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АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО 

Алла Вітенко 
Український гуманітарний ліцей  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Охорона, збереження та популяризація  

археологічної спадщини у м. Вишгород 
Охорона історико-культурної спадщини сьогодні є актуальною не лише в 

світі, а й в Україні, оскільки наша країна в культурно-історичному плані є 

однією з найбагатших. Значну частину культурної спадщини становлять 

пам’ятки археології, які досліджуються вже близько двох століть. Вони є 

невід’ємною частиною джерела, із якого суспільство дізнається про свою 

історію, походження багатьох соціокультурних і політичних явищ минулого. 

Поштовхом до написання науково-дослідної роботи стала особиста участь у 

Вишгородській археологічній експедиції ІА НАНУ. 

Мета дослідження – здійснити історичний аналіз охорони археологічної 

спадщини у Вишгороді, дослідити сучасний стан нерухомих пам’яток 

національного та місцевого значень, артефактів, які були знайдені та 

зберігаються у Вишгородському історико-культурному заповіднику й 

запропонувати власні можливі методи для покращення їх охорони. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

- дослідити законодавчу базу України щодо охорони культурної й 

археологічної спадщини, виявити в ній основні проблеми; 

- вивчити закордонний досвід щодо означеної проблематики й виокремити 

ті аспекти, які можуть бути цінними для України на сучасному етапі; 

- дослідити історію охоронно-рятувальних розкопок м. Вишгорода; 

- дослідити сучасний стан археологічної спадщини регіону; 

- запропонувати нові методи музеєфікації, які б допомогли зберегти 

археологічну спадщину Вишгорода; 

- визначити проблеми охорони, зберігання, музеєфікації, археотуризму та 

перспективи їх вирішення; 

- розробити можливі схему, макет та 3d-модель археопарку.  

Провівши комплексне дослідження охорони та збереження археологічної 

спадщини у Вишгороді, ми зробили висновок, що стан пам’яток є 

незадовільним. Нерухомі археологічні об’єкти перебувають під загрозою 

знищення, а деякі з них навіть частково під приватною власністю. Артефакти у 

фондах ВІКЗ також не зберігаються належним чином, що може призвести до їх 

пошкодження. 

Окрім цього, юридичні неточності на державному рівні та розвиток 

незаконної археології сприяють погіршенню ситуації.  

Проаналізувавши наукову літературу, автор надає свої рекомендації щодо 

охорони, збереження та популяризації археологічної спадщини:  

1. На законодавчому рівні видати в новій редакції Закони України «Про 

охорону археологічної спадщини» та «Про охорону культурної спадщини», щоб 
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уникнути термінологічної плутанини. Далі рекомендується завершити 

формування єдиної системи державного управління і контролю в галузі 

охорони пам’яток, перейнявши закордонний досвід. Залучення громадських та 

приватних організацій сприятиме покращенню охороні археологічної 

спадщини.  

2. На рівні місцевої влади та ВІКЗ рекомендується створення археологічної 

інспекції, яка б охороняла археологічну спадщину та проводила моніторинг у 

фондах музеїв. Рекомендується перевезення фондів ВІКЗ з житлового будинку 

в окреме приміщення згідно з вимогами Міністерства культури України. 

Покращення умов зберігання нерухомих пам’яток допомогло б уникненню 

поступового руйнування археологічної спадщини.  

3. Створення археопарку та розвиток археотуризму допомогло б покращити 

охорону археологічної спадщини. У нинішніх умовах функціонування ВІКЗ 

найкращим типом є in situ. Перейнятий зарубіжний досвід створення 

археопарків та методів музеєфікації також допоможе в пам’яткоохоронній 

сфері. Автор рекомендує застосовувати експериментальну археологію в 

павільйонах і залучати відвідувачів до вивчення археології. 

Щоб справді покращити охорону та збереження спадщини, одночасно 

популяризуючи її, потрібна увага з боку держави, небайдужих музейників та 

археологів, мешканців Вишгорода, громадських і приватних організацій, які 

займаються пам’яткоохоронною діяльністю. Потреба в охороні археологічної 

спадщини у Вишгороді висока, тому що вона, за словами директора ВІКЗ, 

знаходиться в аварійному стані. 

Дана тема залишає за собою ще досить багато актуальних питань, які 

вимагають подальшого дослідження. 

Список використаних джерел та літератури 

1. Дегтяр Т., Орлов Р. Вишгород. Минуле і сучасне. – К., 2005. – 294 с.  

2. Кепін Д. «Археопарки» в Україні: тенденції розвитку // Vita Antiqua. - 

№7-8. – 2009. – С.281 – 285. 

3. Кепін Д. Зарубіжний досвід популяризації пам’яток первісної археології 

та його використання для потреб туризму в Україні // Туристично-краєзнавчі 

дослідження. – К., 1999. – Вип.2. – С.540 – -555. 

4. Закон України «Про охорону археологічної спадщини» [Електронний 

ресурс]: офіційний веб-портал Верховної ради України / Верховна рада 

України. – Електрон. дані. - [К.], - 2012. – режим доступу: https://goo.gl/3g1joR 

5. Закон України «Про охорону культурної спадщини» [Електронний 

ресурс]: офіційний веб-портал Верховної ради України / Верховна рада 

України. – Електрон. дані. - [К.], - 2017. – режим доступу: https://goo.gl/Ei1ABk 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Олександр Науменко 
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Історія досліджень ранніх технік і технологій Східноафриканського 

регіону 

Значний археологічний потенціал Східної Африки підтверджується 

відкриттям нових стоянок (Ломекві-3) і горизонтів (DS Олдуваю), які дають все 

більше й більше унікальної інформації [1, с. 310–315; 2, с. 805–815]. У Східній 

Африці фіксуються витоки майже усіх палеолітичних технік первинного 

розколювання. 

З відкриттям і початком інтенсивного дослідження таких стоянок як 

Меджибіж-1, Меджибіж-А та Головчанці постає питання їх техніко-

технологічного аналізу. Технологічна стратегія стоянок Меджибожу 

визначаються стагнаційною моделлю: навіть найбільш молоді комплекси 

характеризуються домінуванням чоперів і чопінгів, з одиничними 

екземплярами ретушованих відщепів, а також фрагментами розбитої 

різнотипної сировини з мінімальною вторинною обробкою [3; с. 46–47]. Тому, 

аналіз ранніх технік Східної Африки може бути корисним у вирішенні проблем 

технологічної стратегії гомінід стоянок Меджибожу.  

Наша робота присвячена розгляду історії дослідження технік і технологій, 

представлених на стоянках Східноафриканського регіону, що відносяться до 

категорій «премоуду» та «моуду 1». Ми ставимо собі за мету охарактеризувати 

стан описаної вище проблематики, визначивши потенціал для майбутнього 

вивчення стоянок вищезазначеного періоду та регіону.  

На межі ХІХ–ХХ ст., коли африканська археологія палеоліту тільки 

формувалася, на цей регіон було накладено європейський понятійний апарат. 

Попри відсутність абсолютних методів датування, Гудвін запропонував 

визначити стелленбошську індустрію як найбільш давню на африканському 

континенті. Період її функціонування вважався паралельним європейському 

шелю [4; с. 1028–1029].  

У результаті нових польових досліджень у Східній Африці вдалося відкрити 

індустрію, яка була більш давня, ніж шельська, – олдованську, названу так на 

честь тодішньої назви Олдувайської ущелини. Під час свого першого візиту в 

ущелину в 1931 р., Луїс Лікі виявив у нижній частині послідовності кам’яні 

знаряддя, які, здавалося, існували до появи біфасів. Перші новини про нову 

індустрію були опубліковані в «Nature» 26 грудня 1931 року [5; c. 1075].  

Олдован не був автоматично прийнятий усіма ученими. У 1919 р. Вейленд 

відкрив ще одну стоянку біля терас річки Кафу в Уганді. Артефакти зі стоянки 

були затверджені як дуже архаїчні, а сама назва індустрії – кафуан – стала 

найбільш поширеною в археологічній літературі. Сам Л. Лікі зазначав, що 

Олдувай більш доцільно було б вважати «розвиненою стадією кафуану», а не 

окремою індустрією, тому від терміну «олдован» бажав відмовитися [6, c. 

1034]. Проте, до кінця 1950-х рр. термін «кафуан» зникає із наукової 

літератури. 
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Усі сучасні концепції ранніх кам’яних індустрій засновані на технології 

олдовану та монументальній роботі Мері Лікі в Олдуваї [7]. За нею олдован і 

його варіанти характеризувалися змінними відсотками літичних типів, таких як 

чопери, поліедри, дискоїди, різні ретушовані типи, які, як вважається, несуть за 

собою хроностратиграфічні та культурні наслідки. Мері Лікі не проводила 

межу між «знаряддями на окремості» та «нуклеусами», тому більшість 

нуклевидних форм поміщаються в категорію «знаряддя» у її типології [7].  

Більш спрощена версія типології Лікі була запропонована Ґліном Айзеком 

під час аналізу матеріалів стоянки Кообі-Фора. Основу його аналізу індустрії 

складали «розщепленні предмети» (нуклеуси, нуклевидні знаряддя), а відщепи 

та їх фрагменти відносилися до дебітажу [8].  

Наступною важливою типологічною системою є класифікація Анрі де 

Люмле. Учений дає чітку типологічну межу між «знаряддями на окремостях 

породи» та нуклеусами, останні з яких є частиною категорії «дебітаж» (разом із 

відщепами, фрагментами тощо). Основною заслугою Анрі де Люмле є 

детальний аналіз відщепів, яких вчений поділив на 4 типи за наявністю кірки, а 

потім за певними особливостями ударної площадки [9]. 

Розвиток процесуалізму та введення методу операційної послідовності 

вплинули на дослідження й олдованських індустрій Східної Африки. Згідно з 

цим напрямком, морфологічна мінливість олдовану пояснювалася результатом 

інтенсивності редукції артефактів, а не патерном культурних форм. У цій 

перспективі основною ціллю технології олдовану варто вважати виробництво 

відщепів [10; 11, c. 18–19]. 

Згідно з нововведеннями, Ніколас Тот запропонував альтернативну систему 

опису технологічних закономірностей на стоянках олдовану. Учений спочатку 

ділив артефакти на основні категорії (нуклеуси, ретушовані предмети, відщепи, 

фрагменти відщепів, відходи виробництва та перкусори). Потім він 

класифікував нуклеуси та ретушовані предмети відповідно до домінуючих 

технологічних операцій: селекція заготовки, тип розщеплення, інтенсивність 

сколювання [12]. Ця типологія використовує технологічний аналіз кам’яних 

артефактів на стоянках і не робить ніяких висновків про кінцеві продукти або 

патерни у свідомості гомінід олдованської індустрії, тому її можна вважати 

найбільш об’єктивною [13;14, с. 7–9]. 

Аналізуючи історію дослідження ранніх індустрій Східної Африки, можна 

легко побачити як учені відповідали на питання, можливість надання відповіді 

на які здавалася не більше, ніж утопією. Сучасні дослідження технік і 

технологій Східноафриканського регіону пов’язані з пошуком нових стоянок і 

переосмислення літичних збірок, досліджених ще у ХХ столітті, на основі 

нового методологічного апарату. 
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Музеї Степана Бандери як місця пам’яті  

Історія боротьби за українську незалежність багата на визначні події. 

Результат визначала не лише епоха, а й люди, які їх скеровували. До таких 

відноситься Степан Бандера. В’язень німецьких таборів і жертва НКВС, він 

присвятив не один десяток років боротьбі за українську державність. До цієї 

історичної постаті не згасає інтерес уже понад півстоліття. Навколо неї, з 

огляду на контроверсійність для українського суспільства, циркулює безліч 

міфів. Так, уявлення широкого кола російських публіцистів про С. Бандеру 

зводяться до сукупності міфологем: українсько-німецький націоналіст, 

колаборант, зрадник тощо. З’ясування оцінки С. Бандери історичною пам’яттю 

є важливим з огляду на дискусії, котрі циркулюють в українському науковому 

середовищі. Вони циркулюють між діаметрально протилежними позиціями: 

Степан Бандера – герой чи зрадник. 

Історична пам'ять знаходить своє відображення, перш за все, в громадських 

практиках і нормах. Коммеморація є важливим елементом державної політики 

та інструментом розбудови нації. В Україні, як і в багатьох інших державах, 

склалася багаторічна традиція називати вулиці, проспекти, провулки іменами 

відомих історичних постатей. До таких належить і Степан Бандера. В окремих 

регіонах України на його честь названо чимало адміністративних об’єктів у 

населених пунктах. Ще одним традиційним способом увічнення визначної 

особи є створення музеїв.  

У світі діють шість музеїв Степана Бандери, п’ять функціонують в Україні – 

у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях, один створено у 

Лондоні. Музей Степана Бандери в Дублянах відкрито на початку 1999 р. у 

двох залах головного корпусу Львівського національного аграрного 

університету, його площа становить 60 кв. м [1].  

Музей-садиба Степана Бандери у с. Воля-Задеревацька Стрийського району 

на Львівщині (будинок родини Бандер, де служив батько С.Бандери) постав на 

початку 1990-х рр. Це село за 94 км від Львова, де протягом 1933-1936 рр. 

проживала родина Бандер. Музей-садиба родини Бандер у м. Стрий відкрито 1 

січня 2010 р. у батьківському будинку С.Бандери, звідки бере початок рід 

Бандер [2]. 

На початку 2009 р. у с. Ягільниця Чортківського району на Львівщині 

започатковано кімнату-музей Степана Бандери. Тут 1919 р. проживав Степан 

Бандера та навчався у місцевій школі. На той час його батько був діючим 

капеланом в Українській Галицькій Армії. Ця музейна кімната облаштована за 

приватною ініціативою голови місцевого осередку Конгресу Українських 

Націоналістів [3]. 

Найбільший музейний об’єкт – Історико-меморіальний музей Степана 

Бандери – знаходиться в с. Старий Угринів Калуського району Івано-

Франківської області. Історія його відкриття яскраво ілюструє діапазон 

пристрастей навколо одного лише імені цього українського діяча. 15 жовтня 
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1989 р. в Старому Угринові було встановлено березовий хрест і проведено 

велелюдне віче. З ініціативи СНУМу був закладений пам’ятний камінь на 

родинному обійсті у День Героїв, в останню неділю травня 1990 р., 14 жовтня 

того ж року постав перший в Україні пам’ятник Степану Бандері. Але 30 

грудня 1990 р. в Старому Угринові пролунав потужний вибух, який зруйнував 

монумент. 21 січня 1991 р. відбулась спільна сесія Калуських міської та 

районної рад, яка ухвалила рішення про будівництво меморіального комплексу 

в Старому Угринові. 30 червня 1991 р. з нагоди 50-річчя проголошення Акту 

відновлення Української держави у Львові відкрито новий пам’ятник С.Бандері 

в його рідному селі. 10 липня 1991 р. було знищено щойно відкритий 

пам’ятник. 

17 серпня 1992 р. було урочисто відкрито третій, цього разу бронзовий, 

пам’ятник провіднику ОУН (автори: архітектор – З.Давидюк, скульптори – М. 

Пасікіра та Л. Яремчук). Того ж року в уцілілій частині родинного помешкання 

розпочав свою діяльність музей Степана Бандери. 1 січня 1998 р. онук 

Провідника ОУН заклав у фундамент будівлі капсулу з посланням до нащадків, 

розпочавши цим будівництво новітнього музейного приміщення. Відкриття 

експозиції у ньому відбулося 30 грудня 2000 р. [4]. Отже, знадобилося 11 років 

у незалежній Україні для започаткування повноцінного музею одного з лідерів 

національно-визвольних змагань в українських землях. Ці події повною мірою 

відображають складність суспільно-політичної ситуації довкола пам’яті 

українського діяча. 

Музей визвольної боротьби імені Степана Бандери у Великій Британії 

започаткований після його смерті. У 1962 р. він був відкритий у Ноттингемі, 

але у 1976 р. переміщений до Лондона з метою кращого доступу до експозиції 

ширшого кола відвідувачів. Це справа представників української діаспори [5]. 

Таким чином, географія місць вшанування постаті С. Бандери доволі 

нерівномірна, адже переважна більшість їх розташована у західних областях 

України. Поодинокі меморіальні об’єкти представлені за межами України – у 

Великій Британії. Музейні установи – результат зусиль громадськості, 

переважно «ініціативи знизу». Вони засновані відповідно до рішень громад. Так 

само показовою є географія їх розміщення – Західна Україна. У цілому аналіз 

музейних установ, які є різновидом пам’ятних місць, засвідчує регіональний 

характер емоційного ставлення до очільника ОУН(б). Стосовно меморіальних 

проектів уже в незалежній Україні розгорталися справжні бойові дії ідейного та 

фізичного характеру. Більше того, постать С. Бандери використовується і у 

політичному протистоянні. 
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Ірина Чечуліна  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Технологія виробництва аттичної чорнолакової кераміки 

Майстри з Аттики здавна славились своїми технологіями. Однією з найбільш 

секретних технологій, з якою довгий час не могли змагатись інші центри 

виробництва кераміки було виробництво чорнолакового посуду. 

Чорнолаковий посуд з’являється в той час, коли вже вся технологія 

виготовлення самих форм була добре відпрацьована, тож майстри йшли вже 

відомим шляхом. 

Загалом, технологію виготовлення чорнолакового посуду можемо окреслити 

наступним чином: підготовка матеріалів (глини та покриття), формовка посуду, 

нанесення орнаментів, застигання форми, трьохрівневий обпал, охолодження 

посуду. 

Перший секрет успіху давньогрецьких майстрів з Аттики полягає у самій 

глині, яку вони використовували [1, с.15]. Вироби аттичних майстрів 

виготовлялись з високоякісної глини, щільної, добре відмуленої помаранчевої 

чи бежевої, без помітних домішок. Виходи таких глин знаходяться неподалік 

від Афін. Саме цю глину вважають найбільш пристосованою до виготовлення 

чорнолакового посуду, так як глина досить пластична та добре тримає форму [2, 

с.13-15]. Для формовки посуду використовували спеціальне ручне гончарне 

коло. 

Великі тонкостінні посудини робились в декілька етапів. Незалежно від 

якості глини, одна частина не могла бути вища за 30-40 см. Тоді посудина 

ділилась на декілька секцій, які виготовлялись окремо. Потім частини 

з’єднувались таким чином, щоб шву не було видно – це місце ретельно 

затиралось. Гончарне коло постійно обертали, що допомагало вирівняти 

найменші недоліки – потовщення чи потоншення [3, с.4-8]. Окремо виготовляли 

ручки та декоративні елементи й потім приєднувались до основної частини. 

Далі йдуть стадії застигання, коли ще можна додати деякі елементи, проте вже 

не можна щось кардинально змінити у формі посудини. Тоді ж майстер наносив 

рель’єфні штамповані орнаменти на поверхню посудини. 

Паралельно йшла підготовка майбутнього покриття – «чорного лаку», що 

насправді є лише добре очищеною глиняною суспензією, добре насиченою 

мінералами та залізом. Технічно, чорне покриття на аттичному посуді – це 

суміш води та глин, особливо насиченою іллітами, що спікається та полірує 

посудину протягом обпалу. Сучасні дослідники називають лак керамічним 

http://zolotapektoral.te.ua/kimnata-muzej-stepanu-banderi-u-s-yahilnytsya-chortkivschyna-isnuje-lyshe-na-paperi/
http://zolotapektoral.te.ua/kimnata-muzej-stepanu-banderi-u-s-yahilnytsya-chortkivschyna-isnuje-lyshe-na-paperi/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieoInLhfPXAhXEIpoKHS6uAjMQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fmuseum-bandera.if.ua%2F&usg=AOvVaw1Atr9rj1QMYkDi-QO5YnuW
https://museum-bandera.if.ua/main.php?m0prm=2&m1prm=3
https://museum-bandera.if.ua/main.php?m0prm=2&m1prm=3
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покриттям з вмістом калію, алюмінію (бл. 30%), сілікатів та заліза (Fe (III) не 

менше 20%) («potassium-alumino-silicateglass») [4, с.510-511]. 

Давньогрецькі майстри робили глазур з дрібнозернистої, добре відмуленої 

глини, використовуючи наступну техніку. Маленьку кількість аттичної глини 

(20%) енергійно змішували з великою кількістю лужної води (80%). Високий 

вміст поташу та алюмінію надає покриттю чорний колір [5, с.8]. 

Найскладнішим етапом був обпал кераміки, саме він надавав покриттю 

блискучості та яскравості. Посудину обпалювали після нанесення лаку. Таким 

чином, майстри отримували бездоганні керамічні вироби. 

Розглянута реконструкція процесу виготовлення аттичного чорнолакового 

посуду дає змогу уявити не лише складну технологію його виробництва, а й 

зрозуміти причини життєздатності та високоякісної збереженості всього виду 

продукції з керамічних майстерень Аттики. Не можна виключати, що саме 

стала та відпрацьована технологія спричинила появу високоякісного продукту, 

що користувався величезним попитом в межах всієї давньогрецької Ойкумени і 

тому – суттєво вплинула на подальший розвиток торгівельних та економічних 

відносин в Середземноморському та Чорноморському регіонах в доримських 

час. 
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Олександр Якібчук 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  

 

Облога візантійської фортеці Аморій 838 р. у світлі писемних, 

археологічних та іконографічних джерел 

Арабо-візантійські війни – військовий конфлікт між Візантійською імперією 

та Арабським Халіфатом за панування на Східному Середземномор’ї, 

Близькому Сході та Закавказзі. Завоювання арабів кардинально змінили 

стратегічне і геополітичне становище всього середземноморського регіону. 

Внаслідок військових втрат у Візантії залишилася центральна і північна 

частина Малої Азії, прибережні області південних Балкан і острови в 
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Егейському морі. Північна Африка була втрачена ще до початку VIII ст., а 

територія Візантії в Італії постійно звужувалася [6, с. 328-329]. 

Облога фортеці Аморія є ключовим епізодом в історії арабо-візантійських 

воєн. Ця облога стала відповіддю на похід візантійців на прибережні землі 

халіфату, коли візантійці знищили населення міста Запетри – головного міста 

халіфа Аль-Мутасіма [1, с. 115-116]. Внаслідок цієї кампанії Аль-Мутасіма 

вирішив піти повномасштабним наступом на Візантію, зібравши значне військо 

з Вавилонії, Фінікії, Палестини, Келесирії та Нижньої Лівії [2, с. 251]. 

Основною ціллю було захоплення міста Аморія – рідного міста тодішньої 

правлячої Аморидської династії, до якої належав тодішній візантійський 

імператор Феофіл [5]. 

Для нападу на місто, яке стало в IX столітті одним з найважливіших в 

імперії, Аль-Мутасім зібрав 80 тис. армію, яку розділив на дві частини. Одна з 

них наступала з північного сходу, друга з півдня. Північно-східна частина армії 

арабів нанесла поразку візантійцям під командуванням Феофіла при Анзені 22 

липня 838 року. Це дозволило арабським військам проникнути в Малу Азію. 

Обидві арабські армії з'єдналися під Анкарою. Після розграбування міста араби 

повернулися до Аморію та дійшли до міста 1 серпня 838 р. [1, с. 124-129]. 

Оскільки в цей період у візантійській армії розпочався бунт персів-хурматів, а 

також з деякими проблемами у столиці, Феофіл не зміг допомогти обложеному 

місту. Аморій був добре укріплений і мав сильний гарнізон, проте, в результаті 

зради, арабські війська дізналися про слабке місце в міських стінах. Саме в 

цьому місці армія сконцентрувала свої сили та змогла пройти. Аморій був 

захоплений та планомірно зруйнований, після чого ніколи не повернувся до 

попереднього процвітання. Багатьох жителів було вбито, деяких було 

навернено у рабство [1, с. 135]. 

Ця поразка була значною для Візантії. В цілому, на думку дослідника У. 

Тредголда, втрата Аморії не була катастрофічною з військової точки зору, а її 

єдиним довготривалим наслідком стала ідея про те, що іконоборство не 

забезпечує достатньої божественної підтримки, що і призвело до відмови від 

цієї ідеології в 843 р. 

Щодо джерельної бази, то головним писемним джерелом даного дослідження 

є продовжувач Феофана – прийнята у візантійській історіографії ряд хронік, в 

якій охоплено період з 813 по 961 рр. [4]. Її внутрішня структура є такою: вона 

розділена на VI книг. Для даного дослідження є головниою III книга, в якій 

описується період правління другого візантійського імператора з Аморійської 

династії – Феофіла (813-842) [ 4. с. 60-100]. Щодо облоги фортеці, то в книзі 

описується детальний опис бойових дій. Як вказується у «Продовжувачі», 

головною причиною нападу арабів стала помста халіфа Аль-Мутасіма за 

захоплення та знищення Феофаном міста Запетри.  

Також тут згадується про те, що арабський халіф зібрав багаточисельне 

військо з підконтрольних територій Вавилонії, Фінікії, Келесірії, Палестини та 

Нижньої Лівії та на своїх щитах написали слово «Аморій», що вказувало на 

націленість знищити рідне місто Аморійської династії – Аморій. Феофіл, 

розуміючи наміри арабів знищити місто, розпочав переговори щодо 
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примирення. На принизливих для візантійців умовах він пропонував 

відбудувати місто Запетру, повернути всіх полонених та навіть видати тих 

людей, які розпочали безчинство у місті. Візантійське посольство, яке було 

відправлено на переговори, не досягнуло своєї цілі через їхню затримку еміром 

до самої облоги фортеці.  

Облога розпочалася 1 серпня 838 р., яка тривала, за різними даними 55 днів. 

Арабам вдалося захопити фортецю завдяки зраді одного з мусульман, який 

перебував у полоні. Він передав халіфу секрет військової оборони міста та 

вказав на вразливу точку стіни, яка б не витримала натиску [4, с. 85-88]. 

Увірвавшись у місто, араби нищили все, що попадалося їм під руку. Так, за 

«Продовжувачем Феофана», було взято місто Аморій. 

Також, облогу міста Аморія описується у мадридському рукописі «Хроніки» 

візантійського хроніста Іоанна Скилиці [3] (СЛАЙД). На даній мініатюрі 

зображено вже саму облогу фортеці. На ній можна побачити зображення 

арабської кінноти, яка зі своїми характерними вигнутим луками обстрілюють 

фортецю. Поруч з цим, тут зображено візантійське військо, яке обороняється на 

фортеці та військо, яке підходить на допомогу. На даній мініатюрі зображено 

також озброєння візантійців, а саме – спис з пелюстковим наконечником, 

обладунки. 

Все це підтверджується археологічними знахідками, які були знайдені під час 

археологічних розкопок під керівництвом Еріка Івісона – працівником 

Колледжа Статен-Айленд, Міського Університету Нью-Йорка. На території 

фортеці було знайдено монети, кераміку, фрагменти одягу, який датується VIII-

IX ст., а також вироби з заліза, включаючи наконечники списів та стріли, які 

були знайдені всередині обгорілих балок [7, с. 49]. 

Таким чином, джерельна база щодо облоги фортеці Аморій є достатньою, але 

на сьогоднішній день маловивченою, і тому дана тематика дослідження є 

малодослідженою і потребує більш детального дослідження в майбутньому. 
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Фахове видання архівної галузі України:  

до 70-річчя науково-практичного журналу «Архіви України» 

У листопаді 2017 р. виповнилося 70 років від часу заснування офіційного 

друкованого органу українських архівістів – науково-практичного журналу 

«Архіви України» (далі – «АУ»), який з 1947 року був і дотепер залишається 

провідним періодичним виданням архівної галузі України.  

Загалом упродовж 1947–2017 рр. вийшли з друку 310 його чисел. Незмінно 

його видавцем є головний орган управління архівною справою в Україні (нині – 

Державна архівна служба України), а сам журнал має чітке архівознавче 

спрямування. На його сторінках знаходять відображення основні напрями 

діяльності архівної галузі: публікуються статті з питань законодавчої та 

нормативно-правової бази діяльності архівів, дописи про архівну науку та 

освіту, історію архівної справи в Україні, архівну україніку, огляди архівних 

джерел, що мають значний історичний і суспільний інтерес, проблемні статті з 

теоретичних і практичних питань документознавства та діловодства, розвідки з 

історії України, що ґрунтуються на архівних джерелах. 

Перше число галузевого часопису побачило світ у листопаді 1947 р. у Києві 

накладом 250 примірників. Провідними публікаціями мали стати «…основні 

накази й розпорядження МВС СРСР, УРСР, Архівного управління МВС УРСР з 

архівної справи, підсумки роботи архівних органів і завдання на окремі 

періоди, правила, методичні інструкції й статті з теорії та практики архівної 

справи, статті з археографії й про використання архівних документів, короткі 

рецензії й повідомлення з бібліографії, повідомлення про хід підготовки кадрів 

і роботу кафедри архівознавства при Київському державному університеті 

ім. Т. Г. Шевченка, хроніка роботи архівних органів УРСР тощо» [1, арк. 54–60, 

62–67.]. Часопис мав обсяг 50 сторінок, його зміст складався з 10 наукових 

статей. При цьому, рубрики в бюлетені (окрім «Рецензії» та «Хроніки») не 

виділялися.  

Для забезпечення високоякісної підготовки і систематичного видання 

«Науково-інформаційного бюлетеня» (далі – «НІБ») 22 квітня 1948 р. було 

затверджено його першу редакційну колегію у такому складі: П. Павлюк 

(редактор), В. Шелудченко (заступник редактора), Я. Лановий (відповідальний 

секретар), А. Грінберг, Л. Отліванова, М. Варшавчик [2, арк. 4–5]. 

У 1958 р. сталися кардинальні зміни у складі редакційної колегії «НІБ 

Архівного управління УРСР». Головним редактором став І. Л. Бутич, завдяки 

наполегливій праці й енергії якого невдовзі часопис перетворився з 
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вузькоспеціалізованого архівно-інформаційного бюлетеня на цікавий та 

інформативний історико-джерелознавчий журнал.  

У зв’язку з передаванням у 1960 р. архівних установ республіки з системи 

МВС УРСР у підпорядкування Архівного управління при Раді Міністрів УРСР 

«НІБ» став його друкованим органом. Урізноманітнилась тематика публікацій, 

поступово зростав їх науково-теоретичний рівень. За постановою колегії 

Державного комітету Ради Міністрів УРСР по пресі від 2 квітня 1964 р., він був 

перейменований у науково-інформаційний бюлетень «Архіви України» [3, 

арк. 5]. 

Слід відмітити, що якщо до 1959 р. «НІБ» був суто вузьковідомчим 

виданням, виходив у міру наповнення редакційного портфеля матеріалами і 

розсилався лише архівним установам, то, починаючи з 1960 р., часопис 

отримували співробітники також інших науково-дослідних установ, викладачі 

ВНЗ і середніх навчальних закладів, працівники бібліотек, музеїв. Чимало 

співробітників цих установ і закладів стали постійними дописувачами 

часопису, що сприяло підвищенню наукового рівня видання. 

На початку 1970-х рр., коли відповідальним редактором став О. Мітюков, 

«АУ» стали більш активно знайомити читачів зі станом розвитку архівної 

справи за кордоном. Були започатковані такі рубрики як «Архівна справа в 

країнах соціалізму», «По сторінках зарубіжних архівознавчих журналів», 

«Архівна справа за рубежем», «Міжнародні зв’язки архівних установ», в яких 

публікувались матеріали очільників МРА, керівників та провідних спеціалістів 

архівних служб Польщі, Франції, Чехословаччини, повідомлення про 

перебування в архівних установах України архівістів Болгарії, Чехословаччини, 

Югославії, Англії, Нікарагуа, Франції і т. д.  

Слід зазначити, на початку 1990-х рр. журнал перебував у надзвичайно 

скрутному фінансовому становищі, фактично на грані закриття [4, арк. 14]. З 

призначенням на посаду начальника Головархіву України у 1998 р. Р. Я. Пирога 

помітно активізувалася діяльність редакційної колегії «АУ». Від 2000 р. було 

ліквідовано відставання у виході його у світ[5, арк. 20] та змінено його профіль 

у зв’язку із започаткуванням виходу «Вісника Державного комітету архівів 

України». Зросла кількість проблемних статей, матеріалів дискусійного 

характеру, приділялося значно більше уваги інформативності видання. 

Відповідно до структури офіційного веб-сайту ДКАУ, з метою дотримання 

періодичності виходу у світ науково-практичного журналу «АУ», було 

розміщено зміст поточних його чисел, а також ретроспективні покажчики його 

змісту (з 1947 р.) [6]. Важливо, що став друкуватися зміст публікацій 

зарубіжних архівних часописів, а зміст самого журналу став подаватись й 

англійською мовою.  

Важливим напрямом діяльності журналу «АУ» є прагнення до активного 

висвітлення зарубіжного досвіду. Цьому сприяють публікації О. М. Бажан, 

О. Н. Волкотруб, Л. Л. Левченко, І. Б. Матяш, Р. І. Мельника, В. В. Надольської, 

А. В. Осипюк, М. Г. Палієнко, Г. В. Папакіна, О. В. Косенко, М. Ю. Кулініч та 

ін. Активними авторами журналу є зарубіжні вчені: Кеннеді Грімстед П., 
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М. Ларін, А. Лашук, Д. Мєшков, Д. Наленч, Петерсон Гері М., В. Стемпняк, 

Іствуд Террі, М. Шумейко та ін. 

«АУ» постійно інформують своїх читачів про найважливіші урядові 

документи, що стосуються життєдіяльності архівної галузі, повідомляють про 

рішення колегії Укрдержархіву та визначення завдань на наступний рік, про 

планові З’їзди Спілки архівістів України, стан справ в установах архівної 

системи, висвітлюють проблеми, над розв’язанням яких працює Державна 

архівна служба України. Традицією в «АУ» є опублікування виступів голів 

Державної архівної служби України на щорічних колегіях. 

Значне місце на сторінках «АУ» відводиться публікаціям особового 

характеру, ювілейним статтям та менше – некрологам. З 2006 р. започатковано 

рубрику «In memoriam», де вміщені статті пам’яті видатних істориків, архівістів 

(Б. В. Іваненка, А. В. Кентія, Г. В. Портнова, П. С. Соханя, Є. В. Старостіна та 

ін.). 

Все ж, найбільшу частину за обсягом на шпальтах «АУ» займають статті 

проблемного змісту, присвячені назрілим питанням архівознавства, 

документознавства, суміжних і споріднених галузей знань, науково-практичної 

діяльності вчених. Велика інформативність і новизна матеріалу властива також 

і малим жанрам видання – оглядам, рецензіям, хроніці. Висвітлюються на 

сторінках журналу «АУ» й проблеми архівної, освіти, підготовки кадрів і 

підвищення їх фахової кваліфікації, публікації, присвячені питанням новітніх 

інформаційних технологій. 

Слід відзначити значну публікаційну активність у журналі працівників 

Укрдержархіву, УНДІАСД, центральних державних архівних установ, кафедри 

архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Отже, журнал «АУ» за 70 років свого існування пройшов складний шлях, усі 

суспільні процеси так чи інакше впливали на діяльність редакційної колегії 

часопису, до складу якої входили урядовці, відомі вчені, провідні діячі архівної 

справи, працівники державних архівних установ. Політична кон’юктура, 

ідеологічний тиск, зміни головних редакторів, колективу редакції не могли не 

позначитися на проблематиці журналу, науковому рівні й історичній 

об’єктивності матеріалів, уміщених на його шпальтах. Проте журналу вдалося 

здобути авторитет у професійній спільноті, про що свідчать постійне цитування 

публікацій, наявність значної кількості публікацій про журнал, наявність 

значного редакційного портфеля. 

Таким чином, науково-практичний журнал «АУ» став авторитетним 

науковим виданням у сфері архівної справи. Для дослідників-архівознавців 

журнал є трибуною для апробації наукових пошуків. Джерелознавчий аналіз 

щорічника свідчить про багатоаспектність тематики статей, актуальність 

висунутих для обговорення проблем, серйозну роботу редколегії з авторами. 

І, насамкінець, хочеться відзначити активну і висококваліфіковану роботу 

членів редколегії «АУ» та щиро привітати з 70-річним ювілеєм! Побажати 

редколегії журналу, авторам і рецензентам невичерпної енергії, натхнення, 

плідної роботи, міцного здоров’я, нових творчих здобутків. 
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Перспективи оцифрування документів Національного архівного фонду 

Архівна справа є важливою складовою в ґенезі будь-якого суспільства, що 

відіграє важливу роль у розвитку та збереженні національної самоідентичності 

народу та виступає своєрідним «культурним паспортом країни». Українська 

архівна енциклопедія визначає архівну справу «галуззю життєдіяльності 

суспільства, яка охоплює наукові, організаційні, технологічні, економічні та 

інші питання діяльності юридичних та фізичних осіб, що пов’язані із 

нагромадженням, обліком, зберіганням архівних документів та використанням 

наявної в них ретроспективної інформації та створенням і функціонуванням 

архівних установ» [1]. 

Державну політику в Україні у сфері архівної справи визначає Верховна Рада 

України. Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади, а також 

органи місцевого самоврядування забезпечують проведення державної 

політики у сфері архівної справи в межах своєї компетенції [2]. Центральним 

органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері архівної 

справи є Державна архівна служба України (далі Укрдержархів) [3]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9627538
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Серед п’яти пріоритетів роботи Укрдержархіву на 2018 р. під першим 

номером було визначено «Цифровізацію усіх процесів архівної справи та 

діловодства» [4]. Актуальність цифровізації викликана тим, що за звітними 

даними державних архівних установ (станом на 01.01.2016) [5] було 

оцифровано лише близько 6,4% описів. Незважаючи на те, що у 2017 р. 

державними архівними установами було значно активізовано цей вид роботи, 

досягнуті результати свідчать лише про необхідність активного продовження 

зазначеного напрямку роботи. Так, упродовж 2017 р. було оцифровано 

42 905 одиниць зберігання та одиниць обліку документів Національного 

архівного фонду (далі – НАФ), що на 61% більше, ніж у 2016 р. та на 200% 

більше, ніж у 2015 р. Крім того, впродовж 2017 р. оцифровано 15 611 описів на 

документи НАФ, що удвічі більше, ніж у 2016 р. та у 22 рази більше, ніж у 

2015 р. [6]. 

У зв’язку з цим виникають наступні питання: Які описи та архівні документи 

слід оцифровувати в першу чергу? Як планується надавати цифрові копії 

архівних документів у користування? Чи будуть надаватися цифрові копії 

архівних документів у користування в повному обсязі? Чи планується надавати 

віддалений доступ до цифрових копій архівних документів? Чи буде братися 

плата за надання доступу до цифрових копій архівних документів?  

Для відповіді на поставлені питання необхідно проаналізувати стан справ з 

цього напрямку в архівній сфері. Мова йтиметься про державні архівні 

установи, що здійснюють свою діяльність за рахунок державного бюджету 

України На початок 2018 р. маємо наступні показники: а) офіційні дані щодо 

загальних обсягів оцифрованих українськими архівними установами 

документів НАФ не опубліковані; б) цифрові копії архівних документів 

складають електронний (цифровий) фонд користування документами НАФ; 

в) загальних вимог щодо фонду користування, у тому числі електронного, 

нормативно-правова база України не визначає; г) кожна державна архівна 

установа здійснює оцифрування архівних документів за власними планами та 

вимогами, виходячи із наявного технічного та кадрового забезпечення; ґ) не всі 

державні архівні установи забезпечені обладнанням для оцифрування архівних 

документів; д) темпи оцифрування по державних архівних установах суттєво 

різняться. Найбільші показники сягають 250-280 тис. копій (кадрів) на рік [7]; 

е) доступ до цифрових копій архівних документів через мережу Інтернет 

надається переважно у формі онлайн виставок; є) централізовані сховища для 

зберігання електронної інформації мають лише 5 державних архівних установ: 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Центральний 

державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного; державні архіви 

Волинської та Запорізької областей [8] та Центральний державний електронний 

архів України; ж) кожна державна архівна установа створює до цифрового 

фонду користування документами НАФ власний електронний довідковий 

апарат, який в переважній більшості не ґрунтується на автоматизованій 

інформаційно-пошуковій системі. 

Зважаючи на вищенаведене, констатуємо, що для успішної реалізації 

пріоритету з оцифрування документів НАФ необхідно запланувати наступні дії: 
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1) створити єдиний фонд користування; 2) надати державним архівним 

установам програмні веб-орієнтовані інструменти для описування цифрових 

копій документів НАФ; 3) надати право державним архівним установам 

самостійно визначати фонди для першочергового сканування; 4) надати право 

державним архівним установам визначення способу оцифрування архівних 

документів в залежності від статусу цифрових копій цих документів та стану 

джерела; 5) гарантувати постійне фінансування з боку держави процесу 

інформатизації архівної справи, забезпечення збереженості електронних даних 

та їх технічного захисту; 6) здійснити перегляд переліку посад в державних 

архівних установах з метою забезпечення цих установ спеціалістами з 

інформаційних технологій та захисту інформації; 7) збільшити штатну 

чисельність державних архівних установ та затвердити нові структури цих 

установ, що передбачатиме структурні підрозділи з інформаційних технологій 

та захисту інформації, зокрема кібербезпеки; 8) вирішити питання щодо 

передавання до архівних установ електронних версій паперових документів 

постійних та тривалих (понад 10 років) строків, зберігання, у тому числі з 

кадрових питань, якими комплектуються ці установи на сучасному етапі; 

9) збільшити фінансування на здійснення прикладних науково-дослідних 

розробок із зазначеного напрямку та на їх оперативне впровадження. 
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Українська та польська освіта в міжвоєнний період у Західній Україні за 

матеріалами Державного архіву Тернопільської області 

У фондах Державного архіву Тернопільської області (далі - ДАТО) містяться 

матеріали, що стосуються розвитку освіти на теренах воєводства у міжвоєнний 

період на теренах Тернопільського воєводства. Важливі документи містяться у 

фондах правління та польської державної адміністрації на теренах 

Тернопільського воєводства. Дані матеріали можна відшукати у фонді 134 

Кременецьке міське управління [1] де наявні протоколи засідань шкільного 

комітету, кошториси на будівництво початкових шкіл, списки шкіл, списки 

книг бібліотеки колишнього комерційного училища в м. Кременці. Фонд 32 

Тернопільське міське управління [2] також є важливим з позиції інформації. 

Тут угода з ремісничою палатою про виділення земельної ділянки під 

будівництво ремісничої школи (1927-1936 рр.). 

Кременецький повітовий відділ самоуправління представлений у фонді 221 

[3] та уміщує протоколи загальних засідань комісій із перевірки культурно-

освітньої роботи та багато іншої корисної інформації. Також, Тернопільський 

повітовий відділ самоуправління, який представлений фондом 137 [4] має 

розпорядження Львівського тимчасового відділу самоуправління, 

Тернопільського воєводського управління, Тернопільського повітового відділу 

самоуправління та відомості гмінних управ про будівництво нових шкіл, 

нагородження вчителів що теж стане у нагоді дослідникам. Повітові староства 

які у ДАТО представлено 11 фондами, та 19969 одиницями зберігання, 

датованими 1921-1939 роками, описи та каталог польською мовою теж містять 

безліч документів.  

Важлива інформація у фондах повітових староства, де є матеріали про 

боротьбу українського населення за створення українських шкіл (1937-1938 

рр.), Статути і періодичні відомості про склад українських товариств.  

Органи військового та поліцейського контролю відігравали важливу роль в 

контролі над українською громадськістю та діяльністю українських та 

польських національних та культурно-освітніх товариств у воєводстві. Тому, 

важливі відомості на освітню тематику містяться у матеріалах Тернопільської 

воєводської команди державної поліції, м. Тернопіль фонду 274 – статистичні 

відомості повітових команд державної поліції про кількість у повітах 

навчальних закладів (1932 р.), бібліотек (1936 р.). Інформація про освітні 

тенденції краю міститься й у матеріалах повітових команд державної поліції що 

зберігаються у 10 фондах, 5825 одиницях зберігання датованих 1920-1939 

http://www.archives.gov.ua/Archives/Zvit_2015.pdf
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роками. Описи польською мовою. В документах Тернопільського міського 

комісаріату державної поліції [5] містяться списки вчителів польських і 

українських навчальних закладів у Тернополі (1922-1923 рр.). 

На терені Тернопільського воєводства бурхливо розвивалась освіта. Щоб 

керувати освітніми закладами були створені повітові шкільні ради. Згідно з 

положеннями від 1 грудня 1870 р., 21 червня 1873 р. і 6 грудня 1887 р. на 

території Галичини були створені окружні шкільні ради, які уряд Польщі в 1921 

р. перетворив на повітові шкільні ради. Вони здійснювали нагляд за роботою 

державних і приватних початкових та семирічних шкіл, а також шкіл для 

дорослих і дошкільних закладів, керували роботою місцевих шкільних рад. 

Компетенція кожної повітової ради поширювалась на територію 

адміністративного повіту [6]. 

У фондах архіву зберігаються Обіжники Міністерства народної освіти і 

релігійних культів Польщі та Кураторії Львівського шкільного округу, 

протоколи вчительських конференцій та нарад. Реферати вчителів щодо обміну 

досвідом роботи (1926 р.). Звіти шкіл про роботу, успішність і відвідування 

учнів. Звіти інспекторів про перевірку роботи шкіл. Статистичні відомості про 

кількість учнів і вчителів у Збаразькому та Скалатському повітах. Відомості 

про кількість зруйнованих шкільних будинків на території Тернопільського 

повіту під час Першої світової війни. Відомості шкіл про збір коштів серед 

учнів у фонд допомоги японським дітям (1923 р.), про святкування 450-х 

роковин від дня народження М. Коперника, днів пісні, про роботу шкільних 

бібліотек, санітарний стан шкіл та учнів. Короткі історичні довідки про села 

Скалатського повіту і монографія про повіт (1928-1930рр.) Довідки про тяжкий 

матеріальний стан учнів. Скарги батьків на грубе ставлення вчителів до учнів, 

фізичні заходи покарання учнів. Заяви батьків про введення в школах 

української мови викладання. Плани пришкільних земельних ділянок і 

відомості про їхній обробіток. Кошториси і фінансові звіти шкіл [7]. У ДАТО 

вони представленні 3 фондами, документи датовані 1921-1933 роками, описи 

польською мовою. Збаразька повітова шкільна рада Ф. 197 [8] та Скалатська 

повітова шкільна рада Ф. 196 [9]. 

Кременецький повітовий шкільний інспекторат, м. Кременець[10] створений 

у жовтні 1919 р. як орган адміністративного і навчально-методичного 

керівництва школами повіту. Основним завданням інспекторату було 

проведення полонізації українських шкіл та виховання молоді в дусі лояльності 

до Польської держави. Був підвідомчий Кураторії Волинського шкільного 

округу. Ліквідований у вересні 1939 р. У ньому зберігаються обіжники 

Міністерства народної освіти і релігійних культів Польщі, Кураторії Луцького 

шкільного округу та Кременецького повітового шкільного інспекторату (1919 

р.). Протоколи з’їздів шкільних інспекторів, учительських конференцій і 

педагогічних нарад (1919-1939 рр.). Статистичні звіти інспектора і завідувачів 

шкіл про роботу навчальних закладів, кількість учнів, відвідування, успішність. 

Шкільні звіти про роботу серед населення (1919-1939 рр.), стан бібліотек (1924-

1931 рр.), медичний огляд учнів і санітарний стан шкіл (1925-1929 рр.). містить 

навчальні плани і розклади уроків у школах (1919-1934 рр.). Заяви батьків про 
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відкриття шкіл (1919-1920 рр.). Протести проти полонізації українських шкіл 

(1925-1937 рр.). Скарги на грубе ставлення вчителів до учнів (1922 р.). Заяви 

батьків про зняття з них штрафів за невідвідування дітьми шкіл у зв’язку з 

важкими матеріальним становищем. Довідки про організацію і роботу курсів 

перепідготовки вчителів.  

Прогресивному розвитку освіти сприяли культурно-просвітницькі та освітні 

товариства. Одним із них було Тернопільське окружне управління Товариства 

народних шкіл, м. Тернопіль що створено в 1922 р. для керівництва приватними 

початковими народними школами та території Бережанського, Збаразького, 

Зборівського, Підгаєцького, Скалатського, Теребовлянського і Тернопільського 

повітів. У 1930 р. його функції були поширені на територію всього 

Тернопільського воєводства. Перебувало у відомстві Головного управління 

Товариства народних шкіл у Львові. Припинило діяльність у вересні 1939 р. 

[11]. У Державному архіві Тернопільської області представлене у фонді 161 

[12]. 

Об’єднаний архівний фонд «Початкові і семирічні школи» Тернопільського 

воєводства [13] містить протоколи іспитових комісій, учительських 

конференцій. Плани будівництва шкіл. Класні журнали. Відомості успішності 

учнів. Свідоцтва про навчання. Також у ДАТО міститься колекція шкільних 

свідоцтв шкіл Тернопільського воєводства[14] що уміщує шкільні свідоцтва 

учнів шкіл м. Вишнівець Кременецького повіту 1923, 1932, 1935, 1937, 1939 рр., 

м. Кременець 1912, 1927-1939 рр.; м. Тернопіль 1872-1909, 1912, 1924, 1931, 

1935-1938 рр.; м. Теребовля 1872, 1921, 1938, 1939 рр.; м. Чортків 1872, 1936-

1938 рр. 
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Лоренц Мюллер та обставини друку його «Septentrionalische Historien…» 

«Північні історії» є описом політичних подій у Речі Посполитій і на 

новоприєднаних до неї лівонських землях в об’єктиві Лоренца Мюллера, 

відомого правника того часу. Хроніка написана старонімецькою мовою, 

надрукована готичним шрифтом Фрактур чорного кольору з вкрапленням 

червоного. Двісті сторінок хронічки охоплюють події 1576-1593 рр., у яких 

автор брав участь чи був лише очевидцем. «Північні історії» складаються з 

двох частин: перша, що охоплювала події 1576-1581 рр., була надрукована 

спочатку у Франкфурті (1584 р.), а потім з деякими змінами у Лейпцизі; друга, 

в якій події доведені до 1593 р., видана в Амберзі [1]. Власне сама хроніка є 

давно відомою – ще у ХІХ столітті надруковані її польський та російський 

переклади, однак першим є шведський, що датується 1629 р. Можливо, його 

здійснення було зумовлене інтересом шведської корони до цих земель, адже 

Швеція на певний час їх анексувала. 

На місці друку праці слід зупинитись детальніше. Перша частина була 

надрукована у Франкфурті, друга (з передруком і доповненнями до першої) – в 

Амберзі. І якщо вибір Франкфурта як великого міста виглядає логічним, то 

Амберг здається винятковим. Це місто на той час мало не більше 5 тис. 

населення, водночас книгодрукування в ньому розвивалось досить активно, 

незважаючи на значні фінансові ризики. 1595 рік припадає на період його 

зіркового часу, що пов'язаний з діяльністю друкаря Міхаеля Форстера, і, 

певною мірою, куди менш успішного Йоганна Шьонфельда. У цей час релігійні 

твори становили приблизно половину від загальної кількості друкованої 

продукції, решта – праці з філософії, медицини, педагогіки та поодинокі з 

історії, до яких і належать «Північні історії» [5, c. 13, 42]. Міхаель Форстер у 

своєму зверненні до читачів надав певні відомості про автора, а також писав 

про те, що книга буде цікава всім любителям історії, і саме тому в одному 

виданні вміщені дві частини [1, c. 102].  

Доктор цивільного і канонічного права Лоренц Мюллер народився у містечку 

Люнен (нині на території Північного Рейну-Вестфалії, Німеччина) у 1540 році. 

Доктор цивільного та церковного права, він був радником магістра Лівонського 

Ордену Готтарда Кеттлера, потім радником курляндського герцога. Також брав 

участь у дипломатичній місії Речі Посполитої 1581 р. у Данії та Швеції (у той 

час польський король Стефан Баторій шукав союзників у війні з Московським 
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царством). Пізніше автор хроніки брав участь у переговорах у Вільно з 

османськими послами у 1584 р., а також у дипломатичній місії до Кримського 

ханства. Був задіяний у ревізії новоприєднаного округу Пернау, що знаходиться 

на території сучасної Естонії [3, c. 96-97]. Він був автором ідеї «капкану» проти 

московських захисників у фортеці Буртнек (нині село на території сучасної 

Латвії, руїни замку були розібрані ще у ХІХ ст.), за це йому мали дарувати 

дворянський титул. Помер Л. М. у 1598 році у Вольмарі (сучасна Вальміра на 

півночі Латвії) [2, c. 934]. 

Лівонська війна (1564-1583 рр.) спричинила небувалий доти сплеск різної 

друкованої продукції – описів очевидців, хронік подій, летючих листків. Звісно, 

цьому передувало поширення книгодрукування. Цікаво, що мова більшої 

частини творів саме німецька, латиномовні твори (розраховані на країни 

Західної Європи) були у відчутній меншості; тож можна зробити висновок, що 

вони розраховувались на місцевих читачів або на німецькомовні країни чи еліти 

сусідніх країн [4, c. 53]. Хроніку Лоренца Мюллера теж слід розглядати у цьому 

контексті; сам автор хотів, аби її переклали на латину.  

До написання хронічки Лоренца Мюллера підштовхнули наслідки Лівонської 

війни: власне, саме інкорпорація Лівонського ордену до складу Речі Посполитої 

та зумовлені нею зміни і трансформації на батьківщині займають чільне місце у 

творі. Зацікавленість історією з політичною метою була звичною справою для 

лівонських німців після падіння Лівонського ордену, оскільки слід було 

пристосовуватись до нових умов і підтверджувати старі звичні права [6, c. 268]. 

Хроніка є безцінним джерелом у дослідженні історії Латвії та Естонії, широко 

використовувалась для написання праць з історії міжнародних відносин Речі 

Посполитої з Османською імперією, Кримським ханством, Шведським 

королівством та Московським царством [1]. 

Видання хронічки відбувалось зі скандалами – її перша частина була 

бестселером, але друга була заборонена польським королем Сигізмундом ІІІ. А 

все через припущення, що у складі Швеції жителі Лівонії не зазнали б утисків у 

конфесійній сфері та критику політики польських королів на новоприєднаних 

землях у 1580-х рр. – обмеження традиційних прав знаті та намагання 

поширити на лютеранських землях католицизм за допомогою єзуїтів (не надто 

успішно). Заборона друку діяла не тільки на території Риги, а й поширилась 

закордон – на Лейпциг, Росток, Єну та Віттенберг. Можливо, саме тому хроніка 

і була надрукована в провінційному Амберзі. Однак, повне видання було не 

менш популярним, ніж перша частина [2, c. 934]. 

Про дану хронічку і її автора можемо побачити поодинокі згадки в 

історіографічних працях чи хрестоматіях, де йдеться про авторів, що писали 

про українські землі чи українську природу в ранньомодерний час. Власне, 

таких відомостей у ній не так уже й багато, тож і не дивно, що їй приділено так 

мало уваги – вони бліді на тлі яскравих описів Г.-Л. де Боплана. Найбільш 

ґрунтовний її аналіз, точніше, аналіз уривків про Україну і біографічні 

відомості про автора подані у джерелознавчій статті Юрія Мицика [7]. Цікаво, 

що у хроніці описано страту Івана Підкови, згадано чимало татарських набігів 

на українські землі; є згадки, пов’язані з Києвом – йдеться про популярний 
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культ святої Варвари, а ще про бажання генуезців заснувати тут торговельну 

факторію. Вміщена також легенда про могилу Овідія серед українських степів, 

автор цитує напис на надгробку та описує ландшафт навколо – степову 

рослинність, дикий виноград і ліси, де багато диких бджіл. Нині, легенда про 

могилу поета вважається міфом, слід також зважати на популярність Овідія в 

освічених колах тогочасної України і бажання прив’язати поета до українських 

теренів.  

«Північні історії» Лоренца Мюллера – неординарне джерело з історії Речі 

Посполитої, балтійських країн та історії міжнародних відносин. Хроніка була 

високо оцінена сучасниками і неодноразово використовувалась як джерело в 

різних працях, була об’єктом окремих джерелознавчих досліджень. Дана стаття 

є спробою реконструювати історичний контекст видання пам’ятки та причин 

заборони її друку, на що раніше не звертали увагу інші дослідники. 
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Діяльність Організації Українських Націоналістів та Української 

Повстанської Армії на території Кам’янець-Подільської області (1944-1950) 

за архівними документами 

Після вигнання нацистських окупантів з теренів Кам’янець-Подільської (з 

1954 р. – Хмельницької) області підпільники Організації Українських 

Націоналістів (ОУН) та бойові підрозділи Української Повстанської Армії 

(УПА) спрямували власні сили на боротьбу проти радянського тоталітарного 
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режиму. Надії Головного проводу ОУН та УПА на зміну співпраці між 

країнами західної демократії і Радянським Союзом на збройне протистояння 

після закінчення Другої світової війни не виправдалися. Відтак, діяти їм 

довелося самотужки, щоб довести демократичним державам світу, що 

український народ не змирився з комуністичним поневоленням і сподівається 

на підтримку ззовні. 

Архівні документи післявоєнного періоду, особливо розпорядження та 

постанови вищого партійно-державного керівництва УРСР і СРСР і органів 

державної безпеки засвідчують, що після розгрому нацистської Німеччини 

звільнені від військових клопотів радянські війська і частини НКВС і НКДБ 

зосередилися на двобої з українськими націоналістами – наразі 

найнебезпечнішим ворогом радянської імперії. У містах і великих селах 

Поділля, за прикладом Галичини, ставали на постій добре озброєні гарнізони 

Червоної Армії, які вкупі з місцевими органами безпеки розгорнули масований 

наступ на підпільні загони і групи ОУН та УПА. Щоб уникнути зайвих втрат, 

керівники підпілля прийняли рішення про часткову демобілізацію, залишивши 

в своїх лавах найбільш вишколених, фанатичних бійців-патріотів. Водночас, 

подбали про створення так званих схронів – складів боєприпасів і 

продовольства. Відбулися докорінні зміни і в організаційно-територіальному 

устрої націоналістів. Наприкінці 1944 – на початку 1945 рр. на базі 

Тернопільської області ОУН був створений Подільський край, куди входили 

території Кам’янець-Подільської та Вінницької області, котрі об’єдналися в 

Кам’янець-Подільську округу. На цих східноукраїнських землях залишилися 

активно діючими підпільні групи чи одиничні законспіровані члени ОУН. 

Взимку 1948-1949 рр. чисельність підпільників у Кам’янець-Подільській окрузі 

не перевищувала 20 осіб, що значно менше, ніж у Тернопільській, де їх 

нараховувалося понад дві сотні [6, с. 262]. 

Та, незважаючи на малу чисельність і суворі умови роботи на підконтрольній 

більшовикам території, присутність націоналістів у регіоні була відчутною. Від 

листопада 1944 р. до лютого 1945 р. на території Кам’янець-Подільської області 

було 79 антирадянських акцій. Так, 16 січня 1945 р. секретар Берездівського 

райкому Компартії України Корж повідомляв Кам’янець-Подільський обком: 

«Майже немає такої ночі, коли б окремі села не були піддані нападам… 

Сільський актив ночами, а часто і вдень ховається. Прошу надати військову 

допомогу» [2, арк.3]. У квітні 1945 р. підрозділи українських повстанців 

здійснили рейди у села Ланівці, Ляхівці, Великі Дедеркали Білогірського 

району. Влаштовували бесіди з колгоспниками, роздавали продукти їм з складів 

споживспілок, знищували документи сільських рад. Подібні акції 

спостерігаються в Базалійському, Ізяславському і Красилівському районах. А 

найдовше в області тривала діяльність групи підпільників у Волочиському 

районі, яка була знищена лише у квітні 1950 р. органами НКДБ [10, с.208]. 

Зберігає своє значення як регіональний центр націоналістичного руху 

південь області. Кількість акцій у 1948-1949 рр. тут навіть зросла, попри 

посилення терору з боку партійних і адміністративних органів та структур 

державної безпеки. Так, в Орининському районі до 1950 р. дислокувався 
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Кам'янець-Подільський окружний провід ОУН, а також провід на СУЗ (Східні 

Українські Землі). Є свідчення, що дозволяють припустити можливість його 

безперервного існування протягом півтора-двох років. Через район просувалися 

рейдові групи, йдучи на східну Україну і повертаючись з неї [5, арк.52; 8, 

с.153].  

Смотрицький район, разом з Сатанівським, був базою для трьох місцевих і 

багатьох рейдових груп УПА. У 1945 р. керівництвом МДБ зафіксоване 

невідоме до цього часу на теренах регіону явище в діяльності членів ОУН – 

вчинки поодиноких бійців. Це були залишки розбитих формувань, котрі 

врятувалися після розгрому своїх частин і вирішили самотужки продовжити 

боротьбу або загинути з користю для загальнонаціональної справи [3, арк.76; 8, 

с. 154]. 

Друга половина 1949 – початок 1950 рр. став рубіжним етапом діяльності 

ОУН на території Кам'янець-Подільського краю. Активна радянська 

пропаганда, тотальний терор, байдужість західних політиків і більшості 

населення України роблять свою справу. УПА зазнає важких втрат від органів 

МДБ, частина вцілилих боївок вирушає на Захід, плекаючи надію дійти до 

Західної Німеччини. Залишаються і продовжують боротьбу бійці, фанатично 

віддані національній ідеї. Багато повстанців гинуть або потрапляють у катівні 

МДБ. 3 лютого 1950 р., згідно з доповіддю Кам’янець-Подільського обкому 

секретареві ЦК КП(б)У Мельникову від 10 лютого, на території Славутського 

району була розгромлена група Острозького районного провідника «Грача». 

Сам провідник загинув [1, арк. 37; 7, с.616]. Розкрита підпільна група в селі 

Вербка Кам'янець-Подільського району. Організатором був Олександр 

Закордонець, активними учасниками – Броніслава Драпус, Володимир 

Лаврентюк, В'ячеслав Гудницький. Група переховувала бійців УПА, 

допомагала діставати їм зброю, збирала інформацію і вела агітаційну роботу. 

Члени групи отримали тривалі терміни ув'язнення, як правило, до 25 років [3, 

арк.198-199]. Тоді ж подібну групу було розкрито в селі Пахутинці. У судовій 

справі проходить майже десяток осіб. Керівниками були Наум Антонюк і Анна 

Зінчук. [4, арк.35-36] Були виявлені і ліквідовані підпільні групи Дарії Бейчук, 

Антона Грицая, Петра Цимбалюка і Марії Пиріг [4, арк.44-45; 8, с. 154-155]. 

В цьому ж році розкрито підпілля в селах Голенищеве та Романівки 

Чемеровецького району. Його керівник – місцева мешканка Марія Кравець. 

Боївка активно співпрацювала з надрайонним проводом УПА, зокрема з 

керівником служби безпеки, переховувала бійців і керівників [4, арк.199; 8, с. 

154-155]. 

У 1950 році органи МДБ УРСР зафіксували на теренах Кам'янець-

Подільської області понад 50 бандерівських формувань. Особливо активною 

їхня діяльність була в Берездівському, Славутському, Плужнянському, 

Білогірському, Теофіпольському, Базалійському, Волочиському, 

Сатанівському, Орининському і Кам'янець-Подільському районах. Це відзначив 

голова Управління МДБ УРСР в Кам'янець-Подільської області полковник 

Руденко [3, арк.200]. Насамперед, продовжувались напади на партійних, 

комсомольських і колгоспних активістів. Так, у січні 1950 р. було вбито голову 
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сільської ради Проскурівки Солобковецького району Чупринку і селянина 

Л.І.Костюка за підозру у співпраці з МДБ УРСР [9, с. 77]. Тоді ж, увечері, бійці 

районного провідника Михайла Тарановського ("Яструба") пробралися до 

клубу, де проходили колгоспні збори, і застрелили голову тодішньої 

Степанівської артілі М. Касіча. Дещо раніше між Степанівкою і Хорошевим від 

рук повстанців загинув командир ляховецьких «яструбків» К. Божевський [8, с. 

155-156]. 
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The Use of Historical Techniques and Methodologies in the Study of the 

Dynamics of Status of Sozophytes of Shchorsko-Semenivskyy Geobotanical 

District 

The history of studies of geobotanical regions will help to describe the number of 

species and the population dynamics in the retrospective, to find out when the species 

might appear or disappear, to follow the dynamics of the status change of the species. 

As Karl Jaspers said, science reached a qualitatively new barrierless level in the 

second half of the twentieth century [1]. It puts before science new challenges: using 

interdisciplinary methods for researching, combining specific methods; attracting a 
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wide range of researchers for investigation a particular subject; development of a 

specific techniques and methodology. Such formulation can provide the fulfillment of 

the tasks: to carry out a description of the history of research; to verify the data of the 

researchers of the flora of a specific geobotanical region by determining the sources 

of the research; to find out the dynamics of the population and species composition of 

the flora of the determined geobotanical region; to track the causes and consequences 

of changing the status of specific plant species during the specified time limits and 

spatial boundaries. 

The methodological basis for the research is provided with the principles of 

complexity and historicism, scientific character. Methods. The method of system 

analysis involves studying the history of research of the flora of the Shchorsko-

Semenivsky geobotanical district and the creation of a congruent narrative on the 

basis of disparate historical sources. The quantitative method is used in the 

calculation of occurrence in the text of one or the other species, as well as in the work 

with the matrix of digital data. The method of analytical criticism of sources, which 

involves the study of a single source for the purpose of ascertainment facts, is 

combined with synthetic criticism, which makes it possible to form a set of scientific 

facts as the basis for reliable scientific conclusions by criticizing the complex of 

sources. Also used are general scientific methods of analysis, synthesis, content 

analysis, etc. The empirical method involves working with a source base: primary 

sources (the actual sources: the works of Pachosky Y., Khitrovo V., etc.) and 

secondary sources (research work on this problem, which is a direct scientific 

verifiable data). The prosopographical method makes it possible to draw certain 

conclusions about the verifiability of the data contained in the works of one or the 

other scientist, which makes it possible to analyze the text on autopsy. The method of 

comparative-historical analysis is applied for analysis in different time intervals of 

distribution of species. 

Source criticism. Flora research in the district has a rather solid history. In the 

period of 1897-1900 the flora of Polissya, including the Eastern, was studied by J. 

Pachoskyy. In his work "Flora of Polesie and adjacent areas" [2-4], the results of 

floristic research were generalized. For the example of analysis (criticism) precisely 

this researcher was taken. After analyzing the appropriate array of sources, we can 

indicate that: the floristic richness of the Eastern Polissya was estimated by J. 

Pachosky as about 950 species; " Flora of Polesie" is a valuable historical source 

because it includes not only the results of author’s own five-year research, but also 

information from literature on the identified problem; J. Pachosky notes that in the 

work only the vegetation of the north-western part of Chernihiv province was 

outlined, and the results of personal studies are presented in the description of 

Horodnya county; J. Pachosky mostly used herbarium of the Kiev Imperial 

University of St. Volodymyr; also an important source was the herbarium provided 

by the staff of the Moscow and St. Petersburg universities. Collections of herbaria 

make it possible to outline the flora of Lithuania, Grodno, Minsk and Minsk 

province, Mogilev province, Kiev province, the city of Rivne (and Volyn province), 

the outskirts of Zhytomyr, the city of Bialystok (now Poland), and Belovezhskaya 

Pushcha. On the territory of the Chernihiv province J. Pachoskiy researched next 



35 
 

areas: Lyubech, Yarylovychi, Sloboda Radul, Kamyanka (now a village in the Ripky 

district). Thus, information is given about the vegetation of the territory of the present 

Ripky district of the Chernihiv region [5]. At the same time, problems appeared due 

to the extrapolation of the assessment of the species status by scientists for the whole 

region of the study. Assessment of the status of the species is established for the 

entire Polissya, but not for the geobotanical area. The accuracy of the data of J. 

Pachosky is under suspicion because of the fact that descriptions of the territory of 

the Chernihiv province, which he had, was presented primarily by critical literature, 

and not by herbarium materials. 

After analyzing the works of J. Pachosky we can make thematic extracts indicating 

the type, status, places of growths. For example: Allium ursinum L. [4, p. 13]: without 

indicating status, data is given only about Volyn province. Next we analyze, for 

example, "Critical notes on the flora of the Orlov province" by V. Hitrovo (1879-

1949) [6, p. 31]. A. ursinum - in this work have no definition of the status, but with a 

note that in the spring on the bazaars of the cities of Middle Russia it is sold in 

surplus. Found at the Kozelsky county. In early May, it is exposed to significant 

anthropogenic influences - the plant is not only a savory for people, but also 

nutriment for cows and the reason for milk stinging with wild leek at this season [6, 

p. 31]. Current data: A. ursinum, 2-4 locations, Ukrainian Red Book status – 

invaluable, Red Book of the Bryansk region (2 category, decreasing its number) [7, 

p. 58; 8, p. 14]. Thus, at the end of the nineteenth century, A. ursinum in this region 

was a common species (J. Pachosky does not indicate a rare status), V. Khitrovo 

indicates limiting factors, and in the 21st century the species is included in the Red 

Book (limiting factors: continuous felling of forests, drying melioration, cutting of 

leaves, dredging) [9, p. 60]. 

On the basis of source criticism of available historical sources and the use of a 

certain methodology, one can trace the dynamics of the status of the sozologically 

valuable species, identify the limiting factors that influence the decrease of the 

population of the species, and propose measures for the protection of the species. The 

dynamics of the populational state of the species may be a criterion for bringing the 

species to the List of Regional Rare Plants and / or the Red Data Book of Ukraine in 

the future. 
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Висвітлення на сторінках київської преси проблем сирітства та 

бездоглядності дітей у місті (1905-1914 рр.) 

Преса становить унікальне історичне джерело для вивчення міської 

щоденності, оскільки фіксує її по-гарячому та у найрізноманітніших проявах. 

Важливе місце на сторінках київських газет досліджуваного періоду займає 

проблема сирітства, дитячої безпритульності та бездоглядності, відображення 

причин, передумов, основних проявів і наслідків вищезгаданих соціальних 

аномалій губернського центру. 

Прискорені темпи міського життя, постійне зростання населення Києва, в 

тому числі і за рахунок сільських дівчат та жінок, які приїздили сюди у 

пошуках роботи і нерідко ставали жертвами легкого заробітку, зумовили 

збільшення рівня безпритульності у місті, дитячого жебрацтва, дрібних 

крадіжок, розбою та інших форм злочинності підлітків. Постійна зайнятість 

дорослих, особливо простих робітників та дрібних торговців, життя багатьох 

сімей за граничною межею бідності теж не найкращим чином впливали на 

достойне виховання підростаючого покоління. Преса, залишаючись протягом 

усього досліджуваного періоду головним рупором новин міста, не могла обійти 

осторонь злочинів, скоєних дітьми і по відношенню до дітей. 

Буденним явищем для газет Києва початку ХХ ст. стають повідомлення під 

назвами «Залишена дитина», «Діти відправлені в притулок», «Випадок з 

дитиною» і т.д. Особливо кількість таких даних на шпальтах періодичних 

видань зростає в період революції 1905-1907 рр. та передвоєнні роки, коли 

міський соціум, перебуваючи під впливом суспільно-політичних потрясінь та 

зламу попередніх морально-етичних цінностей, знаходився на роздоріжжі у 

пошуках відповіді на запитання «Як буде завтра?» [1, с. 63].  
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Газетна періодика міста 1905-1914 рр. переповнена інформацією про випадки 

добровільної відмови від материнства. Немовлят, як правило, у віці від кількох 

днів до 6-7 місяців, залишали на залізничних станціях, біля входу в будинки і 

навіть на тротуарах. Статистика такого роду злочинів, зафіксована місцевими 

виданнями, залишається сумною. Тільки одна газета «Киевское слово» 

протягом тижня, з 5 по 12 лютого 1905 р. зафіксувала 6 випадків, коли маленькі 

діти були залишені батьками просто неба без наведення на це будь-яких причин 

[2, с. 2; 3, с. 3]. Якими мотивами зумовлена така поведінка і чи вдалося 

розкрити злочин, преса повідомляє рідко. Не маючи ніяких відомостей про 

новонароджених, правоохоронні органи відправляли дітей в притулок. В 

окремих випадках при немовлятах знаходили записки, де зазначалися ім'я та вік 

дитини. Так, наприклад, у замітці під назвою «Залишені діти», опублікованій у 

№ 6158 газети «Киевское слово» за 22 лютого 1905 р. зазначалося: «По Великій 

Дорогожицькій вулиці, біля буд. № 10, піднята дитина жіночої статі, близько 2 

місяців від народження з запискою наступного змісту: «Дівчинка народилася 27 

грудня 1904 р., хрещена Катерина»» [4, с. 3].  

Повертаючись до кількісних показників фактів відмови від дітей, отриманих 

на підставі аналізу київських газет 1905-1914 рр., варто відмітити, що вони є 

далеко не остаточними, тільки виводять на проблему, не маючи змоги 

окреслити повні масштаби останньої, адже кореспонденти місцевих 

періодичних видань, зосереджуючи увагу на різних сторонах київського 

повсякдення, не могли встигнути зафіксувати всі випадки злочинів проти дітей, 

навіть ті, які були офіційно задокументовані поліцією. 

Дані газетних матеріалів засвідчують, що часто жертвами насилля та 

знущань ставали діти з неблагополучних сімей. Хронікальна замітка під назвою 

«Жорстока мати», вміщена в № 136 щоденника «Киевские вести» за 25 травня 

1909 р. фіксує наступний випадок: «Вчора ввечері звернула на себе увагу 

працівників ст. Київ І дівчинка років 6-7, яка ходила по шляхах вагонного 

парку. Сторожем дівчинка була приведена на вокзал, де розповіла наступне. 

Звати Катя. Декілька днів тому назад п'яна мати побила її, а вчора привела її до 

вокзалу і сказала: «Іди лягай там, де ходить машина, щоб тебе зарізало, а якщо 

повернешся додому, то я тебе повішу…»» [5, с. 3].  

Жорстоке ставлення батьків, відсутність матеріального благополуччя, 

алкоголізм в окремих сім'ях і просто брак у дорослих часу на виховання дитини 

штовхало підлітків виходити на вулицю, знаходити собі подібних і чинити 

розбій. За даними газетних публікацій можна прослідкувати різні види 

злочинів, скоєних неповнолітніми: від порушення громадського порядку до 

великих добре спланованих крадіжок і вбивств, які, правда, траплялися рідше. 

Аналіз публікацій місцевої преси показує популярність серед дітей гри у 

«війну» власноруч зробленими луками, рогатками, гострими дротиками, 

вистрілювання горобців та інші небезпечні забави, які досить часто 

завершувалися шумними бійками і порушували спокій місцевих жителів.  

Відгукуючись на загальний стан злочинності та безпеки в місті, 

кореспонденти щоденника «Киевлянин» станом на 3 лютого 1914 р. констатує: 

«Ні для кого не секрет, що, нажаль, порочність і злочинність дітей ростуть з 
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неймовірною швидкістю […] не проходить дня, щоб ми не читали про участь 

підлітків і дітей в самих кривавих, самих відштовхуючих злочинах […] 

причини цього лежать глибоко в умовах сучасного життя, особливо життя 

нижчих класів великих міст» [6, с. 3]. Поряд з цим, місцеві кореспонденти 

інформували читачів про кількість і склад дитячих притулків у Києві, побутові 

умови останніх тощо. 

За даними київських газетних видань можна прослідкувати локалізацію 

дитячої злочинності міста, визначити найбільш сприятливі для неї райони. 

Аналіз газетних публікації засвідчує, що з кінця ХІХ ст. найбільш 

криміногенним у плані підліткових злочинів продовжував залишатися район 

Гончарів, який дуже довго був передмістям і збирав великі ватаги хлопчаків, 

що хотіли похуліганити. Незважаючи на те, що вже на початку ХХ ст. 

територію забудували новим житловим кварталом, приєднаним до 

старокиївської частини і заселили, головним чином, родинами дрібних 

чиновників та торговців, Гончарі традиційно залишалися вогнищем 

підліткового розбою та бійок. 
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«Історик-архівіст» і проблеми архівної освіти в Україні  

за доби інформаційного суспільства 

Зі здобуттям незалежності в Україні розпочався демонтаж централізованої 

радянської архівної системи, який набув законодавчого оформлення у 1993 р. із 

прийняттям закону «Про національний архівний фонд та архівні установи». У 

2001 р. до цього закону було внесено важливі зміни, зокрема в ньому було 

зафіксовано, що документи Національного архівного фонду можуть перебувати 

в будь-якій формі власності, передбаченій Конституцією та законами України. 

Поширення приватних архівів та бізнес-архівів означало вихід значної кількості 

документів зі сфери впливу державних архівів, а відтак і втрату державою 

монополії щодо архівної справи.  

Варто зазначити, що завдання співробітників історичних архівів та бізнес-

архівів, їхнє ставлення до документів є принципово різними: якщо перші 

опікуються збереженням вітчизняної історичної та культурної спадщини, то 
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другі мають на меті своєчасне знищення на законних підставах тих документів, 

термін зберігання яких добіг свого кінця [1]. Зміна ролі архівіста, використання 

архівів у всіх сферах суспільного життя, розвиток інформаційних технологій, 

поширення електронного документообігу зумовили й суттєві зміни в 

очікуваннях роботодавців від їхніх потенційних працівників. В умовах нестачі 

кваліфікованих кадрів поширюється аутсорсинг у формі компаній з надання 

архівних послуг.  

Незважаючи на те, що підготовка архівістів в Україні здійснюється низкою 

вищих навчальних закладів, кожен з яких має певні особливості щодо змісту 

освітніх програм, переважаючим та найавторитетнішим є історико-архівний 

підхід, представлений передусім «оазою архівної освіти» [2, с. 69] – кафедрою 

архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Сутність історико-архівної 

концепції полягає власне у вивченні передусім історії, історичного 

джерелознавства, а також низки спеціальних історичних та архівознавчих 

дисциплін. Згідно з цією концепцією, майбутній архівіст повинен бути 

істориком-ерудитом, обізнаним у різних проблемах вітчизняної та всесвітньої 

історії, а також мати певні уявлення щодо засад діяльності архівних установ.  

Історико-архівна модель бере свої витоки в європейській традиції. 

Необхідність опрацювання документів доби Середньовіччя та Нового часу 

зумовлювала потребу у фахівцях із палеографії, дипломатики, геральдики, 

сфрагістики, що стали важливою складовою освіти «класичного» архівіста у 

таких славетних осередках підготовки істориків-архівістів, як Паризька школа 

хартій. Власне саме архівознавство виокремилось у другій половині XIX ст. як 

допоміжна історична дисципліна, що обмежувалась обслуговуванням 

історичної науки [3, с. 6]. Враховуючи це, не важко зрозуміти чому тривалий 

час професіоналізм архівіста вимірювався лише тією користю, яку він мав для 

дослідника-історика. 

Тож, зовсім не дивно, що у вітчизняних публікаціях, присвячених питанням 

сучасної архівної освіти, і досі простежується схильність до апології історико-

архівного підходу. Зокрема, на думку завідувача кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, професора Марини Палієнко, «без історичного 

компонента підготовка спеціалістів для роботи з документами є неможливою» 

[4, с. 60], а «слідування вимогам часу в жодному разі не може означати 

кардинальної переорієнтації архівної освіти» [5, с. 57]. Легітимації історико-

архівної моделі в Україні нині сприяє й дещо спрощене розуміння світового 

досвіду архівної освіти як двох моделей – «європейської» (власне історико-

архівної) та «американської» (прагматичної) [5, с. 56]. Причини збереження цих 

тенденцій, як зазначає представник документознавчо-архівного напряму в 

архівній освіті, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи Київського національного університету культури і мистецтв Валентина 

Бездрабко, полягають у тому, що «більшість істориків не змогли належно 

поцінувати» поширеної у світі думки про «особливість архівознавства, архівної 
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освіти, які не можна сприймати лише винятково в царині історії», а відтак 

«говорити про переформатування і перегляд змісту освіти не стали» [6, с. 98]. 

 Варто зауважити, що аналіз зарубіжних досліджень переконливо свідчить 

про те, що не лише у Північній Америці, а й у Європі архівну освіту вже давно 

не ототожнюють з історичною. Наприклад, на думку першого президента 

Асоціації канадських архівістів Гордона Доддса (1932–2003), твердження про 

виняткове значення історичної освіти у підготовці архівістів і про те, що інші 

гуманітарні, або навіть і природничі науки не в змозі забезпечити архівіста 

належною методикою та методологією [7, с. 83], є помилковим. Незалежність 

архівознавства відстоював і класик британської та світової архівістики Хілларі 

Дженкінсон (1882–1961), який підкреслював, що «архівіст не є істориком і 

йому не варто їм бути», він є передусім «служителем свого архіву» [8, с. 106]. 

Думки про значення архіву передусім як «гвинтика державної машини» [9], а не 

сховища історичних документів, дотримувалася й відомий американський 

архівіст, співзасновник та президент Товариства американських архівістів 

Маргарет Кросс Нортон (1891–1984).  

Загалом, за сучасних умов історико-архівна модель архівної освіти видається 

оптимальною лише для історичних архівів, але не для бізнес-архівів, 

електронних архівів, архівів органів державної влади тощо. Разом із тим, варто 

взяти до уваги, що, як влучно зазначає знаний канадський архівознавець 

італійського походження Лючіана Дюранті, дослідники, які невдоволені 

засиллям історико-архівної моделі освіти, насправді не заперечують історичної 

складової у підготовці архівіста, але проти її переважання [10, с. 45].  

На нашу думку, шлях до трансформації архівної освіти в Україні лежить не 

через символічне оновлення навчальних планів, що передбачає долучення 

низки «сучасних» дисциплін до традиційної домінанти історичної (або якоїсь 

іншої) складової. Міждисциплінарна сутність архівознавства вимагає розробки 

нових збалансованих освітніх програм, заснованих передусім на його розумінні 

як самостійної, специфічної та важливої сфери знань.  
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Документи фонду 1697 (Київська міська рада) Державного архіву міста 

Києва як джерело з історії Революції на граніті 

Революція на граніті стала одним зі знакових явищ доби суверенізації 

Української РСР у 1990–1991 рр., причому важливою на сьогодні проблемою є 

актуалізація джерельної бази його дослідження. 

Окремі кроки для її розв’язання робилися вже з 1990-х рр., про що свідчать 

фотоальбом з коментарями про студентські акції в центрі Києва у жовтні 1990 

р. [1], науково-популярна праця про історію Української студентської спілки з 

найважливішими документами останньої [2, С. 91–102], збірник документів про 

Революцію на граніті [3] та ін. 

Невідомими джерелами з історії останньої є документи фонду 1697 

«Київська міська рада» Державного архіву міста Києва. Їхня важливість має як 

джерелознавче, так і політико-правове обґрунтування, бо забезпечення 

київською владою належних умов для проведення Революції на граніті є 

прикладом реалізації політичної функції столиці [4, С. 67–68]. Метою доповіді 

є розкриття їхнього значення для дослідження Революції на граніті. 

Необхідно виділити справи фонду, де йдеться про Революцію на граніті. До 

них належать справа з документами про діяльність першої сесії Київміськради в 

жовтні 1990 р. [5] та справа з рішеннями президії Київміськради за 1990 р. [6]. 

Також, за внутрішніми зв’язками (рішення пов’язані з протоколами) та 

спогадами заступника голови Київміськради О. Мосіюка про вечірнє засідання 

президії 2 жовтня 1990 р. [7, С. 266–268], до них можна було б віднести і справу 

з протоколами засідань президії Київміськради, проте названа справа є 

неповною, оскільки перший наявний в ній протокол має номер 19 і дату 30 

жовтня 1990 р. [8, арк. 1]. 

Перша справа містить протоколи всіх дев’яти пленарних засідань першої 

сесії Київміськради з 3 по 19 жовтня 1990 р., рішення і додатки до них та 

стенограму пленарного засідання 19 жовтня [5, арк. 1–181]. Як видно з 

документів справи, проблема студентського голодування порушувалася вже на 
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пленарному засіданні 3 жовтня 1990 р., адже перед першою перервою голова 

Київміськради А. Назарчук «…проінформував депутатів про голодування, яке 

оголосили студенти деяких вузів м. Києва і Львова, поставивши на площі 

Жовтневої революції сорок наметів», у відповідь на що було прийнято рішення 

«…направити до голодуючих комісію, створену на засіданні президії Київради 

28.09.90 на випадок надзвичайних подій в місті, і після перерви доповісти Раді 

суть подій» [5, арк. 2]. За даними протоколу, після третьої перерви [5, арк. 2] 

депутатами було заслухано інформацію начальника УВС Київміськвиконкому 

В. Недригайла про події в Києві з 30 вересня по 3 жовтня 1990 р. та інформацію 

депутата М. Грабара про переговори комісії з голодуючими студентами. На 

жаль, в протоколі не наведено текст названих інформаційних повідомлень [5, 

арк. 3].  

Що ж до подальших згадок у протоколах пленарних засідань першої сесії 

Київміськради про події Революції на граніті, то можливі натяки на останні 

наявні у протоколі від 8 жовтня 1990 р., оскільки тоді обговорювалося питання 

про наповнення змістом питання порядку денного «Різне» [5, арк. 9], а 

депутатом В. Івасюком було оголошено проект звернення Київміськради до 

Верховної Ради Української РСР та киян [5, арк. 11], який, ймовірно, стосувався 

задоволення вимог студентів, на що вказує опубліковане в номері «Вечірнього 

Києва за 15 жовтня 1990 р. звернення В. Івасюка [9]. Пряма згадка про перебіг 

Революції на граніті фіксується в протоколі від 15 жовтня 1990 р., де є згадки 

про інформацію голови Київміськради А. Назарчука про заяву ради 

представників голодуючих студентів щодо проведення всеукраїнської 

студентської маніфестації, про прийняття рішення щодо останньої і 

оголошення перерви для участі депутатів в охороні громадського порядку [5, 

арк. 31].  

Цікаво, що одразу за протоколом йде рішення «Про забезпечення дотримання 

громадського порядку в місті 15 жовтня 1990 року під час проведення 

студентської маніфестації» за підписом голови Київміськради А. Назарчука, 

завірене також членом секретаріату депутатом Ю. Кугаткіним, яке, попри 

наявність формули про відсутність підтримки депутатами дій маніфестантів, 

дозволяло проведення студентського маршу від площі Жовтневої революції до 

будинку Верховної Ради Української РСР [5, арк. 32], причому пізніше воно 

було опубліковано у документальному збірнику 2000 р. [3, с. 62] Протокол від 

16 жовтня 1990 р. містить згадку про захоплення студентами головного корпусу 

КДУ та рішення депутатів Київміськради направити на переговори зі згаданими 

студентами представників постійної комісії по правопорядку та боротьбі з 

організованою злочинністю, які разом з депутатом Київміськради та деканом 

економічного факультету КДУ В. Нестеренком мали «…внести конкретні 

пропозиції міськраді щодо припинення правопорушення» [5, арк. 34]. Востаннє 

події Революції на граніті згадуються у справі 19 жовтня 1990 р., коли на 

останньому пленарному засіданні першої сесії було прийнято рішення 

підтримати звернення 37 депутатів до працівників київської міліції із вдячністю 

за мирний перебіг студентських протестів 2-17 жовтня 1990 р., що згадується в 

протоколі, рішенні та зверненні [5, арк. 65, 70–71]. У документах справи 
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недостатньо відображена позапленарна діяльність Київміськради, що видно зі 

звернення частини її депутатів на підтримку студентських вимог [10], газетних 

репортажів про сесію Київміськради [11, 12], фотодокументів [1, С. 76]. 

У другій справі про передумови та перебіг Революції на граніті свідчать як 

рішення від 28 вересня 1990 р. № 41 «Про Всеукраїнський страйк 1 жовтня 

1990 року в м. Києві» [6, арк. 109–110], так і рішення від 2 жовтня № 42 «Про 

забезпечення громадського порядку під час роботи другої сесії Верховної Ради 

Української РСР», яким було дозволено проведення акцій на площі Жовтневої 

революції. Останнє наявне у двох примірниках [6, арк. 111–112], причому на 

першому дата 2 жовтня 1990 р. була дописана ручкою [6, арк. 111], що може 

слугувати підтвердженням тези про прийняття названого рішення саме в ніч з 2 

на 3 жовтня 1990 р. [7, С. 266–268] 

Отже, справи фонду 1697 Державного архіву міста Києва відображають, хоч і 

не повною мірою, як передумови та перебіг студентських акцій 2-17 жовтня 

1990 р., так і дії щодо останніх Київміськради, яка в умовах поділу на блоки та 

політичної кризи діяла компромісно.  
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Віталій Хоменко 

Інститут української археографії та джерелознавства  

ім. М. С. Грушевського НАН України 

 

М. С. Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів: 

інформаційний потенціал фонду 1235 ЦДІАК України 

Найбільший інформаційний потенціал стосовно життя та діяльності 

М. Грушевського беззаперечно має його особистий фонд 1235 «Грушевські», 

який знаходиться у Центральному державному історичному архіві в м. Києві. 

Більшу частину цього фонду становлять матеріали саме видатного історика. 

Серед них є і кілька документів про його політичну діяльність у складі УПСР. 

Відмічаємо, що їх загальна чисельність порівняно невелика. Наприклад, у 

справі 62 бачимо протокол наради членів УПСР за кордоном, яка відбулась 25 

серпня 1922 р. у Відні. На ній були присутні лише голова Закордонної Делегації 

УПСР М. Грушевський та П. Христюк. Обговорювали пропозицію В. 

Винниченка, яку він надіслав М. Грушевському листом, про створення 

об’єднання всіх українських партій за кордоном з метою «переведення позички 

від європейських урядів і капіталістів для допомоги голодуючим на Україні і… 

для політичної національної акції». Відповідь ЗД УПСР була негативною: 

допомогу голодуючим потрібно здійснювати «не примішуючи до неї 

політичної акції, яка може пошкодити справі допомоги» [1, арк. 52]. 

Буде доречним згадати і наступний документ, яким є лист до Центрального 

Комітету УПСР від колишніх членів ЗД УПСР [1, арк. 54-57зв]. Він датований 

23 серпня 1923 р., а написаний був уже у Харкові. Серед авторів згадуються 

прізвища найближчих до М. Грушевського по ЗД УПСР осіб: М. Чечеля, П. 

Христюка, М. Шрага, О. Жуковського. На 1923 р. усі вони вже повернулись до 

Радянської України, тоді як славетний учений ще залишався в еміграції. 

Лейтмотивом цього послання була критика ЦК УПСР і розрив з ним через його 

нібито «антирадянськість». Звісно, що зараз важко встановити наскільки щиро 

колишні есери писали цього листа і чи не була це продумана акція з боку 

радянських органів безпеки з метою подальшого розкладу українських 

політичних організацій, як в Україні, так і в середовищі еміграційного 

політикуму. 

Варто звернути увагу і на протокол зустрічі уповноваженого від ЗД УПСР 

О. Жуковського з посланцем від ЦК УПСР М. Балашем, яка відбулась в Празі 

11 липня 1921 р. Вважаємо, що позиція О. Жуковського на переговорах цілком 

відповідала поглядам М. Грушевського, як лідера ЗД УПСР, отже з тексту 

протоколу можемо зрозуміти деякі принципові моменти політичної ідеології 

колишнього голови ЦР: «…Закордонна Делегація УПСР стала на позицію 

примирення з комуністами й добивається легалізації партії з тим, що б УПСР 

могла вести політичну роботу відкрито і сим підкріпити соціалістичну 

революцію» [1, арк. 58]. Важливо, що О. Жуковський згадує про лист від ЦК 

УПСР від 20 березня 1921 р. у якому ЦК «наказує всім закордонним 

організаціям УПСР підлягати їй (Закордонній Делегації) тримати з нею 

найтісніші зносини і без її дозволу не робити жадних політичних кроків» [1, 
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арк. 58]. Звісно, що такі вказівки ЦК були серйозним аргументом для ЗД УПСР 

у її конфліктах з празькою групою М. Шаповала. М. Балаш пояснив такі вимоги 

ЦК «Відсутністю інформації про позіцію Закордонної Делегації» [1, арк. 58]. 

Отже, розмова між О. Жуковським та М. Балашем, якщо останній дійсно був 

представником від ЦК УПСР, у чому постійно сумнівалися есери групи 

Грушевського, демонструє наскільки партійні групи в Україні та за її межами 

перебували в умовах інформаційній ізоляції одна від одної, відтак, не знали 

реального стану справ, що приводило до непорозумінь та конфліктів. 

Ще одна згадка про зустріч з М. Балашем є у доповіді О. Жуковського, яку 

він надіслав ЗД УПСР 16 липня 1921 р. [2, арк. 33-35], О. Жуковський пише, що 

поїхав до Праги згідно постанови ЗД УПСР. У документі згадується і М. 

Грушевський, який давав завдання О. Жуковському перевірити інформацію про 

празький студентський соціалістичний гурток та за потреби надати йому 

матеріальну допомогу [2, арк. 33]. 

Надзвичайно важливим джерелом є повідомлення ЦК УПСР, надіслане 

закордонним есерівським партійним організаціям. Датоване воно 20 квітня 

1922 р. і підписане В. Голубовичем. ЦК УПСР роз’яснює, що «По за межами 

УСРР ніхто, крім уповноваженої на те З. Д. [Закордонної делегації. – В. Х.] не 

має права говорити імям цілої УПСР, репрезентувати її та вступати від її імені в 

перетрактації з іншими партійними…групіровками». До того ж ЦК УПСР 

підтверджує, що всі організаційні рішення ЗД УПСР, інформацію про які він 

отримав з 9 числа журналу «Борітеся-Поборете» «не перевищують наданих З. 

Д. уповноважень, отже цим самим зостаються в силі й мають партійними 

товаришами виконуватись» [2, арк. 56]. Звісно, що такі постанови ЦК УПСР 

були на користь М. Грушевського та його ЗД УПСР, адже давали серйозні 

аргументи у протистоянні з іншими, опозиційними есерівськими групами за 

кордоном. 

У справі 64 збереглась відозва голови ЗД УПСР М. Грушевського на 

засудження надзвичайним революційним трибуналом УСРР членів ЦК УПСР. 

Як відомо політичний процес над есерами відбувався в Києві 22-30 травня 1921 

р. До судової відповідальності було притягнуто 5 членів ЦК УПСР: В. 

Голубовича, І. Лизанівського, Н.Петренка, І.Часника, Ю.Ярослава та двох 

колишніх членів губернських комітетів партії, які вийшли з УПСР 1919 р. – 

Г.Сиротенка і С. Остапенка. Більшість звинувачених у минулому обіймали 

відповідальні посади в урядах УНР. Засуджених було звинувачено в злочинах, 

скоєних 1917–1920-х рр. проти більшовиків –– організації збройної боротьби 

при підтримці Антанти, керівництві антибільшовицьким селянським 

повстанським рухом. На судових засіданнях звинувачені своєї вини не визнали. 

За вироком трибуналу члени ЦК УПСР засуджувалися до ув'язнення строком 

на 10, а члени губернських комітетів УПСР – на 5 років. Однак, зважаючи на 

амністію, оголошену 5-м Всеукраїнським з'їздом рад, термін ув'язнення для 

членів ЦК УПСР було скорочено до 5-ти років, Через кілька місяців всі 

засуджені були повністю амністовані [3, с. 51].  

Звісно, що М. Грушевський як очільник ЗД УПСР не міг на це не 

відреагувати. У відозві зазначається, що «…арештовання сих наших 
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товаришив…і… засудження… – все се робить із сих фактів оден ланцюг 

болючих і шкідливих для інтересів соціалістичної революції помилок» [4, арк. 

1]. Більше того, в судовому процесі «яскраво виступає безоглядне бажання 

нинішніх правлячих кругів УСРР за всяку ціну знищити, здискредитувати 

УПСР» [4, арк. 1-2]. М. Грушевський критикує таку тактику більшовиків, 

вважає її ударом по українській революції, але залишає за ЗД УПСР право 

«…вияснення сеї фатальної помилки, необхідности ліквідації сеї шкідливої 

політики» для «переходу до обєднання в спільній праці в соціалістичнім 

будівництві України всіх партій, які стоять на принціпах диктатури трудового 

народу, радянської влади і соціалістичної революції» [4, арк. 3]. Звісно, що з 

сучасної точки зору такі прагнення групи Грушевського виглядають дуже 

наївними і ЗД УПСР не припинила через цей судовий процес своїх перемовин з 

більшовицькою владою України про можливість легалізації УПСР. Есери не 

бачили, що більшовицька Росія не є «радянською» у повному сенсі цього 

терміну і зовсім не збирається будувати соціалістичну республіку, а лише 

послідовно посилює диктатуру «пролетаріату». Місця для дійсно радянської 

України, як того хотів М. Грушевський, у планах російських комуністів не 

було. 
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Інформаційний потенціал архівних фондів  

електронних інформаційних ресурсів 

Розвиток інформаційних технологій та зростання обсягів електронного 

документообігу вплинули на процес комплектування Національного архівного 

фонду (далі – НАФ). 

Відповідно до Положення про Центральний державний електронний архів 

України (далі – ЦДЕА України), архів комплектується документами в 

електронній формі, у тому числі електронними документами юридичних та 

фізичних осіб – джерел формування НАФ, електронними інформаційними 

ресурсами, зокрема архівними копіями веб-сайтів, відібраними ЦДЕА України 

на постійне зберігання, документами особового походження в електронній 

формі та ін. [1]. 
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Упродовж 10 років у ЦДЕА України створено 24 архівних фонди, з них 

19 фондів електронних інформаційних ресурсів. Дотепер комплексне 

дослідження інформаційного потенціалу цих фондів не здійснювалося. З 

2009 р. на постійному зберіганні в архіві знаходиться 160 од. зб. архівних копій 

веб-сайтів, з яких сформовано 11 архівних колекцій, зокрема фонди: № 1 

«Президентські вибори 2010», № 2 «Місцеві вибори в Україні 2010», № 3 «Веб-

архів 2003 – 2010 рр. Українського національного інформаційного агентства 

«Укрінформ», № 4 «Чорнобильська катастрофа – 25 років потому», № 5 «Євро-

2012», № 6 «Парламентські вибори – 2012», № 8 «Світова спадщина ЮНЕСКО 

в Україні», № 10 «Слово про Кобзаря (до 200-річниці від дня народження 

Т. Г. Шевченка)», № 13 «До 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

1941-1945 років», № 14 «Позачергові вибори Президента України 2014», № 16 

«Краєзнавство та народне мистецтво України» і № 23 «Українська діаспора у 

світі». 

Політична історія представлена у фонді № 1 «Президентські вибори 2010» 

(27 од. зб.), де неупереджено, всебічно, максимально повно відібрано ресурси 

для висвітлення перебігу, методів ведення передвиборчої кампанії та 

результатів виборів Президента України 2010 р. До колекції увійшли 

інформаційно-аналітичні веб-сайти, веб-сайти політичних партій та кандидатів 

на пост Президента України. Також у фонді № 14 «Позачергові вибори 

Президента України 2014» (10 од.зб.), в якому міститься інформація про 

передвиборчі програми і кампанії різних політичних сил та їх кандидатів, 

висвітлено передвиборчий і виборчий процес у ЗМІ та його оцінки експертами, 

що дозволяє сформувати уявлення про методи та засоби політичної боротьби в 

Україні. 

Спортивне життя України висвітлено у фонді № 6 «Євро-2012» (9 од. зб.), 

який об’єднує веб-сайти інформаційних агентств, громадських організацій, 

приватних осіб, офіційні сайти приймаючих міст Києва, Донецька, Львова, 

Харкова. Інтернет ресурси надають детальну інформацію про підготовку до 

чемпіонату Європи з футболу 2012 та головні новини його проведення, 

приймаючі міста України та Польщі з проведення фінальної частини, історію 

чемпіонатів, історію УЄФА, традиції, футбольні досягнення та людей, які 

зробили значний внесок у розвиток вітчизняного та світового спорту. Колекція 

унікальна тим, що на сьогодні, всі прийняті на постійне зберігання веб-сайти 

завершили свою роботу та відсутні в мережі Інтернет. 

Важливу складову культурного життя України можна дослідити за фондами 

№ 8, 10, 16. Фонд № 8 «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» (19 од. зб.), до 

якого увійшли веб-сайти історична цінність яких обумовлена інформацією про 

існуючі в Україні об’єкти Світової культурної та природної спадщини 

ЮНЕСКО, а також об’єкти внесені до Репрезентативного списку 

нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, переліку об’єктів-

кандидатів на включення до Списку всесвітньої спадщини та інші історичні 

пам’ятки. Дана колекція представляє інформацію з різних джерел – офіційних 

установ (заповідників, музеїв, науково-дослідного інституту), які займаються 

збереженням та презентацією Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні, 
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громадських і релігійних організацій, окремих осіб, що цікавляться 

збереженням і популяризацією визначних пам’яток України. 7 архівних копій 

веб-сайтів, що увійшли до фонду № 10 «Слово про Кобзаря (до 200-річниці від 

дня народження Т. Г. Шевченка)» містять інформацією про життєвий та 

творчий шлях Тараса Григоровича Шевченка, його літературну та художню 

творчість, зібрання творів (поезія, проза, драматургія, живопис, графіка, 

гравюра), листування та щоденники, а також висвітлюють підготовку і 

проведення святкування 200-літнього ювілею від дня народження Кобзаря. 

Безпосередньо у колекції представлені: повне зібрання творів поета, видане в 

Києві видавництвом «Наукова думка» (2001 – 2003 рр.); хронологічно 

впорядкована збірка поезій – «Кобзар»; «Повне видання творів Тараса 

Шевченка. Chicago: Видавництво Миколи Денисюка, 1959–1960»; щоденники 

за червень 1857 – липень 1858 рр.; приватне й офіційне листування Тараса 

Шевченка за 1839–1861 рр.; художня спадщина Шевченка – графіка, живопис, 

гравюри, включно з чорновими варіантами; твори Тараса Шевеченка; добірка 

віршів Шевченка у алфавітному порядку з зазначенням дати й місця написання; 

віртуальний архів оцифрованих документів про життя і творчість Тараса 

Шевченка; усі його відомі прижиттєві фотографії. 

Історична цінність архівних копій веб-сайтів фонду № 16 «Краєзнавство та 

народне мистецтво України» (14 од. зб.), полягає у представленні краєзнавчих 

матеріалів, інформації про розвиток народного декоративного мистецтва та 

відображенні участі музейних установ, громадських організацій та окремих 

осіб у збереженні й популяризації культурної спадщини. Колекція включає у 

себе значний обсяг інформації з історії народного декоративного мистецтва та 

його сучасного розвитку; оборонної архітектури Західної України (Волині, 

Галичини та Поділля) та церковної архітектури (тих же історико-етнографічних 

регіонів) XІV–XX ст.; історії створення та формування колекцій Музею 

гетьманства, Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара», 

Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені 

Йосафата Кобринського, Національного музею українського народного 

декоративного мистецтва. Представляє тематичні сайти краєзнавчих та 

мистецьких проектів, створених як окремими особами, так і організаціями. 

Про історію екологічної катастрофи Чорнобиля та її наслідки можна 

дізнатися із документів фонду № 4 «Чорнобильська катастрофа – 25 років 

потому» (10 од. зб.), де воєдино зібрано велику кількість документальних та 

художніх, відео-, фотодокументів з особових архівів, авторські статті, спогади 

очевидців події та ліквідаторів аварії, репортажі, статті, екологічні щоденники 

досліджень та експедицій по зоні відчуження. 

Життя української діаспори висвітлено у фонді № 23 «Українська діаспора в 

світі», до якого увійшли 4 архівні копії веб-сайтів. Історична цінність веб-сайтів 

обумовлена вмістом інформації про події з життя української діаспори, які 

відбуваються в галузі музики, кіно, літератури, мистецтва та творчості. Вона 

дає змогу розширити знання про українську еміграцію та її досягнення; глибоко 

вивчити тему (предмет) науковцями і фахівцями в галузі суспільних і 
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гуманітарних дисциплін; ознайомитися із звичаями та обрядами, культурними 

цінностями, репортажами з життя українських громад у різних регіонах. 

Фонд № 3 «Веб-архів 2003 – 2010 рр. Українського національного 

інформаційного агентства «Укрінформ» (16 од. зб.), містить веб-архів 

тематичних сайтів про важливі джерела сучасної історії України: «Україна – 

Євроінтеграція», «Єдина Україна», «Установча конференція Асоціації 

національних інформаційних агентств країн Причорномор’я», «Незалежність: 

як усе починалося (до 15 річниці проголошення незалежності України», 

«Пресс-клуб «Україна – НАТО», «Пісенний конкурс Євробачення – 2005. Київ, 

Україна», «Голодомор в Україні 1932-1933 років». 

За матеріалами архівних колекцій, що зберігаються в ЦДЕА України, 

створюються онлайн виставки, з якими можна ознайомитися на офіційному 

веб-сайті установи в розділі «Виставки онлайн» [2]. Також триває робота над 

створенням науково-пошукової системи до фондів ЦДЕА України, яка буде 

доступна онлайн. 

Працівники ЦДЕА України у межах ініціативного документування постійно 

проводять роботу з пошуку та відбору веб-сайтів, які бажано взяти на постійне 

зберігання та долучити до архівних колекцій, ще досі триває пошук з виявлення 

документальної інформації, що зафіксована електронними інформаційними 

ресурсами, у межах колекції «Революція гідності». Сподіваємося, що залучення 

до наукового обігу інформації, що містять електронні інформаційні ресурси, 

посприяє всебічному висвітленню історичних подій сучасної України.  
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Науково-видавнича діяльність регіональних архівних установ у 

повоєнний період (1943-1950 рр.) 
Інтенсивний розвиток історичної науки ґрунтується на невичерпній 

документальній базі державних архівів, однак вивчення історії розвитку 

архівної справи в Україні особливо в повоєнний період потребує поглибленого 

дослідження. Питання відбудови зруйнованої мережі архівних установ України 

залишається малодослідженим науковцями як в роки радянської влади, так і в 

час незалежності України. 

Oрганізація наукової роботи держархівів в УДА УРСР було створено 

Науково-видавничий відділ, до штату якого входили керівник відділу і старший 

науковий співробітник. Науково-видавничий відділ займався виключно 

http://tsdea.archives.gov.ua/ua/pologennya/
http://tsdea.archives.gov.ua/ua/exhibitions_/
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координацією наукової, пошукової та видавничої діяльності обласних і 

центральних державних установ, надаючи науково-методичну допомогу 

архівам, а також забезпечував безпосередню науково-видавничу діяльність 

самого відділу, це включало підготовку до видання збірників документів, 

статей, монографій, брошур та організацію виставок [1, с. 153]. Керівники 

обласних державних архівів ще в останні дні грудня 1943 р. отримали 

циркулярний лист із закликом сконцентрувати увагу на підготовці збірників 

документів, брошур, статей, на організацію лекцій, доповідей та виставок. У 

листі була окреслена й тематика науково- дослідної роботи держархівів. 3 1 

серпня 1944 р. РНК УРСР видала постанову № 1119 «Про заходи до створення 

документальної бази з історії України та історії Вітчизняної війни і 

впорядкування архівного господарства УРСР». Архівісти, згідно з 

вищезазначеними документами, розпочали активну підготовку статей на теми 

злочинної політики німецького окупаційного режиму, вивезення громадян 

України на каторгу, центральною проблемою висувалося питання жорстокості 

та нелюдського відношення нацистів до місцевого населення, руйнування і 

знищення краю.[2, с. 34]  

Чернігівський облдержархів видав прошуру «Звірства і злочини німецько-

фашистських загарбників», Запорізький облдержархів підготував збірник «Оку

паційний режим німецько-фашистських загарбників у запорізькій області» і 

«Листи радянських громадян Запорізької області з німецької каторги», такий же 

збірник підготував Житомирський обласний архів та ін. Звісно, рівень 

публікацій міг бути вищим при умові забезпечення архівів достатньою 

матеріально-технічною базою та кращою підготовкою кваліфікованих кадрів 

обласних, районних та міських архівів. Незважаючи на відсутність 

поліграфічної бази, у 1944 р. був виданий збірник документів під назвою 

«Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині». Також, 

у 1944 р. Науково-видавничий відділ разом з облдержархівами розпочали 

роботу над створенням хронологічних довідників про окупацію німецько-

фашистськими загарбниками і визволенням Радянською Армією міст та інших 

населених пунктів України, але ця робота розтягнулася на 

десятиліття. Публікація документів набула особливого значення в діяльності 

архівних установ, поряд з цим архівні працівники організовували виставки за 

архівними матеріалами (у Житомирі, Дніпропетровську, Києві) [3, с. 208].  

Наукова робота обласних архівів значною мірою залежала від підготовки 

кадрів держархівів. 1945 р. ознаменувався посиленням кваліфікації архівістів та 

забезпечення кращої матеріальної бази, що призвело до зростання наукової 

діяльності обласних архівних установ та залучення до співпраці архівні відділи 

районних і міських архівів. Особливо цінною були підготовлені збірники 

облдержархівами про події воєнного часу. Як зазначалося вище, нарком 

внутрішніх справ УРСР 12 серпня 1943 р. видав наказ «Про збирання 

документів Великої вітчизняної Війни в районах республіки, визволених від 

німецько-нацистських окупантів», який відіграв велику роль в організації 

наукової та видавничої роботи регіональних архівних установ.  



51 
 

Постанова РНК УРСР від 31 серпня 1944 р. «Про заходи по створенню 

документальної бази по історії Вітчизняної війни і впорядкуванню архівного 

господарства УРСР» окреслила напрям роботи і завдання архівних органів на 

довгі післявоєнні роки. Постанова націлювала архівістів на організацію 

комплектування документів з історії України, готування та видання збірників, 

які висвітлювали б окупаційний режим, надання допомоги організаціям і 

установам у відбудові зруйнованого народного господарства. Волинський 

облвиконком - «Про збирання і зберігання документальних матеріалів 

Вітчизняної війни радянського народу проти німецьких окупантів», від 22 

липня 1944 р. [4, с. 26] «Для створення документальної бази Закарпатської 

України, – говорилася в ній, – Народна Рада Закарпатської України 

постановлення: утворити в місті Ужгороді центральний державний історичний 

архів з філіалом в Берегові, а в містах і окружних центрах – міські і окружні 

державні архіви». Для її виконання вкрай необхідно було розгорнутий наукову і 

науково-методичну роботу.  

Проте, серед архівістів Закарпаття ще не було достатньо теоретично 

підготовлених спеціалістів. Долаючи перешкоди, вже в 1946 р. працівники 

облдержархіву склали довідку про історію установ адміністративно-

політичного управління з найдавніших часів до 1944 р. Завдяки окремим 

дослідженням і практичній роботі над архівними документами в 1946-1948 рр. 

було немало зроблено щодо науково-технічного упорядкування архівних 

фондів, в яких робилися перші недосконалі спроби дати методичні настанови, 

для застосування архівних правил упорядкування фондів. Науковці зробили 

спробу використати документи у наукових ідеологічних цілях. З ряду таких 

актуальних тем на час радянського будівництва і соціалістичної ідеології, як 

«Вплив Великої Жовтневої націоналістичної революції на Закарпаття» було 

опубліковано 4 друкованих аркушів документальних матеріалів. Багато 

потрібного матеріалу зібрали в архівах журналісти, літератори, історики 

[5, с. 41]. 

Отже, в повоєнний період працівники регіональних архівних установ 

проводили плідну роботу у науковому напрямі. Але плани передбачали теми в 

дусі пануючої ідеології. Розроблення тем велося в дуже вузькому колі 

документальних джерел, оскільки архівні фонди були невпорядковані. 

Необхідність налагодження наукової, пошукової та видавничої діяльності 

співробітниками архівної служби, виникала одночасно із відновленням 

регіональних архівних установ.  
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ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ 

 

Володимир Грабінський 

НПУ ім. М.П. Драгоманова  

 

Зародження німецького військового флоту сер. ХІХ – поч. ХХ ст. 
Постановка наукової проблеми. Політична роздробленість, що існувала в 

Німеччині до другої половини 19 ст., виключала можливість появи на 

міжнародній морській арені нового гравця. Разом з тим, молодій державі, що 

постала на карті світу внаслідок промислової революції, потрібно було 

ствердитися у світовій політиці. Одним з факторів потужності країни є 

боєздатний флот. Проте, у формуванні останнього німецький уряд опинився 

перед комплексом проблем, зокрема – відсталість держави від 

загальносвітового розвитку технологій, відсутність єдиної стратегії будівництва 

флоту, брак підготовлених кадрів на командних посадах. Але уряд країни 

знайшов вихід з цієї ситуації. Провівши ряд реформ та втіливши в життя дієві 

програми розбудови флоту, морське міністерство вивело ВМФ на високий 

рівень, що дало змогу надійно закріпитися на морях та заявити свої права на 

світове морське панування.  

Актуальність теми дослідження. Україна в останні роки зустрілась із 

серйозними зовнішньополітичними викликами і знаходиться у стані 

неоголошеної гібридної війни із Російською Федерацією. Складності цій 

проблемі додає надто повільна модернізація збройних сил в умовах агресії. 

Одним із факторів успішного ведення бойових дій та вагомим показником 

обороноздатності країни зокрема є і Військово-морські сили, стан яких, на 

жаль, знаходиться на досить низькому рівні. Основним фактором погіршення 

становища ВМС стали події так званої «Кримської кризи» — різкого 

загострення соціально-політичної ситуації в Автономній Республіці Крим у 

лютому-березні 2014 р., яка призвела до докорінних змін політичного статусу 

півострова. Внаслідок цих подій із 18 основних бойових кораблів 9 опинилися 

під контролем збройних сил РФ. А ще 8 кораблів базуються на верфях Києва, 

Миколаєва та Одеси [1]. Другим фактором є технічна застарілість та відсталість 

флоту в порівнянні з іншими морськими країнами, зокрема і у акваторії 

Чорного моря. Інтегруючи досвід минулих поколінь з реаліями сьогодення та 

ведучи виважену бюджетну та оборонну політику, ми зможемо досягти 

значного покращення ситуації та зміцнення обороноздатності нашої країни. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема розвитку ВМФ 

Німеччини у сер. ХІХ – поч. ХХ ст. знайшла відображення у працях багатьох 

науковців. Серед них можна виділити Алафузова В. А., який у своїй праці 

«Доктрины германського флота» [2] ґрунтовно досліджує військово-морські 

програм Німеччини стосовно розбудови ВМФ. У праці Синегубова С. Н. 

«Англоязычная историография германо-британского морского соперничества» 

[3] ми знаходимо відомості про дипломатичну сторону відносин досліджуваної 

проблеми. Праця Kelly P. J. «The Naval Polici of Imperial Germany» дає нам чіткі 
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відомості про військово-морську політику Німеччини [4]. В українській 

історичній науці вивчення проблеми історії Німецьких ВМФ у зазначений 

період не знайшла належного висвітлення. 

Формування цілей. Основною ціллю статті є аналіз впливу військово-

морських програм сер. ХІХ – поч. ХХ ст. на становлення ВМФ Німеччини. 

Виклад основного матеріалу. Середина ХІХ – початок ХХ ст. недарма носить 

назву «епохи нового маринізму». Така назва є досить влучною, адже саме на 

цей період припадає зародження та розвиток теорія морської могутності, що 

була одночасно обґрунтована англійським істориком Ф. Х. Коломбом та 

американським військово-морським істориком А. Т. Мехеном. Теорія пана 

Мехена пильно розглядалась багатьма світовими керівниками та впливовими 

людьми того часу. Серед її прихильників можна виділити, зокрема, 

англійського адмірала сера Д. А. Фишера, американського президента Теодора 

Рузвельта та інших представників правлячих кіл тогочасних держав. Не оминув 

своїм поглядом це дослідження і німецький військовий міністр Альфред фон 

Тірпіц. 

 Ситуація, що склалася у внутрішньополітичному житті Німеччини в сер. 

ХІХ ст. виключала можливість виходу на міжнародну морську арену. Питання 

про створення власного флоту вперше постало у 40-хх рр. ХІХ ст. Основним 

фактором, що вплинув на постановку цієї проблеми, стала потреба в захисті 

своїх торгівельних кораблів та берегових володінь під час війни з Данією у 

1848 р. Пропозиція створення флоту була винесена на національні збори в 

Франкфурті. Вона була прийнята прихильно і зібрання виділило асигнування, 

тим часом в Пруссії була створена Морська Ліга, що вела активну пропаганду 

серед населення [5]. Очолив рух за створення флоту принц Адальберт 

Прусський. Саме принц пропонує першу військово-морську програму, але, 

незважаючи на патріотичний підйом та зібрані кошти, спроба зазнала краху 

через втручання Британії [6]. Наступна суднобудівельна програма висунута 

принцем Адальбертом Прусським також не знаходить підтримки в уряді і 

гальмує розвиток флоту на наступні 30 років. 

В 1873 р. після смерті Адальберта Прусського керівництво флотом 

переходить до генерала Альбрехта фон Штоша та канцлера Капріві. Основну 

увагу нове керівництво приділяло розвитку дисципліни на флоті та досягли тут 

значних успіхів. Проте, залишається невизначеною головна проблема – флот 

все ще лишається придатком до армії та використовується, здебільшого, для 

пасивних дій біля берегів. 

Нова ера для німецького флоту почалася зі сходженням на престол 

Вільгельма ІІ. Під впливом А. Тірпіца Вільгельм ІІ переосмислив значення 

флоту та дійшов до висновку, що він не має бути пасивною частиною 

військових сил, повинен бути готовим до активних дій у відкритому морі. 

Значні досягнення в створенні та розбудові німецького флоту пов’язані з 

ім’ям Альфреда фон Тірпіца. Військова кар’єра гросс-адмірала почалася в 1871 

р. одразу після закінчення Берлінського морського училища. Вже в січні 1892 р. 

А. Тірпіцу, як людині з значним досвідом та знаннями військово-морської 

стратегії, пропонують розробити нову програму розбудови ВМС.  
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У першу чергу, Тірпіц звернув увагу на підвищення бойової підготовки та 

активно виступав проти сухопутного підходу до мобілізації, при якому частина 

суден, що не були задіяні в бою мали передати половину екіпажу на активні 

кораблі, тим самим, залишаючись без належної боєздатності. Також, Тірпіц 

наполягав на інтелектуальній підготовці флоту й особисто керував цим 

напрямом, віддавши всі інші справи у відання статс-секретаря з морських 

справ.  

Завдяки прийнятим заходам та мінімальним витратам, німцям вдалося 

створити флот, що за чисельністю поступався британському, проте, мав 

перевагу за технічним характеристиками. Незважаючи на рішучі кроки в плані 

модернізації флоту, А. Тірпіц досить обережно впроваджував технічні новинки, 

зокрема він пропонував випустити лімітовану серію підводних човнів, лише 

для боротьби з торгівлею супротивника. З подачі адмірала, також розпочалася 

робота з розвитку морської авіації. В 1911 році Альфред фон Тірпіц отримує 

звання гросс-адмірала, проте в умовах міжнародної напруги, притримуючись 

обережної політики ведення перемовин, подає у відставку, відстоюючи 

програми будівництва прийняті в 1900 р.  

Висновки. Отже, німецький флот пройшов складний шлях в своєму розвитку. 

Довгий час на заваді розвитку ВМС Німеччини стояла проблема 

роздробленості держави і відсутність чітко вибудуваної стратегії розвитку 

морської галузі. Перші зрушення в плані розвитку флоту відбуваються за участі 

принца Адальберта Прусського, за керуванням якого відбувається активна 

розбудова та розвиток ВМС. Нова хвиля розбудови флоту пов’язана з ім’ям 

Альфреда фон Тірпіца, який, незважаючи на міжнародну напругу, зумів 

перетворити флот на другий за потужністю в світі, що суттєво вплинуло на 

баланс сил в міжнародних відносинах. 
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Політика США щодо країн Європи в контексті подолання кризи  

Бреттон-Вудської валютної системи у 1960-х рр. 

Наслідки останньої світової фінансової кризи 2007-2008 рр. призвели до 

поновлення інтересу вивчення історії світової економіки і, зокрема, фінансових 

криз. Однією з найбільш значимих подій у світовій економіці за останні 

півстоліття стало падіння Бреттон-Вудської валютно-фінансової системи і 

народження у 1976 р. нової – Ямайської системи. Незважаючи на кардинальні 

зміни, головними координаторами сучасної світової фінансово-економічної 

системи залишаються інституції, створені в епоху становлення Бреттон-

Вудської системи. Це МВФ, Світовий банк та ГАТТ (навіть після створення 

ВТО раунди переговорів, аналогічні ГАТТ, продовжували відбуватись під 

іншою назвою). 

Механізм Бреттон-Вудської валютно-фінансової системи, утвореної на 

конференції в 1944 р. у м. Бреттон-Вудс (США), виконував роль одного з 

головних стовпів на який спиралася американська світова гегемонія у 

післявоєнному світі. В статті IV статуту МВФ (Бреттон-Вудські угоди) 

зазначалося, що валюта країни-учасниці МВФ повинна виражатися в золоті або 

в доларах [1]. Однак, на практиці серед валют країн-учасниць МВФ лише долар 

США мав конвертованість в золото, а валюти країн-учасниць прирівнювалися 

до долара. Отже, долар виступав у ролі посередника між золотом і 

національними валютами країн-учасниць. 

 Переважно, на цих принципах, поряд з економічною міццю США і 

гарантіями безпеки в умовах холодного протистояння, базувалась післявоєнна 

американська світова гегемонія. Ситуація почала змінюватись у кінці 1950-х рр. 

після утворення ЄЕС. Стаття VIII ЄПС про «Конвертованість європейських 

валют» відображала відновлення після Другої світової війни, швидке 

економічне зростання і високу ефективність експорту [2, с. 6]. 

У 1958 р. США втратили в золоті $ 2,3 млрд., що вважається початком 

перерозподілу монетарного золота в світі. Відтік золота з США у 1960 р. 

складав $ 2.1 млрд. Адміністрація США у 1960 р. була вкрай стурбована таким 

падінням платіжного балансу, що було зумовлено, зокрема, зменшенням 

конкурентоспроможності американського експорту. В той час, коли на початок 

60-х рр. доходи від експорту в Італії складали близько 12% ВНП, у ФРН – біля 

15%, у Великий Британії – близько 16%, в США вони не перевищували 4% [3, 

с. 548]. Одне з головних пояснень цьому – утворення ЄЕС, що передбачало 

повне усунення мит і нетарифних обмежень між країнами-членами ЄЕС і 

одночасне введення єдиного зовнішнього тарифу. Європейська економічна 

інтеграція стала також однією з головних причин торгівельних воєн між США 

та ЄЕС у першій пол. 1960-х рр. Після «курячої» війни 1962-1964 рр. мали 

місце «автомобільні», «стальні», «соєві», «бананові», «цигаркові», «рибні» 

війни й т.п. 
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Дж. Кеннеді запропонував ідею атлантичного партнерства між США і 

розширеним складом ЄЕС. З цією метою він пропонував дві важливі ініціативи: 

1) реорганізацію Організації європейського економічного співробітництва 

(ОЄЕС) в Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР); 2) 

Закон про розвиток торгівлі (Trade Expansion Act). Обидві ініціативи мали на 

меті лібералізувати зовнішню торгівлю і надати імпульс розвитку 

американського експорту до Європи [4, c. 149]. 

Невдовзі, після прийняття TEA, 11 жовтня 1962 р. США виступили 

ініціаторами одного з наймасштабніших в історії ГАТТ переговорів – «Раунду 

Кеннеді».  

Одним головних досягнень США на шостому раунді переговорів ГАТТ окрім 

подальшого зниження тарифів стало прийняття Антидемпінгового Акту, який 

повинен був покласти край демпінговим атакам конкуруючих економік.  

Врятувати Бреттон-Вудську систему від краху в даний період була покликана 

грошово-кредитна (монетарна) політика США. Одним з перших, хто показав, як 

неухильний дефіцит платіжного балансу США і накопичення доларів неминуче 

призведуть до ембарго на золото і девальвації долара був американський 

економіст бельгійського походження, професор Єльського університету Р. 

Тріффін [5, c. 23]. У 1959 р. він заявляв, що в разі подальшого виконання 

доларом ролі світової резервної валюти США не зможуть подолати зростаючий 

дефіцит і Бреттон-Вудська система в такому випадку приречена на провал. Ця 

концепція увійшла в економічну науку як «дилема Тріффіна» або «парадокс 

Тріффіна», що показує неможливість одночасного використання долара в якості 

резервної валюти і в якості валюти для міжнародних торгово-економічних 

розрахунків при збереженні дефіциту платіжного балансу [6].  

З 1965 р. ситуація загострювалась бажанням Франції та інших країн ЄЕС 

перейти до золотого стандарту, конвертувавши накопичені доларові 

зобов’язання в золото. До цього слід додати експансіоністську фінансову 

політику ФРС США, яка з 1965 р. фінансувала В’єтнамську війну й «Велике 

суспільство». 

Ще одним теоретичним поясненням причин кризи системи фіксованих курсів 

стала теорія, оприлюднена у 1963 р. канадським економістом Р. Манделлом та 

англійським економістом і держслужбовцем Дж. Флемінгом. У наукову 

літературу вона увійшла як трилема Манделла-Флемінга або «трилема 

монетарної політики». В основі обґрунтування гіпотези «неможливої трійці», а 

саме неможливість одночасно досягти: 1) фіксованого обмінного курсу, 2) 

вільного руху капіталу, 3) незалежної грошової політики. 

Отже, для вирішення причин кризи необхідно було розпочати реформування 

міжнародної системи таким чином, щоб зменшити роль резервної валюти у 

доларах [7, с. 121]. Однак, уряд США до 1969 р. вживав заходи щодо подолання 

наслідків, а не причин кризи. Великі зусилля докладались щодо недопущення 

конвертації країнами ЄЕС їх надлишкових доларових ресурсів в золото.  

Відтермінувати крах міжнародної валютної системи вдалося завдяки 

міжнародному грошово-кредитному співробітництву між урядами і 

фінансовими установами США і країн G-10, яке почасти відбувалось під 
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тиском США і включало наступні кроки: 5-відсоткову ревальвацію німецької 

марки [8], створення «Золотого пулу» [9], емісію середньострокових облігацій 

«Рузи» [10, с. 163 – 164], механізм двосторонніх своп-ліній [11], ухвалення 

Генеральних Угод про Позики [12 c. 6], кредити Банку Англії щодо підтримки 

фунту стерлінгів як другої резервної валюти [13, c. 204], запровадження 

«двоярусного ринку» золота після розпаду «Золотого пулу» [14, c. 454 – 455], 

створення міжнародного платіжного активу – Спеціальних Прав Запозичення 

(SDR) [15, c. 66]. 

Однак, незважаючи на масштабність вжитих заходів, у 1967 р. відбулась 

девальвація фунта. А падіння платіжного балансу та інфляція всередині США 

все більше критикувались європейцями, що загрожувало втечею їх капіталів від 

долара і конвертацією в золото. Тому, 15 серпня 1971 р. президент Р. Ніксон 

закрив «золоте вікно», ознаменувавши, таким чином, падіння Бреттон-Вудської 

системи. 
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Значення ідей чилійського «кібернетичного соціалізму» та проекту 

«кіберсін» для розвитку електронного врядування у світі 
Концепція «чилійського шляху до соціалізму» та проект «Кіберсін» 

(Cybersyn) в Чилі в 1970-1973 рр. за часів президента-соціаліста С. Альєнде 

були утопічною спробою застосувати кібернетику для управління 

продуктивними системами Чилі та однією з перших спроб у світі з 

використання комп'ютерних комунікацій для широкомасштабного управління 

суспільними та економічними процесами як динамічною системою. 

«Чилійський шлях до соціалізу» декларував необхідність автоматизації 

керування економікою, яка мала перейти поступово на планову основу, задля 

демократизації державного управління та залучення народних мас до 

вироблення державних рішень.  

Ідея специфічного «чилійського шляху до соціалізму» виникла в результаті 

об’єднання лівих та лівоцентристських сил Чилі в коаліцію «Народної єдності». 

Проте, змістовне наповнення програми коаліції «Народної єдності» відбувалося 

не силами теоретиків Соцпартії чи Компартії, а представниками 

ліворадикальної технократичної молоді. Саме вони привнесли до концепції 

«чилійського шляху до соціалізму» демократичні принципи та ідеї демократії 

участі, інноваційні рішення управлінських завдань через об’єднання 

кібернетики та держуправління. 

Вже ставши президентом Чилі, С. Альєнде підкреслював, що його 

адміністрація не є соціалістичною, вона лише відкриває шлях до соціалізму «в 

умовах політичного плюралізму, демократії та свободи» [1, с. 147]. 

Подібні ідеї суперечили ідеологічними установками Соціалістичної партії, до 

якої належав сам С.Альєнде, в якій більшість вимагала негайного 

запровадження соціалізму. За таких умов опорою президента, його власною 

командою, стали ліві “технократи” з різних дрібних лівоцентристських груп, 

університетські економісти, інженери, кібернетики, не пов’язані з 

функціонерами КПЧ та СПЧ. Серед людей, які брали участь в підготовці 

виборчої програми С. Альєнде варто згадати чилійського вченого-економіста П. 
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Вусковіча, архітектора аграрної реформи в Чилі Ж. Чончоля. Ідею 

кібернетичного управління в період переходу до планової економіки та 

посилення державного сектору, дебюрократизації системи держуправління 

подав до програми «Народної єдності» молодий університетський вчений, 

кібернетик Ф. Флорес. Саме він запропонував С.Альєнде запросити до Чилі 

винахідника «моделі життєздатної системи», автора книги «Мозок фірми», 

відомого британського кібернетика С. Біра [2, с. 74].  

До 1960-х рр. участь держави в економіці Чилі була одним з найвищих в 

Латинській Америці. У 1970 р., перед перемогою С. Альєнде на президентських 

виборах, державі належало близько 40% виробничих потужностей і тільки 30% 

чилійської промисловості було «приватним сектором» [3, р. 341]. За рівнем 

державної участі в економіці поступалася у всій Латинській Америці тільки 

Кубі під владою Ф. Кастро [4].  

Після обрання президентом Чилі, С. Альєнде прискорив націоналізацію 

промисловості, введення елементів соціалістичного планування, державний 

котроль за цінами на продукти, розпочав масштабні будівельні роботи. Але 

кризові явища в економіці, втеча іноземних інвесторів, крупного капіталу з 

країни, активний саботаж реформ з боку правих сил, зовнішнє втручання з боку 

США спровокувало глибоку економічну і політичну кризу. Уряд Альєнде 

потребував нестандартних рішень.  

За таких умов С. Альєнде затвердив план С. Біра по створенню “Кіберсіну”. 

Введення його в дію передбачало єдине управління всіма залученими в систему 

націоналізованими підприємствами. За допомогою телексної мережі та 

комп’ютерів окремі підприємства можна було перетворити в єдиний організм 

виробництва. Економіка могла бути гнучкою, максимально задовольняти 

потреби людей, з огляду на наявні ресурсів.  

Комп’ютери могли допомогти в маркуванні проблем, що вимагають 

негайного втручання або, скажімо, в моделюванні довгострокових наслідків 

кожного рішення. Аналізуючи цілі джерела виробничих даних, комп’ютери 

могли попередити керівників про будь-яку «потенційну нестабільність». 

Кібернетичний менеджмент відкривав шлях до реорганізації соціалізму – в 

«економіку командного рядка» [5, р. 112]. 

Дослідник Е. Бекет характеризував модель С. Біра наступним чином: 

«Виборці, робочі місця і уряд повинні були бути пов'язані один з одним новою, 

інтерактивною національною системою комунікацій, яка б змінила відносини 

між ними, зробила б їх більш вільними, рівноправними і відповідальними. Це 

був своєрідний «соціалістичний інтернет», який випередив свій час на 

десятиліття ...» [6]. 

Проте, проект не вдалося повністю реалізуватися через військовий заколот 

генерала А. Піночета в 1973 р. Однак, теоретичні і практичні розробки С. Біра, 

Ф. Флореса та проект «Кіберсін» отримали подальший розвиток.  

Як зазначив колишній головний аналітик Нью-Йорка М. Флауерс, більшість 

проектів SMART-врядування ґрунтуються на основі принципів роботи 

«Кібернету» та «ситуативної кімнати» С. Біра. Сьогодні «ситуативна кімната» 

вміщується в одному айпаді, де за допомогою інтерактивної карти з постійним 
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оновленням даних можна в режимі реального часу здійснювати управління 

цілим містом [7]. 

Значний вплив «Кіберсіна» та ідей С. Біра зазнали розробники технологій 

«електронного врядування» та відкритих банків даних (Opene Big Data). У 2009 

р. президент США Б.Обама підписав «Меморандум про прозорість і відкритість 

уряду», закликаючи державні органи зробити свої дані відкритими і 

доступними для громадськості. Мета полягала в тому, щоб за допомогою нових 

технологій, розроблених на основі відкритих даних, забезпечити прозорість в 

управлінні державою і покращити надання послуг [8]. Розробники програмного 

забезпечення для урядових інтернет-порталів стверджували, що в основі їхньої 

роботи лежать ідеї С.Біра про дебюрократизацію державного управління та 

залучення громадян до розробки та хвалення управлінських рішень [9].  

Єдиний практичний успіх «Кібернету» з протидії страйку власників 

вантажних автомобілей в 1972 р. надихнув розробників проекту Uber. Власники 

цієї компанії запевняють, що ринок досягає гомеостатичної рівноваги через 

моніторинг попиту і пропозиції на перевезення і, як наслідок, замість того, щоб 

дотримуватися фіксованих розцінок на автоперевезення, компанія може 

призначати плаваючу ціну в залежності від стану ринку на момент замовлення. 

Як зазначає Є.Морозов, навіть естетика проекту “Кіберсіну” мала свій вплив 

в подальшому розвитку технологій, зокрема вплинула на естетику корпорації 

Apple. «Ситуативну кімнату» проектував дизайнер-новатор Гі Бонсьепе (Gui 

Bonsiepe), який викладав в Ульмскій школі дизайну (нем. Hochschule für 

Gestaltung Ulm), а вплив Ульмської школи на С.Джобса та дизайнера Apple 

Д.Айва є доведеним фактом [10]. 

«Чилійський шлях до соціалізму» та проект «Кіберсін», хоч і отримали 

поразку від військової хунти, але змогли вплинути на подальший розвиток 

електронного врядування, впровадження автоматизованих систем управління 

економічними процесами, створити запит на пошук нових ідей вдосконалення 

державного управління та подолання відчуження влади від громадян. 

Список використаних джерел та літератури 
1. Отеро Л. Разум и сила: Чили. Три года Народного единства [Текст] / Л. 

Отеро. - М. : Прогресс, 1983. – 231 с. 

2. Бир С. Мозг фирмы [Текст] : пер. с англ. / Стаффорд Бир. – М. : Радио и 

связь, 1993. – 416 с.  

3. Whalen, James R. Out of the ashes: Life, Death and Transfiguration of 

Democracy in Chile, 1833-1988 [Текст ] / James R. Whalen. - Washington, D.C., 

Regnery Gateway, 1989. – 1120 р.  

4. Шишкин О. Чили: кому – история, кому – марксистские грабли [Текст] / 

О. Шишкин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 

http://argumentua.com/stati/chili-marksistskie-grabli-i-pinochet-chast-1-

promyshlennost-strany-pri-alende-i-khunte. – Назва з титул. екрана.  

5. Medina E. Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's 

Chile [Текст] / E. Medina. – London, The MIT Press, 2011. - 316 c.  

6. Beckett A. Santiago dreaming [Текст] / A. Beckett [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: // 

http://argumentua.com/stati/chili-marksistskie-grabli-i-pinochet-chast-1-promyshlennost-strany-pri-alende-i-khunte
http://argumentua.com/stati/chili-marksistskie-grabli-i-pinochet-chast-1-promyshlennost-strany-pri-alende-i-khunte


62 
 

https://www.theguardian.com/technology/2003/sep/08/sciencenews.chile. - Назва з 

титул. екрана.  

7. Flowers M. Beyond Open Data: The Data-Driven City / Beyond Transparency: 

Open Data and the Future of Civic Innovation [Текст] / Flowers M. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: // 

http://beyondtransparency.org/pdf/BeyondTransparency.pdf . - Назва з титул. 

екрана. 

8. Відкриті дані та додатки для громади: невдачі першого та досягнення 

другого покоління [Текст] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 

https://danimist.org.ua/uk/news/vidkryti-dani-ta-dodatky-dlya-gromady-nevdachi-

pershogo-ta-dosyagnennya-drugogo-pokolinnya. - Назва з титул. екрана.  

9. Beyond Transparency: Open Data and the Future of Civic Innovation [Текст] 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 

http://beyondtransparency.org/pdf/BeyondTransparency.pdf ]. - Назва з титул. 

екрана.  

10. Morozov E. The Planning Machine. Project Cybersyn and the origins of the 

Big Data nation [Текст] / E. Morozov [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 

https://www.newyorker.com/magazine/2014/10/13/planning-machine. - Назва з 

титул. екрана.  

 

 

Валерія Хань 
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Діяльність міжнародної організації «Дунайська Комісія» 
 Активне міжнародне співробітництво, інтеграційні процеси – це веління 

часу, одна з основних рис світового розвитку, в особливості співпраця у сфері 

використання водних ресурсів. Водні ресурси відносяться до числа 

найважливіших чинників економічного і соціального розвитку будь-якої 

держави. Потреба води для населення, промисловості та сільського 

господарства зростає з кожним роком. Однак, запаси прісної води, придатної 

для пиття і побутових потреб, вельми обмежені. Тому, в даний час охорона 

водних ресурсів та очищення стічних вод стали найбільш актуальними і 

загальними екологічними проблемами, що стоять перед людством. Актуальні 

вони і для нашої молодої держави. Ці проблеми і покликана вирішувати 

міжнародна організація «Дунайська Комісія». 

Основним джерелом прісної води в країнах Дунайської Комісії є одна з 

найбільших в світі річок – річка Дунай. Перетинаючи кілька європейських 

країн, Дунай тягнеться практично на 3 тис. км, впадаючи в кінцевому підсумку 

в Чорне море. Річка Дунай вважається інтернаціональної річкою, так як вона 

протікає по території Німеччини, Австрії, Угорщини, Словаччини, Сербії, 

Хорватії, Болгарії, Румунії, Молдови та України. Важливий внесок в 

розширення і зміцнення дунайського співробітництва, а також у створення 

умов, сприятливих для розвитку дунайського судноплавства, вносить 

Дунайська Комісія. 

https://www.theguardian.com/technology/2003/sep/08/sciencenews.chile
https://danimist.org.ua/uk/news/vidkryti-dani-ta-dodatky-dlya-gromady-nevdachi-pershogo-ta-dosyagnennya-drugogo-pokolinnya
https://danimist.org.ua/uk/news/vidkryti-dani-ta-dodatky-dlya-gromady-nevdachi-pershogo-ta-dosyagnennya-drugogo-pokolinnya
https://www.newyorker.com/magazine/2014/10/13/planning-machine
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Історія судноплавства на річці загальною протяжністю 2783 км – невід'ємна 

частина багатовікової історії народів, що населяли з глибокої давнини береги 

Дунаю. Назву річки дали кельти, що жили тут у першій половині першого 

тисячоліття до н.е. Швидкохідна річка отримала назву Danuvius (швидка вода) 

від кельтських слів danu (швидкий, стрімкий) і vius (вода, річка). У другій 

половині IV ст. до н.е. на Дунаї з'являються македонці, які обрали цей шлях не 

тільки в торгових, а й у військових цілях. З падінням імперії Олександра 

Македонського і перетворенням Македонії в римську провінцію (146 р. до н.е.) 

контроль над рікою і придунайськими землями переходить до римлян. 

Могутність Римської імперії підтримувалося численної флотилією на Дунаї, що 

базувалася в районі сучасних міст Відень і Белград [1, с.248].  

Проблема міжнародного судноплавства на річці втратила своє значення з 

розпадом Римської імперії в кінці IV ст. і заснуванням в її східній частині 

Візантійської держави. Дунай використовувався візантійцями головним чином 

для військових цілей в їх боротьбі з північними сусідами – слов'янськими 

державами. У цей період торгове судноплавство на Дунаї занепало, що 

забезпечували судноплавство споруди римлян на річці були зруйновані. У VI-

VII ст. слов'янські та інші племена, значно потіснивши візантійців на південь, 

осідають на берегах Нижнього Дунаю. Середній Дунай займають західні групи 

слов'ян – чехи, словаки, і в VIII-IX ст. відбувається пожвавлення торгівлі по 

Дунаю – природному водному шляху, зручному для підтримки зв'язків не 

тільки між народами, що населяли його береги, але і для торгівлі з 

приморськими державами. З кінця XV ст. чільну роль на Нижньому і 

Середньому Дунаї починає грати Туреччина (Османська імперія), яка 

заволоділа Чорним морем з протоками і створила на берегах річки численні 

опорні пункти і фортеці. Дунайський водний шлях використовувався турками 

переважно як транспортна магістраль для військових цілей. У XVII ст. 

починається проникнення західноєвропейських держав в межі Османської 

імперії. Одночасно закладаються основи режиму міжнародного дунайського 

судноплавства – наступні майже два з половиною століття виділяють зазвичай 

як період двосторонніх договорів в міжнародному праві на Дунаї.  

XVIII століття знаменується розпадом Османської імперії і виходом Росії до 

Чорного моря. За мирним договором (трактатом), підписаним між Росією і 

Туреччиною в липні 1774 р. в Кючук-Кайнарджи після завершення російсько-

турецької війни 1768-1774 рр., російським підданим дозволялося торгувати на 

Дунаї не тільки на своїх кораблях, а й на суші. За Бухарестським мирним 

договором з Туреччиною (1812 р.), що завершив російсько-турецьку війну 

1806-1812 рр., До Росії відійшла Бессарабія, кордон між двома країнами стала 

проходити за загальними для них річці Прут і Кілійському гирлу Дунаю. Через 

три роки відбувся Віденський конгрес, який визначив основні принципи 

міжнародного права про свободу судноплавства на міжнародних річках. Таким 

чином, до середини XIX ст. закінчився період двосторонніх договорів про 

право плавання на Дунаї судів під прапором як придунайських, так і не 

придунайських державних (територіальних) утворень [2]. 
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18 серпня 1948 р. в Белграді на міжнародній конференції придунайських 

країн Болгарія, Угорщина, Румунія, Радянський Союз, Чехословаччина, Україна 

і Югославія підписали Конвенцію про режим судноплавства на Дунаї, яка в 

даний час є міжнародно-правовою основою судноплавства від міста Ульма 

(Німеччина) до чорного моря через Сулинське гирло з виходом до моря через 

Сулинський канал [3]. Для управління судноплавством і здійснення нагляду за 

виконанням Конвенції і була заснована Дунайська Комісія (ДК) – міжнародна 

міжурядова організація. Основні цілі діяльності Дунайської Комісії: 

1. забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торгових 

суден під прапорами всіх держав, відповідно до інтересів і суверенних прав 

держав-учасників Белградській конвенції; 

2.  зміцнення і розвиток економічних і культурних зв'язків цих держав між 

собою і з іншими країнами. 

Країни-члени Дунайської Комісії: Австрійська Республіка, Республіка 

Болгарія, Угорська Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка 

Молдова, Російська Федерація, Румунія, Республіка Сербія, Словацька 

Республіка, Україна, Республіка Хорватія [4]. 

З 1954 р. Комісія розміщується в місті Будапешт. Офіційними мовами Комісії 

є німецька, російська і французька. 

Першочерговими завданнями, віднесеними до компетенції Дунайської 

Комісії, є:  

1) спостереження за виконанням постанов цієї Конвенції; 

2) складання загального плану основних робіт в інтересах судноплавства на 

базі пропозицій і проектів держав-членів і складання загального кошторису 

витрат, що відносяться до цих робіт; 

3) консультації та рекомендації державам-членам, що стосуються виконання 

вищевказаних робіт з урахуванням технічних і економічних інтересів, планів і 

можливостей. 

Діяльність Дунайської Комісії пов'язана зі створенням в Європі єдиної 

судноплавної системи внутрішніх водних шляхів. З урахуванням цього, 

пріоритетними напрямами діяльності Комісії є уніфікація і забезпечення 

взаємного визнання основних нормативних документів, необхідних для 

плавання по Дунаю; сприяння поліпшенню навігаційних умов і підвищення 

безпеки плавання і створення інших необхідних умов інтеграції Дунаю в 

європейську систему як найважливішої транспортної артерії. 

З метою забезпечення такої інтеграції Комісія активно взаємодіє з 

компетентними міжнародними органами, що займаються різними аспектами 

внутрішнього водного транспорту, такими як Європейська економічна комісія 

ООН, Центральна комісія судноплавства по Рейну, Європейська Комісія та 

іншими. У своїй роботі Дунайська Комісія спирається на багатий історичний 

досвід регулювання судноплавства по міжнародних ріках Європи. Діяльність 

Дунайської Комісії пов'язана зі створенням в Європі єдиної судноплавної 

системи внутрішніх водних шляхів. 

Основними проблемами, з якими стикаються країни-члени Дунайської 

Комісії в сфері охорони водних ресурсів, є зміна клімату в басейні річки Дунай, 
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недоцільне використання водних ресурсів, недостатнє інвестування в водний 

сектор. Рішення даних проблем відбувається за допомогою міжнародного 

співробітництва в рамках європейських та міжнародних спеціалізованих 

програм, таких як EaP Green, Стратегія ЄС 2020 року, План управління 

Дунайським басейном та інших. 

 Для активізації міжнародного співробітництва країн з перехідними 

економіками в рамках Дунайської Комісії з питань стимулювання відтворення 

водних ресурсів доцільно проводити необхідні заходи по стимулюванню 

раціонального водокористування, розробляти єдині режимні норми 

водокористування, підтримувати екологічні й економічні заходи з модернізації 

системи відтворення водних ресурсів в рамках міжнародного співробітництва [ 

5]. 

При цьому, угоди з міжнародних водоток повинні бути більш конкретними і 

передбачати заходи, що забезпечують обов'язкове виконання укладених 

договорів, а також включати детально опрацьовані механізми вирішення 

конфліктів на випадок виникнення суперечок. 

Удосконалення організаційно-економічного механізму системи відтворення 

водних ресурсів дозволить продуктивно вирішувати актуальні екологічні 

проблеми, пов'язані з охороною і відтворенням водних ресурсів за допомогою 

міжнародної взаємодії. 
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Проблема визнання геноциду вірмен світовим співтовариством 

Проблема збереження миру, добросусідських міжнаціональних відносин та 

толерантності, запобігання злочинам проти людяності є центральною в 

сучасній світовій історії. Людство переживає процес осмислення 

навколишнього світу на прикладі безпрецедентного історичного явища – 

«геноциду». 

Вивчення проблеми «геноциду» народів в контексті всесвітньої історії та 

історії України надає можливість усвідомити уроки цієї трагедії, провести 

паралелі щодо таких трагічних подій у світі та сьогоднішніх трагічних подій в 

Україні, яка потерпає від зовнішньої агресії. 

Дуже важливим у цей непростий для нашої країни час є сприяння розвитку в 

суспільстві людського виміру історичних подій та явищ, моральної рефлексії та 

розпізнання упереджень, негативних стереотипів, проявів політичного страху 

та дискримінації, які принижують людську гідність. 

Предмет дослідження: проблема визнання геноциду вірмен на початку ХХ 

ст. світовим співтовариством, окремими країнами чи регіонами. 

Об’єктом дослідження стали суспільні відносини та інтереси, які 

порушуються вчиненням актів геноциду як найбільш тяжкого злочину проти 

безпеки людства (людяності).  

Мета дослідження: 
 дослідити історію становлення терміну «геноциду», висвітлити основні 

рішення ООН для розуміння ознак геноциду як злочину проти миру і безпеки 

людства; 

 охарактеризувати факти геноциду вірменського населення на території 

Османської імперії на початку ХХ ст.; 

 показати, що визнання геноциду вірмен на початку ХХ ст. є світовою 

проблемою, оскільки лише частина країн світу офіційно визнали факт геноциду 

вірменського народу. 

В процесі дослідження ставилися такі завдання: 

 проаналізувати доктринальні положення про геноцид та інші злочини 

проти миру і безпеки людства, вироблені у вітчизняній і світовій історії; 

 описати історичні умови масової гибелі вірмен в Османській імперії на 

початку ХХ ст.; 

 визначити перелік країн, регіонів, міжнародних організацій, які визнали 

масове знищення вірмен на початку ХХ ст. як геноцид вірменського народу. 

Результатом роботи є систематизація матеріалів в дослідженні 

становлення терміну «геноцид», охарактеризовано, що стало причинами 

геноциду вірменського народу та показано, які країни світу, регіони та 
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міжнародні організації визнали масові вбивства вірмен на початку ХХ ст. в 

Османській імперії геноцидом вірменського народу. 

Нині, коли йде хоч і повільний процес становлення суверенної української 

держави, стає дедалі зрозумілішим, що без повернення об’єктивної правди 

історії в контексті світової історії неможливий вихід України на передові 

рубежі світової цивілізації. Ми – велика країна і великий народ. Ми віримо в 

правду, право і мораль в ім’я миру. 
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 у Перший патріарший період (1589-1700) 
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Духовною основою формування єдиної централізованої Московської 

держави стала Руська Православна Церква. Актуальність обраної теми 

обумовлена важливою соціальною, політичною і культурною роллю, яку 

відігравала Церква в період становлення московської державності, а також 

зменшенням кількості досліджень, присвячених даній темі в останній час у 

нашій країні. 

Становлення Церкви Московської держави поділяється на періоди: період 

автокефалії церкви (1448-1589) (враховуючи події, що передували цьому – 

підпорядкування Константинопольському патріархату), Перший патріарший 

період (1589-1700) та Синодальний період (1700–1917). 

Науковий інтерес до проблеми ідейно-політичного впливу Церкви на 

формування Московської держави обумовлений декількома тенденціями в 

історичній науці – це критичний перегляд марксистської радянської концепції 

становлення єдиної держави і, зокрема, ролі в ньому церкви і це можливість, 

що виникла порівняти досягнення у галузі цивільної та церковної історії при 

дослідженні подібних питань. Ці особливості сучасної історичної науки 

надають можливість багато в чому по-новому поглянути на роль Руської 

Православної Церкви в процесі формування Московської централізованої 

держави.  

До першоджерел можна віднести: грамоти (наприклад, «Уложенная Грамота» 

1589 р. від імені Константинопольського патріарха Єремії II Траноса (мал. 1); 

«Несудимая Грамота» царя за 1625 р.; грамота патріарха Московського Іоакіма 

про надання титулу митрополиту Київському Гедеону); послання, численні 

рішення і накази Соборів та царів; листування патріархів, митрополитів і 

єпископів, а також згадки іноземців. 
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Більшість дослідників дореволюційного періоду розглядало проблему 

формування централізованої держави і роль у цьому процесі Церкви, 

використовуючи бачення історії, характерне для їхнього періоду: серед 

західних вчених можна виділити Ж. Дюбі та Ж. Ле Гоффа. Серед російських – 

М.Ю. Брайчевського, С.М. Соловйова, В. О. Ключевського, К. Бестужева-

Рюміна. Виходять друком «Истории Русской Церкви» у 12-ти томах 

митрополита Макарія (Булгакова) (1883) та у 2-х томах Є.Є. Голубинського 

(1901-1906). 

Представниками радянського періоду були історики поч. XX ст. – С.Ф. 

Платонов, П.Н. Мілюков, А.Е. Пресняков. Вони спиралися на ідею союзу 

Церкви та держави, який розуміли, насамперед, як ідеологічну підтримку 

духовенством князівської влади. У дослідженнях того часу була відсутня увага 

до духовно-ідеологічних аспектів участі Церкви у створенні централізованої 

держави, наприклад у працях Б.Д. Грекова, К. В. Базилевича та В. В. 

Мавродіна. У сер. та кін. XX ст. дослідники стали більше звертати увагу на 

«ідейні уявлення» російського суспільства тієї епохи: A.M. Сахаров (стаття «К 

изучению истории русской церкви (1968)), В.П. Макаріхін («Обьединяющие 

движение на Руси в XIV-XV вв.» (1981)), О.А. Зімін («Россия на рубеже XV-

XVI вв. Очерки социально-политической истории» (1982)), Н.С. Борисов 

(«Российская церковь в политической борьбе XIV-XV вв.» (1986)), А.С. 

Хорошев («Политическая история российской канонизации (XI-XVI вв. 

(1986))». За період Незалежності з’являються монографії і довідники 

дослідників С.В. Алексеєва, В.М. Мордвінцева, І.Я. Фроянова, А.Г. Кузьміна. 

Церква Московської держави перебувала від самого початку і до сер. ХV ст. 

під протекцією Константинопольського патріархату [4], а після Собору 1448 р. 

– затверджує митрополита без згоди останнього, що є фактично початком 

автокефалії. З 1448 р. (призначення без згоди Константинополя патріарха Іони 

(мал. 2) по 1589 р. Московська Церква керувалася фактично незалежними 

Київськими, а потім Московськими і всієї Русі митрополитами [2]. За цей 

період було утворено та затверджено декілька митрополій, єпархій і єпископій. 

Кін. ХV – перша пол. ХVІ ст. ознаменувалися появою різних рухів (зокрема, 

«єресь жидівствуючих», «нестяжателі» і «йосифляни» та ін. [9]). На церковних 

Соборах було прийнято різні рішення, найважливішим з яких автор вважає 

рішення про канонізацію святих. У цей час проходить Стоглавий собор 1551 р. 

[6], на якому було піддано перегляду всі сторони церковного життя: складено 

ряд виправних приписів щодо єпархіального управління і суду, життя вищого і 

нижчого духовенства, монашества і мирян, узаконено заснування училищ і 

поширення освіти як у духовенстві, так і в народі, підтверджено закріплення 

вотчин за монастирями [1]. 

Основний етап становлення церкви – Перший патріарший період – тривав від 

обрання патріарха Йова (мал. 3) у 1589 р. до смерті патріарха Адріана (мал. 4) у 

1700 р. Проаналізувавши наявні літературні джерела, було досліджено, що за 

цей час змінилося одинадцять патріархів: Йов (1589-1605), Ігнатій (1605-1606), 

Гермоген (1606-1612), Філарет (1619-1633), Іоасаф І (1634-1640), Йосиф (1642-
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1652), Нікон (1652-1666), Іоасаф ІІ (1667-1672), Пітірим (1672-1673), Іоаким 

(1674-1690) та Адріан (1690-1700). У період з 1589 р. (поставлення 

Константинопольським патріархом Єремієй митрополита Йова) до 1593 р. 

(згода Собору у Константинополі, зібраного патріархом Мелетієм, із 

заснування патріаршества на Русі) московські митрополити отримали звання 

патріархів і формальне визнання автокефалії від Константинополя [7]. 

Відмінною рисою управління Московської церкви у порівнянні з іншими 

патріархатами була відсутність при патріархові постійно діючого собору 

єпископів – Синоду, який на той час уже склався як один з органів влади в 

інших помісних церквах [8]. У цей час частина православних митрополії 

Київської, Галицької і всієї Русі, яка продовжувала перебувати в юрисдикції 

Константинопольського патріархату на території Речі Посполитої, у 1596 р. 

уклала Брестську унію, що призвело до виникнення Руської унійної церкви на 

Галичині, Волині, Поділлі, які входили до складу Речі Посполитої, і 

подальшого конфлікту між уніатами і православними. У 1685 р. частина 

автономної Київської митрополії (Київська та Чернігівська єпархії) 

підпорядковуються Московському патріархату [3]. 

 

  
 

У XVI-XVII ст. церква, спираючись на державу, придушила численні єресі, 

які проникли у вищі верстви адміністративного апарату і мали досить широку 

соціальну базу. Ліберальна і марксистська історіографії розглядали цю 

боротьбу як придушення вільнодумства, течій суспільної думки, аналогічних 

західній реформації. Церковна історія трактує розгром єресей як захист віри, 

православної самобутності руської державності, до того ж, розмах і жорстокість 
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боротьби з єресями у Московській державі не йшли ні в яке порівняння з 

діяльністю інквізиції або протестантських церков [10]. Церква і монастирі 

володіли значною економічною потужністю, розвиненим і ефективним 

господарством, були культурними центрами. Монастирі будувалися часто в 

стратегічно важливих місцях і мали величезне значення в обороні країни. 

Церква була в змозі виставляти до 20 тис. воїнів [5]. Ці обставини визначали 

матеріальну базу авторитету церкви (свого роду держави в державі), яка, тим не 

менш, не використовувалася в протистоянні світської влади. Церковний Собор 

як орган управління брав активну участь у роботі Земських Соборів. У період 

Смути патріаршество, незважаючи на деякі коливання, зіграло велику роль у 

боротьбі з самозванцями і польсько-шведської інтервенцією (трагічна доля 

патріарха Гермогена (мал. 5), загибель ченців при захисті православних 

святинь, матеріальна підтримка ополчення) [3]. Патріарх Філарет, батько царя 

Михайла Федоровича Романова, фактично керував Московською державою, 

будучи співправителем царя протягом 14 років, він зміцнив самодержавство і 

нову династію з одного боку, і роль церкви з іншого. 

У сер. XVII ст. починається переорієнтація у відносинах між церквою і 

державою. Її причини дослідниками оцінюються по-різному. У радянській 

літературі переважає точка зору, згідно з якою процес становлення 

абсолютизму вів з неминучістю до позбавлення церкви її феодальних привілеїв 

і підпорядкування державі. Приводом для цього стала спроба патріарха Нікона 

поставити духовну владу вище світської [4]. Церковні історики заперечують 

таку позицію патріарха, вважаючи Нікона послідовним ідеологом «симфонії 

влади» [8]. Ініціативу у відмові від цієї теорії вони вбачають в діяльності 

царської адміністрації і вплив протестантських ідей про підпорядкуванні 

церкви державі. Собор 1667 р., позбавивши влади патріарха Нікона, 

постановив: «У царя власть править стоит выше патриаршей и всех иерархов» 

[7, с. 138]. Однак, держава як компроміс підтвердила автономні господарські, 

адміністративні та судові права церкви і навіть закрила Монастирський наказ. 
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 Держава вступила в етап глибокої духовної кризи до цих рішень Собору. 

Криза викликана розколом у відповідь на реформу Нікона з виправлення 

релігійних книг відповідно до грецьких оригіналів [5]. Причини неприйняття 

реформи, яка призвела до розколу, радянські історики зводили до соціального 

протесту проти зростання тяжкості державних податків, кріпацтва, 

централізації, яка усувала місцеве управління. Позначалися також негнучкі 

методи проведення реформи. Послідовна боротьба зі старообрядцями, однак, не 

призвела Московську державу до релігійних воєн [3]. 

 Таким чином, можна зробити висновок, що Церква відігравала надзвичайно 

важливу роль у становленні Московської держави протягом всієї своєї історії, 

тобто усіх періодів та етапів історії Церкви. Політична ж роль Церкви 

Московської держави полягає, головним чином, у консолідації земель і 

формуванні єдиної країни. У Перший патріарший період – основний період 

становлення Руської Православної Церкви (1589-1700), окрім заснування 

єпархій і єпископій, місіонерської діяльності на Крайній Півночі, Далекому 

Сході та Амурі, було розвинено друкарську справу, випускалося безліч 

церковних книг (патріаршества Гермогена та Філарета), організовано супротив 

іноземним інтервентам, зокрема патріархом Гермогеном, та було обмежено і 

відновлено адміністративно-судову владу патріархів. 
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Марта-Марія Костів 

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Папські алюмінати та латинські колегії у системі духовної освіти 

унійного парафіяльного духовенства у другій половині XVIII століття: ab 

esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia 

Заходи щодо удосконалення системи духовної освіти Унійної Церкви стали 

пріоритетним завданням вищих ієрархів та представників унійного духовенства 

у XVIII столітті. «Гарний результат за гарним прикладом» можна було 

отримати завдяки можливості здобувати вищу богословську освіту у папських 

алюмінатах та колегіях. На відміну від системи духовної освіти середньої 

ланки, навчальні інституції, куди найчастіше відправляли унійне духовенство 

задля здобуття вищої духовної освіти залишаються поза науковими пошуками 

сучасних істориків Церкви. Відповідно, у цій науковій розвідці ми окреслимо 

основні напрямки такого навчання для унійної української молоді у другій 

половині XVIII столітті. Безсумнівно, вступ до папських алюмінатів та колегій 

був доступний насамперед представникам Василіянського Чину, біле 

парафіяльне священство сприймалось радше як виняток у списках студентів 

цих навчальних установ. Варто наголосити, що уже в другій половині XVI ст. у 

деяких колегіях за кошт Ватикану було організовано стипендії для навчання 

юнаків руської національності.  

Першим успіхом із отримання місць в папських алюмінатах Унійна Церква 

завдячує зусиллям Йосифа (Велямина Рутського), що у 1615 р. виклопотав 22 

місця в різних папських семінаріях та латинських колегіях для унійного 

духовенства [1, C.2]. Уже тоді гостро постало питання з приводу того, кого ж 

відправляти на навчання: чи то ченців-василіян чи біле парафіяльне 

духовенство? У цей же період було створено прецедент щодо можливості 

навчатися в папських алюмінатах навіть світським особам. У 1623 р. 

митрополит Рутський звернувся до Конгрегації Поширення Віри (Congregatio 

de Propaganda Fide) із проханням про надання унійному духовенству в Грецькій 

Афанасіївській колегії в Римі ще двох стипендій, окрім двох попередніх. 

Клопотання митрополита було задоволено й папським декретом Григорія XV 

від 23 травня 1623 р. Конгрегація Поширення Віри постановила збільшити 

число руських унійних алюмінів в Афанасіївській колегії ще на два (ad alios 

duos in Graecorum Collegio), проте в декреті було не виразно (indefinitum) 

сказано про те, яких саме алюмнів можна було посилати до Колегії: мирян 

(laicos) чи кліриків (ecclesiasticos). Остаточна відповідь надійшла від 

Конгрегації 30 квітня 1624 р. Перекладаючи із латинської мови зазначений 

декрет, знаходимо таке: «На прохання архієпископа Київського, чи можна йому 

посилати до Грецької Колегії в Римі світських осіб (laicos), Свята Конгрегація 

постановила дозволити. Тільки б він вибирав для цього тих, хто випробуваний 

у вірі та моральності, й хто може принести користь на Русі поширенням або ж 

збереженням віри (fidei propagation aut conservationi), бо декрет папи Григорія 

XV від 23 травня попереднього року, як не досить визначений (ut indefinitum), 

має на увазі як кліриків, так і мирян» [2, C.167]. 
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Вагомою проблемою щодо навчання унійного парафіяльного духовенства в 

папських семінаріях та колегіях був рівень знань претендентів на здобуття 

освіти у цих навчальних установах. Зокрема, відомості про це знаходимо у 

переписці між єзуїтом Муцієм Битжелескі і коад’ютором унійної митрополії 

Рафаїлом Корсаком. Муцій Битжелескі, за його словами, робить все можливе, 

щоб унійні алюмни отримали дві стипендії у Празькому папському алюмінаті. 

Він наголошує, що адміністрація Празької колегії (patres Pragenses) не має 

наміру перешкоджати вступати до цього закладу унійному духовенству, проте 

самі стипендіати не задовольняють вимог, що були передбачені для алюмнів 

зазначених семінарій апостольською буллою, тому залишається імовірним, що 

вони мають бути виключені за змістом самої булли (ab ipsa bulla excludantur) [3, 

C.96]. 

У другій половині XVIII ст. актуальним та можливим для унійного 

духовенства було навчання у таких освітніх закладах, як Афанасіївська Грецька 

колегія в Римі, Віленський та Браунсбергзький алюмінати, Колегія Конгрегації 

Поширення Віри та Театинська колегія у Львові, проте у зазначений період 

унійні алюмни все ще не стали бажаними гостям у папських семінаріях. 

Кількість стипендій не зменшувалась, проте на більшість із них претендували 

ченці-василіяни, кандидати із парафіяльного духовенства залишались 

винятковим явищем. Для прикладу, у Віленському алюмінаті у 1725 р. із 

восьми унійних стипендій шість було призначено василіянам, а дві – клірикам 

білого духовенства. Важливою для освіти унійного духовенства була реформа 

Папського алюмінату у Вільно, яку провів у 1753 р. Папа Римський Бенедикт 

XIV. За цією реформою навчатися в алюмінаті могли лише унійні клірики [4, 

C.66].  

Подорожі до закордонних алюмінатів та колегій вимагали значних 

матеріальних видатків (contributia), тому видається зрозумілою турбота ієрархів 

Василіянського Ордену про алюмнів із унійного духовенства. Зокрема, було 

постановлено, щоб василіянські монастирі по можливості виділяли так званий 

«viaticum» (гроші, необхідні для подорожі) для студентів, що їх виряджали на 

навчання до алюмінатів (ad studia), а також тих, хто звідти повертались [5, 

C.256]. Натомість, парафіяльне духовенство не могло отримувати такого 

фінансування від церковних приходів, що стало однією із основних причин 

відсутності їхніх представників серед студентів духовних навчальних 

інституцій. 

Найпопулярнішим для вступу серед унійного духовенства, у тому числі 

парафіяльного, вважався Віленський алюмінат. Через загострення відносин між 

єзуїтами і католицькими ієрархами, буллою Папи Бенедикта XIV 

«Commendatissimum studium» від 5 квітня 1753 р. Алюмінат був переданий під 

управління Василіянського Ордену. У документі підкреслювалося, що робиться 

це з метою покращення освітнього рівня унійного духовенства [6, C.156]. З 12 

лютого 1753 р. розпочалась реорганізація навчального закладу – кількість 

алюмнів збільшилася з 16 до 20. Таку щедрість папи Бенедикта XIV, на нашу 

думку, можна пояснити не лише необхідністю піднести освітній рівень 

парафіяльного духовенства Унійної Церкви, а й тим, що на зазначеній території 
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зовсім не було спеціальних унійних шкіл для майбутніх священиків. 

Підтверджуючи новий склад семінаристів, ректор Фелікс Вержбицький в 1754 

р. підкреслив, що з 20 місць 4 буде розподілено між ченцями-василіянами, а 16 

− віддано білому унійному духовенству [7, C.85]. 

У другій половині XVIII ст. папські алюмінати та колегії зіграли помітну 

роль в організації освітнього процесу для представників унійного кліру. Ряд 

їхніх випускників згодом зробили неоціненний вплив на подальший розвиток 

духовної унійної освіти, оскільки успішне закінчення алюмінату давало право 

на зайняття найвищих посад у церковній ієрархії Унійної Церкви. Разом з тим 

очевидно, що папські навчальні інституції були недоступні для широкого 

загалу і, як наслідок, питання підготовки священиків для унійних приходів як і 

раніше стояло дуже гостро. Досліджуючи горизонт можливостей навчання 

унійного парафіяльного духовенства у папських алюмінатах та колегіях, 

можемо стверджувати, що «a posse ad esse non valet consequentia», адже 

формального обмеження щодо здобуття вищої богословської освіти у папських 

алюмінатах та колегіях для парафіяльного духовенства не було, проте 

індивідуальні, фінансові, соціально-політичні причини, а також сукупність 

суспільних і свідомісних трансформацій не дозволяє говорити про успішність 

«інтелектуального дисциплінування» щодо вищої богословської освіти. 

Можемо констатувати, що, незважаючи на те, що ієрархи Унійної Церкви 

намагалися вплинути на підвищення освітнього рівня парафіяльного 

духовенства, зазначені факти не дають змоги малювати аж надто позитивну 

картину освіченості унійного кліру у другій половині XVIII ст. 
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Соціальне служіння Православної Церкви МП в період Голокосту на 

території України на аналізі церковних проповідей 

Перша половина ХХ ст. була складна в усіх сферах 

суспільно-політичного та церковно-релігійного життя. Друга Світова війна, 

Голокост, колабораціонізм, незнана досі жорстокість, голод, переховування – 

це все відчуло на собі населення України. Єдиний порятунок люди вбачали 

тільки у вірі у Бога і кому, як не Церкві, вони могли довіряти. Протягом 

багатьох століть авторитетний голос Церкви проповідував вірянам основи 

християнського життя. Не винятком стали події Другої світової війни, під час 

якої Православна Церква не припиняла своє служіння та соціальну діяльність. 

Тому, висвітлення проблеми є надзвичайно важливим для повного 

ознайомлення з зазначеним періодом. 

Актуальність дослідження також полягає в тому, що історіографія даної теми 

незначна. На відміну від відповідної наукової літератури щодо католиків, 

протестантів і греко-католиків (уніатів) в Україні, відношення Православної 

Церкви до Голокосту досліджено не повністю. Слід зазначити, що до початку 

1990-х рр. (перш за все через вплив радянської цензури) вивчення даної теми в 

СРСР було неможливо. Певною мірою, через політичну ситуацію в Україні у 

теперішній час ця традиція продовжує існувати. Тому, з метою переосмислення 

й неупередженого аналізу діяльності Православної Церкви під час подій 

Голокосту вважаємо за необхідне дослідити позиції та соціальну діяльність 

священиків на основі пастирських послань та проповідей.  

Спеціальних монографій з даної теми досі не існує. Серед небагатьох 

наявних публікацій присутні статті, присвячені окремим православним 

священнослужителям і мирянам, які рятували євреїв, або окремі розділи 

загальних монографій і статей про релігійну ситуацію в тих чи інших регіонах 

СРСР, що містять факти відношення православних священнослужителів до 

Голокосту. 

З першого ж дня Великої Вітчизняної війни священноначаліє Православної 

Церкви виступило на підтримку держави. У своїх посланнях священики 

засуджують напад нацистів на Радянський Союз та їх політику варварської 

поведінки з цивільним населенням [1, с. 50]. 

Найбільш явно ставлення Православної Церкви до Голокосту проявилося 

саме на території Україні, де проживала велика частина євреїв СРСР. Тут в 

період окупації існували дві Українські Православні Церкви – автокефальна і 

автономна в складі Московського Патріархату. Автономна Українська Церква 

однозначно засуджувала знищення євреїв. Багато її священнослужителів 

намагалися різними способами врятувати їх [2, с. 162-196]. 

Проаналізувавши церковні проповіді, слід сказати, що основними причинами 

допомоги євреям з боку православних священнослужителів і мирян були 

особиста релігійна мотивація (сприйняття порятунку євреїв як свого 

християнського обов'язку) та вплив позиції священноначалія і духівника. До 
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більш загальних причин можна віднести прагнення навернути євреїв до 

християнства та загальні гуманістичні ідеали. Слід враховувати, що нерідко 

складно розмежувати спонукальні мотиви надання допомоги, так як на вчинок 

віруючого могло вплинути одразу кілька причин [3, с.881]. 

Стосовно форм порятунку, то вони були різні. Однією з головних форм стало 

здійснення священиком хрещення єврейських дітей у православних храмах. 

Нерідко євреям надавалися притулки у релігійних установах і будинках 

священиків, їх забезпечували можливістю видати себе за представника іншої 

національності (в тому числі видача фіктивного свідоцтва про хрещення) 

[4,с.403]. 

Також до форм порятунку слід віднести тимчасове усиновлення (удочеріння) 

єврейських дітей та звернення ієрархів до органів державної влади. Таким 

чином, Московська Патріархія зайняла яскраво виражену антинацистську 

позицію, і в першу чергу щодо звірств, скоєних гітлерівцями проти мирних 

жителів країни. Однак, позиція державної влади СРСР не дозволяла зробити це 

офіційно. З церковного амвона засуджувалися всі акти терору і насильства, 

вчинені окупантами, але кого нацисти винищували в першу чергу, Московська 

Патріархія була змушена мовчати [5, с. 118-119]. Щодо статистики участі 

православного духовенства і мирян в порятунку євреїв та кількості врятованих, 

поки рано робити остаточні висновки. Більшість фактів порятунку досі 

залишаються невідомими.  

Серед найбільш відомих прикладів порятунку євреїв є подвиги священика 

Алексія Глаголєва в окупованому нацистами Києві, який служив настоятелем 

храму св. Іоанна Воїна при Покpовській цеpкві на Подолі. У період окупації 

Києва він і вся його родина жодного разу не відмовила у порятунку євреям. У 

1992 р. всі члени сім'ї Глаголєвих: о. Алексій, Тетяна Павлівна та їхні діти – 

Магдалина, Марія і Микола були удостоєні звання «Праведників народів світу» 

[6, с. 127]. 

Отже, беручи до уваги вищенаведені факти, можемо зробити висновок, що, 

займаючи яскраво виражену антинацистську позицію, Московська Патріархія 

засуджувала і переслідування євреїв, хоча тиск державної влади СРСР не 

дозволяв зробити це публічно, як і дистанціюватися від розпочатого 

радянського антисемітизму.  

Варто зазначати, що більша частина українських націоналістів добровільно і 

активно брала участь у знищенні євреїв. Вони відносилися як до автокефальної 

Української Православної, так і до Греко-Католицької Церков. Тут слід 

зазначити, що Московська Патріархія негативно поставилася до діяльності 

автокефальної Української Церкви та у 1942 р. Патріарший Місцеблюститель 

митрополит Сергій звернувся з посланням до «архіпастирів, пастирів в 

областях України, поки ще зайнятих гітлерівськими військами». У ньому 

говорилося про заборону єпископа Полікарпа (предстоятель УАПЦ) в 

священнослужінні. 

 Таким чином, ситуація в різних течіях Православної Церкви на території 

СРСР була різною, але в цілому можна сказати, що Православна Церква вже в 

1941-1945 рр. намагалася протистояти знищенню євреїв. Безперечно, тема 
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потребує подальшого поглибленого вивчення. При цьому, проблему відносин 

православних священнослужителів і мирян до Голокосту слід розглядати як 

складову частину історії Російської Православної Церкви в роки Другої світової 

війни. Безсумнівно, варто увіковічнити імена православних праведників, які на 

окупованій території України та інших європейських країн, ризикуючи своїм 

життям, рятували євреїв. Більшість з них, як і раніше, залишаються 

невідомими.  
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Небойові контакти між ворогуючими арміями на Східному фронті під 

час Першої світової війни 

Велика війна 1914-1918 рр. відома дослідникам багатьма особливостями, які 

виокремлюють її з поміж інших конфліктів. Насамперед, це тогочасні масштаби 

конфлікту, йдеться як про обсяги театрів військових дій, так і про 

всепроникнення війни у сфери громадського життя. Наступним можна вказати 

широке впровадження новітніх технологій у ведення бойових дій (застосування 

хімічних речовин, механізованої техніки – танків, бронемашин тощо). Дещо на 

периферії лишаються особливості війни, пов'язані з повсякденним життям 

вояків, але вони є не менш важливими в процесі дослідження конфлікту. 

Одним з поширених епітетів, який характеризує Першу світову, є позиційна 

війна. Реалії такої війни у 1914-1918 рр. передбачали тривале перебування 

ворогуючих армій на одній місцевості в доволі близькій відстані один від 

одного. Враховуючи переваги в розвитку оборонних технологій над 

наступальними, короткі маневрові періоди бойових дій все ж поступалися 

довгому перебуванню вояків в траншеях, на позиції. 

Таке становище змушувало людей з обох сторін інколи мати контакти, 

співпрацювати за межами військових статутів. Зокрема, це стосується 
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поховання полеглих вояків на міжпозиційній території, пошук продуктів 

харчування та будівельного матеріалу для жител тощо. Та мали місце й дещо 

особливі різновиди небойових контактів. Йдеться про так звані фронтові 

перемир'я (замирення) або ж братання між солдатами ворогуючих армій. Дуже 

відомими завдяки відображенню в масовій культурі стали різдвяні перемир'я на 

Західному фронті. Інформацію про такі явища на Східному фронті тривалий 

період часу не була об’ємною і в основному стосувалась братань на кінцевому 

етапі війни. Розглядались ці події крізь призму передреволюційного становища 

в Російській імперії у 1917 р. 

Нині публікація нових джерел, особливо низового походження 

(безпосередньо від учасників подій) [3] дають нам змогу розглянути 

проблематику небойових контактів між арміями на Східному фронті більш 

широко. Дослідники фіксують подібні випадки вже в 1914 р., але значного 

розвитку вони набувають роком пізніше. Пояснюється це знову ж таки із 

закінченням відносно маневреного періоду бойових дій і початком позиційних 

боїв [2]. 

Особливого розмаху небойові контакти досягали в період великих релігійних 

свят, Різдва та Великодня. Зокрема, у 1916 р., коли Великдень в один день 

святкували православні й католики [1, c. 32]. Для нас особливо цікавим є те, що 

різдвяні й великодні замирення часто відбувались на українських землях, де на 

той час проходила лінія зіткнення в основному між російською та австро-

угорською арміями. Маємо чимало свідчень таких подій у вояцьких листах. 

Наприклад, один з них (переклад з рос. І. С.): «На перший день Австрійці 

прийшли до нас принесли горілки а наші пішли до них взяли хліба ковбаси та 

сала і так ми пасху справляли грали на гармошці балалайці і наші понапивались 

горілки а ночували в їх окопах» [3, c. 405]. З порівняно великої кількості таких 

повідомлень можемо виокремити особливості великоднього перемир'я. 

Зазвичай воно передбачало зустріч на нейтральній території і відвідування 

місця розташування когось із супротивників. Наявне було також обдаровування 

різними речами, переважно продуктами харчування. Серед останніх були й 

обрядові страви, паски, крашанки (!) [3, c. 405]. Невід'ємною складовою таких 

зустрічей був і алкоголь. Також вояки могли виконувати пісні за допомогою 

музичних інструментів, танцювати [3, c. 407-408] тощо. Слід зауважувати, що в 

таких імпровізованих святкуваннях приймали участь не лише солдати, а й 

офіцери. Згадуються навіть випадки спільного фотографування супротивників 

[3, c. 407]. Що могло цьому всьому сприяти? Дослідники наводять багато 

чинників. Це і спільне соціальне походження переважної більшості рядового 

вояцтва з обох таборів, обопільне небажання війни і втома від бойових дій тощо 

[1], [2]. 

 Додамо до цього, і зауважимо, що значне сприяння таким подіям також 

відбувалось завдяки етно-конфесійним чинникам. Зокрема, якщо розглядається 

російська та австро-угорська армії, то можемо відзначити у деяких випадках 

відсутність мовного бар'єру між вояками і конфесійна спорідненість між 

солдатами Австро-Угорщини та Російської імперії. 
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Наголосимо на тому, що подібні практики відбувались і по відношенню до 

німецьких вояків. На відміну від австро-угорської армії, тут постає проблема 

мови і конфесії. Та як раз такі випадки підкреслюють існування розуміння 

приналежності до глобального християнського світу. Цікавий факт, що на 

Кавказькому фронті таких випадків спонтанного перемир'я не фіксується [4, c. 

118]. Таким чином, підкреслюємо, що релігійний фактор був дуже важливим у 

формування небойових контактів між ворогами і сприяв їх зближенню, як би це 

дивно не звучало в умовах війни.  

Кульмінацією у розвитку небойових контактів стають братання, вже як 

різновид протесту проти війни шляхом відмови від участі у бойових діях [4, c. 

117]. За таких умов низова ініціатива подібних практик переходить до 

командування військ, які розглядають це вже як метод боротьби [1, c. 37]. На 

прикладі російської імператорської армії ми можемо простежити, як з часом 

братання від явища у повсякденному житті перетворюються на ознаку розкладу 

армії. 

Отже, небойові контакти на Східному фронті Першої світової війни набули 

значного поширення. Їхня практика стала доволі частою у вояцькому 

повсякденні ворогуючих армій. Подібні контакти мали вигляд святкового 

перемир'я, або братання. На нашу думку, важливо розрізняти обидва явища, 

оскільки, в цілому, їхня природа може бути спільною (втома від війни і 

бажання миру), та все ж чинники різними (ініціатива від вояків чи від 

командирів).  
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Газета «Нова Рада» як джерело вивчення національно-культурної 

політики Української Держави  

Лютнева революція 1917 р. в Росії принесла свободу друкованого слова і на 

українські землі. Чисельність та розмаїття періодики стрімко зростали: якщо 

напередодні революції тут налічувалося тільки 6 друкованих видань, то станом 

на 1918 р. – вже 212 часописів [1, с. 257]. Серед них – щоденна газета «Нова 

Рада», перший український друкований орган, який почав видаватися у цей 

період. Перший номер щоденника побачив світ 25 березня 1917 р., а виходив 

він до початку 1919 р., коли Директорія УНР залишила Київ.  

Часопис став офіційним органом українських соціалістів-федералістів, однак, 

попри відчутне ідеологічне забарвлення, видавці та автори зуміли надати 

«Новій Раді» загальнополітичного характеру, щоб залучити якнайширше коло 

читачів. Дослідники зазначають, що в період Гетьманату П. Скоропадського 

видання перебувало у «м’якій» опозиції до влади [2, с. 138]. Основне вістря 

критики спрямовувалося проти економічної політики уряду Української 

Держави та обмеження демократичних свобод. Через ці протиріччя часопис у 

період із квітня до грудня 1918 р. неодноразово стикався з цензурою та 

матеріальною скрутою, існувала ймовірність закриття видання.  

Натомість, у царині національно-культурної політики у видавців «Нової 

Ради» було набагато більше точок дотику із владою, що сприяло об’єктивному 

та всебічному висвітленню цих процесів на шпальтах газети. Насамперед, 

ідеться про українізацію державної служби та освіти. Значна увага приділялася 

також Українському телеграфному агентству: автори часопису критикували 

УТА за потурання «москвофільсько-чорносотенним елементам», проте 

схвалювали наявність у конторах телеграфу україномовних коректорів [3, с. 2]. 

Українізація чиновницького апарату та діловодства просувалася складно. В 

одному з квітневих номерів газети надруковано «Бесіду з Гетьманом», де 

останній визнає, що «широкі кола українського населення не говорять по-

українському, тому українська мова не може бути єдиною мовою», але 

«кожному з урядовців треба дати можливість на протязі кількох місяців 

вивчити українську мову; ті ж, хто не використає цього строку, будуть усунені» 

[4, с. 2-3]. Утім, незважаючи на вказівку гетьмана, «Нова Рада» часто 

повідомляла про держслужбовців, які змушували підлеглих звертатися до них 

винятково російською мовою, відмовлялися вивчати українську на курсах, а 

також повертали документи, написані державною мовою, назад для перекладу.  

Найбільших успіхів у цій справі вдалося досягти Міністерству шляхів. 

Профільний міністр Б. Бутенко видав накази про українізацію відомства, 

ведення урядового листування державною мовою, запровадження обов’язкових 

курсів української для робітників зі сфери шляхів сполучення. Станом на 
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жовтень 1918 р. 42 службовці Південно-Західної залізниці були звільнені без 

права повернення на роботу через відмову вивчати державну мову [5, с. 250]. 

Такий підхід дав позитивні результати, українська мова впевнено входила до 

людського повсякдення.  

Приклади українізації залізниці знаходимо в рубриці «Урядова термінологія» 

у червневому номері. Там наведено українські відповідники, які будуть 

запроваджуватися замість російських терманів: «поҌздъ – валка», «вокзалъ – 

залізничний двірець», «залъ ожиданія – дожидальня», «отправка поҌздовъ – 

вирядка валки», «скорый поҌздъ – хутка валка», «рельсъ – рейка», «Залъ І, ІІ и 

ІІІ-го класса – Світлиця І-ї, ІІ-ї й ІІІ-ї кляси», «буфетъ – шахварня», «вестибюль 

– сіни» [6, с. 2]. 

Часопис докладно висвітлює і українізацію освіти – відкриття українських 

шкіл, гімназій, двох державних університетів. Важливим кроком міністра 

освіти М. Василенка став наказ про те, щоб «атестати про скінчення середньої 

школи видавалися писані двома мовами: українською і російською, при чому 

основною мовою повинна бути українська» [7, с. 3].  

Проте уряду вдалося врегулювати не всі проблеми в освітній галузі. Зокрема, 

харківські студенти у листі до редакції скаржилися на викладання у навчальних 

закладах: «Скрізь панує російська мова, на лекціях тільки й чути «россія», 

«малороссія», «юго-западный край»… Рідко коли який з професорів добавить 

«теперешняя Украйна». Деякі з професорів роблять це по привичці, але не без 

того, щоб не робив дехто цього і «не без задней мысли» [8, с. 3]. 

Газетні матеріали повідомляють про впорядкування мережі бібліотек в 

Україні, намір заснувати у Києві велику книгозбірню всесвітнього типу, а 

також книжкові новинки. Серед них – «Міжнародне положення України і 

Росія» Д. Донцова, українські граматики, «Букварь» С. Русової, ілюстровані 

азбуки для дітей, оповідання з історії України та твори, присвячені Т. 

Шевченку.  

Культурне життя вирувало, постало питання про створення Української 

національної опери під керівництвом М. Садовського, відбувалися виступи М. 

Заньковецької. Влаштовувалися кінематографічні вистави, виручені під час 

яких гроші спрямовувалися «на фонд пам’ятника забитим студентам та 

школярам під Бахмачем і Крутами» [9, с. 4]. Однак, не всі заходи уряду в 

культурній сфері редакція оцінює схвально. Так, П. Мазюкевич обурився 

внесенням до Ради Міністрів доповіді про ліквідацію пам’яток самодержавства. 

Він називав цю ініціативу «продовженням славетного московського культур-

вандалізму» і зробив висновок, що «тільки шляхом організації кращої за 

московську державності можна стерти спомини про минуле в серцях і душах 

людей» [10, с. 2].  

Серед недоліків культурної політики Гетьманату газета висвітлює і заборону 

на проведення панахиди та маніфестації на знак пам’яті про гетьмана І. Мазепу. 

Однак, із часопису дізнаємося, що панахиду таки відправили 14 жовтня 1918 р. 

у брамі Софійського собору під пильним наглядом німецького війська й одразу 

по двох гетьманах – І. Мазепі та Б. Хмельницькому: «Присутні виконали «Ще 

не вмерла Україна», «Заповіт» і «Не пора». Потім пішли до пам’ятника Богдана, 
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де навколішках співали також «Заповіт», а потім виконали гимн… Кілька 

чоловік в цей мент камінням збивали написи на пам’ятнику «единая недҌлимая 

Россія» і «волім под царя восточного». Присутні щиро вітали це гучним – 

«слава». Нарешті слова на пам’ятнику заліпили папером» [11, с. 2]. 

Отже, «Нова Рада» як одне з найпопулярніших українських видань свого 

часу є цінним джерелом про національно-культурну політику гетьманського 

уряду. Дослідник може знайти тут унікальні інтерв’ю, листи до редакції, 

розлогі критичні матеріали. З огляду на значний інтерес істориків до періоду 

Української революції, зростає потреба введення до наукового обігу 

української періодики, яка в комплексі з іншими джерелами допоможе 

досліднику отримати повніше уявлення про минуле. 
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Алхімія та алхіміки 
Одним з найцікавіших явищ у світовій історії є алхімія, хоча саме розуміння 

її в сучасності багато в чому є спотвореним і неточним. Алхімія – це складне і 

багатогранне явище. Алхімія була частиною езотеричних доктрин Єгипту, 

Китаю, Тибету, Індії, Палестини, Аравії та Греції.  

До видатних алхіміків Європи можна віднести Альберта Великого, Роджера 

Бекона, Аполлонія Тіанського, Раймонда Луллія, Арнольда з Вілланова, Жана 

де Менга, Ніколя Фламеля, Джорджа Ріплі, Василя Валентина, Бернарда 

Тревізана, Парацельса та Джона Ді. Вони проводили експерименти за 

допомогою алхімічних інструментів (посудин різної форми, перегонних кубів) і 

атанору – печі для плавління. Ці досліди слугували у майбутньому розвитку 

хімії як науки [12].  

Актуальність обраної теми полягає в тому, що останнім часом у світі, у т. ч. і 

в нашій країні, намітилася тенденція зацікавленості окультними і герметичними 

практиками – астрологією, магією і алхімією. Але, незважаючи на це, до кінця 

залишається нез’ясованим що ж таке алхімія і яке її місце в історії. Слід 

зазначити недостатню практичну розробленість даної проблеми. Незважаючи 

на те, що робіт з питання алхімії останнім часом з'являється все більше і 

більше, велика кількість їх носить описовий характер, пов'язаний з чисто 

хімічними експериментами: М.П. Холл, В.Л. Рабинович, Ю.І. Соловйов, М. 

Еліаде, К.Г. Юнг, В.В. Винокуров, О.О. Жеребцов, С.В. Пахомов та А. Пуассон.  

З одного боку, алхімія існувала у вигляді магії, з іншого боку – поєднувала в 

собі межі різних релігій. У зв'язку з цим, необхідно провести систематизацію і 

узагальнення уявлень про алхімію, вироблених в рамках праць дослідників. 

Тому, вивчення даної теми є досить актуальним, адже вона не піддавалася 

комплексному дослідженню.  
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Серед джерел слід виокремити алхімічні трактати: насамперед, це праця 

німецького філософа-теолога Альберта Великого (Альберта фон Больштедта) 

«Libellus de Alchimia» [1] (з лат. - Малий алхімічний звід) (ХІІІ ст.). Відомий 

представник середньовічної схоластики, домініканець, визнаний католицькою 

церквою Учителем Церкви надав у трактаті докладний опис обладнання і 

технології досліджень по алхімії, по суті – це вступ в Алхімію, знайомство з 

цією наукою, у ньому містяться найважливіші основи та практичні вказівки по 

засвоєнню навичок алхіміка. Альберт Великий був учителем видатного 

філософа Середніх століть – Фоми Аквінського та виклав і прокоментував 

майже всі роботи Арістотеля.  

Англійський учений, францисканський теолог і філософ, монах Роджер 

Бекон (XIII ст.) – молодший сучасник Альберта. Традиція приписує йому ряд 

алхімічних творів: «Оpus majus», «Оpus minus», «Оpus tertium» (з лат. - Велике, 

Мале і Третє Діяння) – твори, що містять відомості з різних областей 

середньовічного природознавства: оптики, алхімії, астрології. Його «Зеркала 

алхимии» (ХІІІ ст.) [2] – це універсальна досвідчена наука, яка, хоч і заснована 

на «досвіді» і споглядальному спостереженні, лише ілюстрація і підтвердження 

«досвіду внутрішнього», пов'язаного з інтуїтивним актом божественного 

осяяння; вона є узагальненим викладом ідей алхімії. 

Один з найцікавіших алхімічних текстів – це «Rosarium philosophorum» 

(1550) [4]. Це відома серія з 20 малюнків на дерев'яних дощечках. Анонімний 

автор – безумовно філософ, він упевнений, що алхімія пов'язана не з 

ординарним виготовленням золота, а з філософськими секретами. Для 

алхіміків-філософів золото, безсумнівно, мало символічну природу. 

Перетворювач – вище перетвореного, перетворене – виявляє магічні 

властивості філософського каменю: «Пойми, сын мудрости, что сообщает этот 

драгоценный камень… и мой свет побеждает всякий свет и моя добродетель 

всякую добродетель превышает… я порождаю свет, и темнота тоже моей 

природы» [13, с. 143]. 

Трактат «Химическая псалтирь или философическая ручная книга» (ХVI ст.) 

приписується авторству середньовічного швейцарського лікаря Теофраста 

Парацельса. Він був практиком і чітко висловлював думку, що алхімія – це не 

процес отримання чогось із нічого: це процес збільшення та покращення того, 

що вже існує. «Все Философские писания, трактующие о высокой 

Герметической Медицине, суть не что иное, как лабиринт, в котором ученики 

искусства впадают в тысячи заблуждений и избирают ложные пути…Истинное 

Искусство окружено многими заблуждениями, которые вас легко сбить с толку 

могут» [5, с. 1], – мудро застерігає автор, який один із небагатьох 

середньовічних алхіміків достатньо тверезо відносився до теорії герметизму та 

більш за все довіряв своєму власному досвіду. 

 Ще одне цікаве джерело – «Viatorum spagyricum» Генріха Джеймсталера 

(1625) [3]. На жаль, відомостей про автора ми не маємо, але образ Ребіса 

з’являється у творчості Василя Валентина (лат. Basilius Valentinus) ще в 1613 р. 

– монаха-бенедектинця, алхіміка, що жив в XIV або XV ст. в Ерфурті 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Basil_Valentine&usg=ALkJrhgUTGvkqLoQ-ucWbPyhKe8wD-H5zQ
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(Германія). Ребіс (лат. res bina, що означає подвійну або потрійну речовину) 

являється кінцевим продуктом алхімічного opus magnum (лат.) або Великого 

Діяння (мал. 1). Він вважається першовідкривачем соляної кислоти, залізного 

купоросу, сурьми та ядів. Його напрацювання з успіхом використав Теофраст 

Парацельс століттям поспіль [7]. Я вважаю за можливе припуститися думки про 

належність авторства «Viatorium spagyricum» Василю Валентину, хоча, 

ймовірно, в тогочасних умовах і це ім’я було псевдонімом. «Все существует в 

троице, но только в четвёрице обретается радость» [13, с. 162], – пише автор 

про квадратуру кола [6], ймовірно, завуальовано сповіщаючи про важливість 

елементу Філософського Азоту. Після стадій гниття та очищення з розділенням 

протилежних якостей речовини, ці якості знов з’єднуються у т.зв. 

«божественого гермафродита» – у примирення духа та матерії, істоту з 

чоловічою та жіночою головою в одному тілі (мал. 2). Сонце та Луна 

відповідають чоловічій та жіночій половинкам (Червоний Король та Біла 

Королева – у розенкрейцерів [14]), а в трактаті, ймовірно, на нашу думку, 

чоловічо-жіноча діхтомія – це ртутно-сіркова складова філософського каменю, і 

тому принцип алхімічної трансмутації чоловічої та жіночої статей охоплює 

крилатий шар Хаосу... 

 «Cabala Mineralis manuscript» – це рукопис, що зберігається в британській 

бібліотеці й включає в себе малюнки, виконані аквареллю та латинські 

коментарі до них. Рукопис датується кін. XVII ст. Це одна з небагатьох каббал, 

що не пов’язана з Іудеєю, тобто «чисто» алхімічний рукопис, але він 

підписаний ім’ям раввина Симеона Бен Кантара. Символіко-алегоричні образи, 

що у різних варіаціях з’являються у середньовічних рукописах та на мідних 

гравюрах періоду ренесансу та бароко, ставили своєю метою не просвітлювати 

сторонню людину, а допомогти посвяченому у вчення при медитації, тому і 

малюнки разом із надписами «Cabala Mineralis manuscript» алегорично 

сповіщають нам про необхідність розчинення у двох-трьох частках Меркурія 

(ртуті) однієї частини Місяця (ймовірно, металевого срібла) або Сонця 

(аналогічно - металевого золота), але вже в Меркурії або в духовній формі (!). А 

саме, вони повинні бути розчинені в Меркурії, а потім неодноразово 

випаровуватися до досягнення повного Меркурія (кінцевого продукту 

початкової фази Великої Праці). 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy&usg=ALkJrhheAAyRPqwaB-8OqbT7ZojiQzYUbQ
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 У статті ставиться завдання розглянути етимологію поняття «алхімія», 

проаналізувати і узагальнити основні ідеї, концепції та теорії алхімії, виявити 

основу символічно-знакової системи алхімічного знання і показати вплив 

герметичних наук та релігій на алхімію.  

 Традиційно прийнято вважати, що термін, як і саме вчення, походить зі 

Стародавнього Єгипту, де алхімія зародилася у жрецькому середовищі, а вже 

подальше поєднання давньоєгипетських знань та ідей античних філософів 

дозволило виникнути в ІІ-VІ ст. н. е. алхімії як явищу [11]. Надалі, алхімія була 

пов'язана з діяльністю арабських філософів, потім вона, як вже сформоване 

вчення, повертається знову до країн західної Європи і розвивається у працях 

філософів Альберта Великого, Роджера Бекона, Василя Валентина, Раймонда 

Луллія, Джорджа Ріплі та ін. Це був період розквіту алхімії в Європі. Свій 

розвиток вона продовжує в епоху Відродження, найвідоміші її представники – 

зокрема Парацельс і Ніколя Фламель. Надалі, з розвитком природничих ідей і 

відкриттям нових хімічних елементів алхімія поступово втрачає свою 

актуальність і занепадає, хоча у ХІХ ст. і продовжують ще існувати алхімічні 

товариства, а у ХХ ст. проводив свої досліди легендарний Фулканеллі. 

 Алхімії як магічно-філософському вченню притаманні такі ідеї, як єдина 

природа речовини – першоматерії (мал. 3); процес отримання «філософського 

каменю» (Велике діяння – Opus magnum – з лат.); теорія про три елементи 

(«Сірка», «Ртуть» і «Сіль» (Миш’як)), на які розпадається першоматерія, при 

цьому вона не суперечить теорії чотирьох першоелементів («Земля», «Вода», 

«Повітря» і «Вогонь», до яких ще було приєднано п’ятий – «Квінтессенцію») 

[10]; а також теорія про універсальний розчинник – Алкагест [9, с. 58]. 

 Алхімія мала свою ієрархію «досконалості» металів; їх було відомо всього 

сім: золото, срібло, олово, свинець, мідь, залізо та ртуть, яка поряд із сіркою 

вважалася матір'ю металів; якість металу оцінювалася за чистотою ртуті і сірки, 

які містилися в ньому. 
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 Алхімія мала розвинену символічно-знакову систему; в основі алхімічного 

символізму лежать уявлення про гілозоізм, тобто єдність і неподільность живої 

та неживої природи, тому процеси часто виражені через символи тварин 

(Дракон, Ворон, Лебідь) [15] і рослин (Дерево) [8] (мал. 4). Також, на символізм 

алхімії вплинули і інші герметичні науки, наприклад з астрології алхімія 

сприйняла символіку планет (Сонце асоціювалося із золотом, Місяць – із 

сріблом, Венера – з міддю, Марс – із залізом, Юпітер – з оловом, Меркурій – зі 

ртуттю, Сатурн – зі свинецем; тобто всі відомі на той час планети). На 

алхімічний символізм вплинула і символіка античних релігійно-філософських 

шкіл, так з античності були прийняті геометричні позначення першоматерії; 

вплинула на алхімію і християнська символіка. Деякі дослідники вбачають 

зв'язок між еллінсько-єгипетською, арабською, європейською алхімією і 

платонізмом, пізньоантичним гностицизмом, християнством, неоплатонізмом, 

зороастризмом, маніхейством і суфізмом. 

 Отже, можна узагальнити цю інформацію і зробити висновок, що алхімія – 

це середньовічне релігійно-філософське, містично-герметичне, складне і 

багатогранне вчення, яке формально було спрямоване на пошуки 

«філософського каменю», щоб з його допомогою будь-які метали 

перетворювати в золото, та винахід «еліксиру безсмертя», інколи – штучне 

створення живої істоти – гомункула, але фактично поєднувало в собі елементи 

різноманітних філософських течій, що існували на той момент з астрологією, 

магією та релігійною практикою; воно було поширене у багатьох країнах світу, 

і сягало своїми витоками сивої давнини.  
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Олександра Коломієць 

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Розписна кераміка як джерело у вивченні повсякденного життя 

Стародавньої Греції 

Археологічні знахідки свідчать, що антична кераміка була поширена не лише 

на самому Балканському півострові та у грецьких колоніях (західне узбережжя 

Малої Азії, острови Егейського моря, узбережжя Північного Причорномор’я, 

острови Крит та Кіпр, Південна Італія), а й на території країн, з якими Еллада 

вела активну торгівлю – Єгипет і Північна Африка, Скіфія, Фракія, Фінікія, 

Етрурія та Близький Схід. 

Греки використовували керамічний посуд для різних цілей: приготування, 

зберігання, вживання їжі (амфора, лебес, несторіда, пеліка, піфос, рибне блюдо 

й стамнос), вина й води (аскос, гідрія, дінос, кіаф, кілік, котіла, кофон, кратер, 

мастос, ойнахойя, псіктер, рітон й скіфос); зберігання ароматичних речовин і 

для весільного обряду (алабастрон, амфоріск, арібалл, лебес, гамікос, лагінос, 

лекана, лекіф, лідіон, лутрофор, ольпа, племохойя, піксіда, епінетрон й епіхізіс); 

ритуалів поховання та жертвоприношень (гідрія-кальпіда, гуттус, калаф, 

кернос, лекіф, лутрофор й фіала). 

Процес виготовлення античної кераміки науковці реконструюють за 

результатами розкопок античних гончарних майстерень і подальших хімічних 

аналізів глини та домішок кераміки. Джерелами інформації також є самі 

зображення майстерень і гончарів на посуді, зокрема на десятку аттичних ваз і 

беотійському скіфосі можна побачити процес виготовлення посуду. Дослідники 

відновили процес підготовки глини: вона часто замочувалася на місці 

видобутку та змішувалася з домішками, що надавали їй колір та міцність після 

випалу. Наприклад, дослідник В.Д. Блаватський зазначає, що коринфська глина 

– жовта, аттична – червона, нижньоіталійська – бура [4].  

Далі, глину очищали шляхом промивки і довго витримували у вологому 

стані, щоб вона стала еластичною. Якщо вона була надто рідка, її змішували з 

піском, битою керамікою, або органічними домішками. Далі гончарі формували 
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свої вироби, прикрашали (розписом, продряпуванням, ліпниною чи лаком) і 

декілька разів піддавали обпалу. Іноді знаходять підписи на античному посуді: 

гончарі Тлесон і Ерготел підписувалися «Син Неарха». Неарх же ставив свій 

підпис і як гончар, і як вазописець. Однак, підписи на розписаних вазах 

зустрічаються дуже рідко (лише 900 з 70 000 відомих ваз). Найбільш відомими 

гончарами є Нікосфен і Ексекій. Іноді зустрічаються вази, підписані двічі, якщо 

над ними працювало два майстри: гончар і вазописець. 

Важливими центрами гончарного мистецтва вважаються грецькі Афіни і 

аттичний Коринф, а також області Беотія і Лаконія, з яких готову продукцію 

експортували у різні куточки світу. Сюжети розпису брали з міфів про грецьких 

богів та героїв, або з побуту, наприклад – зображувалися майстерні, весілля, 

змагання, прийом їжі, збирання врожаю та інше.  

Вивчення даного питання залишається актуальним донині, так як інтерес до 

історії Стародавньої Греції ніколи не згасає, а матеріал для дослідження 

археологічних розкопок поповнюється кожен рік. Відвідавши в 2015 р. у 

рамках занять в Малій академії наук майстер-клас «Антична кераміка» у 

Київському Національному музеї історії України й екскурсію у Реставраційну 

майстерню НМІУ та протягом 2016-2017 рр. – Київський, Одеський, 

Миколаївський і Чернігівський історичні та археологічні музеї (які мають 

прекрасні колекції античних знахідок), а також Національний історико-

археологічний заповідник «Ольвія», о. Березань, Білгород-Дністровський 

краєзнавчий музей «Аккерманська фортеця» із залишками античного поліса 

Тіри та Національний заповідник «Херсонес Таврійський» (ще у 2012 р.), я 

зацікавилася дослідженням основних етапів становлення грецької розписної 

кераміки: крито-мінойським вазописом, геометрикою, орієнталізуючим стилем, 

чорно- і червонофігурним стилем, вазописом на білому тлі (мал. 1). 

Основним джерелом існування Стародавньої Греції було сільське 

господарство. На чорнофігурній амфорі можна побачити як вирощували 

оливкові дерева та збирали врожай. Виноградники влаштовували на схилах гір 

[9]. Греки любили зображувати грона винограду на посуді, наприклад на 

відомому кіліку з Вульчі. Процес збирання й чавління відображено на амфорі й 

мисці. Зернові культури вирощували на родючих землях. Багато селян тримали 

худобу. Збереглися зображення, які свідчать, що греки займалися конярством. 

Від корів, овець і кіз (зображення на кіліку і ойнохойї VІ ст. до Р.Х.) 

отримували молоко, м'ясо вживали в їжу, а із шкур виробляли шкіри [1]. Биків 

використовували при оранці (зображення на кратері й мисці), а мулів – для 

перевезення вантажів [6]. У селищах тримали свиней і домашню птицю - на 

чорнофігурній гідрії зображені півні, на кіліку та ойнахойях з Родосу й Мілету 

– гуси. Греки активно займалися рибальством: існують зображення хлопчика-

рибалки й рибальського човна. Зображення різних морських створінь можна 

знайти, зокрема, на вазах мінойського періоду, формі гуттуса у вигляді мушлі, 

рибних блюдах і на відомому кіліку з Вульчі (зображення човна, дельфінів і 

грон винограду). Більшість жителів Греції харчувалася хлібом, сиром, 

оливками або фініками, кашею, овочами і фруктами, вином або водою [2], а 

заможні люди – більш різноманітно. Полювання на зайців, оленів і кабанів 
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давало можливість вживати м'ясо [5]. Сцени полювання на левів і пантер можна 

зустріти на кіліку VІ ст. до Р.Х. [10], що зберігається у Московському ДМОМ 

ім. Пушкіна. У теракотових вуликах тримали бджіл [9]. 

 

 
 

Греки займалися різними ремеслами. На коринфській пінаці з Пентескуфії 

збереглися зображення гончарів [1] та їх майстерень. Існують зображення 

процесу підготовки глини, ліплення на гончарному колі і розмальовування 

посуду. Греки займалися ковальством [3], яке можна побачити на 

чорнофігурних вазах. Крім цього, шили взуття, ткали на вертикальному 

верстаті (зображення на лекіфі VІ ст. до Р.Х.) [2] і пряли пряжу (зображення на 

оносі V ст. до Р.Х.) [8]. На канфарі збереглося зображення, де жінки набирають 

воду у гідрії і несуть їх на головах. Звісно, греки активно вели торгівлю [11], як 

на суші, так і на морі – у цьому можна пересвідчитись на зображеннях чорно- і 

червонофігурних амфор, а також видобували корисні копалини, дорогоцінні 

метали й каміння (зображення на коринфській керамічній дошці VІ ст. до Р.Х.) 

[2]. 

Збереглося зовсім небагато грецьких жител, тому не можна з упевненістю 

говорити про те, як виглядав звичайний будинок [5], але відомо, що грецьке 

житло будувалося навколо внутрішнього дворика. З нього двері вели до 

кімнати першого поверху з земляною долівкою. Вікна, що виходили на вулицю, 

були маленькими і закривалися віконницями. Дах був покритий керамічною 

черепицею. Чоловіки і жінки мали окремі кімнати [5]. Жіноча частина будинку 

називалася гінекей, там займалися господарством, пряли, вишивали і 

розважалися з подругами. Чоловіки їли і зустрічалися з друзями в кімнаті, яка 

називалася андрон. Вони напівлежали на лежаках (зображення на чорно- і 

червонофігурних вазах, а також на Дипілонській амфорі VІІІ ст. до Р.Х.), їх 

обслуговували раби. На кухні було відкрите вогнище для приготування їжі [3]. 

У дворі зазвичай стояв вівтар, тут же знаходився колодязь. Меблі 

виготовлялися з дерева. У великому ходу були лавки з широко розставленими 

ніжками, іноді складними. Жінки сиділи на стільцях з вигнутою спинкою 

(клісмо-сах) [12]. Столи були круглими, овальними або прямокутними і 

зазвичай низькими, з тим, щоб їх можна було прибрати під ложе, коли вони не 
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потрібні [12]. Жінки в Греції зберігали дрібні особисті речі (ювелірні вироби й 

косметику) у невеликих скриньках-піксидах, одяг та постільну білизну тримали 

у скринях. Кімнати освітлювалися невеликими світильниками з кераміки, 

бронзи або срібла, в яких горіла олія [9]. 

Грецький одяг був простим: і чоловіки і жінки одягалися в тканини з вовни 

або льону, обертаючи їх навколо тіла у вигляді туніки або плаща [2] (збереглося 

зображення виготовлення тканин і прядіння пряжі). Розкішні тканини 

привозили з Єгипту, Персії та Фінікії (що свідчить про морську торгівлю). Бідні 

носили одяг з матерій із нефарбованої вовни, або небіленого льону [6]. Основне 

жіноче плаття називалося хітон – його можна побачити на червонофігурній 

піксиді V ст. до Р.Х., він був двох видів: дорійський (верхню частину тканини 

складали і обертали навколо тіла, залишаючи одну сторону відкритою) та 

іонійський (застібався в декількох місцях уздовж руки) [12]. Іншим видом 

жіночого одягу була прямокутна накидка – гіматій. Зображення на вазах дають 

уявлення про те, що в архаїчний період в моді були яскраві тканини з 

малюнком, і жіночий одяг був прилеглий. Пізніше одяг шили з однотонної 

тканини, але іноді прикрашали кольоровим поясом або орнаментом по краю [5]. 

Жінки, як і чоловіки, носили сандалі без каблука, які зав’язували на нозі. Коли 

виходили з дому, жінки покривали голову покривалом. 

Грецькі чоловіки носили просту туніку, зшиту з одного боку і застебнуту на 

одному або двох плечах. Ремісники і раби часто користувалися тільки 

пов'язкою на стегнах. Чоловіки також носили гіматій, а короткий одяг для 

молоді – хламіду – використовували для полювання й верхової їзди [12]. У неї 

вдягалися солдати. Носили також сандалі, солом’яні капелюхи і чепці. Грецькі 

ювеліри робили різноманітні прикраси з золота, срібла, коштовного каміння [2], 

які зображувалося на античному посуді, наприклад, існують зображення 

сережок, намиста і прикрас у волоссі.  

У період архаїки грецькі чоловіки носили довге волосся (іноді перев'язане 

навколо голови стрічкою) і довгі бороди. У класичний – зачіски і бороди стали 

коротшими. У період еллінізму у чоловіків увійшло в моду бути гладко 

поголеними [2]. У жінок волосся також було довге, яке в архаїчний період воно 

перехоплювалося стрічкою, а в класичний зазвичай зачісувалося наверх. 

Зачіска утримувалася стрічками, діадемами, сітками або шарфами. У період 

еллінізму було в моді хвилясте і кучеряве волосся [2]. Все це можна побачити 

на давньогрецькій кераміці. 
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 На дозвіллі греки займалися різноманітними спортивними вправами та 

іграми. Найпоширенішою була гра в м'яч, хоча вона так і не вийшла за межі 

навчального майданчика й гімнасії і не досягла високого рівня великого 

змагання – «агона» [12]. Славилися і стародавні Олімпійські ігри, що включали 

бігові дисципліни, п'ятиборство (стрибки, метання диску й списа, змагання з 

бігу та боротьби), бокс, боротьбу, панкратіон і кінні змагання – всі види 

знайшли своє відображення на кераміці. 

 Крім спорту, греки присвячували свій вільний час і таким світським 

розвагам, як бенкети, сімпосіони [12] (мал. 2), де вели бесіди на серйозні теми – 

філософські, літературні, життєві, запрошували поетів, танцівниць і музик.  

 Відомі були грекам також настільні ігри: однією з найбільш поширених був 

коттаб, що вимагав від гравців вміння певним способом вилити залишки вина з 

чаші [7]. Крім цього, греки знали і гру, близьку до шахів або до шашок – 

петром. У неї грали навіть герої Гомера, пересуваючи кістки або камінчики на 

спеціально підготовленій дошці, однак про правила цієї гри нам нічого не 

відомо [5]. 

 Таким чином, можна зробити висновок, що вивчаючи розписну кераміку 

Стародавньої Греції можна відтворити побут того чи іншого періоду. 

Список використаних джерел та літератури 
1. Блаватский В. Д. История античной расписной керамики. - М.: 

издательство МГУ, 1953. – 304 с. 

2. Бордман Дж. Материальная культура архаической Греции / Кембриджская 

история древнего мира. Т. III, ч. 3: Расширение греческого мира. М., 2007. - 555 

с. 

3. Борзова Е.П. - История мировой культуры – СПб., 2001. – 672 с. 

4. Горбунова К.С, Передольская А. А. Мастера греческих расписных ваз. Л., 

1961. – 118 с. 

5. Коллинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады. - М., 1977. – 344 с.  

6. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М., 1990. - 

456 с.  

7. Максимова М. И. Античные фигурные вазы. - М., 1916. – 416 с. 

8. Неверов О. Культура и искусство античного мира. Эрмитаж. Очерк-

путеводитель. М., 1981. – 188 с. 

9. Сидорова Н. А., Тугушева О. В., Забелина В. С. Античная расписная 

керамика из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина. - М., 1985. - 230 с. 

11. Скуднова В.М. Чорнофігурні лекіфи з архаїчного некрополя Ольвії / 

Археологічні пам’ятки УРСР. Т. VІІ. - К.: видавництво АН УРСР, 1958. – 157 

с. 

12. Таруашвили Л.Н. Искусство Древней Греции. Словарь. М., 2004. – 336 с. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://www.sno.pro1.ru/lib/kumanec/index.htm


94 
 

Олександр Кочерга 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Початкова та середня освіта на Полтавщині в період  

німецької окупації 1941-1943 рр. 

Нацистська політика в соціально-гуманітарній сфері на теренах окупованої 

України відзначалася очевидною непослідовністю. У вересні 1942 р. один із 

керівників Рейхсміністерства окупованих східних територій Третього рейху 

Бройтигам зауважив: «Неузгодженість німецької політики в Україні особливо 

вражає спостерігача. Кожна округа дотримується, так би мовити, своїх власних 

директив, які іноді стосуються навіть найменших деталей» [1, с. 78]. Одна із 

причин такої ситуації – відсутність єдиної стратегії щодо майбутнього 

окупованих українських територій. А. Гітлер та очільник Рейхскомісаріату 

«Україна» Е. Кох бачили Україну тільки в якості сировинного придатку, 

дешевої робочої сили та планомірної німецької колонізації. У той же час, 

підтримуючи основні ідеї націонал-соціалізму та розуміючи неможливість 

повного й остаточного знищення Росії внаслідок проведення нехай успішної, 

але однієї військової кампанії, рейхсміністр А. Розенберг пропонував 

перетворити Україну (в обмежених етнічних кордонах), у форпост Третього 

рейху для подальшої боротьби проти залишків російсько-більшовицької імперії 

[2].  

Попри беззаперечний авторитет фюрера на початок радянсько-німецької 

війни, в процесі встановлення і функціонування окупаційного режиму в Україні 

у деяких керівників військових і цивільних адміністрацій поступово 

формується розуміння абсолютної безперспективності застосування виключно 

методів терору і насильства. Основні питання дискусій стосовно освітньої і 

шкільної сфери були далекими від геополітичних сентенцій Розенберга: 

оптимальний рівень освіти українських працівників, доцільність існування 

національної інтелігенції та успішність боротьби із «жидо-більшовицькою» 

ідеологією на окупованих територіях.  

Ситуація неузгодженості освітньої та шкільної політики в окупованій 

гітлерівцями Україні в повній мірі знайшла своє відображення і на Полтавщині. 

У деяких районах області, підпорядкованих військовій адміністрації групи 

армій «Південь», школи відновлювали свою роботу в перші місяці окупації. За 

відсутності чітких директив стосовно упорядкування захоплених територій 

місцеві комендатури діяли так, як вважали за потрібне. Як наслідок, у вересні-

жовтні 1941 р. у Новосанджарському районі навчання повністю відновилося у 

31 народній школі, 12 неповних середніх (семирічних) і 5 середніх 

(десятирічних) школах. Всього в них працювало 479 вчителів та навчалося 4589 

учнів. До першого січня 1942 р. розпочали свою роботу більша частина шкіл в 

Опішнянському, Котелевському, Диканському, Решетилівському, 

Козельщанському, Полтавському та інших районах Полтавської області [3, с. 

81]. Сторінки місцевих окупаційних газет в жовтні-грудні 1941р. рясніють 

повідомлення про поновлення роботи шкіл у Градизьку [4], Котельві [5], В. 

Кринках [6], Козельщині [7] та в інших населених пунктах. 
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У відділі Полтавської Міської Управи розпочинається робота по складанню 

підручників для початкової школи. Першими до друку були підготовленні 

буквар і читанка для другого класу [8]. Районні та міські відділи освіти 

проводять семінари для вчителів, зокрема, історії та літератури [9]. 10.11.1941 

р. в Кременчуці відбулася окружна учительська конференція, участь в якій 

прийняли делегати п’яти районів [10]. Актуальним по мірках сьогодення 

виглядає відгук її учасника і дописувача кременчуцької газети «Дніпрова 

хвиля» В. Шинкаренка: «Вперше в своєму житті я відчуваю таке радісне і 

глибоке піднесення. Я розумію звідки воно походить: на нараді вчителів 

заговорили про потреби Нації на весь голос, про напрям українського 

шкільництва сьогодні…» [11]. Досить зворушливо, але наївно. Доля 

українського шкільництва була вже вирішена окупантами. 

З просуванням німецьких військ углиб СРСР відбувалося становлення 

цивільної адміністрації Рейхскомісаріату «Україна» на чолі Е. Кохом. У 1942 р. 

саме його розпорядженнями була унормована гітлерівська доктрина 

окупаційної освіти. Указом рейхскомісара від 12.01.1942 р. і подальшими 

директивами загальна освіта населення дозволялася тільки в чотирирічних 

школах. Указ від 13.08.1942 р. передбачав можливість навчання невеликої 

кількості відібраних учнів у технікумах. Розпорядження рейхскомісара від 

24.10.1942 р. остаточно припинило роботу усіх шкіл, крім народних з чотирма 

класами навчання. На цьому фоні заява новопризначеного гебіткомісара 

Полтавщини на зустрічі з українцями, що їм цілком достатньо буде початкової 

школи, була цілком зрозумілою [12, с. 339-340]. 

Незважаючи на жорстку офіційну позицію очільників нацистської влади, 

освітній процес в Рейхскомісаріаті «Україна» все ж тривав. Позитивну роль при 

цьому відігравали місцеві органи самоврядування – районні, міські та сільські 

управи. Створені за сприянням німецьких окупаційних адміністрацій, вони 

комплектувалися, як правило, місцевими мешканцями, які не сприймали 

комуністичного режиму, в більшості своїй прихильно ставилися до ідей 

національного відродження України та знаходились під впливом Похідних груп 

ОУН. Як наслідок, саме місцеві управи ініціювали формування органів 

управління освітою і створення нових навчальних програм та підручників, що 

ґрунтувалися на ідеологічних засадах українського національно-визвольного 

руху. 

Подібною була ситуація і на Полтавщині протягом 1942-1943 рр. Для 

прикладу можна взяти діяльність Зіньківської Районової Управи. 10 січня 1942 

р. завідувач відділу освіти і культури Управи Заєць М.П. звернувся до вчителів 

із повідомленням про відновлення роботи всіх початкових шкіл району, 

внесення змін до навчальних програм і підручників, про плани відкриття в м. 

Зінькові середньої школи-гімназії. Імовірно, у зв’язку із тим, що батьки не 

поспішали віддавати своїх дітей до народних шкіл, 29 січня 1942 р. Районова 

управа за погодженням з німецькою комендатурою в м. Зінькові видала 

Постанову про загальне обов’язкове навчання дітей віком від 7-ми до 12-ти 

років та про застосування адміністративної відповідальності у вигляді штрафу 

до громадян, які будуть ухилятися від навчання своїх дітей у школі [13]. 
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Величина штрафів була досить великою. Так, у квітні 1942 р. у Зіньківській 

управі староста Яновщини оштрафував шістьох мешканців села на 200 крб. 

кожного за те, що вони не посилали своїх дітей до місцевої школи [14, арк. 

119]. 

Утримання шкіл та вчительська заробітна плата знаходилася у 

відповідальності місцевих управ, які залишали у своєму розпорядженні частину 

місцевих податків і зборів. Кошторис витрат на утримання початкових шкіл 

Зіньківського району у другому кварталі 1943 р. становив 156 959 крб. Із них, 

на поточний ремонт, прибирання, придбання інвентаря, канцтовари та 

відрядження було витрачено 26600 крб. Зарплата учителів при цьому складала 

130 359 крб. Показово, що оплата праці педагогічних працівників в середньому 

була на рівні радянського часу – 300-400 крб. Її величина була дещо різною по 

районах та могла змінюватись по управах в залежності від наявності коштів. 

Наприклад, у Великопавлівській початковій школі № 1 Зіньківської управи 

загальна сума нарахувань заробітної плати за лютий 1943 р. складала 876 крб. 

При цьому, завідуючий Колісник М.І. отримав до видачі 381,07 крб., учитель 

Васелинка П.Д. - 304,68 крб., а техробітник - 150,00 крб. Звертає на себе увагу 

прогресивний прибутковий податок, що застосовувався на окупованих 

територіях. У завідуючого навчальним закладом податковий відсоток складав 

6,1 %, в учителя – 4,7%, а з техпрацівника податок взагалі не стягувався. У 

квітні 1943 р. нарахування заробітної плати в цій же школі вже становило 1344 

крб.  

Надбавки до заробітних плат у Зіньківському районі застосовувалися 

відповідно до стажу, освіти і посад у розмірах від 10 до 50 %. У самому 

Шкільному відділі Районової Управи працювало тільки два працівники – 

інспектор і бухгалтер. Їхні місячні посадові оклади становили відповідно 600 та 

450 крб. [15, арк. 2-25]. У всякому випадку, рівень заробітної плати та системи 

освіти можна вважати цілком задовільним, врахувавши перебіг радянсько-

німецької війни та особливостей гітлерівської окупаційної політики щодо 

України та українців. 
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Духовна та історична спадщина Львова  

як невід’ємна частина європейської культури 
Відень – столиця Австрії, колись Австро-Угорської імперії, до складу якої 

входила й Західна Україна. Національним та одним із найвідоміших символів 

як цього міста, так і усієї країни є Собор Святого Стефана. Першим храмом, 

зведеним на місці цього собору, була романська церква Святого Стефана, 

освячена ще у 1147 р. Наслідком багатьох перебудов і добудов храму стало 

поєднання у ньому багатьох архітектурних стилів: романського, романтизму, 

готики та бароко. Сучасного ж вигляду Собор набув лише у XVI ст. Проте, 

будівля яку ми зараз бачимо не є оригінальною спорудою. В кінці Другої 

світової війни собор був майже наполовину знищений. Сталося це внаслідок 

пожежі, яка охопила сусідні з Собором будівлі та незабаром перекинулася на 

сам храм [1]. На щастя, склеп імператора Фрідріха, Великий портал і церковна 

кафедра були замурованими на початку війни, завдяки чому й були врятовані. 

Офіційно знову відкритим храм був у квітні 1952 р., однак часткові 

реставраційні роботи продовжуються і дотепер. 

Також, собор є місцем поховання багатьох членів імператорської родини та 

видатних діячів. Серед них Фрідріх III Мирний – король Німеччини, Рудольф 

IV – герцог Австрії, Штирії та Каринтії, граф Тіролю, будівельник собору та 

інші члени династії Габсбургів. Однак, здебільшого в соборі зберігаються лише 

серця монархів, а загальне поховання знаходиться в Капуцинеркірхе, яка 

знаходиться недалеко від Собору Св. Стефана. 

Прага – столиця та найбільше місто Чеської Республіки, що розташоване в 

історичній області Богемія. Найвідомішим та одним із найстаріших храмів 

цього міста є Собор св. Віта. Оскільки будівництво храму відбувалося протягом 

шести століть і спочатку задумувався як готичний, з плином часу собор набув 

також неоготичних рис [2, c. 230-232]. Споруда є головною святинею Чехії, а 

також дуже привабливою для туристів. Пам’ятка приносить прибутки, адже 

вхід в передню частину собору є платним. Своєю назвою, як і приводом для 

зведення, храм завдячує св. Віту, правицю котрого король Генріх I подарував 

святому Вацлаву, який звів на місці сучасного собору романську ротонду ще у 

X ст. [3]. 
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Львів – культурна «столиця» України. За час свого існування місто 

перебувало у складі восьми держав: Галицько-Волинського князівства, Австро-

Угорської імперії, Польщі, Росії, під нацистською окупацією, 

Західноукраїнської Народної Республіки, Радянського Союзу та Незалежної 

України. Тому й не дивно, що у міській архітектурі прослідковуються тенденції 

європейського містобудування. Тут збереглися готичні, ренесансні, барокові, 

класицистичні будівлі. Місто багато в чому нагадує Краків чи Вільнюс. Тут ти 

ніби переносишся з сучасності на два-три століття у давнину… 

Місто завжди було багатоконфесійним, оскільки там мешкали люди різних 

віросповідань, зокрема греко-католики, римо-католики, юдеї, православні 

вірмени. За часів радянської влади більшість храмів були перетворені у 

складські приміщення або просто закриті, результатом чого стала їх 

занедбаність та руйнація. Одним із таких храмів є церква Святих Ольги та 

Єлизавети. Храм Української греко-католицької Церкви, розташований на 

площі Кропивницького, більш відомої серед львів’ян як Привокзальна. Церква 

будувалась у період з 1903 р. по 1911 р. у неоготичному стилі як костел. Вона є 

найвищою будівлею Львова, висота храму становить 88 метрів. На початку 

свого існування храм мав назву Костел Святої Єлизавети. Своєю назвою він 

завдячує імператриці Австро-Угорщини Єлизаветі Баварській [4]. 

Причиною для зведення храму стало те, що у кінці XIX ст. у Львів почали 

з’їжджатися багато поляків і храм мав задовольнити їхню потребу в римо-

католицьких святинях. Місце для побудови Костелу було вибране не 

випадково: він закривав собою Собор святого Юра, що було вигідно Польщі, 

адже, приїжджаючи у Львів, гості міста бачили спочатку римо-католицький 

храм, а вже потім уніатський, тож відвідувачі сприймали Львів більше 

польським, ніж українським. Збудовано його на кошти залізничників, а 

архітектором став Теодор Тальовський. 

У часи другої світової костел зазнав багатьох пошкоджень. Спочатку, у 1939 

р. німці розбомбили одну з веж, на якій знаходилась спостережна точка 

поляків. Другого разу бомба вцілила у сусідній будинок, але його уламки 

пошкодили й церкву. По закінченню війни, радянська влада віддала 

приміщення костелу під склад фабрики «Світоч». У 1950-х рр. комуністи 

вирішили провести у Львові «кампанію зняття хрестів», яку почали з найвищої 

вежі костелу. Чоловік, котрий поліз знімати хреста, не втримався та впав, 

розбившись на смерть. Після цього випадку сміливців не знайшлось, очевидно 

люди боялися повторити його долю. У 1991 р. храм було передано греко-

католицькій громаді й освячено як церкву Св. Ольги та Єлизавети. 

Іншою, і мабуть однією із найвідоміших святинь Львова є Церква св. Юра. За 

час свого існування церкву кілька разів знищували та знову відбудовували. 

Першого разу це сталося у 1340 р. Польський король Казимир наказав спалити 

церкву, тоді ще дерев’яну. А у 1363 р. ігумен Євтимій розпочав будівництво 

нової – мурованої. Будівництво було закінчене 1437 р. архітектором Дорінгом, 

який, окрім того, споруджував вірменський кафедральний собор. Мури нової 

церкви були надзвичайно міцними і протримались до 1743 р., коли церкву 

зруйнували для будівництва нової.  
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Наступна перебудова сталася у 1744 р. за наказом єпископів Атанасія та Лева 

Шептицьких. Цю нову споруду вважали найбільш вишуканою пам’яткою 

Львова стилю пізнього бароко – українського рококо [5, c. 701-702]. Церква 

мала план грецького хреста, посередині накрита тяжкою банею, на раменах 

(плечах) хреста непомітні плоскі бані, закриті балюстрадами; серед прикрас 

можна було побачити багато різьблених ваз та рококових орнаментів. Серед 

монументальних статуй святих виділялася скульптура Св. Юрія на коні над 

аттикою. Всередині церква була оздоблена іконостасом українського маляра 

кінця XVIII ст., Луки Долинського; окрім головного, у храмі було ще шість 

бічних вівтарів, в одному з яких представлена ікона Теребовлянської 

Богородиці 1723 р. Сходи, вежа та інші церковні будинки виконані у стилі 

рококо. З північного боку мешкали монахи, із західної сторони – гостинні 

палати, із півдня мала бути духовна семінарія. У стилі перехідному від рококо 

до цісарства була виконана палата єпископів, згодом митрополитів. 

Прицерковний парк разом із храмом утворює довершену архітектурну картину. 

За владики Желиборсьокого у 1644-1646 рр., при церкві була друкарня, за 

владики Шумлянського собор мав свою бібліотеку. Ця бібліотека розпочала 

створюватися за часів єпископа Макарія Тучапського, (1540-1549 рр.) першу 

частину якої було передано до Національного Музею фундації митрополита 

Шептицького, а другу частину віддали палаті митрополитів і консисторії. 

Околиці церкви називалися юридикою і були її власністю. Ці території сягали 

вниз Городоцької вулиці до Св. Анни і далі, на Янівську вулицю, до єзуїтського 

фільварку і до Широкої вулиці, зараз Коперника [6, c. 139-142]. 

У 1946 р. радянська влада передала собор Російській православній церкві, 

який повернули УГКЦ лише у 1990 р. У XXI ст., а точніше у 2001 р., з нагоди 

приїзду до України папи Римського Іоанна-Павла II, Ярославом і Данилом 

Мовчанами було відреставровано ікону Теребовлянської Божої Матері. Того ж 

року Папа коронував образ Теребовлянської Богоматері. До закінчення 

будівництва Патріаршого Собору Воскресіння Христового у м. Києві, Собор 

Св. Юра був центральним храмом УГКЦ [7]. 

Як і Собор св. Стефана у Відні, Собор св. Юра є місцем поховань багатьох 

видатних постатей, серед них: митрополита Андрея Шептицького, Патріарха 

Йосифа Сліпого, кардиналів Сильвестра Сембратовича та Мирослава Івана 

Любачівського, владики Володимира Стернюка, а також у 1939 р. тут було 

перепоховано останки князя з династії Рюриковичів Ярослава Осмомисла. Ці, 

як і багато інших львівських святинь, несуть у собі не лише нашу історію й 

духовну спадщину, але вони є пам’ятками архітектури. Як ми можемо бачити 

на прикладі європейських святинь, вони не лише зберігають у собі культуру 

нації й є символом міста чи цілої держави, але можуть бути цікавим місцем для 

туристів, а отже приносити в місто нові інвестиції та розвивати його економіку. 

Але ми повинні дивитися на них не лише як на джерело прибутку, а й як на 

віддзеркалення культури нашої нації. При багатьох церквах були братства, 

школи. Вони були осередками науки й культури. 

Церкви часто руйнувалися внаслідок пожеж та воєн. Деякі з них були 

повністю знищені, тож нам невідомий навіть їхній вигляд. Більшість церков не 
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зазнали руйнувань під час Другої Світової війни німцями, проте їх знищувала 

радянська влада, яка перетворювала церкви на склади, засуджувала 

священників. Скоювалися ці злочини через те, що церкви були осередком 

українськості, вони нагадували людям про існування Української держави. 

Священики, у свою чергу, були найбільш освіченою частиною населення всієї 

України. Багато гетьманів жертвували на собори та прицерковну освіту великі 

кошти, віддавали свої маєтки, зокрема Петро Конашевич Сагайдачний частину 

свого майна призначив для постійного фонду на утримання вчителя грецької 

мови при церкві Успіння Пресвятої Богородиці. 

Завдяки унікальній архітектурі та її різноманітним стилям, деякі з Львівських 

храмів занесені до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як-то Домініканський 

собор, Вірменський собор. Зараз багато церков знаходяться у занедбаному 

стані, адже останні їх реставрації проводилися ще в дорадянський період. Певна 

річ, і зараз є поодинокі меценати, які виділяють кошти на відновлення храмів, 

але цього не достатньо.  

На думку автора, для того, щоб запобігти подальшому руйнуванню храмів та 

повернути їх давній величний вигляд, необхідна державна політика щодо 

збереження наших святинь. Вважаємо, що саме держава, а зокрема 

Міністерство культури України повинно вимагати фінансування цих пам’яток 

та робити все можливе для їх відновлення. Для цього воно й існує… А також, 

враховуючи державну програму децентралізації, місцеві громади мають більше 

можливостей, зокрема й фінансових, що може дозволити їм вирішувати 

частину завдань самостійно, адже відновлені історичні пам’ятки приваблюють 

туристів, що сприяє розвитку позитивного іміджу як конкретного регіону, так і 

України в цілому. 

Сьогодні нам, як ніколи, потрібно відроджувати нашу культуру і пам’ятати 

нашу історію, бо, як сказав Максим Рильський: «Хто не знає свого минулого, 

той не вартий свого майбутнього».  
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Діяльність Центру української культури в Таллінні  

та його керівника – Анатолія Лютюка 

В Естонії українці є третьою за чисельністю етнічною групою населення 

після естонців і росіян. За даними останнього перепису населення, проведеного 

в 2011 р., в країні мешкають більше 22 тис. вихідців з України, більше 4 000 

осіб мають українське громадянство [1]. 

Важливим осередком культурного життя української діаспори є Центр 

української культури в Таллінні. За мету центр має збереження зв’язку із 

історичним ґрунтом та ознайомлення з українськими традиціями європейців. 

Центр разом із церквою та монастирем утворюють самостійний архітектурний 

комплекс у середмісті, в історичній оборонній вежі Грузбеке [2]. 

Одну зі старовинних веж Старого міста було передано в оренду 

Українському культурному центру міською владою Таллінна. Керівник проекту 

Анатолій Лютюк перетворив цю вежу на «Ноїв ковчег». 

«Суть проекту полягає у тому, що в цьому ковчегу зберігають атрибути 

культур, які зникають. Використано біблійну притчу про те, як в Ноєвому 

ковчегу було врятовано все живе. В рамках проекту «Ноїв ковчег» також 

відкрита експозиція дерев’яних механічних іграшок, кожна з яких має свій 

філософський підтекст, пов’язаний із загальнолюдськими цінностями – 

цінністю любові, добра, лицарства», – розповіла Радіо Свобода керівник 

Конгресу українців Естонії Віра Коник [3]. 

Своїм відвідувачам центр пропонує безліч занять, від огляду музейних 

експозицій до опанування столярства. У центрі працює безкоштовна недільна 

школа, яку підтримує Міністерство освіти й науки Естонії. Тут діти різного віку 

опановують такі предмети, як етнографія, народне мистецтво та народні 

ремесла. На майстер-класах навчаються майструвати традиційні іграшки з 

дерева, ознайомлюються з таємницями каліграфії та писанкарством. Важливо, 

що у центрі викладають українську мову.  

Окрім цього, Центр української культури займається оригінальними 

проектами. Приміром, тут укладають і друкують вручну, за середньовічними 

технологіями, унікальні книги: вже побачили світ Поетична Червона книга 

Естонії, Поетична Червона книга України та Поетична Червона книга 

Гуцульщини, яка присвячена напівзниклим етносам [4]. 

Унікальність книги в тому, що зроблена вона із паперу ручної роботи, так 

званого черпаного паперу, виготовленого зі старого одягу, до якого додавали 

рослини з Карпат. На сторінках книги відображена історія та культура 

http://sobor-svyura.lviv.ua/istoriya/
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гуцульського краю [5]. Вірші подані українською і англійською мовами. 

Ілюстрації – Анатолія Лютюка та дітей із гуцульських шкіл. 

Книга «Ковчег унікальних культур. Гуцульщина» видана обмеженим 

тиражем – 30 екземплярів, які були передані в найбільші бібліотеки світу, 

починаючи від Національної бібліотеки Ватикану (Італія), Королівської 

бібліотеки Великої Британії, Олександріївської бібліотеки, бібліотеки Конгресу 

США, закінчуючи бібліотеками в Австралії, Японії та Китаї [6].  

Отже, необхідно сказати, що діяльність Центру української культури в 

Таллінні є досить цікавою. Центр активно займається збереженням та 

популяризацією української культури закордоном, не лише на території Естонії, 

але й інших країн, оскільки його відвідують туристи та волонтери зі всього 

світу. 
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«Фалічні мотиви» у мистецтві Стародавнього Риму 

З I ст. після Р.Х у латинських писемних та візуальних джерелах 

розповсюдженим стає «фалічний мотив». Гіперболізований чоловічий статевий 

орган фігурує у живописі приватних жител та суспільних побудов, на 

прикрасах та посуді (фабулах, амулетах, офортах, чашах, лампах й іншому). 

Найбільшого розповсюдження зазнають: 1) скульптура та дзвоники 

(tintinnabula); 2) Пріапічні зображення; 3) сюжети з диверсійними персонажами 

із великим статевим органом [1, p. 16-26]. Дана проблематика представлена 

значною кількістю писемних (Catullus, Martial, Juvenal, Horace, Tibullus, Priapea) 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/2225/158/79227/
http://tyzhden.ua/Culture/30768
http://knyga-dobra.blogspot.com/2017/02/blog-post_5.html
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та візуальних джерел. Найбільш відомі роботи з даної тематики таких 

американських вчених, як Емі Річлен [2], Джон Кларк [3] та Кетрін Джонс [4]. 

У даному дослідженні ми спробуємо з’ясувати функції, значення та місця 

локацій фалічних зображень у Давньому Римі. Римське суспільство 

відзначалось великою кількістю ритуалів, яких треба було суворо 

дотримуватись, щоб зберегти себе від злого духу. Тому, не є дивним, що 

фалічна символіка у першу чергу слугувала для захисту [5, р. 63]. Давні 

римляни вважали, що чоловічий статевий орган, який вони називали fascinum 

(від слова fas (сприятливий)), був символом процвітання та відганяв нечисті 

сили (NH V, 290., Horac. Epod. VIII, 15., Suet. Vesp. 7., Tac. Hist. Iv. S.). «Шум», 

також виступав у ролі сильного оберегу, особливо для новонароджених і 

тварин, яким обов’язково зодягали на шию амулети-дзвіночки (tintinnabula). 

Доволі часто вони мали нелюдський елемент, який наділяв носія тваринною 

сексуальною силою. Такого виду знахідкою є і гібридний фалос з Геркуланума 

(1740 р.) із задньою частиною лева, крилами та чотирма бронзовими 

дзвіночками (мал. 1). Амулети виконувались з різних матеріалів та приймали 

різноманітні форми, деякі навіть мали вигляд руки з великим пальцем 

висунутим між вказівним та середнім, що трактувалось як зображення 

статевого органу у вульві. 

Римські вулиці та будинки теж захищались даною символікою, особливо в 

більш небезпечних місцях (наприклад, перехрестях). Знаковими в цьому 

контексті є багаточисельні зображення Бога Пріапа, оскільки він був у першу 

чергу божеством захисту будинку та майна (Priap. 1). Варта уваги фреска 

«Зважування гіперфалоса Пріапа», яка знаходиться біля входу в сад будинку 

Ветії (мал. 2). З «Пріапеїв» (збірка віршів Пріапа) ми дізнаємось, що Пріап є 

суворим охоронцем, бо якщо він схопить когось за крадіжку або «дурне око», 

то суворо покарає через різні види сексуальних ґвалтувань (вагінально, 

анально, орально) (Priap. 25, 40, 45, 48, 51, 64, 66, 73). Тому, зрозумілою є 

традиція розташування його біля входу в будинок. Зображення гіперфалічного 

бога виступає перед усім попередженням для гостей, щоб вони стежили за 

своєю поведінкою, бо за ними постійно слідкують. Оригінальні й елементи 

сюжету фрески, тому вони потребують більш детального огляду. Взвішений 

фалос – це прототип мішка з великою кількістю грошей, таким чином він 

відображає заможність та соціальний ранг власника будинку. Вчена М. 

Скіннер, навіть робить акцент на тому, що у давньоримському суспільстві 

«гроші та потенція прирівнюються один до одного, бо однаково цінні для 

чоловіків» [6, р. 260]. Окрім того, спостерігаємо, що на зображенні Пріап 

зодягнений у дивний одяг з великою корзиною фруктів. Можна припустити, 

що, таким чином, він повідомляє відвідувача про те, що в цьому будинку 

господарям подобається розкішне життя. 

Цікаво, що даного роду іконографічна модель зустрічається не лише в 

заможних житлах по типу згаданої вище вілли Ветії. Показовим прикладом є 

побудований з дешевого матеріалу будинок на I.13.16. Піддамо детальному 

огляду «літній тріклініум», північна стіна якого заповнена еротичним 

живописом, виконаним у IV стилі [7, р. 71]. Відзначимо, що він безумовно 
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створював вигляд «вражаючого виду для гостей» та підкреслював «ієрархію у 

розміщенні» [3, р. 188, 193]. Незважаючи на низку якість будинку, цей 

іконографічний ряд нагадує декор заможних жител, що свідчить про 

копіювання мистецької моди еліти. З правого боку від центрального 

зображення Венери, ми знову ж таки бачимо Пріапа. Він стоїть на великому 

підмостку та його ерегований фалос «вдвічі довший за нього» (мал. 3). 

Божество зображене у оточенні інших еротичних богів та символів: Венери, 

Геркулеса, Діоніса, павичів, птахів у вишнях й сцени «статевий акт: чоловік-

жінка у ліжку» (мал. 3). Окрім прикраси приміщення, скоріш за все даний 

живопис мав захисні функції. 

Не можна не відзначити й гумористичну функцію гіперфалічного бога. Пріап 

лаконічно входив у ряд візуальних засобів для підбурювання веселощів. 

Оскільки основу римського гумору складали фігури з непропорційно великим 

статевим органом чи іншими фізичними вадами [8, р. 171]. Дослідники 

зазначають, що жарти, пов’язані із ним, були особливо «священно 

непристойними». Проте, за повір’ями давніх римлян, саме сміх над потворними 

людьми або непристойними діями розсіює демонічні сили й відганяє «Зле око» 

[2, р. 57] [9, р. 49], адже заздрісна людина (phthoneros чи invidus) за допомогою 

свого погляду могла викликати хворобу, нанести фізичну шкоду та навіть 

смерть (Plut. Quaest. Conv. 5.7.2-3=Mor.80F-81f., V, qu. 7., NH V, 5, 6, 7 (3, 4)., 

Avl. Gel. IX, 4). Саме тому велика кількість даних зображень фігурує у 

особливо небезпечних для пристріту давньоримських місцях: термах, кутах, 

мостах та дверних проймах. Яскравим прикладом захисту від «Злого ока» є 

мозаїка біля входу у один з будинків Остії. Сюжет полягає у тому що 

«пристріт» підлягає нападу великої кількості зброї серед якої виділяється 

статевий орган горбуна. Таким чином, стає вірогідним, що гіперфалічна істота з 

даного зображення має апотрофічну функцію [10, р. 225] (мал. 4). 

Отже, на основі дослідження численних зображень ми можемо стверджувати, 

що «фалічний мотив» був доволі розповсюдженим явищем у мистецтві 

Давнього Риму. Він мав популярність у різноманітних прошарках суспільства, 

підтвердженням чого є літературні та візуальні джерела. Окрім того, аналіз 

місць локацій та сюжетів дають нам підставу виділити великий спектр функцій, 

який він виконував: від апотрофічної до гумористичної. 
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Просвітництво vs Розваги:  

діяльність херсонського «Народного Дому» (1905-1914 рр.) 

Кінець ХІХ ст. у Російській імперії позначився виникненням у середовищі 

ліберального народництва теорії «малих справ». Вперше вона була 

сформульована журналістом газети «Неделя» Я.Абрамовим, який у 1890-х рр. 

закликав освічену молодь допомагати передусім селянам у пристосуванні до 

труднощів ринкової економіки та йти працювати лікарями, вчителями, 

статистами у земські установи [1, С. 277]. Такий поворот у середовищі 

лібералів сприяв початку буму на благодійність та боротьбою за розвиток 

благоустрою. Дуже гостро у кінці ХІХ – поч. ХХ ст. стала проблема 

благоустрою у містах, які швидко зростали. Перепис населення 1897 р. 

зафіксував що з населення держави у понад 125,5 млн. чол., більше 16,8 млн. 

чол. проживали у містах (13,4%) [2]. Місто Херсон, попри те, що увійшло у 50 

найбільших міст імперії за кількістю населення (44 місце, 59 тис. населення), 

було навіть не найбільшим у однойменній губернії (поступалось Миколаєву і 

Одесі). Херсон не мав потужної промисловості, вигідного торгівельного 

становища чи рекреаційних ресурсів, тому велику участь у благоустрої міста 

брали, кажучи сучасною мовою, громадські організації. Одна з таких 

організацій ініціювала будівництво у 1903-1905 рр. приміщення «Дитячого 

будинку»: саме на прикладі цієї будівлі ми можемо побачити різні візії, які 

громадськість вкладала у своє бачення ролі муніципальних споруд. 

У 1896 р. у місті виникло «Херсонське товариство сприяння фізичному 

вихованню дітей», яке ставило за мету залучати дітей до активних ігор та 

проводити для них безкоштовні екскурсії [5, С.6]. У 1898 р. «Товариство» 

заключило угоду з Міською думою терміном на 10 років, за якою остання 

надавала їм територію, яка прилягала до міської ярмарочної площі для 

організації там літньої площадки. При цьому місто фінансувало її полив та 
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організовувала літніми днями щотижневу гру там міського оркестру[4, С.53]. 

Попри те, що за умовами договору було заборонено зводити на землі капітальні 

споруди, вже з 1899 р. товариство виношувала плани будівництва «дитячого 

дому», де діти могли б гратись зі спеціальними душовими приміщеннями. З 

цією пропозицією члени правління товариства зверталися до міської управи, 

однак протягом наступних чотирьох років їм здебільшого відмовляли, бо 

товариство «не надало навіть загального плану будівлі і кошторису проекту». У 

той час, як місто висувало такі аргументи, то звіти товариство звинувачували 

херсонських думців у небажанні витрачати зайві гроші на подібний проект [6, 

С.37-38]. У січні 1903 р. А. Рябкову, депутату міської Думи, вдалося отримати 

дозвіл на будівництво, і вже влітку будинок був закладений. От що писала про 

цю подію місцева газета «Юг»: «Итак, вчера свершилось освещение и закладка 

«детского дома». В ненастные дни, зимние вечера во дворе поиграть 

невозможно, тога будут окрываться – правда не для всех, а для небольших груп 

– гимнастическая и игровая зала. В праздничные дни когут бать устроены 

спектакли…декламации…и даже детские концерты» [3, С.2-3].  

Автор статті побачив місце, яке вирішує одну вузьку актуальну проблему – 

поява альтернативи дитячого дозвілля. Утім, зовсім інакше почало вважати 

місто – у 1904 р. для завершення будівництва Дума виділяє позику на 

завершення будівництво, при цьому зазначаючи, що «будівля може 

використовуватись на міські потреби». Так, гласні побачили у ньому 

приміщення вже для міських концертів і дійств. Будівля була завершена у 1905 

р. і називалась вже «Міська аудиторія», утім одразу до неї прикріпилась назва 

«Народний дім» – так у процесі і після революції 1905-1907 рр. називали 

установи, які мали функціонувати з метою народної просвіти [6, C.47]. «Дім-

аудиторія» стала своєрідним «хабом», де скликаються усі збори, від товариства 

вчителів до партійних конференцій. Це було вже задалеко до функцій дитячого 

будинку, тому невдоволені читачі почали писати до місцевої преси. 

А.З.Рябкову, який завідував експлуатацією аудиторії, був змушений публічно 

відповідати на закиди: «…довелося мне услышать, что ряд граждан недовольны 

новым учереждением – народным домом – и даже говорят, что его нужно 

закрыть… Народ привык к Народному дому и считает его своим. Рабочий 

человек чувствует себя хозяином, как дворянин в благородном собрании, чинно 

и мирно обсуждает свои нужды и дела» [7, C.4]. Так, декларується роль будівлі 

не просто, як «дитячого будинку» або «міської аудиторії» для масових заходів, 

а справжнім Народним домом, який мав нести просвітницьку місію. Назва 

«дитячий дім», під якою будівля фігурувала у пресі і звітах у 1903-1904 рр. 

повністю зникла. «Товариство сприянню фізичному вихованню дітей» у 1905-

1906 рр. ще планує зробити у будівлі регулярні спортивні заняття з гімнастики 

для дітей, однак у 1908 р. змушено відмовитись від експлуатації будинку, бо 

місто не продовжило з товариством угоду про оренду землі: його правління 

погодилась повністю передати дім на баланс міста взамін на повернення 

коштів, яке витратило при будівництві [9, C.42-44]. 

Перебуваючи у міській власності, будівля, тим не менш, повинна була 

забезпечувати себе сама. Ми вже казали про те, що утвердилась її роль як 
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просвітницького центру, але, щоб утримувати себе, установа мала 

комерціалізуватись. Виходом стало проведення платних виставок і театральних 

вистав. Так, у вересні 1909 р. пройшла «імпресіоністична виставка» «Вінок». 

Там показували свої роботи зачинателі російського футуризму – брати 

Бурлюки, Олексій Кручених тощо. Попри загально позитивне сприйняття 

херсонцями подібних заходів, через зухвалість художників та незвичний стиль 

їх діяльність викликала велику долю критики, один з херсонців відправив до 

газети «Рідний край» лист про виставку під назвою «Профанация искусства» 

[13, C.2-3]. З 1909 р. і щорічно аудиторія приймає гастролі української трупи 

Оршанова і Данченка, згідно звітів про діяльність 1912, 1913 та 1914 рр. 

найбільше надходжень у касу забезпечували саме їх виступи [10, C.13].  

Утім, громадськість була незадоволена тим, що з приходом театральних 

вистав і комерційних концертів зменшувалась доступність аудиторії (з лютого 

1911 р. – вже офіційно «Народного дому») для пізнавальних заходів. Свідчення 

тому – конфлікт, що розгорнувся навколо лекцій товариства «Вісник знання» у 

1909 р., одна з локацій яких була як раз у даній будівлі. Обивателям не 

подобались високі ціни на квитки, незручний час, на який ставили лекції, щоб 

вони не перетинались з музичними та театральними дійствами, а головне – те, 

що в принципі міська аудиторія проводить такі комерційні заходи. Піком 

подібних звинувачень був фейлетон, опублікований у газеті «Херсонська 

копійка»: «Есть в Херсоне Народная аудитория. Казалось бы, само ее название 

говорит о ее назначении. Когда она строилась, рабочий люд возлагал на нее 

большие надежды (що вже є перебільшенням, бо будувалась вона як «дитячий 

дім» – Є.Ш.)… Вместо популярных лекций для трудящихся, в аудитории 

ставили спектакли, концерты, музыкальные вечера»[14, C. 2]. Лекції товариства 

«Вісник знання» проводились а аудиторії аж до 1914 р. [12, C. 18]. Ба більше, у 

1912 р. відкрився Педагогічний музей імені М.Пирогова, який був другим за 

популярністю музеєм серед херсонців [11, C. 27]. 

Народний дім у Херсоні виконував різні функції і фактично став 

багатопрофільною спорудою. Постійна критика його діяльності має 

сприйматись крізь призму суспільно-політичної ситуації і потреб, що склались 

у місті. З початку ХХ ст. у місті актуальним стояло питання побудови 

приміщення для дитячих ігор, до завершення будівлі встигла початись 

революція і вона стала «Народним домом», де проводились наради партій та 

різноманітні вибори і дискусії. Пізніше виникла потребу у ще одому 

культурному центрі з одного боку та місці дозвілля для робітників з іншого. 

Остання діяльність виходила із профілю Народного дому, однак без вистав та 

концертів він не зміг би функціонувати. Утім, за рідкісними винятками 

адміністрації будинку вдавалось поєднувати просвітницьку місію зі статусом 

майданчика для культурних заходів та його діяльність є блискучою 

характеристикою ідеології епохи «малих справ». 
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Чарівна казка крізь призму обряду ініціації 

Нема казки без правди.  

Іван Франко 

Усі дослідники фантастичної казки розглядають її крізь призму давнього 

обряду ініціації. Цьому присвячені монографії В. Балушка «Обряди ініціацій 

українців та давніх слов’ян», В. Давидюка «Первісна семантика українського 

фольклору», Л. Дунаєвської «Українська народна проза (легенда, казка)…». 

Мета даної статті – висвітлити як обряди ініціації зафіксовані в українській 

чарівній казці. 

Обряд ініціації (від лат. initiatio – здійснення таїнств, посвячення). Цей обряд 

супроводжується жорстокими випробовуваннями-знущаннями. Відбувається 

він ізольовано в ритуальних умовах. Потім вщухає біль від ритуальних 

поранень і перед ініціантом сходитъ сонце родових таємниць і одкровень: 

посвячуваний народжується повноправним носієм і продовжувачем традицій і 

звичаїв свого роду [1, с. 45 - 46]. 

В. Зеленський писав, що у психологічному сенсі ініціація відбувається тоді, 

коли людина наважується діяти всупереч природним інстинктам і починає 

діяти свідомо. Саме це бачимо у казках. Більшість героїв – це звичайні люди, на 

певному етапі сюжету починають діяти нетипово: борються зі Змієм, 

ризикують життям, рятуючи царівну, здобувають нові, таємні знання [2, с. 461- 

465]. 

Людина, яка пройшла інціацію, назавжди переходила до розряду дорослих. 

Основна ідея ініціації – це смерть і народження у новій якості. Пройшовши 

обряд, ініціант бере на себе нові обов’язки і може створювати сім’ю [3, с. 187]. 

Якщо каліцтво неможливо усунути, то включення в групу стає остаточним [4, с. 

70]. 

Одна з древніх форм ініціації передбачала здобуття молодим воїном ворожих 

скальпів. В народних казках бачимо це як відрубування голів змія [5, с. 8]. Воїн, 

який здобув три і більше голови, успішно виконав завдання. 

На думку В. Проппа, коли цар або царівна задають загадку герою, то 

насправді вони задають її помічникові, який є втіленням магічної сили героя. 

Виконати завдання без магічних знань - неможливо. Здобути їх можна лише 

через зв'язок з потойбічним світом [1, с. 46]. Мандрівку до нього ініціант 

здійснював у процесі проходження ініціації.
 
 

В. Давидюк виділяє три типи ініціацій: героїчний, господарський та 

утробний. 

1) Героїчний тип. Відправляючись у далекі світи, герой мусить проявити 

чимало найрізноманітніших якостей. У різних сюжетах йому доводиться 

витримати від трьох до семи випробувань. 
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Найчастіше ініціантові необхідно проявити такі риси, як милосердя, 

сміливість, витривалість і розум. На подібний натрапляємо і в австралійських 

аборигенів, де знесиленого ініціанта залишали самотнього в хащах. Саме ці 

якості він там і повинен був проявити [7, с. 64]. 

Для того, аби зрозуміти як ініціація проявляється в казках, потрібно 

зрозуміти як вона відбувалася і відбувається в житті. Для цього використаємо 

спогад англійського науковця Чарлза П. Маунтфорда, який у 1947 р. здійснив 

мандрівну подорож до пустельних областей Центральної Австралії, де у 

австралійців непорушно збереглися стародавні звичаї. Ось що він розповідає:  

«Діти австралійців оточені загальною увагою, ласкою і турботою. Але 

потім приходить юність. І тоді безтурботне життя хлопчика несподівано 

обривається. Навіть жінки, близькі йому: бабуся, мати, сестра – раптово 

накидаються на нього і, погрожуючи палаючими факелами, виганяють з місця 

спільного проживання». 

 Цим пояснюється мотив дороги, залишення рідної домівки головним героєм 

казки. Це також є підтвердженням стосовно того, що казки з подібним мотивом 

зародилися раніше доби панування мінорату. 

«З цього часу і до закінчення обряду обрізання (приблизно протягом року) до 

юнака відносяться як до прокаженого. Спить він тепер в деякому віддаленні 

від стоянки, ніколи не наближається до жінок і не розмовляє з ними. Він не 

говорить і зі старими людьми, поки вони самі не покличуть його. Відповідаючи 

їм, юнак зобов'язаний говорити тільки пошепки».  

«Життя вигнанця йде так: вдень він знаходиться серед чоловіків, а ночами 

спить біля свого маленького багаття за межею стоянки племені». 

У казках це відображено так: герой подорожує наодинці й ніколи не 

зазначено де він ночує весь цей час, а з царівною буде розмовляти лише після 

подолання змія. Чарівні помічники завжди першими кличуть героя, з’являються 

несподівано, розмова їх має таємничий характер, що можна співвіднести з 

шепотом. Під час подорожі герой береже сили, немов знає про майбутній бій і 

чекає на нього. 

«І ось, нарешті, приходить день, коли люди похилого віку хапають юнака і 

під голосіння жінок, крики і тупіт чоловіків, що вже пройшли ініціацію, ведуть 

його в затишне місце. Тут найближчі родичі (дорослі чоловіки) розтинають на 

своїх руках жили і мажуть кров'ю тіло юнака. Юнак, що лежить обличчям 

донизу, все чує, але не бачить, що відбувається навколо нього. Тільки на мить 

дозволяють йому підняти голову і в світлі багаття поглянути на це 

видовище…Сприйнятливий юнак настільки захоплений дивовижними 

враженнями, що ця картина залишається в його пам'яті на все життя».  

Ситуація з лежачим героєм нагадує сюжет, коли герой спить міцним сном, а 

в цей час відбуваються важливі зміни. Яскравим прикладом може бути казка 

«Летючий корабель». Хлопець повинен лягти на землю і на деякий час 

забутися, від'єднатися від реальності: «Мерщій падай ниць і лежи, аж поки тебе 

хто не розбудить».  
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«Перший обряд ініціації, що включає обрізання, є найважливішим кроком 

молодого австралійця на шляху до зрілості». Цей момент можна співвіднести з 

тим, що Змій завжди першим боляче б’є героя. 

Далі Маунтфорд писав, що «…далеко не всі юнаки в змозі винести… 

тортури, яким вони піддаються під час ініціації: деякі гинуть від катувань і 

поневірянь». 

Те, що деякі гинуть, у казках відображено як реальна загроза з боку царя: 

«якщо не виконаєш – мій меч, твоя голова з плеч». 

 «Юнаки, які проходять ініціацію, знаходяться в положенні глибоко 

ізольованих, жінкам і дітям суворо заборонено навіть наближатися до тієї 

місцевості, де знаходиться табір посвячення, щоб вони не могли бачити і чути 

стогони та крики». І дійсно, царівна ніколи не присутня на поєдинку героя зі 

змієм чи іншим злотворцем, вона далеко. 

Чарлз П. Маунтфорд робить висновок, що «надзвичайна жорстокість 

посвятних обрядів… культивувала, заохочувала і передавала у спадок високі 

якості мужності, стійкості та скромності» [8, с. 191-193]. 

Саме про це говорить В. Давидюк у своїй праці. У казці «Царевич-дурень», 

герой долає три перешкоди: одну – за допомогою хитрощів, подарованих 

предком за милостиню, другу – відвагою, третю – витривалістю, сидячи в 

колодязі, куди його вкинули рідні брати [5, с. 274-281]. Більшість із них цілком 

співвідносні з якостями, які в мисливському суспільстві вважалися основними. 

2) Господарський тип ініціації стосується хліборобських занять. Герой казки 

повинен посіяти та змолотити хліб, побудувати палац, млин, посадити сад та 

зібрати врожай, скосити поле, викорчувати гори та ін. «Щоб ти за одну ніч луг 

викорчував, зорав, пшениці насіяв, вижав її, в скирти склав і щоб в ту ніч з тієї 

самої пшениці мені паляницю спік» («Яйце-райце»).  

На думку В. Проппа, у даній ситуації герой піддається випробуванню чи під 

силу йому прискорити врожай. Саме така вимога висувалася до магів-чаклунів 

у часи виникнення землеробства [10, с. 273]. Ці уміння жерці одержували в 

результаті проходження ініціації [1, с. 47]. 

3) Утробний тип ініціації (Іван Голик, Котигорошко). Уже в утробі вони 

досягли досконалості. 

У казці про Івана Голика і його брата співіснує дві форми ініціального 

обряду, одночасне побутування яких буває характерним тільки для перехідного 

періоду. Одна полягає в досягненні юнаком досконалості через поглинання 

його звіром. Так він пізнає мову тварин, що і є найдавнішою формою 

тотемічно-ініціального міфу. Друга - в послідовному проходженні цілої низки 

ритуальних випробувань [7, с. 82]. 
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Формування афро-американської естетики  

у зображальному мистецтві 1920-30х років. 

Тема формування естетичних канонів як розуміння сутності та форм краси у 

зображальному мистецтві тісно пов’язана з проблемою формування 

ідентичності афро-американців у період Гарлемського відродження у США у 

1920-30х роках. Картини тогочасних митців яскраво показують яким чином 

змінювалось самосприйняття афро-американців.  

Афро-американські митці, починаючи з періоду Гарлемського ренесансу в 

рамках філософії New Negro, бачили мету своєї творчості у піднесенні іміджу 

чорношкірого населення Америки, як в очах білих мешканців, так і самих афро-

американців. Зокрема, афро-американський художник Елдзіер Кортор говорив, 

що метою його картин та творчості всіх чорношкірих митців має бути «расове 

піднесення». У своїх картинах Кортор показував красу оголеного чорного тіла у 

поєднанні з традиційними африканськими та кубістичними абстракціями [1, 

p.123]. У інтерв’ю, яке дав Елдзіар Кортор у 2014 р. для BOMB’s Oral History 

Project, художник чітко окреслив яким чином він почав зображати на своїх 

картинах африканські мотиви. Коли Кортор вчився в університеті Чикаго, він 

вперше побачив африканське традиційне мистецтво у Історичному музеї ім. 

Філда. Кортор в інтерв’ю казав про те, що африканське традиційне мистецтво в 

США було дуже популярним. Ця популярність була принесена з Європи 

завдяки Пікассо та кубізму [2, p.6]. 
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Мал. 1.  Аарон Дуглас «Страждання», 1927 р. 

З іншої сторони, як би митцю не подобалися абстракції та абстрактний 

експресіонізм, який почав бути популярним у 40-х роках в США [3, p.33], він не 

міг собі дозволити творити у цьому руслі, адже головна мета – просвіта та 

піднесення «духу раси» – могла бути досягнута лише через зрозуміле 

мистецтво [1, p.126]. Тобто, митці обирали переважно фігуративне мистецтво 

для простішого розпізнавання глядачем «повідомлення». 

Проте, абстрактність форм до певної межі не заборонялася, а навпаки була 

популярною, адже стилізація під традиційне африканське мистецтво, за 

висловом одного з головних ідеологів Гарлемського ренесансу Аллена Локка, 

мала допомогти афро-американцям віднайти своє коріння та ідентичність. 

Таким чином, один з найвідоміших художників Гарлемського ренесансу Аарон 

Дуглас став відомим завдяки муралам та ілюстраціям, зображаючи сцени у 

абстрактному африканському стилі – стилізовані пласкі людські фігури 

зображені у профіль, що вписуються у загальну тенденції зображального 

мистецтва Європи та Америки ар-деко. Кольорова гамма Дугласа завжди у 

межах одного-двох кольорів та безлічі їх відтінків, що мають наштовхувати 

глядача на певний медитативний ритм як в спіритуальних афро-американських 

гімнах [4, pp.179-180]. Таким чином, Дуглас досліджував зв'язок зображального 

мистецтва, музики та ідентичності. 

 Ілюстрації Аарона Дугласа до книги Джеймса Велдона Джонсона «Божі 

тромбони: сім проповідей чорних у віршах» 1927 року стали найбільш 

пізнаваними образами афро-американців. До шостої проповіді «Страждання» 

(мал. №1) Дуглас створив ілюстрацію, на якій зображено сцену з Нового Завіту, 

коли Симон допомагав нести хрест Ісусу, коли той вже був знесиленим [4, 

p.180]. На картині Симона зображено антропологічно африканцем, до того ж на 

передньому плані легіонери з традиційними африканськими списами чітко 

зображені у вигляді африканських масок. Дана ілюстрація стала метафорою 

щодо афро-американського історичного досвіду, до страждань, які не змогли їх 

зламати. 
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Так само й інші представники афро-американського ренесансу змінювали 

свій стиль писання на більш автентичний та репрезентативний: Палмер Хайден 

з пейзажиста починає писати у стилі примітивізму; Арчібальд Мотлі з 

академічного портрету перепрофілюється на модернізм та творить картини 

близькі до сюрреалізму. Це вимагалось загальною метою філософії New Negro 

щодо творення афро-американської ідентичності. 

Зміни у стилі та тематиці писання відбувалися під впливом ідеологів 

Гарлемського ренесансу, зокрема Аллена Локка [2, p.5]. Аллен Локк зібрав 

колекцію прикладів африканського декоративного мистецтва та привчав 

молодше покоління афро-американських митців до даної естетики. Таким 

чином, він надихнув у 1926 р. Палмера Хайдена на створення картини «Fetiche 

et Fleurs» (див. мал. 2) [5, p. 104]. 

 

 

Мал. 2. Палмер Хайден «Fetiche et Fleurs», 1926. 

На картині присутня африканська маска-скульптура та тканина з 

африканським візерунком. Таким чином, Хайден перейшов від морських 

пейзажів до тем, які більшою мірою мали відобразити його ідентичність. Проте, 

Палмер Хайден, на відміну від інших митців Гарлемського ренесансу і самого 

Аллена Локка, визнавав, що африканське мистецтво дуже мало стосується 

Америки і не має для мешканців США значення [4, p.181], тому, 

використовуючи предмети з Африки, він все ж не відійшов від реалістичного 

зображення форм та не вдавався до абстрактного псевдо-африканського стилю. 

Отже, погляди митців розходилися на питанні, до якої межі можна вважати 

африканське мистецтво, що надихало більшість з них, мистецтвом їх пращурів. 

Глобально це питання розширювалось до проблеми ідентичності: до якої межі 

можна вважати себе африканцем, а до якої американцем. Очевидно, що Аллен 

Локк, пропагуючи бути рівною мірою і африканцями, і американцями, схилявся 

більше все ж до першого, забуваючи, що Африку та афро-американців розділяє 

близько 300 років, що гарно розумів Палмер Хайден, не абсолютизуючи 

африканську естетику у свої творах. 

Важливо згадати Арчібальда Мотлі, який став відомим завдяки портретам 

жінок-мулаток. Найвідоміший його портрет – «The Octoroon Girl» 1925 р. 

(«Дівчина на одну восьму чорна») (мал. 3). Зображаючи дівчину-мулатку на 
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картині, по-європейськи одягнутою та освіченою з середнього класу, Мотлі 

намагався руйнувати стереотипи, що існували в тогочасному американському 

суспільстві стосовно афро-американців та їх зображень. Сам Арчібальд Мотлі 

казав про ці стереотипи так: «Багато років більшість художників зображали 

афро-американців як щось гумористичне…скоріше за все, на картинах був 

старий чорний чоловік з Півдня, що об’їдався шматком кавуна, чи інший з 

банджо на колінах, чи збирач бавовни, чи крадій курей. Це сприйняття є 

безнадійно застарілим і я сподіваюсь, що з прогресом афро-американців, вони 

заслуговують на своє зображення у правдивій перспективі з гідністю, честю, 

кмітливістю та розумінням» [6, p.246]. 

 

 

Мал. 3 Арчібальд Мотлі «The Octoroon Girl», 1925. 

Художник Хейл Аспасіо Вудрафф, метою якого була демократизація 

мистецтва, займався муралами та фресковим живописом. Для Вудраффа такою 

метою було поширення ідей New Negro серед всього населення США [4, p.186]. 

На симпозіумі 1969 р. щодо афро-американських митців на питання про 

ідентичність він обстоював ідею, що «чорне мистецтво» має бути 

ідентифікованим як, наприклад, одразу можна ідентифікувати східне 

мистецтво, доколумбове мистецтво чи мистецтва ескімосів [7, p. 253]. Тобто, 

Вудрафф виступав за створення особливої афро-американської естетики в 

мистецтві, чим художник і займався протягом свого життя. 

Отже, як ми бачимо, афро-американська еліта намагалась заповнити 

прогалини в історичній пам’яті чорношкірої громади Америки шляхом 

дослідження африканських традицій та історії. Незважаючи на те, що афро-

американці проживали на території Північної Америки з XVII ст., серед білого 

населення Європи та Америки початку XX ст. була поширена думка, що 

Африка поширювала «чорну культуру» і носіями африканської культури в 

США були афро-американці. Саме тому перед чорношкірими митцями 

поставала проблема, адже біла частина американського суспільства вимагала 

від них екзотичних мотивів та більше «африканськості», незважаючи на те, що 

художники навіть ніколи не були на теренах Африки. Наприклад, у 1928 р., 

готуючи виставку Арчібальда Мотлі у «The New Gallery», власник галереї 
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Джордж Хелман нарікав на митця, щоб той зображував на своїх картинах більш 

екзотичні моменти життя афро-американців і просив побільше сцен з 

використанням обрядів вуду [4, p.172]. Але при цьому значна частина афро-

американської інтелектуальної еліти підтримувала зацікавлення в африканській 

екзотиці серед білого населення з метою використати його на благо 

чорношкірої частини Америки. Якщо навіть Уільям Дюбуа підтримував 

концепт екзотичності та природності афро-америкнаців, то, очевидно, ця думка 

на той період була надзвичайно популярною. Проблеми виникли пізніше, коли 

афро-американська спільність разом з митцями хотіли влитись у 

загальноєвропейський мистецький процес і на виставці 1927 р., виставили 

картини, які практично ніяк не відображали їх африканське коріння, що стало 

іншою крайністю [8, p. 75].  

Тож 1920-і та 1930-і рр., на які припадає період Гарлемського ренесансу, 

стали періодом пошуку тонкої межі між екзотичністю мистецтва і, як наслідок, 

сприйняття афро-американців як чужоземців, та асимільованістю мистецтва, 

втратою етнічних маркерів і розчиненням у загальноєвропейському 

мистецькому процесі.  
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завжди мали місце в українсько-польських відносинах, так як у кожен 

історичний період серед населення виникали свої образи в свідомості при 

згадці етноніму «поляк» – то позитивні, то негативні.  

Становлення і розвиток українсько-польських відносин займає помітне місце 

в українській та польській науковій літературі. Багато вчених вивчають складні 

процеси розвитку українсько-польських взаємин в різні історичні періоди. Але, 

водночас з цим, у галузі етнопсихології історіографія досліджуваної теми є 

порівняно невеликою. Малодослідженим аспектом залишається стереотипне 

бачення жителів прикордонних міст на сучасному етапі. Варто підкреслити 

роль саме прикордонної місцевості, яка являє собою рубіж між двома 

державами та первинно визначає етнічні антипатії (етногонізм) та симпатії 

решти населення, що в умовах політичної ситуації нашої держави (яка у зв'язку 

із російською агресією змінила власний орієнтаційний курс у проєвропеському 

напрямку), було б вельми важливим для розуміння настроїв суспільства та 

правильності тих чи інших політичних кроків на зближення з сусідньою 

Польщею. 

Етнічні стереотипи – це відносно стале явище у свідомості носіїв одного 

народу по відношенню до іншого. Проте, їх формування проходить певний 

шлях, перш ніж утвердитись в ужитку. Одним із важливих факторів, що 

впливає на формування стереотипів є міграційний. Ще з кінця 1990 р. на 

початку державної незалежності Україна стала для ЄС своєрідним «донором» 

іммігрантів. Після здобуття незалежності українці вперше після десятиліть 

автаркії змогли вільно перетинати західний кордон. Якщо в радянські часи 

поїздки за кордон були привілеєм небагатьох обраних, то у 1990-і рр. вони 

стали доступними пересічним громадянам. Причому, для поїздок у сусідні 

центральноєвропейські держави (Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину, 

Румунію) не були потрібні візи, лише паспорт. Понад те, мешканці 

прикордонної зони, згідно з домовленостями із сусідніми країнами, могли 

відвідувати їх навіть за наявності внутрішнього документа, що засвідчував 

особу [2, с. 36]. Безумовно, це сприяло міграційним процесам і в прикордонній 

місцевості, до якої належить і місто Володимир-Волинський. 

Безпосередні контакти поляків та українців можливі завдяки подорожам, 

причому поляки набагато мобільніші за українців. Структура частоти поїздок 

українців до Польщі показує, що ті, хто хоча б раз побував там, із задоволенням 

повертаються туди знову – більше ніж дві третини з них побували в Польщі 

понад один раз. В порівнянні з дослідженнями ІГС 2010 р., коли подорожував 

один з десяти респондентів, в 2013 р. цей показник зріс на 6 процентних 

пунктів [3, с. 3]. Таким чином, цей показник повернувся до рівня 2000 р., 

періоду, коли між Україною і Польщею діяв безвізовий режим [4, с. 47]. 

Масові переміщення населення між Польщею та Україною обумовлені 

географічною близькістю, розвиненим транспортним сполученням, тісною 

історичною пов’язаністю, наявністю національних меншин по обидві сторони 

кордону, культурною та мовною спорідненістю, родинними зв’язками 

населення і т.д. Неабияке значення мають добросусідські стосунки двох 
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держав, спрямовані не лише на розвиток двостороннього співробітництва, а й 

на підтримку євроінтеграційних прагнень України.  

Володимир-Волинський тісно пов’язаний з країною-сусідкою, більше того, 

місто має два міста-побратими у Польщі – Кентшин (Вармінсько-Мазурське 

воєводство) і Грубешов (Люблінське воєводство). На місцевому рівні державна 

адміністрація зацікавлена у налагодженні добросусідських відносин, а, отже, 

це, у свою чергу, сприяє тому аби володимирчани відвідували та підтримували 

різноманітні (економічні, культурні) зв’язки із поляками. 

Відповідно до даних офіційного сайту міста Володимир-Волинський станом 

на 1 січня 2012 р. в місті проживає 38,8 тис. осіб [1]. З них близько половини 

тимчасово або постійно залишають місто. Очевидно, що є певна різниця між 

тими даними які ми отримуємо від респондентів, які не перетинають кордон і 

постійно живуть у місті, та тих, хто часто їздить до Польщі.  

Згідно з даними анкетування, проведеного нами у 2017 р., серед жителів 

міста Володимир-Волинський, які постійно проживають у місті, бачимо, що 

поляки в українців асоціюються переважно з позитивним «сусідством». 

Володимирчани також вважають, що польські громадяни живуть у добробуті, 

на відміну від українців. Цікавою групою є асоціації, що стосуються торгівлі, 

кордону, контрабанди, роботи за кордоном та туризму. Найчастіше 

респонденти відповідали так: «зараз черги на кордоні великі», «краще візу 

шенгенівську робити, але наші по карточках їздять», «асоціюється з поч. 90-х 

років, коли туди їздили продавати і міняти товари», «може на підсадку колись 

піду», «місто живе за рахунок контрабанди». Також українці переконані в тому, 

що католицька церква надзвичайно сильно впливає на суспільне життя Польщі 

– з таким ствердженням погоджується майже 49% тих, хто ніколи не був в 

Польщі. Низький відсоток критичних оцінок серед українців щодо ситуації в 

Польщі не означає, що жителі України переконані в тому, що такі патології 

громадського життя як корупція чи бюрократія, взагалі не існують в Польщі.  

Відповідно до нашого анкетування, проведеного у 2017 р. серед жителів 

міста Володимир-Волинський, які часто бувають або живуть у Польщі, ми 

стикнулися із виявленням певного стереотипу. Більшість з опитаних (65%) 

вважають, що як мінімум половина постійного населення міста їздить до 

Польщі «на закупи» та з метою нелегального перевезення цигарок до Польщі, 

тобто з метою контрабанди. Цікаво, що дане твердження висувають особи усіх 

вікових категорій не залежно від статі та рівня освіти. Із результатів опитування 

бачимо також, що у володимирчан Польща значно частіше асоціюється з 

сусідством, співпрацею, близькістю та спільним слов’янським корінням. 

Польща для українців – це братня, дружня, сусідня держава, a поляки – дуже 

схожі на українців, вони викликають симпатію, теплі почуття та повагу. У 

випадку ж оцінки українцями ситуації в Польщі, контакти та відвідини Польщі 

сприяють більш позитивним оцінкам, хоча така залежність не є яскраво 

вираженою. На тлі всього суспільства, найяскравіше вирізняються думки осіб, 

які багато разів їздили до Польщі. Ці люди найкраще оцінюють ситуацію у 

Польщі. 
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Підбиваючи підсумки вищесказаного, варто сказати, що міграційні процеси 

відіграють вагому роль на формування стереотипів жителів прикордонних 

населених пунктів України щодо поляків на сучасному етапі (на прикладі міста 

Володимир-Волинський). Проаналізувавши дані проведених анкетувань серед 

жителів даного населеного пункту у 2017 р., ми визначили ряд 

найпоширеніших стереотипів про Польщу і поляків, які побутують на 

сучасному етапі, а саме: польські товари кращі, аніж вітчизняні; кожен третій 

власник транспортного засобу в місті купив своє авто у Польщі та їздить на 

«польських номерах»; майже усі поляки католики за віросповіданням; 

контрабандна торгівля цигарками та спиртними напоями процвітає в 

досліджуваному населеному пункті.  

Отримані дані мали б змусити задуматися вітчизняних високопосадовців про 

той образ, який ми, українці, залишаємо у пам’яті сусідів-поляків. Не дивно, що 

останні часто зневажають нас, бо, очевидно, що ми й самі себе недолюблюємо, 

якщо не прикладаємо зусиль аби змінити ситуацію у власній державі на краще. 
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Церква Воскресіння Господнього, що на Подолі 

Церква Воскресіння Господнього є нині не існуючою і не надто відомою 

будівлею. Однак її назва відображена у київській топоніміці – вона дала ім’я 

великому житловому масиву Воскресенка. Її розташування досі є дискусійним 

в історіографії, адже версії різняться: або вона знаходилась на вулиці 

Межигірській (згідно з В. В. Вечерським), або на перетині Межигірської та 

Спаської (за к. Шероцьким). Це не єдина суперечність, коли йдеться про неї – 

чітко невідома дата її заснування, науковці вказують ХVІ або ХVІІ ст. 

Заснування церкви повязують з Остафієм Дашковичем. Він був відомим 

військовим діячем ХVІ ст., кошовим отаманом та гетьманом Запорозької Січі, а 

ще канівським та черкаським старостою; часом його називають засновником 

козацтва і першим українським гетьманом. Окрім вдалої військової кар’єри, він 

ще й був власником земель, зокрема йому належали «Земля Євстафієвська» 

(майбутня Воскресенська Слобідка), а також частина села Тиврів, містечко 

http://volodymyrmuseum.com/
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Тростянець (Брацлавського полку), містечко Паволоч (Дашкович збудував у 

ньому замок). На його кошти було збудовано цю церкву, до того ж він виділив 

землю на її утримання – тобто він був її ктитором. Воскресенська слобідка 

перебувала у власності церкви три століття. 

Дата заснування цієї церкви невідома, до того ж, церков з такою назвою в 

Києві існувало до п’яти. В одних джерелах подається інформація, що початкова 

будівля церкви Воскресіння існувала вже у XV ст. В першому десятилітті XVI 

ст. Остафій Дашкович збудував нову дерев’яну церкву [3, с. 220]. Тобто, 

Дашкович не заснував церкву, а збудував нову на її місці. За іншою версією, 

«церковь съ придѣломъ св. Евстафія была построена гетманомъ Остапомъ 

Дашкевичемъ (около 1508 г.)» [7, с. 182]. Також існує версія, що церква була 

зведена в 20-30-х роках ХVІ ст. Є гіпотеза, що вона була закладена у 1500 р.  

Точно відомо, що церква Воскресіння Господнього (на Подолі) існувала в 

1618 р. Кілька років, до 1618, настоятелем Воскресенського храму був 

священик Іван – у майбутньому митрополит київський Йов Борецький [6, с. 95-

96]. Він заснував при церкві школу, в якій особисто вчителював. Існує досить 

цікавий документ: «Вѣдомость Протопопи Кіево-Подольской от 2 апреля 1784 

г., как офицальній акт, сообщает слѣдующее: « Церковь Воскресеня Христова 

съ тремя придѣлами, съ оградою деревянною. Прежняя деревянная корда и 

чьими коштом выстроена была-неизвѣстно. При одной же была и другая 

деревянная церков во имя Великомученика Евстафя Плакиды. Эта церков 

сооружена въ 1500 г. иждивенемъ шляхтича Евстафя Дашкевича. Впослѣдстви 

она обтветшала, и вмѣсто двухъ церквей, возведена въ 1670 г. одна каменная съ 

тремя престолами, какъ то: 1) Воскресенія Господня, 2) по равой сторонѣ 

Архангела Михаила, и 3) по лѣвой - Мученика Евстафія Плакиды. Постройка 

сія совершена иждивеемъ Кевскаго міщанина Михаила Грека» [3, с. 220-222]. 

Тобто, на одній ділянці деякий час була дві церкви 1. Воскресіння 

Господнього, невідомо на чий кошт зведена, та 2. церква Великомученика 

Євстафія Плакиди, яку побудував Евстафій Дашкевич в честь свого 

покровителя (Євстафій (до хрещення Плацид, Placidus), римський полководець, 

мученик за віру, оголошений святим) [5, с. 521]. Остафій Дашкович і сам був 

військовим і, напевно, вважав, що зведення церкви на честь полководця, 

зарахованого до лику святих, вбереже його. Нова кам’яна церква зберегла 

пам’ять про обидві церкви в назвах. 

Відповідь на питання, де ж все-таки знаходилася ця церква, знаходимо 

шукаючи церкву Воскресіння Господнього (що на Подолі) на старих київських 

картах. Згідно з картою Києва 1820 р., стає зрозумілим, що церква Воскресіння 

Господнього знаходилась в провулку Хорива, який з’єднує вулиці Хорива та 

Спаську, а Спаська в свою чергу перетинається з Межигірською. 

Відомі точні дати майбутніх реконструкцій церкви, проте достовірно 

невідомо, що в тому чи іншому році було зроблено. Так, в одних джерелах 

пишуть, що кам’яну церкву збудував в 1670 р. київський міщанин Михайло 

Грек [1, с. 87-88]. І дійсно, в розписі Києва 1682 р. є інформація про кам’яну 

церкву. Проте М.О. Берлінський, а за ним Л. Похилевич стверджують, що 

кам’яна церква була споруджена прихожанином, київським жителем Михайлом 
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Миколайовичем Рудзинським 1698 р. На плані Києва 1695 р. церква зображена 

з 5 куполами и 3 апсидами, висотою близько 14 саженів (1 саж=2.1336 метрів), 

тоді висота в метрах 29.9 [7, с. 182]. 

Архітектурна композиція нової будівлі мала в основі традиційний план 

грецького хреста, п’ять бань і фасади, типові для часів гетьмана Мазепи. 1732 р. 

полковий осавул Павло Гудима виділив кошти на ремонт церкви. При цьому 

відбулися зміни. Апсида Архангела Михаїла була перейменована на честь Св. 

Апостолів Петра і Павла. Також, найвірогідніше, саме тоді було зроблено 

прибудову із заходу. Були відремонтовані мури церкви [4, с. 31]. У 1760 р. за 

проектом архітектора І. Григоровича-Барського сандрики над вікнами й 

капітелі пілястри отримали рокайлеві оздоби, характерні для його творчої 

манери [1, с. 87-88]. У 1809 р. з’явилася струнка, висока, циліндрична, 

триярусна, ампірна (неокласична) надбрамна дзвіниця за проектом Андрія 

Меленського. 

У 1811 р. в Києві відбулася величезна пожежа. Сильно постраждала і 

Воскресенська церква. 1886 р. п’ять церковних бань були замінені на одну 

середню "съ новой полусферической главой" [7, с. 182]. Тоді ж, провулок, на 

якому знаходилася церква, було названо Воскресенським. Бароковий стиль 

будівлі з характерними карнизами, ліпними прикрасами й оформленням вікон 

залишився. Таким чином, у 1886 р. церква остаточно втратила свій початковий 

вигляд. 

Майже нічого не відомо про внутрішній вигляд храму. В «Путівнику» 

Шероцького за 1917 р. сказано, що: «Иконостасъ новый и не заслуживаетъ 

вниманія. Изъ древней утвари інтересна плащаница ХVII в.». Про подальшу 

долю плащаниці нічого не відомо.  

У другій половині 1930-х рр. церква зникла з карти Києва через 

антицерковну політику радянської влади. Перед тим, К. Козловський 

сфотографував церкву та дзвіницю для Київської обласної інспектури охорони 

пам’яток культури. Проте, не відомо точної дати, коли знімок був зроблений. Т. 

Геврик стверджує, що це 1935 р. [2, с. 30], а В. Вечерський – 1932 р. [1, c. 88]. 

Ці дві фотографії єдині за більш ніж 400-річну історію храму, і єдине, що 

залишилося від церкви Воскресіння Господнього, що на Подолі. 
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Гуманітарна та просвітницька діяльність Українських січових стрільців 

у Володимир-Волинському районі (1916 – початок 1918 рр.) 

Перша світова війна, попри величезний трагізм, стала поштовхом до 

піднесення національної свідомості українців. У результаті літніх боїв 1915 р. 

союзним військам (серед яких був і легіон УСС) вдалось захопити Холмщину, 

Пiдляшшя, частину Полiсся та захiдну Волинь. Аби допомогти тим, хто 

постраждав у результаті воєнних дій, тим самим створивши вдалий 

ідеологічний плацдарм для пропагування ідей національно-державницього 

характеру, уже з липня четар УСС Микола Саєвич почав клопотатися про 

вироблення дозволу стрiльцям на просвiтницьку діяльність серед українцiв 

вищеописаних земель [1]. 

26 січня 1916 р. австрійське командування надало дозвіл на створення трьох 

комiсарiатiв УСС, якi мали вести набiр волинських добровольцiв до 

стрiлецького легіону [2]. На початку лютого 1916 р. у цьому регіону було 

створено три так звані «Вербункові комiсарiати УСС». У Володимирi-

Волинському комiсаром був четар Микола Саєвич, у Ковелi – сотник Дмитро 

Вiтовський, у Луцьку – четар Михайло Гаврилко. 

Проте, пiд прикриттям «вербункової акцiї», почалася національна діяльність 

стрiлецтва на волинських землях, що тривала з великою самопосвятою у 

надзвичайно важких прифронтових умовах, серед пригніченого вiйною 

населення, при значних перешкодах зі сторони військового керівництва [3]. 

За даними часопису «Вісник Союза визволення України», освітній рівень був 

досить низьким [4]. Однією з причин такого показника можна вважати 

шовіністичну політику російського царизму, яка придушувала будь-які прояви 

народної та національної самоосвіти. Ситуація погіршилася під впливом 

примусової евакуації населення. Так, із Володимир-Волинського повіту з 400 

тис. осіб виселили близько 250 тис.  

Зі встановленням нового окупаційного режиму населення Волині, що змогло 

пережити вищеописані перипетії, перебувало у стані різкого психологічного 

відчуження: навіть у стрілецьких комісарах люди вбачали лише «австрійців», 

котрі, прикриваючись «мужицькою» мовою та називаючи себе їхніми братами, 

хотіли б обдурити, а обдуривши – приєднати до Австро-Угорської імперії [5]. 

Тому, одним із перших кроків стало розвіяння сумнівів волинян щодо щирості 

намірів УСС. Коли крига недовіри скресла, почався період активної 

просвітницької діяльності. Зустрічі починалися зі змалювання героїчної 

історичної минувщини України, а закінчувалися роздачею українських 

часописів і книжок. 
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Перші українські школи на Волині були засновані у 1916 р. На початок 1917 

р. їх кількість становила близько 70. Хоча, через фронтові умови, брак учителів 

і деякі інші причини школи не завжди працювали регулярно, але сам факт 

існування справляв на населення, особливо на дітей, величезне враження.  

Загалом же на волинських землях протягом 1916 – початку 1918 рр. було 

вiдкрито, в основному завдяки УСС, близько 150 українських шкіл (за 

пiдрахунками Никифора Гiрняка, на УСС припадало 85 шкіл), де вчилися 

тисячi дітей [6]. Найкращими з них були школи у Володимирі-Волинському 

(імені Тараса Шевченка), Ковелі, Матієві, Устилузі (імені Івана Франка) та 

інші. Першу україномовну школу у Володимирі-Волинському було засновано 1 

квітня 1916 р. комісаріатом УСС на чолі з Миколою Саєвичем, яку згодом 

назвали на честь Тараса Шевченка [7]. 

В освітній діяльності, УСС керувалися принципом міжетнічної 

толерантності. Відкриті школи могли відвідувати всі бажаючі, не залежно від 

віросповідання чи національності [8]. Зі збільшенням кількості українських 

шкіл постала потреба у вчительських кадрах. У Володимирі-Волинському було 

створено підготовчі курси. Окрім методики, на них вивчали географію, історію, 

народні пісні тощо. З метою поліпшення організації освіти, у Володимирі-

Волинському було також створено Українську шкільну раду, що складалася з 

10 осіб [8]. До її складу ввійшли представники стрільців, батьків та вчителів: 

Гнат Мартинець, тодішній посадник міста Володимир-Волинський, — голова, 

сотник Дмитро Вітовський і четар Микола Саєвич — заступники. Окрім 

культурно-просвітницької роботи, УСС намагалися захистити населення від 

безчинств військових команд, надавали необхідні поради, писали селянам 

прохання, скарги. У підсумку, симпатії населення до стрілецтва зросли, воно 

почало користуватися довірою та пошаною [4]. 

Отже, перебування УСС на Володимирщині дало досить позитивні 

результати. Їхня національно-просвітницька та культурно-освітня діяльність 

вплинула на пробудження національної свідомості місцевого населення. Саме 

завдяки заснуванню шкіл, організації курсів для неписьменних, допомозі 

збіднілому населенню тощо, жителі Володимир-Волинського ледь не вперше 

ознайомилися з iсторичною минувшиною свого краю. 
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Діяльність закладів клубного типу та їх вплив на культурно-духовне 

життя селян періоду «відлиги» (на прикладі села Лосинівка) 

Нині в Україні, як у культурній та демократично розвиненій державі, 

підвищується увага до розвитку села, піддаються оновленню деякі аспекти його 

життя. Одним із важливих напрямків цього процесу є піднесення рівня його 

духовної культури. Однак, на сучасному етапі культура села перебуває не в 

найкращому стані. Дефіцит коштів насамперед негативно позначається на 

функціонуванні сільських культурно-освітніх закладів, серед яких і будинки 

культури та клуби, які у всі часи відігравали вагому роль у системі навчання, 

виховання, формування світогляду та проведенні дозвілля населення. Саме 

тому для розробки основ сучасної політики щодо подальшого розвитку 

культури села актуальним є звернення до досвіду недалекого минулого, його 

ґрунтовне дослідження на основі комплексного аналізу архівних матеріалів, 

опублікованих документів, наукової літератури, усних джерел. 

Заклади клубного типу відігравали чи не найважливішу роль в культурно-

освітній сфері села періоду «відлиги» (1953-1964 рр.). Вони були місцем 

проведення різноманітних вистав, концертів, виступів художньої 

самодіяльності, агіткультбригад, тематичних вечорів, доповідної, гурткової 

роботи тощо. Саме в Будинку культури або клубі селяни мали можливість 

розбавити повсякденні робочі будні культурними заходами та відволіктися від 

постійної завантаженості тяжкою сільською працею.  

У досліджуваний період Лосинівка була одним із районних центрів 

Чернігівської області. На її території розташовувалося три заклади клубного 

типу, серед яких Лосинівський райвідділ культури [1, с. 23], Будинок культури 

[1, с. 21] та сільський клуб [2, с. 2]. Однією із найпоширеніших форм 

культурно-освітньої роботи на селі даного періоду були різноманітні гуртки, які 

створювалися при клубах із урахуванням інтересів колгоспників. Заняття в них, 

як і вся клубна робота, проводилися безкоштовно. Основною метою гуртків 

було поглиблення масово-політичної роботи та задоволення духовних запитів 

сільського населення [3, с. 251]. 

 Найефективніше гурткова робота проводилася у Лосинівському райвідділі 

культури, де для потреб гуртків на 1954 р. було виділено 3 кімнати [1, с. 23]. 

Через два роки їх кількість зросла до шести. Для порівняння із сусідніми 

селами: у Галицькому сільському клубі – існувало дві такі кімнати, у Почекино-
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Станціонному – одна, а в решті клубів району таких кабінетів для гурткової 

роботи не було взагалі [4, с. 24-43].  

Щодо кількості осередків гурткової роботи в Лосинівці (без урахування 

всього району загалом), то тут функціонувало 7 гуртків, серед яких по одному 

хоровому (45 учасників), музичному (12 учасників), драматичному (28 

учасників), фізкультурному (18 учасників), танцювальному (12 учасників), 

образотворчому (15 учасників), вокальному (10 учасників) [5, с. 24]. Варто 

зазначити, що в досліджуваний період кількість гуртків значно збільшується у 

порівнянні із попередніми роками. 

На середину 1950-х рр. більш чітко визначились структура та тематика 

гурткової роботи. Як форма клубної роботи, на цей час зникли політичні 

гуртки, оскільки цей напрямок діяльності взяли на себе партійні і 

комсомольські органи. З того часу гурткова робота переорієнтувалася з 

пропагандистської та ідеологічної сфери, характерної для сталінського періоду, 

до більш живих і масових форм роботи, зокрема в естетичному вихованні 

молоді [6, с. 456]. 

Ще одним вагомим напрямком діяльності закладів клубного типу Лосинівки 

було проведення тематичних вечорів, вечорів запитань і відповідей, які 

стосувалися різних сторін буття країни, маючи на меті виховати населення у 

відповідному соціалістичному дусі. За 2 місяці 1957 р. клубами району їх було 

проведено 94. Окрім того, організовувалися вечори обміну досвідом в галузі 

сільського господарства. Після виступів за традицією організовувалися 

концерти. Цікаво, що для молоді Будинок культури також проводив спеціальні 

молодіжні вечори [7, с. 4].  

Ще одним важливим вектором культурно-освітньої діяльності серед 

населення було проведення лекційної та доповідної роботи. Воно полягало у 

начитуванні селянам необхідної для них, на думку влади та партії, інформації. 

На ці заходи культосвітні працівники села намагалися залучити якомога більшу 

кількість колгоспників, які виступали основною аудиторією для проведення 

лекційної роботи. 

На лекціях та доповідях (їх було проведено 1123), які проводилися в 

Лосинівському райвідділі культури протягом 1956 р., були присутні 105 135 

чоловік. Тематика їх була різноманітною, проте в основному стосувалася трьох 

основних блоків: природно-наукова (168 лекцій та доповідей, які відвідало 

14 045 чоловік), науково-атеїстична (134, відвідало 13 399 чоловік) та 

сільськогосподарська (250, відвідало 18 859 чоловік) [4, с. 23]. Варто зазначити, 

що з роками прослідковується тенденція до збільшення кількості прочитаних 

лекцій. Вже в 1958 р. їх було прочитано аж 1439, а їх слухачами стало 127 935 

селян [8, с. 3]. Серед лекторів у архівних документах зустрічаємо учителів, 

агрономів, медиків, зоотехніків, ветеринарних працівників, передовиків 

сільського господарства тощо, тобто осіб, які вважалися компетентними в 

певній галузі діяльності та могли не лише доступно подати інформацію, проте і 

поділитися власним досвідом [9, с. 22]. 

Щодо матеріального забезпечення культурно-освітніх установ Лосинівки, то, 

у порівнянні із повоєнними роками, воно дещо покращилося. Лосинівський 
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райвідділ культури, Будинок культури та клуб мали дерев’яну підлогу, 

необхідні меблі, загалом, були непогано підготовані до роботи в зимових 

умовах [10, с. 12]. Це пояснюється тим, що Лосинівка була районним центром, 

а, отже, своєрідною візитівкою району, внаслідок чого на її забезпечення 

виділялася більша у порівнянні із маленькими селами кількість коштів. Проте, 

цього не можна сказати про аналогічні заклади у сусідніх невеликих селах, які 

часто мали певні труднощі із забезпеченням [10, с. 9]. 

Клубні установи займалися організацією візитів до села бригад Чернігівської 

обласної філармонії, сільських фестивалів, виставок тощо. Активно працювали 

агіткультбригади, які виступали на концертах у клубах та їздили із 

розважальною програмою по полях, бригадах, колгоспах, вигонах всієї 

території Лосинівського району. На 1954 р. знаходимо згадки про 10 

агіткультбригад на території Лосинівки. Для порівняння можна зазначити, що в 

таких сусідніх селах, як Рівчак-Степанівка на цей час їх було 6, Вікторівка – 5, 

Шняківка – 3, Данина, Софіїївка та Червоний колодязь – по 2 [11, с. 12]. 

Надзвичайною популярністю серед селян молодшої та середньої вікової 

категорій в цей час користувалися танці під баян та гармонь, які 

влаштовувалися в фойє клубів або на танцювальному майданчику біля них 

чотири рази на тиждень [12, с. 32, 64]. 

Отже, заклади клубного типу Лосинівки відігравали одну із найважливіших 

ролей у вихованні, культурному забезпеченні та дозвіллі сільського населення 

періоду «відлиги». Різноманіття форм, методів та напрямків роботи культурно-

освітніх працівників, спрямованих на селян, які приходили до клубів, високі 

показники відвідуваності даних установ демонструють популярність 

досліджуваних закладів серед населення. Окрім того, неспростовним фактом є 

вагома ідеологічна функція установ клубного типу, їх непересічне 

пропагандистське значення. 
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Соціальні та економічні чинники толерування домашнього насилля над 

жінкою (кінець ХІХ – середина ХХ століття) 

Інститут сім’ї в системі світоглядних уявлень українців займає одне з 

почесних місць та становить собою приватну, в деякій мірі закриту сферу 

життя. Родинні проблеми намагалися приховувати та робили все необхідне аби 

про сварки та сімейні негаразди знало якомога менше людей. Але те, що 

родинні перипетії, а особливо коли доходила справа до проявів фізичного 

насилля, намагалися приховувати та не обговорювати, не означало, що даної 

проблеми не існувало. 

Домашнє насилля над жінкою було звичним і, певною мірою, прийнятним 

явищем для українців традиційного суспільства. Патріархальна система, яка 

вплинула на формування сімейно-шлюбних стосунків і по сьогоднішній день 

дається взнаки, коли справа стосується насилля над жінкою в межах власної 

сім’ї. Толерування домашнього насилля можна обґрунтувати, виходячи з 

меркантильних поглядів українського селянина, економічними інтересами, 

соціальним устроєм традиційного суспільства, в якому простежується чіткий 

розподіл гендерних ролей. Усе життя українця було регламентоване 

усталеними нормами, що були спрямовані на виживання громади як спільноти. 

Звідси і чітке регламентування економічного становища членів подружжя, яке 

було гендерно дизбалансоване. 

Меркантильні міркування супроводжували у більшості випадків щодо 

сімейно-шлюбного питання все життя українського традиційного суспільства. 

Починаючи з «оглядин», де головною метою було оцінити статки молодого, а 

отже, спроектувати становище майбутньої дружини в подружжі [1, c. 92]. 

Надзвичайно важливий аспект, який визначає можливість подружжя «стати на 

ноги» та бути повноцінним членом громади, у широкому значенні. І що не 

менш важливо, з внутрішнього погляду на сім’ю – наділення чоловіка та жінки, 

як представників подружжя, правами, а отже, можливістю бути незалежним до 

певної міри у власних рішеннях та діях, щодо розпоряджання майном, а 

подекуди і власним життям. Особливо в контексті висвітлення проблеми 

домашнього насилля, вищезазначена теза має життєву необхідність для жінки. 

Право володіти та розпоряджатись майном, беззаперечно, відповідно до 

звичаєвої традиції полягає у праві жінки на придане. Таким чином, становище 

визначається економічною залежністю ще на перших порах шлюбного життя, 

якщо вона була з незаможної родини. Хоча, в разі матеріальної забезпеченості 

та з гарною «худобою» (приданим), жінка могла почувати себе дещо вільніше. 

Важливий фактор в визначенні економічної залежності жінки, що є 

характерною рисою для патріархального суспільства, є розподіл трудових 
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відносин та права на результат трудової діяльності, відповідно до гендерних 

ролей в подружжі, які висвітлюють становище жінки в сім’ї крізь межі її 

економічної свободи. Знаний дослідник Слобожанщини, Микола Сумцов, 

описуючи життя мешканців краю у власній історично-статистичній розвідці 

наголошував на тому, що трудовий аспект – необхідний компонент для 

існування. Так, науковець зазначав: «Кожному господарю не можна обійтися 

без дружини. «Без хазяїна двір, без хазяйки хата плаче», каже народне 

прислів’я. Життя і праця йдуть двома тісно переплутаними поміж себе 

напрямами - чоловічим та жіночим, поділяються на чоловічі та жіночі» [2, c. 

167].  

У доcлідженнях про «великоруську сім’ю» і статус жінки в ній подекуди 

висвітлюється проблема становища малоросіянки, наголошуючи, що 

представниці, які переселилися і жили на південному сході України, 

«обременены работой до невозможности» [3, c. 96]. При цьому жінка 

найчастіше поєднувала материнські функції під час роботи з трудовою 

діяльністю. Степова місцевість – безжальний простір для виживання, і жінку, 

яка поєднувала трудову діяльність з материнськими обов’язками одночасно. 

могла навіть спіткати смерть: «Летом они вовсе не живут дома, а постоянно 

кочуют в степи, пася скот. При ягнениі овецъ цълыя ночи должны онъ сидъть 

на морозъ, оберегая ягнятъ от собакъ…Женщины должны также ходить 

караулить хлъбъ…Часто оборванныя и голодныя, с детьми на рукахъ и с 

люлькой, и там, под палящим солнцемъ, просиживають целые дни. Неръдко 

случаеться, что ту, то другую женщину привозят со степи заболъвщъю или 

даже мёртвою» [3. c. 96]. За свідченнями респондентів: «Чоловіки не касалися 

до кухні вообщє. Кухня – то жіноча робота була. Хатку мазати – тоже жіноча. 

Стірка – це жіноча» [4]. Хоч і створення сім’ї може, на перший погляд, 

подаватися як життєва необхідність, де партнери спільною працею наживають 

майно, а відтак створюються необхідні умови для благополуччя і, по ідеї, мали 

б право на володіння та розпоряджання порівну, проте, різниця в розподілі 

праці на жіночу, чоловічу та спільну, продиктовує різницю в праві на 

розпоряджання прибутку від трудової діяльності. Жінка мала право, для 

прикладу, отримувати прибуток лише від результату діяльності в межах своєї 

трудової сфери – в межах хати та двору. Відповідно, дохід був незначний у 

порівнянні. Момент економічної залежності – стримуючий фактор в 

можливості жінки убезпечити себе від проявів насилля з боку чоловіка. 

Якщо жінка неналежним чином виконувала свої обов’язки в сім’ї, у першу 

чергу, що стосувалося роботи по господарству, за народними уявленнями вона 

справедливо могла отримати фізичне покарання. Рукоприкладство толерується, 

якщо жінка ледача. Історія, яка роз’яснює приказку: «Було не савити, не 

варварити, не амбросити та на сорочку сурганити», – говориться про сироту, 

який оженився на жінці, яка гуляє та пояснює своє байдикування святом Сави, 

Варвари і так далі, задля того, щоб не працювати. Її чоловік скаржиться 

сусідові, який вирішив навідатись до дружини та провчити її: «…в одну руку 

нагая, та й приходить туди у хату…Я прийщов спитацьця, чом ви сегодня 

нычого не робите?» А жінка як була голенька, так з печі скочила. «А як же», 
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січе, «робить, коли моя баба казала, щоб у празник нічого не робить. «То треба 

ж тебе перехрестить! – і як почне її хвоїть …» [5, c. 79]. 

Варто відзначити, що вимога вищого рівня альтруїстичності більше 

асоціювалася з жінками. У тогочасному розумінні уявлення про жінку 

перетиналося з такою характеристикою, як материнський інстинкт. 

Автоматично, це викликає асоціацію про неї, як про «берегиню», господиню, 

яка бореться і може навести лад в деструктиві, який несуть чоловіки. Звідси 

окреслено обмеження доступу жінок до інших сфер, в яких би вона могла б 

мати право голосу, а отже, право протидіяти проявам насилля в контексті 

означеної нами проблеми [6, c. 27-28]. 

Таким чином, якщо один з членів сім’ї виступає проти системи, він 

автоматично визначається як потенційно небезпечний для всієї громади. У 

традиційному суспільстві патріархальна система трималася на беззаперечному 

визнанні. У такій ситуації жінка фактично не мала морального права 

скаржитися на своє життя. Проявлення такого незадоволення – суспільний 

осуд. Адже, яка вона в такому випадку господиня, дружина, матір, якщо 

відступає від приписаних народних канонів та поведінкової моделі? Як 

результат, невиконання обов’язків як дружини цілком справедливо, за 

народними уявленнями, могло передбачати покарання.  

Соціальні ролі, які виконували чоловіки та жінки в традиційному суспільстві 

– ще один фактор толерування домашнього насильства стосовно жінок. Статус 

чоловіка, порівняно зі статусом жінки, відігравав значно більшу роль в 

громадському житті, а, отже, наділявся значною кількістю преференцій. Варто 

відзначити, що патріархальна система, яка панувала в громадському житті, 

просто не могла не знайти своє вираження в моделі сімейно-шлюбних відносин. 

Доречно буде згадати про проблему влади в родині. Більшість респондентів 

закріплює у свідченнях приналежність ролі голови сім’ї за чоловіком, 

маркуючи статусність та владу чоловіка назвою «хазяїн»: «Головний в родині 

чоловік. Це давно й давно. Жінка казала: «Мій хазяїн» [7]. 

Крізь призму домінування чоловіка в сім’ї спостерігаємо статусність 

чоловіка не лише на рівні суспільного визнання, а й в питаннях юридичної 

правочинності. За чоловіком закріплюється уявлення як про власника майна та 

господарства у той час, коли можливість економічно домінувати визначала 

бодай не все в традиційному суспільстві. Таким чином, «чоловік-хазяїн» – у 

першу чергу звучить з акцентом на приналежність майна та можливість нею 

розпоряджатися: «Чоловік – хазяїн. Старший чоловік. Повага до чоловіка. 

Чоловік щітався хазяїном. Який би він не був, ну він хазяїв. Всі списки, де шо 

не робиться, писалися на хазяїна. Ні одна жінка не сміла на себе писать. Так 

було заведено» [8]. 

Навіть розуміючи неправомірність та хибність патріархальної системи, 

жінка, керуючись загальноприйнятими уявленнями про місце чоловіка і, 

відповідно, такий стан речей, де чоловік наділений преференціями та владою в 

сімейному житті, вважалa нормою. Отже, економічна залежність жінки, яка 

була обумовлена патріархальною системою, знайшла своє вираження в сфері 

сімейно-шлюбних відносин. Значно нижчий статус жінки в громадському житті 
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та економічна залежність стали фактором толерування з боку суспільства 

проявів домашнього насилля стосовно жінки. Не маючи матеріальних засобів 

до існування, жінка в умовах панування патріархальної системи опинялася в 

пастці, позбуваючись можливості убезпечити себе від проявів домашнього 

насилля.  
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Причини трудової еміграції населення  

Боржавської долини Закарпаття на початку ХХІ ст. 

Із розпадом Радянського Союзу українці в пошуках кращого життя та 

елементарних засобів існування подалися за кордон. Зараз більш привабливими 

стають країни близького зарубіжжя: Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. 

Треба сказати, що країни самі зацікавлені в тому, щоб українці в них 

працювали. Так, за прогнозами польських сучасних істориків, у Польщі 

внаслідок масової трудової еміграції, яку нині оцінюють у 2 млн., після 2015 р. 

щороку бракуватиме по 200 тис. громадян [1, с. 351]. Проте, не менш 

популярними залишаються такі країни, як Італія, Іспанія, Португалія, Греція, 

Німеччина, США, Канада. Для Закарпаття питання заробітчанства є дуже 

важливим. Саме специфіка історичного розвитку та сучасна близькість до 

кордону із чотирма європейськими державами безпосередньо вплинула на 

мобільність населення та активну трудову міграцію закарпатців у країни 

близького та далекого зарубіжжя. Зовнішня трудова міграція стала об'єктивною 

реальністю сьогодення [2, с. 100-105]. 

Заробітчанство є невід'ємною частиною життя Боржавської долини. 

Боржавська долина – територія, через яку протікає річка Боржава і географічно 

http://books.e-heritage.ru/Book/Book/bookContent/2896112
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розташована у межах двох районів – Іршавського та Берегівського. Дана 

територія знаходиться практично в центрі Закарпаття. Трудова міграція 

розглядається в наступних сферах: 

1. Економічна. Українські мігранти переважно зайняті на вторинному ринку 

праці (будівництво, сфера послуг, сільське господарство) як некваліфіковані 

працівники: «Багато людей працює як офіціянти, альбо на кухню, альбо десь у, 

багато хто убером їздить» [3, с. 9]. Це не спричиняє конкуренції для 

працівників приймаючих країн [4, с. 9], хоча ті нерідко і незадоволені 

присутністю українців: «Но вообще чехи не люблять українців. Вни тіпа 

щитавуть, що українці забирають їхні роботи. Ну типу, знаєш, коли українці 

роблять іщи на таких низьких, тіпа на ягоди поїхали, там на стройці дись. Що 

вони там є, тай ладно. А от коли вже українці роблять на якихось таких 

посадах, то їх це дуже бісить» [5]. Деякі фірми надають житло, проте інколи 

заробітчани винаймають помешкання по-одному або із колегами. Так, рента 

квартири у Варшаві коштує 800 злотих/місяць. У середньому, український 

заробітчанин у Португалії витрачає на проживання 150 євро/ місяць за оренду 

кімнати в квартирі; на харчування – 100-150 євро/місяць на особу [6, с. 98]. 

Після повернення до України зароблені кошти мігранти інвестують в 

купівлю та ремонт житла, купівлю автомобіля, матеріальну допомогу рідним 

(батькам, дітям), оплату освіти дітей, купівлю побутової техніки, відпочинок на 

курорті, купівлю коштовностей та одягу та інше [7, с. 49]. Окрім безпосередніх 

фінансових інвестицій в українську економіку, мігранти везуть на Батьківщину 

досвід трудових подорожей. Директор з питань підтримки українського 

представництва Міжнародної організації з міграції Дайна Вілкеліте наголосила, 

що, повернувшись із заробітків, мігранти привозять ідеї вже для власного 

бізнесу [8, с. 22–23]. 

2. Соціальна. Упродовж останніх 10 років «соціальними сиротами» почали 

називати дітей українських трудових мігрантів, які після розпаду СРСР почали 

виїжджати з метою тимчасових заробітків до країн ЄС та Росії. «Соціальне 

сирітство» як словосполучення є вкрай популярним в академічному дискурсі, 

не кажучи вже про недійний [9]: обговорення «проблеми соціального 

сирітства» відбувається практично під час кожної української наукової або 

науково-практичної конференцій з питань трудової міграції українців. 

«Соціальні сироти» неодноразово були об’єктом українських дисертаційних 

досліджень [10] та фахових публікацій [11] [12]. 

3. Культурна. Про синтез культур тут варто сказати в першу чергу. 

Приїжджаючи на Закарпаття, багатьом українським туристам впадає в очі певна 

«європеїзація», коли будинки, оформлення дворів, одяг місцевих жителів дуже 

відрізняється від того, що спостерігається по території всієї України.  

4. Лінгвістична. Дана сфера перегукується з попередньою. Закарпатські 

мігранти знаходили в тих країнах щось нове і небачене ними до того. 

Природно, що з'являється бажання привезти цю новинку додому. Так, свого 

часу, на заробітках в США закарпатець помітив цікаву штукенцію, яка ховає 

людей від дощу. Йому здалося це дуже практичним. Він привіз її на Закарпаття 

і, зрозуміло, що тут не було аналога, тому назва залишається така, яка була і в 
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країні-власниці – амбрела (an ambrella). І тільки згодом з'являються такі назви 

як зонтик, парасолька. Проте в мові вже укорінилася назва амбрела, тому 

місцеві до сьогодні продовжують називати так парасольку.  

Останні роки значний відсоток заробітчан не повертаються назад в Україну, а 

роблять все можливе, щоб залишитись жити за кордоном. Першим кроком до 

цього є пошук стабільної офіційної роботи, оренда житла. Згодом емігрант 

намагається забрати інших членів сім’ї із собою. Діти мають змогу отримати 

там освіту. В Україні, таким чином, спостерігається так зване «старіння нації». 

Зрештою, оформлюються документи тривалого побуту (часткове громадянство, 

яке надає певні права, можливість вільного перетину кордону, проте українське 

громадянство зберігається). Наступний етап – отримання повного громадянства 

із відмовою від українського. 

Таким чином, трудова еміграція з України, яка останні декілька років 

перевершила всі можливі показники та, за оцінками експертів, досягне свого 

апогею в 2018-2019 рр., створює привід не тільки до штучно створеного 

економічного зросту у досліджуваних регіонах, а й до масового виїзду 

українців за кордон «у пошуках кращого життя». Безвізовий режим, введений в 

червні 2017 р., тільки посприяє зростанню темпів еміграції.  
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Трансформація звичаєвого права на прикладі судових рішень волосних 

суддів в середині XIX ст. 
З поширенням у XIX ст. В Україні загальноімперського законодавства, 

«українська давнина» офіційно збереглися у вигляді окремих спеціальних норм 

«Місцевих законів Полтавської та Чернігівської губерній», що містилися у 

Зводі законів Російської імперії. Кодифікація права все більш і більш 

ігнорувала юридичне значення звичаю, який зберігався лише на практиці 

повсякденного життя села. Тому, вивчаючи правові звичаї на українських 

землях, що входили до складу Російської імперії після скасування правової 

автономії, ми стикаємось із тим, що дуже часто після скасування вищевказаних 

нормативних документів за норми українського звичаєвого права, видавалися 

окремі положення вже скасованого Литовського статуту, що діяли перед цим 

протягом тривалого часу на території Малоросії. 

Російське законодавство, що було систематизоване виданням Зводу законів, 

у принципі скасовувало силу звичаю. Російський Статут цивільного 

судочинства 1864 р. допускав використання звичаєвого права у спадкових, 

родинних та земельних правовідносинах, щодо яких немає відповідного 

законодавчого регулювання. У ст. 130 зазначалось: «при 

постановлении решения, мировой судья может по ссылке одной из обох сторон 

руководствоваться общеизвестными местными обычаями, но лишь в том 

случае, когда применение местных обычаев дозволяется именно законом или в 

случаях, положительно не разрешаемых законом» [6,с. 321]. 

Що ж справді являло собою звичаєве право в XIX ст.? Звичаєве право не 

було категоричним, безумовним та однозначно застосованим. При реалізації 

кожної його норми бралися до уваги особливості, властиві відповідному 

конкретному випадку, тому ніколи не існувало одноманітних рішень, які були 

характерні для волосних та інших судів. Народ тримався звичаїв, тому що, на 

його думку, в них була правда. Характерними рисами українського звичаєвого 

права у XIX ст. слід вважати його яскраву обрядовість та фіксацію у вигляді 

правових формул, які згодом перетворювались у народні приказки [7, с. 23]. 

 Найбільшу кількість звичаєво-правових норм містили такі галузі права, як 

цивільне, шлюбно-сімейне, кримінальне, земельне. Майже не існувало 

процесуального акту чи інституту, які б не мали свого обряду чи символу. 

Здавна встановлені, незмінно і точно у всіх деталях виконувались протягом 

віків. Наприклад, у кримінальних справах про вбивство набув поширення обряд 
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«поволання». Судовий урядник (віж чи возний) разом із родичами вбитого 

вивозив труп на ринок, або до замку, або возив по вулицях міста і публічно 

оголошував («волав»), хто вбитий і хто його вбив. 

Інший обряд полягав у тому, що спійманого вбивцю приковували до труни 

вбитого і лишали в такому стані аж до похорону його жертви. Виконання цього 

обряду у Гетьманщині засвідчено судовими актами Полтавського і 

Чернігівського полкових судів 1700 і 1783 рр. Виконання судового вироку 

також супроводжувалось певними обрядами (особливо при покаранні різними 

ганебними карами), наприклад вішання вуздечки, хомута на шию конокрадам 

та встановленням їх на прилюдне осміяння, вішання на шию крадених речей . 

Загалом кримінальне звичаєве право мало досліджене, тому не дивно, що про 

нього висловлюються думки, протилежні одна одній. Одні автори стверджують, 

що народ ставився до злочинців дуже суворо і на підтвердження цієї думки 

вказують на жорстокість селянського самосуду. Інші дослідники стверджують, 

що народ ставився до злочинів дуже м’яко і, на доказ цього, звертають увагу на 

щедру милостиню, яку подавали ув’язненим у острогах (напередодні свят), а 

також на поширений епітет щодо осуджених злочинців «нещасні», а також на 

абсолютну (за звичаєм) безкарність злочинів у випадку пробачення винних 

ображеною стороною. 

На той час існували різні види суду. Так, наприклад, селянський суд за 

звичаєвим правом мав 8 форм: самосуд, родинний суд, третейський суд, суд 

сусідів, суд сільського сходу, суд волосного сходу, волосний суд. Як правило, 

до волосного суду доходила лише невелика кількість справ. Якщо справу не 

вирішив сільський суд або сторони не були примирені сільським старостою, то 

примирити їх намагався волосний старшина і тільки у випадку не вирішення 

ним справи вона надходила до волосного суду. Згідно з судовими справами 

Київської губернії за 1883 р.: Волосний суд як особлива судова інстанція 

повинна захищати земельні правовідносини селян. Але разом з тим, говориться, 

що нинішніх волосний суд перебуває в плачевному стані, та не може 

вирішувати важливі завдання, що покладені на нього» [1]. 

Самосудом вважався особистою розправою над кривдником особи, яка 

потерпіла від злочину. При цьому, у покаранні винного іноді брали участь і 

сторонні особи. Один із таких випадків самосуду, мав місце в 1872 р. Справа 

почалась з того, що селяни склали вирок про вигнання за злочин із общини 

односельчанина Василя Андронова. Останній був засланий до Сибіру, але втік і 

повернувся додому. Щоб помститися общині, він здійснював крадіжки, 

підпали, декому погрожував вбивством. Селяни зібралися на схід і вирішили 

впіймати Андронова. Вночі весь схід під керівництвом сільського старости 

оточив дім, у якому переховувався втікач, він був захоплений і вбитий [2]. 

Проте, загалом, питання, у яких випадках самосуд вважався населенням 

дозволеним і допустимим, як саме співвідносилися злочин і покарання, 

залишаються зовсім нез’ясованими 

Найпоширенішим тілесним покаранням було покарання різками. Волосні 

суди призначали це покарання, як правило, за крадіжки, тяжкі образи, непокору 

батькам або властям, пияцтво, несплату податей. Сільські сходи теж дуже часто 
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призначали тілесні покарання. До тілесних покарань у деяких випадках 

приєднувалось і публічне посоромлення злочинця. Так, українці за розпусту 

карали публічним посоромленням та різками. На дівчину, яка вважалася 

винною у розпусті, одягали солом’яний хомут і водили її по селу. Теж ж саме 

робили з батьком дівчини за те, що він не додивився за нею [3]. Наведемо ще 

декілька прикладів. У Волинській губернії селянин Микита Евд погано 

поводився зі своєю дружиною і вступив у зв’язок з іншою жінкою. За це 

громада присудила його до грошового штрафу: один рубль він повинен 

заплатити у громадський скарб і два рублі на користь церкви. Жінці, з якою він 

мав статеві зв’язки, присудили дати у трьох різних місцях села по п’ять різок і 

остригли голову [4]. 

Крадію, якого зловили на гарячому, зав’язували руки і надягали на шию 

вкрадену річ [1]. Якщо у крадіжці була викрита жінка, то її оголювали або 

підіймали спідницю і вішали на шию вкрадену річ. Часто сільських схід 

зобов’язував винну особу виставляти сходу певну кількість вина, яке одразу й 

випивалось. У розпиванні брали участь як ображена сторона, так і винуватий. 

Якщо у винуватого не було грошей, то брали щось із його майна і продавали 

або закладали з метою покупки вина [5]. Грошові штрафи призначались дуже 

часто і волосними судами, і сільськими сходами на користь ображеної сторони 

або церкви. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що звичаєве право, з 

одного боку, може дати матеріали для перебудови чинних законів, з другого, і 

це ще важливіше, дати ті керівні засади, на базі яких повинна проходити ця 

перебудова. Закон, у свою чергу, також видозмінювався, він міг мати і характер 

звичаю, і характер норми, принесеної ззовні. Право, що існувало у вигляді 

звичаю, мало властивість з часом перетворюватись в закон, і навпаки, 

законодавча норма могла поступово знаходити форму звичаю. Отже, норми 

звичаєвого права в XIX ст. здебільшого зберігались у формі обрядів – символів. 
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 

Богдана Богословська 
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Китай – гарант безпеки України за Будапештським меморандумом? 

Сьогодні питання безпеки, територіальної цілісності та використання ядерної 

зброї є надзвичайно актуальними в Україні та світі. Як велика ядерна держава, 

постійний член Ради Безпеки ООН, друга економіка світу, сила, що претендує 

не лише на регіональне, а й на світове лідерство, Китайська Народна Республіка 

є важливим гравцем на міжнародній арені. В умовах військової агресії Росії, 

Українській державі необхідно максимально ефективно здобувати і 

використовувати підтримку і допомогу міжнародних партнерів. Одним із 

важливих інструментів є використання системи міжнародного права, 

невід’ємним елементом якої є Будапештський меморандум – єдиний 

міжнародно-правовий документ, який надав Україні гарантії безпеки у 

відповідь на добровільну відмову від ядерної зброї. 

Після здобуття Україною незалежності та розпаду СРСР, вона успадкувала 

третій за розміром і потужністю арсенал ядерної зброї у світі. Однак, на той час 

молода Українська держава не мала економічних та фінансових можливостей 

для утримання такого потужного арсеналу. Крім того, вона відчувала тиск з 

боку великих ядерних держав, у першу чергу РФ та США, а також решти 

світової спільноти. Тому, українське керівництво прийняло рішення взяти курс 

на відмову від ядерної зброї та приєднання до Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї (ДНЯЗ). У ході переговорів між Україною, США та РФ у 1993 р. 

було домовлено, що Україна приєднається до ДНЯЗ як без’ядерна держава за 

умови надання гарантій безпеки та територіальної недоторканності, а також 

фінансової допомоги для реалізації плану ядерного роззброєння [1, с. 11]. 

16 листопада 1994 р. Верховна Рада прийняла Закон Про приєднання України 

до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 р. як 

без’ядерна держава. Відповідно, Україна взяла на себе зобов’язання не 

отримувати, не виробляти, не розробляти ядерну зброю чи і не шукати чи 

отримувати будь-яку допомогу у виробництві ядерної зброї [2]. 5 грудня 1994 р. 

Президентами України, США та Росії та прем’єр-міністром Великої Британії 

під час засідань Саміту НБСЄ/ОБСЄ в Будапешті було підписано Меморандум 

про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї. Держави-підписанти меморандуму, зокрема, 

зобов’язувались визнати незалежність і суверенітет, а також існуючі кордони 

України, утримуватися від загрози силою чи її використання проти 

територіальної цілісності чи політичної незалежності України, домагатися 

негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою 

надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо 

Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з 
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використанням ядерної зброї, проводити консультації у випадку виникнення 

ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно встановлених зобов'язань [3]. 

Дві інші ядерні держави та постійні члени Ради Безпеки ООН – Китай і Франція 

– офіційно висловили аналогічні гарантії Україні у формі відповідних заяв, 

хоча формально й не підписували Будапештський меморандум. Головна 

відмінність цих заяв від змісту Меморандуму полягає у відсутності пункту про 

обов’язкове проведення консультацій у разі виникнення ситуацій, які 

торкаються питань цих зобов’язань [4]. 

У лютому 2014 р. Російська Федерація, здійснивши окупацію Кримського 

півострова, порушила свої зобов’язання, надані згідно з Будапештським 

меморандумом. У пресі з’явилися численні звинувачення на адресу інших 

держав, що надали Україні гарантії безпеки, в тому числі і КНР, щодо 

недотримання умов вищезгаданого документа. Варто зазначити, що текст 

документа не передбачає жодних військових зобов’язань та інших санкцій у 

разі порушення умов меморандуму однією із сторін. Тому, ці держави 

формально не порушували своїх зобов’язань, але не змогли чи не захотіли 

застосовувати положення Будапештського меморандуму, а також інших 

міжнародно-правових документів, для забезпечення територіальної цілісності 

України. 

На політику Китаю щодо так званої «Української кризи» та виконання 

положень Будапештського меморандуму впливає низка факторів. З одного 

боку, основою зовнішньої політики Китаю вважаються «п’ять принципів 

мирного співіснування». Зокрема, проблема суверенітету та територіальної 

цілісності протягом довгого часу залишається надзвичайно гострою для 

китайського керівництва. «Тайванська проблема», а також загроза 

територіальній цілісності Китаю на інших територіях (Тибет та Сіньцзян-

Уйгурський автономний округ) мають значний вплив на зовнішню політику 

Китаю [5, с. 32]. Після визнання Китайською Народною Республікою 

незалежності України (27 грудня 1991 р.) та встановлення дипломатичних 

відносин між державами, українська сторона неодноразово висловлювала свою 

підтримку принципу «єдиного Китаю». Крім того, для українсько-китайських 

відносин у ХХІ ст. є характерною позитивна динаміка, розширення об’ємів та 

сфер співробітництва на різних рівнях. 

З іншого боку, одним із вирішальних факторів у формуванні офіційної 

позиції уряду КНР щодо російської агресії в Україні є тісні відносини Китаю з 

Російською Федерацією. Відносини Росії та Китаю мають тривалу історію, а 

сучасний стан взаємовідносин обидві країни кваліфікують як «стратегічне 

партнерство». Міжнародна ізоляція Росії у зв’язку з окупацією Криму та 

агресією на Сході України є вигідною для Китаю. Оскільки відносини Росії зі 

Сполученими Штатами і країнами Західної Європи погіршилися, був 

запроваджений режим санкцій щодо РФ, у 2014 р. російський уряд ініціював 

«поворот на Схід» у зовнішній політиці, який означав посилення уваги до 

розвитку російсько-китайських відносин [5, с. 36]. 

Хоча Китай щодо українського питання офіційно дотримується позиції 

нейтралітету та неодноразово заявляв про підтримку територіальної цілісності 
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України, неформально він підтримує позицію Росії. Зокрема, Пекін утримався 

від голосування за проект Резолюції Ради Безпеки ООН щодо невизнання 

Кримського референдуму (15 березня 2014 р.) та за Резолюцію Генеральної 

Асамблеї ООН 68/262 (27 березня 2014 р.), що закликала не визнавати зміни 

щодо статусу Криму [6]. 

Таким чином, позиція китайської влади щодо «Українського питання», 

зокрема виконання умов Будапештського меморандуму, не є однозначною і 

зумовлена здебільшого власними інтересами Китаю. Саме тому важливим 

завданням української дипломатії є активна робота, спрямована на 

встановлення продуктивної співпраці з КНР та максимально ефективної 

реалізації можливостей, закладених в Меморандумі про гарантії безпеки у 

зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної 

зброї для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. 
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Європейська дипломатія у вирі боротьби за розподіл колоніальних 

територій в кінці ХІХ – початку ХХ ст. 

Початок ХХ ст. ознаменувався закінченням колоніального поділу світу та 

новим потужним витоком боротьби за перерозподіл колоній та сфер впливу між 

головними суб’єктами світової політики, тобто між найбільш впливовими у 

соціально-економічній та військовій сферах країнами Європи, Америки та Азії, 
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до яких можна додати Великобританію, Німеччину, Францію, Сполучені Штати 

Америки та інші країн, котрі суттєво відставали від вище названих держав в 

економічному плані – це Японія, Італія, Австрія, Іспанія та Росія. Одним з 

проблемних та досить суперечливих питань є питання Марокканської кризи 

1911 р.  

Метою даної статті є визначення ролі марокканського питання в еволюції 

системи міжнародних відносин напередодні Першої світової війни, а також 

виявлення ступеня і механізмів взаємозалежності між колоніальними та 

європейськими проблемами. Чи є ця тема актуальною? Для найбільших 

європейських держав рубіж XIX-XX ст. позначився закінченням 

територіального поділу світу і початком боротьби за його переділ. У нову 

епоху, в силу зростаючого значення колоній, боротьба за панування над ними 

стала однією з основних причин міжнародних протиріч, конфліктів і воєн. 

Велика європейська війна багатьом здавалася навіть неминучою в 1905, 1908 та 

1911 рр. З цих трьох найгостріших міжнародних криз дві були безпосередньо 

пов'язані з долею Марокко – останньої незалежної держави Північної Африки. 

В історії міжнародних відносин напередодні Першої світової війни 

марокканське питання зіграло важливу роль, ставши яскравим показником 

нових тенденцій у розвитку взаємин великих держав як в центрі, так і на 

периферії.  

Поставлена мета вимагає вирішення наступних наукових завдань: визначити 

витоки марокканського конфлікту і виявити цілі колоніальної політики кожної з 

європейських держав в Марокко, її напрямки, засоби і способи проведення; 

вивчити динаміку і підсумки боротьби зацікавлених держав – Англії, Франції, 

Німеччини, Іспанії, Росії – навколо шерифського султанату; виявити ступінь і 

методи впливу зацікавлених неурядових кіл («групи тиску» та представники 

великого промислового і банківського капіталу) на політику кабінетів в 

Марокко; проаналізувати специфіку марокканського питання і його ролі в зміні 

міжнародного порядку в період кінця XIX – початку ХХ ст.; розглянути 

активність марокканського султанату як периферійного і залежного, але все ж 

самостійного суб'єкта міжнародних відносин до моменту остаточної втрати ним 

свого суверенітету. 

Методологічна основа статті базується на теоретичних розробках в області 

таких явищ, як імперіалізм, колоніалізм, експансія; розгляді таких категорій, як 

система міжнародних відносин, національний інтерес, конфлікт. У рамках 

даного дослідження аналіз дипломатичного суперництва держав навколо 

султанату здійснюється за трьома напрямками: розгляд загальних тенденцій в 

розвитку міжнародної системи взаємин держав і її параметрів; вивчення лінії 

поведінки зацікавлених великих держав на периферії; дослідження векторів 

зовнішньополітичних стремлінь окремих європейських держав (Англії, 

Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Росії). При цьому, марокканське питання 

розглядається як приклад зовнішньої експансії великих європейських держав 

(акторів), які керувалися певними уявленнями про власні національні інтереси. 

Для досягнення мети дослідження застосовувалися принципи наукового 

історизму, об'єктивності, порівняльно-історичний метод. Джерельна база 
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дослідження представлена архівними матеріалами, опублікованими 

дипломатичними документами, парламентськими дебатами, мемуарами, 

листами та спогадами, а також пресою і публіцистикою. Цінну інформацію про 

розвиток марокканського питання представляють архівні матеріали, що 

стосуються марокканської проблеми – депеші, листи, телеграми, доповіді 

російських представників в марокканському султанаті.  

Публікації документів офіційного характеру з французького та британського 

архівів є ще одним цінним комплексом джерел для даного дослідження. 

Британська і французька «версії» подій періоду 1900-1914 рр. представлені в 

збірниках «British Documents on the Origins of the War (1898-1914)», 

опублікованому Дж. П. Гучом і Г. Темперлі в 1926-1938 рр. [1] і «Documents 

diplomatiques français (1871-1914)» під редакцією П. Ренувена [2]. Додатковим 

джерелом інформації про формування британської зовнішньополітичної 

концепції стали матеріали засідань британського парламенту [3]. 

Офіційна публікація документів німецького міністерства закордонних справ 

представлена у великому збірнику «Die Grosse Politik der Europäischen Kabinette 

(1871-1914)» [4] і збірнику« German Diplomatic Documents 1871-1914 » [5], що є 

перекладом з німецької мови документів, опублікованих в XIV-XXVII томах 

збірника «Die Grosse Politik». Доповнити наявну інформацію по 

зовнішньополітичної орієнтації Німеччини в даний період допомагає 

листування між імператорами Вільгельмом II і Миколою II [6]. 

Великий історичний інтерес представляє собою мемуарна література, що 

належить перу видних політичних діячів розглянутого періоду. Найбільш 

значущими для розкриття даної теми є мемуари, спогади і щоденники відомих 

французьких діячів і учасників розглянутих подій: французьких посланців в 

Марокко З. – Р. Тайландьє [7] і Сент-Олер [8] ; видатних діячів французького 

колоніалізму Г. Аното [9], Шердобе [10]. Безсумнівний інтерес представляють 

собою спогади придворного марокканського літописця Омара Мохаммеда 

«Дипломатична історія Марокко (1900-1912)» [11], які є єдиним доступним 

джерелом з марокканської сторони; вони дозволяють проникнути в придворне 

життя марокканських правителів рубежу XIX-XX ст. 

Окрему групу джерел по марокканському питанню становить публіцистична 

література. Роботи французьких публіцистів і журналістів Мерм’є [12], А. 

Тардьo [13], Р. Піньйона [14] ; британських публіцистів - Д. Х. Норманна [15] і 

П. Ф. Байярда [16]; російського кореспондента І. І. Защука [17]; німецького 

доктора філософії і літератури Ч. Саролі [18] містять докладний аналіз різних 

подій і процесів в Європі напередодні Першої світової війни і дають 

можливість відчути атмосферу цього періоду. 

Історіографічна база дослідження. Специфіка досліджуваної теми обумовила 

залучення широкого кола робіт, присвячених як безпосередньо марокканській 

проблематиці, так і загальним сюжетам міжнародного життя кінця XIX – 

початку ХХ ст. Історіографії марокканського питання притаманні такі 

особливості. По-перше, відсутність комплексного дослідження, в якому в рівній 

мірі освячувалися його міжнародна та локальна складові; по-друге, це 

неможливість розбити наявну літературу на періоди або етапи освітлення 
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марокканської проблематики; по-третє, її взаємозв'язок з проблемою 

виникнення Першої світової війни, якій присвячено досить велику кількість як 

загальних, так і більш спеціальних досліджень. У цих роботах марокканські 

кризи 1905 і 1911 рр. фігурують як частини ланцюжка подій, що призвели до 

виникнення війни, при цьому найчастіше не враховується «марокканська» 

специфіка даних подій. З метою відтворення повної картини боротьби великих 

держав за Імперію шерифів, долучені дослідження, які розглядають позицію 

Росії, Іспанії, Італії, Туреччини щодо проблем, пов'язаних з Марокко. 

Вивчення історії марокканського питання в період кінця XIX – початок XX 

ст. і динаміки взаємин зацікавлених в його вирішенні великих європейських 

держав дозволяє зробити висновки як про роль марокканської проблеми в 

подальшій еволюції системи міжнародних відносин напередодні Першої 

світової війни, так і по-новому переосмислити проблеми колоніальних інтересів 

у зовнішній політиці держав у розглянутий період. Марокканське питання 

стало класичним прикладом розвитку конфлікту – рухомої сили міжнародних 

відносин. Його суттю стало не тільки питання про право контролювати цю 

країну, воно також підняло проблему статусу великої держави, її місця і ролі у 

вирішенні великих міжнародних проблем розглянутого періоду. В першу чергу, 

це стосується Великобританії, Франції і Німеччини, у взаєминах яких 

спостерігалися періоди як суперництва, так і співпраці. У кінцевому підсумку, 

конфлікт інтересів в конкретному регіоні став причиною досить гострого 

змагання вище означених держав, що вносило істотні корективи в розстановку 

сил на європейському континенті, а також розхитував підвалини діючої 

системи міжнародних відносин. 

До початку XX ст. Марокко – це самостійна і незалежна держава, політична і 

соціально-економічна сфери якої переживали глибоку кризу. У той же самий 

час, на європейському континенті баланс сил був порушений, чітко 

позначилися протиріччя між провідними державами, які проводили 

імперіалістичну зовнішню політику за своєю суттю. Переплетення нестабільної 

ситуації в Марокко і боротьби держав в Європі стало причиною актуалізації 

марокканського питання на рубежі століть, в значній мірі ускладнивши 

міжнародну атмосферу даного періоду. Конфлікт інтересів великих держав в 

політичному, економічному та стратегічному плані став причиною їх зіткнення. 

Змінилося і саме уявлення про статус великої держави: дійсно «великою» могла 

вважатися та держава, яка володіла колоніями. Дві осі взаємодії держав – 

європейська і колоніальна – як би «накладалися» одна на одну, підвищуючи 

загальний рівень конфліктності як в центрі, так і на периферії системи 

міжнародних відносин. 

Франція стала ініціатором початку «сутички» держав за Марокко. Її 

прагнення повернути статус великої світової держави після поразки у війні 

1870-1871 рр. і меркантильні міркування зацікавлених в колоніях представників 

промислового і фінансового капіталу стали каталізатором проведення активної 

колоніальної політики, що природним чином стикалося з аналогічними 

прагненнями інших європейських держав. Не тільки питання важкої боротьби з 

сильними претендентами на шерифський султанат стояло перед французами, їм 
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також потрібно було знайти підхід до місцевої влади для успішного втілення в 

життя свого плану «pénétration paçifique». 

Англія спочатку розглядала Марокко як стратегічно і економічно важливий 

регіон і прагнула не допустити одноосібного управління там будь-якої іншої 

держави. Після 1903 р., виключивши султанат з числа своїх політичних цілей, 

вона продовжувала брати участь в його долі, виходячи з більш широких 

європейських інтересів, і в той же самий час стрімко нарощувала торгові 

обороти. Іспанія мала більше «історичних прав» на Марокко – ці зв'язки йшли 

своїм корінням з сивої давнини. Включаючись в боротьбу з великими 

державами, Мадрид розраховував на отримання своєї частки в разі поділу 

Імперії шерифів. Німеччина з'явилася в Марокко пізніше всіх, проте внесла 

серйозні корективи у взаємини держав в султанаті. Наприклад, на відміну від 

Франції, Німеччина розглядала Марокко як другорядний об'єкт своєї 

колоніальної експансії, яка була частиною проголошеної «світової політики». 

Економічні інтереси Німеччини в Марокко були дуже значні, але берлінський 

кабінет ніколи не прагнув трансформувати ці інтереси в політичний контроль і, 

таким чином, перейти від «неформального» імперіалізму в цій країні до 

«формального». У цьому сенсі султанат був для Берліна зручною картою, яку 

він міг розіграти в своїх «світових» інтересах і перевірити на міцність щойно 

створений союз Англії, Франції та Росії. 

Марокканське питання продемонструвало на своєму прикладі який вплив 

чинили зацікавлені неурядові кола на політику європейських кабінетів в 

шерифському султанаті, що особливо яскраво проявилося у Франції і 

Німеччині. Представники великого промислового, торгового і банківського 

капіталу, переслідуючи приватні інтереси своїх фірм і підприємств, нерідко 

ставали «двигуном» колоніальної експансії на периферійній території. Маючи 

налагоджені зв'язки з урядами, вони, з одного боку, ставали негласними 

провідниками економічної політики держав в Марокко через своїх агентів «на 

місцях», а з іншого – отримували переваги від присутності в султанаті (джерела 

сировини, ринки збуту, концесії, позики). Уряд, у свою чергу, ставав на захист 

інтересів свого капіталу і також заохочував їх самостійне економічне 

проникнення на периферію, де створювалася досить гостра конкуренція з 

представниками інших претендентів. Таким чином, встановлювалося 

взаємовигідне співробітництво капіталу і уряду, яке давало свої позитивні 

результати для обох сторін: зовнішньополітичні інтереси європейської 

дипломатії і меркантильні міркування фінансових кіл виявлялися 

взаємопов'язаними і взаємообумовленими. 

Головне значення марокканських подій полягає в тому, що, по суті, вони 

встановили певну межу колоніальної активності великих держав, наочно 

продемонструвавши всьому світу як легко локальний конфлікт в невеликій 

північноафриканській країні може створити обстановку, близьку до війни. 

Англія, Франція, Німеччина, а за ними і Іспанія усвідомили, що вся їх 

колоніальна політика і вплив на периферії в кінцевому підсумку визначається 

їхнім положенням безпосередньо в Європі, а саме через їх міждержавні 

протиріччя.  
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Марокканське питання як міжнародна проблема мало подвійну природу. 

Породжена логікою завершеного колоніального поділу світу, вона набула 

небувалу для колоніальних суперечок гостроту і значущість через свій тісний 

взаємозв'язок з європейськими проблемами і блоковим протистоянням держав. 

Реальне значення марокканського питання полягало в тому, що воно наочно 

демонструвало співвідношення сил на міжнародній арені в даний момент, тому 

було своєрідним індикатором стану міжнародної системи; воно неодноразово 

провокувало кризові ситуації в міжнародних відносинах і тому було їх 

каталізатором. Нарешті, великі держави не раз використовували ситуацію 

навколо Марокко для досягнення своїх цілей в абсолютно інших питаннях, 

тому марокканське питання могло ставати для них і зовнішньополітичним 

інструментом. 
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Формування та еволюція структури Корпусу охорони прикордоння 

(КОП) Республіки Польща у 1924–1939 рр. 

Питання охорони кордону завжди постає важливою складовою становлення 

та існування державного організму. Східна межа Другої Речі Посполитої, 

затверджена Ризьким миром (від 18 березня 1921 р.), проходила територіями, 

населеними переважно українцями та білорусами, яких нещодавно примусово 

інтегрували у відроджену державу. Попри фактичний успіх польської 

дипломатії, східний кордон (близько 1412 км) стабільно був джерелом ескалації 

конфлікту з радянською стороною. Його існування вносило корективи у 

розвиток українського та білоруського народів, значні частини яких виявилися 

ізольованими одне від одного. Вітчизняна історіографія, на жаль, приділяє 

вкрай мало уваги існуванню «українсько-українського» кордону та формацій, 

що займалися його охороною у міжвоєнні роки ХХ ст. Це видається 

невиправданим, хоча б з огляду на те, що кордон фактично створював 

передумови для Другого зимового походу війська УНР (жовтень – листопад 

1921 р.), антибільшовицької боротьби загонів Я. Гальчевського на Поділлі, 

селянських повстань в УСРР 1930 р., врешті саме за радянсько-польський 

кордон намагалися втекти селяни з охоплених голодом територій у 1932-

1933 рр.  

Сучасні історіографічні напрацювання, які стосуються «збручанського» 

кордону, обмежуються здобутками таких польських науковців, як Г. Домінічак, 

Є. Прохвіч та М. Яблоновський. Компенсувати такий стан наукової розробки 

можна, залучивши неопубліковані джерела, що зберігаються в архівах Варшави 

(Архів актів нових), Кентшина (Архів органів охорони кордону), Львова 

(ЦДІАЛ), Тернополя (ДАТО), Рівного (ДАРО) та Хмельницького (ДАХмО), 

використавши епістолярну спадщину сучасників, публікації в періодичних 

виданнях того періоду. 

У серпні 1924 р. на засіданні Ради Міністрів за участі президента Речі 

Посполитої С. Войцеховського, на пропозицію військового міністра 

В. Сікорського було прийнято рішення про створення спеціального, 

зорганізованого на військовий манер, корпусу для охорони східних кордонів 

республіки [1, s. 71]. Рішення про створення такого органу обґрунтовувалося 

протидією збройним бандам, що діяли на прикордонні за підтримки радянської 

сторони, необхідністю підтримання громадського правопорядку, а державна 

поліція вже на той час не виправдовувала покладені на неї надії. Лише 

впродовж 1924 р. відбулося 189 великих грабіжницьких нападів та диверсій у 

прикордонній зоні, 28 саботажних замахів і навіть напад на потяг, під час якого 
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було пограбовано поліського воєводу Станіслава Довнаровича, біскупа 

Лозінського та сенатора Яна Вислоуха [2, c. 261; 3]. 

Створення нової формації було делеговане Міністерству військових справ, 

яке мало відповідні засоби та навчені кадри для реалізації поставленого 

завдання. 12 вересня 1924 р. Міністерство військових справ Другої Речі 

Посполитої видало наказ про створення Корпусу охорони прикордоння (Korpus 

Ochrony Pogranicza – KOP) [4, s. 15]. Структура КОП, створена Генеральним 

Штабом Війська Польського, була наскрізь військовою. У склад формації мали 

увійти центральне управління зі штабом і спеціальними службами, бригади 

охорони прикордоння та окремі постерунки як найменші організаційні ланки. 

Серед функцій КОП можна виокремити: охорону об’єктів прикордонної 

інфраструктури та державного кордону взагалі, боротьба із контрабандою 

товарів через кордон, а також сприяння зміцненню польського елементу у 

східних воєводствах Другої Речі Посполитої [5, s. 8]. 

Керівник КОП, згідно з інструкцією, напрацьованої Генеральним Штабом, 

здійснював владні повноваження, що не поступалися за обсягом тим, якими 

оперувало вище військове командування. Загалом, керівник КОП (у 1924-

1926 рр. пост займав генерал Генрік Мінкевич) ніс відповідальність за 

політичну, військову та митну охорону кордону, державну безпеку в тісній 

взаємодії з іншими органами у прикордонній смузі. Керівник КОП 

підпорядковувався міністрові внутрішніх справ (у плані виконання 

прикордонної служби) та військовому міністрові. Останньому «dowódca» 

звітував у питаннях навчання особового складу, підготовки на випадок ведення 

бойових дій. Від 1938 р. керівник КОП персонально підлягав генеральному 

інспектору Збройних сил у операційних справах, щодо організації та 

проведення навчання (вишколу) надалі зберігалося звітування військовому 

міністру, а у справах прикордонної служби, бюджету підлягав міністру 

внутрішніх справ [2, s. 111-114]. 

Керівники бригад підлягали безпосередньо керівнику КОП і відповідали за 

безпеку свого відтинку державного кордону, моральну та військову підготовку 

особового складу. Щодо підпорядкування адміністративній владі, вони діяли 

аналогічно до військових керівників, які виконували асистенційну службу. 

Керівники батальйонів підлягали безпосередньо керівникам бригад. 

Варто сказати, що особливими були вимоги і до потенційних охоронців 

державного кордону. Відділи мали формуватися з професійних офіцерів, 

підофіцерів і рядових польської національності 1902−1903 років народження, 

що мали вміти принаймні писати та читати [6, s. 41]. 

У першій фазі створення КОП було сформовано Командування (складалося з 

керівника, штабу із спецвідділами, інтендатур, керівництва служб та 

інспекторату кінних і піших формацій) та три бригади: Волинську, 

Новогрудську та Віленську [7, s. 75], перші відділи яких заступили на службу у 

листопаді 1924 р. Станом на 1928 р. до складу КОП додалися ще Подільська, 

Поліська та Гродненська бригади, а загальна лічба батальйонів досягала 29. 

Проте, основна еволюція структури корпусу припадає на 1929-1937 рр., 

наприклад у 1929 р. лише бригада КОП «Поділля» (місце дислокації штабу – 
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Тарнополь, тимчасово – Чортків) вже складалася з батальйонів «Борщів», 

«Чортків», «Копичинці», «Скалат», а полк «Волинь» (центр – Луцьк, деякий час 

– Здолбунів) відповідно з батальйонів «Дедеркали», «Острог», «Гоща» та 

«Житин» [8]. Того ж таки 1929 р. було утворено полк «Чортків» на чолі з Яном 

Котарбою. Таке новоутворення яскраво свідчило про необхідність посилення 

охорони кордону з СРСР. Активізація діяльності КОП призвела до поступового 

обмеження міграційних потоків та товарообміну на Волині і фактичного 

припинення сполучення через кордон у Надзбруччі. Тому, у 1924-1939 рр. 

зростає масовість нелегальних переходів через кордон: 16 липня 1929 р. у 

Копичинецькому повіті «za nielegalne przekroczenie granicy» («за нелегальний 

перехід кордону» – Авт.) затримано 8 осіб [9, арк. 5], 31 серпня – 7 осіб [10, 

арк. 7], а у період від 7-14 вересня 1929 р. до рук поліції лише у цьому повіті 

потрапило 11 осіб [11, арк. 8-9]. 

Слід відзначити, що КОП також мав розгорнуту шпигунську мережу на 

території УСРР (УРСР), принаймні про передачу якоїсь таємної інформації 

розвідувального характеру свідчать листи поручика Яна Уріаша з референтури 

другого відділу Стражі кордону (Referatu «W» Oddziału II SG) до шефа розвідки 

КОП майора Тадеуша Шкіндера (датованих травнем-червнем 1936 р.) у справі 

вказівок з пошуку поштової скриньки на трасі Київ-Чернігів та стосовно 

контактової скриньки «skrzynki kontaktowej U2» на Васильківському шосе під 

Києвом [6, s. 332]. 

Наступною важливою віхою еволюції КОП стало утворення полку 

«Карпати», що мав складатися з командування та батальйонів «Сколе», 

«Долина» і «Ворохта». Творення полку розпочалося в грудні 1938 р. на підставі 

рішення маршала Е. Ридз-Смігли у зв’язку із загостренням ситуації в сусідній 

Чехословаччині, процесами автономізації Підкарпатської України [12]. 

Керівником полку, по його утворенню 26 грудня 1938 р., став С. Зєнткевіч. 

Отже, станом на 31 грудня 1938 р., КОП складався з керівництва, 

розташованого у Варшаві, за адресою вул. Халубінського 3б, школи 

підофіцерів, трьох керівництв бригад – «Гродно», «Полісся», «Поділля», 

восьми керівництв полків – «Вільно», «Глибоке», «Вілейка», «Воложин», 

«Снов», «Сарни», «Здолбунів» та «Карпати», 27 батальйонів прикордонних, 

спеціального батальйону «Сарни», 20 кавалерійських загонів, дивізіону легкої 

артилерії «Чортків», «Клецьк», «Осовець» та 6 компаній саперів [13, s. 59-60]. 

Звернувши увагу на таку кількість персоналу задіяного в охороні державного 

кордону, можемо дійти висновку про вкрай напружені міжнародні обставини на 

східному кордоні Другої Речі Посполитої. Таким чином, процес посилення 

охорони державного кордону видається закономірним, якщо брати до уваги 

процеси радянського державного будівництва, політику Другої Речі Посполитої 

щодо українського і білоруського національного рухів та питання захисту своєї 

державності від інтервенції зі сходу. 
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Сергій Дяжур 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Варшавський договір 1920 р. між УНР та Польщею  

в системі геополітичних подій того часу  

На початок ХХ ст. і Польща, і Україна не мали своєї державності. Вони були 

розділені між сусідніми державами, але якраз у ході Першої світової війни 

хвиля соціального і національного піднесення під гаслом «За вашу і нашу 

свободу» принесла як полякам, так і українцям державне відродження. Однак, 

тогочасна політична еліта Речі Посполитої не усвідомлювала, яке значення має 

для Європи незалежна Україна. З 1918 р. поляки почали збройну боротьбу 

проти Західноукраїнської Народної Республіки. Та ситуація, при якій поляки 

завдали українській визвольній боротьбі удар в спину, спричинилася до дуже 

важкого становища УНР вже влітку 1919 р. 

http://www.istpravda.ru/bel/research/6160/
http://econpapers.repec.org/RePEc:brv:almnch:v:5:y:2010:i:1:p:5-16
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З метою встановлення нормальних відносини між Польщею та Україною та 

домогтися допомоги від Польщі в боротьбі з більшовицькою Росією, уряд УНР 

у серпні 1919 р. створив Надзвичайну Місію при уряді Польщі. Завдяки цьому, 

уряд УНР зміг 1 вересня 1919 р. підписати угоду між польською та українською 

сторонами про припинення бойових дій між Українською та Польською 

арміями [1, с. 3-4]. Це було дуже важливе геополітичне рішення, виходячи з тої 

ситуації, в якій опинилася українська армія, ведучи бойові дії на два фронти – 

проти Білої та Червоної армій. 

З огляду на ті обставини, в яких опинилася армія Української Народної 

Республіки в листопаді 1919 р., а саме опинившись в трикутнику смерті – між 

польською, білою та червоною арміями, уряд УНР не бачив іншого виходу із 

ситуації, як підписати договір про союз із поляками проти більшовиків. 

Головний отаман військ УНР Симон Петлюра 6 грудня 1919 р. виїхав до 

Варшави і вів переговори із поляками про формування військових частин із тих 

українських військових, які потрапили в полон до поляків в 1918-1919 рр. [2, с. 

296]. 11-12 березня 1920 р. проводились переговори між Польшею та УНР. У ті 

ж дні на засіданнях польсько-української конференції розглядалися такі 

питання: 

1.Формальне визнання Польською Річчю Посполитою Української Народної 

Республіки і її законного Уряду, Директорії. 

2. Стосовно участі представників України в мирних переговорах Польщі, 

Литви і Румунії з російським більшовицьким урядом, якщо ці переговори 

мають провадитись від групи Держав. 

3. Стосовно погодження правових і державних інтересів України з заявленою 

Польщею до більшовиків з вимогою дезанексії земель історичної Польщі в 

межах її політичних кордонів станом на 1772 р. [3, с. 618]. 

Тоді ж, на цій конференції було накреслено конкретні шляхи розв’язання 

порушених проблем й було постановлено підготувати проект спільного 

польсько-українського договору. 21 квітня 1920 р. між Польщею та 

Українською Народною Республікою у Варшаві було підписано Політичну 

конвенцію. Політична конвенція складалась із 9 пунктів, які проголошували 

такі положення:  

1. Польща визнавала право України на незалежне існування і визнавала 

Директорію незалежної Української Народної Республіки на чолі з головним 

Отаманом Петлюрою як верховну владу УНР. 

2. Кордон між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою 

встановлювався по річці Збруч. 

3. Уряд Польський визнав за Україною територію на схід відповідно до 

кордонів 1772 р. 

4. Польський уряд зобов’язувався не заключати жодних міжнародних умов, 

направлених супроти України, відповідно Уряд Української Народної 

Республіки – супроти Речі Посполитої. 

5. Права національно-культурні, які уряд УНР забезпечить громадянам 

Польської національності на території УНР, будуть в найменшій мірі 
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забезпечені громадянам національності Української в межах Речі Посполитої 

Польської і навпаки. 

6. Були підписані спеціальні економічно-торговельні умови між УНР і РПП. 

7. Була підписана військова конвенція, що становить інтегральну частину цієї 

умови. 

8. Умова ця зоставалася таємною. Вона не могла бути передана третій 

стороні чи бути опублікованою повністю або частково, інакше, як за взаємною 

згодою обох контрактуючих сторін, за винятком артикула першого, який буде 

оголошено по підписанню цією умови. 

9. Умова ця вступить в силу негайно по підписанню її контрактуючими 

сторонами [4, с. 13-14]. 

З боку України, Варшавський договір підписав міністр закордонних справ 

УНР Андрій Левицький, з боку Польщі договір підписав міністр закордонних 

справ РПП Ян Домбський. Також, у Варшаві 24 квітня 1920 р. між Польщею та 

УНР була підписана Військова конвенція. Ця конвенція передбачала військову 

допомогу Україні від Польщі поруч з спільною боротьбою проти більшовиків. 

Конвенція складалася із 17 пунктів. З боку Польщі військову конвенцію 

підписали майор Валеріан Славек та капітан Вацлав Енджеєвич, з боку України 

– представники Генерального Штабу генерал-хорунжий Володимир Сінклер та 

підполковник Максим Дідовський. Згідно з цією конвенцією, всі залізниці на 

Україні передавались у розпорядження польської влади; харчові продукти, коні, 

підводи та ін. мав постачати до польського війська український уряд. 

Відповідно до Варшавського договору, армія УНР наступала на Україну разом з 

польською армією під загальним керуванням польського командування. Поляки 

брали участь в цих операціях тільки до Дніпра, тобто в межах лише 

Правобережної України, яку вони вважали своєю територією в межах 1772 р. і 

нібито зобов’язувались визнати цю територію на користь України. Далі, на схід 

до Дніпра, поляки не зобов`язувались допомагати українцям [5, с. 401]. 

Враховуючи геополітичну ситуацію того часу, Варшавський договір 1920 р. 

мав велике моральне значення, оскільки цей договір свідчив про визнання «де-

юре» державного суверенітету України й забезпечував їй політичну, військову 

та фінансову підтримку з боку представника Антанти на сході. Уряд УНР 

сподівався, що за допомогою Польщі держави Антанти визнають незалежність 

України та підтримають її в боротьбі за незалежність проти більшовицької 

Росії. Все так гарно починалось, а гірко завершилось для України. Якби не було 

підписано Варшавського договору та не відбувся Перший Зимовий Похід армії 

УНР, то національно-визвольна боротьба українського народу за свою 

незалежність завершилась ще би в кінці 1919 р. без міжнародної підтримки. 

Україна мала всі шанси бути незалежною державою разом з незалежною 

Польщею, але, на превеликий жаль, поляки так ганебно поступили з Україною, 

зрадивши та розроївши українську армію в листопаді 1920 р., і спільно 

поділивши з більшовицькою Росією українські землі. 
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Зовнішньополітичні пріоритети Королівства Італія  

у перші роки після об’єднання держави  

Після створення у 1861 р. Королівства Італія на чолі з Савойською династією, 

ключовими завданнями на порядку денному керівництва країни були: 

запобігання сепаратизму, подолання значної економічної відсталості, 

завершення процесу об’єднання держави. Цьому мала також слугувати і 

зовнішня політика королівства, що була спрямована на забезпечення умов його 

виживання в досить непростому зовнішньому оточенні.  

Аналіз результатів діяльності італійських урядів т. зв. «історичної правої» 

протягом перших 15 років після об’єднання свідчить про успішну в цілому 

реалізацію його ключових зовнішньополітичних пріоритетів. По-перше, було 

забезпечено дипломатичне визнання новоствореної держави протягом близько 

5 років після об’єднання. Першою дипломатичні відносини з королівством 

встановила Велика Британія (30 березня 1861 р.), яка сподівалася, що Італія 

відіграватиме значну роль у стримуванні амбіцій Франції у Середземному морі. 

Вслід за нею, королівство визнали Швейцарська конфедерація (30 березня 1861 

р.) та США (13 квітня 1861 р.).  

Франція зволікала з цим до 15 червня 1861 р., оскільки в її плани не входило 

створення єдиної національної держави на півострові. Наполеон III сподівався, 

що буде дотримана його секретна угода з Камілло Кавуром, укладена ще у 1858 

р. у Пломб’єрі (Франція), і на території Апеннінського півострова з'явиться 

конфедерація держав. Такий розвиток подій не ставив би під сумнів вплив 

Франції на півострові.  

Пруссія та Російська імперія визнали королівство тільки у 1862 р., адже 

побоювались активізації революційно-визвольних рухів таких, як в Італії. 

Давнішній ворог Італії – Австрія, яка у ході об’єднання королівства втратила 

одну з найбільш багатих своїх провінцій – Ломбардію – та мала всі підстави 

http://diasporiana.org.ua/politologiya/10586-sheluhin-s-varshavskiy-dogovir-mizh-polyakami-y-s-petlyuroyu-21-kvitnya-1920-roku/
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турбуватися за область Венето, пішла на встановлення дипломатичних 

відносин з королівством тільки у 1866 р. після поразки в австрійсько-пруссько-

італійській війні.  

У цілому за перші 15 років після об’єднання було встановлено дипломатичні 

відносини майже зі всіма країнами світу, укладено 24 торговельні угоди з 

європейськими державами, країнами Латинської Америки, а також деякими 

країнами Азії, зокрема Китаєм, Персією, Японією, Сіамом [1]. З метою 

досягнення другої мети зовнішньої політики Італії перших років – створення 

сприятливих умов для внутрішньої консолідації ще досить слабкої країни – 

необхідно було у будь-який спосіб запобігти зовнішній агресії, а також 

забезпечити новій державі належне місце в тогочасній європейській системі.  

Еміліо Вісконті-Веноста, який протягом перших років правління урядів 

«історично правої» найчастіше обіймав посаду міністра закордонних справ (у 

цілому 8,5 років), дав визначення цієї політики: «незалежні – завжди, ізольовані 

– ніколи» [2, c. 6053-6054]. В основу ж цієї політики було покладено тактику 

ситуативного балансування між ключовими міжнародними гравцями. У перші 

роки королівство ще було надзвичайно залежне від Франції. Це було пов’язано 

з моральними зобов’язаннями за надання Парижем військової підтримки 

Сардинському королівству під час так званої Другої війни за незалежність 

проти Австрійської імперії (1859 р.), ключовою роллю Франції у питанні Рима 

та відносинах з Ватиканом, а також посередництвом у передачі королівству 

області Венето у 1866 р. за результатами австрійсько-пруссько-італійській 

війні.  

Падіння Наполеона ІІІ та послаблення Франції після поразки у франко-

прусській війні 1870-1871 рр. звільнило королівство від надмірної залежності 

від цієї держави. Несподівано для Парижа, у цій суперечці Італія дотримувалась 

нейтралітету. Захоплення Рима всупереч положенням «Вересневої конвенції», 

підписаної з Францією ще у 1864 р., підштовхнуло королівство до початку 

обережного зближення з Австрійсько-Угорською монархією і Німецькою 

імперією. При цьому, Рим, побоюючись ворожої реакції Парижа, намагався 

уникнути справжнього альянсу з Берліном, чого домагався від нього О.Бісмарк. 

Бажанням італійського керівництва було використати італійсько-німецьку 

дружбу як інструмент стримування агресивної політики Парижа. «Історично 

праві» намагалися балансувати між потужними гравцями з метою уникнути 

нової війни в Європі та забезпечити Італії перерву для вирішення назрілих 

внутрішніх проблем. Такий підхід дозволяв також скоротити військові витрати 

на користь економічного розвитку країни.  

Як результат, на цьому етапі королівство було вимушено відмовитись від 

намірів приєднати Південний Тіроль, а також від колоніальних амбіцій, що 

викликало невдоволення всередині країни. Шквал критики з’явився улітку 1875 

р., коли італійський уряд визнав себе занадто слабким, щоб скористатися 

Боснійським повстанням та подальшою «Великою Східною кризою». Опозиція 

дорікала правим, що вони втратили можливість регулювати питання 

італійських північних територій шляхом надання сприяння австрійській 

експансії на Балканах за умови відмови Відня від Південного Тіролю. 
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Значною проблемою у діяльності перших урядів королівства, яка ще 

протягом багатьох десятиліть створювала перепони на шляху його розвитку, 

стало суттєве ускладнення відносин з Римсько-католицькою церквою. Такою 

була плата за реалізацію ще одного як внутрішнього, так і 

зовнішньополітичного пріоритету уряду – завершення об’єднання країни та 

врегулювання питання Рима.  

Отже, незважаючи на, подекуди, непопулярність зовнішньополітичних 

підходів «історично правих» урядів всередині країни, в цілому їхня діяльність 

принесла свої позитивні результати. Королівство Італія отримало міжнародне 

визнання, країну було убезпечено від зовнішнього вторгнення, її кордони були 

розширені за рахунок області Венето, Рим став столицею держави. Ера 

правління «історично правих» завершилася у 1876 р. Уряд Марко Мінгетті 

втратив більшість у парламенті, який відмовив підтримати його пропозицію 

щодо націоналізації залізничних шляхів. Після приходу до влади у 1876 р. 

«історично лівих», розпочався новий етап у зовнішній політиці країни, який 

характеризувався експансіонізмом та колоніальними претензіями.  
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Особенности внешнеполитического курса Александра I  

в ходе Венского конгресса 1814-1815 
Венский конгресс представляет собой одно из интереснейших событий в 

истории международных отношений. Одни исследователи считают его 

результаты первой системой коллективной безопасности, а другие видят в нем 

лишь создание репрессивных механизмов пентархии. В данной работе мы 

ставим задачу проанализировать особенности внешней политики Александра I 

в ходе Венского конгресса, причины его внешнеполитического курса, роль и 

влияние Александра I на международные отношения этого периода. 

Актуальность нашей темы обусловлена самим феноменом Венского конгресса, 

к изучению которого возвращаются всякий раз, когда напряженная ситуация в 

Европе требует апробированного метода решения международных проблем. 

Анализируя дискурс Александра I, мы видим, что он ощущал личную 

ответственность за весь континент [1, с. 499]. В ходе крупных дипломатических 
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переговоров Александр действовал на первом плане, а в Отечественной войне 

1812 года он оставался как бы в тени [2, с. 240]. Даже Меттерних отмечал, что 

«Александр I желает мира всему миру…Стремится, чтобы вся Европа 

признавала, что ее покой – это дело его трудов» [3, с. 2]. В выражении 

Александра «Я отдал Пруссии Саксонию…» [4. с. 8], в предложении «взять на 

себя защиту живущих в Турции христиан» [5, с. 97] мы видим, как высоко сам 

Александр I понимал свою роль в международных отношениях. 

Пруссия же заботилась больше о том, чтобы из торжества над Наполеоном 

«выжать побольше и захватить побольше» [6, с. 326]. С. М. Соловьев отмечал, 

что Россия не выдвигала территориальных претензий в качестве первоосновы 

своей внешней политики, а требовала равновесия среди европейских 

государств [7, с. 17;72], учитывала их интересы [7, с. 538]. В свою очередь, 

Англия действовала лишь в собственных, финансировала и нагло вернула на 

престол Людовика XVIII [6, с. 277]. П. Шредер трактует британскую политику 

как конфронтационную, политику односторонних выгод. Именно Англию он 

обвиняет в подрыве «европейского концерта» [8, с. 11]. 

Александр I все же остался верным «принципу легитимизма» во 

французском вопросе. Он соглашался вернуть Людовика XVIII на французский 

трон, настаивая лишь на конституции. Русский царь хотел обеспечить 

международный порядок не только посредством баланса сил, но и другими 

внешнеполитическими инструментами. Но всё же настоял на назначении 

лояльного к России А.Э. дю Плесси Ришелье на должность главы 

правительства во Франции Александр [5, с. 56].  

Меттерних и Талейран усматривали в Александре «второго Наполеона» [9, с. 

150], Каслри заявлял: «Разум императора не вполне здоров» [4, с. 5]. На наш 

взгляд такие резкие заявления исходят из-за непонимания внешнеполитических 

целей императора, которым двигало желание создать настоящую систему 

поддержания мира и порядка. С.М. Соловьев заявлял о «внешнеполитическом 

курсе Александра I, как некой системе, основанием которой было спокойное, 

равноправное соглашение правительств касательно установления внешних 

отношений между народами» [7, с. 635-636]. Александр I утопически 

рассчитывал стать главным политическим арбитром Европы [10, с. 134], 

восстановив на континенте легитимных государей и обеспечив политическое 

«равновесие» между ними. Не было на Венском конгрессе таких вопросов, к 

обсуждению которых Александр I не проявил бы интереса: польский, 

саксонский, скандинавский, греческий, создание федеративного союза в 

Германии и введение конституций в княжествах. Не без влияния Ф. С. Лагарпа, 

он был вовлечен и в швейцарский вопрос [4, с. 9-10].  

Особого внимания заслуживает создание Священного союза. Учрежденный 

по инициативе царя, союз стремился к установлению своеобразной системы 

«надзора» над Европой и международного трибунала, который разрешал бы все 

споры в «великой семье европейских народов». [11, с. 84]. Причиной его 

создания Н. А. Троицкий считает неудовлетворенность Александра I 

решениями конгресса, стремление восстановить свои позиции «царя царей» [4, 

с.10]. Мы в свою очередь склонны согласиться с оценкой У. А. Филлипса, 



154 
 

который рассматривал мирный проект Александра I как попытку создать 

«международную судебную систему» и «международное правительство» во 

имя поддержания спокойствия и мира [12, p. 150 – 152].  

В польском вопросе, несмотря на силы и «право завоевания», Александр 

пошел на уступки. Англия в лице лорда Каслри, а позже и англо-американская 

историография старались изобразить Россию агрессором. Г. Киссинджер 

трактует «европейский концерт» как систему ограничения амбиций России [3, 

с. 2]. Но присоединение Царства Польского к России тяжело назвать 

несправедливой экспансией. Октроирование конституции, стремление 

расположить к себе поляков и исправить ошибку своей бабки в определенной 

степени оправдывают Александра I. Кроме того, наместником Польши был 

назначен генерал Ю. Зайончек, бывший соратник Т. Костюшко и Наполеона. 

Еще более интересны ряд акций с перезахоронениями французского маршала 

Ю. Понятовского [5, с. 8]. 

Важной особенностью международных отношений периода формирования 

«европейского концерта» является отход от приоритета личных 

взаимоотношений между монархами, как решающего фактора. Обещание 

Александра I Фридриху Вильгельму Саксонии не было реализовано полностью. 

Александр все же остался верен интересам Европы вопреки злости на 

союзников за договор 3 января 1815 г. На первый план начинают выходить 

именно государственные, национальные интересы [2, с. 270]. 

Что же детерминировало внешнеполитический курс Александра? На наш 

взгляд, симпатия к конституционализму и настаивание на их введении в ряде 

стран было под влиянием республиканца Ф.С. Лагарпа. Рационализм и 

нежелание идти на прямой конфликт в международных отношениях является 

неким откликом идей Просвещения, в которых был воспитан Александр.  

Яркая черта Александра I – всегда быть в центре внимания [2, с. 240]. Это 

проявлялось как в личных отношениях с женщинами [4, с. 5], так и в 

международных. Он желал выглядеть верховным правителем, дарующим блага 

не только своим подданным, но и европейским странам. С. М. Соловьев 

отмечал, что Александр в любой ситуации был склонен к переговорам и 

мирным решениям [7, с. 635-636]. Это выразилось и при входе в Париж, и в 

переговорах с Наполеоном, а также и летом 1814 г., когда царь мог бы отдать 

приказ князю Репнину передать управление Саксонией в руки Пруссии, чем 

бесповоротно привлек бы ее на свою сторону. Тем не менее, он не пошел на 

этот шаг ни до, ни во время конгресса, складывавшегося явно не в его пользу. 

Это свидетельствовало о том, что Александр I был твердо намерен решать 

споры путем переговоров, а не новой войной. 

Таким образом, Александр I был ключевой фигурой в международных 

отношениях во время Венского конгресса. Внешняя политика России была 

направлена на попытку создать реальную, действующую общеевропейскую 

систему мирных взаимоотношений. Александр I мыслил общеевропейскими 

категориями, вникал в спорные вопросы, даже не задевающие национальные 

интересы России. Создание Священного союза является откликом прошедшей 

сквозь века «европейской идеи». «Император-романтик», по меткому 
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выражению Макаровой, действительно старался добавить нравственности к 

бескомпромиссной внешней политике [13, с. 168-169], будучи одним из 

главных инициаторов создания «системы коллективной безопасности».  
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сучасним рівнем українсько-канадських відносин. Через невисвітленість та 

незначну розробку цього питання джерела слугують матеріалом для 

реконструкції низки аспектів проблеми. 

Метою роботи є огляд джерельної бази дослідження із завданнями 

класифікації та виявлення інформаційних можливостей відібраних джерел. 

Класифікаційна ознака визначається загальною проблемою становлення 

дипломатичних відносин. Джерельна база дослідження представлена в першу 

чергу писемними джерелами, що поділяються на документальні та наративні, 

причому останні переважають.  

Зважаючи на специфіку нашого дослідження, розпочнемо огляд із 

нормативно-правової бази. Встановленню дипломатичних відносин передувало 

підписання відповідно в Оттаві та Києві Декларації про відносини між 

Україною та Канадою (22 вересня 1991 р.) і Спільної Декларації про 

встановлення дипломатичних відносин між Україною та Канадою (27 січня 

1992 р.), що розміщені в розділі «Законодавство України» на офіційному сайті 

Верховної Ради. Декларації досить невеликі за обсягом та повідомляють про 

основні чинники, що вплинули на особливості взаємовідносин між Канадою та 

Україною. Ці документи стали своєрідним коротким планом для розвитку 

співпраці двох держав [1]. 

Найчисельнішою та найбільш інформативною групою джерел є періодика. 

Виняткову цінність становлять друковані органи української діаспори в Канаді, 

більшість з яких представлена тижневиками та щомісячниками, а їх тематика 

зосереджена на підтримці української держави та інтересів безпосередньо 

Канади. До цих видань належать «Гомін України», «Мета», «Вісник Світового 

Конгресу українців», журнал «Координатор» та інші. Найбільший інтерес для 

дослідження становила англомовна щотижнева газета «The Ukrainian Weekly». 

Особливу увагу саме на цьому виданні було зосереджено через мову статей, яка 

свідчить про спрямування діяльності щотижневика не тільки на діаспору, але й 

на зацікавлених англомовних жителів Північної Америки. Газета видавалася із 

1933 р. як додаток до щоденника «Свобода», а з 1971 р. публікується окремо в 

Джерсі-Сіті (США). Щотижневик оперативно реагував на зміни в Україні 1990 

р. – початку 1992 р. і висвітлював на своїх сторінках позицію щодо України 

лідерів діаспори та влади держав Північної Америки загалом, і Канади зокрема. 

Дописувачами газети є не тільки журналісти, а й науковці, зокрема 

авторитетний дослідник України Д. Марплз та інші. 

Актуальними і сьогодні є твердження, які висуває дослідник В. Губарець. Він 

зазначає, що основний обсяг діаспорної періодики і досі не доступний 

українським вченим. При дослідженні української етнічної преси варто 

пам'ятати, що вона не просто інформує читачів про перебіг подій, що 

стосуються України, а й піддає їх аналізу та сформованими позиціями впливає 

на недержавні й урядові організації Канади [2]. На жаль, офіційні періодичні 

видання Канади знаходяться у відкритому доступі лише частково. Тому, до 

дослідження були залучені лише анотовані тексти статей найбільшої щоденної 

газети Канади «The Toronto Star», що містяться в розділі «Архів» на офіційному 

сайті видання [3]. Серед української періодики ми послуговувалися в першу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
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чергу офіційними виданнями, такими як «Урядовий кур'єр» та «Голос 

України», що є державним друкованим засобом масової інформації та виходить 

із 1 січня 1991 р. Особливістю цих видань є те, що вони подають перевірені 

дані щодо діяльності офіційних органів влади. 

Поміж наративних джерел нас першочергово цікавлять заяви прес-служб 

органів влади Канади та України, тексти промов керівників канадських та 

українських делегацій, а також інтерв’ю, які давали офіційні особи двох країн 

періодичним українським та зарубіжним виданням. Важливою складовою для 

дослідження є джерела особового походження, а саме спогади (записки та 

мемуари). До цього переліку входять спогади першого Міністра закордонних 

справ України А. Зленка, який наголошував на значенні раннього, порівняно з 

іншими найрозвиненішими країнами світу, визнання Канадою України [4]. 

Виняткову цінність становлять нотатки Ю. Богаєвського «Україна – Канада: 

становлення міждержавних відносин. Екскурс у недалеке минуле». 

Ю. Богаєвський в 1985–1991 рр. був першим секретарем Посольства УРСР в 

Канаді від МЗС УРСР. Автор нотаток подає картину перебігу подій, особливу 

увагу зосереджуючи переходу української дипломатії з-під підпорядкування 

радянської [5]. 

Розвитку співпраці України та Канади, після встановлення офіційних 

відносин 27 січня 1992 р. присвячена книга спогадів першого українського 

посла в Канаді Л. Лук’яненка, яка в початкових розділах подає важливу 

інформацію про особливості та наслідки процесів, досліджуваного нами 

періоду [6]. Для аналізу спогадів дипломатів ми послуговувалися статтею 

І. Войцехівської, що присвячена особливостям дослідження дипломатичної 

мемуаристики як джерела [7]. У періодичній пресі та мемуарах дипломатів 

представлений також тип зображальних джерел, а саме фотографій. Особливу 

увагу варто звернути на аналіз інформаційних можливостей електронних 

ресурсів. Це, першочергово, сайт Посольства України в Канаді, що містить такі 

дані: 

– історію посольства, становлення представництв України в Канаді, перелік 

послів; 

– договірно-правову базу відносин України й Канади (перелік чинних 

договорів); 

– історію двосторонніх відносин, політичного співробітництва держав; 

– блоки інформації про торговельно-економічне, науково-технічне, 

культурно-гуманітарне, міжрегіональне співробітництво.  

Динаміка появи інформації та спектр її свідчать про те, що цей Інтернет-

ресурс є незамінним джерелом для висвітлення нашої теми. На жаль, мусимо 

визнати, що сайт Посольства Канади в Києві не має таких же інформаційних 

потенцій, та обмежується проблемами міграційної політики й питанням 

співробітництва у військовій та технічній сферах [8]. Цінність для дослідження 

становлять також офіційні сайти організацій української діаспори в Канаді. 

Зокрема, сайт Конгресу українців Канади містить інформацію про його 

лобістську й культурну діяльність, перелік засідань тощо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Підсумовуючи, зазначимо, що загалом джерельна база дослідження 

різноманітна та репрезентована актовими джерелами, періодичною пресою, 

мемуаристикою. Цінними для роботи є інтернет-ресурси. При опрацюванні 

джерела дають вичерпну інформацію з проблеми, а їх класифікація є засобом 

посилення їхньої інформативності. Основні труднощі полягають у доступі до 

канадських офіційних періодичних видань. 
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Роль жінки у китайському суспільстві XVIII століття 

Вважається, що Китай – унікальна держава, яка протягом більш, ніж тисяча 

років зберігає безперервність своєї історії та державності, що ґрунтується на 

послідовній зміні керуючих країною династій. Особливий інтерес для істориків 

викликає епоха династії Цин як остання епоха Китаю під владою імператорів. 

Багато наукових праць присвячено політиці Китаю, його правителям, але 

питання повсякденного життя та ролі жінки в ньому майже завжди 

розглядалось як щось незначне, те, без чого можна обійтись. Факти з життя 

китайців розрізнені, малодосліджені. Про побут китайців ми можемо дізнатися 

із записів, зроблених мандрівниками-європейцями під час подорожей Китаєм. 

На жаль, ці факти іноді суперечать один одному, відображаючи погляди 

конкретної людини та ставлячи перешкоди на віднайдені істини, але тим 

цікавіше досліджувати зріз епохи правління династії Цин.  

«У Китаї чоловік - цар і владика, жінка – його служниця» [1, с.122]. Жінка не 

з'являється на арені суспільного життя і вважається нижчою істотою. У 

середньовічному Китаї дівчат сватали в 12-15, а іноді і в 6-7 років. Мати 

зобов'язана була не тільки навчити доньку веденню домашнього господарства, 

а й «сформувати гідний вигляд» своєї доньки відповідно до уявлень китайців 

про справжню красу (справжньою красунею може бути тільки та дівчина, яка 

виглядає як слабка і тендітна тростинка – «гармонія прямих ліній»), тому 

дівчатам з 4-6 років починали бинтувати ноги й залежно від часу статевого 

дозрівання – у 10-14 років – для надання витонченості у «всьому тілі» 

спеціальною полотняною тканиною туго стягували груди, чим обмежували не 

тільки розвиток молочних залоз, а й фізичний розвиток всього організму. Це 

часто згодом шкідливо позначалось на здоров’ї майбутньої жінки. 

Батько також приймав участь у вихованні дочок. Він був відповідальним за 

виховання в них так званих «трьох правил підпорядкування» (вдома коритися 

батькові, в заміжжі – чоловікові, у вдівстві – старшому сину) та «чотирьох 

чеснот» (дотриманні подружньої вірності, чесності, скромності і старанності). 

Батьки або опікуни вирішували за кого віддати заміж дівчину. Обидві сім’ї 

попередньо наводили довідки і, якщо всі відомості задовольняли обидві 

сторони, батьки нареченого і нареченої домовлялися про суму викупу за 

дівчину. Коли укладався шлюб, жінка покидала власну родину та переїжджала 

до сім’ї чоловіка. Жінка не могла розірвати шлюб за власною волею, а чоловік 

міг це зробити тільки за однією з сімох причин, зазначених у Цинському 

кодексі 1740 р. Тільки якщо чоловіка не було протягом трьох років, жінка через 

суд мала право знову повернутись до батьків.  
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Дружини і дочки китайців ніколи не з'являлись у суспільстві. Під час 

домашніх прийомів жінок сім'ї китайця замінювали куртизанки. У театрах 

жінкам відводились особливі, недоступні для чоловіків, галереї. На прогулянку 

вони відправлялись окремо від чоловіків, в окремих паланкінах і в інший час. 

Але, в той же час, деякі європейські місіонери зазначали, що жінка без 

чоловічого супроводу не мала права вийти на вулицю [2]. Для сім’ї чоловіка 

жінка була лише робочою силою, невелике послаблення мала тільки під час 

вагітності. Вона виконувала тільки легкі роботи, її внутрішній стан мав бути 

гармонійним, для чого слід було слухати як читають вголос книги. Це 

називалось «навчанням ненародженого немовля», щоб дитина виросла 

розумною, доброю, вихованою. 

З народженням сина становище жінки усталювалось, вона могла 

розраховувати на повагу і любов. З народженням дівчинки становище жінки 

погіршувалось: її зневажали батьки, а чоловік мав право обзавестись 

наложницею. Офіційно, за законом, дружина могла бути одна, всі інші жінки 

були наложницями без прав. Китайська приказка говорить: «Законна дружина – 

місяць, наложниці – зірки і вони обертаються навколо сонця – чоловіка». 

Чоловіку дозволялось мати стільки наложниць, скільки він зміг би прогодувати. 

Таке явище спостерігалось більше серед багатих купців і мандаринів. 

Придбання наложниці зводилось до прямого купування дівчат у родичів і не 

освячувалось церемоніями, якими освячувався законний шлюб. Законна 

дружина була господинею в будинку, їй підпорядковувались всі наложниці. 

Діти наложниць вважалися дітьми першої дружини, а справжні матері втрачали 

на них всі права. Становище дівчат у статусі наложниці було незавидним, але 

деяким щастило, при народженні сина і збігу вдалих обставин вони ставали 

навіть дружинами. Якщо під час пологів жінка помирала, то її душа потрапляла 

в чистилище, і, щоб визволити її звідти, потрібно було проводити особливі 

очисні жертвопринесення. 

Становище жінки в традиційному китайському суспільстві і сім’ї 

визначалось, з одного боку, системою сімейно-шлюбних відносин, які 

ґрунтувалися на авторитарній владі глави сім’ї і домінуванні старшого 

покоління, з іншого боку – морально-етичними нормами і законодавством та 

зумовлювалось вже з моменту народження. У середньовічному китайському 

праві було закріплено чільне місце чоловіка в родині. Жінка цінувалась, 

оскільки була необхідна для функціонування сім'ї і забезпечення домашнього 

побуту, але їй відводилась другорядна роль. 

Сімейне життя майже завжди було єдиним полем діяльності для китайської 

жінки, порядна жінка не повинна мати будь-яких справ поза сім’єю, але не всі 

жінки мали право вступати в шлюб. Так, заборонено було створювати сім’ю 

жінкам з фізичними вадами, психічними розладами та невиліковними 

хворобами, а також винними в дошлюбних статевих зв'язках [3]. Поза 

суспільством стояли також чорниці, чаклунки, ворожки, всякого роду 

посередниці тощо. Всі вони через своє незвичайне становище і спосіб життя 

мали вкрай сумнівну репутацію, і моралісти пізнього середньовіччя радили 

сімейним жінкам триматись від них подалі [4]. На Півдні в багатьох 
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місцевостях існували спеціальні «будинки старих дів», де доживали свої дні 

самотні жінки. 

Чим старшою ставала жінка-господиня, тим більше їй було пошани. Якщо ж 

її чоловік був старшим сином у сім’ї і батьки його померли, вона досягала 

найвищого положення жінки-пані й оточувала себе цілим штатом відданих 

дружин молодших братів, дітей та онуків – членів однієї сім'ї, які жили з нею 

під одним дахом. Якщо у молодої жінки чоловік помер, а батьки його ще живі, 

вийти заміж у другий раз для неї вважалося непристойним. Щоб вдовиця не 

переселилась в інший будинок (нового чоловіка) та щоб урятувати шановані 

прізвища від такої ганьби, вірній вдові видавалась особлива честь – 

споруджувалась почесна кам’яна арка за розпорядженням самого імператора 

(спочатку доповідалось повітовому мандарину дао-таю, той доповідав 

губернатору провінції, який, у свою чергу, доносив цю інформацію до самого 

імператора) [5]. Інші джерела свідчать, що почесну арку споруджували після 

акту самогубства вдовиці. Якщо ж жінка овдовіла після того, як зайняла високе 

положення, вона залишалась главою сім’ї до самої своєї смерті. Якщо жінка 

вмирала незаміжньою, її поминальна табличка не могла стояти на сімейному 

вівтарі і, в кращому випадку, містилась у віддаленому кутку будинку. Нерідко 

батьки померлої в дівоцтві дівчини видавали її заміж посмертно, після чого 

табличку з її ім'ям переносили в будинок «чоловіка», а діти останнього були 

зобов’язані шанувати її як покійну матір. 

Таким чином, ми дійшли висновку, що у повсякденному житті збереглись 

давні традиції китайського суспільства стосовно сім’ї та дітей. Чоловік 

вважався главою сім’ї, а жінка – безправною і мовчазною, тобто другорядним її 

членом, не вартим уваги суспільства. Все коло її інтересів і обов’язків було 

зосереджене в сімейній сфері. На суб’єктивну думку європейських місіонерів, 

які досліджували китайську культуру, вона займала найнижче положення, але, 

проаналізувавши першоджерела, ми можемо дійти висновку, що така думка не 

зовсім відповідає дійсності. Жінка могла не тільки покращити та укріпити своє 

становище, а й стати главою сім'ї при певних обставинах. Неповага до жінки 

була лише зовнішня, встановлена давніми формами гуртожитку. Спираючись 

на конфуціанську мораль, суспільство було на боці чоловіка, часом прирікаючи 

жінку на нестерпні умови, їй доводилося терпіти і десь в душі сподіватися на 

щось краще. 
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Становлення інституту білих законтрактованих слуг 

у Вірджинії (1607-1666 рр.) 

Система боргової кабали (англ. indentured servitude) пронизує ледь не всю 

колоніальну історію Північної Америки, адже більшість переселенців 

потрапила у всі англійські володіння у залежному статусі, у т. ч. і в найстарішу 

колонію – Вірджинію. Однак, незважаючи на тренд в англо-американській 

історіографії щодо дослідження залежного колоніального соціуму, навіть в 

останніх працях не поставлено крапку у розгляді проблем появи та становлення 

категорії білих законтрактованих слуг. Історики й надалі продовжують 

приділяти увагу лише окремим епізодам міграції сервентів.  

Поява відносно чисельної, залежної згідно з контрактом групи колоністів у 

Вірджинії, не є чимось новим для англійського суспільства, а являє собою лише 

модифіковану форму системи учеництва, яка з’явилася ще у XV ст. Люди 

регулярно потрапляли до майстрів з метою оволодіння ремісничою професією. 

Широке поширення цієї системи праці до XVII ст. значною мірою і пояснює ту 

легкість, з якою люди добровільно погоджувалися підписувати відверто 

невигідні контракти. Міжконтинентальна подорож мало чим відрізнялася від 

сезонної міграції або переміщення робочої сили з одного графства в інше в 

пошуках роботи.  

Перше десятиліття існування Вірджинії характеризувалося залежним 

положенням усіх колоністів від Лондонської Вірджинської компанії незалежно 

від соціального статусу. Компанія, обмежуючи приватновласницьку ініціативу 

самих поселенців, виступала як своєрідний господар. Дбаючи про збільшення 

населення Старого Домініону, компанія власним коштом ввозила англійців, 

котрим після певного терміну праці обіцяли особисту свободу та земельну 

ділянку. Окрім цього, керівництво компанії тісно співпрацювало з державою, 

котра прагнула позбутися асоціальних елементів. Такими, у першу чергу, 

виступали в’язні, більшість з яких були волоцюгами. Спираючись ще на акт 

1597 р., що закріплював можливість вислання небажаних громадян, Таємна 

рада 1615 р. за дорученням Якова І розробила засади відправки злочинців у 

заокеанські володіння. Томас Сміт, скарбник компанії, виконуючи прохання 

короля щодо перевезення засуджених, вимушений був створити спеціальний 

фонд у 1000 ф. ст. На ці кошти 1620 р. відправили першу партію з 50 в’язнів, 

які повинні були протягом 7 років працювати на губернатора. Джерела не 

дають чітких даних відносно чисельності цієї категорії слуг, однак вислання 

тривали до 1670 р.  

У 1617 р. лорд-мер Лондона, лобіюючи інтереси Вірджинської компанії, 

санкціонував «благодійну» компанію з відправки сотні дітей-сиріт і дітей з 

бідних родин до колонії. На кошти з церковних приходів навесні 1619 р. діти 

були доставлені у Вірджинію, де мали працювати сервентами до свого 21-річчя. 

На загал, до 1627 р. в колонію було перевезено приблизно 1,5 тис. дітей зі всієї 

Англії, в чому були зацікавлені торгово-плантаційні кола Старого Домініону. 
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Влада метрополії, зацікавлена у зменшенні чисельності «зайвого» населення, не 

перешкоджала фактичному викраданню бездомних дітей. Так, у 1631 р. 

вірджинські торговці отримали 50 дітей-учнів, які були без всяких дозволів 

перевезені з Бристоля.  

Реформування колоніального підприємства упродовж 1613-1619 рр. призвело 

до зменшення адміністративного тиску компанії та появи приватних 

господарств, які потребували робочої сили. З 1617 р. орендарі та землевласники 

отримали право перевозити слуг у колонію. Саме з цього часу встановлюється 

звична система міграції залежної робочої сили у колонію. Слуга укладав 

письмовий контракт з перевізником, а після відправки у Вірджинію його 

контракт продавався безпосередньо у колонії. Вже згідно з переписом 1625 р. у 

колонії налічувалася 487 сервентів (39,7% її населення).  

Перший із контрактів, що зберігся, датований 1619 р.; тоді ж Асамблея 

Вірджинії затвердила обов’язкову форму укладення контрактів. Це був 

юридичний документ, у якому закріплювалися права та обов’язки обох сторін. 

З 1636 р., враховуючи значний наплив залежних робітників, можна було вже 

придбати готовий роздрукований документ з порожніми місцями під ім’я та 

примітки. Термін служби сервента, відповідно до лондонського статуту 1563 р., 

тривав від 1 до 7 років, складаючи зазвичай 4 роки. Виняток становили лише 

діти, які працювали до свого повноліття. Навіть якщо тривалість служби ніяк не 

обумовлювалася, то, згідно зі «звичаєм країни», майстру було заборонено 

експлуатацію слуги більше семи років. У 1666 р. термін праці 

законтрактованого слуги було закріплено законодавчо. Відтепер неповнолітні 

працювали по досягненню ними 24-х років, а для осіб старше 19 років кабала не 

могла перевищувати п’яти років.  

Після завершення терміну служби за «звичаєм країни» господар повинен був 

надати слузі бушель кукурудзи, новий костюм та 50 акрів землі у довічне 

користування. Однак вже у 1627 р. став відчуватися брак земельних ділянок, 

тому було дозволено надавати землю в довгострокову оренду чи навіть 

виплачувати еквівалент вартості землі тютюном. Хоча, час від часу, в 

лондонських інструкціях губернаторів і зобов’язували винагороджувати слуг 

землею, однак Асамблея жодного разу не ставила подібні питання, а патенти за 

підписом влади видавалися одиницям.  

Отже, інститут білих законтрактованих слуг з’являється вже у 1607 р., разом 

з появою колонії. Якщо спочатку Лондонська Вірджинська компанія 

безпосередньо укладала договір з робітником в Англії, то після 1617 р. слуга 

укладав договір з окремим колоністом. У переміщенні залежної робочої сили 

були зацікавлені як самі колоніальні землевласники, найбагатші з яких мали 

власних агентів-вербувальників у метрополії, так і капітани торгових кораблів, 

оскільки торгівля контрактами, незважаючи на ризики, приносила шалені 

прибутки. Вартість перевезення однієї людини у Вірджинію становила 4-5 ф. 

ст., при цьому договір, як правило, коштував 14-30 ф. ст. Тому протягом всього 

XVII ст. від 70% до 85% усіх переселенців перетинали океан як законтрактовані 

слуг. Проте, у зв’язку з подальшою емансипацією, питома вага сервентів у 

колоніальному суспільстві не перевищувала 45%.  
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Основні тенденції природного руху населення Київщини 
Демографічні процеси розвиваються під впливом соціальних, економічних, 

політичних процесів тощо. У свою чергу, демографічні процеси впливають на 

рух усіх інших суспільних процесів. Природній рух населення постійно вносить 

зміни у співвідношення складу населення за статтю. Крім природного руху, на 

вікову структуру населення впливають міграції. Зміни, що відбулися у 

народжуваності, смертності й природному прирості населення України, 

безпосередньо вплинули на вікову структуру. 

Дослідженню проблем природного руху населення в Україні присвячені 

роботи багатьох вчених. Значний внесок у вивчення і вирішення цих проблем 

зробили українські вчені: Е.М. Лібанова [1], О.А. Малиновська [2], В.П. 

Піскунов [3], С.І. Пирожков [4], В.С. Стешенко [5], О.У. Хомра [6], Ф.Д. 

Заставний [7] та ін. Значна увага спрямовується на вивчення динаміки і 

http://www.nationalarchives.gov.uk/education/candp/crime/g04%20/g04cs1s2.htm
http://www.ditext.com/morris/1563.html
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структури демографічних процесів. Предметом постійної уваги демографів 

залишаються проблеми здоров’я, смертності та тривалості життя. Проте, 

динаміка природного руху населення Київщини залишається маловивченою, 

тому потребує ґрунтовного дослідження.  

Метою проведеного дослідження було визначити зміни природного руху 

населення Київщини за даними Головного управління статистики Київської 

області. Київська область становить одну з густонаселених областей України. 

За даними Всеукраїнського перепису, станом на 5 грудня 2001 р., чисельність 

наявного населення Київської області (без урахування населення Києва) 

становила 1 млн. 827 тис. 894 особи. З них 1 млн. 53 тис. 486 осіб – це жителі 

міських поселень і 774 тис. 408 осіб – мешканці сіл. За роки, які минули з часів 

проведення перепису, чисельність населення Київщини дещо знизилася.  

За даними Головного управління статистики у Київській області, на 1 січня 

2013 р. у Київській області проживало 1 млн. 722 тис. 52 особи. З них 1 млн. 64 

тис. 773 особи – це жителі міських поселень і 657 тис. 279 осіб – жителі 

сільської місцевості. З 2001 по 2013 рр. чисельність наявного сільського 

населення Київської області скоротилась на 105 тис. 842 особи. Тенденція до 

зменшення чисельності населення зберігається в цілому по Україні. Для 

Київської області характерна невисока щільність населення. Згідно з даними 

Всеукраїнського перепису, в цілому по області щільність населення становить 

65 осіб / кв. км [8]. 

Особливості відтворення населення Київської області можна простежити за 

даними таблиці. Величина коефіцієнта народжуваності залежить від багатьох 

чинників. Табл.1. Динаміка природного руху населення за 1989-1998 рр. по 

Київській області[9]. 

 

Роки Кількість 

народжених осіб 

Кількість 

померлих осіб 

Природний 

приріст або 

скорочення 

місто село місто село місто село 

1989 15373 10800 8798 14985 6574 -4185 

1990 14230 9707 9412 15995 4818 -6288 

1991 13420 9233 10255 17164 3165 -7931 

1992 12685 8853 11029 17054 1656 -8201 

1993 12162 8231 11921 18290 241 -10059 

1994 11104 8009 11931 18474 -827 -10465 

1995 10685 7615 12992 18503 -2307 -10888 

1996 10329 7233 12399 18168 -2070 -10935 

1997 9769 6701 12225 17831 -2456 -11130 

1998 8681 6192 12081 17047 -3400 -10855 

 

За 10 років з 1989 по 1998 рр. у Київській області кількість народжених осіб 

становить 201 тис. 12 осіб, з них 118 тис. 438 осіб у місті і 82 тис. 574 осіб у 

сільській місцевості. Але кількість померлих осіб складає 286 тис. 554 осіб, у 

тому числі 113 тис. 43 особи – міське населення і 173 тис. 511 осіб сільські 
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жителі. Природній приріст по області спостерігався лише у місті з 1989 по 1993 

рік на 16 тис. 454 осіб, а після приросту відбулось скорочення кількості на 11 

тис. 60 осіб. У сільській місцевості на 90 тис. 937 осіб зменшилась кількість 

населення за згаданий період часу. 

Важливою відмінністю міграційної активності населення на сучасному етапі 

є переважання тимчасової маятникової міграції над постійною. Через це 

сільське населення Київщини скорочується значно повільнішими темпами, аніж 

в цілому по Україні. Табл.2. Динаміка природного руху населення за 2009-2013 

рр. по Київській області[10]. 

 

Роки Кількість 

народжених осіб 

Кількість 

померлих осіб 

Природний 

приріст або 

скорочення 

Місто Село місто село місто село 

2009 12767 7849 13351 15518 -584 -7669 

2010 12269 7468 13326 15080 -1057 -7612 

2011 12524 7559 12611 14236 -87 -6677 

2012 13124 7842 12904 14257 220 -6415 

2013 12879 7632 12935 14263 -56 -6631 

 

За 5 років з 2009 по 2013 рр. у Київській області кількість народжених осіб 

становить 101 тис. 913 осіб, з них 63 тис. 563 осіб у місті і 38 тис. 350 осіб у 

сільській місцевості. Кількість померлих становить 138 тис. 481 особу, у тому 

числі 65 тис. 127 осіб у міських поселеннях і 73 тис. 354 особи у селі. 

Відбувається по області скорочення кількості осіб на 36 тис. 788. Потрібно 

відзначити, що у місті спостерігається зменшення кількості осіб на 1 тис. 784 

особи і лише у 2012 році відбувся природний приріст на 220 осіб, тоді як серед 

сільського населення скорочення кількості на 35 тис. 4 особи. 

Таким чином, низькі показники народжуваності та зростання смертності 

свідчать про несприятливу демографічну ситуацію у Київській області. 

Причини цього різні, їх не можна зводити тільки до погіршення економічного 

стану в Україні. У всіх областях України природній приріст поступово 

знижується, особливо це відчутно там, де значна частка населення проживає в 

селах. Причиною цього є насамперед досить висока частка людей старшого віку 

в сільській місцевості. Порівняння спостережень, зафіксованих серед 

сільського населення з даними, які стосуються України, дають підстави 

стверджувати, що зазначені процеси притаманні не лише українському селу, а й 

усьому населенню України.  
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Соціальний склад слухачів робітфаків у першій пол. 1920-х років 

У системі вищої освіти УСРР на початку 1920-х рр., відбулися докорінні 

зміни, які мали значний вплив на структуру студентства. Однією з 

особливостей системи освіти тих років була наявність робітфаків (робітничих 

факультетів), вони повинні були виконувати соціальне замовлення на 

підготування студентів з робітничого і селянського середовища для 

університетів і інститутів. Робітфаки були важливою сторінкою в розвитку 

вітчизняної освіти. Щоб змінити соціальний склад студентів, у 

післяреволюційні роки у вузи стали приймати практично всіх бажаючих, навіть 

без документів про раніше отриману середню освіту. Але життя показало, що 

студенти, які не мали відповідної бази знань, були не підготовлені до рівня 

університетських занять. Вчорашнім червоноармійцям і робітникам навчання у 

вузах виявилося не під силу. Тому, для підготовки соціально прийнятного 

контингенту, були створені спеціальні підготовчі підрозділи – робітничі 

факультети.  

Першочерговим завданням у справі підготовки робітничо-селянської 

інтелігенції була необхідність пов’язати освіту з прищепленням людині 

комуністичних цінностей та ідеології, докорінна перебудова системи 

навчально-виховної роботи, кардинальна зміна соціального складу студентів, 

встановлення тісних зв’язків між навчальними закладами і виробничою 

сферою. Необхідно було не лише опанувати становище у вищій школі, але й 

перебудувати її роботу відповідно до потреб народного господарства і завдань 

культурного будівництва [1, с. 41]. Вступали до робітничих факультетів без 

іспитів або за полегшеною програмою. Термін навчання складав 2-3 навчальних 

роки. Робітфаки були денні й вечірні. На денних навчалися за направленням 

робітники та демобілізовані червоноармійці. На вечірніх робітфаках навчалися 
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без відриву від виробництва. Перевага при вступі надавалася робітникам, які 

брали активну участь у революційній боротьбі. Абітурієнтів приймали за 

рекомендаціями партійних, комсомольських і профспілкових організацій. 

У 1923 р. органами управління робітничих факультетів, була видана перша 

інструкція, яка мала назву – «Інструкція комісіям робітфаків УСРР до прийому 

1923 р.». відповідно до неї створювалися приймальні комісії, які запрошували 

викладачів для проведення вступних іспитів. Приймальна комісія складалася з 

представників губернського комітету професійної освіти (голова), губернської 

профспілкової ради та декану робітничого факультету. До вступних іспитів 

допускалися кваліфіковані робітники (з трьохрічним виробничим стажем), 

нетрудові елементи не зараховувалися, лише за винятком активних громадсько-

політичних та військових працівників (стаж три роки). Вступники мали подати 

документи про вік, військовий квиток, дві фотокартки, анкету (в якій вказували 

посаду, стаж роботи, членство у партії та профспілках, детально описували 

суспільно-політичну, профспілкову, культурно-освітню діяльність, соціальне 

становище батьків, мотиви вибору навчального закладу, до якого вони 

вступали). Під час іспитів приймальними комісіями, рекомендувалося звертати 

особливу увагу не на формальні знання, а на загальний політичний розвиток, 

практичні навички. Перевага надавалася абітурієнтам з більшим практичним 

громадським і військовим стажем. Робітників приймали на індустріальні, а 

селян – на сільськогосподарські робітфаки [2, с. 54]. На робітничі факультети 

при індустріально-технічних навчальних закладах було прийнято в середньому 

до 80% робітників і 10% селян, а при сільськогосподарських інститутах – до 

75% селян і 15% робітників. Щодо партійності, то на технічних робітфаках 

переважали комсомолці та комуністи, ніж на сільськогосподарських: близько 

50 і лише 40% [3, арк. 242]. Подібна практика формування соціального складу 

слухачів зберігалася і в наступні роки.  

Динаміка прийому до робітфаків за соціальним походженням, свідчить про 

зменшення кількості робітників та збільшення числа селян. Зокрема, 1923-24 н. 

р. робітників було 61,1%, селян – 27,8%; 1924-25 н. р. робітників – 58,9%, селян 

– 32,9%; 1925-26 н. р. робітників – 45,2%, селян – 47,5%[10, с. 3]. Більшість 

студентів робітфаків становили члени й кандидати Комуністичної партії та 

комсомолу. Так, у 1923-24 н. р. партійців було 31,1%, комсомольців – 29,9%; 

1924-25 н. р. відповідно 39% та 30,9%; 1925-26 н. р. членів КП(б)У – 31,9%, 

членів КСМУ – 36%. З наведених статистичних даних бачимо, відсоток 

комсомольців щороку зростав, оскільки збільшувалася й чисельність молоді на 

робітфаках[4, с.31]. 

На прикладі робітничих факультетів Харкова, розглянемо соціальний склад 

слухачів, адже саме Харків, що був на той час столицею республіки, став 

основним центром створення робітфаків. Кількість бажаючих стати 

робітфаківцями серед молоді була дуже великою: на 250 місць у харківські 

робітфаки відряджено понад 1000 чоловік. Після проведеної перевірки знань 

залишилися найпідготовленіші. Серед зарахованих на індустріально-технічні 

робітфаки 35% становили металісти, шахтарі, робітники інших професій, на 

сільськогосподарських 75% слухачів були селяни. Членів партії і комсомольців 
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нараховувало близько 50% серед тих, хто навчався на індустріально-технічних 

робітфаках, 40% – на сільськогосподарських [5, арк. 121]. Отже, 

комплектування робітничих факультетів Харкова проводилося за дотриманням 

соціальних і партійних принципів. Тобто, більший відсоток слухачів складали 

робітники, селяни, члени партій, профспілок, комсомольці. Так, приміром, 

соціальний склад слухачів робітфаку при Харківському інституті народного 

господарства, що виник в березні 1923 р., на протязі шести років існування, 

виглядав так: навчалося 710 чоловік, в тому числі 346 робітників (48,6%), 246 

селян (34,5%), 75 службовців (10,5%), 34,6% були членами та кандидатами в 

члени КП(б)У, 246 – комсомольцями. Таким чином, партійно-комсомольське 

ядро становило в середньому 69%. Забезпечувався вступ до ХІНО слухачів-

українців. У 1922-23 н. р. під час першого прийому українці становили 31,7% 

слухачів, а в 1928-29 рр. кількість зросла до 72% [6, с. 51]. Аналогічна ситуація 

на робітфаках спостерігалася в інших регіонах республіки.  

Заступник наркома освіти Я. Ряппо у 1925 р. на сторінках журналу «Шлях 

освіти», підсумовуючи діяльність робітничих факультетів зазначав, що за весь 

час із робітфаків до ВНЗ перейшло понад 5 тис. студентів, а на той час на них 

навчалося понад 7 тис. 240 осіб. Також він зауважував, що завдяки робітфакам 

число робітників у вишах зросло з 2 до 15,6%, а селян – з 4 до 24,9% [7, с.1, 4]. 

13 квітня 1927 р. в циркулярі ЦК ВКП(б) «Про поліпшення соціального 

складу при прийомі до вузів, на робітфаки і технікуми» зазначалося, що прийом 

1926 р. у республіках сприяв підвищенню рівня підготовки, проте погіршився 

соціальний склад, тобто зменшилася кількість робітників. Рішенням ЦК ВКП(б) 

передбачалось збільшення навчальних місць для робітників на денних та 

вечірніх робітфаках. Комплектування контингенту студентів ВНЗ постійно 

контролювалося партійними органами. Про це свідчить постанова ЦК ВКП(б) 

«Про підсумки прийомів до вузів у 1927 р.», в якій зазначалося, що у 1927-28 

навчальному році було досягнуто значних успіхів при прийоми на робітфаки й 

до вузів. Збільшився відсоток робітників, але й були відзначені певні недоліки 

діяльності робітфаків: недостатня увага приділялася прийому представників 

нацменшин, не виконувалася директива про підвищення відсотка безпартійних 

робітників і селянок[8]. Як ми бачимо, прослідковується тенденція класового 

принципу формування лав слухачів на робітфаках й висувалося завдання 

підвищення рівня вимог до знань випускників. 

Отже, робітфаки відігравали позитивну роль у підготовці і поліпшенні 

соціального складу студентів ВНЗ. Радянська влада дотримувалася класового 

принципу формування нової інтелігенції, за яким переважне право на 

зарахування мали вихідці з робітників і незаможних селян, передусім 

комуністи, комсомольці, члени профспілок і червоноармійці. Внаслідок вжитих 

заходів змінювався соціальний склад слухачів робітничих факультетів, 90% 

становили робітники і селяни, що відповідало політиці партії і держави. З року і 

рік зростала кількість комуністів та комсомольців, які становили основу складу 

слухачів.  
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Політичні причини поширення хабарництва серед чиновників 

державних установ Правобережної України (XIX – поч. XX ст.) 

 У другій половині XIX ст. політична корупція, або корупція у вищих 

ешелонах влади, спиралася на фундамент побутової, масової корупції, яка 

існувала у вигляді традиції, звичаю або насаджувалася штучно. Одними з 

найбільш тяжких та розповсюджених у чиновницькому середовищі видів 

зловживань було хабарництво та лихоїмство. Фактично, це два види хабара, які 

дещо різнилися між собою. Зміст, що вкладався у ці поняття, зводився до 

наступного: хабар – це винагорода за те, щоб чиновник у межах своїх 

повноважень вчинив незаконну дію на користь того, хто її надавав; лихоїмство 

– це винагорода за ту роботу, яку службовець і так був зобов'язаний виконати 

(надавалася з метою або прискорити роботу, або як подяка після її виконання). 

 Поширення такого явища, як корупція, держава намагалася створити 

систему адміністративних обмежень для службовців. До першої групи 

відносилися обмеження, спрямовані на підтримку гідності служби й уряду, 

представниками якого були чиновники. Звід статутів про цивільну службу 

вимагав від останніх високої моральності, уникнення пияцтва, брехні тощо. 

Саме до цієї групи відносилась заборона видавати твори про внутрішнє і 

зовнішнє становище у державі. Це пояснювалося тим, що багато чиновників 

після відставки видавали мемуари, де досить детально описували чиновницьке 

свавілля, критикували владу. Друга група – обмеження, спрямовані на 

неприпустимість відволікання чиновника на інші заняття, крім службових. 

Передбачалося, що жалування забезпечувало чиновнику відповідне до його 

статусу утримання. Виходячи з цього, закон забороняв сумісництво кількох 

посад у межах одного відомства. Третя група – дії, що могли бути використані 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_9_9
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чиновниками для протиправного покращення свого матеріального становища та 

з метою отримання немайнових вигод. Державним службовцями заборонялося 

брати участь у придбанні майна, продаж якого був їм доручений урядом; 

виступати повіреними у справах інших осіб в установі, де вони служили; 

займатися підрядами та постачанням у місцях служби; вступати в боргові 

зобов’язання з підлеглими; призначати на посади родичів чи однофамільців; 

приймати подарунки, пожертви, вітальні адреси тощо; бути позивачами у 

своєму відомстві. Четверта група – заборони на службову діяльність та 

винагороду за неї для чиновників, які отримали стягнення за порушення. Дані 

обмеження повинні були сприяти зниженню кількості зловживань у 

чиновницькому середовищі і створювали економічні механізми боротьби з 

ними [1, с. 192-193].  

Причини хабарництва полягали в матеріальній незабезпеченості чиновників, 

особливо нижчих рангів, в неефективному соціальному контролі, відчуженні 

людей від суспільства [1, с. 66]. Економічний чинник передумов корупційних 

діянь зумовлювався і погіршенням матеріального самопочуття різних 

суспільних верств. В 1860-і рр.. знана частина причин поширення корупції 

пов'язувалася з реформами, які зачіпали глибинні суспільні перетворення, 

політичних і економічних відносин, змін форм власності і пов'язаних з цими 

модернізацій ними явищами в різних сферах. Серед факторів, що визначали 

причини хабарництва, були матеріальні потреби. Більшість чиновництва 

перебувала в становищі нестабільного матеріального забезпечення. Близько 

однієї чверті одержували більше 1 тис. руб. у рік, решта значно менше. 

Зустрічалися, як їх називали в газетах, «раби державної служби», які мали 

зарплату у сім рублів [4]. Між тим, на рубежі XIX-XX ст. з незначними 

коливаннями в цінах фунт хліба коштував 4 коп., фунт яловичини – 10, фунт 

вершкового масла – 75 коп. [2, с. 116-117]. Державним чиновникам виділялись 

«квартирні гроші» в розмірі 1/5 жалування [3, с. 10]. Більшість рядових 

чиновників проживало в малопридатних для житла приміщеннях. Соціальні 

протиріччя і антагонізму виявлялися у питаннях відпусток і пенсій чиновників. 

Джерелом для збагачення чиновника виступав не лише хабар, але й державна 

скарбниця. Вони тісно пов'язувалися: скарбниця виступала часто джерелом для 

видачі хабаря. Казнокрадство було справою звичною і нормальною, оскільки: 

«казна миром живет, и мир казной» ; «казна не убогая вдова; ее не обереш», «от 

більшого немножко – не воровство, а де лежка». Переконання «грех воровать, 

да нельзя миновать» міцно увійшла в народну свідомість. О. Герцен свого часу 

зазначав, що крадіжки з скарбниці, собак і книг в Росії і грабунком не 

вважалися. Значна частина чиновництва, як займало нижчі і частково середні 

«щабелі» соціальної піраміди, матеріально бідували, не мали гарантій 

зайнятості і відрізнялися нестабільністю положення. Коли хабарників залучали 

до суду, в якості свого виправдання ті вказували саме цю обставину. 

Поширенню корупції сприяли і слабкі форми соціального контролю. 

Бюрократичний централізм практично стримував їх розвиток. 

 Переважна більшість чиновників не відповідала кваліфікаційним вимогам, 

адже навіть серед губернаторського складу управлінців імперії значна їхня 
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кількість мала домашню освіту і виховання. Разом з тим, протягом 

досліджуваного періоду, одночасно з розвитком університетської освіти 

намітилися позитивні тенденції в бік підвищення фахового рівня службовців 

каральних відомств імперії. Однак, у цілому ситуація залишалася складною. 

Сучасники виділяли наступні причини незадовільного стану і діяльності 

земської поліції: низькі професійні та моральні якості особового складу 

земської поліції, недостатня кількість поліцейських чиновників, 

нераціональний розподіл посадових обов'язків між становими приставами і 

земським судом, обтяження поліції обов'язками, що не повинні входити до її 

компетенції. Ситуація у середовищі земської поліції певною мірою 

покращилась лише, коли у 1860 р. слідство було відокремлене від поліції, а у 

1862 р. у процесі проведення поліцейської реформи в окремих регіонах імперії, 

у т. ч. й українських губерніях, зросла кількість поліцейських станів, на які 

поділялися повіти. Але, хоча після утворення додаткових станів і поліцейських 

посад, ефективність роботи поліції дещо й зросла, у цілому вона продовжувала 

залишатися на низькому рівні. Таким чином, корупція була хворобою не лише 

державного апарату, вона переходила й у інші сфери діяльності: банки, 

приватні підприємства. Комерційний підкуп ставав нормою діяльності і 

передбачав незаконну винагороду службовцю установи, де без підкупу не 

хотіли давати кредиту. 
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Становище єврейського та слов’янського населення  

в німецькому місті у XIV-XV століттях 

Становище євреїв в німецькому місті почало ускладнюватися із появою 

цехів, що боролися за знищення конкуренції та сурову регламентацію устрою 

праці. До того ж, частина торгової верхівки вбачала в них своїх суперників. У 

XIV ст. вже стали поширеними погроми: «В тому ж році [1384 р. – Р.А.] деякі 

нердлінгенські бюргери влаштували побиття євреїв без відома та згоди 

ради…Вони [посли – Р.А.] просили дозволу передати в м. Ульм все те, що їм 

вдалося забрати у євреїв — письмові зобов’язання, гроші та віддані під заставу 

речі» [1, с. 158].  



173 
 

Через початок епідемії чуми, або Чорної Смерті, євреїв часто звинувачували 

в отруєнні колодязів. Невизначеною під час сутичок залишалася і позиція 

патриціату. З одного боку, вони могли вигідно перепродати майно вигнанців, з 

іншого – адміністрації міста був вигідним захист даного прошарку населення. 

Євреї сплачували велику кількість різних видів податків: «Рада і бургомістри 

мають право отримувати на свою користь такі прибутки з євреїв, як внесок, що 

сплачується останніми при вступі нової ради до своїх обов’язків, коронаційні 

гроші та інші звичайні платежі, що надходять від них [євреїв – Р. А.] протягом 

року» [2, с. 118]. Вони мали брати участь в міському ополченні, часто 

виконували важкі роботи, пожвавлювали торгово-економічний розвиток, що 

без них занепадав. Тому, присутність даного народу була більш вигідною 

патриціям на території міста, ніж за його межами. Витіснення іудеїв із ремесла, 

торгівлі та сільського господарства призвело до того, що вони почали 

займатися лихварством. Даний вид занять регламентувався цехами: «Євреї не 

мають права давати позику на необроблене сукно, якщо вони не впевнилися в 

тому, що сукно належить тому, хто його віддав під позику» [3, с. 39]. 

Обмеження стосувалися не тільки національного, але й конфесійного 

становища. Наприклад, під час купівлі-продажу будь-якої нерухомості перевага 

надавалася християнину: «Рада не має допускати того, щоб єврей чи єврейка 

або хто-небудь за їхнім дорученням були конкурентами християнина при 

купівлі нерухомості, проте їм [євреям – Р. А.] дозволяється конкурувати один з 

одним, якщо на це є згода всіх рад» [4, с. 115].  

Поступово громади євреїв почали слабнути через конкуренцію з 

італійськими (ломбардці) та французькими (кагорці) банкірами, тому перші 

були вимушені перейти до дрібного лихварства. До кінця XV ст. спостерігалася 

тенденція до витіснення даного народу із великих міст Німеччини. Місцева 

влада почала приймати закони «Про недопущення євреїв» [5, с. 225]. Часто 

траплялися випадки, коли місцеві князі мали претензії до єврейського 

населення міст. Якщо їхні вимоги розходилися з інтересами міста, особливо 

коли піднімалося питання про сплату податків, то останнє ставало на захист 

свого населення. Так, пфальцграф Й. фон Роймаркт виступив проти 

єврейського населення багатьох німецьких міст, в тому числі й Аугсбурга, та 

став вимагати «податки та допомогу, яку він можливо хотів отримати через 

війну із Бехамом…». Проте, рада вимушена були оскаржити такий наказ. Міста 

та єврейське населення в ньому мали права закріплені самим імператором. Рада 

заявила: «… він сам йде проти «Свобод та послань», в яких євреї «що 

знаходяться на нашій території та є нашими бюргерами» та через декілька років 

«все ще частково залишаються на цій території», будуть захищені від 

втручання сторонньої особи. Тільки місто впродовж цього часу має право їх 

обкладати податками». Подібне право було надано м. Констанц 11 липня 1415 

р. Сигізмундом І Люксембургом, а вже потім і м. Аугсбург, на 12 років [6, с. 

372].  

Слов’янське населення мало дещо інше становище, права та обов’язки, аніж 

єврейське. В основному воно розташовувалося на територіях міст між Ельбою 

та Одером, а також в Східних Альпах та населяло їх ще із часів заснування. До 
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початку XIV ст. в більшості міст слов’яни, що не отримали бюргерських прав, 

підпадали під особливу юрисдикцію. Наприклад, у Фрідланді вони мали свою 

судову інстанцію – iudicium Slavorum, а в Ростоці – фогта (auduocatus 

Slavorum), що мав також судові повноваження. Вже з початку XIV ст. 

з‘являється тенденція до відокремлення даної меншини в окремих кварталах. 

Також, для них стає доволі проблематичним отримання прав громадянина на 

території міста. Наприклад, в 1421 р. в Люнебурзі слов’яни не мали права 

ставати бюргерами, проте в Зальцведелі на той час такої заборони не існувало, 

вона з’явилася лише 1486 р. Слов’янам також був закритий доступ до цехів: 

«Забороняється брати в учні осіб незаконнонароджених та не німецького 

походження» [7, с. 55]. У даному випадку ми спостерігаємо зміни у положенні 

національних меншин: до початку XIV ст. вони мали право бути ремісниками. 

Слов’яни часто займалися смолокурінням, тканням льону та продажем м’яса; 

серед євреїв були поширені ювелірна справа, пошив одягу, зброярство. В XV 

ст. ми можемо спостерігати своєрідне пом’якшення заборон у виборі професій. 

Наприклад, в 1488 р. курфюрст Саксонський, незважаючи на протести міської 

ради в Герцбергені-Ельстері, віддав наказ приймати в цехи слов’ян. Інша 

ситуація була на території Центральної та Західної Тюрінгії. На даній території 

слов’яни були більш інтегрованими в німецьку громаду, а впродовж XIV ст. 

навколо м. Ерфурта існували цілі їхні поселення. Спостерігалася також 

тенденція до змішаних шлюбів між представниками німецького та 

слов’янського населення [8, с. 13]. У релігійних відносинах спостерігається 

схильність до відокремлення. Так, у Лаузиці в 1490 р. єпископ Майссенський 

наказав священикам «вендських» парафій мати капеланів-слов’ян. В 1495 р. 

також згадується особлива «capella Sclavorum» в Коттбусі [9, с. 237].  

Отже, в період пізнього середньовіччя на території німецького міста ми 

спостерігаємо зміну в становищі єврейського населення, що поступово починає 

витіснятися з економічного життя даного утворення, а також переходити до 

дрібного лихварства. Слов’янське населення мало дещо інші, більш вигідні 

позиції у соціальному та релігійному плані, а заборона їх участі у цеховій 

організації часто оминалася.  
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Роль особистості Сахіба Гірея в історії Кримського ханства 
Часом найбільшої могутності для Кримського ханства стала перша половина 

XVI ст. Хоча і ненадовго, але ханам вдалось об’єднати колишні землі Улусу 

Джучі під своєю владою, зосередивши в своїх руках максимальну кількість 

владних повноважень і вести успішну політичну гру з іншими державами. Уся 

подальша історія Криму була епохою його поступового ослаблення і врешті-

решт – падіння. Особливе місце у списку правителів цього часу, займає хан 

Сахіб Ґірей (1532-1551), син Менглі Ґірея (1478-1515), брат Мехмеда (1515-

1523) і Саадата Ґіреїв (1523-1532), двоюрідний брат казанського хана – Сафа 

Ґірея (1537-1549). На думку українського сходознавця татарського походження 

Агатантела Кримського, Сахіба Ґірея цілком справедливо можна вважати 

найвидатнішим кримським ханом [13; c. 274].  

Серед опублікованих джерел, які висвітлюють аспекти зовнішньої та внутрішньої 

політики Сахіба Гірея, варто виділити чотири типи. До складу першого типу входять 

мусульманські хроніки XVI-XVIII ст. Сюди відносяться: анонімна османська хроніка, 

праці Халіма Гірея, твір Сеїда Мухаммеда Різи, хроніка Ібрагіма Печеві, праця 

Ремала Ходжі. До складу другого типу входять дипломатичні акти Кримського 

ханства та його християнських сусідів. До них відносяться: переписка 

кримського хана Сахіба Гірея із московським князем Іваном IV та документи 

литовської метрики. Третій тип джерел становлять ярлики кримських ханів 

Мехмеда, Саадата і Сахіба Гіреїв До складу четвертого типу джерел входять 

законодавчі акти Османської імперії. Такі, робота османського богослова 

Хюссейна Хазерфенна, присвячена становій стратифікації Османської імперії 

та її васалів і збірник дипломатичних актів між Бахчисараєм та Стамбулом з 

приводу виконання Кримським ханством його васальних обов’язків перед 

Османами. П’ятим типом джерела є епіграфічна пам’ятка хана Менглі Гірея, 

виконана ним на порталі «Demir Qapt». Зважаючи на те, що в силу історичних 
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причин кількість наративних джерел кримськотатарського походження є 

обмеженою, заради цілісного відтворення проблеми ми змушені залучити інші 

джерела – джерела іноземного походження, праці написані у пізніші часи на 

основі літописних матеріалів досліджуваного періоду, що не дійшли до нашого 

часу або праці авторів, які жили раніше досліджуваного періоду.  

З наукової літератури, яку ми використали при написанні роботи, 

насамперед, варто відзначити праці Василя Смірнова, Вадима Трепавлова та 

Халіля Іналджика. Спеціалізованих праць з приводу цієї проблеми – обмаль. 

Праці, залучені нами при написанні роботи (окрім праці Іналджика, яка 

присвячена лише одному з аспектів внутрішньої політики Сахіба Гірея) лише 

побічно згадують питання у контексті інших проблем. Тому, питання аналізу 

політичної діяльності Сахіба Гірея є актуальним для сучасної тюркології і 

кримології. В цілому, стан джерельної бази є задовільним і дозволяє повністю 

висвітлити проблему.   

Питання політичної діяльності Сахіба Гірея у рамках зовнішньої та 

внутрішньої політики є малодослідженим. Сахібу Гірею вдалось продовжити 

політику Менглі та Мехмеда Гіреїв і об’єднати всі колишні землі Улусу Джучі під 

владою династії Гіреїв [5, c. 101-104; 19, c. 103; 15, c. 175]. Це стало можливим завдяки 

послідовній зовнішній політиці (на відміну від політики Саадат Гірея, яка радше 

шкодила державним інтересам Кримського ханства), зосередженні на внутрішніх 

реформах та вдалим бойовим діям [6, c. 30]. В подальшому Сахібом Гіреєм 

планувались: поступова централізація держави із збереженням ординської системи 

управління, але без лествічного принципу успадкування трону та проведення ряду 

реформ, аналогічних кримським реформам у Казані і Хаджі-Тархані. На заваді цим 

планам стала насильницька смерть Сахіба Гірея у 1551 р. [12, c. 106, 127-150]. 

На відміну від батька, старшого брата і племінника, Сахіб Гірей не лише 

підтримував приязні стосунки з Литвою і Польщею, але і заключив із ними декілька 

союзних договорів на взаємовигідних умовах, продовжуючи візію дружніх польсько-

литовсько-кримських стосунків часу правління Хаджі Гірея та Мехмеда Гірея [3, c. 11-

14; 4, с. 1]. Його відносини із іншими сусідами були більш напруженими, але боротьба 

проти них була не проявом експансії, а виконанням васального договору (як у випадку 

з молдавською кампанією) або прагненням захистити власні кордони і підданих від 

загрози (як у випадку з адигами) [11, c. 209-211; 12, c. 30].  

Незважаючи на відсутність відкритих конфліктів між ним та султаном, Сахіб Гірей 

розумів, що станом на середину XVI ст. інтереси Кримського ханства та Османської 

імперії почали сильно різнитися [8, c. 178]. Кримському ханству не було вигідно вести 

важкі для нього війни зі всіма сусідами Османської імперії – йому потрібно було 

зосередитись на боротьбі за об’єднання земель колишнього Улусу Джучі довкола 

Бахчисараю, до того ж суттєвою була різниця між кримсько-татарською та 

османською державною традицією [7, c. 266; 12, с. 209-211; 10, с. 57, 80-83]. 

Сахіб Гірей провів ряд реформ, спрямованих на боротьбу із карачі-беями за вплив 

на державні справи. Серед цих реформ варто виокремити перенесення столиці, надача 

тарханів представникам служилої знаті, створення особистої охорони хана – капи-

кулу, для збільшення його військових сил, перетворення інституту Курултаю ’dört 

karaçi’’ на ‘’beş karaçi’’ для послаблення впливу Ширінів, страта найбільш непокірного 
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карачі-бея – Баки із роду Мансур, заборона ногайським ордам кочувати за межі 

Кримського ханства та спонукання населення до ведення осілого способу життя [12, c. 

63-71; 14. с. 404, 414-415; 12, c. 92,96; 9, с. 471-476 ]. Але, незважаючи на це, у рішучий 

момент карачі-беї не підтримали Сахіба Гірея, що привело до його загибелі. 

У політичному житті Кримського ханства важливу роль відігравав стан улемів. 

Засобом впливу улемів на хана був дорадчий інститут Дивану [7; c. 270]. У своєму 

правлінні Сахіб Гірей опирався на улемів, роздаючи їм вакуфи та ходжалики та 

проводячи свою політику згідно з канонами ісламу, чим знайшов підтримку серед 

авторитетних улемів [12, c. 86-88]. Така політика була продовженням аналогічних 

реформ Мехмеда і Саадата Гіреїв [8, c. 676-677]. Диван став опорою хана при 

проведенні ним своїх реформ. [12, c. 22, 33-35, 45-51, 70-71, 83, 86, 127].   

Одним із результатів правління Сахіба Гірея стала передача владних 

повноважень по прямій лінії престолонаслідування (від батька і до старшого 

сина) через інститут калги-султана, а не по непрямій лінії, як це робилось 

раніше згідно із нормами «töre» [1, с. 351-252]. На відміну від своїх 

попередників, які теж проводили таку політику, але лише усередині 

Кримського ханства, Сахіб Гірей планував завести такі порядки і у Казанському 

та Хаджі-Тарханському ханства [12, c. 121-133]. Ця реформа дозволила би 

припинити перманентні міжусобиці між членами роду Гіреїв і посилити владні 

повноваження хана. Однак, через скинення Сахіба Гірея із престолу перехід до 

прямої лінії престолонаслідування було припинено, а в подальшому часта зміна 

ханів у державі через внутрішні конфлікти або втручання у справи Османів 

стала нормою.      

У цілому, Сахіб Гірей був найуспішнішим реформатором в історії 

Кримського ханства. Проведенні ним реформи, діяли у державі до кінця її 

існування. До того ж, підпорядкувавши своєму впливу ханства, що виникли на 

землях колишнього Улусу Джучі, Сахіб Гірей став тим правителем, за часів 

правління якого Кримське ханство отримало свою найбільшу могутність на 

зовнішньополітичній арені. 
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Ефеський указ Мітрідата VI Евпатора (за працями античних авторів  

й ілюмінованими перекладами «De Civitate Dei» Августина Блаженного) 
Під час першої війни з Римом (89–85 рр. до Р.Х.), навесні 88 р. до Р.Х. цар 

Понту Мітрідат VI вдався до жорстокого методу, «звільняючи» провінцію Азія 

не лише від римського панування, а й присутності самих римлян. За таємним 

Ефеським указом, у десятках міст по всій Анатолії протягом одного місяця 

місцеве населення та найманці Мітрідата присягнули вбити всіх римських 

чоловіків, жінок, дітей і рабів італійського походження (Vel. Pat. II. 18; Cic. De 

Imp. Gn. Pomp. 5. 11).  

Докладна інформація про криваві напади була зафіксована римським 

істориком Аппіаном, чиї дані базуються на промові Луція Корнелія Сулли 

(Арр. Mithr. 61-63). Дискусійним залишається питання про точну кількість 

жертв, бо в повідомленнях авторів є багато суперечностей. Плутарх пише про 

150 тис. (Plut. Sulla 24), а Мемнон передає свідчення про те, що «в один день 

вісімдесят тисяч осіб загинули від меча» (Memn. XV. 31. 3). Але, незважаючи 

на таку кардинальну різницю, значущість різанини не викликає сумнівів: 

дослідники вважають, що практично всі римські й італійські жителі провінції 

Азія були знищені [1, р. 38]. Б. Макгінг, навпаки, наголошує на тому, що 

Мітрідат VI протягом свого царювання досить приязно ставився до тих римлян 

та італіків, які були згодні з ним співпрацювати, а за період панування в Азії він 

з почестями приймав консула 105 р. до Р.Х. Публія Рутилія Руфа, який жив у 

вигнанні у Смірні. Плутарх у біографії Помпея подає дані, що саме Рутилій Руф 

був причетний до планування масового вбивства римлян у 88 р. до Р.Х. (Plut. 

Pomp. 37). Тому, перед дослідниками постає питання: чи дійсно царська воля 

була причиною масового знищення римлян в Азії [2, р. 111-114] і яким чином 

колишній римський консул міг вплинути на вихід Ефеського указу [3, с. 63]? 

Але, якщо згадати, як Мітрідат розправився із власною родиною, то навіть така 

велика кількість жертв не є дивною. 

Той, хто намагався попередити або захистити римлян, або поховати їхні тіла, 

мав бути жорстоко покараний. Раби, які приєднувалися до вбивства своїх 

господарів, були винагороджені, а ті, хто вбивав римських лихварів, 

позбавлялися боргів (Арр. Mithr. 22–23, 54). За кілька місяців до вбивства 88 р. 

до Р.Х. велика кількість римлян вже ночували під відкритим небом біля храмів. 

Римські легіонери також приєдналися до цих біженців. Зібравшись в декількох 

міста, римляни стали ще більш уразливими і це допомогло Мітрідатові швидко 

й ефективно винищити римлян в малоазійських містах.  

Розправа 88 р. до Р.Х. була унікальною, бо раніше не було зафіксовано 

подібних інцидентів масових вбивств звичайних людей у різних містах через 

спеціально призначених цивільних осіб. А. Мейор називає цю трагедію 
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геноцидом, бо Мітрідат мав намір винищити римлян, які жили в Анатолії, за 

мовною та етнічною ознакою. Також, це був терористичний акт, бо Мітрідат 

застосовував насильство проти невинних людей заради політичних цілей [1, р. 

39-48]. Це був виважений політичний хід Мітрідата, щоб змусити Рим покинути 

провінцію Мала Азія. Після різанини армія Мітрідата увійшла до Греції, 

звільняючи її від римського панування, а населення називало Мітрідата 

«…богом, батьком, спасителем Азії...» за те, що він «...жорстоко вбив усіх 

римських громадян одномоментно в стількох містах... знищив саму пам’ять про 

Рим і будь-які сліди нашої державності не тільки в тих місцевостях, де жили 

греки, а навіть і в записах» (Cic. Pro Flacco XXV. 60). 

Особисті та політичні мотиви Ефеського указу для Мітрідата були більш 

складними. Мітрідат точно мав знати про подібну різанину римлян 108 р. до 

Р.Х. в Нумідії під час Югуртинської війни, що могло бути прикладом для 

трагедії 88 р. до Р.Х. [1, р. 52]. Мітрідат розумів, що Рим має помститися за 

його вчинок, а фінансова криза завадить повноцінній війні в Азії. Серед 

особистих причин, які могли спровокувати царя на прийняття такого рішення, 

називають психічний розлад особистості [2, р. 115].  

Резонансні події 88 р. до Р.Х. не залишили байдужими наступні покоління. 

Вже у ранньому середньовіччі одним із перших звернень до римської історії, в 

якій фігурував цар Понту, став трактат Августина Блаженного (354–430 рр.) 

«De Civitate Dei» («Про общину Божу»). В контексті віри у визначеність долі та 

допомогу вищих сил у складних ситуаціях Августин звернуся до подій 88 р. 

до Р.Х. Досліджуючи безпосередньо текст трактата «De Civitate Dei», можна 

прослідкувати, що згадок про Мітрідата VІ не багато. Але у третій книзі окрема 

частина відведена масовому вбивству римлян у малоазійських містах у 88 р. 

до Р.Х., в якій Августин підкреслив надзвичайну жорстокість царя (August. De 

civitate Dei ІІІ. XXII). В ілюмінованому перекладі 1475 р. старофранцузькою 

мовою трактата «De Civitate Dei» [4, р. 115] є мініатюра, яка супроводжує 

фрагмент тексту про понтійського царя. До XXII частини третьої книги 

мініатюра (ілюмінатор – «майстер Франсуа», 120×80 мм ) присвячена тому як 

Мітрідат віддає наказ про вбивство римлян у провінції Азія [5]. 

Легко ідентифікувати, що зображення стосується саме царя Понту, бо 

мініатюра розміщується на початку вищевказаної частини третьої книги, яка 

повністю описує різанину 88 р. до Р.Х., та над сидячою фігурою зазначене ім’я 

«Mitridatis». На передньому плані можна побачити, як воїни Понту виконують 

наказ царя – вбивають римлян. На задньому плані, відділеному ніби стіною, 

зображені Мітрідат на троні, поруч з яким стоять радники та довірені особи, які 

мали донести волю царя до воїнів та інших пропонтійськи налаштованих осіб у 

провінції. Однією із зображених постатей міг бути і Публій Рутилій Руф, але 

остаточно цього стверджувати не можна, адже в тексті Августина немає 

жодних вказівок на імена осіб, які могли слідкувати за виконанням указу. 

Августин користувався роботами античних авторів, в яких також не згадуються 

імена наближених до царя осіб. Аппіан лише називає ім’я Феофіла з 

Пафлагонії, який у Траллах (сучасне м. Айдин у Туреччині) допомагав 

місцевим жителям розправлятися із римлянами (Арр. Mithr. 22). Можна 
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припустити, що трьом особам навпроти царя було надано вказівки щодо 

виконання указу. 

Тож, Мітрідат вдався до відкритого морально неприпустимого злочину, який 

став каталізатором ескалації протистояння між Римом та Понтійським 

царством. Плани Мітрідата були уміло розраховані, бо у перші два десятиліття 

свого правління через хабарництво, вбивства, військові маневри, пропаганду, 

дипломатію і хитрість він переконував римлян, що вони повинні залишити 

землі Анатолії і Греції. Ті, хто погодився вбивати римлян, відтепер були 

безповоротно пов’язані з Мітрідатом. Ця «етнічна чистка» звільнила римських 

рабів і боржників, які приєдналися до царя Понту. Ефеський указ став точкою 

біфуркації для повної конфронтації з Римом і прикладом жорстокого політично 

зумовленого рішення, яке знайшло своє відображення не лише у текстах 

християнських теологів, а й ілюмінаціях до пізніших перекладів. 

Список використаних джерел та літератури 

1. Mayor A. The Poison King: The Life and Legend of Mithradates, Rome’s 

Deadliest Enemy. Princeton University Press, 2009. 472 p. 

2. McGing B. The foreign policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus. 

Leiden, Brill, 1986. 195 p. 

3. Короленков А. В. Процесс Рутилия Руфа и его политический контекст. 

Вестник древней истории / гл. ред. А.И. Иванчик. 2014. № 3. С. 59–74. 

4. Augustine La Cité de Dieu (Vol. I). Translation from the Latin by Raoul de 

Presles. 1475, 1478-1480. National Library of the Netherlands. The Hague. MMW. 

10 A 11. 

5. Mithridates ordered all the Romans in his dominions to be massacred. National 

Library of the Netherlands. The Hague. MMW. 10 A 11. fol. 153r. 

 

 

Олег Глиняйлюк 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Проект державного устрою в рефераті Дмитра Андрієвського «До 

ідеольоґічно-статутарної підготовки організації українських націоналістів» 

в ході Першого Конґресу Українських Націоналістів у Відні 1929 року 

На даний момент мала увага серед дослідників приділяється моделі 

державного устрою, яку хотіли запровадити націоналісти за умови виборення 

Української держави, ба більше – проекти державного устрою тільки в 

поодиноких працях можна зустріти в курсах історії українського 

конституціоналізму, в той час, коли внесок українських націоналістів в теорію 

держави є великим і недооціненим. Дослідження цієї тематики дозволяє краще 

зрозуміти саму природу націоналістичного руху, передумови розвитку теорії 

націократії, визначити вектор розвитку країни та суспільства, який хотіли 

задати Українській державі націоналісти. 

Питання устрою держави займало центральне місце на Першому Конґресі 

Українських Націоналістів у Відні, потребувало широкої дискусії та 

обговорення. В ході конґресу було виголошено два реферати про державний 
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устрій Дмитра Андрієвського та Степана Нижанківського, резолюцію та 

постанови Конґресу, відбулось активне обговорення зазначеної проблеми в 

державно-політичній комісії. Нижче ми розглянемо проект державного устрою 

Дмитра Андрієвського, який був виголошений ти прийнятий за основу в ході 

Першого Конгресу Українських націоналістів у Відні 1929 р. [2]. Окремо слід 

відзначити час, в якому відбувалась конференція. Станом на 1929 р. Європа 

перебувала в стані економічної та політичної кризи, нестабільності. За цих умов 

значної популярної в Європі набув націонал соціалізм, фашизм, який отримав 

навіть схвальні відгуки В.Черчілля під час візиту в Італії в якості міністра 

фінансів в 1929 р. 

Андрієвський, розмірковуючи про форму державного чину, критикував 

республіканські устрої і висував тезу, що саме авторитетна особа, лідер нації 

уособлює волю народу та «збірну особу нації»: «Одноособовий провід явно 

стає органом суспільного організму, як найвища інстанція, яка має годити всі 

розбіжности і противенства, що виникають в лоні громади, яка покликана брати 

за всіх остаточне рішення. Без неї, себто – при колегіальному проводі, 

розколятни і суперечности трівали би і поглиблювались би без кінця, і 

непевність та заїлість розкладали би громаду» [1, с. 172]. 

В ході дослідження реферату Дмитра Адрієвського «До ідеольоґічно-

статутарної підготовки організації українських націоналістів», з’ясовано, що 

побудова держави повинна була відбуватись у три послідовних етапи, на 

першому з яких – диктатура. Гетьману слід було мати диктаторські 

повноваження тільки на час війни. Планувалось скликати Установчі Збори, які, 

перш за все, мали б обрати гетьмана, а потім делегувати останньому повну і 

необмежену на час військових подій владу з правом покликання собі за радника 

і помічника Гетьманської Ради з осіб, що користуються довірою гетьмана і 

зборів. Рада ж мала урядувати як військовими, так і цивільними справами: 

«Гетьман мав би вибиратись із числа гідних, заслужених осіб певного кругу, 

управнених і найвластивіших представників ріжних верств Української Нації, 

осібним Національним Зібранням» [1, с. 174]. Посада гетьмана передбачалась 

на пожиттєвий період «щоби запобігти, бодай почасти завжди можливим 

переворотам і дати вислів збірній волі громади, має послужити доживотність в 

гетьманської влади» [1, с. 174].  

З виборенням держави і настання мирних часів, мала наступити другий етап 

державотворення – побудова держави. Диктатура ставала не одноосібною, а 

колегіальною. Активні учасники боротьби мали долучитись до державних 

справ та увійти в місцеві громадські адміністративні, культурні установи. 

Передбачалось формування Генеральною Ради, яка мала б замінити собою 

попередню Гетьманську і очолити уряд під проводом гетьмана. Таким чином, 

Генеральна Рада була б виконавчою владою з розподіленням обов’язків між 

гетьманом і очільниками конкретних ділянок роботи, наприклад міністрами. На 

цьому етапі гетьман вже не мав одноосібну владу, а делегував її міністрам, 

проте останнє слово залишалося б за гетьманом. 

Попри широкі повноваження майбутнього очільника держави, націоналісти 

не хотіли абсолютної влади і вбачали необхідність чіткого врегулювання 



183 
 

законом повноважень та компетенції влади, гарантію дотримання закону і 

унеможливлення всевладдя політичної верхівки: «Всяка влада змагає до 

поширення, а, зробившись необмеженою, вона стає небезпечною для громадян і 

особи. Европейські народи знайшли вихід із цієї життьової суперечности, 

поставивши на сторожі суспільного життя закон, право. В той спосіб 

ослаблюється надмірне напруження внутрі громади і уникається того гніту, 

властивого Сходу, який не знає права, лише довільність деспотичної 

можновладців» [1, с. 179]. 

Після другого етапу мав наступити остаточний третій етап, тобто вже 

сформованої держави. Перехід до цього етапу не обумовлюється Андрієвським 

конкретними термінами, а наголошується на важливості консолідації нації. 

Перехід до третього етапу передбачав затвердження конституції через 

Національні збори, які мав би скликати гетьман разом з генеральною радою. 

Фактично, йшлося про облаштування держави за федеративним устроєм на 

основі корпоративізму та синдикалізму з принципом безпартійності 

«Сіндікалістичний, або корпоративний, рух, власне, і є поворотом до станової 

організації громади, відкристалізування суспільних органів сильних, спаяних. 

Таких груп в лоні нації буде стільки, скільки є ділянок праці, суспільних типів, 

економичних теренів і теорія про дві вічно ворожі кляси, пролетарську і 

буржуазну в світлі сучасности нам науки і фактів життя є справжнім 

анахронізмом... Само собою розуміється, що при подібнім способі організації 

участи громадянства в державнім будівництві старі політичні формації, партії, 

тратять всяку рацію існування і мусять заникнути, бо справа переноситься в 

зовсім иншу площину» [1, с. 177]. 

На практиці така модель націоналістів не передбачала загального виборчого 

права, про що йшлося дещо раніше. До національних зборів повинні були 

входити представники всіх верств нації і саме Національні збори повинні були 

остаточно визначити форму політичного устрою і суспільного ладу та обсяг 

влади гетьмана. Також, передбачалось обрання заступника гетьмана на випадок 

смерті останнього, що, до речі, перегукується з американською політичною 

практикою, де віце-президент – теж виборна посада з повноваженнями 

заміщення влади в разі смерті президента. Після Національних зборів мали 

зорганізуватись представницькі органи або, в термінології референта, палати, 

якими були Державний Сойм і Рада, який би теж формувався на основі 

представництва різних суспільних груп. На цьому мав закінчитись другий етап 

будівництва держави, коли нація з прийняттям конституції мала б перейти до 

звичайного державного життя: «Отже зазначимо, що після нас державне 

будівництво, почавшись під диктатурою одної особи Вождя Нації або Гетьмана, 

перейшовши через диктатури групи, зорганізованої в Лігу під проводом 

Гетьмана, зрештою прибере форми державно-політичної творчости широких 

шарів під зверхністю доживотнього Гетьмана і за керівництвом провідної 

верстви в умовах конституційного режиму» [1, с. 180-182]. 

Даний реферат Дмитра Андрієвського не претендує на звання проекту 

конституції, проте демонструє тогочасні настрої та політичні погляди 

українських націоналістів, став передумовою подальшого розвитку теорії 
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націократії та зокрема Проекту Конституції Миколи Сціборського 1939 р., який 

перегукується з ідеями Андрієвського, викладених в ході Конгресу. Тому, 

реферат Дмитра Адрієвського «До ідеольоґічно-статутарної підготовки 

організації українських націоналістів» є важливою працею теорії націократії та 

теорії держави загалом у вітчизняній науці. 
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Правові підстави призову національних меншин  

до Війська Польського в міжвоєнний період 
У міжвоєнний період значну частку населення Польщі становили 

представники національних меншин. Згідно з переписом населення від 30 

вересня 1921 р., на території Польщі проживало 25.7 млн. чол., з них близько 

однієї третини були національними меншинами. Так, загальна кількість 

українців, за різними оцінками, становила від 14.3% [1, s.124] до 15.2% [2, c.16] 

усього населення ІІ Речі Посполитої, білорусів – 4%, євреїв – 8%, німців – 3% 

та інших – 0.9%.  

Так само багатонаціональним був і склад польської армії. Військове 

керівництво ще у першому кварталі 1922 р. провело перепис національностей у 

всіх військових округах. Виходячи з цього, було встановлено, що з 188 250 тис. 

чол., зареєстрованих у списках призовників, національні меншини складали 

40 808 тис. солдатів, тобто 27,67% від усього населення держави [3, s.7]. Значну 

частку у Війську Польському становили українці, білоруси і євреї, дещо менше 

відбувало службу чеських, німецьких та російських солдатів. Якщо брати до 

уваги і офіцерів-контрактників, то у період міжвоєнного двадцятиріччя у 

Війську Польському служило близько 120 контрактових офіцерів, які не були 

польськими громадянами.  

Разом із відновленням незалежності Польщі розпочався процес створення 

якісно нового військового формування. Призов чоловіків не польської 

національності уможливило прийняття 17 березня 1921 р. Конституції, 91 

стаття якої встановлювала загальну військову повинність [4]. З того часу, 

Військо Польське втратило свій національний характер, про який йшла мова в 

указах Регентської Ради від 27 жовтня та 4 листопада 1918 р., 

трансформувавшись у державну армію. Особливу увагу військова влада 

приділяла найчисельнішим нацменшинам: українцям та білорусам, оскільки 

саме їх лояльність була важливим фактором безпеки держави [5, s.13]. 
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Набір рекрутів до польської армії регулював затверджений сеймом 23 

березня 1924 р. «Закон про загальний військовий обов’язок». У статті 5 цього 

закону зазначалося, що кожний громадянин Речі Посполитої, який до 1 січня 

даного календарного року досягнув 21-річного віку, зобов’язувався відбувати 

строкову військову службу. Загальний військовий обов’язок поширювався на 

усіх чоловіків віком від 21 до 50 років (для офіцерів – до 60 років), визнаних 

здатними проходити службу. Закон передбачав не лише строкову службу, а й 

службу в резерві та посполитому рушенні [6]. Закони про несення військової 

служби поширювалися на усіх громадян польської держави, незалежно від їх 

національної, етнічної чи релігійної приналежності. Питання призову рекрутів, 

які походили з національних меншин, регулювалися різноманітними 

циркулярами, наказами та постановами Міністра військових справ, як правило 

із грифом «таємно» або «цілком таємно», і з додатковим зауваженням: 

«тримати під замком». 

Призов представників національних меншин на військову службу був 

безпосередньо пов'язаний з набуттям ними польського громадянства. Основні 

укази, які регулювали цей процес були прийняті в період формування польської 

адміністрації в прикордонних воєводствах з 1 серпня 1919 р. по 22 грудня 1922 

р. Питання громадянства піднімалися у прийнятому Сеймом законі від 20 січня 

1920 р. Так, у 11 статті зазначалося, що призовник, який походив з 

національних меншин, уникаючи призову на військову службу під приводом 

подачі документів на громадянство іноземної держави, міг робити це «не 

інакше, як по отриманню дозволу від Міністра військових справ, у іншому 

випадку, його продовжували розглядати як польського громадянина». Втрата 

польського громадянства і, відповідно, військового обов’язку, була пов’язана із 

трьома основними моментами: набуттям іноземного громадянства, займанням 

державної посади у іншій країні та вступом на військову службу до іноземної 

армії без відома польського уряду [7]. 

Проблему з громадянством на колишніх підвладних Російській імперії 

територіях остаточно було вирішено лише після підписання Ризького мирного 

договору. Так, 6 стаття цього документа встановлювала право вільного вибору 

державної приналежності. Протягом року кожен, хто на момент ратифікації 

договору досягнув 18-річного віку, міг обрати собі або польське, або радянське 

громадянство й переселитися на відповідну територію. Усі, хто у визначений 

час не скористалися таким правом, ставали громадянами тієї держави, на 

території якої вони проживали [8]. Таким чином, починаючи з 1921 р. влада 

могла на законних підставах призивати до лав польського війська українців та 

білорусів, які проживали на новоприєднаних територіях. Щодо українського та 

єврейського населення Східної Галичини, то у липні 1919 р. за рішенням 

Найвищої ради територія була передана під польське управління на правах 

автономії у липні 1919 р. Так, цей акт не вимагав виконання певних обов’язків 

(зокрема і служби в армії) від представників непольських національностей [2, c. 

17]. 

Проте, попри наявні правові перепони, як військове, так і політичне 

керівництво Речі Посполитої все ж таки виступало за те, щоб проводити в 
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Східній Галичині призови непольського населення, що викликало численні 

непорозуміння. Так, українці, щоб уникнути служби в польській армії, 

змінювали місце постійного проживання чи тікали за кордон. Скарги і протести 

з даного питання надходили до Ради послів великих держав. На засіданнях Ради 

представники українського населення Східної Галичини виступали проти 

свавілля польської цивільної і військової адміністрації. Як наслідок, Варшава, 

під тиском західних держав, офіційно заборонила призов галицьких українців 

до лав польської армії. Зрештою, на вимогу польського уряду Рада послів 

Антанти 15 березня 1923 р. прийняла остаточне рішення про визнання 

суверенітету Польщі над Східною Галичиною. Приєднання галицьких земель 

до ІІ Речі Посполитої створило підстави для призову місцевих українців і євреїв 

у польську армію, служба у якій з того часу стала для них обов’язковою. 
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Порівняння причин військових переворотів у Туреччині:  

1960, 1980, 2016 роки 

Проблема. В історії Туреччини за останнє століття неодноразово складались 

ситуації, внаслідок яких військові приходили до влади або змінювали 

політичний курс держави шляхом ультиматумів політикам. В минулому 

виступи військових завжди були успішними, і в 1960, 1971 та 1980 рр. військові 
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очолювали країну на короткий період, а після стабілізації повертали владу 

цивільним. Проте, остання спроба перевороту в липні 2016 р. зазнала 

абсолютної невдачі, що породило ряд конспіративних версій щодо причин та 

організації путчу. Чому турецьким військовим з колосальним досвідом 

протистояння владі в 2016 р. не вдалось змістити Р. Ердогана і його команду? 

Відповідь криється в причинах військового виступу. 

Актуальність. Туреччина є ключовим гравцем на Близькому сході і політика 

уряду або її різка зміна має значний вплив на регіон. Військові перевороти в 

Туреччині є унікальними за своєю сутністю і за тими принципами, які 

захищають військові. Порівнюючи перевороти в Туреччині, можна впевнено 

сказати, що саме в причинах виступів і їхньому обґрунтуванні перед 

суспільством був закладений успіх або поразка виступу, а оскільки саме на 

цьому аспекті не акцентується увага більшості досліджень, то дана тема є 

актуальною.  

Предмет. Військові перевороти в Туреччині в ХХ-ХХІ ст., причини виступів 

військових.  

В історіографії військові перевороти в Туреччині вже стали певним 

феноменом і вплив військових на політику держави в XVII-XXI ст. ґрунтовно 

досліджений в праці А. Васильєва «Армия в Турции». В статті «The Role of the 

Military in Turkish Politics: To Guard Whom and From What?» турецьким 

істориком Б. Бураком порівнюються перевороти ХХ ст., а в праці 

португальського історика А. Матоса «The role of the military in the Turkish 

Democracy: Are the Military the Guardians of or a threat to the Turkish 

Democracy?» проведений аналіз відносин турецької армії і суспільства в ХХ ст. 

та вказано фактори, які дозволяли військовим здійснювати успішні перевороти. 

Проте, більшість праць не включає в себе дослідження путчу 2016 р. і не 

концентрується на причинах виступів як на ключовому факторі військового 

перевороту.  

 Історично, військові в Туреччині завжди мали значний вплив на формування 

політики держави. У період Османської імперії невдоволені яничари 

неодноразово зміщували керівництво держави – султанів і візирів (1481, 1512, 

1524, 1622, 1807 рр.). Після встановлення республіканського ладу і приходу до 

влади військового – Мустафи Кемаля Ататюрка та проведення реформ, роль 

військових лише зросла, армія проголосила себе захисницею народу, 

Конституції, демократії і світської влади в державі, а при наступниках 

Ататюрка – опорою кемалізму [1, p. 17]. 

Перший виступ турецьких військових сил в період республіки відбувся 27 

травня 1960 р. Причини втручання полягали в невдоволенні як армійцями, так і 

значною частиною населення, політикою правлячої Демократичної партії та її 

лідерів – А. Мендереса та М. Баяра. Економічна політика уряду по залученню 

іноземних інвестицій розорювала національного виробника і довела більшість 

населення до зубожіння. Протягом 1950-х рр. було прийнято ряд 

антидемократичних законів для боротьби з опозицією, проводились арешти 

журналістів, діячів опозиційних партій, заборонялись маніфестації та акції 

протесту. Перед виборами 1958 р. для збільшення шансів на перемогу ДП, 
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опозиційним партіям було заборонено виступати єдиним списком, а також 

розгорнулось активне використання ісламу в політичних цілях, що йшло в 

розріз з постулатами кемалізму [2, с. 4-5]. Хоча ДП і здобула перемогу, але 

через протистояння з Республіканською народною партією діяльність 

парламенту паралізована. Зовнішня політика уряду в кінці 1950-х рр., 

незважаючи на стратегічно важливі відносини з НАТО та переслідування 

прихильників «комунізму», все більше схилялась в сторону СРСР, що також не 

могло влаштувати військових. Апогеєм невдоволення населення стали 

студентські протести, які жорстко розганялись поліцією, а на початку 1960 року 

отримали підтримку військових [3, с. 59]. Оскільки заворушення охопили всю 

Туреччину, єдиною силою, що могла навести порядок в охопленій політичною і 

соціально-економічною кризою державі лишалась армія. Спираючись на 

підтримку населення і звинувачуючи уряд в бездіяльності, військові провели 

швидкий безкровний і успішний переворот.  

Причини військового перевороту 1980 р. були багато в чому схожі. 

Економіка країни перебувала на межі колапсу, а спроби прем’єра С. Деміреля її 

стабілізувати не вдавались. Дефіцит зовнішньої торгівлі, інфляція і безробіття 

викликали активізацію радикальних екстремістських організацій і впродовж 

1970-х рр. Туреччина була охоплена терором, що призвело до загибелі 

декількох тисяч політичних діячів, тиску на нацменшини та породило в 

населення тотальний страх [4, р. 151]. Перед переворотом, в 20 провінціях 

країни був введений військовий стан. Соціальні конфлікти, економічно важка 

ситуація та бездіяльність політичних партій, що не могли співпрацювати, а 

намагались лише збільшити свій електорат призвели до того, що військові, які 

до цього часу не брали активної участі в заворушеннях, мусили втрутитись для 

захисту населення від терору. Оскільки жодна з політичних сил не мала чіткої 

програми подолання кризи, що надавало б можливість саме їй передати владу, 

то армійцями було прийнято рішення повністю змістити цивільний уряд С. 

Деміреля і певний час керувати країною [5, с. 208]. 

 Причини виступу військових в липні 2016 р. були відмінними від попередніх 

разів. По-перше, більшість населення країни, завдяки масштабним економічним 

реформам Р. Ердогана, не перебувала в зубожілому стані, як це було в 1950-х –

1970-х рр., і відсоток невдоволених економічною політикою правлячої партії 

Справедливості і розвитку був незначним. По-друге, в 2016 р. не існувало 

внутрішньополітичного паралічу, як перед попередніми переворотами, а, отже, 

змістити уряд та обґрунтувати його недієздатність було неможливо. Але, 

незважаючи на ці два серйозних аспекти, що послаблювали підтримку 

перевороту, існували причини, чому спроба перевороту мала відбутись. Чинний 

президент Туреччини Р. Ердоган впродовж своєї політичної діяльності не 

приховував ісламістських поглядів, які суперечили кемалізму, чим налаштував 

проти себе значну частину інтелігенції і військових.  

Серія законодавчих заходів Ердогана впродовж 2000-х рр. була направлена 

на витіснення впливу військових сил на політичний процес в країні, а велика 

кількість справ на офіцерство (понад 400) і просування особисто вірних 

армійців призвело до розколу в армії, її ослаблення. Такий стан речей не 
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влаштовував більшість військових, особливо молоде офіцерство, тому події 

липня 2016 р. можуть трактуватись як спроба відновлення сильних позицій 

армії в політиці [6, с. 107]. Водночас, загострення курдської проблеми, 

збільшення тиску на ЗМІ, згортання курсу на демократизацію суспільства, 

лобіювання інтересів ісламістів та спекуляції на тему ісламу в суспільному 

житті призвели до розколу суспільства і переходу значної кількості населення в 

опозицію до режиму Ердогана. Таким чином, хоча на початку 2016 р. 

противників президента було немало, але військові вже не користувались 

абсолютною підтримкою населення і причини виступу полягали в покращенні 

становища військових, а не суспільства в цілому. 

 Підсумовуючи порівняння причин виступів армійців, варто зазначити, що 

невдоволення військовими декількома аспектами політики уряду недостатньо 

для успішного перевороту. Необхідний комплекс причин (соціально-

економічна і політична криза), що не влаштовують більшу частину суспільства, 

а роль військових зводиться до останнього радикального засобу, коли 

неможливий діалог з владою.  
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Соціально-політичний портрет Карфагенської держави часів  

ІІ та ІІІ Пунічної воєн та міжвоєнного періоду 

Вдаючись до аналізу теми – що, власне, являла собою Карфагенська держава 

в соціально-політичному плані за часів ІІ та ІІІ Пунічної воєн – слід 

враховувати, перш за все, її республіканський, плутократичний характер. Влада 

в Карфагені на ІІІ ст. була приватизована заможним купецтвом купно із 

великою землевласницькою, «громадянською» аристократією, що являлася 
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куратором торгівельних відносин держави [1, с. 112; 2, с. 85], що являло собою 

яскравий зразок Арістотелівського олігархату [3, с. 46-47]. Загалом, 

карфагенська державна модель була (на відміну від римської), на думку 

видатних дослідників Т.Моммзена [4, с. 241] і Ю.Циркіна [5, с. 178; 6, с. 97], 

вибудована на манер давньогрецького античного полісу, у цілому, така модель, 

загалом, відповідала політичній реальності усього фінікійського світу 2-ї 

половини І тисячоліття до н.е., який являв собою мережу подрібнених міст. Сам 

факт того, що в Африці знаходився гегемон із імперськими амбіціями в обличчі 

Карфагену (що й почав підминати під себе фінікійські колонії Африки, Іспанії, 

Сицилії et cetera), викликав незгоду в багатьох з власне цих колоній, що надалі 

неодноразово даватиметься взнаки [5, с. 22-27; 6, с. 56; 7, с. 82]. 

Сама задана проблематика дає можливість темпорально розрізнити і 

виокремити: 

- час ІІ Пунічної війни (219-201 рр. до н.е.); 

- міжвоєнний період (201-149 рр. до н.е.); 

- час ІІІ Пунічної війни (149-146 рр. до н.е.). 

На початок ІІ Пунічної війни в державі можна споглядати типову політичну 

ситуацію, яка є властивою для т.зв. «пізніх імперій»: це нетривкий імперський 

центр (власне Карфаген) та гнучка периферія (Іспанія, решта Африки тощо), що 

здатна підлаштовувати центр під себе. Наявним також було ворогування між 

собою великих аристократичних кланів, а саме торгівельної аристократії (в 

особі, в основному, Ганнона Великого) та аристократії військової (рід Барки) 

[7, с. 92; 8, с. 197; 8, с. 35]. Перша стояла за мирні відносини із Римом, друга ж 

– за військовий реванш внаслідок поразки держави у І Пунічній війні (264-241 

рр. до н.е.). Барки, будучи керівниками карфагенського маханату (себто 

війська) в Іспанії, фактично формують там власну вотчину, «приватну 

військову кампанію», йдучи на пряму конфронтацію із центральною владою (за 

аналогією із пізнім Римом та пізньою Візантією), подекуди роблячи в особі 

Гамількара (а надалі – його сина Ганнібала) Барки досить зухвалі жести на її 

адресу (зокрема – заснування в Іспанії міста під претензійною назвою «Новий 

Карфаген»), що можна визначити як децентралізацію держави, зумовлену 

такими факторами, як: 

1) структурною подрібненістю, «полісністю» фінікійських колоністів 

(поєднаних Карфагеном у єдине ціле на засадничих загальнодержавних 

принципах), що вперто заздрили карфагенянам і продовжували ненавидіти їх 

[6, с. 57], і зважаючи на поразку Карфагену у І Пунічній війні, згадали свої старі 

до них рахунки;  

2) відсутністю стійкої, адекватної і сильної політичної еліти, поєднаної 

державницькими інтересами – її місце посідає купецький олігархат із 

відповідним категоріальним апаратом мислення й відповідним усвідомленням 

дійсності;  

3) клановою структурою олігархату.  

Гамількар Барка виступатиме як потужний політик-популіст, апелюючий до 

війська і антагоністичний дійсній владній верхівці. Владна верхівка розумітиме 

на меті збереження миру із Римом, дотримання угод задля підвищення 
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ефективності торгівлі і, врешті-решт, власного збагачення. Її формальним 

лідером стане Ганнон Великий, його підтримуватимуть карфагенські великі 

рабовласники, аристократія та купецтво, яких Тит Лівій неодноразово іменує 

«кращими людьми» та «розумною меншістю» [7, с. 212]. На противагу їм, 

Гамількар стане виразником настроїв простолюду та мілітаристськи 

налаштованого карфагенського елементу [3, с. 165-168]. Всі його подальші 

вчинки, а саме: завоювання Іберії (що в перспективі позначатиме створення 

нових тилів для подальшої реалізації реваншистських планів щодо римлян, 

оволодіння срібними рудниками et cetera), переніс резиденції до Нового 

Карфагену та певні жести непокори центральній владі, заручення 

неповнолітнього Ганнібала до клятви бути вічним ворогом Риму – беззаперечно 

констатують його позицію.  

У ІІ Пунічній війні з боку карфагенян беруть участь здебільшого найманці 

(виключаючи ліво фінікійців, що у карфагенській соціальній системі 

відігравали роль найнижчого плебсу, будучи банально найпригнобленішими 

підданими [7, с. 280; 8, с. 154] – лише в битві при Замі заручається 

карфагенський простолюд. Аристократія ж і більш-менш заможні верстви 

лишаються осторонь. У міжвоєнний період же військова аристократія 

витісняється громадянською, затвердивши свою монополію на владу; єдиним 

виключенням стає правління Ганнібала в якості суффета (річного керівника 

держави – на кшталт римського консула). Ганнібал поводить себе, як і батько, 

опозиційно до панівного купецтва, є популістом, проводить демократичні 

реформи афінського зразку [6, с. 143; 10, с. 78], бажаючи, вочевидь, розхитати 

диктатуру олігархату. В даному аспекті, Ганнібал може порівнюватися із 

римськими політиками і полководцями часів занепаду Республіки (Марієм, 

Суллою, Крассом, Помпеєм, Цезарем), що здобували значних військових 

успіхів і рухалися у напрямку здобуття одноосібної влади в Римі. Утім, він 

зазнав поразки і на цьому поприщі: військову міць Карфагену біло зруйновано, 

і римляни просто не допустили б якихось бодай елементів самостійницької 

політики пунійців; військова еліта зазнає остаточного краху. 

На час ІІІ Пунічної війни ж, після поразки під Замою 202 р. до н.е., Карфаген 

втратив майже всі свої володіння, вступивши в епоху стагнації та поступової 

загибелі, перетворившись із фактично світової середземноморської держави на 

регіонального північно-африканського лідера, але лишившись лідером 

торгівельним. У ньому неабияк посилюється купецтво і початок ІІІ Пунічної 

війни стає результатом приходу до влади військових середньої ланки шляхом 

перевороту, встановлення своєрідної тимократії [10, с. 92], або, радше, 

військової демократії. Утім, це вже не могло порятувати місто. 
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Українські Січові Стрільці 
 Важко переоцінити значення Українських Січових Стрільців (УСС) у 

визвольній боротьбі. Український політичний діяч Симон Петлюра 

стверджував: «Вiд слiв i кличiв до дiла, вiд декларацiй до жертв, може 

кривавих, i напевно кривавих, в ім’я полiтичної волi українського народу, – ось 

той шлях, на який ступило сiчове стрiлецтво в Галичинi пiд час вiйни» [3, с. 

119]. Роль УСС полягає не лише в тому, що це перша добровільна військова 

організація у новiтнiй iсторiї України, а й в тому, що вона безпосередньо 

впливала на розвиток полiтичної думки та на формування нацiональної 

самосвідомості.  

 Розглянувши історіографію, присвячену історії УСС, можна зробити 

висновок, що дана проблематика залишається недостатньо дослідженою. На 

сьогодні, немає комплексної узагальнюючої праці, присвяченої аналізу 

дiяльностi та ролi УСС. До того ж, архівні матерiали лише частково 

опубліковані, решта залишаються необробленими дослідниками у різних 

країнах. Крім цього, відвідавши протягом 2017 р. і на зимових канікулах 2018 р. 

історичні і краєзнавчі музеї у містах Києві, Львові, Чернігові, Миколаєві й 

Рівному, Меморіальний комплекс «Пам’яті героїв Крут», марш слави ЗУНР у 

Львові, а також історичні реконструкції студентів нашого університету «Ніч у 

червоному. 1917» і «Ніч у Жовтому» (мал. 1), авторка даного дослідження 

зацікавилася діяльністю українських військових організацій періоду Першої 

світової війни, зокрема Українськими Січовими Стрільцями. Всі ці факти 

обумовлюють актуальність дослідження даного питання.  

Історіографічний огляд можна умовно поділити на кiлька перiодiв 

дослідження історії Українських Січових Стрільців, обмежуючи його 

хронологічними рамками 1914-1920 рр. Перший період вивчення – це час 

Першої свiтової вiйни. З’являється низка публiкацiй авторів, пов’язаних з 

діяльністю УСС. Наприклад, праця члена Головної Української Ради та 

Української Бойової Управи Володимира Темницького – «Українськi Сiчовi 

Стрiльцi» (1915, Вiдень). Автор визначив мету стрiльців – боротьба за 

українську державність, крім цього було наголошено на їх великiй 

популярностi серед галицько-українського суспiльства. Серед праць згаданої 

тематики слід згадати напрацювання Василя Дзiковського (десятник) й Осипа 

Назарука (пiдхорунжий УСС), який приділяв увагу питанням внутрішньої 
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організації УСС і статистиці, а також збiрники та iншi матерiали, пов’язані з 

діяльністю УСС.  

 

 
 

 Другий період вивчення – це мiжвоєнний час. Характерні джерела цього 

часу – мемуари і спогади очевидців подій: Степана Шухевича, Мирона 

Заклинського, Миколи Голубця, Михайла Галущинського, Олени Степанiв, а 

також Миколи Угрина-Безгрiшного («Етапна гімназія»), Софія Тобілевич 

(побут УСС на Херсонщині) та iн. Про Листопадову революцію пишуть у цей 

час Кость Левицький, Дмитро Палiїв, Олекса Кузьма. Праця Мирона 

Заклинського присвячена неформальному лідеру УСС Дмитру Вітовському. 

Першi узагальнюючi працi з iсторiї УСС з’являються у сер. 30-х рр. ХХ ст.: 

«Українськi Сiчовi Стрiльцi, 1914–1920», «Iсторiя українського вiйська», 

«Iсторiя Легiону Українських Сiчових Стрiльцiв». У цих напрацюваннях 

зібраний цінний фактичний матеріал.  

 Третій період вивчення – радянський час. Дослiдження даної проблематики 

було припинено. Проте, українськими емігрантами публікувалися праці за 

кордоном. У 50-70-х рр. ХХ ст. виходять напрацювання Михайла Островерха, 

Никифора Гiрняка, Михайла Гуцуляка, Степана Рiпецького, який, зокрема, 

написав: «Українське Сiчове Стрiлецтво. Визвольна iдея i збройний чин». У цій 

праці було проаналізовано становлення і діяльність УСС. У 1967 р. Головною 

Управою Братства публікується збірник документів УСС «За волю України». 

Крім цього, у цей період були видані документи iсторичного архiву УСС з 

США, а також бiблiографiя С. Ріпецького про iсторiю стрiлецтва. 

 Четвертий період вивчення – це час незалежності. Слід зазначити, що на 

даному етапі дослідження історії УСС не достатньо розроблене. Можна 

відмітити монографії М. Литвина («Українські Січові Стрільці», 1992), В. 

Великочого («Українські Січові Стрільці», 1991), В. Ковтуна («Літописці 

боротьби за волю України», 2007), І. Гурака («Українське студентство та 

процес формування стрілецьких товариств напередодні Першої світової війни», 

2007), а також К. Науменка, Б. Мельничука, П. Арсенича, В. Гордiєнка, Р. 

Матейка, О. Бойко. Всі напрацювання цих авторів зведені у ключі аналізу 

діяльності УСС і є цінним матеріалом для розуміння даних історичних подій. 
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 Джерельну базу для вивчення історії Українських Січових Стрільців 

складають архiвнi матерiали й документи. Проте, необхiдно зазначити, що дуже 

багато цінних документів і численні архівні фонди було або знищено внаслідок 

воєнних подій або вивезено за кордон. На сьогоднішній день значна кiлькiсть 

матерiалiв знаходиться у Польщi, Росії, Австрії, США, i є недоступною для 

вивчення. Наприклад, у архіві Відні містяться документи про взаємовiдносини 

УСС і Бойової Управи. При цьому, слід відзначити, збереглися деякі матеріали 

в українських архівах. По-перше, у Центральному державному iсторичному 

архiвi України у м. Львовi. Тут зосередженi, головним чином, 279 справ, серед 

яких наявні списки особового складу, рукописні видання УСС, листи і 

щоденники, особисті документи і заяви добровольців про прийняття, а також 

звіти, протоколи і накази. По-друге, це Центральний державний архiв вищих 

органiв влади та управлiння України, де зберiгаються такі документи, як книга 

наказiв Команди Коша УСС за 06.11.1917 – 23.06.1918 рр., «Маніфест Головної 

Української Ради галицьких українців до українського народу з закликом стати 

на бік Австро-Угорщини у війні з Росією», а також листування з офіцерами 

УСС, протоколи засiдань, реєстрацiйнi книги, фiнансовi звiти Бойової Управи 

УСС та ін. Матеріали, пов’язані з діяльністю УСС, знаходяться у Центральному 

державному iсторичному архiвi України у м. Києвi, а також у архівах 

Тернопільської та Волинської областей, у Львові (відділ рукописів наукової 

бібліотеки університету ім. І. Франка). 

 До джерельної бази слід також віднести і публіцистичні видання воєнного 

періоду. Зокрема, стрiлецькi перiодичнi видання 1915-1917 рр.: «Пресова 

кватира УСС», «Червона Калина», «Самохотник», «Усус», «Самопал». А також 

газети і журнали, що пов’язані з діяльністю УСС: «Шляхи» (видавався 

протягом 1915-1918 рр.), «Свiт» (1917), «Будуччина» (1918), а також газети 

«Вiстник Союзу визволення України», «Дiло», «Свобода», «Українське Слово» 

та iн.; дещо пізніше журнали, які друкували історію УСС - «Iсторичний 
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календар-альманах Червоної Калини» (1924-1939), «Лiтопис Червоної Калини» 

(1929-1939) та ін.  

 Формування легіону УСС тривало протягом 1913-1914 рр. (мал. 2.) з 

військових гуртків на основі молодіжних спортивних організацій [10] і до 

утворення на заклик Головної Української Ради «Українського добровольчого 

легіону» [1], який згодом Австро-Угорщина перетворила на військову частину 

своєї армії. Окремий курінь, Галицько-Буковинський, був сформований у 1917 

р. з українців австрійської армії. До легіону записувалися добровольці, це була 

переважно українська молодь з Галичини з лояльними австрофільськими 

настроями; існували навіть жіночі взводи [8]. Першопочатково стрільці 

навчалися під керівництвом старшин на польових практичних заняттях зі 

зброєю і теоретично за допомогою підручників з військової справи. Відмінну 

організацію було представлено на демонстраціях на честь Шевченківського 

свята 1914 р. [11]. 

 Спочатку устрій легіону УСС (2,5 тис. чол.) складався з двох з половиною 

куренів і чотирьох сотень (кожна по 100-150 чол.) [4], які поділялися на чотири 

взводи, які, у свою чергу, складалися з чотирьох відділень (10-15 чол.); а також 

чотирьох частин – запасної, спеціальної бойової, додаткової та допоміжної, які 

відповідали за захист військ, постачання продуктів харчування й амуніції, 

лікування поранених і підняття бойового духу [9]. Надалі, у часи діяльності 

Січових Стрільців в армії УНР, устрій дещо змінився. 

 Діяльність легіону УСС під час Першої світової війни під керівництвом 

австро-угорського командування йшла з перемінним успіхом. Австро-

Угорщина не була впевнена в австрофільських настроях УСС [5], тому 

стрільцям було наказано займатися лише обороною, не втручаючись у 

вирішальні битви. Незважаючи на це, сотні УСС ціною великих втрат тримали 

оборону на Карпатському фронті під час «Офензиви Керенського»; особливої 

увагу заслуговують подвиги стрільців у запеклих боях на горах Маківка і 

Лисоня з російськими військами. Подальша доля легіону УСС – відновлення у 

арміях УНР і ЗУНР [7]. 

 Курінь Січових Стрільців (відомий ще як Галицько-Буковинський) у складі 

армії УНР було утворено в листопаді 1917 р. з полонених українців австро-

угорського війська. Впродовж всього існування СС (1917-1919) командиром 

був обраний полковник Є. Коновалець [6]. Курінь забезпечував захист УЦР у 

запеклих боях з більшовиками протягом зими-весни 1918 р. За часи Другого 

Гетьманату П.Скоропадського стрільців було спочатку розформовано 

німецькими військами, проте вже згодом відновлено у загін Облогового 

Корпусу армії УНР (серпень 1918 р.). Стрільці підтримали антигетьманське 

повстання, що сприяло скиненню режиму Скоропадського і утвердженню 

Директорії. Надалі Січові Стрільці перетворилися у Корпус (грудень 1918 р.) і 

зазнали важких втрат у запеклих боях з Українською Червоною армією і 

повстанцями отамана Зеленого. Незважаючи на це, СС поповнялися 

новобранцями і утворили дивізію у складі армій і УНР (квітень 1919 р.), а в 

1919 р., у липні – перейменовано на Групу (Корпусу УГА) [2], яка проіснувала 

до листопада. Вона включала по шість піхотних і артилерійських полків, а 
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також кавалерію, панцирні авто і потяги. У наступному році було відновлено 

Шосту Січову Стрілецьку дивізію армії УНР, проте через факт союзу УНР з 

Польщею, ЗУНР не відносила цю формацію до Січових Стрільців.  

 Таким чином, можна підвести підсумок, що діяльність Українських Січових 

Стрільців, на мою думку, потрібно продовжувати досліджувати не тільки тому, 

що це перша українська військова організація Австро-Угорщини, але й з тої 

причини яку величезну роль відіграв легіон в історії визвольної боротьби 

українського народу. Їхні жертви не були марними, ніхто про них не забув, 

тому сьогодні майже у кожному місті України можна зустріти меморіальні 

пам’ятники й дошки Січовим Стрільцям, та вулиці, названі їх іменами.  
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Утопічні ідеї організації праці соляріїв у творі 

Томмазо Кампанелли «Місто Сонця» 

 Утопічний трактат «Civitas Solis» (з лат. «Місто Сонця») (мал. 1.) – 

найвідоміший твір італійського філософа-теолога, письменника і чернеця 

ордена домініканців Томмазо Кампанелли (1568-1639) [3]. Трактат написаний у 

формі діалогу з мандрівним моряком у 1602 р. італійською мовою і виданий у 

1623 р. латиною. На написання твору вплинули праці Т. Мора «Утопія» і 



197 
 

«Держава» Платона. При цьому, трактат Кампанелли відрізняється від них 

наявністю астрологічного контексту [4].  

 

 
 

 У трактаті діалог відбувається між заїжджим моряком-генуезцем і 

завідуючим монастирським «странноприимным домом» (рос. – гостинником). 

Моряк починає свою розповідь з відвідування ним під час кругосвітньої 

подорожі острову Тапробани, де він знайшов Місто Сонця. Тапробана – це 

давня назва о. Цейлону (сучасний – о. Шрі Ланка) [5]. При цьому географічне 

розташування острова не відповідає опису Кампанелли. Шрі Ланка 

розташований не на екваторі, як зазначається у тексті, а між екватором і 

тропіком Рака. Але на старовинних картах, які, безсумнівно, бачив Кампанелла, 

екватор проходить через о. Тапробану, який згадується в «Утопії» Т. Мора [2]. 

Тобто, Кампанелла дає точну адресу своєї держави.  

 Через весь трактат Томмазо Кампанелли червоною ниткою проходить 

головна ідея твору – ідеальна держава, заснована на спільності майна і 

загальній трудовій повинності. Місто Сонця засновано народом, який 

«…появился из Индии, бежавши оттуда после поражения Монголами и 

насильниками разорившими их родную страну, и решил вести философский 

образ жизни общиной» [1, с. 86]. Всі галузі життя суспільства (організація 

праці, виховання і навчання, відпочинок і навіть шлюбно-родинні відносини) 

регулюються державою. При цьому, життя у Місті Сонця жорстко 

регламентоване, аскетичне і побудоване на принципах рівності. 

 Переходячи до джерелознавчої критики, слід зазначити, що переважна 

більшість західних і вітчизняних дослідників схилялася до думки, що ідеї 
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Кампанелли – комуністичні. Німецький і французькі політичні діячі другої пол. 

ХІХ ст. К.Й. Каутський і П. Лафарг у праці «История социализма» 

притримувалися думки, що Кампанелла запозичив ідею «держави» з історії 

Імперії інків. Англійська дослідниця ХХ ст. Ф.А. Йєйтс вважала, що вся 

ідеальність держави Кампанелли полягали лише у гармонії з «планетами». 

Радянський історик ХХ ст. О.Х. Горфункель у працях «Томмазо Кампанелла» 

(1954) та (у співпраці з А.В. Блюмом) – «Запрещенная книга о Кампанелле» 

(1977) стверджував, що Т. Кампанелла розглядав свою утопію як реальну 

політичну програму, яка повинна була бути реалізована в Італії після перемоги 

повстання 1599 р., на відміну від Т. Мора. Для реалізації ідеї, він хотів 

використати іспанську і французьку держави, а також католицьку церкву. 

Інший дослідник ХХ ст. – позитивіст А. Фогг стверджував, що хоч утопія 

Кампанелли і була прямим наслідуванням платонівського ідеалу держави, при 

цьому вона примітивна. Радянський історик А.Є. Штеклі у працях 

«Кампанелла» (1966), «Город Солнца»: утопия и наука» (1978) та «Кошмары 

Города Солнца: Тирания общности или всевластие науки» (1978) проводить 

аналіз і піддає критиці теорії Кампанелли. Дещо у схожій спрямованості 

працював інший дослідник – В.І. Рутенбург – «Кампанелла» (1956). Відома 

радянська дослідниця Л.С. Чіколіні розглядала ідеї Кампанелли у 

соціалістичному ключі і, крім дисертації, присвятила даній проблематиці праці 

«Социальная утопия в Италии. ХVІ – начало ХVІІ века» (1980), «Социальная 

утопия как явление общественной мысли в переходную от феодализма к 

капитализму эпоху» (1986) і «Идея всемирного государства в трудах 

Кампанеллы (Монархия Мессии)» (1993). Радянський історик Л.М. Баткін 

розглядав ідеї Томмазо Кампанелли у розрізі епохи – «Парадокс Кампанеллы» 

(1971) та «Ренессанс и утопия» (1976). У цей же час виходить праця В.П. 

Волгіна – «Коммунистическая утопия Кампанеллы» (1975), де дослідник 

стверджує, що у своєму трактаті автор притримувався саме комуністичних ідей. 

Американський дослідник Філліс Холл в «The Appreciation of Technology in 

Campanella’s «The City of the Sun»» (1993) проаналізував місце техніки, 

зображеної в трактаті у розвитку солярного суспільства. Самодостатність цього 

суспільства у 2003 р. розглядала С. Річчі, а Д. Ернст, пізніше, у 2010 р. зробила 

спробу розібратися із назвою твору, схиляючись до думки, що на автора 

вплинула історія імперії інків. Загалом, сучасні західні історики досліджують 

трактат «Місто Сонця» у ключі більш релігійному, ніж світському.  

 Аналізуючи розподіл праці соляріїв, слід зазначити, що у Місті Сонця 

прийнята загальна трудова повинність. Кампанелла, погоджуючись з Т. Мором, 

пише: «…в Городе Солнца, где обязанности, художества, труды и работы 

распределяются между всеми, каждому приходится работать не больше 

четырех часов в день; остальное время проводится в приятных занятиях 

науками, собеседовании, чтении, рассказах, письме, прогулках, развитии 

умственных и телесных способностей, и все это делается радостно. Не 

разрешается лишь играть в кости, камешки, шахматы и другие сидячие игры, а 

играют там в мяч, в лапту, в обруч, борются, стреляют в цель из лука, 

аркебузов, метают копья и т.д.» [1, с. 92]. Тобто, Кампанелла вважає достатнім 
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працювати протягом чотирьох годин для того, щоб забезпечити державу всім 

необхідним. Відношення до праці можна знайти у наступній цитаті: «Всякую 

службу называют они учением…» [1, с. 92]. 

 Так як у суспільстві соляріїв усе спільне, виняток не складає і заняття 

різними працями, наприклад, домашнім господарством: «…так как все в равной 

мере принимают участие в домашнем хозяйстве, то никогда ни в чем не 

оказывается никакого недостатка. Почтенные пожилые люди наблюдают за 

кухней и прислуживающими в столовой и тщательно следят за чистотой 

постелей, посуды, одежды, мастерских и кладовых» [1, с. 90]. 

 Землеробство соляріїв знаходиться на високому рівні, так як праця 

правильно розподілена: «Земледелию уделяется исключительное внимание: нет 

ни одной пяди земли, не приносящей плода…выходят все вооруженными на 

поля: пахать, сеять, полоть, жать, собирать хлеб и снимать виноград... 

Потребная часть земли вспахивается, а остальная идет под пастбище скоту» [1, 

с. 95].  

 Аналогічна справа зі скотарством: «Благородное искусство разведения и 

выращивания лошадей, крупного и мелкого скота, собак и всякого рода 

домашних и ручных животных ценится у них так же высоко, как и во времена 

Авраама» [1, с. 96]. Слід зазначити, що випасом худоби, зокрема домашніх 

птахів, займаються жінки: «Имеются у них и стада кур…, уток и гусей, которых 

с большим удовольствием пасут женщины за городом, где находятся птичники 

и где изготовляются сыр, масло и другие молочные продукты» [1, с. 96]. При 

цьому, можна знайти згадку про т.зв. «царів» - людей, які є своєрідними 

начальниками: «Тот, кто главенствует над другими в каком-нибудь, подобном 

перечисленным, занятии, называется у них царем... Достойно удивления, как 

все, и мужчины и женщины, выступают отрядами и во всем подчиняются 

своему царю, не проявляя при этом (подобно нам) никакого недовольства, ибо 

почитают его за отца или за старшего брата» [1, с. 96].  

 Кампанелла повідомляє і про інші промисли, наприклад, полювання у лісах 

«…где они часто охотятся за дикими зверями» [1, с. 96]. А також про 

мореплавство: «Морское дело находится у них в большом почете…В плавание 

они ходят для ознакомления с различными народами, странами и предметами» 

[1, с. 96]. Проте, Кампанелла не згадує, чи займаються полюванням і 

мореплавством жінки, на відміну, наприклад, від занять військовою справою: 

«Женщины также обучаются всем этим (военным) приемам под руководством 

собственных начальников и начальниц, дабы при надобности помогать 

мужчинам при обороне города…» [1, с. 93]. Є згадка і про торгівлю, проте, 

знову ж таки, не надається уточнення, чи беруть у ній участь жінки, чи 

займаються цим виключно чоловіки: «Торговля у них не в ходу, хотя они и 

знают цену денег и чеканят монету для своих послов и разведчиков. Из разных 

стран являются к ним в город купцы для закупки излишнего для города 

имущества, но Солярии отказываются продавать его за деньги, а берут в обмен 

по соответственной оценке недостающие им товары, которые часто 

приобретают и за деньги» [1, с. 95]. 
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 Інший цікавий факт з життя «Міста Сонця» – розподіл праці між хворими 

людьми: «Но вот что у них превосходно и достойно подражания: никакой 

телесный недостаток не принуждает их к праздности, за исключением 

преклонного возраста, когда, впрочем, привлекаются они к совещаниям: 

хромые несут сторожевую службу, так как обладают зрением; слепые чешут 

руками шерсть, щиплют пух для тюфяков и подушек; те, кто лишен и глаз и 

рук, служат государству своим слухом, голосом и т. д. Наконец, ежели кто-

нибудь владеет всего одним каким-либо членом, то он работает с помощью его 

в деревне, получает хорошее содержание и служит соглядатаем, донося 

государству обо всем, что услышит» [1, с. 93]. 

 Громада розподіляє працю між чоловіками (вони займаються важкими 

галузями, наприклад, ковальством і будівництво, оранкою, сівбою, молотьбою 

та збиранням плодів) і жінками (менш важкі галузі – сидячі й стоячі роботи, 

наприклад, ткання, шиття, стрижка, виготовлення ліків і одягу, випас 

домашньої птиці, приготування їжі), молодими (прислуговування за столом) і 

старими (спостереження за виконанням обов’язків), здоровими і хворими 

(хромі – несуть службу, сліпі – чешуть шерсть, без очей і рук – служба голосом 

і слухом). Прогресивна система освіти сприяла формуванню всебічно 

розвинених особистостей. Солярії займалися різноманітними галузями, при 

цьому, навіть військовій справі навчали жінок. Рабів жителі Міста Сонця не 

мали, хоча у трактаті є згадка, що рабів, захоплених на війні, вони 

використовували для робіт поза містом.  

 Таким чином, проаналізувавши трактат Томмазо Кампанелли «Місто 

Сонця», можна підвести підсумок, що історична цінність твору є недооцінено 

великою. У ньому автор описує норми державності та моралі в «ідеальному», 

«зразковому» суспільстві. Звісно, на сьогоднішній день, соціальна утопія 

Кампанелли виглядає специфічно, але саме завдяки цьому твору можна 

реконструювати політичні ідеї та моральні настанови кінця епохи Відродження.  
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Пріоритетні напрямки діяльності другої Галицької асамблеї  

(осінь 1991 р.) 

Місцеве самоврядування як феномен суспільного життя є неодмінним 

атрибутом демократичної організації державного управління. В Україні 
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інститут місцевого самоврядування має глибоке коріння, але, водночас, сам 

процес інституціоналізації цього явища є досі незавершеним остаточно, тож 

потребує ретельного аналізу вже здобутого практичного досвіду. 

Однією з яскравих сторінок історії сучасного українського місцевого 

самоврядування є події 1991 р., що мали місце в Галичині. Саме там відбулась 

Галицька асамблея – ряд спільних сесій Львівської, Тернопільської та Івано-

Франківської обласних рад, які пройшли 16 лютого і 5 вересня 1991 р. і мали на 

меті проведення регіональної координації дій органів управління задля 

співпраці в політичній, торгівельній, економічній, виробничій, гуманітарній, 

науково-технічній та культурній сферах, в умовах наростання кризових явищ в 

Українській РСР. 

Проведення спільних сесій обласних рад, неузгоджених з центральною 

владою, ані в Києві, ані в Москві, викликало значний суспільний резонанс і 

тривалий час було об’єктом політичних маніпуляцій [1, с. 11-13], однак, варто 

зазначити, що ці події були каталізаторами національно-визвольних, 

демократичних та ринкових процесів в Україні і, зокрема, в Галичині. Галицька 

асамблея стала можливою за декількох ключових умов: через наростання 

кризових явищ в середовищі радянських партійних еліт в Україні, через 

перемогу національно-демократичних сил на парламентських виборах березня 

1990 р. та через критичну необхідність торгово-економічної кооперації в регіоні 

внаслідок економічної блокади зі сторони прокомуністично налаштованої 

центральної влади в країні [1, с. 13]. 

Перша Галицька асамблея згуртувала представників національно-

демократичної еліти регіону та суверен-комуністів центру, що поступово 

почали усвідомлювати необхідність проведення незалежної української 

політики і зрештою стала одним з каталізаторів проголошення державної 

незалежності 24 серпня 1991 р. [2, с. 27-28]. Водночас, з виходом України з-під 

радянського підпорядкування, зникала і левова частка причин проведення 

наступних запланованих спільних засідань обласних рад. Тож, «імовірно, що 

скликання другої сесії Галицької асамблеї було зініційовано задля підтримки 

кандидата в президенти В. Чорновола», як зазначає дослідник С. Адамович [1, 

с. 30]. 

Друга Галицька асамблея відбулась 5 вересня 1991 р. в Тернополі. На 

сесійних засіданнях було прийнято ряд ухвал політико-правового та історико-

культурного змісту а також розпорядження щодо реалізації надзвичайних 

заходів в регіоні з метою стабілізації економіки. Окремий інтерес 

представляють досить практичні законопроекти, спрямовані на побудову в 

Україні унітарної децентралізованої держави з розвинутим регіональним і 

місцевим самоврядуванням, підготовлені львівськими, івано-франківськими та 

тернопільськими юристами. 

Так, для виконання ухвал асамблеї було створено робочу групу під 

керівництвом М. Яковини із питань розробки законопроектів про організацію 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. Ця група напрацювала ряд 

законопроектів про місцеве самоврядування, держадміністрації та правовий 

статус області, а також створила програму переорієнтації виробничих зв’язків 
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для підвищення рівня внутрішньої кооперації між областями [1, с. 31]. 

Вироблені робочою групою документи були підтримані науково-практичною 

конференцією «Становлення і розвиток місцевого самоврядування в суверенній 

Українській правовій державі», що відбулася у Львові 19-21 листопада 1991 

року [3, с. 115]. І, хоча, ухвали та рішення другої Галицької асамблеї так і не 

знайшли прямого практичного втілення, значною мірою через поразку 

галицької національно-демократичної еліти та її лідера В. Чорновола на 

виборах Президента України [4, с. 145], однак, вони виконали надзвичайно 

важливу консолідаційну функцію в середовищі українського 

постсоціалістичного соціуму [5, с. 44]. 

Отже, ми можемо зазначити, що спільні сесії Львівської, Івано-Франківської 

та Тернопільської обласних рад в лютому-вересні 1991 р., більш відомі як 

Галицька асамблея, стали своєрідним апогеєм хвилі консолідації національно-

демократичних сил у західноукраїнському регіоні, проявом демократизму в 

регіоні та прагнень до побудови інституційно сильного місцевого 

самоврядування. Власне ж, друга сесія Галицької асамблеї, з одного боку, 

послугувала інструментом висловлення політичної платформи кандидата в 

президенти України В. Чорновола, який стояв на помірковано федералістських 

позиціях і, з іншого боку, спряла практичному втіленню нормативно-правового 

врегулювання міжобласної взаємодії та економічної кооперації у західному 

регіоні України. 
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Діяльність конституційних комісій у 1990-1996 рр. 

Перші конституційні проекти незалежної України стали результатом роботи 

Конституційної комісії (1990-1993 рр.), створеної ще у жовтні 1990 р. До складу 

Комісії входили 59 членів на чолі з Леонідом Кравчуком. Згодом, співголовою 

Комісії було обрано Івана Плюща. Вперше напрацьований Робочою групою 

Конституційної комісії проект Концепції був представлений на засіданні 

Комісії Л. Юзьковим 4 грудня 1990 р. 19 червня 1991 р. Верховна рада 

голосами 300 народних депутатів затвердила доопрацьований проект 

Концепції. 29 січня 1992 р. було презентовано перший проект Конституції. Він 

базувався на Концепції Конституції від 19 червня 1991 р. Проте, цей проект ще 

нагадував вдосконалену Конституцію УРСР[1, c. 15-20]. 23 березня 1992 р. цей 

проект був розглянутий на засіданні Конституційної Комісії.  

1 липня 1992 р. був представлений новий проект Конституції. В основу цього 

проекту було покладено Концепцію нової Конституції України 1991 р. [2, c. 

135-146]. Постановою № 2525-XII від 1 липня 1992 р. Верховна Рада винесла 

цей проект Конституції на всенародне обговорення [3].  

Над вдосконаленням конституційного проекту працювали відомі українські 

правники Ю.М. Грошевий, А.П. Заєць, М.І. Козюбра, В.В. Копєйчиков, 

А.Р. Мацюк, Є.А. Тихонова, В.І. Шишкін, М.В. Цвік, Л.П. Юзьков. До роботи 

були залучені і іноземні експерти. Конституційний процес став темою ряду 

наукових конференцій та круглих столів як в Україні, так і за кордоном [4, c. 

25-27]. Результатом тривалої і наполегливої роботи став новий проект 

Конституції, презентований 27 травня 1993 р. 5 жовтня 1993 р. проект 

Конституції було винесено на розгляд сесії Верховної Ради. За підсумками 

обговорення, 8 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову № 3494-XII «Про 

проект нової Конституції України» [5, c. 403]. Результатом роботи парламенту 

стало представлення і публікація у пресі нового проекту Конституції 26 жовтня 

1993 р. Якість проекту була підтверджена висновками українських та іноземних 

фахівців, а також Венеціанської комісії. 

Наприкінці 1993 р. Україна опинилася у стані гострої політичної кризи. 

Унаслідок проведених позачергових парламентських (березень 1994 р.) та 

президентських (липень 1994 р.) виборів відбулося фактичне перезавантаження 

центральної влади. Одним із пріоритетів своєї діяльності новообраний 

президент Л. Кучма визначив підготовку та ухвалення нової Конституції. 16 

липня 1994 р. Президія Верховної Ради розглянула питання продовження 

конституційного процесу. Після обговорень та дискусій 20 вересня 1994 р. була 

ухвалена Постанова Верховної Ради «Про чисельний склад Комісії з 

опрацювання проекту нової Конституції України (Конституційної Комісії)» [6, 

c. 24-29].  

10 листопада 1994 р. Верховна Рада затвердила склад нової Конституційної 

комісії [7, c. 419]. На відміну від попередньої, нова Комісія була не органом 

Верховної Ради, а тимчасовою державною комісією. Комісію очолили 
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Президент Леонід Кучма та Голова Верховної Ради Олександр Мороз. 

Секретарем Комісії став Альберт Корнєєв. За основу розробки було взято 

конституційний проект від 26 жовтня 1993 р. На засіданні 27 грудня 1994 р. 

Конституційна Комісія розглянула спірні питання. Олександр Мороз 

запропонував перенести спірні питання на наступне засідання. Леонід Кучма 

також радив не поспішати зі спірними питаннями. 

Наступне засідання Конституційної Комісії відбулося 6 березня 1995 р. 18 

травня 1995 р. президентський законопроект «Про державну владу і місцеве 

самоврядування в Україні» не зміг набрати потрібної кількості голосів (221 

голос «за»). У таких умовах Президент запропонував Верховній Раді укласти 

Конституційний договір. 7 червня 1995 р. Верховна Рада проголосувала за 

укладення Конституційного договору (240 голосів «за»). Положеннями 

Договору визначалися повноваження органів влади на період до ухвалення 

Конституції. Важливе значення мало положення про необхідність прийняття 

нової Конституції не пізніше ніж через рік [8, c. 133]. Документ набув чинності 

з моменту підписання. Конституційний Договір став результатом політичного 

компромісу українських еліт та мав велике значення для розбудови державних 

інституцій [9, с. 21-26]. Продовженням конституційного процесу стало 

утворення 19 червня 1995 р. Конституційною комісією Робочої групи для 

підготовки проекту. За основу був взятий проект Конституції від 26 жовтня 

1993 р. 

18 вересня 1995 р. відбулося пленарне засідання Конституційної Комісії. У 

середині жовтня 1995 року Робоча група отримала запит з Адміністрації 

Президента щодо надання напрацьованих матеріалів. До кінця жовтня робота 

групи над проектом Конституції була в основному завершена. 15 листопада 

1995 р. доповнений Робочою групою проект Конституції надійшов до 

Конституційної Комісії. 23 листопада 1995 р. Конституційна Комісія схвалила 

отриманий проект Конституції більшістю голосів та створила нову Робочу 

групу з доопрацювання проекту Конституції України. Її очолили В. Буткевич та 

Л. Підпалов. 

В результаті 24 лютого 1996 р. був представлений оновлений проект 

Конституції. На початку березня 1996 р. проект був підписаний співголовами 

Конституційної комісії. Після доопрацювання, 11 березня 1996 р. 

Конституційна комісія схвалила проект Конституції. Було вирішено передати 

проект Конституції до Верховної Ради, за що проголосували 26 членів Комісії з 

32 присутніх [10, c. 201]. 

Останнє засідання Конституційної комісії відбулося 18 березня 1996 р. 

Попри наполягання Олександра Мороза на продовженні консультацій, проект 

Конституції був направлений до Верховної Ради. Незважаючи на заперечення 

О. Мороза, було вирішено, що проект Конституції буде опублікований як 

офіційний проект Конституційної комісії. 20 березня 1996 р. проект 

Конституції був офіційно представлений на вечірньому спеціальному засіданні 

Верховної Ради. Леонід Кучма закликав депутатів якнайшвидше розпочати 

розгляд документу [11, c. 123-130]. 
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2 квітня 1996 р. проект Конституції був внесений до порядку денного 

Верховної Ради. 17 квітня 1996 р. Верховна Рада розпочала розгляд проекту 

Конституції у першому читанні. 24 квітня 1996 р. запропонований 

Конституційною Комісією проект був схвалений за основу. 

Таким чином, період 1992-1996 рр. характеризується активною розробкою 

нової Конституції. За цей час було підготовлено декілька проектів Конституції. 

З них 4 офіційні (від 1 липня 1992 р., 26 жовтня 1993 р., 15 листопада 1995 р. та 

11 березня 1996 р.) та кілька неофіційних, розроблених політичними партіями. 

Конституційний процес ускладнювався протиріччями між гілками влади, а 

також між політичними силами. Наприкінці 1993 р. протистояння набуло 

кризового характеру, конституційний процес загальмувався і не мав розвитку. 

Лише після обрання нового складу Верховної Ради і Президента України у 1994 

р. конституційний процес поновився. У листопаді 1994 року було затверджено 

склад нової Конституційної комісії, яка продовжила роботу над проектом 

Конституції. Помітною віхою в історії конституційного права України став 

Конституційний договір від 8 червня 1995 р., оскільки стимулював 

конституційний процес та прискорив прийняття чинної Конституції України. 
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Андрій Міхеєв 

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

 До питання про утворення Директорії УНР 

Директорія УНР – орган влади в Україні, який відіграв важливу роль в 

становленні української державності під час Української національно-

демократичної революції 1917-1921 рр. Однак, досі в історіографії 

приділялося доволі мало уваги процесу утворення цього тимчасового органу 

влади. В даній статті хотілося б дещо заповнити цей пробіл і стисло окреслити 

основні віхи становлення цього органу влади. 

 Почнемо з того, що на спеціально скликаних зборах Українського 

Національного Союзу 13 листопада 1918 р. В. Винниченко доповів, що проти 

гетьмана вже організовано повстання і що без обговорення й дебатування 

цього питання політичні партії мають обрати Директорію і дати їй 

повноваження на проведення виступу. Збори Союзу так і зробили: без зайвих 

розмов ухвалили всі заходи, здійснені у справі організації повстання, й 

постановили обрати Директорію УНР на окремому таємному засіданні 

уповноважених представників від усіх політичних партій, які входили до 

складу УНС, а також представників війська [1, с. 106; 2, c. 394]. Рішучості 

повстанцям додав ще й той факт, що вранці 13 листопада стало відомо, що 

гетьман вирішив зміцнити режим і піти на об’єднання з білогвардійською 

Росією, що коаліційний кабінет буде замінений кабінетом прихильників 

ліквідації української незалежності [3, c. 135]. 

Таємне засідання представників партій Національного Союзу та війська було 

призначене на 8 годину вечора 13 листопада 1918 р. Засідання розпочалося 

вчасно, рівно о 8 год. в міністерстві шляхів на Бібіковському бульварі (нині 

бульвар Т. Шевченка, 34) в кабінеті Стокоза, урядовця особливих доручень при 

міністрі Бутенкові [4, c.59]. Зібралося 14 осіб, серед яких були, зокрема, генерал 

Осецький, полковник Є. Коновалець з кількома провідниками Січових 

Стрільців, представники партій українських соціалістів-революціонерів, соціал-

демократів, соціалістів-федералістів (М. Кушнір), соціалістів-самостійників (О. 

Макаренко та О. Андрієвський), делегат від Селянської Спілки О. Янко, 

залізничник А. Макаренко та очільники повстання В. Винниченко та М. 

Шаповал [4, c.59]. Симона Петлюри на цих зборах не було, він змушений був 

виїхати до Білої Церкви, одержавши звістку про можливість повторного арешту 

(Петлюру випустили з тюрми лише 11 листопада). Однак, на вимогу Січових 

Стрільців та за попередньою згодою, даною Винниченку, його було введено до 

складу Директорії заочно [5, c.116-117]. 
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Усе «одбувалося в напруженій, грізній атмосфері міста, по якому в усіх 

напрямах ганяли на автомобілях озброєні відділи руських офіцерів, що 

розшукували те засідання. Охранці й Урядові, розуміється, було про його 

відомо. «Провалу» всього зібрання можна було очікувати кожної хвилини, бо за 

більшостю членів Н. Союзу ходили гетьманські шпики. Через цю обставину, а 

також через те, що просто небезпечно вже було ходити по улицях, деякі з 

членів, яким забракло мужности, зовсім не прийшли» [1, c. 108]. На нараді 

головував Винниченко, протоколу ніхто не вів [6, c. 213]. Вже до цього 

засідання було погоджено, що Директорія буде єдиною формою повстанської 

влади та складатиметься з декількох душ. Тепер треба було вирішити, хто саме 

це буде. 

Від УПСР та Селянської спілки О. Янко заявив такий склад Директорії: 

Винниченко, Петлюра і Шаповал. Передбачалося обговорення даної пропозиції. 

А. Макаренко запропонував прийняти все без обговорення, як самозрозумілу 

річ. Хтось спитав, чи згоден Петлюра, Макаренко відповів, що так [4, c. 59]. 

Однак тут Шаповал попросив взяти слово і заявив, що він рішуче проти своєї 

кандидатури. Учасники здивовано повернули на нього голови і він мусив 

пояснити – чому? Шаповал заявив, що не почуває себе здібним до такої високої 

посади, адже вона вимагає великого і постійного напруження волі, а за два 

місяці підготовки повстання він дуже зморився і його нерви можуть просто не 

витримати. Тож треба людей сильних, здорових, свіжих [1, c.110; 4, c.59-60].  

А. Макаренко на це запротестував, Винниченко також. Янко сказав, що есери 

та Селянська Спілка уже постановили про участь Шаповала у Директорії і йому 

треба лише виконати постанову. Тоді Шаповал заявив, що його участь у 

Директорії лише пошкодить справі, тому що зразу дасть їй марку 

більшовицької через більшовицьку репутацію самого Шаповала, а цим можна 

спровокувати німців на криваве знищення повстання. Після цього Шаповал 

запропонував кандидатуру Янко, але той також відмовився з тих самих причин. 

Всі сиділи здивовані і розгублені [4, c.60]. 

Після того, як всі змирилися з відмовою Шаповала, він виступив з промовою, 

в якій докладно описав проект організації влади. Він запропонував обрати 

Директорію з трьох осіб: Винниченка, Петлюри і Швеця. Але й інші поважні 

громадські групи, на його думку, мали мати своїх представників: один – від 

залізничників, які мали відіграти вирішальну роль у повстанні, а другий – від 

партії соціалістів-самостійників, яка на рівні з іншими партіями брала участь у 

повстанні. Але цих двох нових членів мала б обрати (або, за висловом 

Шаповала – кооптувати) сама Директорія на підставі персональної довіри до 

особи нового члена, адже всі п’ятеро членів Директорії мають бути зв’язані між 

собою взаємною довірою та пошаною один до одного. Як кандидатів на два 

останні місця в Директорії, Шаповал запропонував Андрія Макаренка від 

залізничників і Опанаса Андрієвського від соціалістів-самостійників [4, c.60]. 

Пропозиція Шаповала була підтримана і було одноголосно схвалено 

наступний склад Директорії: Винниченко (голова Директорії), Петлюра, Швець, 

Макаренко та Анрієвський. І хоча останніх двох було обрано тимчасово, але 

згодом це забулося і Директорія завжди виступала в складі п’яти членів [2, c. 
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395]. Усі «директори» були досить молодими людьми: А. Макаренкові було 35 

років, Ф. Швецю – 36, В. Винниченку – 38, С. Петлюрі – 39, О. Андрієвському – 

40 [3, c.136]. Передбачалося, що Директорія буде тимчасовою владою і діятиме 

лише до часу повалення режиму П. Скоропадського, після чого її змінить 

представницька влада [5, c. 117]. 

Після цього засідання закрили і того ж дня всі члени Директорії, окрім її 

голови – Винниченка, виїхали до Білої Церкви, де планувалося розпочати 

повстання, Винниченко ж залишився на один день в Києві, щоб підготувати 

відозву Директорії, та призначити людей в Києві для координації революційної 

акції [1, c. 110]. Учасники виборів Директорії пізніше шкодували про невдале 

рішення, більшість істориків також вказують на те, що персональний склад 

Директорії виявився зовсім невдалим [1, c. 109; 4, c. 65; 6, c. 214-216; 7, c. 131; 

8, c. 138-140]. 
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Етапи політичної діяльності Елеонори Аквітанської за її листуванням 
Елеонора Аквітанська – правонаступниця Аквітанського герцогства. У 1137 

р. вона одружилася з королем Франції Людовіком VII, але особисті розбіжності 

та несхожість поглядів (яскрава і темпераментна Елеонора, благочестивий та 

суворий Людовік) призвело до скасування шлюбу. Проте, через кілька тижнів 

вона одружується на значно молодшому ще тоді герцогу Нормандії та Анжу 

Генріху ІІ Плантагенеті, а з 26 жовтня 1153 р. вони проголошуються королем і 

королевою Англії у Венстмінстері. Там Елеонора розпочинає свою найбільшу 

політичну діяльність. У статутах вона проголошує себе як «королева Англії, 

герцогиня Нормандії, Аквітанії, графиня Анжу» [1]. 
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 З роками стосунки Елеонори та Генріха ІІ погіршувалися. Особливо це було 

помітно в 1170 р., коли старший син Елеонори Генріх Молодший був 

коронований співправителем батька, однак реальної влади він не отримав. Це 

призвело до того, що в 1173 р. сини Генріха ІІ (крім Іоанна) підняли повстання 

проти батька. Фактичним ініціатором заколоту була Елеонора. Саме за це 

Генріх II наказав ув’язнити Елеонору у Вінчестері. На п’ятнадцять років 

діяльність Елеонори в політичній сфері зупиняється. Лише з приходом до влади 

синів, спочатку Річарда Левове Серце, потім Іоанна Безземельного, вона 

розпочинає активно видавати хартії та статути. Королева до смерті допомагає 

та наставляє синів в управлінні Анжуйською імперією.  

Метою дослідження є висвітлення етапів політичної діяльності Елеонори 

Аквітанської через особисте листування та видання статутів. Вивчаючи 

політичну діяльність королеви, варто звернути увагу на листи та хартії 

Елеонори Аквітанської. Сьогодні нараховується близько 29 листів та статутів, 

які написані нею, та 12 листів, які були надіслані для неї. Переважно вони 

призначалися церковним діячам. У листах простежується, що королева 

володіла мистецтвом написання епістол, добре знала латинську мову, ймовірно, 

вона вчилася цьому при Аквітанському дворі. У роботі використано сім листів 

та статутів Елеонори Аквітансько. Лист 1152 р., де вона підтверджує дарунки 

монастирю Монтьєрнефа [1]. Листи до Папи Целестіна ІІІ, де благає його про 

допомогу, щоб врятувати свого сина Річарда [2; 3; 4]. Також листи самого 

Річарда, які він написав їй, перебуваючи у полоні [5; 6; 7]. 

 За словами Г. Річардсона, одним із перших політично-важливих статутів 

Елеонора видала в 1152 р. [8]. У ньому вона, за проханням ігумена, підтверджує 

дарунки своїх предків церкві святого Іоанна Євангелиста Монтьєрнефа, а також 

надає монастирю свободи від свого імені: «…тому що пам’ять про людину 

зникає і щоб будь-яка складність суперечки не виникла серед тих, хто прийде в 

майбутньому…» [1]. Тут вона лише офіційно підтверджує дарунки, зроблені 

раніше її батьком та дідом. Тому, ця грамота та й самі дарування були 

соціальними жестами. До того, це було корисно для політичного авторитету 

Елеонори, адже в той момент церква відігравала велику роль в управлінні 

імперією, соціальні подарунки давали можливість зберегти мир між церквою та 

монархією. Суперечки із церквою могли призвести до відлучення, як це було із 

батьком Елеонори Гійомом X.  

Протягом усієї політичної діяльності Елеонора проводить активну політику 

опираючись на церкву. Більше того, вона вправно маніпулює та використовує 

церковних діячів у своїх політичних цілях. Прикладом такого звернення є 

листи, які Елеонора видає після того, як Річард потрапив у полон. У період з 

1193 р. королева Англії відправляє їх із проханнями про допомогу у звільненні 

її сина. У листуванні вона вправно вплітає здобутки рідних, згадує про свої 

дарунки та наголошує на авторитетності її сина. Елеонора відправляла хартії по 

всій Англії, проте найбільшу цікавість викликають три статути до Папи 

Целестіна ІІІ, який в 1191 р. коронував короля Німеччини Генріха VI 

Гогенштауфена цісарем Священної Римської імперії і до своєї смерті 

підпорядковувався йому. Зміст цих листів демонструє, як дипломатично 
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Елеонора звертається до марнославства Папи, називаючи його «вікарієм 

розп'ятого» [2] та нагадує йому про почуттям духовного обов'язку [3]. Вона 

вправно вплітає Біблійні історії в контекст та змушує Папу допомогти їй, 

жаліючи себе: «…стріла Господня є в мені, гнів Його змиває мій дух» [4]. Це 

свідчить про політичну зрілість та впевненість у своїх словах та діях. Ці листи 

не відображають справжніх почуттів Елеонори, ймовірно, їх писала не 

королева, оскільки ті є частиною списку листів Петра Блуа – французького 

богослова, поета і дипломата, який супроводжував королеву під час полону 

Річарда. Можливо, писав ці листи відповідно до наміру Елеонори, вірогідно, що 

вона диктувала текст [9], однак скільки тексту належить Блуа – невідомо. 

Окрім того, під час свого перебування в полоні у Генріха VI, Річард надіслав 

кілька листів Елеонорі. Більшість тексту цих листів відображають особисті 

стосунки сина і матері, але зустрічаються настанови в управлінні землями 

Англійської імперії. Елеонора зіграла найголовнішу роль у зборі податків за 

викуп сина. Протягом 1193 р. Річард написав їй листи, в яких подякував за 

вірність та участь у підтриманні миру і захист земель Анжуйської імперії [5; 6]. 

Потім він попросив її пропагувати Г’юберта єпископа Солсбері до церкви 

Кентербері за проханнями Генріха VI. Пізніше, того ж року, після успішного 

просування єпископа до Кентербері, Річард писав, що він більше не в’язень, а 

навпаки «шанований гість» [7] в Імператора Святого Риму.  

Таким чином, на підставі збережених статутів можна виділити два етапи 

політичної активності Елеонори Аквітанської. Перший період – це діяльність 

Елеонори з 1152 до 1174 рр., коли вона займалася внутрішньою політикою 

імперії, налагоджувала стосунки із Церквою, а Генріх ІІ активно збільшував 

територіальні володіння імперії. Другий період (1189-1204 рр.) – це діяльність 

Елеонори під час правління її синів. Королева-мати допомогла Річарду (1189-

1199 роки) та Іоанну (1199-1216 роки) в управлінні величезними землями 

Анжуйської імперії. 
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Зовнішньополітична програма президентської кампанії Берні Сандерса 

Президентські вибори 2016 р. у Сполучених Штатах були важливою подією 

не лише для США, а й для всього світу, адже особа президента США та навіть 

сам процес її вибору мають значний вплив на міжнародну ситуацію. Саме тому 

вивчення зовнішньополітичних програм кандидатів у президенти – навіть тих 

кандидатів, які не здобули перемоги у виборах – є важливим науковим 

завданням, бо ця інформація є корисною для аналізу настроїв населення США 

щодо зовнішньої політики. Оскільки Бернард «Берні» Сандерс став помітною 

фігурою останніх президентських виборів у США і, попри програш Гілларі 

Клінтон у партійних праймеріз, зумів здобути голоси майже половини 

прихильників Демократичної партії, розгляд його зовнішньополітичної 

програми та позиції щодо національної безпеки є актуальним у цьому 

контексті.  

Експерти часто розглядали зовнішньополітичну платформу президентської 

кампанії Берні Сандерса як таку, що поступається за значимістю 

внутрішньополітичній. Політичні опоненти, зокрема, характеризували його як 

«пацифіста», котрий не особливо цікавиться міжнародними справами і не має 

чіткої програми із національної безпеки [1]. У той же час, зовнішня політика 

залишалася важливою для Сандерса, і він доволі часто викладав та коментував 

свої погляди з приводу тих чи інших зовнішньополітичних проблем. На думку 

політолога Шарлі Карпентер, Сандерс дотримувався трьох ключових принципів 

у своїй зовнішньополітичній програмі. По-перше, він був переконаний у 

взаємозалежності національної безпеки всередині країни та безпеки поза її 

кордонами. По-друге, Сандерс вірив у наявність чіткого зв’язку між 

глобальною і локальною політикою та економічною і політичною владою; по-

третє, він понад усе цінував реальні докази зовнішньополітичних загроз [1]. 
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Таким чином, попри акцент на внутрішню політику, Берні Сандерс мав доволі 

чітку зовнішньополітичну концепцію. 

Одним із найбільш актуальних зовнішньополітичних проблем 

президентських виборів 2016 р. було питання Близького Сходу, і саме воно 

було найкраще висвітлене в політичній платформі Берні Сандерса. Ще з часів 

свого перебування у Палаті представників США на початку 2000-х рр. Сандерс 

був помітним противником війни в Іраку. Протягом президентської кампанії він 

продовжував дотримуватися цієї точки зору. На думку Сандерса, розвиток 

міжнародного тероризму, зокрема посилення Аль-Каїди та Ісламської держави, 

стали прямими наслідками американської політики на Близькому Сході. Також 

Сандерс посилався на значний рівень людських втрат американських військ в 

Іраку та Афганістані як негативний наслідок обох початих Сполученими 

Штатами війн [2]. 

Загальна політична дискусія перед виборами 2016 р. стала місцем для дебатів 

щодо Спільного всеосяжного плану дій – угоди, яку країни-члени Ради Безпеки 

(разом з Німеччиною) за фактичного лідерства США уклали з Іраном щодо 

ядерної програми останнього. У той час, як республіканці в основному 

виступали проти цієї угоди, яку вони вбачали шкідливою для американських 

інтересів, Барак Обама та інші представники Демократичної партії активно 

підтримували її. Берні Сандерс також долучився до позиції своєї партії – на 

думку кандидата, переговори та укладення договору з Іраном допомогли 

уникнути військового конфлікту на Близькому Сході. 

У питанні взаємин між Ізраїлем та Палестиною Берні Сандерс дотримувався 

концепції «дві держави для двох народів» (“two-state solution”), яка передбачає 

створення незалежної Палестини поряд із Державою Ізраїль, та виступав за 

активну участь Сполучених Штатів у цьому процесі. Попри власне єврейське 

походження, Сандерс неодноразово критикував Ізраїль за його поведінку у 

конфлікті – зокрема, згідно з офіційним сайтом передвиборчої кампанії Берні 

Сандерса, «попри визнання права Ізраїлю на самозахист, [Сандерс] також 

рішуче засуджував ізраїльські атаки на Ґазу як непропорційні, а масове 

вбивство мирних осіб – як неприйнятне» [2]. 

Що стосується міжнародного тероризму, то тут погляди Берні Сандерса були 

справді дещо більш пацифістськими, ніж позиції представників його партії – не 

кажучи вже про республіканських політиків. На думку Сандерса, Сполучені 

Штати повинні були брати участь у боротьбі проти терористичної організації 

Ісламська держава Іраку і Леванту (ІДІЛ), але його країні не слід було 

очолювати цю боротьбу. Оскільки Сандерс був переконаний в тому, що США 

не повинні почати новий тривалий конфлікт зі своєю участю на Близькому 

Сході, він стверджував, що саме мусульманські країни повинні грати ключові 

ролі у боротьбі з ІДІЛ, в той час як Сполучені Штати повинні лише надавати 

свою підтримку [3]. 

Берні Сандерс також висловлював свої позиції із питань, які не стосувалися 

Близького Сходу, хоч і значно меншою мірою. Зокрема, він висловлював своє 

занепокоєння ситуацією із правами людини та ядерною програмою у Північній 

Кореї. Окрім того, він негативно коментував історію американського 



213 
 

експансіонізму в Латинській Америці – і підтримував зняття санкцій з Куби, 

ініційоване президентом Обамою під кінець його другого президентського 

терміну. Сандерс неодноразово спростовував те, що його ідеї «демократичного 

соціалізму» опираються на приклад Куби та Венесуели – і наголошував на 

тому, що моделлю його програми є Нордична модель скандинавських країн, 

зокрема Данії і Швеції [4]. 

Позиція Берні Сандерса щодо України була загалом прихильною до України і 

негативною до російської агресії в Криму та на Донбасі – однак не була 

особливо яскравою чи відмінною від позиції Барака Обами або Демократичної 

партії загалом. Попри те, що Сандерс засуджував анексію Криму і не визнавав 

її, він дотримувався свого принципу невтягування Сполучених Штатів у 

масштабні військові протистояння і, таким чином, не підтримував дії із 

посилення допомоги Україні, зокрема надання їй летального озброєння [5]. 

Таким чином, загальне питання міжнародних відносин у передвиборчій 

платформі Берні Сандерса не було найважливішим, але грало свою роль. 

Коментуючи проблему національної безпеки та внутрішнього тероризму, 

Сандерс вважав, що Сполученим Штатам слід сконцентруватися саме на ній 

замість зовнішньополітичного експансіонізму, який, на думку кандидата, лише 

б надалі послаблював національну безпеку США. Так, виступаючи на дебатах 

між кандидатами у президенти від Демократичної партії в Айові, Берні Сандерс 

звернув увагу на те, США витрачають понад 600 мільярдів доларів щорічно на 

військові потреби, значно частина чого йде на розбудову ядерного арсеналу – і 

лише 10 відсотків цієї суми іде на фінансування боротьби з тероризмом [2]. 

Таким чином, Берні Сандерс закликав до посилення протидії внутрішньому 

тероризму під час передвиборчої кампанії 2016 р. Окреме питання в рамках 

ширшого розуміння національної безпеки пов’язано зі справами ветеранів. 

Берні Сандерс закликав до поглиблення та посилення державної допомоги 

ветеранам – а також використовував цю ситуацію як аргумент до свої загальної 

зовнішньої позиції, спрямованої проти американського експансіонізму та 

втручання у закордонні конфлікти, особливо на Близькому Сході [6]. 

Таким чином, аналіз показує, що попри те, що зовнішньополітична 

платформа грала меншу роль для кандидата у президента США від 

Демократичної партії Бернарда «Берні» Сандерса, ніж його 

внутрішньополітичний порядок денний, Сандерс дотримувався чіткої 

зовнішньополітичної програми. Суть цієї програми виражалася, в першу чергу, 

в опозиції до американського експансіонізму і небажанні брати участь в будь-

яких затяжних конфліктах на Близькому Сході. Сандерс акцентував увагу на 

посиленні боротьби з тероризмом та звернення ширшої уваги на проблеми 

ветеранів на противагу розширенню зовнішнього експансіонізму. 
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Внесок князів із роду Сангушків в оборону Поділля  

від татарських набігів у XVI ст. 

Починаючи із кінця ХV ст., українські землі, які входили до складу Великого 

князівства Литовського, почали зазнавати набігів татар, що проживали в Криму 

та в причорноморських степах. Представники великокнязівської адміністрації 

та місцева земельна аристократія намагались організувати ефективну систему 

протидії спустошливим рейдам татарської кінноти по території Волині, 

Поділля, Київщини, адже вони були зацікавлені в налагодженні мирного життя 

у власних земельних володіннях на порубіжжі з Диким Полем, що сприяло б 

економічному процвітанню та заселення краю. Місцева шляхта та магнати, 

намагаючись сприяти колонізації прикордонних із степом територій, 

зміцнювали оборону, в тому числі й завдяки діяльності на посадах воєвод, 

старост, каштелянів, засновуючи нові містечка та села, будуючи фортеці. Серед 

відомих родів місцевої, литовсько-руської аристократії, які займались захистом 

порубіжжя, варто згадати князів Острозьких, Сангушків, Чорторийських, 

Вишневецьких. 

Рід князів Сангушків, маючи у ХVІ ст. значні володіння, переважно на 

Волині, також в певні проміжки часу вони володіли маєтностями на 

Брацлавщині та Поділлі, належачи до числа найбільших та найродовитіших 

землевласників країни. Представники роду Сангушків доклали багато зусиль 

для боротьби з татарськими набігами, адже, у зв’язку з ворожими діями, вони 

зазнавали майнових збитків: втрачали прибутки, а селяни ставали «ясирем», і їх 

продавали на невільничих ринках Криму та Османської імперії. У випадках 

перебування на адміністративних посадах князів Сангушків, боротьба з 

кримчаками ставала частиною їхніх службових обов’язків перед королем та 
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великим князем і його чиновниками. Тим паче, що князі із роду Сангушків 

мали власні збройні загони, що складались із дрібних шляхтичів та найманих 

професіональних воїнів [2, c. 469]. Загалом Поділля було географічно 

найпершим регіоном, через який проходили татарські орди під час своїх набігів 

на Литву та Польщу, рухаючись через ці землі на Волинь, Галичину, Полісся. 

Саме тому організація ефективної системи протидії проникненню татарської 

кінноти вглиб країни, своєчасне попередження про появу ворога були 

необхідним умовами захисту цього регіону від спустошливих рейдів кримчаків. 

Князь Роман Андрійович Сангушко – внук відомого магната 

К. І. Острозького, доводився зведеним братом В.-К. Острозькому, був першим 

із цього магнатського роду, хто отримав маєтності на Поділлі та намагався 

організувати їх оборону від татар. Зазначимо, що К. І. Острозький особливо 

прихильно ставився до сина рідної сестри Марії, Романа Андрійовича 

Сангушка. Так, у 1516 р. він передав йому замки Брацлав, Вінницю, 

Звенигородку та окремі дрібні маєтності. Роман Андрійович активно займався 

заселенням краю та зміцненням його оборони від татарських набігів. Він 

загинув під час битви з ордою під Меджибожем того ж року [1, c. 40]. 

Найбільш відомим представником роду Сангушків у ХVІ ст., що відзначився 

в протистоянні татарським набігам став Роман Сангушко, син володимирського 

старости та волинського маршалка Федора Сангушка, сам він у різні періоди 

свого життя займав посади житомирського старости, брацлавського воєводи та 

литовського польного гетьмана. Його називали «улюбленцем короля» 

Сигізмунда ІІ Августа, блискучим полководцем та хоробрим лицарем свого 

часу [5, c. 32]. Переважно він прославився як полководець, який отримав кілька 

блискучих перемог, воював у складі литовських військ князів Радзивілла та 

Острозького проти армії Московського царства під час Лівонської війни (1558-

1583 рр.) [7, c. 21]. 

У 1555 р. він пішов на військову службу до королівського війська, де через 

два роки, у 1557 р., отримав універсал від короля Сигізмунда ІІ Августа на 

староство у м. Житомир. Приїхавши у свої нові володіння, новий господар 

почав активно укріплювати фортецю і організував в регіоні низку вдалих 

захисних кампаній проти кримських татар [5, c. 34]. Про активну діяльність 

Романа Сангушка в кінці 1550-х рр. свідчать листи Сигізмунда ІІ Августа, 

гетьмана Григорія Ходкевича до старости житомирського, з приводу боротьби з 

татарською ордою, яка вторглась на Поділля в 1558 р., також в них йшлося про 

заснування укріплень та поселень на прикордонні, результатів бойових дій в 

1560-х роках [6, c. 84-107]. На період із 1564 по 1565 рр. князь повернувся до 

староства в м. Житомир для того, щоб активніше обороняти його від ворожих 

нападів кримських татар [4, c. 280]. 

Вінцем військових перемог Романа Сангушка над татарами стала перемога 

над ордою на чолі із ханом Давлет І Гіреєм під Уманню в 1566 р., після чого їм 

довелось відкласти на кілька років набіги на українські землі. Завдяки цьому, 

князь отримує посаду брацлавського воєводи за рішенням Сейму Великого 

князівства Литовського, також до його володінь відійшов двір у м. Вінниця і 
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кілька сіл на території воєводства. Перебуваючи на Поділлі, князь Роман 

займався укріпленням замків у Брацлаві, Вінниці [5, c. 27]. 

Варто додати, що Роман Сангушко як високопосадовець, на якого були 

покладені обов’язки по захисту прикордонного регіону, не тільки займався 

будівництвом нових та реконструкцією старих фортець, а також мав 

безпосереднє відношення до реорганізації системи оборони краю, що потерпав 

від татар, адже через бойові дії в Білорусії та Прибалтиці, на Поділлі з 1559 по 

1564 рр. взагалі не було регулярних військових частин, а невеликі гарнізони з 

місцевим ополченням не могли протидіяти ордам. 

Окремі дослідники зауважують, що князь Роман може бути причетним до 

перших спроб залучити козаків до великокнязівської служби в прикордонних 

територіях. На підтвердження цієї гіпотези знаходимо у виданому ще в 1910 р. 

7–му томі «Архіву князів Сангушків», який не досить часто привертає увагу 

дослідників українського козацтва. Між тим, в ньому містяться документи, що 

свідчать про залучення козаків з числа місцевих жителів до участі у війні з 

Московією та захисту південних рубежів від татар. У публікації дано 

здебільшого офіційну кореспонденцію короля Сигізмунда Августа і великого 

литовського гетьмана Григорія Ходкевича у військових справах. Особливе 

значення має те, що в збірнику вдруковано двадцять один документ, 

присвячений участі козаків у війні з Москвою у 1567–1569 рр., їх найму 

старостами та брацлавським воєводою [6, с. 70-184]. Про їх новизну свідчить 

хоча б той факт, що тут згадуються три невідомі і найбільш ранні козацькі 

реєстри. Крім того, йдеться про походження козацьких загонів, механізм 

залучення на державну службу, названі імена кількох козацьких ротмістрів, 

описано воєнні дії, у яких брали участь козаки [6, с. 90-189]. Цих документів 

достатньо, щоб докорінно змінити наші уявлення про стосунки козацтва із 

державною владою Великого ккнязівства Литовського з початку 1560-х років 

до так званої «козацької реформи» Сигізмунда ІІ Августа. 

Також свій внесок у оборону українських земель зробив троюрідний брат 

князя Романа, Лев Олександрович Сангушко із Кошерської лінії, який 

командував кінною сотнею в Брацлавському воєводстві та відзначився 

хоробрістю в протистоянні з татарською ордою, допомагаючи князю Роману та 

володіючи кількома маєтностями на Поділлі [3, с. 23]. 

Отже, князі із роду Сангушків доклали багато зусиль для оборони рідного 

краю від татарських набігів у ХVІ ст. Вони брали участь у бойових діях проти 

орд, засновували нові поселення, займались реконструкцією оборонних споруд 

та організацією оборони прикордонних територій, залучаючи на службу 

місцеве населення краю. 
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Силові структури Української Держави  

у боротьбі з антигетьманськими рухами  

Внутрішня політика Української Держави Павла Скоропадського досить 

відрізнялася від соціальних експериментів Центральної Ради та Директорії, і 

мала на меті стабілізацію становища в державі, характеризувалася виразними 

консервативними рисами. Зрозуміло, що в тодішніх умовах вона викликала 

спротив у революційно налаштованих елементів, що нерідко переростав у 

збройні конфлікти. Ситуацію ускладнювала підпільна діяльність більшовиків, 

есерів, анархістів. За цих умов була необхідна кваліфікована діяльність силових 

структур. Відповідно, мета даного дослідження – розглянути силові структури 

Української Держави в їх боротьбі з антигетьманськими рухами.  

Вже за Тимчасовою постановою про заміну існуючих законів про міліцію і 

утворення Державної Варти (від 18 травня 1918 р.), на базі міліції створювалося 

поліційне формування Державна Варта [1, арк. 5]. Вищою керівною ланкою був 

Департамент Державної Варти. Також вона мала розгалужену мережу місцевих 

осередків, діяльність яких передбачала тісну співпрацю з місцевою 

адміністрацією. Основні завдання Варти брали на себе карно-розшуковий та 

освідомчий відділи.  

Після проголошення Української Держави до нової влади стали в опозицію 

всі партії лівого спрямування, котрі відмовилися від участі у формуванні 

державних органів управління. Більшість з них одразу ж повела приховану 

антигетьманську агітацію, котра була розрахована на незаможне сільське 

населення й робітництво [2, с. 492]. Агітація знаходила підтримку, оскільки 

губернські старости почали оголошення про повернення законним господарям 

їх приватної власності, захопленої селянами під час безладдя, посилаючись на 
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проголошення у гетьманській Грамоті приватної власності «як основи 

цивілізації» [3, с. 77]. Як правило, селяни не бажали повертати награбоване, і 

через це досить часто чинили опір вартовим, а подекуди й просто нападали на 

них. Так, наприклад, селяни Авратинської і Базалійської волостей 

Старокостянтинівського повіту, не бажаючи відшкодувати гроші за 

розграбований панський маєток, напали на загін вартових і вбили 25 чоловік [4, 

с. 143]. Зворотною стороною проблеми стали «карні експедиції» поміщиків, 

котрі надто жорстко мстилися селянам за грабунки. У цій ситуації сили Варти 

намагалися стримувати обидві сторони, запобігати широким конфліктам. 

Серйозну загрозу являли собою більшовики. Проблема взаємостосунків з 

ними полягала в тому, що формально Гетьманат перебував у стані перемир’я з 

Радянською Росією, проте фактично більшовицькі війська готувалися до нового 

наступу. Був створений комітет повстання «дев’ятка», планувалося ведення 

диверсійних акцій, агітації населення, встановлення контактів із рядовим 

солдатських складом німецьких військ на території України [5, с. 136-138]. 

Основним засобом ведення підривної діяльності радянської сторони на цей 

період була потужна військова розвідка. Зокрема, з Радянської Росії через 

дипломатичні канали до України надсилалися емісари з офіційними 

консульськими повноваженнями, фактичною метою яких було створення 

антидержавного підпілля [6, с. 111]. Через це, представники Державної Варти 

ніяк не могли провести ефективних дій щодо багатьох більшовицьких 

агітаторів, оскільки були обмежені нормами міжнародного права. Державна 

Варта намагалася володіти всією повнотою інформації щодо підривної 

діяльності радянських сил та контролювати обстановку. Так, зокрема, в 

доповіді від 15 серпня 1918 р. директор Департаменту Державної Варти 

Аккерман зазначав, що за розвідувальною інформацією з Росії прибули 3 групи 

агітаторів з метою підняти повстання в Київській, Полтавській, Чернігівській 

губерніях, у Полтавській губернії агітатори увійшли в контакт з повстанцями, 

передбачалося, що загони останніх підуть на об’єднання з російськими 

більшовиками [7, арк. 11]. За Коротким оглядом діяльності Освідомчого відділу 

Департаменту випливає, що часто радянська агентура з числа чиновництва 

діяла під виглядом «професійних союзів», аби бути більш законспірованою й до 

того ж мати агітаційний доступ до більшої кількості публіки [8, арк. 66]. З 

доповіді директора Департаменту від 23 липня 1918 р. можна дізнатися, що за 

агентурними даними було відомо про приїзд з Москви Г. Камєнєва, котрий за 

дорученням безпосередньо Троцького мав перевербувати до Червоної Армії 

спеціалістів військової авіації. В рамках такого завдання Камєнєв мав 

конспіративні зустрічі з представниками офіцерства авіації, володів значними 

фінансами. При обшуку в нього були виявлені пачки кредитних білетів 

номіналом в 1000 рублів, бланки Київського Авіаційного штабу, документи (як 

радянські, так і українські), перепустки та ін. На основі відповідних даних та 

речових доказів, Камєнєв, а також його близький знайомий офіцер Вітте були 

заарештовані [9, арк. 98]. 

Окрім більшовицької партії, антигетьманською агітацією займалися 

українські партії соціалістичного спрямування, російські есери та анархісти. 
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Зокрема, влітку 1918 р. було створено Український Національно-Державний 

Союз (згодом – УНС), котрий одразу ж зайняв ворожу до гетьмана позицію [10, 

с. 495]. Його основу склали УСДРП та УПСР й очолювали, відповідно, В. 

Винниченко та М. Шаповал. Останні вступили в таємні переговори з 

представниками радянської сторони, бажаючи об’єднати зусилля в 

антигетьманському постанні [11, с. 145]. З боку більшовиків переговори вів Д. 

Мануїльський, котрий в обмін на допомогу поставив умови легалізації в 

Україні комуністичної партії та створення збройного російсько-українського 

союзу антиантантівської направленості. Коли силами Державної Варти 

проводилася операція з обшуку й арештів антигетьманського підпілля, в якому 

безпосередню участь брав Винниченко, то до рук правоохоронців потрапили 

документи, які, по-перше, свідчили про тісні зв’язки УНС і радянської 

делегації, а, по-друге, давали зрозуміти, що це відомо й німецьким 

спецслужбам. У результаті, радник німецького посольства Тіль висунув вимогу 

звільнення заарештованих, котра вилилася в політичний скандал і закінчилася 

відставкою міністра внутрішніх справ Української Держави І. Кістяківського 

[12, с. 81]. Восени 1918 р. діяльність УНС активізувалася, а в ніч на 14 

листопада його представники сформували Директорію і, використавши як 

привід федеративну грамоту гетьмана, підняли повстання.  

Таким чином, силові структури Гетьманату поєднували поліційні, 

контррозвідувальні функції, боролися з антигетьманськими рухами з боку 

українських лівих партій та більшовиків, перехоплювали шпигунство на 

дипломатичному рівні.  
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