченому процесу мирних переговорів 

376 Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Українська Гетьманська Держава 
1918 р. / Д. Дорошенко. — Ужгород, 1930. — 512 с.

377 Бойко О.Д. Питання території і  кордонів України в  аналітичній записці 
Д. Донцова «О границях Української Держави під взглядом політичним» [Електронний 
ресурс]  / О.Д.  Бойко.  — Режим доступу  : http://www.stattionline.org.ua/histori/107/199-
83-pitannya-teritoriї-i-kordoniv-ukraїni-v-analitichnij-zapisci-d-doncova-o-granicyax-
ukraїnskoї-derzhavi-pid-vzglyadom-politichnim-1918.html

378 Пархоменко В. Зовнішня політика Гетьманату П. Скоропадського в мемуарній 
літературі [Електронний ресурс] / В. Пархоменко. — Режим доступу : http://www.nbuv.
gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nz_i/2011_14/statti/12.pdf
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між Україною та РСФРР379. Крім того, цінними для нас стали спогади 
глави Української Держави гетьмана Павла Скоропадського380.

На початку 1918  р. Українська Держава перебувала у  складній 
внутрішньо- та  зовнішньополітичній ситуації. Оскільки більшо-
вицька Росія була однією з сусідніх держав, то Україна змушена була 
шукати шляхи співпраці з нею. 

Необхідність зносин з  РСФРР випливала для  Української 
Держави із загальнополітичного курсу, спрямованого на ліквідацію 
стану воєнного протистояння між  двома країнами, врегулювання 
дипломатичних, політичних, економічних, торговельних відно-
син, поділу боргів і державного майна колишньої Росії, будівництва 
національних збройних сил, розв’язання територіальних та  інших 
спірних проблем, що виникли внаслідок розпаду Російської імпе-
рії381.

Одним із  найважливіших питань для  зовнішньої політики 
Української Держави було підписання миру з Росією382. Однак дер-
жави не мали спільного вирішення жодної з цих проблем. Керівники 
Української Держави і  більшовицькі лідери не  приховували того, 
що країни ворогують. Проте це не виключило перспективу зв’язків 
між  ними. Згодом П.  Скоропадський у  своїх мемуарах заперечу-
вав наявність будь-яких стосунків його адміністрації з  більшо-
виками, за  винятком відновлення двох залізничних маршрутів: 
Київ — Москва та Київ — Петроград. Та це твердження не зовсім 
відповідало дійсності, Гетьману було невигідно висвітлювати наяв-
ність контактів з головним ворогом його держави383.

Варто зазначити, що детальнішу інформацію про  взаємини 
Гетьманату П. Скоропадського з більшовиками ми знаходимо у роз-
відці сучасника тих подій Д.  Дорошенка, міністра закордонних 
справ гетьманського уряду. Так, у  своїй праці він зазначає, що ще 
за умовами Брестського договору, Росія взяла на себе зобов’язання 

379 Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР. 1918 рік. Протоколи 
і стенограми пленарних засідань  : зб. документів і матеріалів / [упоряд. О.І. Лупандін, 
І.В. Раллє, Л.В. Яковлева]. — Київ — Нью-Йорк — Філадельфія, 1999. — 366 с.

380 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 — грудень 1918 рр. / П. Скоропадський. — 
Київ : Україна, 1992. — 493 с.

381 Мирні переговори… — С. 8.
382 Дорошенко Д. Зазнач. твір. — С. 162. 
383 Пархоменко В. Зазнач. твір. 
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укласти мир з Україною. У свою чергу, Рада міністрів УНР квапила 
радянський уряд Росії, надіславши 30  березня 1918  р. ноту з  про-
позицією негайно розпочати переговори. 3 квітня від  Раднаркому 
було отримано відповідь — через день приступити до  дискусії 
у Смоленську. Однак обставини склались так, що мирні переговори 
розпочалися лише 23 травня 1918  р. у  приміщенні теперішнього 
Педагогічного музею, де раніше засідала Центральна Рада. До Києва 
прибула урядова делегація РСФРР на чолі з X. Раковським та його 
заступником Д.  Мануїльським. Вона була доволі представницька 
(до  її складу входило понад 20 осіб) і  перебувала в  Києві до  жов-
тня 1918  р., по  суті, виконуючи функції посольства. Делегацію 
Української Держави очолив професор С.  Шелухін, заступниками 
якого почергово були І. Кистяківський та П. Стебницький. Вже тоді 
виявилася, нехай і поверхово, українськість уряду Гетьманату. Адже, 
незважаючи на знання більшістю учасників переговорного процесу 
російської, а  багатьма й  української мов, переговори велися через 
перекладачів384.

Використовуючи складне внутрішнє становище України, росій-
ська сторона затягувала мирні переговори. Виникало враження, 
що Росія навмисне зволікала з  укладенням угоди. Кожне питання 
довго обговорювалося, оголошувалося безліч взаємних претензій. 
Здавалося, що переговори заходять у безвихідь. 

Уже перше засідання мирної конференції відзначилося супе-
речками з приводу повноважень представників обох делегацій. Так, 
голова української делегації С.  Шелухін зажадав від  представни-
ків Росії пояснень щодо державно-правового устрою та юридичної 
основи РСФРР385. З  цього приводу українською стороною на  засі-
данні 24 травня було оголошено відповідну вербальну ноту386.

У заяві-відповіді387 і  декларації388 російська делегація відзна-
чила, що про характер стосунків і ціль переговорів між Українською 
Державою та  РСФРР свідчать відповідні пункти Брестського мир-
ного договору і  попереднє дипломатичне листування між  двома 

384 Дорошенко Д. Зазнач. твір. — С. 164.
385 Мирні переговори… — С. 35–39, 63–70.
386 Там само. — С. 291–292.
387 Там само. — С. 292–295.
388 Там само. — С. 296–297.
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країнами; що РСФРР  — остаточно сформована держава, яка вже 
має визнання на міжнародній арені, а отже, порушувати це питання 
на українсько-російських переговорах підстав немає389.

X.  Раковський також піддав сумніву факт існування незалеж-
ної Української Держави, підкресливши, що саме на  українсько-
російських переговорах вирішується питання про  її міжнародну 
правосуб’єктність. На  його думку, Україна не  мала ще чіткого 
міжнародного визнання. X.  Раковський вважав, що міжнародна 
правосуб’єктність України буде визнана радянською Росією лише 
в тому разі, якщо Українська Держава укладе з РСФРР відповідний 
договір як частина, що відпала від неї390. 

Незаперечним є також той факт, що до  ведення мирних пере-
говорів з  Україною радянську Росію змушували її міжнародні 
зобов’язання, зокрема Брестський мирний договір. Зв’язана цією 
угодою, РСФРР не мала можливості відкрито боротися за встанов-
лення радянської влади в  Україні. Розпочавши переговори, вона, 
таким чином, формально продемонструвала, що ступила на  шлях 
виконання брестських угод. Цей двоїстий курс став характерною 
основоположною частиною більшовицької політики щодо України 
протягом дії Брестського договору391.

Проводячи переговори з  більшовицькою Росією, Українська 
Держава ставила собі за мету: 1) добитися визнання Москвою само-
стійності України; 2) розширити кордони; 3) здобути якнайбільше 
користі для  України при розподілі державного майна (залізниць, 
копалень тощо)392. 

Після кількох спільних засідань обидві делегації узгодили 
між собою текст угоди, і 12 червня було підписано договір про при-
пинення ворожих дій та  відновлення залізничної комунікації393. 
За умовами цього договору бойові операції на всьому фронті мали 
бути припинені на час ведення мирних переговорів. Договір також 
визначав умови репатріації громадян двох держав, відновлення 

389 Мирні переговори… — С. 10.
390 Там само. — С. 87–112.
391 Там само. — С. 26.
392 Недавня Гетьманщина. У  15-ті роковини Гетьманщини з  1918-го року [Еле-

ктронний ресурс]. — Режим доступу : http://chtyvo.org.ua/authors/Samovydets/Nedavnia_
hetmanschyna/

393 Дорошенко Д. Зазнач. твір. — С. 165.
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залізничного сполучення і  повернення Україні рухомого заліз-
ничного складу, перегнаного в  Росію, встановлення тимчасового 
товарообміну, налагодження поштово-телеграфного зв’язку тощо. 
У державах мали відкритися консульські представництва. Слід під-
креслити, що саме цей договір став першим визначним кроком 
у налагодженні українсько-російських стосунків на новому міждер-
жавному рівні.

Згідно з  умовами договору, український уряд 22 червня ухва-
лив постанову про заснування генеральних консульств Української 
Держави у Москві та Петрограді, а також 30 консульських агентств 
у  Курську, Тулі, Воронежі, Пензі, Рибінську, Казані, Саратові, 
Самарі, Царицині, Архангельську, Томську, Омську, Тобольську, 
Владивостоці та інших містах Росії. У свою чергу в Україні були від-
криті російські представництва: генеральні консульства у  Києві, 
Харкові, Одесі та  консульські агентства у  Кам’янці-Подільському, 
Чернігові, Житомирі й Полтаві394. 

Після укладання перемир’я українсько-російська делегації про-
довжила переговори. Сторони планували розробити умови мирного 
договору для остаточного припинення війни, встановлення держав-
них кордонів, врегулювання питань підданства, особистих і майно-
вих прав, поділу майна, налагодження економічних, торговельних 
і фінансових стосунків, поштового і телеграфного зв’язку.

Головним змістом подальших переговорів були питання про дер-
жавний кордон між  Україною та  Росією, а  також про  фінансовий 
розрахунок між  державами. Перший текст резолюції запропону-
вала українська сторона395. У ньому йшлося про те, що мир повинен 
ґрунтуватися на  демократичних засадах. Обидві делегації спільно 
заявили, «що будуть при визначенні кордонів рахуватися в однако-
вій мірі з політичними та іншими інтересами народів у їхній цілості 
та  основуючись на  етнографічному принципі, виходячи з  нього, 
годяться визнати межу мировим договором... місцевостей від  вій-
ська як з одного, так і з другого боку»396.

Коли українська делегація запропонувала свої проекти кордо-
нів, це викликало суперечки з боку російської делегації й привело 

394 Там само. — С. 167.
395 Там само. — С. 168.
396 Мирні переговори… — С. 304–305.
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до тривалих дискусій як у комісіях, так і на пленарних засіданнях. 
Тому вирішення цього питання далі не  просунулося. Особливо 
гострі суперечки виникали за  повіти Чернігівщини, західні і  пів-
денно-західні повіти Курщини й Воронежщини, Донецького вугіль-
ного басейну, а також Криму. 

На спільних засіданнях Політичної комісії 11 липня 1918  р. були 
вислухані доповіді українських експертів, професорів Д.І.  Багалія 
та Г.Г. Павлуцького397. У їхніх виступах було висунуто низку аргументів 
стратегічного, економічного й етнографічного характеру, в яких зазна-
чалось, що усі ці спірні землі повинні належати Українській Державі.

Для більшого розуміння позиції української сторони щодо цієї 
проблеми важливим є документ «О границях Української Держави 
під  виглядом політичним», написаний Д.  Донцовим, який брав 
участь в українсько-російських переговорах як експерт української 
політичної комісії. Слід зазначити, що цей документ був покладе-
ний в основу позиції української делегації.

До труднощів у  визначенні кордонів з  РСФРР, вважав Д.  Донцов, 
призвели насамперед суперечності щодо Кримського півострова398. 
Радянська Росія ніяк не  бажала погодитися з  фактом відокремлення 
від неї Дону, Кубані, Криму, які прагнули стати на шлях державного 
самовизначення, і  вважала їх за  тимчасові антирадянські утворення. 
Взагалі з середини літа стало очевидним, що більшовицька делегація 
зовсім не зацікавлена довести їх до кінця, а хоче лише затягнути час.

Голова української делегації С. Шелухін не вірив у бажання біль-
шовицького уряду Росії укласти мир з Україною і 31 липня 1918 р. 
подав до  Ради міністрів записку про  хід переговорів, де висловив 
свої сумніви з  приводу того, чи  дійсно більшовицька Росія хоче 
укласти мир399. Він вважав, що з точки зору більшовиків мир радян-
ській Росії з  Українською Державою непотрібен і  навіть небажа-
ний, оскільки «справа Совітського уряду вимагає, щоб Україна була 
переможена ним і ніяк не була б незалежною од його держави, бо 
в противному разі більшовицька справа на Україні стала б цілком 

397 Дорошенко Д. Зазнач. твір. — С. 169.
398 Бойко О.Д. Зазнач. твір.
399 Дорошенко Д. Зазнач. твір. — С. 172.
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програною… Мир йому не потрібен, бо …нинішній стан війни все-
таки вигідний для більшовиків»400.

Безрезультатними були переговори про  поділ майна та  боргів 
колишньої Російської імперії між Українською Державою і більшо-
вицькою Росією. Лише 25 липня ухвалили договір, який врегульову-
вав це питання401.

Проте в  серпні спостерігається деяке пожвавлення перегово-
рів з  російської сторони. Це було викликане тим, що Українська 
Держава вже не мала такої підтримки Німеччини, як раніше. За сло-
вами самого Х.  Раковського, уряд України тепер не  може зібрати 
ні привозу, ні найняти військо.

Кордон між  двома державами так і  не був установлений, що 
робило подальший розвиток стосунків майже безперспективним. 
Не вирішувалися також й інші питання, навіть ті, що були обгово-
рені в  Договорі, зокрема припинення військових дій, повернення 
в Україну рухомого складу залізниць тощо. На думку Д. Дорошенка, 
це робилося свідомо. Делегація Х.  Раковського штучно затягу-
вала переговори, вичікуючи слушного моменту для  організації 
антигетьманського перевороту. Це підтверджує у  своїх мемуарах 
й А. Денікін, який стверджує, що гетьманській службі безпеки вда-
лося викрити два більшовицьких центри, які працювали у тісному 
контакті з радянською делегацією402.

Наприкінці літа більшовики отримали можливість не  спішити 
із  укладанням миру. Російськими агентами проводилася агітація 
проти Української Держави403. Х.  Раковський уклав таємну угоду 
з  представниками української антигетьманської опозиції, зокрема 
з В. Винниченком. За цією угодою більшовики мали визнати будь-
яку владу, що сформується в  Україні після падіння Гетьманату, 
а  Винниченко у  свою чергу мав сприяти легалізації діяльності 
Комуністичної партії404.

15 серпня головою української делегації С.  Шелухіним було пере-
дано російській делегації ноту, в  якій вимагалося затвердити кордон 

400 Мирні переговори… — С. 305–311 с.
401 Дорошенко Д. Зазнач. твір. — С. 179.
402 Бойко О.Д. Зазнач. твір.
403 Дорошенко Д. Зазнач. твір. — С. 182.
404 Пархоменко В. Зазнач. твір.
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між країнами. А вже 3 жовтня 1918 р. відправили ще одну ноту, де у кате-
горичній формі йшлося про «шкідливість і недопустимість» подальшого 
зволікання405. Російська сторона продовжувала ухилятись від конкрет-
ної відповіді. Того ж дня, 3 жовтня, їй було передано другу ноту з вимо-
гою дати рішучу відповідь до 7 жовтня406. Проте на останньому засіданні 
7 жовтня 1918 р. Х. Раковський зазначив, що не може відповісти й змуше-
ний виїхати до Москви за інструкціями407. Уже 11 листопада 1918 р. було 
укладено угоду, згідно з якою Рада міністрів Української Держави дозво-
лила російській делегації в повному складі покинути межі України, але 
за умови «вільного і безпечного пропуску державних потягів на Україну 
і визволення тих громадян, яких буде вимагати український уряд». 

Таким чином, упродовж квітня — листопада 1918 р. уряд Української 
Держави прагнув стабілізувати стосунки з  РСФРР. Це насамперед 
було зумовлено необхідністю припинення воєнного протистояння 
між  двома країнами, врегулювання дипломатичних, політичних, тор-
говельно-економічних відносин, а також розв’язання територіальних 
та  інших проблем, що виникли внаслідок розпаду Російської імперії. 
Однак переговори не отримали логічного завершення. Радянська деле-
гація, позиція якої була непослідовною та неконструктивною з самого 
початку, не мала завдання укласти мир з Українською Державою. Разом 
з  тим переговори між  державами ознаменували і  певні досягнення 
української дипломатії, а  також стали важливою віхою у  подальшій 
непростій історії українсько-російських взаємин.

R. Heida

RELATIONS BETWEEN UKRAINIAN STATE 
OF PAVLO SKOROPADSKYI 
AND BOLSHEVIK’S RUSSIA 
(APRIL — NOVEMBER 1918)

In the  article the  author reveals political aspects 
of  cooperation between Ukrainian State of  Pavlo 
Skoropadskii and Soviet Russia during April – November 

405 Дорошенко Д. Зазнач. твір. — С. 184.
406 Там само. — С. 186.
407 Там само. — С. 187.
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1918, investigates tendencies and priorities of  bilateral 
interrelations in the context of difficult internal- and foreign 
political situation. Special attention is  paid to  the  role 
of  Ukrainian diplomacy in  attempt of  organizing 
of peaceful intergovernmental relations.

Key words: Ukrainian State, RSFSR, P. Skoropadskyi, 
Ukrainian-Russian peaceful negotiations, peaceful treaty, 
Hetmanat.
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УДК 327 (477) (476) «2013/2014»

Василишин С.

УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ 
ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
В УМОВАХ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ 
ВИКЛИКІВ (ЛИСТОПАД 2013–2014 рр .)

У статті розкрито політичні аспекти співробіт-
ництва між Україною та Республікою Білорусь упро-
довж листопада 2013–2014 рр., досліджено напрями 
та  пріоритети двосторонніх зв’язків у  контек-
сті суспільно-політичних трансформацій в  Україні 
за умов агресії Російської Федерації.

Ключові слова: Україна, Республіка Білорусь, полі-
тичні відносини, Революція гідності, російська агре-
сія, зовнішня політика, співробітництво. 

У сучасній українській історичній науці ак-
туальним постає питання дослідження двосторонніх зв’язків 
між Україною та Білоруссю. Важливим тут є аналіз українсько-біло-
руських політичних відносин у контексті Революції гідності та по-
чатку відкритої російської агресії проти України. Нами вперше по-
дається огляд цієї проблеми, що визначає новизну дослідження. 

Метою публікації є об’єктивний аналіз політичних контак-
тів між  Україною і  Республікою Білорусь упродовж листопада 
2013–2014 рр., коли Українська держава опинилася в  епіцентрі 
масштабних трансформацій, пов’язаних як з  Революцією гідності, 
так і зі зміною політичної еліти, агресією Російської Федерації, част-
ковою втратою територіальної цілісності.

Вивчення досвіду українсько-білоруських взаємин викликає 
значний науковий інтерес серед українських та білоруських дослід-
ників. Вагомий внесок у  розробку досліджуваної теми здійснили 
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Г. Максак й Д. Юрчак408, О. Бетлій і Є. Прейгерман409 та ін. На осо-
бливу увагу заслуговують документи і  матеріали, що містяться 
на офіційних сайтах глав держав, а також міністерств закордонних 
справ України та Республіки Білорусь.

Рішення Кабінету Міністрів України від  21 листопада 2013  р. 
про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асо-
ціацію між Україною та Євросоюзом призвело до політичної кризи 
в  Україні та  Революції гідності. Різка зміна зовнішньо політичного 
вектора, а  також жорстокий розгін у  ніч на  30 листопада мирної 
демонстрації у  Києві викликали погіршення суспільно-політич-
ної ситуації в  Українській державі. За  такого розвитку подій сут-
тєво ускладнилися умови для  розвитку українсько-білоруського 
співробітництва. Цьому значною мірою сприяли різні геополітичні 
та геостратегічні цілі двох держав, а також Російська Федерація, яка 
протягом усього періоду після розпаду СРСР мала значний вплив 
на характер взаємовідносин між Україною та Білоруссю.

Отже, новий етап українсько-білоруських відносин був запо-
чаткований наприкінці 2013  — початку 2014  рр. і  пов’язаний 
із Революцією гідності та зміною політичної еліти в Україні. У цей 
період значно посилилися трансформаційні тенденції у  політич-
ному діалозі між  Україною і  Білоруссю, що було зумовлено почат-
ком відкритої російської агресії проти України.

Перші оцінки ситуації, яка склалася в  Україні на  початку 
2014  р.  з  боку офіційного Мінська, були непослідовними та  супе-
речливими. Так, прес-секретар МЗС Білорусі Д. Мирончик 27 лютого 
2014  р., коментуючи зміну державної влади в  Україні, заявив, що 
Республіка Білорусь дотримується принципу невтручання у  вну-
трішні справи суверенних держав і  розраховує на  врегулювання 
ситуації та  подальший розвиток добросусідських і  дружніх відно-
син, які історично склалися між  двома країнами410. Разом з  тим 
він зазначив, що Революція гідності не  мала виключно мирного 

408 Максак Г. Сотрудничество Республики Беларусь и Украины в новых геополити-
ческих условиях [Електронний ресурс] / Г. Максак, Д. Юрчак. — Режим доступу : http://
library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/11006.pdf

409 Бетлій О. Аудит зовнішньої політики України: Україна — Білорусь. Дискусійна 
записка / О. Бетлій, Є. Прейгерман. — К., 2016. — 57 с.

410 Ответы начальника управления информации  — пресс-секретаря МИД Дми-
трия Мирончика на  вопросы журналистов в  ходе брифинга, проведенного 27 февра-
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характеру і  було чимало фактів порушення закону411. Наступні 
коментарі МЗС Білорусі були подібними і свідчили про певну дезо-
рієнтованість білоруського керівництва від  таких суспільно-полі-
тичних трансформацій в Україні.

Вторгнення російських військ на  територію України і  анексія 
Криму в березні 2014 р. змусили українську владу здійснювати полі-
тичні кроки, направлені на  мінімізацію можливості приєднання 
Білорусі до  позиції Росії відносно спроб легітимізувати незаконне 
приєднання Криму та  підготовки до  подальшої військової агре-
сії412. 

Перші заяви президента Білорусі О. Лукашенка з оцінкою ситуа-
ції, яка склалася в Україні навесні 2014 р., були суперечливими і зна-
чною мірою залежали від місця, де були зроблені413. Однак, за слуш-
ним зауваженням Д.  Юрчака, вже у  березні 2014  р. О.  Лукашенко 
спробував максимально дистанціюватися від  українсько-росій-
ського конфлікту414. Примітною на  цьому фоні виглядає позиція 
білоруського президента, озвучена у ході інтерв’ю 28 березня 2014 р. 
у  програмі «Шустер LIVE». Так, на  запитання ведучого Савіка 
Шустера про  визнання приєднання Криму до  РФ, О.  Лукашенко 
заявив: «Юридичне визнання  — це формальне визнання шляхом 
укладання документів. Цього немає і навряд чи буде. Що стосується 
де-факто, то Крим сьогодні  — це не  територія України, а  терито-
рія Росії. Тобто фактичний стан справ такий, що незалежно від того 
подобається мені це чи ні, але фактично це територія Росії»415. Попри 
це президент Білорусі висловив думку про те, що Україну потрібно 
зберегти єдиною і  цілісною державою, а  проводити за  існуючих 
умов референдуми з приводу федералізації неможливо. Наприкінці 
інтерв’ю О. Лукашенко підтвердив свої плани провести 29 березня 
робочу зустріч з  виконуючим обов’язки Президента України 

ля 2014 г. [Електронний ресурс].  — Режим доступу  : http://mfa.gov.by/press/news_mfa/
c418de6a4a8c9dfc.html

411 Там само.
412 Максак Г., Юрчак Д. Зазнач. твір.
413 Там само.
414 Там само.
415 Интервью Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко программе «Шус-

тер LIVE» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://president.gov.by/ru/news_ru/
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О.  Турчиновим416. Таким чином, Республіка Білорусь наприкінці 
березня 2014 р. зайняла нейтральну позицію в  українсько-росій-
ському конфлікті й не робила резонансних заяв на підтримку жод-
ної з ворогуючих сторін. Цьому значною мірою сприяли тісні взає-
мовідносини з двома державами і небажання брати безпосередню 
участь у протиріччях між країнами-сусідами.

Втім, значна політична та  економічна залежність Білорусі 
від РФ в окремих випадках призводила до підтримки позиції Росії 
у  питаннях пов’язаних з  Україною, зокрема і  під час голосування 
на  Генеральній Асамблеї ООН за  резолюцію «Територіальна ціліс-
ність України», яке відбулося 27  березня 2014  р.417. Ця резолю-
ція, яку підтримали 100 країн (Республіка Білорусь була в  числі 
11 держав, які проголосували проти), засвідчила територіальну 
цілісність України і  закликала всі держави, міжнародні організа-
ції та спеціалізовані установи не визнавати будь-яких змін статусу 
АРК та  м.  Севастополь на  основі «референдуму», а  також утриму-
ватися від  будь-яких дій чи  кроків, які можуть трактуватися як 
таке визнан ня418. МЗС України за  підсумками голосування зро-
било заяву, в  якій зазначило, що деякі країни, зокрема Білорусь 
та Вірменія, зазнали тиску і залякування з боку Росії і голосували 
у Генеральній Асамблеї ООН всупереч Статуту ООН та основопо-
ложним нормам і принципам міжнародного права, тому подальші 
двосторонні відносини з цими державами будуть розвиватися з ура-
хуванням їх позиції під час голосування419. Разом з  тим, як зазна-
чають українські дослідники О. Бетлій та Є. Прейгерман, у момент 
голосування за резолюцію щодо України, Мінськ ще не був центром, 
де ведуться переговори щодо врегулювання кризи на Сході України, 
а  тому Білорусь не  мала аргументів, щоб обґрунтувати Москві, 
чому вона не може підтримати її позицію. З  іншого боку, Білорусь 
була пов’язана з Москвою відповідними домовленостями у рамках 

416 Там само.
417 Україна — ООН [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mfa.gov.ua/ua/

press-center/briefing/1211-brifing-v-mzs
418 Там само.
419 Заява МЗС щодо схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції «Територі-

альна цілісність України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mfa.gov.ua/ua/
press-center/briefing/1211-brifing-v-mzs
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Договору про  союзну державу, що також накладало на  офіційний 
Мінськ певні зобов’язання420. 

Слід зауважити, що подальші кроки керівництва Білорусі 
засвідчили прагнення білоруської сторони розвивати добросусід-
ські відносини з  Україною, що певною мірою суперечило її пози-
ції на Генеральній Асамблеї ООН. Вже 29 березня 2014 р. президент 
Білорусі провів робочу зустріч з виконуючим обов’язки Президента 
України, Головою Верховної Ради О.  Турчиновим. У  ході бесіди 
О. Лукашенко заявив, що Україна не повинна бачити у Республіці 
Білорусь ворога чи  суперника і  запевнив, що державний кордон 
між двома державами — це межа дружби, яка ніколи не буде пору-
шена білоруською стороною. О.  Турчинов у  свою чергу відмітив 
важливість двостороннього співробітництва і запропонував погли-
бити міждержавні торговельно-економічні зв’язки, а  також виро-
бити «дорожню карту» для вирішення існуючих проблем421. Отже, 
зазначена зустріч засвідчила визнання Республікою Білорусь нового 
українського керівництва легітимним і підтвердила прагнення двох 
сторін розвивати українсько-білоруські відносини на  основі прин-
ципів суверенності, територіальної цілісності та дотримання норм 
міжнародного права.

Надалі білоруське керівництво дотримувалося курсу на  роз-
ширення двостороннього політичного діалогу з  Україною. Так, 
Республіка Білорусь офіційно визнала результати позачергових 
президентських виборів в Україні, які відбулися 25 травня 2014 р., 
а О. Лукашенко відвідав Київ, де взяв участь у церемонії інавгурації 
П.  Порошенка422. Після закінчення інавгураційної промови ново-
обраного Президента України і його заяв з приводу врегулювання 
ситуації на Сході України та повернення Криму низка політиків від-
гукнулася на цей виступ. Зокрема, президент Білорусі О. Лукашенко 
з цього приводу заявив: «Що стосується єдності України — ви чули 
заяву президента. Я думаю, він свого слова дотримає. Україна повин на 
бути єдиною, цілісною державою. Їдьте в Крим і домовляйтеся, щоб 

420 Бетлій О., Прейгерман Є. Зазнач. твір. — С. 11.
421 Александр Лукашенко встретился с исполняющим обязанности Президента 

Украины Александром Турчиновым [Електронний ресурс].  — Режим доступу  : http://
president.gov.by/ru/news_ru/

422 Бетлій О., Прейгерман Є. Зазнач. твір. — С. 10.
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Крим був українським, не втрачайте його»423. Варто зазначити, що 
такі висловлювання глави Білорусі викликали позитивну реакцію 
в українському політикумі та широкої громадськості, оскільки відо-
бражали думки більшості населення України. 

Президент Білорусі також здійснював спроби продемонстру-
вати підтримку України під  час контактів з  російською сторо-
ною424. 5 червня 2014 р. під час зустрічі з головою Ради Федерації 
Федерального зібрання Росії В.  Матвієнко та  керівниками росій-
ських регіонів О. Лукашенко зазначив, що для розширення міжре-
гіонального співробітництва на  пострадянському просторі необ-
хідно залучати до  цього процесу й  Україну: «В Україні обрано 
нового Президента. Я думаю, ми будемо співпрацювати з  новим 
Президентом, з  новою владою, тому що там живе наш народ, там 
же такі люди, як ми… ми не можемо відмахнутися від них…»425. 

Показовою на фоні цього виглядає зустріч О. Лукашенка з ліде-
ром забороненої в Україні Комуністичної партії (станом на 8 серпня 
2014 р. КПУ була визнана антиукраїнською партією, однак офіційно 
заборонена не була) П. Симоненком та главою КПРФ Г. Зюгановим, 
яка відбулася 8 серпня 2014 р. у Мінську. Метою візиту лідерів кому-
ністичних партій України та  Росії до  Білорусі була необхідність, 
за  словами білоруського глави держави, почути альтернативну 
точку зору як з  Києва, так із  Москви стосовно ситуації в  Україні. 
У  ході переговорів О.  Лукашенко заявив, що США та  країни ЄС 
не зацікавлені в мирному врегулюванні конфлікту, а, навпаки, ство-
рюють передумови для  його розгортання426. Таким чином, офі-
ційний Мінськ в  окремих випадках своїми діями демонстрував 

423 Порошенко дотримає свого слова щодо цілісності України, — Лукашенко [Еле-
ктронний ресурс]. — Режим доступу  : https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-sderzhit-
slovo-otnositelno-tselostnosti-ukrainy--07062014120800

424 Максак Г., Юрчак Д. Зазнач. твір.
425 Состоялась встреча Александра Лукашенко и Валентины Матвиенко [Електрон-

ний ресурс]. — Режим доступу : https://www.sb.by/articles/sostoyalas-vstrecha-aleksandra-
lukashenko-i-valentiny-matvienko.html

426 Встреча с лидерами коммунистических партий России и Украины Геннади-
ем Зюгановым и Петром Симоненко [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-liderami-kommunisticheskix-partij-rossii-i-
ukrainy-gennadiem-zjuganovym-i-petrom-simonenko-9486/
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непослідовну та  нечітку позицію щодо оцінки кризової ситуації 
в  Україні, яку можна пояснити значним тиском з  боку Російської 
Федерації.

Ескалація конфлікту на  Сході України наприкінці липня  — 
початку серпня 2014  р., а  також певні побоювання О. Лукашенка 
з  приводу можливого розгортання подібної ситуації на  території 
Білорусі створили сприятливі передумови для утвердження Мінська 
новим центром дипломатичного врегулювання протистояння 
між Москвою та Києвом. За таких передумов ініціатива Президента 
України П. Порошенка використати Мінськ як переговорний пункт 
щодо ситуації на Сході України була швидко схвалена і реалізована 
білоруською стороною427. Після низки телефонних розмов між ліде-
рами України, Росії, Білорусі, Казахстану, а  також представників 
Європейської комісії у період з 29 липня по 19 серпня Мінськ був 
погоджений як місце для проведення переговорів428.

26 серпня 2014 р. у Мінську відбулися тристоронні переговори 
у форматі Україна — ЄС — «Євразійська трійка». Основними питан-
нями на  Мінській зустрічі було мирне врегулювання конфлікту 
в  східних областях України, зокрема реалізація Мирного плану 
П.  Порошенка, імплементація Угоди про  асоціацію між  Україною 
та ЄС, а також енергетична проблематика429. 

У ході тристоронньої бесіди президент Білорусі О.  Лукашенко 
висловив сподівання, що ця зустріч стане імпульсом до  ефектив-
ного діалогу з  пошуку компромісу, вироблення реальних кроків 
як з нормалізації ситуації в Україні, так і зі взаємодії у масштабах 
всієї Європи, а  також нагадав передісторію мінських переговорів. 
Білоруський глава держави, зокрема, розповів, що під  час бесіди 
в день інавгурації П. Порошенко висловив прохання не поспішати 
з  введенням санкцій зі  сторони Митного союзу проти України 
у  зв’язку з  підписанням нею Угоди про  асоціацію з  Євросоюзом 
і попросив главу Білорусі довести цю позицію до президентів Росії 
та Казахстану. Тоді ж, за словами білоруського лідера, П. Порошенко 

427 Максак Г., Юрчак Д. Зазнач. твір.
428 Бетлій О., Прейгерман Є. Зазнач. твір. — С. 12.
429 Стенограма брифінгу речника МЗС України Є. Перебийноса [Електронний 

ресурс].  — Режим доступу  : http://mfa.gov.ua/ua/press-center/briefing/1239-stenograma-
brifingu-rechnika-mzs-ukrajini-jeperebijnosa



ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ФІЛОСОФІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 153

запропонував провести зустріч і  обговорити всі наявні питання. 
«Я виконав його прохання. Я доповів своїм колегам-президентам 
про  цю розмову, про  її зміст. Думка президентів була одностай-
ною: збираємося в Мінську і пропонуємо всім зацікавленим взяти 
участь у цій зустрічі», — зазначив О. Лукашенко430. За підсумками 
переговорів усі сторони погодилися з необхідністю деескалації кон-
флікту, вирішення проблем з  біженцями, надання гуманітарної 
допомоги на  Сході України. Крім того, учасники зустрічі підтри-
мали пропозицію Президента України зробити Мінськ регулярним 
місцем для переговорів контактної групи ОБСЄ — Україна — Росія, 
а також детально проаналізували можливі загрози й ризики для РФ 
та  інших країн Митного союзу у  зв’язку з  підписанням Україною 
Угоди про асоціацію з ЄС431.

Отже, тристороння робоча зустріч у  Мінську, яка відбулася 
26 серпня 2014 р. стала відправною точкою у спробах дипломатич-
ним шляхом врегулювати українсько-російський збройний кон-
флікт, а  також засвідчила трансформацію українсько-білорусь-
ких відносин до  нового формату міждержавного співробітництва, 
в  якому Республіка Білорусь виконала провідну роль у  контек-
сті безпеки, збереження суверенності та  територіальної цілісності 
України. Однак досягнуті в Мінську домовленості не були повністю 
реалізовані на практиці й не привели до очікуваної деескалації кон-
флікту на Сході України. Причиною цього стало чергове нехтування 
Російською Федерацією нормами міжнародного права і  взятими 
у ході домовленостей на себе зобов’язаннями. 

На виконання Мінських домовленостей 5 вересня 2014 р. у сто-
лиці Білорусі відбулося перше засідання Тристоронньої контактної 
групи представників України, Росії та ОБСЄ з питань врегулювання 
кризової ситуації в Україні432. За результатами переговорів був під-
писаний протокол, в  основу якого було покладено план мирного 

430 Встреча президентов стран таможенной «тройки», Украины и высоких предста-
вителей Евросоюза [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://president.gov.by/ru/
news_ru/

431 Заявление Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко для СМИ 
по итогам встречи президентов стран таможенной «тройки», Украины и высоких пред-
ставителей Евросоюза [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://president.gov.by/
ru/news_ru/

432 Бетлій О., Прейгерман Є. Зазнач. твір. — С. 12.
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розв’язання конфлікту президента України і пропозиції російської 
сторони. Головним пунктом погодженого документа стала домовле-
ність про двостороннє припинення бойових дій та звільнення поло-
нених українських військовослужбовців433. 

Через день після підписання зазначеного протоколу відбулася 
телефонна розмова між  президентами України і  Білорусі. У  ході 
бесіди П. Порошенко подякував О. Лукашенку за ту роль, яку віді-
грала Білорусь і  особисто білоруський президент у  результатив-
ній роботі в Мінську контактної групи «Україна — Росія — ОБСЄ». 
Як зазначив Президент України, підписаний 5 вересня протокол 
про  припинення вогню на  Сході України має стати фундаментом 
на шляху до повного врегулювання ситуації в Українській державі. 
Крім того, сторони обговорили питання економічного співробітни-
цтва двох країн і торгових відносин з Митним союзом, торкнулися 
теми обрання України в  непостійні члени Ради Безпеки ООН434. 
Варто зауважити, що внесок білоруського президента О. Лукашенка 
у спроби мирно розв’язати українське питання стали позитивним 
фактором, який сприяв розвитку міждержавних політичних відно-
син.

Наприкінці 2014 р. (21 грудня 2014 р.) на запрошення Президента 
України П. Порошенка Київ з робочим візитом відвідав президент 
Республіки Білорусь О. Лукашенко. Під час двосторонніх перегово-
рів особливу увагу було приділено розширенню політичного діалогу 
на найвищому рівні, безпековій ситуації в регіоні, розвитку торго-
вельно-економічного співробітництва. Серед підсумків візиту слід 
зазначити те, що білоруська сторона засвідчила свою позицію щодо 
безумовної поваги до  суверенітету та  територіальної цілісності 
України. Президент О.  Лукашенко наголосив, що Білорусь готова 
і  надалі максимально сприяти мирному врегулюванню ситуації 
на сході України. Також відбувся обмін думками щодо співробітни-
цтва України і Білорусі в рамках «Східного партнерства». У зв’язку 
з цим П. Порошенко відзначив бажання України сприяти розвитку 
відносин Білорусі з країнами ЄС в рамках зазначеної ініціативи, у т. ч. 
у залученні фінансової допомоги Євросоюзу для реалізації спільних 

433 Максак Г., Юрчак Д. Зазнач. твір.
434 Телефонный разговор с Президентом Украины Петром Порошенко [Електрон-

ний ресурс]. — Режим доступу : http://president.gov.by/ru/news_ru/
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проектів у  сфері інтегрованого управління кордонів, енергоефек-
тивності та  на інших напрямах. Обидві сторони засвідчили готов-
ність координувати дії у рамках міжнародних організацій435. 

Таким чином, проаналізувавши українсько-білоруське полі-
тичне співробітництво в  умовах сучасних міжнародних викли-
ків, слід зазначити вагомий вплив на динаміку двосторонніх відно-
син зовнішніх чинників. Разом з тим на сучасному етапі в умовах, 
коли Україна зіткнулася з агресією Російської Федерації і як наслі-
док — частковою втратою територіальної цілісності, загрозою бути 
анексованою, саме Республіка Білорусь на  пострадянському про-
сторі проявляє підвищений інтерес до України, підтримує її у пошу-
ках мирного врегулювання протиріч і  конфліктів, що склалися 
в суспільно-політичній сфері Української держави. Слід зазначити 
також, що після зміни політичної еліти в Україні у 2014 р. офіційний 
Мінськ, незважаючи на стратегічні взаємини з РФ, визнав легітим-
ність нової української влади, висловив готовність співпрацювати 
з Україною, виступив проти федералізації та підтримав суверенітет 
і  територіальну цілісність Української держави. Протягом листо-
пада 2013–2014 рр. українсько-білоруські політичні відносини зага-
лом залишалися добросусідськими, дружніми та стабільними і збе-
регли значний потенціал для подальшого розвитку.

S. Vasylyshyn

UKRAINIAN-BYELORUSSIAN 
POLITICAL COOPERATION IN CONDITIONS 
OF CONTEMPORARY INTERNATIONAL 
CHALLENGES (NOVEMBER 2013–2014)

In the  article the  author reveals political aspects 
of  cooperation between Ukraine and Republic 
of Byelorussia during November 2013–2014, investigates 
tendencies and priorities of  bilateral interrelations 
in  the  context of  social-political transformations 

435 Стенограма брифінгу речника МЗС України Є. Перебийноса [Електронний 
ресурс].  — Режим доступу  : http://mfa.gov.ua/ua/press-center/briefing/1256-stenograma-
brifingu-rechnika-mzs-ukrajini-jeperebijnosa
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in  Ukraine in  the  conditions of   aggression of  Russian 
Federation.
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Прийдун С.

ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ОСНОВА 
РЕАЛІЗАЦІЇ МІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
2014–2015 рр .: 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ

У статті проаналізовано особливості та  про-
блеми політико-правового забезпечення реалізації 
Мінського процесу в  контексті відновлення тери-
торіальної цілісності та суверенітету України.

Ключові слова: Україна, Росія, агресія, ЄС, ОБСЄ, 
Мінський процес, дипломатія.

Прихід до влади у США адміністрації Д. Трампа 
актуалізував пошук нових моделей врегулювання збройних кон-
фліктів у світі. Інструментарії та механізми системи глобальної без-
пеки на чолі з Радою Безпеки ООН були повністю дискредитовані 
та нівельовані агресією РФ проти України і активними військовими 
діями Москви на  Близькому Сході. Гібридність агресивної політи-
ки Росії полягає не лише у запереченні своєї участі у військових діях, 
але й намаганні позиціонувати себе як посередника та гаранта вико-
нання мирних планів, вигідних насамперед Кремлю. 

Більше того, активізація РФ у  Сирії значно посилила позиції 
Москви на міжнародній арені та унеможливила розв’язання «сирій-
ського питання» без участі Кремля. Яскравим свідченням цього став 
початок тристоронніх переговорів у  Астані за  участі Туреччини, 
Ірану і  РФ та  погодження «механізму контролю за  дотриманням 
перемир’я в  Сирії». Очевидно, що старт «астанського процесу» 
дасть Москві серйозну перевагу в Мінському процесі, який для РФ 
є не лише інструментарієм скасування західних санкцій, але й спо-
собом унеможливлення євроатлантичної інтеграції та економічного 
розвитку України. 
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Метою дослідження є аналіз політико-правового забезпечення 
реалізації Мінського процесу та  імплементації Мінських домов-
леностей у  контексті глобальних геополітичних трансформацій, 
спричинених російською агресією, активізацією популістських сил 
євроскептиків у Європі та «Брексітом».

Слід зазначити, що попри актуальність досліджуваної пробле-
матики в українській історіографії відсутні комплексні дослідження 
політико-правової основи імплементації Мінських домовленостей 
зокрема та Мінського процесу в цілому. Виняток становить висвіт-
лення окремих аспектів Мінського процесу у працях істориків, полі-
тологів та  правознавців-міжнародників. Важливим джерелом є 
коментарі, інтерв’ю самих учасників переговорного процесу, ліде-
рів держав та глав зовнішньополітичних відомств. Варто відзначити 
публікації А. Аржаковського436, В. Василенка437, Р. Безсмертного438 
та ін. 

Російсько-українська війна, яка розпочалася з  анексії Криму, 
стала справжнім викликом глобальної безпеки не лише для Європи, 
але й  для нової української влади, адже жодна воєнна док-
трина не  передбачала збройного конфлікту з  північним сусідом. 
Катастрофічне становище української армії, руйнування верти-
калі виконавчої влади та заворушення в південно-східних регіонах 
України стали яскравим свідченням неготовності до війни з однією 
з найбільших військових сил Європи.

Анексувавши Крим, РФ активізувала свою діяльність 
на  де стабілізації південно-західних регіонів України. Шляхом 
організації та  фінансування іррегулярних незаконних збройних 
формувань під керівництвом російських спецслужб було проголо-
шено створення ДНР та  ЛНР, які були трансформовані Кремлем 
в  інституційні форми закріплення російської окупації україн-
ського Донбасу.

436 Аржаковський А. Розбрат України з Росією: стратегія виходу з піке. Погляд з Єв-
ропи / А. Аржаковський. — Х. : Віват, 2015. — 256 с.

437 Василенко В. Війна 2014 року: спроба системного аналізу / В. Василенко // Укра-
їнський тиждень. — 2014. — № 42. — С. 27–42.

438 Безсмертний Р. Нам треба готуватися до  серйозного й  довготривалого проти-
стояння з Росією / Р. Безсмертний // Український тиждень. — 2016. — № 6. — С. 8–9.
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Для унеможливлення повномасштабного російського втор г-
нення на територію України російських військ, відновлення терито-
ріальної цілісності та суверенітету України новообраний Президент 
П. Порошенко представив Мирний план щодо врегулювання ситу-
ації в східних регіонах України. В основі цього плану лежить полі-
тичне залагодження конфлікту шляхом амністії проросійським 
бойовикам, розширення прав місцевого самоврядування, децен-
тралізації влади та реалізації програми економічного розвитку регі-
ону439. Початком реалізації плану стало одностороннє припинення 
бойових дій з боку України та оголошення перемир’я, яке повністю 
ігнорувалося бойовиками й  у результаті призвело до  відновлення 
наступу українських військ.

Процес звільнення українських територій був зупинений від-
критим масовим вторгненням російських військ на  територію 
Луганської і Донецької областей, що закінчилось оточенням україн-
ських військ під Іловайськом та зростанням загрози повномасштаб-
ного вторгнення РФ на територію України по всій ліній кордону.

Саме це змусило Київ активізувати (з червня 2014 р.) діяльність 
Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації 
на Сході України за участі України, РФ, ОБСЄ та представників про-
російських бойовиків. 

Попри це Москва продовжувала ескалацію конфлікту, розши-
рюючи масштаб участі в бойових діях підрозділів своїх регулярних 
збройних сил. Напередодні Уельського саміту НАТО 5–6 вересня 
2014 р. відбулося чергове повномасштабне вторгнення регулярних 
військ Росії в Україну, після чого В. Путін запропонував план при-
пинення кровопролиття440.

Реалізація мирного плану за  сценарієм Кремля давала змогу 
Москві знизити напруження у  відносинах із  Заходом та  закласти 
основу для  скасування санкцій. Водночас початок переговорного 
процесу мав не допустити остаточного звільнення українських тери-
торій і  перетворити застосування сили та  погрози силою на  полі-
тичні дивіденди у дипломатичних комбінаціях. 

439 Петро Порошенко представив в Донбасі мирний план з врегулювання ситуації 
на сході України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/
news/petro-poroshenko-predstaviv-v-donbasi-mirnij-plan-z-vregulyu-33044

440 Василенко В. Війна 2014 року… — С. 33.
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Перетворення консультацій Тристоронньої контактної групи 
в Мінську на квінтесенцію мирного врегулювання ситуації на Сході 
України було започатковано 5 вересня 2014  р. Саме тоді було під-
писано Протокол за  результатами консультації Тристоронньої 
контактної групи щодо спільних кроків, спрямованих на  імпле-
ментацію мирного плану Президента України П. Порошенка та іні-
ціатив Президента РФ В.  Путіна441. Цей документ започаткував 
політико-правову основу реалізації Мінського процесу. Мирний 
план Президента України був послаблений «ініціативами» росій-
ської сторони. Зокрема, політичні зобов’язання України (ухвалення 
Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самовряду-
вання в окремих районах Донецької і Луганської областей» (далі — 
ОРДіЛО), Закону України «Про недопущення переслідування і пока-
рання осіб у зв’язку з подіями, що сталися в ОРДіЛО» та проведення 
дострокових місцевих виборів відповідно до  закону про  особли-
вий статус) в цьому документі переважали безпекові зі сторони РФ 
та представників ОРДіЛО442. 

Мінський протокол за своєю формою та змістом не претендував 
на статус міжнародного договору, а був політичною домовленістю 
сторін (України та РФ за посередництва ОБСЄ), які через уповнова-
жених представників підписали цей документ, взяли на себе певні 
зобов’язання. Проте, окрім представника України — Л. Кучма, РФ — 
М.  Зурабов, ОБСЄ  — Х.  Тальявіні, свої підписи під  документом 
поставили представники т. зв. ДНР і ЛНР, але без зазначення свого 
статусу та посад, що вкотре продемонструвало гібридність перего-
ворного процесу та його недостатню правову базу.

Для деталізації та конкретизації імплементації Мінського прото-
колу 19 вересня 2014 р. Тристоронньої контактною групою в Мінську 
було прийнято Меморандум про  виконання положень Протоколу 
за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи щодо 
кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента 

441 Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относи-
тельно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президен-
та Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу : http://www.osce.org/ru/home/123258?download=true

442 Там само.
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України П.  Порошенка та  ініціатив Президента Росії В.  Путіна443. 
Незважаючи на конкретність змісту цього документа стосовно без-
пекової складової, у  ньому не  було встановлено ні послідовності, 
ні часових меж виведення з території України іноземних збройних 
формувань, військової техніки, а також бойовиків і найманців444.

Попри це з  метою імплементації Мінських домовленостей 
та виконання своїх зобов’язань відповідно до Мінського протоколу 
16 вересня 2014 р. Верховна Рада України за поданням Президента 
України прийняла обидва закони, передбачені Протоколом.

Підсумовуючи значення «Мінська-1», варто наголосити на тому, 
що ключову роль у процесі та результатах переговорів відіграв фор-
мат. Перехід з  женевського формату до  мінського був справжнім 
дипломатичним досягненням Москви, адже усував з  перегово-
рів США та ЄС і забезпечував домінування Росії у переговорному 
процесі. Участь представників ОРДіЛО в  переговорах дала змогу 
Кремлю, позиціонувати себе не як сторону конфлікту, а як посеред-
ника переговорного процесу та гаранта виконання зобов’язання.

Таким чином, «Мінськ-1» не  забезпечив ні припинення засто-
сування зброї проросійськими бойовиками, ні виведенням росій-
ських військ з  території України. Більше того, ініціативи україн-
ської сторони стосовно імплементації Мінських домовленостей 
були повністю нівельовані не  лише грубим перманентним пору-
шенням перемир’я, але й проведенням 2 листопада 2014 р. виборів 
у ДНР та ЛНР всупереч українському законодавству та Мінському 
протоколу.

Подальше загострення ситуації на  Сході України в  січні  — 
лютому 2015  р., особливо загроза повного оточення українських 
військ у Дебальцево, реанімувала Мінський процес. З метою поси-
лити легітимність мінських переговорів та відповідальність за неви-
конання зобов’язань Мінський процес було введено у  норманд-
ський формат за участю лідерів Німеччини, Франції, України та РФ. 

443 Меморандум про  виконання положень Протоколу за  підсумками консульта-
цій Тристоронньої контактної групи щодо кроків, спрямованих на імплементацію Мир-
ного плану Президента України П. Порошенка та  ініціатив Президента Росії В. Путі-
на [Електронний ресурс].  — Режим доступу  : http://www.president.gov.ua/storage/j-files-
storage/00/11/16/c63638d46e4b0be5856dda91287bf779_1444898196.pdf

444 Там само.
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Перший та  другий саміти лідерів «нормандської четвірки» відбу-
лись протягом 2014 р., але не ознаменувалися конкретними рішен-
нями.

Третя зустріч відбулась 11–12 лютого в Мінську й завершилась під-
писанням учасниками Тристоронньої контактної групи Комплексу 
заходів з імплементації Мінських домовленостей445 та прийняттям 
Декларації Президента Російської Федерації, Президента України, 
Президента Французької Республіки і  Канцлера Федеративної 
Республіки Німеччина про  підтримку Комплексу заходів з  імпле-
ментації Мінських домовленостей, схваленого у Мінську 12 лютого 
2015 року446. Участь провідних держав ЄС — ФРН та Франції, які 
підтримують територіальну цілісність та  суверенітет України, зна-
чно посилила позиції Києва у  переговорному процесі й  сприяла 
максимальній інтернаціоналізації війни на Сході України. 

З огляду на суттєво гірші умови переговорів для України під час 
тяжких боїв за  Дебальцеве умови «Мінська-2» є менш вигідними 
для  України, оскільки передбачають, що вона поверне повний 
контроль над кордоном з РФ лише після місцевих виборів в ОРДіЛО. 
Крім цього, Україна зобов’язувалася забезпечити особливий статус 
ОРДіЛО шляхом конституційної реформи447. На відміну від цього, 
«Мінськ-1» передбачав створення зони безпеки на  російсько-укра-
їнському кордоні під  наглядом ОБСЄ, не  містив вимог щодо кон-
ституційної реформи в Україні та не визначав послідовності кроків 
з подолання конфлікту.

Ще однією важливою особливістю «Мінська-2» було встанов-
лення чіткого дедлайну імплементації цих домовленостей — кінець 
2015 р. До цього часу мали набрати чинності зміни до Конституції 

445 Комплекс мер по  виполнению Минских соглашений [Електронний ресурс].  — 
Режим доступу  : http://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/11/17/09e4e9749cfb
97d84a8059c09db04ae8_1444898362.pdf

446 Декларація Президента Російської Федерації, Президента України, Президента 
Французької Республіки і Канцлера Федеративної Республіки Німеччина про підтрим-
ку Комплексу заходів з  імплементації Мінських домовленостей, схваленого у Мінську 
12 лютого 2015 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.president.gov.
ua/news/deklaraciya-prezidenta-rosijskoyi-federaciyi-prezidenta-ukra-34695

447 Комплекс мер по  виполнению Минских соглашений [Електронний ресурс].  — 
Режим доступу  : http://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/11/17/09e4e9749cfb
97d84a8059c09db04ae8_1444898362.pdf
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України в  частині децентралізації та  з урахуванням особливостей 
ОРДіЛО448. Таким чином, політичні зобов’язання України знову 
домінують над безпековими зі сторони РФ.

Та проблема полягає не  лише в  неготовності Києва приймати 
нав’язані ззовні зміни до  Конституції (адже вони були ухвалені 
в першому читанні 31 серпня 2015 р.), але й у відмінності поточних 
позицій Заходу та РФ для забезпечення миру в Європі в середньо-
строковій перспективі449.

Очевидно, що «Мінськ-2» превалює над «Мінськом-1», оскільки 
домовленості 2015  р. було підтримано резолюцією №  2202 Ради 
Безпеки ООН450. Більше того, у березні 2015 р. економічні санкції 
ЄС щодо РФ були прив’язані до  виконання Мінських домовлено-
стей451.

Проте проблема Комплексу заходів з  імплементації Мінських 
домовленостей, так само як і Мінського протоколу, полягає у тому, 
що вони зосереджені на  внутрішніх заходах подолання зіткнення, 
що суперечить розумінню конфлікту українською стороною як між-
державного та  неявно дотримується російського погляду на  ситу-
ацію на  Сході нашої держави як на  громадянську війну. Окрім 
хибного акценту на  спеціальному статусі ОРДіЛО, що вкотре під-
тверджує російську концепцію громадянської війни, величезним 
недоліком «Мінська-2» є відсутність чіткої послідовності заходів 
для  врегулювання конфлікту та  деталізований графік його вико-
нання. Більше того, міжнародний досвід подолання гострих супе-
речок свідчить про те, що угоди про врегулювання конфлікту мають 
бути достатньо деталізованими та конкретизованими, щоб унемож-
ливити розходження у тлумаченнях.

Саме тому «Мінськ-2» не  привів до  політичного врегулювання 
конфлікту, оскільки ігнорування РФ щодо виконання зобов’язань 
безпекового блоку нівелювало заходи України в  політичні сфері 

448 Там само.
449 Аржаковський А. Розбрат України з Росією… — С. 248–249.
450 Резолюция СБ ООН № 2202 (2015) по Украине (17.02) [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу : http://www.analitik.org.ua/current-comment/ext/54ec7c2e69b97/
451 Не все спокійно на східному фронті: Аудит Мінських угод та можливі шляхи ре-

інтеграції України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dif.org.ua/uploads/pd
f/1217669230585806133f76b9.05779033.pdf
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(прийняття змін до Конституції України в частині децентралізації 
у першому читанні).

Незважаючи на це, нормандський формат є вигідним для України 
не лише тому, що українсько-російський діалог відбувається у при-
сутності сторонніх учасників, а й через те, що Німеччина та Франція 
не позиціонують себе як нейтральних посередників. Ангела Меркель 
і Франсуа Олланд неодноразово наголошували на відповідальності 
РФ за війну в Україні452. 

Наприкінці 2015  р., коли наставав дедлайн «Мінська-2», від-
бувся черговий саміт лідерів «нормандської четвірки» у  Парижі 
2 жовтня 2015 р., який, по суті, відтермінував дедлайн «Мінська-2» 
та  актуалізував питання, пов’язані з  можливістю започаткування 
«Мінська-3». 

Отже, Мінський процес попри відсутність результату зберігає 
свою легітимність завдяки самітам у нормандському форматі й без-
посередньо залежить від  політичних рейтингів лідерів України, 
ФРН, Франції та РФ.

Мінський процес не  привів до  завершення військових дій, від-
новлення територіальної цілісності та суверенітету України, проте 
залиштвся квінтесенцією політико-дипломатичного врегулювання 
конфлікту. За своєю формою «Мінськ-1» та «Мінськ-2» є домовле-
ностями, а не міжнародними угодами, саме тому їх найбільша пере-
вага полягає не в текстах, а в політичних наслідках. Ці документи 
не  є юридично зобов’язувальними, проте політичні наслідки їх 
порушення та  невиконання дуже серйозні. Яскравим свідченням 
цього стало рішення лідерів ЄС прив’язати існуючий режим сан кцій 
до повної імплементації Мінського процесу.

Таким чином, політико-правова база реалізації Мінського 
процесу ґрунтується на  Протоколі за  результатами консульта-
ції Тристоронньої контактної групи щодо спільних кроків, спря-
мованих на  імплементацію мирного плану Президента України 
П.  Порошенка та  ініціатив Президента РФ В.  Путіна й  Комплексі 
заходів з  імплементації Мінських домовленостей, які з точки зору 
міжнародного права є домовленостями, проте резолюція РБ ООН 

452 Не все спокійно на східному фронті: Аудит Мінських угод та можливі шляхи ре-
інтеграції України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dif.org.ua/uploads/pd
f/1217669230585806133f76b9.05779033.pdf
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№  2202 (2015) значно посилює правове забезпечення Мінського 
процесу. 

Попри активізацію РФ на  Близькому Сході та  початок «астан-
ського процесу» українській дипломатії потрібно докласти макси-
мум зусиль для збереження санкцій проти РФ та унеможливлення 
поступок Заходу Росії в  «українському питанні» в  обмін на  вирі-
шення «сирійського питання». У  цьому контексті ми цілком поді-
ляємо думку Р.  Безсмертного, представника України в  політичній 
підгрупі Тристоронньої контактної групи, який обстоює позицію 
про те, що українське питання не стоїть на шальках терезів по той 
бік від  сирійського453. Адже це складові глобальної безпекової 
кризи.

S. Pryidun

POLITICAL AND LEGAL SUPPORT 
OF IMPLEMENTATION 
OF MINSK PROCESS IN 2014–2015: 
SOME PECULIARITIES AND PROBLEMS

The article analyses peculiarities and problems of political 
and legal support of  implementation of   Minsk process 
in the context of the restoration of the territorial integrity 
and sovereignty of Ukraine.

Key words: Ukraine, Russia, aggression, EU, OSCE, Minsk 
process, diplomacy.

453 Безсмертний Р. Нам треба готуватися… — С. 9.
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УДК 94(100)

Мареєв О.

КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПОСОЛЬСТВА НІМЕЧЧИНИ В УКРАЇНІ 
(1991–2016 рр .)

У статті висвітлено діяльність посольства 
Німеччини в  Україні протягом 1991–2016  рр., спря-
мовану на  розвиток культурної співпраці між  ФРН 
та Україною. Простежуються зміст і форми роботи 
Ґете-Інституту та  інших організацій, створених 
посольством для  налагодження культурної діяль-
ності в Україні.

Ключові слова: культурна співпраця, Ґете-
Інститут, українсько-німецькі зв’язки.

Німеччина та  Україна вже багато років поспіль 
тісно пов’язані між собою двосторонніми відносинами. Німеччина 
однією з  перших 26 грудня 1991  р. визнала незалежність України. 
17  січня 1992  р. між  двома державами були встановлені диплома-
тичні відносини. 

Об’єднання Німеччини та проголошення незалежності України, 
встановлення між ними дипломатичних взаємин уможливили роз-
виток культурного співробітництва. Тому ґрунтовне вивчення 
і комплексний, всебічний аналіз культурної діяльності Посольства 
Федеративної Республіки Німеччина у 1991–2016 рр. має актуальне 
значення. 

Серед досліджень, присвячених культурній діяльності посоль-
ства Німеччини в  Україні, відзначимо праці А.  Кудряченко454, 

454 Кудряченко А.І. Україна й  Німеччина  — двосторонні відносини на  початку 
1990-х років / А.І. Кудряченко, Г.О. Грабарчук. — К., 1994. — 48 с.
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В. Солошенко455, М. Яцишина456 та ін. Важливими інтерактивними 
джерелами, які ознайомлюють з  культурними програмами ФРН, 
стали сайти Посольства ФРН у  м.  Київ, Генерального консульства 
ФРН у Донецьку, Львові та Посольства України у Німеччині.

Мета дослідження: розкрити зміст та  особливості українсько-
німецької культурної праці за  сприяння Посольства Німеччини 
в Україні протягом 1991–2016 рр. 

У ході реалізації поставленої мети визначено такі завдання: 
проаналізувати стан договірно-правової бази українсько-німець-
ких культурних відносин; окреслити історію становлення культур-
них зв’язків між ФРН та Україною; розкрити зміст, основні форми 
співпраці України та ФРН у сфері культурної діяльності.

Німеччина, порівняно з  іншими державами, почала приділяти 
Україні значно скоріше дипломатичну увагу  — за  довго до  прого-
лошення на  офіційному рівні української державної незалежності. 
ФРН стала першою провідною європейською країною, яка відкрила 
свої дипломатичні представництва у Києві ще 1 серпня 1989 р.

Основу договірно-правової бази співробітництва у  сфері куль-
тури між державами складає Угода між Урядом України та Урядом 
Федеративної Республіки Німеччина про  співпрацю у  галузі куль-
тури від 15 лютого 1993 р. (дата набуття чинності 19.07.1993 р.)457. 
У документі, який складається з 19 статей, зазначено прагнення двох 
сторін зміцнювати відносини між обома країнами та поглиблювати 
взаєморозуміння, «виходячи з переконання, що культурний обмін 
сприяє співробітництву між  народами, а  також розумінню куль-
тури, духов ного життя і життєвого укладу народів, беручи до уваги 
історичний внесок народів України і  Німеччини у  спільну куль-

455 Солошенко В.В. Культурне співробітництво України й  Німеччини на  рубежі 
ХХ–ХХІ ст. (на прикладі діяльності Гете-Інституту)  / В.В. Солошенко  // Україна як 
суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. — 2011. — С. 203; Його ж. Українсько-німець-
кі відносини у 90-х роках ХХ століття : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 
07.00.02. — К., 2005. — 17 с.

456 Яцишин М.М. Українсько-німецькі культурні зв’язки кінця 80-х — у 90-ті роки 
ХХ століття / М.М. Яцишин. — Луцьк : Ред.-вид. від. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 
Українки, 1999. — 206 с.

457 Жихарєва Т.Л. Формування договірно-правової бази українсько-німецьких від-
носин у галузі науки і освіти 1991–2006 рр. / Т.Л. Жихарєва // Вісник ЛНУ імені Тараса 
Шевченка. Серія «Історичні науки». — 2009. — № 20. — С. 244–250.
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турну спадщину Європи і  усвідомлюючи те, що плекання і  збере-
ження культурних надбань є обов’язковим завданням, бажаючи 
розвивати культурні зв’язки між народами обох країн в усіх галузях, 
включаючи освіту і науку»458. 

Крім цього, на  сьогодні у  сфері молодіжної політики та  освіти 
діють такі угоди: Угода між Міністерством України у справах сім’ї 
та  молоді та  Федеральним міністерством у  справах сім’ї, жінок 
та дітей Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво 
у  сфері молодіжної політики від  26 серпня 1993 р., а  також Угода 
між урядом України і урядом Федеративної Республіки Німеччина 
про  направлення німецьких викладачів у  навчальні заклади 
України459.

Провідне місце у культурній діяльності посідає Посольство ФРН 
у  м.  Київ, консульство ФРН у  м.  Львів, німецько-українські куль-
турні центри, товариства («Баварський дім», «Будинок Нюрнберга»). 
При дипломатичній місії ФРН в  Україні відкрито центр вивчення 
німецької мови Ґете-Інститут, який став одним із  основних осе-
редків поширення культурної діяльності на  території нашої дер-
жави. Ґете-Інститут (Goethe-Institut Ukraine)  — німецька гро-
мадська організація, метою якої є популяризація німецької мови 
за кордоном та підтримка міжнародної культурної співпраці різних 
країн з Німеччиною. Інститут названий на честь німецького поета 
Йоганна фон Ґете460. 

Ґете-Інститут сприяє розвитку українсько-німецьких культурно-
освітніх контактів, який почав діяти в  Україні з  1993  р. У  межах 
цього закладу працює три основні відділи: бібліотека, мовні курси, 
програмний відділ. В  Інституті проходять підвищення кваліфіка-
ції вчителі німецької мови і  студенти-германісти, реалізовуються 

458 Угода між  Урядом України та  Урядом Федеративної Республіки Німеччина 
про культурне співробітництво від 15.02.1993 року [Електронний ресурс]. — 6 с. — Ре-
жим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/276_056

459 Угода між Міністерством України у справах молоді і спорту та Федеральним Мі-
ністерством у справах жінок і молоді Федеративної Республіки Німеччина про співро-
бітництво у сфері молодіжної політики [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276_049

460 Тисячна Н. Культурна дипломатія. Гете-Інститут — десять років по тому / Н. Ти-
сячна // День. — 2004. — 23 червня [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
day.kiev.ua/32817/
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спеціальні культурні програми для етнічних німців в Україні тощо. 
Мовний відділ займається розширенням педагогічних зв’язків, тісно 
співпрацює зі школами та університетами461.

Також Ґете-Інститут проводить мовні курси та  сертифікацію 
знань німецької мови, розробляє систему кваліфікаційних іспитів 
для тих, хто вивчає німецьку як іноземну (“Deutsch als Fremdsprache, 
DaF”) для рівнів від A1 до C2. Ці іспити, що відповідають стандарту 
загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою, 
можна складати як у Німеччині, так і  за її межами462. Організація 
пропонує українцям навчання на курсах німецької мови і складання 
іспитів за  стандартами Ґете-Інституту. Окрім цього, для  тих, хто 
володіє мовою на вищому рівні, працює проект «Великий диплом 
з німецької мови» (нім. Großes Deutsches Sprachdiplom). Програми 
Інституту є актуальними для студентів різних напрямів і спеціаль-
ностей, що вивчають німецьку мову. 

На сьогодні силами посольства Німеччини, Асоціацією нім-
ців України та Молодіжною громадською організацією Німецький 
молодіжний культурний центр «Німецьке джерело» ведеться плідна 
співпраця у  сфері культурно-освітньої діяльності з  регіонами 
України. Створено німецьку школу в Києві (DSK). Після успішного 
складання випускних іспитів у кінці 10 класу учні за підтримки віль-
ної землі Саксонії можуть готуватись до іспитів на абітур (атестат 
зрілості). У DSK також можна отримати Німецький мовний диплом 
(Шпрахдіплом) та  Кембриджський сертифікат знання англій-
ської мови за  різними ступенями володіння мовою. Основні пред-
мети викладають вчителі — носії німецької мови. Табелі, які видає 
школа, визнані в  Німеччині, що дає можливість безперешкодно 
перейти на  німецьку шкільну систему. Також при цьому навчаль-
ному закладі активно діє дитячий клуб «KITA». У  2010  р. кон-
сульством ФРН було засновано німецькомовний християнський 
дитячий садок у Львові для змішаної за віком групи дітей (60 дітей — 
від 1,5 до 6 років). Повсякденною мовою дитячого садка є німецька. 

461 Валіон О. Співробітництво між  Україною й  Німеччиною в  науково-технічно-
му вимірі (90-і роки ХХ ст.) / О. Валіон // Україна — Європа — Світ : Міжнар. зб. наук. 
праць. — 2008. — Вип. 1. — С. 170–177.

462 Матеріали сайту Ґете-Інституту [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.mova.com.ua/companyafisha/5/goethe_institute.html
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Головним завданням дошкільного закладу є усесторонній розвиток 
дітей, який досягається завдяки таким видам діяльності, як вільна 
гра, розвиток мовних знань для носіїв та неносіїв мови, виховання 
за  допомогою руху, карате, танці, музична та  художня діяльність, 
театр, циркове мистецтво, гончарство, гігієнічне виховання та пере-
дача знань про природу і техніку, дошкільна програма. Садочок має 
інтенсивну співпрацю з  Німецькою школою в  Києві, яка надає їм 
педагогічні консультації. Особливістю садка є знайомство з  різ-
ними культурами та пов’язана з цим багатомовність. Щоденне спіл-
кування з  іншими культурами, насамперед України та Німеччини, 
відбувається на  основі толерантності та  поваги. Розвиток мовних 
навичок з огляду на міжкультурний характер садочка має особливе 
значення463. Разом з  тим Посольство ФРН ухвалило культурно-
освітню програму «Партнерські відносини між школами Німеччини 
та  України». Метою таких партнерських відносин стало розши-
рення знань про життя та культуру відповідної партнерської країни, 
покращення знань німецької мови серед українських учнів. На сьо-
годні в Україні налічується 25 шкіл, які активно беруть участь у про-
веденні іспиту на Німецький мовний диплом, ще низка шкіл готу-
ється до вступу в програму. У цих школах працює три програмних 
вчителі з Німеччини, два з яких мають функцію регіональних коор-
динаторів-методистів (у Львові, Києві, Кривому Розі та Донецьку). 
Понад 200 учнів з України щороку отримують Німецький мовний 
диплом. Ця тенденція з  кожним роком зростає. Окрім основного 
завдання своєї діяльності, координатори підтримують приблизно 
30 вчителів німецької мови (переважно з ДСД-шкіл), які проводять 
у своїх регіонах курси підвищення кваліфікації для вчителів німець-
кої школи з інших шкіл.

У червні 2005 р. відбулася зустріч міністра культури і туризму 
України з  Надзвичайним і  Повноважним Послом Федеративної 
Республіки Німеччина в  Україні Д.  Штюдеманном з  метою від-
новлення і  збереження німецьких культурних традицій на  тери-
торії нашої держави. У  ході зустрічі обговорили нову культурну 
програму щодо надання німецької допомоги культурним архі-
тектурним цінностям України. Так, Національна опера України 

463 Матеріали сайту посольства Федеративної Республіки Німеччина [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Startseite.htm
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отримала допомогу для  придбання технічного телевізійного 
обладнання. У  власність Німеччини передано церкву Святого 
Петра і  Пасторський дім в  Одесі, які планується реорганізувати 
(до 2018  р.) в  культурний центр, навколо якого згуртуються всі 
німецькі інституції.

Найбільш широкомасштабними проектами Посольства ФРН 
у культурній діяльності упродовж останніх років (2014–2017) стали 
Дні культури Німеччини в  Україні, Тижні Німеччини, Німецький 
сад, які демонструють, що зв’язки між  Німеччиною та  Україною 
пронизують усі сфери життя. Близько п’ятдесяти різних захо-
дів ознайомлюють українську публіку із  сучасним німецьким мис-
тецтвом (Йозеф Бойс, Герхард Ріхтер, Сибілі Бергеман, Андре 
Гельпке, Вольфганг Тільманс, Зігмар Польке, Андреас Гурскі, Нам 
Джун Пайк). Причому Дні культури Німеччини в  Україні зосе-
реджені не лише в Києві, а й в інших українських містах, зокрема 
Харкові, Львові, Одесі, Чернівцях, Сімферополі. У 2015 р. програма 
значно розширилася і охопили такі міста України, як Київ, Харків, 
Дніпропетровськ, Чернівці, Львів, Тернопіль, Полтаву, Одесу, 
Житомир, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Херсон, Вінницю тощо. 
Ще один, так би мовити, білатеральний захід, який відбувається 
в рамках Днів культури Німеччини в Україні, — це зустріч, читання 
і подіумна дискусія між німецькими та українськими літераторами. 
Слід зазначити, що від початку встановлення дипломатичних відно-
син між ФРН та Україною проведення тижнів Німеччини в Україні 
стало традицією. Це сплетіння цікавих культурних різножанрових 
заходів у  багатьох містах України, що привертають увагу завдяки 
своїм розмаїтим культурним програмам, які поширюють німецькі 
та загалом європейські культурні цінності серед різновікових про-
шарків українського суспільства. 

Так, Посольство ФРН та  Ґете-Інститут проводить у  рамках 
Тижнів Німеччини в  Україні кінофестиваль «Нове німецьке кіно». 
Українській публіці пропонується добірка найкращих повноме-
тражних фільмів, що здобули у Німеччині численні премії, а також 
колекція короткометражних стрічок, куди увійшли як дебюти режи-
серів-початківців, так і  анімаційні стрічки відомих німецьких сту-
дій. Фестиваль створює культурну платформу для обміну думками 
фахівців кіногалузей Німеччини та України з питань німецько-укра-
їнського спільного кіновиробництва. 
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Виставка «Відчуй культуру» знайомить незрячих людей і людей, 
охочих вивчити архітектуру в незвичний спосіб, з культурою та ста-
ровинними архітектурними пам’ятками різних країн. На  виставці 
представлено 18 об’ємних моделей — точних копій визначних архі-
тектурних споруд світу. Люди можуть їх досліджувати, попередньо 
отримавши довідкову інформацію про експонати. Паралельно з так-
тильним вивченням моделей відвідувачі будуть відчувати аромати 
і чути музику, властиву тій чи іншій культурі. Усі копії архітектурних 
пам’яток надруковані на 3D-принтері, мають високу якість і макси-
мально точно відтворюють рельєфні особливості автентичної спо-
руди. Залучення відразу трьох органів чуттів дасть змогу не просто 
ознайомитися з  культурами країн світу, а  й  максимально занури-
тися в цю атмосферу і відчути її.

Отже, з появою на міжнародній арені нової Української держави 
та визнанням її ФРН між Україною і Німеччиною у 1992 р. було вста-
новлено дипломатичні відносини та підписано низку договорів, які 
заклали основи двосторонньої співпраці у багатьох сферах, у тому 
числі й  культурі. Майже одразу ФРН розгортає через свої посоль-
ства та консульства активну культурну діяльність. Провідною сфе-
рою стає освіта, з’являється база для вивчення німецької мови Ґете-
Інституту, створено німецьку школу в  Києві (DSK), дитячий клуб 
«KITA». 

Іншим напрямом стають регулярні культурні заходи. Серед них 
щорічні Тижні Німеччини чи кінофестиваль «Нове німецьке кіно» 
2016  р., що ставлять за  мету популяризацію німецької культури 
серед молоді на теренах України. На сьогодні потенціал культурної 
діяльності Посольства Німеччини на території України однозначно 
не вичерпано. Культура залишається одним із факторів поглиблення 
українсько-німецької співпраці. 

Німеччина  — це важливий і  надійний партнер України. Серед 
держав Європейського Союзу ФРН є найбільш зацікавленою в інте-
грації України до  ЄС. Вона є тією країною, яка не  тільки через 
німецьку діаспору в  Україні (35,3 тис. осіб), а  й  через культурну 
діяльність посольств, консульств, німецьких товариств та культур-
ний обмін добровільно поширює європейські цінності на території 
нашої держави.
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РОЗДІЛ 5 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ 
СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

УДК 177:316.42

Кожем’якіна О.

ФЕНОМЕН ДОВІРИ 
В ПЕРСПЕКТИВІ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
ТА ГЛОКАЛІЗАЦІЇ

У статті здійснено соціально-філософський аналіз 
причин проблематизації довіри як ціннісної основи 
соціальної взаємодії в  умовах сучасних глобаліза-
ційних процесів. Досліджено підстави кризи довіри 
в контексті вивчення трансформаційних змін сучас-
ності, звернуто увагу на  специфіку формування 
довіри в  умовах нестійкості соціального порядку, 
невизначеності та  ризику. Здійснено концептуаль-
ний аналіз співвідношення понять «глобалізація» 
та  «глокалізація»; наголошено на  тому, що глока-
лізація актуалізує право на  інакшість у  сучасному 
світі. Обґрунтовано висновок про  значущість куль-
турного підґрунтя у  відносинах довіри, що забезпе-
чується ціннісно-нормативними засобами локаль-
ного середовища.

Ключові слова: глобалізація, глокалізація, довіра, 
ризик, традиція, цінності.
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Глобалізаційна проблематика з  цілим масивом 
невизначеностей, неоднозначних наслідків, нових можливостей і пе-
реваг постає відмінною ознакою суперечливості сучасного науко-
вого дискурсу, відображаючи трансформаційні зміни в усіх сферах 
соціуму — від економіки та політики до сімейних відносин, культу-
ри, екології. У ситуації суттєвого загострення глобальних проблем 
окремо постає питання специфіки культурної взаємодії, зокрема, 
глобального та  локального, архаїчного та  модерного, суспільного 
та приватного, партикулярного та універсального, характеризуючи 
глобальність не лише в поняттях універсальності, а й активізації ре-
гіональності, потреби самовизначення в унікальності, розв’язання 
питань нерівності та долі національних культур тощо. 

Небувалі раніше за масштабністю, швидкістю та глибиною дина-
мічні зміни сучасного світу численні дослідники (У. Бек, Е. Гідденс, 
М.  Кастельс, Д.  Хелд, Е.  Макгрю, Р.  Робертсон, З.  Бауман та  ін.) 
досить часто описують у контексті глобальних трансформацій, що 
концептуалізуються у  поняттях просторово-часового стиснення, 
посилення складності соціальних організацій, розповсюдження від-
чуття взаємозалежності та  взаємовпливу, всепроникнення інфор-
маційних технологій, розширення сфери мобільності та  інтеркуль-
турних комунікацій тощо. 

Зазначені чинники здійснюють як об’єднувальні, так 
і  роз’єднувальні впливи на  світову спільноту, одночасно універса-
лізують та локалізують, визначають нові параметри розуміння іден-
тичності, відповідальності, солідарності, визнання, перспектив гро-
мадянського суспільства тощо. У  цих умовах зростає роль довіри 
як соціальної цінності, яка, постаючи діалоговою основою соці-
альної взаємодії, пронизує у  всі сфери людського буття та  відкри-
ває такі його виміри, як співіснування, співзалежність, співдіяль-
ність, що виявляється надзвичайно актуальним у вимірі глобальних 
змін. Однією з визначальних ознак сучасності є також загальносві-
това тенденція зниження рівня довіри до більшості інституцій, що 
зумовлюється, зокрема, наслідками глобальних соціальних транс-
формацій. 

Актуалізації та проблематизації довіри в сучасному світі сприяє 
загальна ситуація динамічності й  поширення невизначеності, 
тотальної кризовості, руйнації традиційних засад буття. Довіра є 
своєрідним атрибутом сучасності, про що свідчить потужний сплеск 
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наукової зацікавленості до  зазначеної проблематики, зокрема, тих 
дослідників, які виявляють інтерес до цивілізаційних та глобаліза-
ційних змін (Ф. Фукуяма, Е. Гідденс, Н. Луман, П. Штомпка та ін.). 
Серед вчених, що безпосередньо звертались до  аналізу сучасних 
змін у  формах соціальних відносин довіри, також слід відзначити 
А.  Селігмена, Д.  Гамбетту, Б.  Міцтал, Р.  Хардіна, Ш.  Айзенштдта, 
М.  Гартмана, Б.  Барбера, Е.  Усланера та  ін. Проте, незважаючи 
на значну кількість праць з проблематики довіри як ознаки глоба-
лізованої сучасності, залишається недостатньо вивченою специфіка 
функціонування довіри в контексті співвідношення викликів глоба-
лізації та глокалізації.

Отже, метою цього дослідження є концептуалізація трансфор-
маційних змін у відносинах довіри під впливом процесів глобаліза-
ції та глокалізації через звернення уваги на специфіку формування 
довіри як ціннісної основи соціальної взаємодії в  умовах нестій-
кості соціального порядку, невизначеності та ризику.

Динамічна мінливість світу, складна прогнозованість, непід-
контрольність та  непередбачуваність наслідків спричиняють 
загальне занепокоєння майбутнім та  зростання тривожності, ціл-
ком природно провокуючи кризу довіри та  значно проблематизу-
ючи реалізацію дещо ідеалістичних уявлень про  глобалізацію як 
процес, спрямований на  утвердження світового порядку, справед-
ливості, збалансованості. Саме непідконтрольність наслідків гло-
балізації на фоні руйнації фундаментальних цінностей формує ста-
новлення так званого «нового світового безладу» (за визначенням 
Кена Джовітта464), зумовлюючи розповсюдження відчуття невизна-
ченості майбутнього, некерованості трансформаційних процесів 
у світі.

Доля національних держав, національних і  регіональних еко-
номік також залишається невизначеною та  залежною від  транс-
національних важелів. Руйнація традиційних моделей соціально-
економічної та  політичної організації суспільства паралельно 
з переглядом територіальних принципів світової взаємодії спричи-
няють видозміни у  соціокультурній сфері, а  отже, суттєво транс-
формують ціннісно-нормативні конфігурації у  вибудові відносин 

464 Jowitt Ken New World Disorder. The Leninist Extinction.  — Berkeley  : University 
of California, 1993. — 345 p.
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довіри. Окрім того, включення у коло знайомих та відносно надій-
них стосунків людей з  іншими поглядами (внаслідок розширення 
сфери контактів у  бізнесовій сфері, туризмі, активізації міграцій-
них процесів тощо) підриває існуючі механізми контролю та забез-
печення підтримки надійності у репутаційному й соціальному капі-
талах.

Сучасний світ супроводжується загостренням так званого «про-
філю ризиків», зумовленого загрозами технічного прогресу, числен-
ними конфліктами глобальних масштабів, навалою економічних 
криз, що в  цілому породжує атмосферу невизначеності, тривож-
ності, невпевненості. Прикладами глобалізації ризиків, що значно 
видозмінюють інституційні та  особистісні виміри довіри, поста-
ють тенденції у  світовому розподілі праці, порушення природної 
рівноваги, інвестиційні катаклізми, терористичні акти, посилення 
маніпуляційних можливостей сучасного інформаційного середо-
вища, ескалація різного роду катастроф. Проблематизацію довіри 
Е.  Гідденс розглядає у  співвідношенні ризиків та  небезпек в  умо-
вах надзвичайно посилених можливостей перетворення, визнача-
ючи довіру як «упевненість в надійності людини чи системи по від-
ношенню до деякої множини очікуваних результатів або подій»465, 
а досвід безпеки розуміє як рівновагу між довірою та припустимим 
ризиком.

Концептуалізована в  термінах індикативності соціального 
порядку, стабільності, впорядкованості довіра зазнає руйнівних 
впливів в  умовах слабкої контрольованості, нестабільності, соці-
ального розшарування та  глобальної нерівності. Досліджуючи 
проблеми емпірично підтвердженої «корозії» довіри в  контек-
сті глобалізації, П.  Штомпка розглядає питання впливу останньої 
на  доступність і  чіткість показників надійності партнерів взаємо-
дії (їх репутації, інтересів, рекомендацій, визнання, обіцянок тощо), 
увиразнюючи проблему розрахунку достовірності та стримування 
довіри в  умовах глобалізації в  контексті можливості формування 
культури довіри в світовому масштабі466. Загалом вчений доходить 

465 Гидденс Э. Последствия современности / Э. Гидденс ; [пер. с англ. Г.К. Ольховико-
ва; Д.А. Кибальчича; вступ. статья Т.А. Дмитриева]. — М. : Праксис, 2011. — С. 150.

466 Штомпка П. Доверие — основа общества / П. Штомпка ; [пер. с пол. Н.В. Моро-
зовой]. — М. : Логос, 2012. — С. 413.
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висновку про  те, що глобалізація підриває довіру, послаблюючи 
чинники, що сприяють створенню відкритих та надійних відносин, 
саме внаслідок неможливості здійснення «культурного натиску» 
в умовах зростання маніпулятивних можливостей інформаційного 
середовища, розширення сфери анонімних інших, життєвої неста-
більності.

У свою чергу, Ф  Фукуям стверджує, що на  культурному під-
ґрунті довіри чинниками збереження та  підтримки остан-
ньої є закріплені в  культурі (в навичках та  правилах) нормативні 
взаємозобов’язувальні імперативи спільного блага, підтримки, солі-
дарності, відповідальності, поваги, чесності — традиційні суспільні 
цінності. За образним висловом вченого, «найбільш успішні форми, 
в які відливається сучасність, не зовсім сучасні, тобто вони не засно-
вані тільки не  загальному розповсюдженні ліберальних економіч-
них та політичних принципів в суспільстві»467. Однорідність світу 
під час глобалізації та інформатизації супроводжується процесами 
культурної диференціації, що виграшно доповнюють трансформації 
сучасності появою альтернативних шляхів успішного розвитку. 

Дослідження взаємовпливів глобалізації та глокалізації як двох 
сторін одного процесу увиразнює проблеми амбівалентностей іден-
тичності (планетарної та національної, релігійної й атеїстичної, тра-
диційної та модерної) в умовах розмаїття культур і життєвих світів, 
балансу універсального та унікального, змін у горизонтах взаємодій 
системи й  середовища, зростаючої мобільності, економічної поля-
ризації тощо.

Глобалізаційна проблематика перебуває сьогодні на  піку дослі-
джень, обговорень, вживань і зловживань, що через термінологічну 
розмитість, концептуальну універсальність і ефектність ускладнює 
прояснення суті глобалізації. Загалом концептуальне бачення гло-
балізації конкретизується в поняттях уніфікації, світомасштабності, 
універсальності, відкритості простору, екстериторіальності, взає-
мозалежності, взаємопроникнення тощо.

Е.  Гідденс зазначає, акцентуючи увагу на  специфіці відносин 
між  локальними і  глобальними соціальними формами (локальної 
залученості, співприсутності — і можливості взаємодії на відстані), 

467 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф. Фуку-
яма ; [пер. с англ.]. — М. : Изд-во АСТ: ЗАО НПП Ермак, 2004. — С. 571.
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що ключовою рисою сучасності для  розуміння глобалізації є про-
блема просторово-часової дистанціації468. Згідно з Е. Гідденсом, гло-
балізація як єдиний світовий якісний стан містить чотири основ ні 
інституційні вимірювання: світову капіталістичну економіку, сис-
тему національних держав, світовий військовий порядок, міжнарод-
ний поділ праці.

Разом з тим чимало вчених, аналізуючи сучасний стан глобаліза-
ційних процесів, доходять висновку про їх неоднорідність і неодно-
значність, особливо щодо тотальності вестернізації. Відзначається 
багатовекторність і  багатоплановість глобалізації та  її децентралі-
зація, що загалом здатне посилити зростання впливу країн так зва-
ного «незахідного» типу.

Про цілісну теоретичну картину глобалізації говорити поки 
зарано, оскільки глобалізаційні процеси стрімко розвиваються 
і змінюються, існуючі теорії глобалізації є лише «ескізами» тих зру-
шень, які динамічно трансформують вигляд світоустрою початку 
третього тисячоліття. Сучасний дискурс глобалізації зміщується 
з  питань природи зміни простору і  часу до  вивчення глобалізації 
ризиків і  реакцій на  глобалізацію, її альтернатив, чинників, спря-
мованості та  наслідків, тоталізації криз (економічної, екологіч-
ної, політичної, культурної, екзистенціальної тощо як кризи довіри 
і відповідальності), в цілому демонструючи складність і суперечли-
вість глобалізації в  сучасному світі й  актуалізуючи міждисциплі-
нарні дослідження.

Експлікацію глобалізаційної проблематики супроводжують 
різний ступінь акцентуації об’єктивності цього процесу, мета-
форичності концепту та  маніпулятивності явища (наприклад, 
як проект вестернізації з  оволодіння світом і  його перебудови). 
Неоднозначність, багатоаспектність, амбівалентність глобалізації 
провокує появу різнорідних, іноді суперечливих і  різноспрямова-
них тенденцій.

У термінології М. Маклюена миттєвий зв’язок і передача інфор-
мації в  будь-якій точці світу сприяє зростанню всюдипроникного 
керуючого впливу комунікаційних систем, що веде до формування 
нових форм глобальної свідомості, детериторізації, нівелювання 

468 Гидденс Э. Указ. соч. — С. 40.
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простору469. Однією з проблем є нерівномірність якісного розвитку 
процесів інформаційної, економічної, культурної та політичної гло-
балізації, що тягне за собою несподівані та складно передбачувані 
процеси й  явища. Так, у  результаті супутніх глобалізації процесів 
уніфікації замість очікуваного нівелювання відмінностей у  різних 
куточках світу спостерігаються серйозні посилення рухів за збере-
ження різноманітності — регіонального, національного, етнічного, 
релігійного тощо, зміщуючи акценти в  розумінні простору і  часу, 
глобального та локального контекстів у історичній і прогностичній 
перспективі.

Як виклик глобалізації, реакція на глобалізацію, а також як пара-
лельний з глобалізацією процес може бути розглянуто концепт гло-
калізації. Глокалізаційна термінологія, з’явившись спочатку в дослі-
дженнях японських маркетологів, концентрувалась навколо питань 
адаптаційних переваг конкретних технологій на  місцевих ринках. 
Поступово набуваючи контекстів значущості унікальності, само-
бутності, перерозподілу привілеїв. Локальні форми досвіду мають 
масу переваг, ґрунтуючись на фундаментальному потенціалі геогра-
фічного, історичного, етнокультурного змісту. Окрім того, на  від-
міну від  глобалізації, одним із  наслідків якої є екологічна криза, 
глокалізація зберігає екологічність простору, сприяючи більш орга-
нічній взаємодії суспільства і природи. 

Глокалізація, таким чином, заявляє про актуальність у сучасному 
світі особливого, визначаючи значущість права на  інакшість. Як 
зазначає Р. Робертсон, один із теоретиків теорії глокалізації, навіть 
визнання спільності простору не  означає спільності його сприй-
няття470. Глокалізація, яку визначають як зворотний бік глобаліза-
ції, як один із її наслідків, може бути розглянута як форма захисної 
реакції на уніфікацію і протидія «стиранню відмінностей», редукція 
складнощів глобалізації, маргіналізація чи вимушена ізоляція.

Оптимістичне бачення проблематики глокалізації базується 
на сприйнятті нинішніх соціальних змін як шансу для країн і наро-
дів, позбавлених можливостей суттєвого впливу у  світі. На  думку 

469 Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Г.М. Маклюэн ; 
[пер. с англ. В.Г. Николаева]. — М. : КАНОН-пресс-Ц, 2003. — 464 с.

470 Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture.  — London  : Sage 
publications, 1992. — Р. 8.
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Е.  Гідденса, відбувається зворотна колонізація, тобто зростання 
впливу незахідних країн на  події, що відбуваються в  західному 
світі (зростаюча міграція, поширення нехарактерних для  Заходу 
цінностей і  стилів, включення нових економік у  світову систему 
поділу праці)471. Відзначаючи зростання ролі соціокультурних 
чинників у  динаміці сучасності та  посилення значущості локаль-
ного, Р.  Робертсон вводить в  науковий обіг поняття глокалізації 
для  фіксації можливості органічного поєднання локального і  гло-
бального як двох сторін єдиного процесу472. У його концепції гло-
калізація розглядається як одна із п’яти властивостей глобалізації 
поряд з  релятивізацією, емуляцією, контестацією та  інтерпрета-
цією. Глокалізація (як прагнення до мозаїчної локальності та архаїч-
ності) і глобалізація (в аспекті створення наднаціональної глобаль-
ної си стеми) є характерними тенденціями сучасного життя, двома 
сторонами одного явища, а не взаємовиключними процесами. 

Дещо песимістичний ракурс розуміння ролі локальності в  гло-
балізаційних процесах пропонує З.  Бауман, для  якого локальність 
є знаком соціальної знедоленості, відчуження, просторової сегре-
гації. Наслідком глобалізації стала глобальна стратифікація від-
повідно до  формул «глобальне багатство  — локальна бідність», 
«локальний порядок — глобальний хаос». На відміну від глобаліза-
ції, в  якій розмиваються межі й  відбувається трансформація про-
стору, локалізацію супроводжують процеси закріплення простору, 
але з  невизначеними перспективами. Згідно з  З.  Бауманом, ці два 
процеси викликають різку диференціацію умов життя цілих країн, 
регіонів, окремих сегментів населення; те, що для одних є глобалі-
зацією — в аспекті свободи, мобільності, формування цінностей, — 
для інших обертається локалізацією — несподіваним і жорстоким 
ударом долі, обмеженням, незручністю виявлення себе на побічних 
ролях світоустрою473. 

Одним із  актуальних аспектів аналізу проблематики довіри 
в  контексті глокалізації є значно ускладнені в  сучасному світі 

471 Гидденс Э. Указ. соч. — С. 45.
472 Robertson R. White K. E. (Ed.) Globalization or glocalization? // Globalisation. Critical 

concept in sociology. — Vol. III. — London, 2003. — Р. 31–51.
473 Бауман З. Глобалізація. Наслідки для  людини і  суспільства  / З. Бауман  ; [пер. 

з англ. І. Андрущака]. — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. — 109 с.
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міграційні процеси, особливо зростаюча трудова, політична та еко-
логічна міграції. Представлена глобалізацією широка можливість 
вільно долати простір сприяє появі нового роду типологічних обра-
зів міграції, конкретизованих З. Бауманом в образах туриста і бро-
дяги. Одні вільно їздять світом, отримуючи від подорожей чималі 
задоволення, інші дивляться, як світ пропливає повз, подорожуючи 
нелегально і побоюючись арештів та депортації. Так звана насиль-
ницька локалізація оберігає селективність наслідків глобалізації474. 
Локалізація в такому розумінні супроводжується жорстокою поля-
ризацією світу, зведенням нових стін (як символічних у  вигляді 
обмежувальних законів, так і реальних). 

Дослідження сутнісних основ глокалізації в  аспекті дихотомії 
глобального і  локального вказує не  лише на  просторову локацію, 
а й на соціокультурний контекст і контент, загострюючи проблеми 
між- і  внутрішньокультурного розуміння, свободи та  доступності 
привілеїв, розширення  — звуження меж ідентичності, зміщення 
горизонтів Свого та  Іншого (який залежно від  контексту розумі-
ється як Інакший, Далекий, Ворожий, Третій, Сторонній тощо). 
Включення до  сфери персоніфікованих і  деперсоніфікованих кон-
тактів Іншого — інших смислів, практик, норм, цінностей — поро-
джує кризу довіри як різке зниження відчуття екзистенційної без-
пеки. 

Інтеграція в  горизонтах міжнародної спільноти (в тому числі 
засобами безмежного доступу до  загального інформаційного про-
стору) супроводжується взаємопроникненням зростаючої кількості 
культур, провокуючи як бажання засвідчити солідарну спільність 
з іншими культурами, так і різкий сплеск демонстрації відмінностей 
(культурних, регіональних, національних, етнічних, мовних, істо-
ричних тощо), протидію спотворення самобутнього та особливого. 
У контексті трансформацій часу глобалізація базується на стисканні 
часу з орієнтирами на майбутнє, глокалізація в часовій проекції є 
єдністю минулого, сьогодення і  майбутнього, зберігаючи перспек-
тивність традиції та  забезпечуючи сутнісну основу розвитку май-
бутнього. 

Таким чином, глокалізація як побічний ефект глобалізації поси-
лює значимість просторової, історичної та культурної конкретності, 

474 Бауман З. Глобалізація. — С. 76.
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що втілюється в концептах простору як визначеної території; релі-
гійної, конфесійної, етнічної ідентичності; національних інтересів; 
державної самореалізації; локального соціального досвіду місця, 
що сприяє відновленню довіри за  рахунок збереження ціннісно-
нормативного рівня підтримки надійних та  безпечних взаємодій. 
Сучасність, трактована як доба виробництва ризиків та  продуку-
вання численних криз довіри, постає викликом для життєздатності 
національної держави. У  процесі глобалізації відбувається збіль-
шення числа непередбачуваних наслідків, що в результаті принци-
пової непідконтрольності зумовлює значну кризу довіри, порушу-
ючи питання онтологічної безпеки людини. Глокалізація, зберігаючи 
значущість локально-культурного, повертає людину у сферу знайо-
мих смислів, дієвих правил та  більш-менш певних гарантій, здій-
снюваних етосом локальної соціальної системи.

O. Kozhemiakina

PHENOMENON OF TRUST
IN PERSPECTIVE OF GLOBALIZATION 
AND GLOCALIZATION CHALLENGES

The article is  devoted to  the socio-philosophical 
analysis of  problematization reason of  trust as  valuable 
foundation of  social interaction in  condition of  modern 
globalization process. It is  investigated trust crisis back-
ground in the context of transformational changes of our 
time, paid attention to the specifics of trust development 
in terms of instability of social order, uncertainty and risk. 
It  is  carried out conceptual analysis of  the interrelation 
of  the concepts of  “globalization” and “glocalization”; 
it  is  highlighted that glocalization   actualizes the  right 
an  alterity in  the  modern world. It is  grounded 
the  conclusion about the  importance of  cultural back-
ground in  relations of  trust provided by  the  valuable 
normative means of  local environment.

Key words: globalization, glocalization, trust, risk, 
tradition, values.
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Коршун Т.

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ 
ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

У статті здійснено спробу спрогнозувати, які зміни 
суспільних відносин відбудуться у  сфері державного 
управління у  зв’язку зі  зміною способів комунікації 
у сучасному світі.

Ключові слова: електронне урядування, віртуаль-
ність, цифрове суспільство, комунікація, держава

Заміна способу комунікації значним чином 
впливає майже на всі сфери життя: найтиповішими прикладами є 
зміни у суспільстві, викликані впровадженням писемності або кни-
годрукування. «Разом із новими засобами комунікації людство по-
стійно зміщується й  до нової організації суспільства»,  — наголо-
шує Г. Почепцов. — «І це не стільки роль нових засобів комунікації, 
як нових тенденцій розвитку, що знаходять своє втілення у  ство-
ренні нових способів комунікації»475. Іншу точку зору висловлює 
С.  Кримський: «Суспільне життя залежить більше від  характеру 
засобів, за  допомогою яких люди підтримують між  собою зв’язок, 
ніж  від  змісту їх повідомлень»476. Водночас люди завжди залиша-
ються людьми, і  технології лише здатні пом’якшити чи, навпаки, 
унаочнити, ті проблеми самої людини, які вже існують. 

475 Почепцов Г. Медиаразвитие: от технического и материального к гуманитарно-
му и социальному [Електронний ресурс]  / Г. Почепцов  // Media Sapiens. — 29 берез-
ня. — Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/media_razvitie_ot_
tekhnicheskogo_i_materialnogo_k_gumanitarnomu_i_sotsialnomu/

476 Кримський С. Ранкові роздуми : зб. ст. / С. Кримський. — К. : Майстерня Білець-
ких, 2009. — С. 341.
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Розвиток систем електронного зв’язку порушує нові питання щодо 
можливості організації якісно нового типу управління суспільством. 
Адже політичні кризи системи, які проявляються у  різних регіонах 
світу, демонструють неефективність останніх. Ієрархічність органів 
публічної влади є традиційним способом управління, який виправ-
довував себе протягом тисячоліть існування держав як суб’єкта вну-
трішньої та зовнішньої політики. Такий «вертикальний» спосіб орга-
нізації суспільного життя є проявом ефективності лише в  умовах 
відсутності швидких способів комунікації із громадянами. На тепер, 
коли відбувається масова інформатизація суспільства, стара органі-
зація управління втрачає свою актуальність і потребує змін. 

Віртуальність стає універсальною формою буття суспільних фено-
менів: майже будь-яка взаємодія між  членами суспільства посту-
пово отримує можливість існувати он-лайн. Дослідник віртуальності 
Д. Іванов описує цю ситуацію таким чином: «Взаємодії здійснюються 
як віртуальні аналоги реальних соціальних стосунків. При цьому від-
бувається заміщення реального виконання соціальних ролей симу-
ляцією, створюється образ реальних атрибутів інституціональності. 
Віртуальні спільноти  /  тусовки симулюють безпосередність присут-
ності при спілкуванні і соціальну близькість людей. Віртуальні кор-
порації симулюють процедури укладення контракту і  існування 
організації як суб’єкта господарської діяльності. Віртуальне казино 
симулює змагання партнерів по  грі. Віртуальне зламування симу-
лює порушення прав власності вкладників банку. Віртуальний при-
хід симулює виховання пастирем смиренної пастви»477. Ідея симу-
ляції, запропонована автором, як основа віртуальності є доцільною 
лише у тому разі, коли йдеться про свідоме сприйняття суб’єктами 
взаємодії цієї реальності як симуляції. Інакше кажучи, такий висно-
вок виправданий тільки в тому разі, якщо суб’єкти відносин у вірту-
альному світі визнають свою комунікацію грою, самостійно розме-
жовуючи реальне і віртуальне життя.

Наприклад, якщо всі учасники віртуального одруження наділя-
ють цей акт реальністю і для них він має ті ж наслідки, що й укладання 
шлюбу в церкві або в державних органах, то принципових відмінностей 
між так званим «реальним» і «віртуальним» одруженням залишається 

477 Иванов Д. Общество как виртуальная реальность / Д. Иванов // Информацион-
ное общество. — СПб.; М. : ООО «Издательство АСТ», 2004. — С. 366.
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не так багато. Мабуть, найбільш істотною є відсутність юридичного ста-
тусу подружжя у «віртуальних молодят» (на території України, на від-
міну від США), що, на наш погляд, є всього лише питанням часу. 

Сучасна людина живе одночасно і в реальному, і у віртуальному 
світі. Причому з кожним роком ступінь проникнення Інтернету в усі 
сфери суспільного життя зростає кардинальним чином. Користування 
мережею перестає бути ознакою однієї із  субкультур, перетворюю-
чись на невід’ємний атрибут становлення соціально активної людини 
настільки, що дуже швидко розмивається межа між реальним та вір-
туальним. Та  дихотомія, яка була майже очевидною декілька років 
тому, те чітке розділення на  віртуальну та  реальну частини життя, 
відходить у минуле. На сьогодні говорити про віртуальність інтернет-
взаємодій можна так само, як і відносно «віртуальності» літератури 
чи кінематографу. Але при цьому конструюється нова реальність, що 
включає в себе інтернет як засіб зв’язку. Якщо для багатьох інтернет-
комунікації починалися як симуляція, «гра у життя», то через певний 
час учасники взаємною довірою надали цьому процесу реальності, 
перетворили гру на справжнє життя.

При оцінці перспектив електронного урядування ми виходимо 
із важливої методологічної засади, що Інтернет сам по собі не ство-
рює нового, відокремленого світу, а  буття віртуального глибоко 
вкорінене у  звичайне існування й  нерозривно із  ним пов’язане. 
М. Какіхара (M. Kakihara) пропонує «акціоністський підхід» до ана-
лізу мережевої поведінки людини, який виходить із  нерозрив-
ності «реального» та  «віртуального» життя індивіда. «На відміну 
від кардинальних змін у соціальній ролі Інтернету, наше розуміння 
поведінки веб-користувачів в  основному залишилося незмінним. 
Перспектива, через яку ми розглядаємо поведінку веб-користувачів, 
є, по суті, “веб-орієнтованою”; ми бачимо веб-користувачів так, ніби 
вони жили тільки у віртуальному світі, і їх діяльність була повністю 
ізольована від  реального світу. […] Крім того, наша он-лайн-
активність є надзвичайно диверсифікованою, і  тому офлайнові 
“фактори реального життя” та їх вплив на веб-поведінку мають бути 
ретельно дослідженні, якщо ми хочемо зрозуміти складну поведінку 
сучасних веб-користувачів»478.

478 Kakihara M. Understanding Real-Virtual Dynamics of  Human Behavior from  the  Action 
Perspective, Proc. PACIS 2010, AIS, p. 570–572. — URL: http://www.pacis-net.org/file/2010/S14-01.pdf
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Таким чином, Інтернет не  створює нової сутності, віддільної 
від сутності речі чи явища як такого. Віртуальність суспільства, дер-
жави, соціальної групи є лише однією із можливих форм існування 
суспільства, держави чи  соціальної групи. Віртуальність он-лайн-
мережі мало чим відрізняється від  віртуальності комунікаційного 
простору як такого. Інтернет не пропонує нового типу соціальних 
зв’язків, лише трансформує уже існуючі комунікаційні схеми та під-
ходи. Звичайно, віртуальність як форма має свої характерні ознаки, 
але вони не надають способу існування речей самостійного онтоло-
гічного буття.

Для інтернет-комунікації як форми спілкування характерні про-
стота та  швидкість обміну інформацією; динамічність, рухливість 
соціальних процесів; більша відкритість та  доступність; відсут-
ність територіальної прив’язки; можливість автоматичної обробки 
великого масиву даних тощо. Ці відмінності, хоча й тісно пов’язані 
із розширенням кількості користувачів, зростання швидкості пере-
дачі інформації, проте не  зводяться виключно до  цих характерис-
тик. Подальша децентралізація інформації, збільшення візуального 
наповнення, формування «хмарних» сервісів, створення сервісів 
для  електронної комерції (у т.  ч. віртуальних грошей), поява мож-
ливості збирати та аналізувати великі масиви інформації (BigData) 
тощо ведуть до значної трансформації цілей та завдань електронного 
спілкування, суттєво розширюючи його можливості. Л.  Волков 
та  Ф.  Крашенніков наголошують на  тому, що мережа суттєво змі-
нює спосіб взаємодії з  інформацією, сприяючи нелінійному струк-
туруванню як самої інформації, так і соціальних взаємодій. Зокрема, 
дослідники зазначають: «Поки ми використовуємо лінійний шлях 
і отримуємо інформацію дротами і рейками, ми живемо в минулому. 
Як тільки ми потрапляємо в  мережу, де інформації багато і  вона 
різна, руйнується не  тільки інформаційна картина світу, але і  всі 
підвалини лінійного суспільства»479. Розповсюдження інтернету як 
способу передачі й отримання даних сприяє швидкому збільшенню 
кількості інформації і, відповідно, уможливлює надзвичайну дифе-
ренціацію контенту, який зацікавлює різних людей. Сучасне суспіль-
ство стикнулося з  наявністю розмаїття різних джерел інформації. 

479 Волков Л. Облачная демократия II [Електронний ресурс] / Л. Волков, Ф. Краше-
нинников. — Режим доступу : http://sidenotes.ru/Book/View/18?skip=0
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Інтернет-мережа дає змогу знайти однодумців навіть власникам 
найбільш екзотичних поглядів, хобі чи  професій. В.  Артюхін опи-
сує цей феномен так: «Завдяки “соціальності” сучасного Інтернету 
кожен може знайти однодумців незалежно від того, наскільки незви-
чайною або навіть протизаконною є його ідея або навіть “ідея-фікс”. 
Передбачувана анонімність і інструменти Веб 2.0 (блоги, спільноти) 
дають для  цього всі можливості. Це саме по  собі не  погано  — це 
спосіб знищення стереотипів, упереджень, спосіб боротьби з само-
тністю для багатьох людей, які відчувають її з тих чи інших причин. 
Однак потрібно брати до уваги, що народження, існування і розви-
ток ідей в мережі, консолідація людей навколо цих ідей можуть мати 
як позитивні, так і негативні наслідки. Наслідки ці можуть бути від-
кладеними і безпосередньо впливати на події в реальному світі»480. 
З одного боку, диференціація інтернет-контенту стимулює розвиток 
усіх сфер (оскільки з’являється можливість навчатися на найкращих 
взірцях у кожній галузі та моментально ділитися власними винахо-
дами). З  іншого боку, реальність стає напрочуд фрагментованою. 
Якщо ще декілька десятиліть тому громадяни однієї країни мали 
приблизно однаковий культурний досвід, то сьогодні таких спіль-
них культурних кодів стає дедалі менше. Фактично одним із неба-
гатьох універсальних досвідів є саме той, який уможливлює кори-
стування Інтернетом, а також дуже швидкозмінні інтернет-меми.

Враховуючи темпи та  інтенсивність проникнення Інтернету 
в усі сфери, постає питання, чи є межа віртуалізації нашого життя? 
І якщо є, то де вона проходить? Які сфери соціального потребують 
особистих контактів? При цьому маємо на увазі технології майбут-
нього, які можуть значно розширити і збагатити сприйняття інфор-
мації, що передається через інтернет. Інакше кажучи, якщо техноло-
гії дадуть змогу відчувати запахи, доторки, смак так само, як зараз 
можна сприймати звук та  зображення, чи  залишаться якісь сти-
мули підтримувати особисті контакти, спілкуватися поза мережею? 
У цьому контексті комунікація через інтернет залишається обміном 
інформацією, нічого принципово не змінюючи по суті. І в більшості 
сфер суспільного життя Інтернет може або найближчим часом зможе 
замінити живу зустріч. Уже сьогодні мережеве суспільство  — це 

480 Артюхин В.В. Реальность 2.0b. Современная история информационного обще-
ства / В.В. Артюхин. — 2011. — C. 233.
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шлях до ще більшої диференціації соціуму, оскільки відсутній сти-
мул знаходити спільну мову різним групам людей із протилежними 
інтересами  — кожен із  них просто може «втекти» у  власну нішу, 
створивши навколо себе оточення, яке є прийнятним для  нього. 
Найбільш очевидним стимулом для  особистого спілкування зали-
шиться спілкування з  метою створення сім’ї, народження і  вихо-
вання дітей. Чи існує у  індивіда справжня потреба у «живій» при-
сутності інших людей? Чи може людство залишатися соціумом, 
не  збираючись одночасно в  одній точці простору? Основна про-
блема зменшення інтенсивності міжособистісного спілкування 
полягає, на  нашу думку, в  такому: при спілкуванні ми сприйма-
ємо іншу людину, як рівну собі. Коли цієї рівноцінності в  стосун-
ках немає, ви вже не поважаєте іншого. А якщо ви не в змозі пова-
жати іншого, то й  себе поважати не  навчитеся. Адже, як зазначає 
Шеррі Теркл (Sherry Turkle), професор соціології Массачусетського 
університету, у своїй книзі «Самотні разом», «ми вчимося спілкува-
тися один з одним для того, щоб навчитися спілкуватися з собою». 
Однак, на її думку, все більше ми оточуємо себе різноманітними тех-
нологіями, які ізолюють нас від усіх тих складнощів, що виникають 
при спілкуванні з  іншою людиною481. У  кінцевому підсумку, ймо-
вірно, розвиток технологій змусить нас переосмислювати власну 
соціальність. 

Держава є способом врегулювання людського життя, який прин-
ципово побудований на  сучасному розумінні нашої соціальності, 
на необхідності спільного розв’язання найбільш важливих питань 
суспільного життя. Саме вона організовує процес комунікації своїх 
громадян стосовно ключових проблем. І тому побудова централізо-
ваної держави стала поштовхом для розвитку багатьох суспільств. 
Проте вона майже ніколи не  є інноватором у  сфері віртуалізації 
своїх послуг для громадян (за винятком окремих країн світу). 

Існує кілька підходів до  пояснення причин цього явища. 
По-перше, це може бути пов’язано з  більшою складністю завдань, 
що стоять перед державою, порівняно з  приватним бізнесом (як 
за кількісними, так і за якісними характеристиками). По-друге, при-
чиною цьому може бути зникаюча ефективність держави як такої. 

481 Turkle Sh. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each 
Other. Basic Books, Inc., New York, USA, 2011. — 384 p.
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У час, коли комунікація була проблемою, держава її забезпечувала; 
коли це перестало бути проблемою, держава перестала бути сти-
мулом прогресу. По-третє, можливо, держава розрахована на  під-
тримання стабільності й, відповідно, складніше пристосовується 
до швидкоплинних змін.

Інтернет-комунікація уже суттєво змінила спосіб комунікації 
влади і громадян. Соціальні мережі є основним засобом поширення 
інформації щодо масових акцій, способом самоорганізації насе-
лення на  усіх рівнях  — від  локального до  національного. І.  Биков 
наголошує на тому, що «сучасний етап розвитку суспільства харак-
теризується масованим впровадженням різних форм мережевої 
організації і  самоорганізації в  соціальну структуру і  політичний 
процес»482. Поки що органи державної влади, зважаючи на останні 
політичні тенденції, змушені видозмінюватися лише поверхово, 
нарощуючи швидкість реагування на звернення громадян, збільшу-
ючи зручність надання послуг, здешевлюючи їх. 

Іншим аспектом теми є проблема того, в яких сферах може бути 
абсолютно необхідне «живе» спілкування людини і держави в особі 
її посадових осіб. Чи є такі сфери, які принципово неможливо звести 
до електронної взаємодії? Насамперед, для держави важлива іденти-
фікація та облік громадян. Легкість та, головне, непомітність втру-
чання в електронні системи й реєстри зумовлює доцільність збере-
ження реальної взаємодії людини з державою, принаймні в окремих, 
найбільш важливих аспектах та  в короткостроковій перспективі. 
Хоча з  технічної точки зору не  існує жодної сфери публічних сто-
сунків, які було б неможливо перевести в електронний формат.

Проте захоплення технологіями веде до  розмірковування 
про радикальніші зміни державного управління, аж до заміни дер-
жави віртуальними спільнотами. Так, наприклад, C.Б.  Переслєгін 
і  Н.  Ютанов пропонують концепцію віртуальної держави, яка, 
не маючи власної територіальності, об’єднувала б усіх громадян, що 
розділяють спільний спосіб життя. При цьому визнання такої дер-
жави з боку ООН, на їхню думку, дало б змогу повністю налагодити 
комунікацію в  економічному, політичному і  культурному житті її 
громадян. «Віртуальна держава починається, як гра. Однак це ніяк 

482 Быков И.А. Сетевая политическая коммуникация: Теория, практика и методы ис-
следования : монография / И.А. Быков. — СПб. : ФГБОУ ВПО «СПГУТД», 2013. — C. 65.
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не позначається на її перспективах. “Віртуальне” в даному випадку 
не  означає “несправжнє” або “іграшкове”. Економічний, політич-
ний і культурний вплив віртуальних спільнот на навколишній світ 
може бути як завгодно великим. Існуючи в віртуальному просторі, 
ніби “ніде”, самі по собі, ці спільноти цілком реальні. “Віртуальна” 
комунікація — це реальна комунікація. Стосунки, в які вступають 
члени віртуальних консорцій, їх спілкування, координація зусиль, 
самоорганізація — це цілком реальні речі»483. Тобто, віртуальність 
як спосіб організації соціальної взаємодії жодним чином не ставить 
під сумнів реальність соціального капіталу, що формується під час 
такої взаємодії. Більше того, Інтернет значним чином розширює 
перспективу формування великої кількості будь-яких груп залежно 
від інтересів або вподобань їхніх членів. 

Віртуальна взаємодія уможливлює створення систем ефектив-
ної координації зусиль багатьох людей без  утвердження формаль-
ної системи підпорядкованості. На  наш погляд, сучасні технології 
дають змогу ставити питання щодо можливості формування якісно 
нового типу управління суспільством, який може бути побудований 
не  на  вертикальному (ієрархічному), а  на горизонтальному (мере-
жевому) принципі. Йдеться про  поступове заміщення першого 
на всіх рівнях — від прийняття рішень у приватній компанії до дер-
жавного урядування.

Віртуалізація держави, зменшення контакту із посадовими осо-
бами є процесом, який має різні наслідки. В короткостроковій пер-
спективі переведення державних послуг в електронний формат зна-
чним чином покращить сприйняття влади. Ця тенденція особливо 
помітна в перші роки, коли люди порівнюють зручність електронних 
послуг з традиційними чергами на прийом до посадових осіб. Надалі 
на перший план висуватимуться довгострокові наслідки. Для кож-
ної людини держава вже не пов’язуватиметься із конкретними поса-
довими особами, вона ставатиме все більш абстрактною. 

На сьогодні відсутні фундаментальні дослідження впливу 
запровадження е-урядування на  правосвідомість громадян кра-
їни. Проте можна прогнозувати значне зменшення зацікавленості 
державницькими проблемами, ігнорування виборчого процесу, 

483 Переслегин С.Б. Будущее как проект: кризис футурологии  / С.Б. Переслегин, 
Н. Ютанов // Огонек. — 2000. — № 12 (апрель).
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зростання втоми від  публічної політики. Ми можемо зауважити 
наявність подіб них тенденцій у  багатьох країнах із  сильними тра-
диціями демократії загалом та  е-демократії зокрема. Якщо ці тен-
денції посилюватимуться, то перед державою постане кілька осно-
вних шляхів розвитку. По-перше, державним органам необхідно 
буде радикально змінюватися та  трансформуватися для  того, щоб 
витримувати конкуренцію із  приватним сектором. По-друге, дер-
жава може поступово зменшувати свою сферу впливу, зосере-
джуючись лише там, де її роль все ще залишатиметься ключовою. 
По-третє, держава може намагатися зберегти status quo за будь-яку 
ціну, в тому числі й з використанням насильницьких засобів. Однак, 
ймовірно, такі зусилля призведуть лише до зворотного ефекту і сут-
тєво прискорять примусову трансформацію держави з боку суспіль-
ства, яке поступово звикає жити в іншому темпі, з іншими пріори-
тетами, цілями і завданнями.

T. Korshun

E-GOVERNMENT 
AS RESULT OF SOCIETY VIRTUALIZATION 
IN EPOCH OF POSTMODERNISM 

The impact of technological progress on the development 
of social and political processes is hardly overemphasized. 
Our work is an attempt to predict what changes in social 
relations will take place in  public administration due 
to changes in methods of communication in the modern 
world.

Key words: e-government, virtuality, digital society, 
communication, state.
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МОВА ВИБОРІВ: 
ФІЛОСОФСЬКО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ

У статті розглянуто проблему мовного дискурсу 
під  час виборчих кампаній як багатогранного лін-
гвального явища з  точки зору когнітивної соці-
альної філософії та  комунікативної лінгвістики. 
Досліджено, що під  час виборів політичні актори 
застосовують різні методи і технології мовленнєвої 
комунікації з  електоратом. Встановлено найефек-
тивніші засоби впливу та  маніпулювання за  допо-
могою вербальної і невербальної комунікації.

Ключові слова: мова, маніпулювання, вплив, вибори, 
засоби масової інформації, політичний суб’єкт.

Глобалізаційні суспільні процеси, розвиток за-
собів масової комунікації, суспільно-економічний розвиток стали 
каталізаторами виникнення потреби у  нових засобах спілкуван-
ня з  використанням не  тільки логіки аргументування, а  й  засто-
сування психологічного та емоційного впливу на  глядача і  слуха-
ча. Як свідчить практика, мова служить не тільки засобом передачі 
інформації, а й впливає на співрозмовника, регулюючи цим його 
особистісні стосунки, ментальний стан та  поведінку. Саме тому 
питання мовленнєвої взаємодії всіх суб’єктів комунікативного 
простору стало міждисциплінарним об’єктом досліджень у науко-
вому світі.

У результаті інтернаціоналізації комунікації в  сучасному полі-
тичному просторі проблеми вивчення вербального і невербального 
впливу на масову свідомість висуваються на передній план. Однією 
зі сфер, в якій маніпулятивна дія є невід’ємним складником її існу-
вання, є вибори. Виборчий дискурс дає змогу простежити механізми 
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впливу на масову свідомість, виявити стратегії та тактики мовлен-
нєвої маніпуляції, дослідити мовні засоби їх реалізації.

Особлива увага у  мові приділяється не  її теоретичному та  піз-
навальному змісту, а  ставленню до  практичних аспектів життя. 
Змалювання підходів до  виникнення мови часто подається спро-
щено, інколи відбувається фактичне ігнорування філософської роз-
робки проблеми, хоча вона налічує понад два тисячоліття. На сьо-
годні пріоритетного завдання набуває потреба окреслення кола 
питань загального порядку, без відповіді на які не можлива побудова 
теорії походження мови. Від  ступеня володіння виборчими техно-
логіями або засобами політичної реклами залежить, якими будуть 
наслідки виборів. В Україні політичні комунікації тільки в останнє 
десятиліття посіли належне місце в житті політикуму, а їх вивчення 
стало одним із основних напрямів розвитку політичної науки.

Мета дослідження  — розкрити пізнавальні детермінанти фун-
кціонування мовних конструкцій у  виборчих кампаніях. Відтак 
огляд ключових складових мовного пізнавального процесу, котрі 
об’єднують мову, мовлення, інформацію, маніпуляцію і їх філософ-
ські та лінгвістичні аспекти, презентує дослідницькі завдання нау-
кової розвідки.

Різним аспектам питання застосування мовно-інфор-
маційних конструкцій присвячені праці корифеїв філософ-
ської думки (Аристотеля, Ф.  Ніцше, Х.  Крюгера, Г.  Ноймана, 
М.  Хайдеггера, П.  Рікера та  ін.) та  сучасних зарубіжних дослідни-
ків (Т.А. ван Дейка484, Б. Мілло, Р. Барта, Д. Болінджера, Г. Кресса, 
Р. Ходжа, Е. Лассана, Р. Дентона, Ф. Уебстера, Е. Бадера, Б. Ховленда, 
Е. Семпсон, М. Спілмена, Л. Блакара та ін.). Слід зазначити, що пере-
важна більшість сучасних дослідників акцентує увагу на  комплек-
сному сприйнятті цього явища громадськістю як у країнах з нероз-
винутими формами демократії, так і  в державах з  усталеними 
демократичними традиціями. 

Значний внесок у  розробку проблеми особливостей мовного 
функціонування і  його впливу на  свідомість та  поведінку суспіль-
ства здійснили російські та українські дослідники, а саме: А. Баранов, 

484 Дейк Т.А. ван Язык, познание, коммуникациия  / Т.А. ван Дейк.  — Б.  : БГК 
им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. — 308 с.
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О.  Румянцев, Г.  Почепцов, В.  Бебик, С.  Кара-Мурза485, І.  Рогозіна, 
Б. Базилєв, І. Поліщук486, О. Сисун, А. Стриженко, А. Денисова487, 
О. Шавардова та ін. На сьогодні в галузі вітчизняної політичної науки 
існують також дисертаційні дослідження, які розкривають специ-
фіку феномену політичного мовного маніпулювання (В. Петренко) 
та окремі аспекти цієї проблеми (М. Дем’яненко488, О. Прасюк).

Справжнє красномовство не  потребує галасу, щоб скликати 
народ та підтримувати порядок. Спілкування передбачає не тільки 
і не стільки передачу емоційних станів, скільки повідомлення даних. 
Зміст інформації передається за  допомогою мови, тобто вербаль-
них (словесних) або невербальних засобів. Людина, професія якої 
пов’язана з  постійним виголошенням промов,  читанням  лекцій, 
доповідей, просто не  можлива без  ґрунтовних знань принципів 
і правил мистецтва комунікації. Публічна мова може розглядатися 
як своєрідний твір мистецтва, який впливає одночасно і на почуття, 
і на свідомість.

Як зауважував ще Г.  Лебон: «Могутність слів тісно пов’язана 
з  образами, які вони викликають, і  абсолютно не  залежить від  їх 
реального змісту».489 Такі поняття, як демократія, соціалізм, рів-
ність, свобода тощо, безперечно, мають магічну силу, наче в  них 
дійсно приховане вирішення всіх проблем. Вони утворюють син-
тез усіх несвідомих бажань, надій і нашаровуються одне на одного. 
Відбувається семантичне перенесення, внаслідок чого ототож-
нюються різні насправді об’єкти: уряд — держава, народ — влада, 
батьківщина  — держава, державний  — рідний тощо, що дає мож-
ливість по-різному їх інтерпретувати. Тлумачення значень мовних 
знаків зазвичай підконтрольне панівним групам, тому у су спільстві 

485 Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием  : учеб. пособ.  / С. Кара-Мурза. — К.  : 
Орияни, 2003. — 500 с.

486 Поліщук І.О. Маніпулятивний потенціал сучасних виборчих технологій / І.О. По-
ліщук  // Вісник Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».  — 
2013. — № 3 (17). — С. 111–121.

487 Денисова А.Ю. Чорний PR. Український досвід на прикладі парламентських ви-
борів 2012 / А.Ю. Денисова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 
2013. — Вип. 6 (І). — С. 14–18.

488 Дем’яненко М.М. Морально-етичний аспект популізму / М.М. Дем’яненко // Па-
радигма пізнання: Гуманітарні питання. — 2015. — № 3 (6). — С. 48–49.

489 Лебон Г. Психология народов и масс / Г. Лебон. — СПб. : Макет, 1995. — С. 43.
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точиться постійна боротьба за право «володіння» знаками й симво-
лами як знаряддями впливу на маси.

У політичній комунікації, кожен індивідуальний акт висловлю-
вання містить деякий суб’єктивно-оцінний момент, який характе-
ризується також і навмисним вибором засобів вираження, прогно-
зування прагматичного (практичного) ефекту висловлювання. Тому 
дослідження мови в  ракурсі її використання у  політичній сфері 
ґрунтується на вивченні закономірностей застосування суб’єктами 
політики мовних засобів у зв’язку зі своїми мотивами, цілями, полі-
тичною позицією та світоглядом.490 На сьогодні майже кожний полі-
тичний суб’єкт (політична партія, організація, лідер) прагне до того, 
щоб виробити власну ідеологічно орієнтовану форму мовного спіл-
кування, тобто комунікації, яка є своєрідним системоутворюваль-
ним чинником, що забезпечує зв’язок між  владою і  суспільством. 
Мова в цьому аспекті відіграватиме найважливішу стратегічну роль, 
оскільки існуватиме політична система і  політична конкуренція. 
І завдяки мові політична комунікація стає одним із важливих фак-
торів консолідації суспільства, високого рівня легітимності полі-
тичних інститутів, узгодження політичних інтересів, суспільно-
політичних конфліктів, відкритого діалогу влади й  суспільства й, 
як наслідок, — стабільності політичної системи. Таким чином, мова 
може бути зрозуміла і  здійснена як боротьба, причому боротьба 
й перемога складають головну мету спілкування.

В умовах жорсткої інформаційної та  психологічної боротьби 
за виборця переможе той, хто зможе нав’язати свою «картину світу», 
свою оригінальну концепцію міфологізованої реальності цільо-
вій аудиторії. Політичний міф у  такій спосіб покликаний упоряд-
кувати політичну реальність й  постає як засіб інтерпретації дій-
сності. Його використовують для реалізації конкретних політичних 
завдань: боротьби за владу, легітимізації влади, здійснення політич-
ного панування або панування політичної ідеології. На думку укра-
їнського філолога Г. Почепцова, політичний міф — це універсальна 
конструкція, яку завжди можна наповнити конкретним політичним 
змістом491.

490 Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи  / О.С. Ис-
серс. — Изд. 3-е, стереотипное. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — С. 44.

491 Почепцов Г.Г. Имиджелогия / Г.Г. Почепцов. — К. : Ваклер, 2001. — С. 68.
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В основі будь-якої комунікативної діяльності лежить інтенція — 
«превербальний осмислений намір мовця», яка впливає на  вибір 
мовних засобів під час побудови висловлювань (лексичний рівень), 
на  стриктуру фраз (синтаксичний рівень), а  також напрям реалі-
зації задуму (стратегічний рівень). Загальновідомо, що концеп-
туальна система знаків політичної мовної комунікації (дискурсу) 
організована по лінії архаїчного архетипного протистояння «свій — 
чужий» (у період розпалу політичних пристрастей навіть «друг  — 
ворог»). В  американському політичному дискурсі часто повторю-
ється комплекс міфологічних мотивів, розкритий за  допомогою 
мовних конструкцій: «таємний ворог»  — «міф про  ворожу аут-
групу, яка готується до руйнівних дій», і  «сприймається як “інша”, 
гомогенна, могутня чи  всемогутня, здатна завдати шкоди іншій 
групі»; «мужній лідер» — «уявлення про визначну роль політичного 
лідера, який ефективно діє, рятуючи людей від небезпеки», «демон-
струє мужність, здатність до боротьби»492; «наша сила — у єдності», 
«об’єднані ми вистоїмо») — «віра у те, що група — нація, держава 
чи партія — досягнуть перемоги лише завдяки праці, жертовності 
і підпорядкуванню лідеру». Вибори в Україні та інших країнах нао-
чно демонструють віртуозне створення і використання іміджмейке-
рами-професіоналами соціального хаосу як передумови зміни полі-
тичної влади в будь-якій країні, а маніпулювання як засіб приходу 
до влади потрібних для них політичних сил і певних лідерів. 

Мова як поле здійснення маніпуляції утворює загальне середо-
вище функціонування маніпулятивного впливу  — мову (вербаль-
ний рівень передачі політичної інформації) та дискурс (динамічна 
структура змістоутворення мови). Включення маніпулятивних 
застосувань мовних, поведінкових стереотипів у  політичному дис-
курсі у  відповідний контекст дає змогу викликати у  людини необ-
хідну реакцію. Поряд з  оперуванням інформаційним потоком 
у  межах комунікації маніпулювання знаннями або інформацією 
передбачає також і  маніпулювання змістом інформаційного пові-
домлення та  усім контекстом комунікації. Ця складова враховує 
усі соціокультурні ознаки середовища, в якому відбувається вплив, 

492 Шавардова О.Ю. Політична мова в аспекті політичної комунікації / О.Ю. Шавар-
дова // Политическая культура и политическая идеология. — 2008. — Вип. 91. — С. 159.
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а  також соціальні, демографічні, ментальні та  національні особли-
вості людини493.

Феномен мови відіграє особливу роль у політичних маніпуляціях, 
зокрема під час виборчих перегонів, оскільки мова не здатна висту-
пати суто нейтральним засобом передачі інформації. Мовні мані-
пулятори використовують «пастки / клітки мови», коли за допомо-
гою останньої можна виділити не лише значущі питання чи вирази, 
але й очікувані відповіді. Це насамперед відображається у своєрід-
ній «грі» між політичним суб’єктом і виборцем. Основними елемен-
тами якої є, з одного боку, необґрунтовані обіцянки, з їх подальшим 
невиконанням, уникання розумних програм і планів, швидкий темп 
обговорення важливих проблем, активізація стереотипів тощо. 
З іншого боку, політична свідомість (як масова, так і індивідуальна), 
яка часто віддає перевагу емоціям над тверезим розумом і, у свою 
чергу, є об’єктом політичної комунікативної технології. Кожен кан-
дидат за  допомогою прихованого емоційного впливу намагається 
«вкласти» у свідомість електорату тільки йому вигідні ідеї, погляди, 
цінності, переконання тощо.

Як свідчить практика, в  основі будь-якого маніпулювання 
лежать неправда й обман, причому не заради благих цілей, а задля 
користі. Вимагаючи більшої гнучкості в  політиці, маніпулювання 
як спосіб соціального управління має для його суб’єктів певні пере-
ваги порівняно з  силовими й  економічними методами панування. 
Воно здійснюється непомітно для керованих, не спричиняє прямих 
жертв і крові та не вимагає великих матеріальних витрат. Суть полі-
тичного маніпулювання міститься в його здатності «точково» кон-
тролювати соціальні процеси, впливати на параметри, які набагато 
вищі за саму керуючу інформацію.

Зважаючи на  несформованість усталених демократичних прин-
ципів в  Україні, особливості політичного маніпулювання у  вибор-
чих кампаніях відображені в обмеженні електоральної конкуренції, 
здійсненні контролю правлячою групою над основними інформа-
ційними потоками й  політичним фінансуванням; систематичному 
використанні державного апарату в  проведенні виборчих кампа-
ній (адміністративний ресурс); використанні прийомів дезінформа-
ції (висування двійників, імітація дій від імені конкурентів, імітація 

493 Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. — С. 91.
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небажаної підтримки конкурентів, перехоплення гасел опонентів) 
тощо. Інструментами такого витонченого електорального мані-
пулювання можуть виступати навіювання соціальних міфів, під-
тасування фактів, поширення неправди й  наклепу, фрагментація 
інформації та її тенденційне коментування, а також викори стання 
спеціальних методів формування ілюзорної свідомості, показ 
на  телебаченні неугодних політиків у  непривабливих ракурсах, 
використання для  компрометації супротивників монтажу кадрів, 
зміна гучності й ритму реклами. Усі ці дії спотворюють реальність. 
Засобами маніпуляції можуть бути зміст і  способи передавання 
інформації, замовчування, фільтрування фактів, підтасування ста-
тистики.

Маніпулятивний вплив здійснюється за  допомогою мовних 
засобів, які в поєднанні з позалінгвальними, певними прийомами 
організації тексту, структурування та  подання інформації застосо-
вуються в суспільно-політичних процесах за посередництвом ЗМІ 
й  становлять маніпулятивні стратегії. Такий процес дав підстави 
Т.А. ван Дейку стверджувати, що в рекламному дискурсі класична 
денотативна комунікативна стратегія «хто-що-кому каже» посту-
пово змінюється на «хто-як-кому каже»494.

У суспільстві ж перехідного типу маси підсвідомо тяжіють 
до  швидкого вирішення всіх наявних проблем і  більш лояльні 
до  політиків, які обіцяють «краще» життя вже сьогодні. У  центрі 
мовно-маніпулятивної ідеології — не економіка, не політика, навіть 
не  суспільство. Її ядро  — особистість, насамперед її моральний 
аспект. Сьогодні складається ситуація, коли в політиків спрацьовує 
природний владний інстинкт, який допомагає спокусити електо-
рат та підказує, на яких стереотипах можна зіграти, які психологічні 
важелі впливу використати для мобілізації суспільної підтримки. 

Комунікативний простір являє собою внутрішній змісто-
вий план тексту, а  комунікативне середовище  — власне зовнішнє 
реальне середовище, у  яке занурений текст. Маніпулятивні стра-
тегії функціонують всередині комунікативного простору й  поля-
гають в  оперуванні інформацією з  метою мовленнєвого впливу 

494 Дейк Т.А. ван Язык, познание, коммуникациия. — С. 35.
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на  адресата відповідно до  інтенцій останнього як джерела цього 
впливу495. Проблема дії мови на людину, її спосіб мислення і пове-
дінку безпосередньо пов’язана із виступами та промовами політич-
них діячів у засобах масової інформації. 

Будь-який оратор стикається з  необхідністю правильного роз-
ташування, компонування мовних одиниць, тобто всього того, що 
становить суть та специфіку побудови промови за допомогою полі-
тичних афективів: викликають багаті образні асоціації, яскраві спо-
гади; активізують сильні емоції, провокують бажану реакцію і таким 
чином мобілізують; забезпечують швидку категоризацію поняття — 
входження в мовну картину політичного світу; є економним, зрозу-
мілим для мас, ефективним позначенням складних політичних реа-
лій.

Вивчення виступів дають змогу, з  одного боку, прогнозувати 
подальші дії і  наміри політика, а  з іншого  — встановлювати най-
більш ефективні способи впливу на слухачів через різні типи коно-
тації. До  видів останньої переважно відносять представлення, яке 
розуміють як суб’єктивні картини дійсності, що залежать від інди-
відуальних особливостей носія мови (досвіду, віку, наукової підго-
товки тощо); чуттєві, емоційні компоненти; культурний компонент 
(залежність семантики знака від культурного середовища індивіду-
ума, світогляду). У політичному дискурсі вирази мають різне інфор-
маційне навантаження і з більшою точністю досягають своєї голов-
ної цілі — маніпулювання свідомістю.

Крім політичних промов, детермінантним елементом мови є 
політичний текст як вербалізована політична інтенція у всіх її проя-
вах — як знакових / символічних (нормативна й акумулятивна діяль-
ність), так і  незнакових (тексти-перформативи). Це поняття охо-
плює тематичний обсяг і  стильові особливості, реалізовані в мові, 
та засоби її політичної активності. Політичний дискурс представле-
ний в особах: хто спілкується та як спілкується. Особа зливається 
з текстом, але одночасно сама є текстом. Це «нашарування» або змі-
шання змісту породжує новий зміст. У результаті один і той же текст, 
вимовлений різними особами, «розпадається» на різні тексти: вони 

495 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса / Е.И. Шейгал. — М.  : Гнозис, 
2000. — С. 143.
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інакше декодуються аудиторією, інакше структуруються, класифі-
куються. Вони дають іншу картину соціальної взаємодії496.

Політичним текстам не властива логічна стрункість — у них пере-
важають загальні формулювання, а не конкретні факти. Часто вико-
ристовуються мовні шаблони й стереотипи. Політична мова також 
надає перевагу коментуванню, а  не інформації. Протиставляючи 
владу і  опозицію,  — тих, хто при владі, і  тих, хто хоче її здо-
бути, — можна показати на прикладі гасел боротьби справедливості 
та несправедливості.

Інтерпретуючи політичну артикуляцію тексту (евфемізми, мета-
фори, лозунгові слова, неологізми, оказіоналізми тощо) в його ціліс-
ності, не  можна обмежуватися суто мовними моментами, інакше 
суть і  мета дискурсу пройдуть непоміченими. Розуміння політич-
ного дискурсу передбачає знання фону, очікувань автора й аудито-
рії, прихованих мотивів, сюжетних схем і улюблених логічних пере-
ходів, що існують у конкретний період.

Маніпулювання суспільною свідомістю за  допомогою тексту 
призводить до  того, що ідеологічні конотації певних слів спотво-
рюють їхнє значення. Такі властивості мови, як рухливість семан-
тичної структури слова, багатокомпонентність лексичного та праг-
матичного значень, наявність пізнавального та  комунікативного, 
об’єктивного і суб’єктивного в значенні, синонімічні й асоціативні 
зв’язки слів, експресивність, яка створює новизну і  неповторність 
образу, є результатом суб’єктивно-індивідуального підходу адресата 
до їх використання, заданості цілей і мотивів мовного спілкування, 
які навмисно і цілеспрямовано використовує пропаганда497.

Вивчення закономірностей політичного дискурсу дає змогу виді-
лити такі типові для нього риси, які представлені як опозиційні кон-
струкції:

1) ритуальність та інформативність; 
2) інституціональність і особистісний характер; 
3) езотеричність і загальнодоступність; 

496 Черепанова И. Заговор народа: Как создать сильній политический текст / И. Че-
репанова. — М. : КСП+, 2002. — С. 203.

497 Худолій А.О. Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного аналізу / А.О. Худо-
лій // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія «Філологічна». — 2014. — 
№ 42. — С. 175.
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4) редукціонізм (бінарність) та повнота інформації; 
5) стандартність і експресивність. Експресивність висловлювань 

передбачає максимальне використання засобів виразності: стиліс-
тичних фігур (антитези, інверсії, еліпсиса, порівняння, метафори, 
метонімії тощо), засобів експресивного синтаксису, трансформації 
фразеологізмів тощо. Стандартність висловлювань, завдяки загаль-
новживаній лексиці, забезпечує їх доступність широкому колу адре-
сатів;

6) діалогічність і монологічність;
7) явна та прихована оцінність;
8) агресивність і  толерантність. У  сучасному політичному дис-

курсі комунікативна агресія проявляється у  формі інвективних 
мовленнєвих актів.

Протидіяти політичному маніпулюванню суспільною свідомістю 
можливо тільки тоді, коли підвищуватиметься політична культура 
українського суспільства, буде вдосконалене виборче законодав-
ство, посилений суспільний контроль за виборами. У політичному 
дискурсі вибір мовних засобів є дуже ефективним інструментом 
влади не  тільки тоді, коли виникають нові соціально-політичні 
явища, але й  тоді, коли є причини для  зміни вже існуючих явищ. 
Тенденція створювати нові слова із  позитивним забарвленням 
характерна для використання мови у сфері політики. Під час мані-
пулювання має місце особливе мовленнєве формулювання, яке най-
більш повно реалізується в політичних міфах та стереотипах, у полі-
тичній рекламі та пропаганді, у функціонуванні ЗМІ та публічному 
мовленні політичних діячів. Воно використовує можливості мови 
для  прихованого (латентного), неусвідомлюваного реципієнтом 
впливу. 

Отже, вивчення питання політичної комунікації як мотивованої 
послідовності мовленнєвих прийомів у боротьбі за владу в останні 
роки і  до сьогодні має значний науково-практичний інтерес. 
Розроблення різних аспектів цієї проблеми, враховуючи широке 
коло джерел, дало можливість не тільки проаналізувати суть понять 
«політична мова», «мовна маніпуляція», «мовний вплив у  вибор-
чій кампанії», а й визначити види, типи та методи маніпулятивних 
комунікативних технологій, які використовуються під час виборчих 
кампаній, ознайомити з  найвідомішим українським досвідом роз-
робок з проблем мовного виборчого маніпулювання.
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LANGUAGE OF ELECTION: 
PHILOSOPHICAL 
AND COMMUNICATIVE ASPECT

In the  article the  problem of  linguistic discourse during 
hustings as many-sided lingual phenomenon is considered 
from  the  point of  view of  cognitive social philosophy 
and communicative linguistics. It is  investigated that 
during election political actors apply different methods 
and technology of  speech communication to  electorate. 
The most effective facilities of influence and manipulation 
are set by verbal and unverbal communication.

Key words: language, manipulation, influence, election, 
mass media, political subject.
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РОЗДІЛ 6
АКТУАЛЬНІ РОЗВІДКИ 
СУЧАСНОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА, 
ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ

УДК 27-277:271.2-1

Мартич Р.

ФЕНОМЕН «ЖИВОГО» 
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО 
СХІДНОХРИСТИЯНСЬКОГО ВІРОВЧЕННЯ

У сучасній православній думці відстежуються дві 
тенденції щодо осмислення живого. Перша виявля-
ється в  різкому зростанні й  постійному збільшенні 
уваги сучасного православного богослов’я до питань 
розвитку науки про  виникнення життя, оцінки ево-
люційної теорії. Друга тенденція стосується став-
лення до  досягнень новітніх біотехнологічних прак-
тик. Тому ідеї східної патристики про  цілісність 
усього живого, про  його божественний характер 
є і  до сьогодні морально-етичною експертизою 
в  царині трансплантології, генної інженерії, клону-
вання тварин тощо.

Ключові слова: східна патристика, живе, Бог, 
людина, збереження життя.
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У XX–XXI ст. спостерігається зміна певних орі-
єнтирів християнських мислителів, перегляд традиційного став-
лення до  цінності земного життя людини, її ролі в  соціальному 
розвитку. У своїх дослідження і виступах теологи різних напрямів 
християнства декларують «відкритість світу», заявляють про необ-
хідність долучення до турбот та  інтересів суспільства, закликають 
віруючих зробити свій внесок у становлення кращих умов існування. 
Сучасна православна церква, як і  інші християнські церкви, голов-
ним джерелом відповідей на виклики сучасності вбачає у модерні-
зованому варіанті теології. На думку митрополита Івана (Зізіуласа): 
«Богослов’я є необхідною умовою виживання православної церкви 
в новому тисячолітті. Й у цьому сенсі його значення буде лише збіль-
шуватися. Саме в богослов’ї сила православної церкви. Православне 
богослов’я не повинно боятися діалогу з будь-ким. Його обов’язок — 
вступити у діалог. Це єдиний шлях підтвердити його унікальність, 
його важливість, його необхідність. Це єдиний шлях, який дозво-
лить уникнути перетворення православної церкви на гетто»498.

Основні ідеї східнохристиянських вчень щодо осмислення фено-
мену живого, як і  сталі концепції, що встановлені православним 
віровченням, переважно залишаються незмінними. Однак розгор-
тання філософії пізнання, навіть із релігійних позицій, і науковий 
прогрес усе більшу роль відводили емпіричному пізнанню, чим, 
з одного буку, загострювали протистояння ідеалістичного і матері-
алістичного світоглядів, а  з іншого — готували зрушення у право-
славному баченні сутності живого. Ґрунтовні й  експериментально 
доведені дані наукових досліджень змушують богословів зважати 
на сучасну наукову думку і унеможливлюють ігнорування отрима-
них наукових даних.

Нині процеси інтеграції знань у сучасній біології пов’язані пере-
важно із синтезом дарвінізму з біосферологією, молекулярною біо-
логією, екологією. Так, встановлення молекулярних основ життя 
і спадковості виявило, що живе як якісно особливе явище не можна 
звести до  фізичних та  хімічних процесів, які властиві неорганіч-
ному світові. Фізик-хімік і  філософ-ідеаліст Вільгельм Оствальд 

498 Иоанн (Зизиулас) (митрополит). Что должна делать Православная Церковь 
перед лицом вызовов третьего тысячелетия?  / Иоанн  // Камо грядеши.  — 2002.  — 
№ 2 (18). — С. 16.
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акцентує на  тому, що, окрім фізико-хімічних явищ, живе характе-
ризується процесами, які відсутні в неодухотвореному світі, умови, 
за яких вони здійснюються, настільки багатоманітні і їх так складно 
розпізнати, а тим більше ними оволодіти, що зрозуміла порівняна 
повільність у  розв’язанні світоглядних питань499. Це по-новому 
окреслило проблему життя на Землі, яка має величезне світоглядне 
значення, оскільки в кінцевому результаті від її вирішення залежить 
розуміння місця людини у світобудові.

Слід зазначити, що усвідомлення небезпеки, мабуть, як інстинкт 
самозбереження був завжди характерний для  діяльності церкви. 
Протягом усієї своєї історії християнство пристосовувалося 
до  нових умов, тобто модернізація є постійним явищем в  істо-
рії релігії. В.  Танчер зазначає: «Християнство, як і  всі інші релігії, 
доповнювалося, підправлялося, підредаговувалося там, де тільки 
це було можливо»500. Також на  модерністські тенденції вказував 
Ф.  Енгельс: «Навіть останній християнин не  може повністю еман-
сипуватися від  умов нашого часу; час змушує його вносити зміни 
у християнство»501.

У таких умовах захисникам релігійної картини світу доводилося 
шукати способів її реабілітації. Знімає деякі труднощі, які стоять 
перед теологією, теорія прогресуючого одкровення. Її прихильники 
пропонують розрізняти незмінний зміст одкровення й  історично 
зумовлене «обрамлення», яке виражається в  картині світу. Вічне 
і непогрішиме істинне Одкровення було дано людям певної історич-
ної епохи у  формах та  образах, які відповідали рівню їхньої куль-
тури і  тим поняттям, якими вони мислили. Відповідно, стверджу-
ють прихильники цієї теорії, форма, у якій виражене божественне 
Одкровення, не розрахована на наступне покоління. А якщо такою 
формою є біблійна картина світу, то кожне прийдешнє покоління 
має формувати свою, абстрагуючись від  прямого смислу біблій-
них міфів. Загалом основним полем розмежування щодо оцінки 
ідеї живого в  східнохристиянських вченнях є ставлення сучасних 

499 Оствальд В. Философия природы  / В. Оствальд; [под ред. Э.Л. Радлова; пер. 
с нем. О.А. Давыдовой]. — СПб. : Типогр. акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1903. — С. 224.

500 Танчер В.К. Наука опровергает религиозные догматы / В.К. Танчер. — К. : Наук. 
думка, 1970. — С. 22.

501 Там само.
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богословів до  еволюційної теорії: деякі з  них категорично запере-
чують еволюційний шлях розвитку; натомість інші вважають, що 
теорія еволюції засвідчує біблійну картину світо- та  життєтво-
рення, яка знайшла певну конкретизацію в працях вчителів та отців 
церкви, підтвердженням чому є наукові факти. Спробуємо відсте-
жити ці напрями православної думки в концепціях її адептів.

У теологічній думці найчастіше наводяться такі аргументи 
на захист релігійної моделі виникнення живого.

1. Біохімікам досі не вдалося синтезувати живу клітину з нежи-
вої матерії (В.  Обухов, В.  Недєлько, А.  Хунджуа). 2. Сучасні гео-
логічні розкопки не  дають ланцюгів проміжних ланок, перехід-
них форм, у  тому числі й  людини (В.  Обухов, отець Тимофій, 
С.  Вертьянов, священик М.  Барінов). 3. Еволюція, за  другим зако-
ном термодинаміки, передбачає не розвиток «по вертикалі вгору», 
а руйнацію, розрушення, примушуючи створений порядок Всесвіту 
до хаосу (В. Обухов, О. Худошин, священик Тимофій). 4. Відсутність 
у первісному океані необхідних для появи білків і ДНК каталізато-
рів, руйнування метану й  аміаку під  дією ультрафіолетового про-
міння, окислення з’єднань амінокислот (С. Вертьянов, В. Нєдєлько, 
А. Хунджуа ). 5. У різних тварин гомологічні органи розвиваються 
з різних зародкових клітин і за участю різного генетичного матері-
алу (С. Вертьянов, О. Худошин ). 6. Мутації завдяки контролю в ядрі 
клітини завжди рецесивні (священик Тимофій).

Спираючись на  наукові факти, і  богослови, і  православні нау-
ковці відкидають теорію гомологічних органів, теорію рудимен-
тів, генетичну сторону еволюції. При цьому вони часто вдаються 
до  паралогізмів та  софістичних суджень, порушуючи логіку і  від-
кидаючи об’єктивні закони, однак обстоюючи креаціоністську тео-
рію виникнення живого. На  їхню думку, картина світу, якої може 
дотримуватись сучасний християнин, повинна з одного боку, бути 
пов’язана з  біблійним одкровенням, а  з іншого  — не  визначатися 
ним детально.

Зазнає трансформації й  образ людини. Український релігіє-
знавець А. Колодний такі зміни пов’язує з тим, що «ідеї Бога й ідеї 
людини як творіння Божого поступово витісняються із  свідо-
мості наших сучасників природничими та суспільними напрямами. 
Теологи-модерністи в  розумінні людини починають відштовхува-
тись не  стільки від  біблійних тлумачень, скільки від  осмислення 
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внутрішнього світу людини, активності її мислення, спілкування 
з собі подібними»502.

У різних концепціях православних богословів стверджується, 
що Бог є початком або творцем всього еволюційного процесу. Отже, 
весь еволюційний розвиток залежить від Бога, і тому скеровується 
ним у  своєму прогресивному сходженні до  мети, якою також є 
Бог. Таким чином, еволюція має не випадковий, а провіденційний 
характер свого розгортання, що зовсім не означає пасивності ство-
ріння.

Сьогодні питання еволюції живого православні богослови вво-
дять у  контекст християнської есхатології та  сотеріології. Адже 
мислителі східної патристики наголошували на  тому, що тво-
рення і спасіння не можна відривати одне від одного. У свою чергу, 
В.  Курашов влучно зазначив, що без  залучення релігійного світо-
гляду та  релігійної есхатології екологічний заклик до  збереження 
природи та життя на Землі не може знайти переконливого виправ-
дання у  науковому знанні. «Так, якщо тіло людини розпадається 
у  кінцевому підсумку на  молекули та  атоми чи  з  них “збирається” 
унаслідок біосинтезу, то чи може бути виправданим дбання людини 
про  майбутні покоління… оскільки у  наш час вони ще не  люди 
та навіть не найпростіші живі клітини, а всього-на-всього бездушні 
та  неживі окремі клітини? З  науково-раціоналістичної точки зору, 
така турбота не  може віднайти етичного підґрунтя»503. Саме есха-
тологія як вчення про кінцеву долю людства і світу та сотеріологія 
як вчення про умови, шляхи та засоби спасіння надають питанню 
збереження всього сущого морально-етичного забарвлення. Саме ці 
науки уможливлюють етичний ракурс розгляду феномену живого. 
У  середині XX ст. Альберт Швейцер назвав ставлення до  життя 
«благоговінням перед життям», за  яким не  роблять відмінності 
між життям вищим і нижчим, більш цінним і менш цінним, нама-
гаються піднятися над людською суб’єктивністю та  антропоцен-
тризмом у розумінні й оцінці живих істот, ставленні до них. Життя 

502 Академічне релігієзнавство : підручник / [за наук. ред. А. Колодного]. — К. : Світ 
знань, 2000. — С. 279.

503 Курашев В.И. Экология и эсхатология (Судьбы человеческого существования 
с религиозной и научной точек зрения) / В.И. Курашев // Вопросы философии. — 1995. — 
№ 3. — С. 31.
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у  світі є об’явленням Божої таємниці. І  світ, і  людина зобов’язані 
своїм існуванням причетністю до вищої метафізичної основи буття, 
яка постає у  Богові. У  православному розумінні цінність земного 
буття визначається тим, що воно сприймається не просто як фраг-
мент життя, взятого із тьми небуття, але як прообраз майбутнього 
загального воскресіння. Тому земне життя є першою і невимовною 
цінністю, Божим даром, владу над яким одержує людина.

Досліджуючи питання осмислення живого у  філософії право-
славної церкви у зв’язку з сучасним його баченням, необхідно роз-
глянути погляди одного з відомих діячів православної церкви ХХ ст. 
О.  Меня. У  своїх релігійних судженнях він орієнтується на  отців 
церкви, зокрема на  І.  Златоуста. О.  Мень визнає теорію еволю-
ції живого всі етапи еволюційного розвитку, але на чолі з Творцем. 
Автор намагається обґрунтувати теологічне бачення через наукове. 
Становлення християнства, на  думку О.  Меня, пов’язано із  «проя-
вами людської віри у  вищі сили». Для  «первісно свідомих людей» 
цією «вищою силою була природа». У ній вони вбачали існування 
божественного, у  всіх живих істотах та  неживих явищах природи 
(хмарах, зорях, річках). Це призвело до формування культу природи 
та  ідолопоклоніння. З  уявлень містиків виникла «ідея Божества», 
яке перебуває по  ту сторону видимого (природного, живого). 
Першими, кому відкрився напрям і зміст історії живого, були про-
роки. Циклічний характер буття, ритми природи (схід і захід, зміна 
пір року) і рух планет — все те, що йде по колу, народжуючись, вми-
раючи і  виникаючи знову, Всесвіт і  людина «приречені на  вічний 
колообіг»504. Організації та  особливості живого відтворюють 
циклічність земного буття. 

Розуміння змісту живого в  історичному минулому породило 
такі напрями: містичний, філософський, природничий,  — зазна-
чає О. Мень. З приходом християнства поширилися нові філософ-
ські доктрини, однак істину, як і життя, вбачають тільки в єднанні 
з божественним. У християнських вченнях серед усього живого най-
дорожчим вважається людина. При розгляді життя людини О. Мень, 
як і  Златоуст, значної уваги надає моральним і  етичним якостям 
людського буття (любов, віра, внутрішній духовний стан). 

504 Мень О. Син людський; Монастир Монахiв Студiйського Уставу  / О. Мень.  — 
Львiв : Свiчадо, 1994. — С. 25–26.
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Поняття живого вживається не  тільки щодо біологічно живих 
об’єктів, божественних істот, а  й  до всього, що є «невичерпним, 
таким, що постійно поповнюється джерелом». А в «істинне життя» 
«входить тільки набожна людина»505. Таким чином, О.  Мень нама-
гається синтезувати біологічні та трансцендентні об’єкти, що є під-
ґрунтям для  формування цілісного світогляду, де наука засвідчує 
релігійні догми. 

Проте, використовуючи наукові погляди щодо будови та еволю-
ції існуючого живого, О.  Мень вважає, що для  людини, окрім біо-
логічно зумовлених потреб, для  виживання і  адаптації необхідна 
духовність. А тому людина «причетна до божественного», оскільки 
має не  тільки біологічні потреби, але й  психічні і  «необхідність 
духовного, творчого, що сприяє її прогресу». У зв’язку з цим і вини-
кла сфера розуму  — ноосфера (Вернадський і  Тейяр  де  Шарден), 
в  якій вбачається моральний вибір, глибина самосвідомості, праг-
нення до  нескінченності. Між  нематеріальним духом і  матеріаль-
ним біологічним тілом існує якісна різниця. Оскільки матеріальне 
не може «створити духовне». Але О. Мень стверджує, що духовне 
існує після закінчення матеріального, біологічного життя і «повер-
тається у властиву йому сферу», тілесне ж «повертається в коло обіг 
природи»506. Таким чином, науковець надає важливого значення 
духу і вбачає «вищий прояв людського духу» в релігійній творчості, 
а тому людина і джерело її життя — божественні.

Духовне людини «ототожнюється з  її Розумом». Вона створена 
як Господар над тваринами. Коментуючи Василія Великого, О. Мень 
стверджує, що «в нашому тілі, в нашій природі вже існує вся при-
рода». Дослідник розглядає цей факт з «наукової точки зору», вба-
чає його «дійсним», оскільки розвиток людського зародку в  онто-
генезі схожий на розвиток зародків окремих тварин. Автор визнає 
розум як дар надприродний і  вважає, що інколи теологи, віруючі, 
«нападаючи на  розум», не  розуміють, що ворогом є «безумство», 
а не розум. «Завдяки розуму людина здатна на пізнання як земного 
(живого), так і божественного»507.

505 Мень О. Син людський. — С. 123.
506 Мень А. Тайна жизни и смерти  / А. Мень  ; [сост. и лит. обработка А. Андрее-

вой]. — М. : Знание, 1992. — С. 18.
507 Там само. — С. 55–57.
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Пізнання складних закономірностей, які керують світовою ево-
люцією, на думку О. Меня, підтверджує існування Творця та його 
творчої дії, унаслідок якої виникло та розвивається живе. Водночас, 
зазначає дослідник, наука все ще далека від  того, аби розкрити 
до кінця всі закономірності еволюції. Важливо тут було знайти при-
чини видових варіацій. Їх пояснення зводиться, по-перше, до  від-
криття Менделем спадковості: «Вона може змінюватися голов-
ним чином лише під  впливом змін самої спадкової речовини»508, 
по-друге, до  теорії мутації Гуго де Фріза або теорії «вибухів». 
Розвиток пов’язаний із перебудовою в генотипі матеріального носія 
спадковості. Як результат, стало зрозуміло, чому один вид не «пере-
ливається» плавно в інший і чому палеонтологи не знаходять ціль-
них «ліній» зниклих істот, а тільки «точки». Один вид від іншого від-
діляють мутаційні процеси, які кладуть початок стійкій спадковості 
новоствореної групи.

По-третє, еволюційні процеси, викликані радіацією і хімічними 
речовинами, пояснюються механізмами мутацій; вчені, зазначає 
О. Мень, до цих пір б’ються над питанням про те, яка сила їх викли-
кає. Наводячи думку американського палеонтолога Г.  Осборна 
про  те, що дійсні причини еволюції не  відомі і  навряд чи  будуть 
колись відомі, науковець вказує на «незрозумілість співвідношення 
доцільних мутацій з випадковими», які «і є одним з основних дви-
гунів розвитку»509. Тому які б переконливі гіпотези і  ефективні 
досліди не з’явилися в цій галузі, для релігійного світогляду це буде 
лише свідченням того, яким складним шляхом здійснювався біо-
синтез. 

Життя має властивість — тенденцію до вдосконалення й усклад-
нення. Цей процес сходження Дарвін пояснив виключно необхід-
ністю для організмів пристосуватися до навколишнього середовища. 
Але, далі вказує О. Мень, існує багато тварин, які можуть перетер-
піти еволюцію або залишатися незмінними (наприклад, медузи, 
молюски), поряд з  ними інші тварини (черви, риби) безперер вно 
змінюються. Однак дією надприродного з’являється життя і  біо-
сфера, утворюючи складні системи. 

508 Мень А.В. История религии: в поисках Пути, Истины и Жизни : в 7 т. / А.В. Мень. — 
М. : Слово, 1991. — Т. 1: Истоки религии / предисл. С.С. Аверинцева]. — С. 91.

509 Там само. — С. 92.
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О.  Мень, наслідуючи вчення отців церкви, пояснює наявність 
у людини духовного начала її можливістю відображати і пізнавати 
Всесвіт. Людина одухотворена, тому він визначає останню як «тва-
рину, наділену духовним началом»510. Дух, самосвідомість особис-
тості робить, на його думку, людину людиною, що є визначальним 
для  антропогенезу. Окрім того, духовне начало в  людині виявля-
ється первинним елементом, що передує праці, яка є свідомою твор-
чою діяльністю. 

Отже, на  думку О.  Меня, «велична картина світової еволюції, 
увінчана створенням людини», не тільки не послаблює релігійний 
погляд на  творення, але збагачує його, розкриваючи безкінечну 
складність становлення живого. Доцільність земного існування 
людини науковець убачає у формуванні світогляду на шляху життя, 
підготовці останнього до вічності, яка має проявлятися в діяльності 
на землі.

Таким чином, прагматичні причини оновлення релігії, які вису-
ває теологічна думка, мають глибокий підтекст. Професор П. Саух, 
досліджуючи релігійне життя в  ХХ ст., визначає десять релігій-
них потрясінь, які, безумовно, змушували долати віджилі тра-
диції. Як наслідок, століття випробувань і  потрясінь утвердило 
ідею самопізнання як сенсу людського життя, яка наклала відби-
ток і  на життєдіяльність православної церкви. «Намагання зрозу-
міти світ як збалансовану систему взаємопов’язаних конструкцій 
і гармонію між ними стає важливим завданням сучасної релігії»511. 
Необхідність розв’язання цього завдання підштовхує до переоцінки 
цінностей, осучаснення ідеології та тактики релігії.

На початку ХХІ ст. наука, як ніколи раніше, глибоко втручається 
в природу речей й у людську зокрема. Новітні комп’ютерні та біоло-
гічні технології стали основою творення людиною штучних біологіч-
них систем, штучного світу людської життєдіяльності. Водночас гло-
бальні проблеми сучасності визначають проблематичність самого 
подальшого існування людського роду. Філософського осмис-
лення в  цих умовах потребує не  лише феномен життя, а  й  смерті. 
Принаймні потрібні відповіді про  міру дозволеного втручання 

510 Мень А.В. История религии... — С. 97.
511 Саух П.Ю. ХХ століття. Підсумки / П.Ю. Саух. — [2-ге вид., доп. і перероб.]. — 

К. : МП «Леся», 2009. — С. 86.
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людини, науки, технології у світ природи і культури, у свою власну 
природу. 

Сьогодні в православному богословському дискурсі все більше 
відстежується зміщення акцентів у  проблемі осягнення живого  — 
від онтологічного та гносеологічного до аксіологічного та етичного. 
Християнство орієнтоване на особистісне спасіння, тобто спасіння 
людської душі та вічне перебування її у раю. А щоб досягти цього, 
людина повинна дотримуватись певних правил та  настанов, що 
являють суть християнської етики. 

Саме етичність і  моральність людини, її гуманність у  став-
ленні до всього живого будуть актуальними завжди. Це стосується 
і сьогодення, коли з розвитком техногенного суспільства людина 
сама себе знищує. Цінність релігійних засад, зокрема православ-
ного віровчення, в  тому, що вони обмежують моральну людську 
свавільність як в  соціальній, так і  в екологічній сфері. На  сьо-
годні людина генерує безліч інноваційних технологій, створе-
них під впливом науково-технічного прогресу в екології, біології 
та  медицині. Нині основи соціальної концепції включають «про-
блемні ситуації» етико-правового характеру, які об’єктивно вини-
кають під  впливом науково-технічного прогресу, що стосується 
не тільки біології, а й соціально-гуманітарної проблематики, вклю-
чаючи біоетику, біополітику, біотеологію тощо. Так, на  сьогодні 
науковці не мають одностайної думки щодо бачення і оцінювання 
результатів розвитку нових технологій та  ідей у  медицині й  біо-
логії в  цілому. Дослідження соціальних, екологічних, медичних, 
соціально-правових проблем, що стосуються не  тільки людини, 
а й будь-яких інших живих істот, включених до екосистеми і які 
оточують людину, містять низку ключових питань щодо евтаназії, 
трансплантації, штучного аборту, клонування людини, створення 
стовбурових клітин з  ембріональних тканин, проведення клініч-
них дослідів, сурогатного материнства тощо. 

Тому з огляду на наявність наукових неузгоджень етико-право-
вого характеру стосовно живого в  контексті науково-технічного 
прогресу, ваги набуває повернення до  синкретичних основ люд-
ського знання, до  розуму як мудрості, в  якій раціональне і  когні-
тивне пов’язане з практичною філософією.
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R. Martych

PHENOMENON OF “LIVING” 
IN THE CONTEXT OF MODERN EASTERN 
ORTHODOX CHRISTIAN THEOLOGY

Two subsequent tendencies towards the  comprehension 
of  living are observed. The first tendency is  revealed 
in  sharp increasing and constant extension 
of  the  attention of  the modern Christian Orthodox 
to  the questions of  development of  the science about 
the  emergence of  living, the  estimation of  the evolution 
theory. The second tendency in  the  understading 
of  living by  modern theologists cocerns the  estimation 
of  those fields of  science. Therefore the  ideas of  eastern 
patristics about the wholeness of all living things, about 
its divine nature is the moral-ethical expert investigation 
in  the  branch of  knowledge of  transplantology, genetic 
engineering, cloning of animals etc.

Key words: eastern patristic, living, God, man, 
preservation of life.
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СИМВОЛИКА ЛЮБВИ 
В АРХЕТИПИЧНОЙ СРЕДЕ 
ХРИСТИАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ: 
УКРАИНСКИЙ КОНТЕКСТ

В статье исследована архетипическая составляю-
щая самосознания культуры и особенности ее адап-
тации в современной Украине применительно к вос-
точно-православной духовной традиции. Описаны 
архетипические образы любви, в  ходе раскрытия 
ее символической типологии в  христианстве 
отслежены глубинные сакральные основания укра-
инской ментальности. Предметно-тематически 
выделены: архетип Христа (как архетип идеаль-
ного Любящего) и архетип Богородицы (как архе-
тип Матери), соотносимые с высшими духовно-
моральными ценностями украинской культуры 
и факторами долженствования, отсылающими 
к условиям формирования аксиологических уста-
новок в  современном обществе. Подтверждено, 
что в  архетипах Христа и Богородицы воплоща-
ется извечный образ Человека Любящего, под их 
непреднамеренным символическим воздействием 
обустраивается семиотический изоморфизм иде-
ала истинной, абсолютной любви и христианского 
самоотреченного альтруизма. Также в  исследова-
нии рассмотрен укорененный в  украинском само-
сознании архетип Сердца как символического вме-
стилища духовности и креативного источника 
нормативно-ценностных ориентиров; оценено 
его влияние на  личностную, христиански мотиви-
рованную устремленность к идее божественной 
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любви в  целях установления желанного образца 
для поведения человека.

Ключевые слова: любовь, христианство, право-
славие, архетип, символ, образ, культура, Украина, 
Богородица, Христос.

Архетипы выступают «национальными обра-
зами мира»512, восходящими к истокам духовного бытия человека, 
неким общим первичным началом, влияющим на  формирование 
стереотипов сознания. Изучение их структурно-функциональных 
особенностей представляет собой важную и актуальную исследо-
вательскую задачу, так как связано с раскрытием специфики и  ха-
рактерных черт национальной культуры. Архетип входит в  со-
став вытесненной стороны психики, унаследованной от прошлого, 
и в социально-антропологическом отношении является психологи-
чески универсальным образованием. В ходе его сублимации челове-
ческое сознание заряжается особой психической энергией, способ-
ной значительно активизировать мотивационные характеристики 
личности, повлиять на состояние ее внутренней динамики. Следует 
отметить, что духовное наполнение культуры во многом зависит 
от энергетики насыщения ее теми или иными архетипами, среди ко-
торых особо важная роль принадлежит любви. Таковую роль этот 
архетип как первичная форма или как Идея (в платоновском смыс-
ле) занимает в  ходе становления и развертывания эволюционных 
трансформаций украинского самосознания. Хорошо известно, что 
украинской ментальности изначально присуще качество кордо-
центризма, благодаря которому на  основе (порожденной христи-
анством) рефлексии состояния любви формируется знаменитая 
«философия сердца» (обретшая свое концептуальное завершение 
в учении П.Д. Юркевича)513. Вместе с тем в современном (в том числе 
и украинском) обществе наблюдается истощение духовной состав-
ляющей культуры как в  мотивационном, так и в  содержательном 

512 Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос / Г.Д. Гачев. — М. : 
Прогресс, 1995. — 480 с.

513 См.: Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по уче-
нию слова Божия // Философские произведения. — М. : Правда, 1990. — С. 69–103.
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планах. Эгоизм овладевает все большим количеством людей, а спо-
собность бескорыстно любить становится почти мифическим ка-
чеством  — христианский идеал безусловной любви оттесняется 
на  периферические позиции. Отсюда вытекают вполне уместные 
вопросы: каковую роль христианство реально играет сегодня и на-
сколько важное место отводится в  нем архетипам? Актуальность 
рассматриваемой здесь темы непосредственно связана с поисками 
ответов на эти вопросы. Необходимо понять, какие подсказки таят 
в себе символические образы прошлого, для того чтобы они могли 
помочь нам преодолеть духовные кризисы настоящего.

По мнению С.Б. Крымского, анализ архетипов является важным 
методом исследования мировоззрения народа, который обладает 
большими теоретико-познавательными возможностями. Благодаря 
ему не только познается прошлое, но и открываются перспективы 
будущих событий514. Именно поэтому, как утверждал М.  Элиаде, 
будучи повторяющейся, постоянной, стабильной «идеальной 
моделью высшего порядка», архетип способен служить образцом 
для подражания в надежде побороть трагичность бытия515.

Христианское представление о любви находит свое отраже-
ние прежде всего в  Библии, затем  в  трудах ряда толкователей 
Священного Писания и учениях Отцов Церкви греческого ответвле-
ния: Дионисия Ареопагита, Григория Богослова, Василия Великого, 
Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоуста, Максима Исповедника, 
Иоанна Лествичника, Григория Нисского, Симеона Нового 
Богослова, Исаака Сирина и др. В современных исследованиях фено-
мену любви в православии уделяется не слишком много внимания. 
Есть основания выборочно назвать таких авторов, как В.Э. Туренко, 
А.И. Абрамов, С.С. Аверинцев, В.Н. Акулинин, В.В. Бычков, Симона 
Вейль, Т.М. Горичева, митрополит Иларион (Алфеев), Н.А. Киселева, 
С.С. Логиновский, митрополит Антоний Сурожский, С.В. Троицкий, 
ВП.  Шестаков. Следует при этом отметить, что отечественными 
историками философии в  настоящее время проводится актив-
ная работа по  изучению специфики восточнославянского религи-
озно-философского дискурса. Богатый аналитический материал 

514 Кримський С.Б. Архетипи української культури  / С.Б. Кримський  // Феномен 
української культури: методологічні засади осмислення. — К. : Фенікс, 1996. — С. 97–98.

515 Элиаде М. Аспекты мифа / М. Элиаде. — М. : Академический Проект, 2001. — С. 99.
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содержится в  статьях и монографиях Г.Е.  Аляева, Д.В.  Арабаджи, 
Е.Н.  Луценко, В.С.  Возняка, В.А.  Вершины, Б.В.  Емельянова, 
С.В.  Куцепал, В.В.  Лимонченко, Н.Г.  Мозговой, В.М.  Петрушова, 
Т.Д. Суходуб, А.М. Шаталовича. 

Исследованию специфики христианских архетипов посвящены 
работы К.Г.  Юнга, Эдварда Эдингера, В.Д.  Лазы, Дж.  Хиллмана, 
Нэнси Куоллз-Корбетт, Г.Д. Гачева, В.В. Проценко. Архетипические 
напластования национальной культуры отслеживались 
И.А.  Монастырской, Е.С.  Элбакян, А.В.  Лубским, Н.С.  Пивневой, 
М.Л.  Серяковым, Б.А.  Рыбаковой. Детальная проработка про-
блемы архетипов в  украинской культуре содержится в  тру-
дах С.Б.  Крымского, В.А.  Личковаха, Т.В.  Пуларии, Н.  Лисюк, 
В.Ф.  Ятченко, Л.М.  Дяченко, О.В.  Ливинской, И.К.  Моисеевой, 
О.Б. Гуцуляка, М.М. Мищенко, Е.С. Колесник.

Состояние исследования представляемой здесь темы свидетель-
ствует о том, что архетипичная символика христианского самосо-
знания современной Украины нуждается в  более глубокой и все-
сторонней концептуальной разработке. Особого внимания, на наш 
взгляд, заслуживает теоретико-методологическая реконструкция 
архетипа любви. Целью статьи является составление обобщенного 
представления о символике любви, которая присуща архетипичной 
среде христианского самосознания в  Украине. Достижение цели 
предполагает постановку задачи исследования — обозначить и оха-
рактеризовать основные архетипы любви, присущие украинскому 
мировосприятию, сопоставить их с реалиями сегодняшнего дня. 

Как известно, понятие архетипа (греч. άρχή, arche  — начало 
и τυπος, typos, — ρχέτυπον — образ, первообраз, проформа) в науч-
ный оборот ввел К.Г.  Юнг. Изначально при рассмотрении этого 
феномена ученый использовал понятие «первообраз», «изначаль-
ный образ» как аналог термину «архетип», который был заимство-
ван им из средневековой философии516. Впервые понятие «архе-
тип» появляется в работе К.Г. Юнга «Инстинкт и бессознательное». 
Ученый отмечает, что еще Платон отводил «исключительно высо-
кое значение архетипам как метафизическим идеям, парадигмам 

516 Юнг К.Г. Инстинкт и бессознательное / К.Г. Юнг // Структура и динамика психи-
ческого. — М. : Когито-Центр, 2008. — С. 157.
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или моделям»517. Однако именно К.Г. Юнг сделал важное открытие, 
заключающееся в  том, что архетипы и инстинкты образуют «кол-
лективное бессознательное» человечества518 (т. е. отражение опыта 
предыдущих поколений, не выходящее из личного опыта субъекта), 
являясь базовыми элементами культуры.

Ю.М.  Лотман считает, что культура являет собой соединение 
определенного количества текстов с унаследованными символами, 
которые пришли к нам из глубины веков519. Архетип раскрывается 
сознанию посредством устойчивых образов. По мнению К.Г. Юнга, 
образы-символы отображают форму реализации архетипа, поэ-
тому он как смыслообразующая, вневременная форма является 
выражением символов культуры, «жизненных сил в  построении 
человеческого образа», «важных составляющих нашего менталь-
ного устройства»520. Отдельно стоит отметить тот факт, что глав-
ную ценность «архетипического события» К.Г.  Юнг видел именно 
в  «сакральности (нуминозности)»521 последнего. Так, по  его мне-
нию, наиболее распространенными, древними и устойчивыми 
архетипами являются образы Души, Матери, Героя, Мудреца, Тени, 
Демона.

Какие же архетипы присущи христианскому самосознанию 
в  Украине? Прежде всего следует подчеркнуть, что принятие хри-
стианства оказало сильное влияние на  формирование националь-
ных культурных архетипов. В  семиотическом составе понятия 
«архетип» на первый план выдвигаются такие характеристики, как 
«первообраз» и «метафизическая идея». Можно высказать пред-
положение, что важным архетипом украинской души является 
образ Иисуса. Он способен нести в  себе сразу несколько значе-
ний  — Мудреца, Героя, Мессии, Души. Образ Души, Сердца здесь 
следует рассматривать в  контексте кордоцентризма, как некоего 
вместилища, исполненного любовью. Христос предстает образцом 
всеобъем лющей, безусловной любви, своим примером показывая 

517 Там же. — С. 157.
518 Там же. — С. 155.
519 Лотман Ю.М. Символ в  системе культуры  / Ю.М. Лотман  // Лотман Ю.М. 

Избранные статьи. Т. 1. — Таллин : Александра, 1992. — С. 191–199.
520 Юнг К.Г. Архетип и символ / К.Г. Юнг. — М. : Ренессанс, 1991. — С. 60.
521 Там же. — С. 62.
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строгое соблюдение двух заповедей  — любви к Богу и любви к 
ближнему. Как отмечает Эдвард Ф. Эдингер, «драма архетипической 
жизни Христа дает символические образы событий в сознательной 
жизни человека, а  также в  жизни, трансцендентной сознанию,  — 
человека, который прошел трансформацию вследствие своего выс-
шего предназначения»522. Такая трансформация являет собой про-
цесс индивидуации, становления, поэтому она была бы немыслима 
без  чувства любви ко всему сущему. Символ Христа есть выраже-
ние единства божественного Абсолюта и человека, которое было бы 
невозможно без наличия истинной любви, служащей соединяющей 
нитью сакрального и земного. Главная идея христианства — это идея 
человечности, идея любви, которая объединяет всех людей, объе-
диняет Небо и землю. Любовь — это то особое качество, которое 
присуще и Богу, и человеку, она несет в себе единство с Всевышним. 
Новый Завет объявляет любовь главным законом во взаимоотно-
шениях Бога и человека. Именно благодаря наличию этого сакраль-
ного чувства, человек может ощутить присутствие Бога в себе. 

Христос предстает в украинской культуре как архетип Человека 
Любящего, как идеальный Возлюбленный, жених. Как отмечает 
Д.С. Мережковский, «главное в деле Господнем есть царство Божие, 
брачный пир, где Мать Земля  — невеста, а  Сын Человеческий  — 
жених»523. Очевидно, что идеалом любви в  христианстве явля-
ется безусловная любовь Христа, всепрощающая Божья любовь, 
выступающая как духовное начало. Сердце, как средоточие любви 
и духовности, является важным символом со-причастности к Богу, 
это единственная область встречи Бога и человека. «Где сокро-
вище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). Именно в сердце, 
в душе, человек находит Бога и обретает свою личную связь с ним.
Человек всегда верует сердцем, молится сердцем. «Да не  смуща-
ется сердце ваше» (Иоан. 11:23). Именно сердце, как особая мета-
физическая область, обустраивает семиотический изоморфизм 
мира Бога и мира человека. Как в сердце душа встречается с телом, 
так здесь же соединяется божественное и человеческое. Сердце 

522 Эдингер Э. Христианский архетип: Юнгианское исследование жизни Христа  / 
Э. Эдингер. — М. : Инфра-М, 2001. — С. 5.

523 Мережковский Д.С. Иисус Неизвестный / Д.С. Мережковский. — М. : Республи-
ка, 1996. — С. 235.
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выступает как одна из составляющих духа человека, оно связано 
с глубокими порывами его души. Христианству присуще именно 
«сердечное» восприятие, созерцание. Однако здесь следует отме-
тить, что имеется в  виду то сердце, которое наполнено любовью 
и стремлением к духовному слиянию с первообразом любимого, 
которым в  христианстве является Бог. Поэтому любовь в  хри-
стианстве образует жизнь души. Христианская аскетика требует 
очищать свое сердце, наполнять его любовью, кротостью, мило-
сердием, чтобы человек поддерживал верные ориентиры чувств, 
устремлений и мыслей. Итак, в  истории украинской философ-
ской мысли символика открытого, искреннего сердца играет одну 
из ведущих ролей. Кордоцентризм украинской ментальности под-
разумевает преобладание сердца над разумом, утверждает гла-
венство эмоционального начала над рациональным, настаивает 
на возможности познания сердцем и нахождения истины сердцем. 
Сердце как доминирующее начало становится источником эмо-
циональности, романтизма, сентиментальности, чувственности, 
лиричности украинской культуры. Интимно-сердечная настроен-
ность национальной души послужила источником для  создания 
необъятного пласта украинской поэзии, народных песен. Дмитрий 
Чижевский, характеризуя понятие «философии сердца», прису-
щее украинской мысли, указывал, что оно восходит к библей-
ской традиции и отличается идеей тождества сердца и духовной 
реальности. Анализируя творчество Т.Г.  Шевченко, он отмечает 
архетипичность христианских образов в произведениях Кобзаря: 
«В  каком-то смысле Христос был идеальным, образцовым чело-
веком. И Богоматерь — как идеальный тип матери — изображает 
Шевченко в “Марии”»524. 

Таким образом, в архетипичной среде христианского самосо-
знания выделяется и архетип Богородицы как идеал безуслов-
ной материнской любви, образ Богини, образ Матери как один 
из древнейших женских архетипов во всех культурах. Не случайно 
икона Божией Матери является одной из наиболее почитаемых 
в  украинской церкви, а  сама она часто выступает сострадатель-
ной посредницей между Богом и человеком, символом спасения 

524 Чижевський Д. До  світогляду Шевченка  / Д. Чижевський  // Історія філософії 
України : хрестоматія. — К. : Либідь, 1993. — С. 329.
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и милосердия, идеалом праведной жизни человека. «В восточ-
ной Церкви молитва к Богородице — это то же, что дыхание»525. 
Архетип Богородицы несет в  себе идею истинной всепрощаю-
щей любви и раскрывает священное, духовное начало в человеке. 
Ее послушание Богу, Святому Духу, в момент сообщения Благой 
Вести, является ярким идеалом принимающей любви, той особой 
духовной любви, которую она испытала в своем сердце в момент 
Благовещения, в  момент осознания того, какая судьба ей угото-
вана. Богородица доверилась Богу и была смиренна, потому что 
несла в  своей душе мощное чувство любви. Само слово «послу-
шание» уже содержит в себе направленность на «слушание», это 
умение слушать, умение слышать. Примечательно, что в  любов-
ных отношениях способность слушать и слышать Другого явля-
ется чрезвычайно важным умением, которое и поддерживает 
чувство любви. Именно любовь наделяет человека смирением, 
покорностью, ограничивает его эго, избавляет от эгоизма, лишает 
привычного хода вещей, изменяет жизнь... Любовь преображает 
человека и особо важно такое ее проявление, как доверие к люби-
мому объекту. 

Как отмечает В.А.  Личковах, «метарелигиозность украинства, 
его “культурная душа” издавна связаны с культом Матери (Magna 
Mater), от Великой Богини времен трипольской культуры до Матери 
Божьей в  христианстве. Именно Богородица (греч. τεοτοκος) сим-
волизирует единство “земли” и “неба”, является “путеводителем” 
(греч. οδιγιτρια  — одигитрия), приводящим человека к Богу»526. 
Следует вспомнить, что образ Матери всегда являл собою сим-
вол плодородия и животворящей силы природы. Так, Мать-Земля 
Гея, как Мать всего существующего, была изначально помещена 
Гесиодом старше всех богов греческого пантеона. Поэтому, по мне-
нию П.А.  Андреевой, уникальность христианского культа Девы 
Марии состоит в  том, что «этот культ полностью порвал с веко-
вой традицией почитания Матери-природы, которая, в  сущности, 

525 Креховецький Я. Богослов’я та духовність ікони / Я. Креховецький. — Львів : Сві-
чадо, 2005. — С. 92.

526 Личковах В.А. Сигнатура Богородицы в украинской культуре / В.А. Личковах // 
Вестник Нижневартовского гос. ун-та. — 2008. — С. 24.
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была традицией поклонения силам природы. Так произошло пере-
мещение “центра ценностной тяжести” с природной силы на силу 
женскую»527. 

Архетип Матери гарантирует стабильность общества и его про-
цветание. Согласно К.Г.  Юнгу, «его суть  — магический авторитет 
всего женского, мудрости, чего-то благостного, магического воз-
рождения и темно-дремучего, захватывающей бездны...»528. Образ 
любящей Божьей Матери является, несомненно, идеалом мудрости 
и благости, смирения и искренности, жертвенности и страдания. 
В.А. Личковах утверждает, что «пресветлый образ Божьей Матери 
аллегорически выявляется в  украинской культуре через архетипы 
солнца, сердца, матери, которые излучают Божью ласку и красоту, 
свет веры, надежды и любви»529.

Особый акцент в  украинской культуре направлен на  образ 
Матери-Берегини, который олицетворяет собой Богородица. В дан-
ном контексте явно выражена такая сущность любви, как забота, 
«оберегание» любимого объекта, щедрость души, раскрытие сердца. 
Не  случайно День защитника Украины в  нашей стране стал отме-
чаться именно в день Покрова Пресвятой Богородицы. Как известно, 
Богородица является заступницей и покровительницей украин-
ского казачества. В православии Божья Матерь выступает защитни-
цей, Берегиней православных как от внешних врагов, так и от стро-
гого Бога Отца, утоляет печали, служит источником Божьей 
помощи верующим, символом спасительной любви. Именно соеди-
нение с архетипом любящей, оберегающей и заботящейся Матери 
Богородицы наделяет человека мощной силой, внутренним осозна-
нием своей нужности и уверенностью в том, что он любим. 

Как отмечает Т.В. Пулария, архетип Матери — «один из главен-
ствующих в матрице мировой культуры и украинской в особенно-
сти — в первую очередь, на наш взгляд, проявлен в культуре восточ-
ных и центральных регионов Украины. Господство в  украинском 

527 Андреева П.А. Архетип Матери, как определяющая сущность женской менталь-
ности [Электронный ресурс]  / П.А. Андреева // Аналитика культурологии. — 2009. — 
Режим доступа  : http://cyberleninka.ru/article/n/arhetip-materi-kak-opredelyayuschaya-
suschnost-zhenskoy-mentalnosti

528 Юнг К.Г. Сознание и бессознательное : сборник / К.Г. Юнг. — СПб. : Университет-
ская книга, 1997. — С. 211.

529 Личковах В.А. Сигнатура Богородицы в украинской культуре… — С. 25.
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фольклоре жанра лирической песни с архетипическими образами 
матери, невесты, вдовы; календарной обрядовой поэзии с ее фило-
софскими образами жизни и смерти  — и отсутствие монумен-
тального древнего эпоса  — лишь подтверждает мысль о влиянии 
и существенной роли женского архетипа в украинской культуре»530. 
Важно, что христианская церковь, выступающая «невестой Христа», 
также имеет женский лик. Она утешает страждущих, прощает греш-
ников, поддерживает мучеников. Аналогично тому, что союз муж-
чины и женщины основан на любви, точно так же и союз Церкви 
и Христа несет любовь в своей основе. 

Анализ архетипов украинского самосознания подводит 
к  утверждению, что трансформация образов прошлого в  символ 
создает возможности для  идентификации ценностей настоящего 
и будущего. Архетипический образ направляет дух человека к слия-
нию с Абсолютом и к постижению Его истинных свойств. Выступая 
духовной потенцией, возможностью постижения Истинного, архе-
тип являет собой реализацию идеи божественной любви, несет 
в  себе идеал духовности, служит воплощением нормативно-цен-
ностных ориентаций, направленных на  установление идеального 
образа поведения человека. Следовательно, посредством выявления 
архетипичного символа Богоматери или Христа человек осознает, 
что он также способен воплощать и реализовывать всю силу той 
безусловной истинной сакральной любви, которой Бог любит свое 
создание. Человек создан Богом для проявления Его Божественной 
любви в своей жизни, поэтому любовь является связующей нитью, 
соединяющей человека и Бога, она есть объединяющая идея, лежа-
щая в  основе жизни любого общества. Главная ценность любви 
состоит в  восстановлении цельности, единства распадающегося, 
раскалывающегося мира. Архетипы Христа и Богородицы символи-
зируют высшие ценности человечества, открывают пути спасения 
от бездуховного существования, а архетип Сердца является спосо-
бом ощущения и раскрытия Божественного.

Архетип обладает символической природой и несет в  себе 
потенцию ценностного мировидения. В  архетипах Христа 
и Богородицы воплощены идеалы истинной любви, христианского 

530 Пулария Т.В. Архетип женщины в  матрице украинской культуры: к постанов-
ке проблемы / Т.В. Пулария // Культура народов Причерноморья. — 2008. — С. 72.
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человеколюбия. Можно сказать, что Христос и Богородица  — 
это символы Человека Любящего, образы светлой любви. Если 
Бог выступает архетипом Отца, а  Богородица (Невеста Отца 
Небесного)  — архетипом Матери, то Иисус есть архетип идеаль-
ного Возлюбленного. Посредством очищения сердца человек спо-
собен нести в  себе эти образы, однако, учитывая секулярность 
и потребительство современного общества, идея безусловной, 
искренней, жертвенной любви являет собой скорее фигуру дол-
женствования, недостижимый идеал, метафизическую идею, чем 
популярный пример для  подражания. Слабая степень проявлен-
ности архетипа Любви является одним из факторов самоощу-
щения трагичности и безысходности личности в  современном 
обществе. Человек более всего направлен сейчас на  гонку за чув-
ственными, сиюминутными удовольствиями, чем на  раскры-
тие своего сердца. Он привыкает брать, а  не отдавать, требовать 
любви, а  не любить. Где-то в  глубинах коллективного бессозна-
тельного у человека еще еле теплится образ Христа, Богородицы, 
однако история показывает, что не всегда человек способен к их 
раскрытию и обнаружению. Войны и насилие вершатся якобы 
«с Богом в душе». Однако Бог ли это? Можно сказать, что украин-
цам вряд ли сейчас присущ образ Христа, им ближе все же стра-
дательный образ Иова. Радость отдающей любви заменяется стра-
даниями от ее отсутствия. Непонимание и боль от осознания 
исторических несправедливостей красной нитью проходит сквозь 
всю историю украинского народа. Человек больше оказывается 
человеком-страдающим, чем человеком-любящим. Вспоминая 
разделение личности Э. Берна на «ребенка», «взрослого» и «роди-
теля», хочется отметить, что большая часть людей в  современ-
ном обществе примеряет на  себя роль ребенка и живет в  ней. 
Изобилие выбора и старания маркетологов заставляют человека 
существовать в огромном супермаркете, выбирая роль капризного 
ребенка, который хочет приобрести все яркое и блестящее, даже 
если ему это особо и не нужно. Аналогичным образом и любовь 
приобретает характер лоска, глянца. Она полигамна, непостоянна, 
капризна. Современный человек ищет в  Другом удовлетворения 
собственных нужд и потребностей, но не  хочет ничего отдавать 
взамен. Современному человеку еще далеко до образа Христа или 
Богоматери, однако, размышления о данной проблематике уже 
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помогут ему сделать робкий шаг навстречу. Дальнейшее исследова-
ние символики любви в архетипичной среде христианского само-
сознания позволит найти пути выхода из экзистенциального кри-
зиса современного человека, приведет к осознанию национальной 
самоидентификации и переосмыслению культурной парадигмы, 
будет способствовать возрождению национального духа и куль-
туры Украины, а также расширит содержание понятия «архетип» 
в его украинском контексте.

A. Skliar

SYMBOLISM OF LOVE 
IN ARCHETYPAL ENVIRONMENT 
OF CHRISTIAN SELF-CONSCIOUSNESS: 
UKRAINIAN CONTEXT

The article presents the  research of  the archetypal 
constituent of  the self-consciousness of  culture and 
peculiarities of  its adaptation in  modern Ukraine 
as  applied to  the Eastern Orthodox spiritual tradition. 
It  describes archetypal images of  love, traces deep 
sacral foundations of  the Ukrainian mentality accord-
ing to  its symbolic typology in  Christianity. In this 
research the  author defines the  archetype of  Christ 
(as  the  archetype of  perfect Loving) and the  archetype 
of  Virgin Mary (as  the  archetype of  Mother), which 
correlate with the  highest spiritual and moral values 
of  the Ukrainian culture, with the  factors of  obligation, 
which refer to  the conditions of  forming of  the  axio-
logical purpose in  the  modern society. It  is  confirmed 
that the  eternal image of  Person Loving is  embodied 
in  the  archetypes of  Christ and Virgin Mary. 
Consequently the  semiotic isomorphism of  the ideal 
of  veritable, absolute love and Christian self-denial 
altruism uncover thanks to their unintentional symbolic 
impact. The archetype of  the Heart as  a  symbolic 
repository of  spirituality and creative source of  the 
normative value orientations, which rooted in Ukrainian 
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consciousness, is  discussed. As a  result the  study tests 
its  influence on  personality, Christian motivated 
aspiration to the idea of divine love in order to establish 
a desirable model for human behavior.

Key words: love, Christianity, Orthodoxy, archetype, 
symbol, image, culture, Ukraine, Virgin Mary, Christ.
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УДК 392:027.511

Дуда Н.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ 
ПОБУТОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ 
ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті розглянуто сучасну побутову культуру 
українців, трансформація якої пов’язана з  розвит-
ком двох протилежних тенденцій: глобалізації і  збе-
реження традиційних сегментів та  форм. Під  впли-
вом глобалізації побутова культура повинна 
розвиватися з  урахуванням національної самобут-
ності й  унікальності української національної куль-
тури.

Ключові слова: побутова культура, побут, глобалі-
зація, трансформація. 

Побут  — це перша і  довгий час єдина сфе-
ра діяльності людини, в  якій формувалася та  існувала культура. 
Побутова культура — це передумова людської життєдіяльності, ор-
ганізація та інституалізація взаємовідносин між людьми, буття лю-
дини в  просторі і  часі. Побутова культура  — це світ звичайного, 
повсякденного її життя людини, з якого формуються світогляд, цін-
ності, ментальність, ставлення до світу. Побутова культура — це по-
треби, смаки та інтереси людей.

Як термін «побутова культура» тісно пов’язана з  поняттям 
«побут». «Побут — це звичайний потік життя в його реально-пра-
ктичних формах; побут  — це речі, що оточують нас, наші звички 
і  щоденна поведінка. Побут оточує нас як повітря, і  як пові-
тря, ми помічаємо його тільки тоді, коли його бракує або коли він 
псується...»531. 

531 Пушкарева Н. Современное состояние и предмет «истории повседневности» 
и  ее отличие от этнографических исследований быта  / Н. Пушкарева  // Свакодневна 
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На рівні буденної свідомості панує негативна оцінка побуту як 
чогось низького, приземленого, скритого — кажуть: побут роз’їдає 
почуття. При цьому негативна оцінка побуту зовсім не означає від-
мови від бажання жити в добре організованому комфортному сере-
довищі. Побут супроводжує людину завжди і всюди, стаючи в кра-
щому випадку фоном, в  гіршому  — смислом її життя. Важливість 
побуту для кожної людини, спільноти, нації визначає потребу все-
бічного дослідження цієї сфери.

Побут, уклад повсякденного життя, повсякдення охоплює як 
задоволення нагальних потреб людини в  їжі, одязі, житлі, під-
тримці здоров’я, так і  засвоєння духовних благ, спілкування, від-
починку, дозвілля. Побут виділяють на  різних суспільних рівнях: 
національному, міському, сільському, сімейному, груповому, профе-
сійному, індивідуальному. Загроза поступового відмирання тради-
ційного побуту, звичаїв та обрядів на початку XXI ст. робить про-
блему дослідження трансформації побутової культури надзвичайно 
актуальною.

Побутова культура є широким поняттям, оскільки будь-яка куль-
тура базується на певних цінностях. Побутова культура — складний 
суспільний феномен, що завжди відігравав значну роль у людській 
життєдіяльності. Вона впливає на  працю, дозвілля, спосіб життя, 
менталітет як окремої особистості, так і всього суспільства загалом. 
Розвиток побутової культури тісно пов’язаний з науково-технічним 
прогресом, розвитком нових технологій, тому більшість проблем 
у цій сфері мають глобальний міжнародний характер. 

В етнології виділяють традиційну і  сучасну побутову культуру. 
Традиційна побутова культура — сфера культури етносу, що у своїй 
основі залишається стабільною і передається від покоління до поко-
ління протягом століть. До  традиційної побутової культури від-
носять традиційні виробництва (сімейні та  громадські), духов ну 
культуру (традиції, звичаї, обряди) і сам побут. Основні й підсоб ні 
заняття, народні ремесла, дім, сімейний побут, транспортні засоби, 
національний одяг, обряди, вірування, народні прикладні знан ня 
та  навички, фольклор  — все це входить у  сферу традиційної 

култура у постсоцијалистичком периоду. Зборник ЕИ САНУ. — Београд, 2006. — № 22. — 
С. 89–94; Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 
XVIII — начала XIX в. — СПб., 1994. — С. 5.
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побутової культури. «Ця традиційна культура тісно пов’язана з при-
родними умовами, історичним буттям народу, способом його життя, 
діяльністю, характером, психологією» 532. Як бачимо, у такому тра-
ктуванні, традиційна побутова культура дуже близька до поняття 
етнічної культури.

Інтер’єр, одежа, предмети щоденного користування яскраво 
відображають світогляд, рівень інтелектуального, культурного 
і духовного розвитку як окремої особистості, так і спільноти зага-
лом, а також вплив на них різноманітних сучасних культурних тен-
денцій і технологічного розвитку.

Побутова культура українців зазнає сьогодні ґрунтовних змін. 
Головну роль у цих перемінах відіграє світова глобалізація. 

Деякі автори пов’язують глобалізацію з процесами модернізації 
(Р. Робертсон, М. Уотерс), що розпочались ще у ХІХ ст., але більшість 
дослідників вважає, що глобалізація бере свій початок від останньої 
третини XX ст. і  зумовлена революцією в  інформаційних техноло-
гіях та  завершенням «холодної війни» (Ф.  Фукуяма). Усі зрештою 
погоджуються з тим, що в результаті глобалізації виник єдиний уні-
фікований світ, який базується на началах ринкової економіки, лібе-
ралізму, консюмеризму і  детермінується могутніми економічними 
і політичними наднаціональними органами533.

Отже, сучасна побутова культура  — це те, що сформувалось 
у  побутовій сфері за  останні десятиліття і  стрімко змінюється 
під  впливом глобального виробництва, технічних впроваджень, 
розвитку суспільних відносин, засобів комунікації, екологічних 
умов тощо. Але побутова культура  — це не  тільки нові будинки 
і меблі, їжа та одяг, відпочинок і дозвілля людей, а й та сфера життя, 
у якій проявляються суспільні відносини, погляди, уявлення, норми, 
цінності, модні тенденції, манера поведінки — тобто всі ті риси, які 
одночасно об’єднують і роз’єднують людей. Зміни у побутовій куль-
турі: споживання їжі, організації житла, одяг, догляд за  здоров’ям 

532 Українське народознавство : навч. посіб. / за ред. С.П. Павлюка. — 2-ге вид., пе-
реробл. і доп. — К. : Знання, 2004. — 570 с. — С. 15.

533 Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. — London; Thousand 
Oaks(Ca.)  : Sage Publications, 1992. — 428 р.; Waters M. Globalization. — London; N. Y.  : 
Routledge, 1995.  — XIV.  — 185 p.; Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек  / 
Ф. Фукуяма. — М., 2004.
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тощо завжди свідчать про  зміни ціннісних орієнтацій як окремої 
людини, так і суспільства в цілому.

Трансформація соціальних зв’язків і відносин у сучасному укра-
їнському суспільстві, а  також темпи, в  яких вона протікає, ведуть 
за собою перетворення різноманітних сторін повсякденного життя, 
що може викликати відчуття тривоги і  невпевненості в  завтра-
шньому дні. Адже зі змінами втрачаються традиційні форми побу-
тової культури як основи етнічної культури. Якщо в  недавньому 
минулому (50–100 років тому, всього три-чотири покоління) харак-
терною рисою побутової культури була повторюваність (що і скла-
дало суть традиції) подій і  явищ, співвідносна з  природними 
ритмами, то побутова культура сучасної людини відзначається сум-
бурною варіативністю і  не відповідає природнім циклам, а  часто 
навіть суперечить їм. Таким чином, у  змінному і  рухомому сучас-
ному світі побутова культура перестає бути тим, чим вона була 
в попередні епохи: певною точкою опори, компонентом стабільності 
і незмінності основ життя, фундаментом порядку, знаного і визна-
ного усіма членами спільноти.

Традиційна (народна) побутова культура — культура, що сфор-
мувалася в основному до першої пол. ХІХ ст., і в силу багатьох при-
чин стала основою формування української національної куль-
тури пізніших часів, характеризувалася тісним взаємозв’язком 
і  взаємопроникненням виробничої та  духовної сфер. Як відомо, 
«у ХVІІІ–ХІХ ст. народом були селяни, адже вони жили близько 
до  природи, їх менше зачепили іноземні впливи, вони довше, ніж 
усі решта, зберігали прості звичаї давнини»534. Будь-яка діяльність 
визначалась певними правилами, приписами, заборонами і супрово-
джувалась ритуалами, а одяг, їжа, житло мали, крім власне утилітар-
ної функції, певне магічне, ритуальне навантаження, відображаючи 
при цьому народні естетичні вподобання. Зміни, що відбуваються 
під  впливом глобалізації, торкаються насамперед такої складо-
вої побутової культури, як їжа, одяг, тощо, в результаті цього вони 
втрачають сакральне і ритуальне навантаження — основи культури 
зазнають щонайменше глибокої і незворотної трансформації.

534 Берк П. Популярна культура в ранньомодерній Європі / П. Берк ; пер. з англ. — 
К. : УЦКД, 2001. — 376 с. — С. 22.
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Головною причиною цих змін стало впровадження в  щоденне 
життя індустріальних та  інформаційних технологій. Можна навіть 
припустити, що саме це стало основним трансформатором побуто-
вої сфери й водночас її ритмоутворювальним фактором. 

Першим проявом трансформації побутової культури стали мас-
медіа. Найпоширенішим видом кібер-простору, вибраного сучас-
ними українцями для втечі від непростої реальності, стало телеба-
чення. Більшість українців виявилася залученою у віртуальні події 
нескінченних мильних опер, телевізійних ігор, мультсеріалів, три-
лерів, реклами тощо. Вихопивши якусь частину людського життя, 
гіперболізуючи її, віртуальна реальність дає відчуття спокою, гар-
монії, краси, тобто всього того, чого так бракує людині в  реаль-
ному житті. Інакше кажучи, пропонує паралельну реальність, що, 
у свою чергу, визначає ритми і форми повсякденного життя людей. 
У таких умовах побутова культура в українських реаліях, навіть гео-
графічно прив’язана до села, урбанізується, наполегливо засвоюючи 
міські культурні смисли. Адже мешканці сучасних сіл легко і охоче 
піддаються впливу масової урбаністичної культури, яка впрова-
джується через телебачення, ЗМІ та Інтернет535. Таким чином руй-
нуються системи цінностей і  традицій, які панували віками. Нові 
цінності настільки несумісні з традиційними, що культуро-творчий 
зміст останніх не  завжди визначений чи  навіть зрозумілий сучас-
ним українцям. 

Тут проступає ще одна тенденція, характерна для України з 70-х 
років ХХ ст., — урбанізація. Сьогодні цей процес набуває значних 
масштабів і  прискорень. Місто стало стержнем нинішньої цивілі-
зації. Складно уявити сучасне українське місто без  багатоповер-
хових будівель, мобільних технологій, громадського транспорту, 
заасфальтованих доріг і  величезної кількості магазинів. Ще мину-
лого століття урбанізація зруйнувала традиційний життєвий уклад 
українців, коли людина все життя проживала там, де народжува-
лись і помирали її предки. Подібні явища супроводжували процес 
урбанізації по всьому світу, але в українській дійсності вони набу-
вали особливої гостроти і трагічності. Адже перебираючись у місто, 

535 Буйських Ю. Міфологічні уявлення в повсякденному житті сучасних українців: 
теоретико-методологічні аспекти вивчення / Ю. Буйських // Народна творчість та етно-
графія. — 2012. — № 6. — С. 66.
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молода людина не  лише зрікалась свого селянського походження 
і мови, але й соромилась будь-яких зв’язків з минулим. 

Сьогодні розвиток комунікаційних технологій, міжнародної тор-
гівлі, туризму посилюють взаємопроникнення культур, тож сучасне 
українське місто все більше набуває ознак мультикультурності, уні-
версальності й стає схожим на будь-яке інше місто у світі. 

Слід зазначити, що матеріали для оформлення як міського, так 
і  сільського побуту українці привозять здебільшого з-за кордону. 
Це стосується всього: будівельних матеріалів, тканин і  вже гото-
вого одягу, меблів, побутових та індустріальних технологій — зага-
лом практично всіх предметів особистого повсякденного вжитку 
(від автомобіля до зубної щітки). А це не може не впливати на стиль 
оформлення простору, тому що складно створити український 
інтер’єр із, наприклад, китайських будівельних матеріалів, бо вони 
просто не створені для цього. Для традиційної культури було харак-
терно і  те, що українці у  власній хаті прагнули власноруч прикра-
сити якнайбільше ужиткових предметів, таким чином виявляючи 
власне розуміння краси і гармонії світу. Прикрашались стіни, печі, 
посуд, меблі, скрині, лави. Сьогодні у квартирі чи навіть в особняку 
з  «євроремонтом» практично немає речей, які можна прикрасити 
власноруч. Майже всі ужиткові предмети цілком готові до  вико-
ристання. Побутова техніка, якої в  оселях стає все більше, зазви-
чай виконана в стилі мінімалізму і диктує відповідне оформлення 
інтер’єру. 

Якщо до  цього додати прагнення багатьох українців понад усе 
«жити як у Європі», витрачуючи при цьому якомога менше коштів, 
то сучасне українське житло набуває чітко окреслених універсаль-
них форм. 

Важливим фактором є й  те, що сучасний стиль життя вимагає 
від речей все більшої мобільності, легкості, функціональності, ком-
пактності й низької вартості. Такі предмети стають все менш інди-
відуальними, вишуканими і національно окресленими. Вони недов-
говічні й  швидко замінюються іншими речами, що абсолютно 
не характерно для артефактів традиційної культури, які натомість 
витісняються в музеї та антикварні магазинчики. 

Подібні тенденції панують і  в одязі  — глобальна урбаністична 
мода не оминула Україну. Одягатися сучасно і стильно для більшості 
українців означає безальтернативне прийняття світових модних 
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тенденцій, сформованих незалежно від  етнічних традицій будь-
якого народу. І  якщо на  рівні високої моди українські дизайнери 
вставляють елементи української національної вишивки (тим паче, 
що це диктується сьогодні й самою модою), то одяг, який пропонує 
нам більшість магазинів, не  має нічого спільного з  українськими 
традиціями та й вироблений здебільшого Китаї чи Туреччині. 

Аналогічні процеси можна простежити і в матеріальній, і в духо-
вній культурі, що призводить до  розмивання (а то й  зникнення) 
української ідентичності в  не такому вже й  далекому майбут-
ньому.

Отож саме у сфері побутової культури українці, з усіх сил наздо-
ганяючи світові стилі й тенденції, все більше тягнуться до тих глоба-
лізованих стандартів, які виробилися в них під впливом ЗМІ й теле-
бачення. Тішить тільки те, що це європейські стандарти. І оскільки 
Європа все більше схиляється до  мультикультурності, що прояв-
ляється в появі універсальної валюти і понятті «європейська куль-
тура», то українці, прагнучи бути на рівних з європейцями, неабияк 
сприяють зникненню національних рис власної побутової культури. 
Така тенденція простежується у  всіх сферах життя українського 
су спільства.

Безперечно, сьогодні ще зарано говорити про те, що процес гло-
балізації тотально знищує національні особливості європейців: 
на захисті, скажімо, французької чи угорської ідентичності твердо 
стоять національні держави, які законодавчо обмежують впливи 
чужорідних культур. У  цих суспільствах побутова культура лише 
розширюється за рахунок інновацій на ціле коло традиційних форм, 
не  руйнуючи основ останніх. Деякі дослідники вбачають подібні 
тенденції і в Україні, «культура якої випробовується, з одного боку, 
на традиційність, а з іншого — на інтерактивність, на долання обста-
вин у  процесі глобалізації»536. Проте, на  нашу думку, Українська 
держава не  тільки не  сприяє впровадженню національного про-
дукту в  побутову культуру, а, навпаки, робить все для  його витіс-
нення на маргінес суспільних процесів.

536 Полушкіна-Брояко Е.І. Становлення інституцій побутової культури в  кон-
тексті постмодерних культурних практик  : дис. … канд. культурології  : 26.00.01  / 
Е.І. Полушкіна-Брояко — К., 2009. — 190 с. — С. 11.
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Більш стійкими до глобалізаційних перетворень виявилися еле-
менти духовної культури: релігійні та родинні свята, певні обряди 
та  ритуали, хоча і  тут невпинний інформаційний потік змінює 
духов ні потреби і запити українців та шляхи їх задоволення.

Тож залишається тільки вірити в те, що глобалізація не поглине 
нашу культуру цілком і не зітре національну ідентичність, що най-
кращою формою відносин в  Україні для  традиційного та  глобаль-
ного стане не зіткнення і поглинання слабшого сильнішим, а співіс-
нування і взаємодоповнення. 

«Самостійне національне буття українського народу в глобалізо-
ваному світі, формування і  збереження національної ідентичності 
українців мають бути забезпечені насамперед культурою, тради-
цією, вірою і духовним імунітетом проти космополітичної системи 
стандартів і уніфікаційного вирівнювання»537.

Тому найкращим вирішенням проблеми глобалізації для  нас є 
залишатись унікальними і  брати від  інших культур тільки те, що 
не суперечить нашій культурі та ментальності.

N. Duda

TRANSFORMATION 
OF TRADITIONAL UKRAINIAN CONSUMER 
CULTURE UNDER 
THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION

This article discusses the  modern Ukrainian con-
sumer culture, which is  experiencing as  a  result 
of  the  globalization process of  profound change. Under 
the influence of globalization Ukrainian consumer culture 
should be  developed taking into account the  national 
identity and the  uniqueness of  the Ukrainian national 
culture.

Key words: consumer culture, globalization, trans-
formation.

537 Козловець М.А. Національна ідентичність в  Україні в  умовах глобалізації  / 
М.А. Козловець, Н.М. Ковтун. — К. : ПАРАПАН, 2010. — С. 202.
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УДК 314.743:94(477)

Гуменюк О. 

КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
У ЄВРОПІ (1920–1939 рр .)

У статті порушено проблему культурно-освітньої 
діяльності української студентської еміграції в  кра-
їнах Центрально-Східної Європи міжвоєнного пері-
оду. Основна увага приділяється культурно-освіт-
нім організаціям, де і  була зосереджена культурна 
робота української молоді. 

Ключові слова: еміграція, країни Центрально-
Східної Європи, Чехословаччина, Австрія, Німеччина, 
Польща, культурно-освітня діяльність, організа-
ція.

На прикладі діяльності студентських культурно-
освітніх організацій можна встановити основні тенденції та  куль-
турні течії міжвоєнної української еміграції в Європі. Основна при-
чина такого взаємозв’язку полягає у тому, що головною рушійною 
силою української еміграції була молодь, яка і  впливала значним 
чином на  культурне середовище емігрантів. Сформувавши влас-
ні традиції, українці, зокрема, перебували і  під впливом загально-
європейських тенденцій, що також можна простежити у творчості 
студентів.

Основною причиною еміграції українців у першій чверті ХХ ст. 
стала поразка національно-визвольних змагань 1917–1921  рр. 
На  початку 1920-х років у  країнах Центрально-Східної Європи 
українська політична еміграція складалася переважно з  колишніх 
військовослужбовців, що брали участь у  національно-визвольних 
змаганнях та Першій світовій війні і які були інтерновані в табори. 
Проте на  середину 1920-х років більшість політичних емігрантів 
становили студенти. Така зміна була пов’язана з тим, що внаслідок 
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ліквідації таборів для інтернованих у 1923–1924 рр. значна частина 
їхніх мешканців вступила до європейських і, зокрема, українських 
вишів, які на той час були відкриті в Чехословаччині. Передумовою 
цих процесів було створення в  таборах для  інтернованих різних 
культурно-просвітніх організацій, гуртків, товариств.

У міжвоєнний період українські студенти-емігранти здійсню-
вали активну культурно-освітню діяльність. Вся ця робота зосе-
реджувалася в студентських організаціях, які були створені в краї-
нах Центрально-Східної Європи. Це, зокрема, загально-студентські 
громади, фахові та  ідеологічні організації, спортивні товариства, 
корпорації, мистецькі, кооперативні тощо. Організації українських 
студентів діяли при вищих навчальних закладах та поза ними.

Культурно-освітня діяльність українських студентських органі-
зацій полягала в проведенні зборів, де відбувалися виступи членів 
товариств, зачитувались і  обговорювались реферати, присвячені 
питанням історії, економіки, культури України. Важливе значення 
мало влаштування святкових вечорів чи  інших подібних заходів, 
присвячених пам’ятним датам в історії України. Досить часто на них 
запрошували представників іноземних країн, оскільки важливе зна-
чення мало інформувати іноземну громаду про  українські справи 
та налагодження зв’язків з європейцями. Була також організована 
видавнича діяльність.

Найбільше українських студентських організацій за  кордоном, 
особливо в  1920-х роках, було в  Чехословаччині. Тут у  цей період 
перебувало і  найбільше студентів (якщо, наприклад, на  1 вересня 
1923 р. їх налічувалося 1360 осіб, то на 1 березня 1924 р. — майже 
1900)538.

У міжвоєнній Чехословаччині діяли такі українські вищі 
навчальні заклади: Український вільний університет в Празі, засно-
ваний 1921 р.; Українська господарча академія в Подєбрадах з 1922 р.; 
Український високий Педагогічний інститут ім. М.  Драгоманова 
в Празі з 1923 р.; Українська студія пластичного мистецтва в Празі 
з 1923 р.; Українська реальна гімназія в Празі. Разом з тим з 1925 р. 
найбільше українських студентів перебувало в Празі. 

538 Трощинський В. Українці в світі / В. Трощинський, А. Шевченко // Україна крізь 
віки : в 15 т. — К., 1999. — С. 211.
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Найстаршою і  найбільшою загально-студентською організа-
цією в Празі була Українська академічна громада (УАГ), заснована 
ще 1919 р. На той час за кордоном існувало лише дві українські сту-
дентські організації: УАГ та  віденська «Січ». При УАГ функціону-
вали різні фахові секції, гуртки, товариства, які здійснювали куль-
турну діяльність539.

Крім Праги, студентські організації української молоді діяли 
і  в інших чехословацьких містах. Так, в  Подєбрадах студентство 
Української господарської академії (УГА) утворило цілу низку фахо-
вих, кооперативних і  спортивних товариств. Також студентство 
заснувало й  кілька станових академічних організацій, найстар-
шою і найбільшою з яких була Академічна громада при УГА, засно-
вана 7  серпня 1922  р. У  1923  р. вона налічувала 280 членів. При 
ній працювала літературно-інформаційна секція, гурток «Кобзар». 
Академічна громада провадила діяльність у  культурно-освіт-
ній галузі та  дбала про  пропаганду української справи. Крім того, 
з січня 1924 р. вона почала видавати двотижневик «Наша Громада». 
Журнал висвітлював питання студентського життя, подавав хроніку 
місцевого життя540.

У Німеччині осередком українського студентського життя був 
Берлін. Крім того, українські студенти навчалися ще в  університе-
тах Лейпцига, Мюнстера, Тюбінгена. У Берліні 22 січня 1921 р. була 
заснована перша в Німеччині українська студентська організація — 
Спілка студентів-українців у Німеччині. Своєю метою вона ставила 
об’єднати всіх студентів української національності в  Німеччині 
й матеріально допомагати їм. Своє завдання Спілка вбачала у «спря-
мованні всіх сил її молодих членів на реалізацію наших загальних 
ідеалів  — відновлення самостійности і  незалежности нашої улю-
бленої батьківщини»541. В еміграції члени цієї організації займалися 
і культурною діяльністю. 

В Австрії найбільше українських студентів було у Відні, менше — 
в Граці та Леобені. У Відні українське студентство було зорганізоване 

539 Наріжний С. Українська еміграція: культурна праця української еміграції 
між двома світовими війнами / С. Наріжний. — Прага, 1942. — Ч. 1. — С. 77.

540 Хроніки студентського життя // Студентський вісник. — 1924. — Ч. 2–3. — С. 102.
541 Центральний державний архів вищих органів влади України (далі  — ЦДАВО 

України). — Ф. 3572. — Оп. 1. — Спр. 1. — Арк. 70.
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в товаристві «Січ». Віденська «Січ» була найстаршою українською 
організацією за  кордоном. Заснована вона 1868 р., але свою діяль-
ність розпочалась ще раніше542.

У Польщі були утворені й  діяли численні українські студент-
ські організації, більшість з яких мала культурно-освітній характер. 
Від самого початку своєї еміграції українські студенти намагались 
утворити власну центральну організацію в цій країні. Так, до того 
як було створено Українську студентську громаду (УСГ) у Варшаві, 
ще наприкінці 1920 р. було засновано Раду студентських представ-
ників, яку організувала ченстохівська Група українського студент-
ства на еміграції. Цій організації було доручено взяти на себе, крім 
місцевих справ, тимчасове заступництво інтересів цілого студент-
ства на еміграції. Рада тимчасово стала центральним органом укра-
їнського студентства в Польщі543.

У жовтні 1922 р. у  Польщі відбувся V з’їзд українських студен-
тів-емігрантів, на  якому управі варшавської УСГ були передані 
функції головної краєвої організації. У  лютому 1923 р. Союз сту-
дентів-емігрантів в Польщі налічував 200 осіб у складі шести укра-
їнських студент ських товариств (два в  Варшаві, одне в  Кракові 
і по одній студентській громаді в таборах для інтернованих в Каліші, 
Щипіорні й Стшалкові). До Союзу належали майже всі наддніпрянці 
(за територіальним походженням). Управа цієї організації дбала 
про допомогу студентам, про їхній переїзд із провінції на навчання 
до Варшави, Праги, Бельгії, Франції і Лондона.

Українська студентська громада в Кракові була заснована восени 
1924  р. й  мала цілу низку фахових гуртків: географічний, матема-
тично-природничий, пластовий тощо, які пізніше стали секціями 
(всього їх було 9). З  1926 р. почали виходити друком «Краківські 
вісті»544.

У міжвоєнний період у  країнах Центрально-Східної Європи 
опинилась значна частина української студентської еміграції. 
Основним джерелом її формування були колишні військові, інтер-
новані в  таборах. Матеріальне становище українських студен-
тів у  Чехословаччині було забезпечено найкраще з-поміж інших 

542 Наріжний С. Українська еміграція… — С. 95.
543 ЦДАВО України. — Ф. 3570. — Оп. 1. — Спр. 15. — Арк 32.
544 Наріжний С. Українська еміграція... — С. 97–98.
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країн Центрально-Східної Європи. Саме це сприяло зосеред-
женню в Чехословаччині найбільшої кількості українських студен-
тів та  створенню найчисленніших їхніх організацій. Характерною 
формою роботи більшості українських студентських організацій 
міжвоєнного періоду в  країнах Центрально-Східної Європи була 
культурно-освітня діяльність. Вона полягала в заснуванні при сту-
дентських організаціях мистецьких, літературних, поетичних тощо 
об’єднань, виданні спеціалізованих часописів, організації тематич-
них виставок, проведенні презентацій тощо.

O. Humeniuk

CULTURAL ACTIVITIES 
OF UKRAINIAN STUDENT ORGANIZATIONS 
IN EUROPE (1920–1939)

The article is  devoted to  the problem of  cultural and 
educational work of  Ukrainian student’s emigration 
in  the  countries of  Central-Eastern Europe between 
the  World Wars. The main attention is  paid to  cultural 
and  educational organizations, where the  cultural 
activi ty of the Ukrainian youth was concentrated.

Key words: emigration, countries of  Central-Eastern 
Europe, Czecho-Slovak Republic, Austria, Germany, Poland, 
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Карась І.

АРХЕТИП ВОГНЮ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

У статті розглянуто поняття «вогонь» як архетип 
українців та  його видозміну у  процесі історичного 
розвитку слов’янської культури.

Ключові слова: архетип, символ, слов’янська куль-
тура, космогонія.

Світовим культурам, не залежно від історичного 
періоду, було притаманне уявлення про  існування першооснови — 
джерела всього своєрідного стержня, навколо якого відбувається 
розвиток навколишнього світу, архетипу. 

Кожна людська спільнота має свій певний набір архети-
пів, який її характеризує. При цьому здебільшого використання 
останніх відбувається відповідно до  запитів сучасного їм світу. 
Ґрунтовні дослідження щодо відтворення способів функціону-
вання архетипічних сюжетів можуть слугувати моделлю розви-
тку певних народів, націй, держав. На  пряму існує залежність 
з тим, в яких саме з них виникає потреба на певному етапі істо-
ричного розвитку й  у якій формі вони відображені у  людській 
свідомості.

Найяскравіше проявляються архетипи саме у  національних 
культурах. Вони втілюють історичний досвід суспільних спіль-
нот, впливають на  внутрішній світ особистостей, формують 
первинні відносини та  регулюють їх у  суспільстві. Також саме 
на  них лягає завдання формування найдавніших світоглядних 
уявлень. У  слов’ян, у  тому числі й  українців, цю роль викону-
вав архетип вогню, який поряд з  водою виступав першоосно-
вою всього.

Проблема дослідження і трактування давніх символів хоча і віді-
йшла на другий план за періоду існування СРСР сьогодні все ж про-
довжує розвиватися в  окремих студіях. Саме завдяки особливим 
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символам відбувається ствердження оригінальності українського 
національного світу і його відмінності від оточуючих етносів на різ-
них рівнях545.

Мета статті полягає у  визначенні місця архетипу «вогонь» 
в  українській культурній традиції. Для  виконання мети визна-
чено такі завдання: розглянути місце архетипу вогню у  світо-
гляді слов’ян дохристиянського періоду (до кін.  Х ст.); визна-
чити видозміну його інформаційного навантаження з приходом 
християнства; з’ясувати місце цього поняття в українській куль-
турі.

Першим кроком у розвитку архетипних уявлень стали погляди 
Філона Іудея (Олександрійського). На  його думку, в  результаті 
Божого творіння виник Логос, який, власне, і породив світ. За твер-
дженням Філона Іудея, він проявляється у тій частині людської при-
роди, володарем якої є розум, що стоїть над нею і протиставляється 
їй 546. 

Саме у своїх працях Філон Олександрійський вперше вжив тер-
мін «архетип», трактуючи його як образ Бога, який знайшов свій 
безпосередній прояв у людині547. На це поняття також натрапляємо 
у роботах Діонісія Ареопагіта548. 

За М.  Дмитренко, у  період античності поняття архетипу було 
розглянуте у працях Аристотеля та Платона. На їхню думку, основ на 
увага при поясненні цього терміна має приділятися певним сим-
волам. Платон стверджував, що символ є виразом вищої сутності 

545 Атрошенко Г.І. Символи вогню та сонця як вияв духовного світу людини у фоль-
кльорних зразках Нижньої Наддніпрянщини / Г.І. Атрошенко // Наукові записки Харків. 
нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. — 2015. — Вип. 1 (80). — С. 17.

546 Philo The Works of  Philo (Updated ed. edition)  / [Translator: C. D. Yonge, 
Foreword: David M. Scholer].  — Hendrickson Publ., 1991.  — On the  Migration 
of  Abraham.  — I (1).  — Available at: http://khazarzar.skeptik.net/books/philo/philo.zip 
(Accessed 28 January).

547 Ibid. — On the Special Law. — II. — Available at: http://khazarzar.skeptik.net/books/
philo/philo.zip (Accessed 28 January).

548 Dionysius the  Areopagite, Works  / [Translated by  John Parker].  — London, 
1894; re-edited as Vol. 2, 1899. — The Celestial Hierarchy. — C. II, S. 4. — Available at: 
http://www.tertullian.org/fathers/areopagite_13_heavenly_hierarchy.htm#c2 (Accessed 
28 January).
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і не має знакових форм, тому його значення не завжди можна чітко 
визначити549. 

На початку ХХ ст. К.  Юнг, досліджуючи колективне несвідоме, 
почав вжив термін «архетип» для  позначення первинних моделей 
першого. У працях науковця архетип виступає прообразом — пер-
вісним і першочерговим550. У свою чергу, М. Міщенко до вже назва-
ного переліку праць з цієї теми додає роботи Дж. Хіллмана, Н. Фрая, 
Є. Мелетинського551. 

У Російській імперії питання архетипів крізь призму народного 
світосприйняття, відображеного у легендах і традиціях, розглядали 
В.М. Харузіна552 та О.О. Потебня553.

В українській культурі одним із  перших питання архетипів 
порушив С.  Кримський, трактуючи їх як наскрізні структури, що 
характеризують соціокультурний розвиток людства554. Крім нього, 
цю тему вивчали такі українські дослідники, як: В.  Даниленко555, 

549 Дмитренко М. Символ. Символіка. Фольклор / М. Дмитренко // Україна в етно-
культурному вимірі століть. — К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2015. — 
Вип. 5. — С. 25.

550 Юнг К.Г. Архетипы и символ  / К.Г. Юнг.  — М.  : Ренессанс, 1991.  — 254 с.; Его 
же. Структура психики и процесс индивидуализации / [пер. Т.А. Ребеко]. — М. : Наука, 
1996. — 269 с.; Его же. Собрание сочинений. Психология бессознательного / Пер. с нем. 
В.М. Бакусева, А.В. Кричевского. — М. : Канон, 1994. — 320 с. — (История психологи-
ческой мысли в памятниках).

551 Міщенко М.М. Українські національні архетипи: від колективного несвідомого 
до усвідомленої національної ідентичності (до актуальності методології архетипічного 
аналізу) [Електронний ресурс] / М.М. Міщенко // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Ка-
разіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії».  — 2014.  — № 1130.  — Вип. 51.  — 
С. 90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2014_1130_51_13.

552 Харузина В.Н. К вопросу о почитании огня  / В.Н. Харузина.  — М.  : 
Этнографическое обозрение, 1906. — 314 с.

553 Потебня А.А. ІІІ. О купальских огнях и сродных с ними представлениях  / 
А.А. Потебня  // І. О некоторых символах в  славянской народной поэзии. ІІ. О связи 
некоторых представлений в языке. ІІІ. О купальских огнях и сродных с ними представ-
лениях. ІV. О доле и сродных с нею существах. — Харьков : Типографiя «Мирный Трудъ», 
1914. — 243 с.

554 Кримський С.Б. За межею щастя і нещастя / С.Б. Кримський // Дзеркало тижня. — 
2011. — № 23. — С. 11.

555 Даниленко В. Стереотип, монотип, архетип у культурних моделях / В. Данилен-
ко // Слово і час. — 1994. — № 1. — С. 55–59.
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І.  Процик556, Л.  Тарнашинська557, М.  Міщенко558, В.  Чабаненко559 
та ін. 

На сьогодні питання архетипів розглядається в  теоретичному 
плані здебільшого в  колі лінгвістів та  психологів. Було доведено, 
що архетипи мають вплив на історичний процес, у той час як самі 
події, що відбуваються під час останнього, впливають на архетипи 
певного суспільства. Питання взаємозалежності архетипів суспіль-
ства і  його історичного процесу є на  сьогодні малодослідженими. 
Подібні теми майже не висвітлюються в науковій літературі. Такий 
стан зумовлює необхідність більш детального розглянути окремі 
архетипи в  історичній ретроспективі та  визначити їх місце в  істо-
ричному розвитку конкретних спільнот.

Українські архетипи проявляються у  вигляді символів у  міфах, 
казках, фольклорі, обрядах, традиціях. При цьому вони становлять 
основу формування цих складових об’єктів культури і є узагальне-
ним історичним досвідом предків.

Архаїчність символу та  архетипу веде до  того, що на  сьогодні 
не існує однозначного тлумачення цих понять. Символ є своєрідним 
способом відображення дійсності та засобом її відтворення у сим-
волічних одиницях. У епоху Середньовіччя він інтерпретується як 
джерело істини, головний засіб спілкування і  взаємодії з  вищою 
силою. Тобто, символ деякою мірою є проявом архетипу в  матері-
альному світі.

Українці уже тисячоліття живуть у  християнському світі, але 
попри це колишня політеїстична релігія існує і сьогодні, проявляю-
чись у різних формах. У нашій підсвідомості доволі міцно укоріни-
лися поняття, характерні для язичництва, що призводить до наша-
рування пластів християнського віровчення на  колишній каркас 

556 Процик І.В. Архетип і символ: проблеми визначення і взаємодії / І.В. Процик // Ак-
туальні проблеми слов’янської філології. — 2011. — Вип. XXІV, ч. 2. — С. 368–377; Його ж. 
Поняття архетипу в науковій літературі: генетико-теоретичний аспект // Вісник Запорізь-
кого нац. ун-ту. Серія «Філологічні науки». — Запоріжжя, 2009. — № 2. — С. 56–65.

557 Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: абрис сучасної літературознавчої кон-
цептології / Л. Тарнашинська. — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. — 530 с.

558 Міщенко М.М. Зазнач. твір. — С. 90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
VKhIFLO_2014_1130_51_13

559 Легенди і перекази Нижньої Наддніпрянщини / [упоряд. В. Чабаненко]. — К. : 
Дніпро, 1990. — 261 с.
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і, відповідно, до синтезу двох релігій. Це у свою чергу стало причи-
ною видозміни світоглядних позицій українців560.

Окремі архетипи мають доволі високе смислове навантаження 
і будучи одними з основоположних у дохристиянський період зали-
шаються й надалі такими з прийняттям єдинобожжя. В українській 
культурі це образ вогню і  його небесного праобразу  — Сонця. Ці 
архетипи є одними з тих, що змогли витримати натиск нового світо-
гляду і при цьому залишитися панівними561.

Перше і  найголовніше місце, яке відводиться вогню в  укра-
їнській культурі  — космогонічне. Він, згідно з  дохристиянським 
слов’янським вченням, є одним із початків світу.

Початком світотворення, за українськими міфами і переказами, 
були вогонь і  вода, а  символом, що їх об’єднував,  — хрест. Його 
горизонтальна лінія — це пасивне жіноче начало, а вертикальна — 
чоловіче. З архетипними образами вогню і сонця в українській куль-
турі можна пов’язати численні символи, а саме: хрест, сваргу, коло, 
колесо, символіку кольорів тощо562.

Характерною рисою міфології язичництва був пантеїзм  — Бог 
ототожнювався з  природою, складовою частиною якої виступав 
вогонь. Цю думку засвідчує припущення П. Черних про те, що лек-
сема огонь (хет. Agniš)563та ім’я бога Агні (бог вогню та домашнього 
вогнища у  давній Індії, один із  головних богів у  пантеоні) мають 
спільний початок. Це у свою чергу наштовхнуло науковця на думку 
про те, що первісно вогонь сприймався саме як божество або ж як 
прояв божественної сили на Землі.

Окреме місце вогонь посідає як ритуальне знаряддя. Ритуальні 
вогні запалювали під  час літнього та  зимового сонцестояння, спо-
діваючись на  милість божества, від  якого залежав майбутній уро-
жай. Так, вогнище було важливим елементом культових місць 
у слов’ян. 

560 Федотова Т.В. Міфологеми вогню та сонця в українській літературі: інтерпрета-
ційні моделі : автореф. дис. канд. філол. наук : спец. 10.01.01. «Українська література» / 
Т.В. Федотова. — Київ, 2006. — С. 1.

561 Там само. — С. 2.
562 Там само. — С. 4.
563 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка : 

в 2 т. / П.Я. Черных. — М. : Русский язык, 1999. — Т. 1. — 1999. — С. 592.
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У археології існують відомості про так звані «болотні городища». 
Люди тут довго не жили, оскільки ці території були легко доступні 
для ворогів узимку, коли болото замерзало, проте існує свідчення 
про  наявність залишків вогнищ. «Болотні городища», на  думку 
Б.  Рибакова, пов’язані з  поклонінням божествам підземного світу 
і датуються VII–X ст.564. Виходячи з цього, можна говорити про роль 
вогнища як засобу зв’язку з потойбіччям.

Також достеменно відомо, що вогонь виконував важливу фун-
кцію під час інгумації, адже спалення в язичницькій вірі є найвищою 
пошаною померлому. Цей обряд як один із  способів захоронення 
у  слов’ян було описано візантійськими та  арабськими істориками 
ІХ–Х  ст. Також згадки про  нього знаходимо і  в «Повісті минулих 
літ». Можна припустити, що цей поховальний обряд виник вна-
слідок поклоніння вогню, віри в те, що він має надприродну силу. 
Вогонь, як божественна сила, сприяв очищенню небіжчика від усіх 
гріхів, готував до  переміщення у  вирій в  найкоротший час. Після 
такого обряду в тіло померлого не могли вселитися злі духи. Через 
поклоніння вогню та сонцю слов’ян в арабських джерелах називали 
«вогнепоклонниками»565.

Обряд тілоспалення був описаний Козьмою Празьким під  час 
поховання прапредка чехів  — Чеха566, схожий опис знаходимо 
і в Ібн Фадлана під час захоронення знатного руса. Така подібність 
свідчить про поширеність поклоніння вогню у всіх слов’ян567.

Одягали померлого у новий одяг, садили (за Козьмою Празьким) 
чи клали у човен (за Ібн Фадланом) на високий поміст з гілок. Разом 
з небіжчиком клали його речі, їжу та зброю. Після того як приготу-
вання було завершено запалювали багаття. Коли вогнище згасало, 
кістки і попіл покійника збирали в урну. На місці багаття насипали 
пагорб, розташовуючи на  ньому щит, зброю та  урну з  останками 

564 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси / Б.А. Рыбаков. — М.  : Наука, 1987 г. — 
Глава 3. Святилища, идолы и игрища. — Режим доступа  : http://historic.ru/books/item/
f00/s00/z0000030/st003.shtml

565 Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Русь VI–IX век / 
А.П. Новосельцев  // Древнерусское государство и его международное значение.  — 
М, 1965. — С. 355–419.

566 Козьма Пражский Чешская хроника  / Козьма Пражский  ; [ред. Л.В. Разумов-
ская] — М. : Издательство АН СССР, 1962. — 296 с.

567 Новосельцев А.П. Указ. соч. — С. 355–419.
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покійного (за Козьмою Празьким), або (за Ібн Фадланом) насипали 
курган над урною. 

У обох випадках наявний обряд спалення померлого  — земне 
поверталося землі, а небесне відправлялося на небо. Також записи 
Ібн Фадлана можна використовувати як доказ того, що призначення 
вогню  — полегшити дорогу померлого в  потойбіччя: «Ви, араби, 
дурні. Ви берете найулюбленішого вами з  людей, самого шанова-
ного вами і залишаєте його в поросі, і їдять його комахи і черв’яки, 
а ми [руси] спалюємо його миттю ока, так що він негайно і той час 
входить в рай»568.

Як уже зазначалося, обряд був тісно пов’язаний з  вірою у  свя-
щенний вогонь, в  культі якого присутнє поєднання вогнепоклон-
ства і  вшановування Сонця. Вогонь на  Землі (домашнє вогнище), 
як і  вогонь на  небі (Сонце), вважався священним ще й  тому, що 
ніс добробут людині. Відомо, що символ сонця використовувався 
і  в прикрасах. Так, скроневі кільця на  головному уборі розгляда-
ються як схематичне зображення небесного світила. Найбільш 
ранні знахідки таких прикрас належать до  VI–VII ст.  на території 
Середнього Подніпров’я569. Скроневі кільця розташовували по оби-
два боки головного убору, що, на думку Б. Рибакова, уособлювало 
схід та захід Сонця570.

Сонце, як і  вогонь,  — це очищення у  християнській культурі. 
За легендами, янголи підхоплюють душу померлого й несуть на схід 
Сонця. 

Архетип вогню є виявом почуттів людини, певним еквівалентом 
емоційного потягу, жадоби. В українській міфології він виступає як 
добре, священне начало, так і втілення злих сил, а в окремих випад-
ках і як бівалентний елемент. Таке уподібнення лягло в основу уяв-
лення про те, що вогонь — це вічно голодна сила.

У 988 р. східні слов’яни прийняли хрещення і нову віру — хри-
стиянство. Хрещення Русі характеризувалося православно-язич-
ницьким синкретизмом, тобто відбулося перенесення понятійного 

568 Там само. — С. 355–419.
569 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. — Глава 11. Народные обереги. — Режим 

доступа : http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000030/st011.shtml
570 Там само.
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апарату старої віри на  нове вчення571. Однак віра в  Ісуса Христа 
не  позбавила українців права і  надалі залишатися сонце- і  вогне-
поклонниками. Архетипні образи вогню, окреслені у підсвідомості 
слов’ян ще в добу язичництва, просто були перенесені на нові, хри-
стиянські реалії.

Яскравим прикладом того, що світогляд вогнепоклонни-
ків залишився у  свідомості українців, є народні легенди і  пере-
кази. В.  Чабаненко стверджує, що у  наших легендах, навіть з  при-
йняттям християнства, залишається віра у  Сонце як силу, що 
здатна протидіяти темряві572. Так, у «Легендах і переказах Нижньої 
Наддніпрянщини» Сонце чи  солярні символи згадуються мало 
не в кожному творі. Сонце є першоосновою світу, архетипом і при 
цьому основою життя взагалі. Те саме стосується і його земного ана-
логу — вогню. 

Зі зміною релігій Сонце і  світло стають уособленнями нового 
Бога — тепер вони походять безпосередньо від нього. Християнський 
Бог став наступним етапом розвитку народних уявлень про Сонце. 
Внаслідок видозміни язичництва під  впливом християнської віри 
він увібрав у себе якості й характерні риси Даждьбога — бога небес-
ного світла  — та  бога грому Перуна, в  первісному уявленні бога 
вогню. У  результаті таких трансформацій у  легендах і  переказах 
християнський Бог став іменуватися «богом сонця і вогню»573. 

Бог виступає узагальнюючим образом Сонця, тому може дару-
вати його людям як нагороду за  їхню працю чи, навпаки, карати 
за  непокору: «Господь создав землю, а  потім людей, і  вони довго 
жили без сонця. Зжалився Господь над світом і послав святе сонечко. 
Одні люди радувались. А інші не злюбили сонця — почали насипати 
високі могили, аж до неба, і почали з тих могил плювати на праведне 
сонце. Розгнівався Господь, і хто з людей плював — той на могилі 
і скам’янів»574.

571 Федотова Т.В. Зазнач. твір. — 18 с.
572 Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини… — С. 4.
573 Кожолянко Г. Анімістичні пережитки давніх вірувань та нові сакральні ідеї у ду-

ховній культурі українців / Г. Кожолянко // Питання стародавньої та середньовічної іс-
торії, археології й етнології  : зб. наук. пр. — Чернівці — Вижниця  : Черемош, 2012. — 
Том 2 (34). — С. 139–150.

574 Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини… — С. 62.
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У Святому Писанні існують згадки і  про покарання-архетипи, 
які здійснюються вогнем. Так, останній уособлює Господню силу 
і славу. Покарання небесним вогнем змальовано у знищенні вогня-
ним дощем Содома і Гоморри575. Виходячи з цього, можна просте-
жити зв’язок між Богом і більш ранніми культами вогню. 

Паралельно з процесом пошановування вогню останній починає 
набирати в українській свідомості доволі негативних рис. В оповідях 
вогонь постає як «згубний вогонь», «із змія вогнем палить», «трава, 
як ліс… запалиш, так вона горить неділі дві або три»576. Вогонь стає 
уособленням великої сили.

На основі аналізу усної народної творчості Г.  Атрошенко 
та С. Супрун визначили, що загалом у легендах і переказах вогонь 
реалізує такі значення: а) нищівний; б) абсолютного винищення; 
в) апокаліптичний вогонь. Проте в окремих випадках він є «жертов-
ним», «життєдайним» атрибутом людського буття577.

Серед значень вогню у фольклорі домінують міфологічні образи. 
Чи не найбільш увагу приділено підземному вогню, який є атрибу-
том підземного світу, де перебувають душі предків та  потойбічні 
сили.

В Україні до сьогодні існує повір’я про те, що на місці, де було 
зарито скарб, після заходу сонця (за певних умов) світяться сині вог-
ники. Якщо в такий вогник кинути якусь свою річ, то скарб можна 
буде викопати. Також його можна здобути і  за допомогою квітки 
папороті, що зацвітає в ніч на Івана Купала578.

У фольклорі значну увагу приділено земному вогню. Проявом 
поваги до нього було вшанування хатнього вогнища. Тому піч висту-
пала сакральним місцем. Через різного роду маніпуляції, а  саме: 
жертвоприношення, молитви та  ритуали, здійснювалося спілку-
вання людини з предками чи духами, що населяють помешкання. 

Людина тривалий час поклонялася вогню як стихії, цінуючи 
його своєрідну властивість бути «живим»579. Тому першою дією, яка 

575 Иллюстрированная Библия. Ветхий Завет. — Харьков  : Книжный Клуб «Клуб 
Семейного Досуга», 2013. — Быт. 18. — С. 42–45.

576 Атрошенко Г.І. Зазнач. твір. — С. 21.
577 Там само. — С. 21.
578 Там само. — С. 22.
579 Харузина В.Н. Указ. соч. — С. 71.
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мала магічне значення і розпочинала зимовий святочний цикл, було 
добування «живого вогню», яке відбувалося традиційним способом 
тертя або свердління580. У результаті таких маніпуляцій з’являлася 
«чиста» природна сила, що мала властивість очищення від гріхів581. 
Таким «святим вогнем» вранці на Святвечір розпалювали піч582. 

Отже, на  основі опрацьованого матеріалу можна говорити 
про сталість вогню як архетипу у свідомості українців. Проте слід 
наголосити на  тому, що з  нашаруванням християнства він зазнає 
певної видозміни. У  дохристиянські часи вогонь для  слов’ян був 
своєрідним уособленням бога, одним цілим з  ним, його проя-
вом на Землі. Також він був засобом очищення людини (ритуальні 
багаття і поховальне багаття) від усієї скверни. 

Зі змішанням на території східних слов’ян язичництва і христи-
янства архетип вогню починає набирати бівалентних рис. З одного 
боку, продовжує існувати небесний вогонь як атрибут Бога, прояв 
його влади, засіб очищення від  гріхів. З  іншого, вогонь стає сим-
волом Пекла, потойбічного світу, вбираючи в себе негативні риси. 
Паралельно цьому існує земний вогонь, який попри спроби церкви 
боротися з  колишніми віруваннями залишається вагомою складо-
вою побуту українського населення. 

Вшановування українцями вогню в  дохристиянський час зро-
било з  них вогнепоклонників, при цьому це поняття настільки 
сильно вкоренилося в підсвідомості суспільства, що і сьогодні про-
являється в українській культурі, не дивлячись на столітні нашару-
вання християнських поглядів.

Подальше, більш детальне дослідження архетипу «вогонь» є 
доцільним для  якіснішого переосмислення історичних та  філо-
софських концепцій співіснування язичницького і християнського 
в українській культурній традиції на принципах історизму.

580 Потебня А.А. Указ. соч. — С. 169.
581 Ласло-Куцюк М. Вогонь і  слово: Космогонічний міф на  Україні  / М. Ласло-Ку-

цюк — Бухарест : Критеріон, 1992. — С. 153.
582 Харузина В.Н. Указ. соч. — С. 132.



ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ФІЛОСОФІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 251

I. Karas
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УДК 130.2:124.2

Довгань О.

УНАОЧНЕННЯ (ЗОБРАЖАЛЬНІСТЬ) СМИСЛУ 
ЯК ЗАСВІДЧЕННЯ КУЛЬТУРИ

У статті розглянуто особливості місця і ролі унаоч-
нення (зображальності) на  тлі культури, зокрема 
досліджено специфіку її (зображальності) функціону-
вання в контексті смислу.

Ключові слова: унаочнення, зображальність, смисл, 
соціальне мислення.

Соціальне мислення індивідуума нерозривно 
пов’язане із соціальним контрактом, у межах якого останній вибу-
довує свою поведінку. Зрозуміло, що цей процес органічно поєдна-
ний із феноменом комунікації, який розгортається із встановленою 
«за замовчуванням» потребою унаочнення висловленого.

З приводу останнього маємо зазначити, що одним із найбільших 
здобутків людської цивілізації ми вважаємо створення мовної полі-
системи: першою чергою, через ту основоположну роль, яку вона 
посідає у  бутті особистості. Так, мова виступає засобом, інстру-
ментом, який дає змогу вибудувати коректну й успішну взаємодію 
Я з Іншим / Іншими, забезпечуючи можливість існування феноме-
нів соціалізації, соціальності тощо через використання себе як бази 
для розгортання цих процесів.

Однак при цьому слово не є рівним об’єкту, оскільки первинно 
має відчуватись дистанція між позначуваним й позначальним, адже 
предмет і його назва — не одне й те саме. Гра зі словом і слово як твор-
чий матеріал для помноження смислів, спроби відкриття нескінчен-
ної амбівалентності того, що ми бачимо й знаємо583, — це дуже важ-
лива частина нашого буття, зокрема сфери нашого пізнання.

583 Дудаков-Кашуро К. Дадаизм [Електронний ресурс]  / К. Дудаков-Кашуро  // 
ПостНаука. — Режим доступу : https://postnauka.ru/faq/70906. — Назва з екрана.
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Отже, унаочнення (зображальність) смислу несе визначальну 
роль, хоча останню пов’язують насамперед з репрезентацією, з пока-
зом зображень в музеях та галереях, тобто асоціюють з духом салону, 
глянцевою рафінованістю. Однак традиції формальної зображаль-
ності й  аналітична практика формотворення, до  досліджень яких 
звернулись деякі авангардні художники початку ХХ ст., приховують 
у собі потенції радикального рівня. Ці потенції накреслюють силові 
лінії візуальної антропологічної практики як сукупності нейрон 
(технологій) «виправлення» людського сприйняття, перцептивної 
автокорекції584.

Метою дослідження є розгляд особливостей місця і ролі унаоч-
нення (зображальності) в  контексті культури. Предметом  — спе-
цифіка її (зображальності) функціонування в  контексті смислу як 
такого.

Оскільки аналізована проблема має міждисциплінарне зна-
чення й  характер, то ми вважаємо основоположними праці таких 
вчених, для зручності згрупованих за напрямами, які нас цікавлять 
в контексті цього дослідження: Д. Б’юдженталь (соціологія смислу); 
М. Верховець, О. Леонтьєв, М. Мамардашвілі, Т. Олейник (психоло-
гія смислу); С.  Євграфова, А.  Залевська, Г.  Крейдлін, М.  Новікова-
Грунд, Н. Уфімцева, А. Яковлева (психологія мови), В. Лемпицький, 
Б. Орехов (комп’ютерна лінгвістика), А. Ханов, П. Чечленл, К. Ясперс 
(культурологія смислу) та багато інших.

Зважаючи на вищезазначене, постулюємо, що зображальність є 
змінним феноменом, що диференціюється із плином часу. Так, при-
родно, що сама ідея виставлення покладеного (зображеного) смислу 
на судження загалу — ситуація музею, галереї — це лише недавня 
традиція, що з’явилася в епоху Відродження і отримала бурхливий 
розвиток після Великої французької революції585. Певним чином 
такий алгоритм дій, за  якого первинно сакральне дійство та  його 
результат стає загальнодоступним, можна трактувати з  позицій 
синдрому Мюнхгаузена. Його суть в  імітованому розладі, який 
виявляється у тому, що пацієнт свідомо завдає собі певних каліцтв, 

584 Даими Т. Деструкция соблазна тотально видимого [Електронний ресурс] / Т. Да-
ими  // Художественный журнал.  — Режим доступу  : http://moscowartmagazine.com/
issue/19/article/265. — Назва з екрана.

585 Там само.
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викликаючи в  себе симптоми соматичного кола, тобто симптоми, 
пов’язані із стражданням тіла. При цьому основним рушієм таких 
дій залишається мотив отримання уваги й додаткової турботи586.

У контексті сучасного суспільства унаочнення (зображення) 
смислу можна розглядати як своєрідну дію, метою якої є епатування 
загалу в  цілому та  привернення уваги співрозмовника зокрема. 
У  такому, вузькому, сенсі наочність виступає не  просто формою 
для покладеного у мові й мовленні смислу, а й певним відгалужен-
ням, його варіацією. Із останнім пов’язані особливості сприймання 
людиною навколишнього світу, згідно з яким мовлення, жести, інто-
нація тощо можуть призвести до  біфуркації покладеного смислу, 
розшаровуючи його на інтерпретаційне мереживо.

У часи палеоліту, в епоху Давнього світу і Середньовіччя, коли те, 
що ми зараз автоматично долучаємо до сфери мистецтва, існувало 
у  просторі сакрального, формальна зображальність і  саме ство-
рення зображення виконували інші функції й приховували в собі 
могутність потенцій, належних до тривожних таємниць самого акту 
творіння587. Останній в певному сенсі можна сприймати як спробу 
засвідчення матеріальності навколишнього світу, яка спричинює 
можливість до  його копіювання у  призмі суб’єктивності творця 
(мовця, художника тощо).

При цьому таке засвідчення постає не просто здатністю до пасив-
ної рецепції навколишнього середовища, якою наділені й  інші біо-
логічні види, включаючи організми з  примітивною організацією 
нервової системи. Так, засвідчити  — означає сприймати зовніш-
ній об’єкт, усвідомлюючи сам процес сприйняття; подібно до того 
як філософське мислення здатне мислити про саме мислення. Тобто 
в засвідченні, в якому присутня чиста самосвідомість, людина усві-
домлює свою дистанційованість, відокремленість від  того, що 
сприймається, тоді як тварина ототожнена із  зовнішнім середо-
вищем, на  стимули якого вона автоматично реагує (режим сти-
мул / реакція). Інакше кажучи, акт засвідчення пов’язаний із загад-
кою самосвідомості людини: наче реальність свідчила про саму себе 

586 Плужников И. Синдром Мюнхгаузена [Електронний ресурс] / И. Плужников // 
ПостНаука. — Режим доступу : https://postnauka.ru/faq/69396. — Назва з екрана.

587 Даими Т. Указ. соч.
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через людину. При цьому під час фізичної смерті живе засвідчення 
припиняється588, оскільки зникає суб’єкт цієї дії.

Таким чином, засвідчення виступає виразником матеріаль-
ності навколишнього світу, спричинюючи деструктивізм взаємо-
дії зі  смислом. Так, межа між  позначуваним й  позначальним про-
дукує відносність покладеного смислу, розхитуючи онтологічні 
підвалини існування особистості, призводячи до  її знецінення як 
осередку суб’єктивності. Показово, що психічно хворі люди лише 
у 20 % випадків скоюють самогубство; 65 % — це пацієнти, у яких 
вже після експертизи було діагностовано межовий психічний роз-
лад: невротичні стани, депресивні стани, якісь аномалії характеру. 
Отже, 15 % — це психічно здорові люди, так звана умовна норма589, 
смисл яких був викривлений, спричинюючи безглуздість їхнього 
буття та  потребу в  його перериванні. На  противагу окресленому 
процесу, фіксація уваги на поверхні не дає змогу індивідууму зісков-
зати в ілюзорні глибини баченого. Тобто ця поверхня сама по собі 
утримує енергію нашої уваги в радіусі іррадіації інфрасуб’єктивної 
інстанції і  дії перцептивних сил; концентрація на  цій поверхні 
робить нас онтологічно повноздатними590.

O. Dovgan 

ILLUSTRATIVENESS (DEPICTION) 
OF SENSE AS TESTIMONY OF CULTURE

The article discusses the  features of  the place and role 
of  illustrativeness (depiction) in  culture, in  particular, 
studies the  specifics of  its (depiction) functioning 
in the context of sense.

Key words: illustrativeness, depiction, sense, social 
thinking.

588 Там само.
589 Плужников И. Указ. соч.
590 Даими Т. Указ. соч.
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