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Вітаю організаторів та учасників VІІІ Міжнародної конференції 
«Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний 
виміри» і круглого столу «Становлення державної незалежності: 
історична практика й історична пам’ять (кінець ХХ ст. –  
1-а чверть ХХІ ст.)». 

Передбачувано, що ця наукова подія відбувається саме  
в нашому регіоні, адже Одещина є феноменом щодо національного та 
конфесійного складу населення (представники ста тридцяти трьох 
різних народів та понад сорока конфесійних напрямків поєднали тут 
свої долі), унікальною своєю гуманітарною та соціальною сферами, 
найпотужнішим в Україні культурно-мистецьким та туристичним 
потенціалом, інтелектуальний капіталом.  

Коло проблемних питань та наукові інтереси учасників досить 
широкі та цікаві: історія народів та етносів Півдня України  
у контексті різних політичних систем та режимів; мовні аспекти та 
взаємовпливи; духовність, традиції та обрядовість української та 
різних етнокультур; історія та доля конфесій у регіоні; дослідження 
ролі архівів, музеїв та виставок у збереженні та популяризації 
культурно-історичної спадщини; краєзнавство, природні, соціально-
економічні та культурно-історичні складові тощо. 

У цьому контексті буде доречно розглянути також знакові 
історичні події та аспекти, які пов’язані безпосередньо з Одеським 
регіоном за часи незалежності, зокрема створення Єврорегіону 
Нижній Дунай і пов’язані з цим мовно-культурні процеси; 
міжрегіональні угоди про співробітництво в торгово-економічній, 
науково-технічній і гуманітарно-культурній сферах між Одеською 
областю та регіонами різних країн тощо. 

До то ж у рік святкування 30-річчя незалежності України 
Одещина відзначає ряд знакових для своєї історії дат, що 
заслуговують на увагу дослідників: 80 років від початку героїчної 
оборони Одеси від фашистських загарбників, 275 років від часу 
заснування міста Вилкове Ізмаїльського району та 200 років 
м. Болград; 25 років з дня відкриття дитячого реабілітаційного центру 
«Будинку з ангелом», 150 років від дня народження Петра 
Столярського тощо. 
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Наразі попри ситуацію, яка склалася сьогодні у світі із 
пандемією COVID-19, організатори прийняли конструктивне рішення 
не переривати науковий процес, не зупиняти систему  обміну 
міжнародним науковим досвідом. Впевнений, що дистанційний 
формат конференції відкриє нові можливості щодо представлення 
наукового доробку учасників у світі та гідного визнання досягнень, 
при цьому залишаючись у безпеці. Адже здоров’я – це головний 
пріоритет.  

Висловлюю надію, що науковий внесок міжнародної 
конференції «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний 
та релігійний виміри» сприятиме становленню Одеської області як 
регіону високого рівня життя в умовах гармонійного поєднання 
розбудови економіки із розвитком науки і культури. 

Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ,  
голова Одеської обласної державної адміністрації,  
Почесний громадянин м. Одеси та Одеської області 
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Серед великої кількості видів і типів джерел для дослідників 

новітньої історії України радянської доби особливе значення мають 
архівно-кримінальні справи репресованих громадян. Це унікальне 
документальне свідчення епохи радянського більшовицького 
тоталітаризму, наслідки і рудименти якого досі не подолані  
у суспільній свідомості. Український історик С.В. Кульчицький, 
розмірковуючи над проблемами теорії і практики радянського 
тоталітаризму, наголошував, що цей режим «спромігся поставити  
у залежність від себе як суспільство, так і мало не кожну окремо взяту 
людину», тому атрофія державних структур на рубежі 1980-х – 
початку 1990-х рр. виявилася надзвичайно болючою: «В історії 
людства ще не було випадків, коли сотням мільйонів людей 
доводилося пристосовуватися до принципово нових умов існування за 
лічені роки» [1, с. 5]. 

На хвилі критики агонізуючої політики КПРС увага суспільства  
і передусім науковців була прикута до репресій, здійснюваних у роки 
«Великого терору» 1937–1938 рр. Утверджувалася тенденція 
засудження злочинів Й. Сталіна і створеної при ньому моделі 
соціально-економічного і політичного устрою. За висловом 
О.В. Хлевнюка, «Привідкривалися архіви і з численних публікацій 
детально можна було дізнатися про те, як готувалися «справи»  
в застінках НКВД, як «репетирували» політичні процеси 30-х 
років» [2, с. 3]. Сучасні вітчизняні й зарубіжні вчені кваліфікують 
масові беззаконня проти власного народу, які базувалися на класовій 
основі, як державний терор [3]. Причому, переважна більшість із них 
вважає, що він розпочався «відразу, як більшовики опанували 
територію – епізодично й рвучко в 1918–1919 рр., розмірено  
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й послідовно – в 1920–1921 рр.» [3, с. 509]. «Вражає те, що докладно 
обгрунтовані схеми державного терору, його моделі, що змінювалися 
відповідно до історичних періодів, більшовицькі лідери мали уже  
з перших днів свого панування. При цьому вони розглядали масовий 
терор як засіб державного управління», – переконаний історик 
С. Білокінь [4, с. 21]. 

Перед дослідниками неминуче постало питання про інструментарій 
державно-політичного терору за радянської доби, адже комуністична 
партія не могла здійснювати його безпосередньо. Для реалізації 
боротьби з «контрреволюцією» було створено «органи революційної 
законності» – радянські органи державної безпеки ВЧК–ГПУ–НКВД–
КГБ – структури, які контролювали весь спектр громадсько-
політичного життя. Підпорядкованість винятково більшовицькій партії, 
захист її політичної монополії, зазвичай призводили до деформування 
поняття політичної і моральної відповідальності за свої дії [5]. 
Функціонування органів держбезпеки пов’язане з репресивним 
складником їхньої діяльності. У процесі агентурно-оперативних заходів, 
арештів, слідства накопичувалася службова документація, яка містила 
матеріали про методи слідства, політичні вектори і пріоритети 
звинувачень тощо. Закономірним явищем була абсолютна 
утаємниченість змісту документів як для широкого загалу, так і для 
дослідників. Наукова громадськість та архівісти не могли впливати на 
визначення науково-історичної цінності цієї категорії відомчих 
документів, які до того ж періодично знищувалися. 

Процеси демократизації у період Перебудови та критика 
сталінізму, повернення до реабілітації репресованих громадян 
зумовили наприкінці 1980-х років поступове розсекречення фондів 
архівно-кримінальних справ, котрі знаходилися на зберіганні  
у відомчих архівах КГБ, та їх передачу до державних архівів. 
Значення цього процесу С. Кульчицький визначив у кількох аспектах: 
морально-політичному, суспільному, соціально-правовому, 
науковому, архівно-суспільному [6, с. 3]. Їх залучення до наукового 
обігу сприяло ліквідації багатьох «білих плям» новітньої історії 
України, зруйнувало стійкі міфологеми радянської історіографії.  

Паралельно з розсекреченням корпусу документів учені 
намагалися провести їх джерелознавчий аналіз. Одним із перших у 
вітчизняній історіографії порушив джерелознавчі проблеми 
опрацювання архівно-кримінальних справ і розкрив форми й методи їх 
фальсифікації С.І. Білокінь [7]. На необхідності вироблення наукової 
методики опрацювання архівно-кримінальних справ акцентували увагу 
О.В. Гранкіна, Д.В. Омельчук, Н.П. Московченко. У підготовлених 
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ними рекомендаціях проаналізована структура цих документів, подана 
їхня загальна характеристика, визначені особливості [8]. Проблему 
джерелознавчої критики архівно-кримінальних справ уперше вчені 
обговорювали на науковій конференції у жовтні 1997 р. (м. Київ) [6]. 
Розбіжність у поглядах на проблему дала можливість зробити 
висновок, що специфіка таких джерел вимагає вироблення нових 
нетрадиційних прийомів їх наукової критики та інтерпретації. З огляду 
на сказане заслуговує на увагу дисертаційна праця Е.П. Петровського, 
у якій зроблений системний джерелознавчий аналіз архівно-
кримінальних справ періоду Великого терору [9]. Автор не лише 
узагальнив науковий доробок попередників, а й виробив первинний 
алгоритм опрацювання архівно-кримінальних справ 1937–1938 рр., 
тобто періоду їх масової фальсифікації. 

Грунтовна джерелознавча критика документів органів 
держбезпеки (аналітичних, оперативних документів колишніх 
спецслужб), їх систематизація, технології створення зроблені 
відомими дослідниками історії радянських спецслужб В.В. Ченцовим 
і Р.Ю. Подкуром. У 2010 р. автори опублікували одне з перших 
досліджень, у якому, спираючись на широке коло джерел партійних  
і відомчих архівів, переконливо доводять, що документи органів 
держбезпеки, незважаючи на свою специфіку, спрямованість, 
політичну заангажованість, мають виняткову цінність для 
дослідження політичних, соціально-економічних, культурних, 
релігійних та інших процесів, що відбувалися в УСРР–УРСР 
упродовж 1920–1930 рр. [10]. 

Отже, учені одностайні в думці, що названа група джерел має 
свою специфіку й потужний інформативний потенціал для подальших 
досліджень. Вона належить до компетенції правоохоронних органів 
спеціального призначення, одночасно консолідованих у систему 
державного управління, з надзвичайними повноваженнями. 

Однак наукова інтерпретація та методологія використання 
архівно-кримінальних справ пройшли достатньо тривалу еволюцію, 
зумовлену трансформаційними процесами у стратегії і тактиці 
керівництва КПРС і КПУ, змінами у суспільній свідомості, яка рішуче 
вимагала від гуманітарних наук заповнити так звані «білі плями» 
радянської історії. Перші обережні кроки назустріч соціальному 
запиту було зроблено упродовж 1986–1987 рр. Тоді було ухвалене 
рішення Головного управління архівів при Раді міністрів РРСФР про 
розширення інформаційної бази суспільних наук. А реакцією вищого 
партійно-радянського керівництва СРСР на вимогу громадськості 
розслідувати злочини сталінізму було створення 27 вересня 1987 р. 
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«Комісії Політбюро ЦК КПРС з додаткового вивчення матеріалів, 
пов’язаних з репресіями, що мали місце в період 30–40-х і початку  
50-х років». Її створення дало поштовх до перегляду справ 
репресованих громадян. В Україні комісію ЦК КПУ з координації 
процесу реабілітації очолив другий секретар ЦК КПУ В. Івашко. 
Цього ж року на основі спеціального наказу Головного архівного 
управління за № 77 було розширено доступ дослідників до 
засекречених архівів, що прискорило процес реабілітації та її масовий 
характер. У центральних і обласних державних архівах створювалися 
комісії з розсекречення документів, які складалися з архівістів, 
учених і співробітників органів держбезпеки. Всього за період  
з 1989 по 1995 рр. було розсекречено близько 1 млн. справ. 

Після розпаду СРСР, заборони діяльності КПУ, створення на базі 
Партійного архіву ЦК КПУ 27 серпня 1991 р. Центрального 
державного архіву громадських об’єднань України більшість 
документів вищого партійного керівництва та органів держбезпеки 
стали доступними для дослідників. Тоді ж вони вперше ознайомилися 
з інформаційно-аналітичними матеріалами ВУЧК–ГПУ–НКВД–МГБ–
КГБ УРСР. На підставі Указу Президії Верховної Ради України від  
9 вересня 1991 р. «Про передачу архівних документів Комітету 
державної безпеки державним архівам республіки» почалася 
практична робота з передачі окремих фондів з архівних підрозділів 
колишнього КГБ державним центральним і обласним архівам. Так, 
протягом 1990-их рр. у фонди ЦДАГО України було передано 34 тис. 
справ уродженців Києва і Київської області, в областях – близько 
1,5 млн. справ, з них 1 млн. 373 тис. фільтраційних і 169 тис. архівно-
кримінальних [10, с. 7]. 

Ця величезної суспільної ваги робота проходила в атмосфері 
гострих політичних і наукових дискусій, які стосувалися природи 
масових репресій та методології їх дослідження, табу на критику 
ленінської спадщини, протиставлення В. Леніна і Й. Сталіна тощо. 
Наприкінці 1980-их рр. ще залишалися типовими звинувачення 
прогресивних істориків у «нехтуванні ленінськими принципами 
історизму», неконструктивній критиці «соціалізму та його ідеології – 
ленінізму», а партійне керівництво вирішувало, в яких об’ємах 
інформувати суспільство про злочини сталінської системи [11, с. 10–12]. 
Тривалий час на тлі методологічної кризи не втрачало гостроти питання 
визначення такої дефініції як «політичні репресії». До нього долучилися 
політики, зокрема прихильники національно-демократичного  
і комуністичного таборів, які активно використовували тему репресій  
у боротьбі за електорат. Логічним завершенням цієї боротьби стало 
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ухвалення Верховною Радою 17 квітня 1991 р. Закону «Про реабілі-
тацію жертв політичних репресій на Україні». Вперше було розширено 
історичні рамки дії закону – реабілітація мала охоплювати період після 
1917 р. до моменту набуття чинності цього Закону, поширюючи його на 
осіб, необгрунтовано засуджених за цей час судами України або 
репресованих на території республіки іншими державними органами  
в будь-якій формі. З цього часу можна вести мову про активізацію 
дослідників у розробці архівно-кримінальних справ як історич- 
ного джерела. 

В Інституті історії була затверджена комплексна тема «Увічнення 
пам’яті жертв незаконних репресій 30–40-х – початку 50-х років в 
контексті розробки проблем регіональної історії: на матеріалах 
України» (науковий керівник кандидат історичних наук Ю.З. Данилюк). 
Відзначимо, що одним з найголовніших завдань науковці вважали 
повернення суспільству й історії імен репресованих державних діячів, 
учених, літераторів, митців. Ця робота академічних учених велася  
у тісній співпраці з полтавськими дослідниками, результатом якої стала 
публікація в 1992 р. книги біографічних нарисів під назвою 
«Реабілітовані історією» [12]. У масштабах України наукове 
опрацювання архівно-кримінальних справ, визнання суспільно-
політичної ваги повернення в систему національної пам’яті викреслених 
з історії діячів і рядових громадян набули державного значення  
в контексті реалізації державного науково-видавничого проекту 
«Реабілітовані історією». Він був започаткований постановою Президії 
Верховної Ради України № 2256-ХІІ від 6 квітня 1992 р. та постановою 
Кабінету Міністрів України № 530 від 11 вересня 1992 р. Очолив 
науковий проект академік П.Т. Тронько, а на місцях запрацювали 
обласні редакційні колегії. Програма об’єднала сотні істориків, 
архівістів, бібліотекарів, музейників, журналістів, краєзнавців.  
В областях України та Автономній Республіці Крим вже видано близько 
100 книг серії. Створена й почала функціонувати в мережі Інтернет 
інформаційна система «Національний банк жертв політичних репресій 
радянської доби». За матеріалами архівно-кримінальних справ 
працівники обласних науково-редакційних груп уклали картотеку на 
понад 700 тисяч репресованих громадян, чиї імена й прізвища тепер 
стали частиною трагічної історії України. У Полтавській області це 
видання підготовлене і опубліковане у 5-ти томах [13]. 

Використання архівних документів спецслужб як джерела 
наукових досліджень супроводжується низкою правових та відомчих 
нормативних застережень. Наприклад, існують обмеження щодо 
використання документів чи їхніх фрагментів, котрі не втратили 
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оперативної цінності, становлять державну таємницю або містять 
конфіденційну інформацію стосовно окремих осіб тощо. Встановлені 
й терміни інформаційної консервації певних груп документів – від  
75 до 35 років. У деяких випадках під час оприлюднення фактів, 
пов’язаних із долями конкретних осіб, що проходять як фігуранти 
архівно-кримінальних справ, дослідник зобов’язаний враховувати 
думку членів їхніх родин.  

У процесі наукових досліджень з усіх видів документів 
найчастіше використовують архівно-кримінальні справи 
репресованих. Незважаючи на їхню специфіку як складової частини 
кримінально-процесуального діловодства, вони містять, крім 
офіційних матеріалів, також особисті документи звинувачених – 
паспорти, посвідчення, довідки, фотографії, листування, щоденники, 
друковані матеріали, газетні статті тощо, які можуть зацікавити 
науковців. Значну частину таких документів слідчі долучали до 
справи як докази провини, наприклад, вилучені під час обшуку 
матеріали, рукописи, книги або так звані «висновки експертизи» 
науковців щодо окремих із них. 

Слід враховувати, що архівно-кримінальні справи були заключним 
акордом у звинуваченні так званих «ворогів народу».  
До інших категорій документів карально-репресивних органів належать: 
директивно-розпорядчі документи керівництва ВЧК–ВУЧК–ГПУ–
НКВД–КГБ, які безпосередньо визначали об’єкти, завдання  
і методи боротьби; інформаційно-аналітичні довідки, інформаційні 
зведення, спеціальні донесення, звіти губернських, окружних відділів 
ВУЧК–ГПУ УСРР, обласних УНКВД УРСР або їх уповноважених, 
котрі направляли місцевим партійно-радянським органам та 
центральному керівництву спецслужб; щотижневі інформаційні 
зведення секретного відділу ГПУ УСРР – НКВД УРСР для керівництва 
ОГПУ–НКВД СРСР, політбюро ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У; справи-
формуляри, які формували на конкретну людину – потенційного 
«ворога народу», що перебував на оперативному обліку чекістів; 
оперативно-агентурні розробки, за матеріалами яких готували доказову 
базу для наступних арештів, слідчих дій та судових процесів; 
узагальнювальні огляди завершених гучних справ. Їх готував 
центральний апарат ОГПУ–НКВД СРСР для ознайомлення  
і практичного використання досвіду «викриття» на місцях [14. с. 63–65]. 

Отже, період напередодні та в перші роки незалежності України 
був позначений кризою радянської методології історії. Йому були 
притаманні гострота дискусій, пошук консенсусу між суспільним 
запитом на нову інтерпретацію радянського минулого  
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і можливостями джерельної бази, яка б дала змогу дослідникам 
уникнути кон’юнктурного лавірування. Одним з головних 
каталізаторів утвердження демократичних змін у нашій державі стало 
розсекречення архівів органів держбезпеки й критичне осмислення 
джерельного значення архівно-кримінальних справ репресованих. 
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(Україна) 
 
При тому, що про історію одеського підпілля написані десятки 

книг, і в місті є десятки пам’ятників і меморіальних дошок, 
присвячених учасникам опору, до цих пір залишається низка 
серйозних питань. Причини такої «дослідницької недоробки» 
повністю зрозумілі: тема підпільної боротьби у радянські часи могла 
подаватися виключно однобоко – «Всі наші – це герої, а проти них з 
усіх боків – вороги». У радянській літературі навіть румуни якось 
випали з книг – партизани в Одесі частіше боролися з «фашистами».  

Головний документ на який спиралися дослідники 
партизанського руху на Одещині, з’явився 26 жовтня 1972 р., коли 
Одеським обкомом КП України було розглянуто «Загальний звіт про 
діяльність партійного підпілля і партизанського руху в період Великої 
Вітчизняної війни в Одеській області». Цей цікавий документ з такою 
довгою назвою був складений ще 27 лютого 1970 р. Важко 
встановити якими кабінетами він блукав два з половиною роки, але 
пленум Одеського обкому його все-таки розглянув і в той же час 
прийняв постанову № 42/18. «Звіт про діяльність підпілля та 
партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни в Одеській 
області» затвердити. 

В науково-публікаційній роботі посилатися виключно на цей 
фонд [1]. В цій архівній справі на 220 аркушах йшов звіт про 
партизанську і підпільну діяльність в Одеській області в роки Великої 
Вітчизняної війни. Сучасні дослідження дають можливість 
встановити, що цей звіт був далеко не повний. Були факти, про які 
офіційно було дозволено говорити в ті роки, але окремо існували 
документи, про які в тому звіті не було ані слова. Останні були 
засекречені навіть від самих партійних чиновників в архівах КДБ  
і МВС, а деякі просто не вкладалися в рамки тодішньої ідеології, і про 
них вважали за краще забути. 

Так, наприклад, наші партійні ідеологи забули про попередній 
такий самий комплексний звіт. Той самий, який в цих же кабінетах 
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затверджувався відразу після війни – Постанова бюро Одеського 
обкому КП(б)У від 9.10.1945 р. [2]. 

Тепер з’явилася можливість покласти ці дві справи поруч  
і порівняти. У них майже ідентичні назви, але вони дуже сильно 
відрізнялися і за своїм обсягом, і за своїм змістом. 

Перше, що дуже сильно впадає в очі, це абсолютно різні цифри.  
Ось вони. 

В Одесі та Одеській області у роки Другої світової війни діяли: 

 
Не з’ясованим залишається питання про те, чим відрізнялася 

«Підпільно-більшовицька організація» від «Підпільно-патріотичної 
групи». Скоріш за все до перших входили члени КП(б)У, а другі 
створювалися за участю безпартійних. Але це поки не є предметом 
дослідження. Дивує стрімке «зростання показників» – за 24 повоєнних 
роки кількість цих самих «Підпільно-диверсійних груп» зросла в вісім 
разів, а підпільно-антифашистських груп стало в разів більше. 

  
Кіл-ть (за 
звітом 
1946 р.) 

Кіл-ть 
(за звітом 
1970 р.) 

Кількість 
бійців 
(звіт 1946 р.) 

Кількість 
бійців 
(звіт 
1970 р.) 

Партизанських 
та 
розвідувально-
диверсійних 
загонів 

8 13 1278 - 

Підпільно-
диверсійних 
груп 

1 8 42 - 

Підпільно-
більшовицьких 
організацій 

11 22 537 - 

Підпільно-
патріотичних 
груп 

- 48 124 - 

Всього 20 91 1981 

1743 
партизана 
та 2565 під-
пільника 
Всього – 
4308 
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У цілком таємній доповідній записці на ім’я Міністра державної 
безпеки УРСР генерал-лейтенанта Савченка «Про агентурно-
оперативну роботу серед комуністів, що мешкали на окупованій 
території» вказано, що станом на 15 травня 1946 р. до Одеського 
обкому КП(б)У надали звіти про проведення підривної роботи в тилу 
противника 6 партизанських загонів та 22 підпільних партизанських 
та диверсійних груп. «З них були залишені в 1941 році з завданням на 
окупованій території для проведення підривної роботи: 
партизанських загонів – 2 та підпільних груп – 1. Стихійно з’явилося 
у період окупації міста Одеси – партизанських загонів – 4, 
партизанських та диверсійних груп – 21 [3, арк. 199]. 

Цікавим є ще такий факт: в звіті 1970 р., що зберігався в закритому 
на той час архівному фонді, олівцем хтось акуратно проставив 
позначки: над цифрою «2565» надписано «більше 3-х тис.»; «1743» 
виправлено на «1800»; і, нарешті, тієї рукою підводиться сума – 
«Всього: понад 5 тисяч» [4, арк. 217]. Хто залишив ці додаткові 
статистичні дані в затвердженому звіті залишається не відомим.  
У цьому ж звіті дивним чином кудись абсолютно зникає цифра  
втрат серед партизанів і підпільників. Якщо, у звіті 1946 р. ця  
цифра є: «Загинуло в боях з німецько-румунськими загарбниками  
і розстріляно фашистською владою в період підпільної діяльності –  
368 осіб» [5, с. 100]. Пізніше про це вже не згадують. 

Втрати партизан і підпільників Одеси та їх прізвища  
у розгорнутому переліку ми знаходимо вже у Книзі пам’яті України 
(Одеська область, Т. 9.). Згідно цього списку в Одеській області їх 
загинуло 1398 чол. [6, c. 283]. З цього списку можна виділити тих, хто 
загинув та похований безпосередньо у місті – це прізвища  
312 партизан і підпільників знищених в Одесі за весь період окупації. 
До цього слід додати також членів нещодавно знайденої групи 
Кузнєцова-Калошина – 33 особи. Цілком – 345. За підрахунками 
дослідника Л.Н. Суховея на території Одеси ним було встановлено 
місця поховання 376 підпільників та партизанів у т.ч. 53 безіменних,  
а до того 185 осіб, чиї прізвища відомі, втрачені та потребують 
подальших пошукових та архівних робіт [7, с. 35]. 

Залишається питання,скільки ж насправді було партизанських та 
підпільних груп в окупованій Одесі і скільки підпільників входило до 
них?  

Ось обидва списки загонів і груп Одеси і найближчих околиць.  
З оригінальних списків прибрані ті групи, які існували без зв’язку  
з міським підпіллям, а тому не вкладаються в тему дослідження.  
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Тому їх кількість не відповідає таблиці, наведеної вище, де були 
цифри всієї Одеській області: 

Список зі звіту від 09 жовтня 1945 р.: 
1. Партизанський загін Молодцова В.А. (17 чол. – живих і 35 – 

загиблих). 
2. Партизанський загін ім. Сталіна, Іллічівський район (250 чол.). 
3. Партизанська група с. Усатово під керівництвом 

Сербулова К.М. (29 чол.). 
4. Партизанський загін Ленінського району Тимофєєва К.А. 

(60 чол.). 
5. Підпільна організація під кер. Молотова В.А.-Мосолова С.А. 

(58 чол.). 
6. Підпільна організація ім. Свердлова під кер. Щербакова Ф.П. 

(37 чол.). 
7. Партизанська група під кер. Лозінського С.Я. (17 чол.). 
8. Антифашистська група «Радянські патріоти» під кер. Стугарева 

(23 чол.). 
9. Антифашистська група під кер. Костякова Є.В. (10 чол.). 
10. Підпільно-диверсійна група під кер. Макушева І.С. 

(14 чол.). 
11. Партизанський загін Одеського (приміського) району 

(82 чол.). 
12. Комуністи, залишені обкомом і райкомами КП (б) у тилу 

ворога  
в Одеській області. 

13. Підпільно-диверсійна група під кер. Заливчого П.Д., що 
діяла в порту Одеси (15 чол.). 

14. Партизанська група під кер. Соколова (17.10.1947 рішення 
про визнання їх партизанською групою було скасовано). 

15. Антифашистська група під кер. Чернишова М.Г.  
(10 чол.) [8. арк. 18]. 

У цьому ж звіті перераховувалися керівники партизанських 
загонів, залишених в Одесі: 

16. Солдатенко А.Ф. 1900 р.н. Зав. Рай. Ф.О. Фрунз.р-ну (помер 
голодною смертю в катакомбах). 

17. Жуков-Орлов Н.С. 1888 р.н. предс. Рай ВЗГ (за кілька днів 
до здачі Одеси пішов у катакомби, доля невідома). 

18. Піддубний І.М. (брав участь в обороні Одеси, доля 
невідома). 

19. Рибчук (брав участь в обороні Одеси, доля невідома). 
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20. Мельник 1906 р.н. (розстріляний в 1942 р.) (Всі зауваження, 
що взяті в дужки, були присутні в цьому звіті – прим. авт.). 

Список зі звіту від 27 лютого 1970 р. [9, арк. 221]: 
21. Одеський підпільний обком КП(б)України 

(Петровський А.П., Сухарєв С.С.). 
22. Диверсійно-розвідувальні загони, які діяли під 

керівництвом В.А. Молодцова (Бадаєва) (жовтень 1941 – червень 
1942). 

23. Підпільна організація під кер. Молотова В.А.-
Мосолова С.А. (Листопад 1941 – квітень 1944). 

24. Підпільна група Литовченко В.І. (Одеський університет) 
(листопад 1941 – квітень 1944). 

25. Підпільна група Трусова Г.С. (грудень 1941 – травень 1944). 
26. Підпільна група Москвіна І.М. депо залізничної станції 

Одеса-Порт, Завод ім. Січневого повстання (грудень 1941 – квітень 
1944). 

27. Підпільна організація Зотова В.І. (СРЗ № 2) (грудень 1941 –
квітень 1944). 

28. Підпільна група «Радянські патріоти» під. 
кер. Стугарева М.Ф. (блок станція з-ду ЗЖР) (грудень 1941 – квітень 
1944). 

29. Партизанський загін Іллічівського району м. Одеси (кер. 
Дроздов С.І., Овчаренко Д.І.) (діяли в катакомбах з другої половини 
березня 1944 р.). 

30. Підпільна група Кудріна (З-д Січневого повстання) (грудень 
1941 – квітень 1943). 

31. Підпільна організація ім. Свердлова під 
кер. Щербакова Ф.П. (грудень 1941 – квітень 1943). 

32. Підпільна група А.А. Осадчего (грудень 1941 – травень 
1942). 

33. Підпільна група Латенко Т.Ф. і Норайкса Г.К. (грудень 
1941 – квітень 1944). 

34. Підпільна група Панової К.С. (грудень 1941 – травень 
1943). 

35. Підпільна група Литкіной М.А. (травень 1942 – березень 
1943). 

36. Підпільна група Штаньковой М.А. (січень 1942 – березень 
1943). 

37. Підпільно-диверсійна організація Філіппова В.В. (січень 
1942 – квітень 1943). 



25 

38. Підпільна група М.П. Нікітіної (січень 1942 – березень 
1944). 

39. Підпільна група Лозинського С.Д. (січень 1942 – квітень 
1944). 

40. Підпільна група Уточкина А.В. (січень 1942 – квітень 1944). 
41. Підпільна група Клімова В.С. (лютий 1942 – квітень 1944). 
42. Підпільна група Буштедта С.П. (лютий 1942 – квітень 1944). 
43. Підпільна група Адарченко Б.К. (березень 1942 – квітень 

1944). 
44. Підпільна група Суркова А.Н. (березень 1942 –  

квітень 1944). 
45. Підпільна група Ємельянова М.К. (квітень 1942 –  

квітень 1944). 
46. Підпільна організація і партизанський загін Ленінського 

району, який діяв в селищі Крива Балка (квітень 1942 – квітень 1944) 
(діяли в катакомбах з другої половини березня 1944 року). 

47. Підпільна організація «За Батьківщину» під 
кер. Соловйова І.С. (квітень 1942 – квітень 1944). 

48. Підпільна організація Калітченко Г.І. (квітень 1942 –  
квітень 1944). 

49. Підпільна комсомольсько-молодіжна організація 
Кацапова Л.І., Мюллера В.О. і Якобсон О.П. (травень 1942 – квітень 
1944). 

50. Підпільна група Письмиченко В.М. (червень 1942 – квітень 
1944). 

51. Підпільна група Барковського В.Л. (жовтень 1942 – березень 
1943). 

52. Партизанська група Сербулова К.М. і Голубенко Н.Д. (діяли  
в катакомбах з лютого-березня 1944 року). 

53. Підпільна група Веккера А.Т. (листопад 1942 –  
листопад 1943). 

54. Підпільна група Іванова (грудень 1942 – березень 1943). 
55. Підпільна група Чернюка А.К., Кондагурі В.В. і Васильків-

ського А.А. (грудень 1942 – квітень 1944). 
56. Підпільна група Тупчій Н.Г. (січень 1943 – квітень 1944). 
57. Підпільна група Борисенко А.Я. (січень 1943 –  

квітень 1943). 
58. Підпільна група Риженкова А.Є. (січень 1943 –  

квітень 1944). 
59. Підпільна група Пузиря І.Т. (січень 1943 – березень 1944). 
60. Підпільна група Гефта Н.А. (серпень 1943 – квітень 1944). 
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61. Підпільна група Гумперта Б.В. (листопад 1943 – квітень 
1944, з березня 1944 року в катакомбах). 

62. Підпільна група Чернишова М.Г. (листопад 1943 –  
квітень 1944). 

63. Парашутно-десантна група Авдєєва (Чорноморського) В.Д. 
16.01.1944 десантувалися у села Йосипівка Фрунзівського району  
(10 осіб). 

64. Партизанський загін Ленінського селища Іллічівського 
району м. Одеси (січень 1944 – квітень 1944) (діяв в катакомбах  
з кінця березня 1944). 

65. Приміський підпільний райком партії (Лазарєв С.Ф., 
Крилевскій Н.А.). З 14 вересня 1941 р. пішли в катакомби.  

66. Підпільна група Гродзинського П.І., що діяла в Одеському 
приміському районі. 

Для розуміння періодизації, важливим стає виділення етапів 
діяльності одеського підпілля. Досвід вивчення цієї теми рекомендує 
розділити етапи формування та боротьби радянських диверсійних, 
підпільних груп та партизанських загонів в Одесі на чотири періоди: 

1. Загони періоду оборони. Серпень-вересень 1941 р. в Одесі 
формувалися групи, які відправлялися в тили румунських військ для 
диверсійно-розвідувальної роботи. Список, обліку у ГА СБУ дає нам 
перелік 18 таких загонів та груп [10, арк. 12]. Інший подібний список 
тільки 7 груп з загальним складом 118 чол. [11, арк. 13] 

2. Загони, залишені в місті в момент евакуації Приморської армії.  
Всі вони діяли з 16 жовтня 1941 року і майже повністю були 
ліквідовані до середини 1942 року. 

3. Дрібні підпільні групи, діяльність яких проглядається  
в 1942–1944 рр. 

4. Загони, які зорганізувалися перед самим звільненням Одеси  
в кінці 1943 – початку 1944 р. Це найбільша за кількістю категорія. 

Подібний розподіл дозволяє правильно розуміти специфіку 
організації та особливості діяльності в кожен з періодів, щільність 
протидії ворога і т.д., так як періоди ці дуже сильно відрізняються  
в силу різних об’єктивних причин. Крім того, треба проговорити 
однозначно: ми фактично не можемо назвати жодного загону або 
групи, яка б активно діяли весь час, поки тривала окупація – вціліти 
протягом такого терміну і вести активну роботу було нереально. 

 
Джерела та література: 

1. Державний архів Одеської області (ДАОО), ф. 92, оп. 1, спр. 5. 
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Організаційна структура органів державної безпеки СРСР  

у 1930-х роках у вітчизняній та зарубіжній історіографії  
є маловивченою темою. Українські та російські дослідники, зокрема 
В. Окіпнюк [4], М. Петров, К. Скоркін [3] та ін. зосереджують свою 
увагу на еволюції організаційної структури ДПУ–ОДПУ–НКВС–
НКДБ–МВС–МДБ в 1930–1940-х роках. Однак залишається цілий ряд 
питань, які потребують подальшого напрацювання, зокрема 
організаційна побудова і розвиток окремих регіональних структурних 
підрозділів НКВС, зокрема на Одещині в період масових політичних 
репресій в УРСР у 1937–1938 роках.  

Восени 1936 р. Управління наркомату внутрішніх справ по 
Одеській області мало стандартну структуру: Управління державної 
безпеки; Управління робітничо-селянської міліції; відділ кадрів; 
адміністративно-господарський відділ; фінансовий відділ, відділ 
пожежної охорони; відділ актів громадянського стану, інспекція 
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резервів, апарат особливо уповноваженого (займався 
адміністративними і кримінальними порушеннями співробітників 
НКВС), відділ місць ув’язнення. До складу Управління держбезпеки 
Управління НКВС Одеської області входило 7 відділів:  

- оперативний (розвідка зовнішнього спостереження; контроль 
за політичними настроями, обшуки та арешти, охорона 
партноменклатури, технічне обслуговування інших відділ );  

- економічний (здійснював оперативно-чекістське 
обслуговування всіх галузей промисловості, сільськогосподарських  
і радянських установ; проводив боротьбу «з контрреволюцією та 
шкідництвом, економічним шпигунством» та посадовими злочинами; 
валютниками, спекулянтами та фальшивомонетниками);  

- секретно-політичний (нагляд за троцькістами, опозиціонерами, 
колишніми членами антирадянських партій; так званою українською 
контрреволюцією; сільською контрреволюцією; церковниками та 
сектантами);  

- особливий (підрозділ військової контррозвідки, який 
обслуговував військові частини та воєнізовані організації, боровся зі 
шпигунством і повстанством);  

- транспорту та зв’язку (оперативне обслуговування 
залізничного, морського та авіаційного транспорту, підприємства 
зв’язку);  

- іноземний (розвідувальна робота за кордоном);  
- обліково-статистичний відділ (централізований облік справ-

формулярів, агентурних розробок та слідчих справ управління та 
периферії; ведення довідкової роботи з управління);  

- спеціальний відділ займався шифрувальною роботою та 
забезпеченням режиму таємності в радянських установах  
і відомствах. 

Із призначенням наприкінці вересня 1936 року наркомом 
внутрішніх справ СРСР М.І. Єжова структура Головного управління 
держбезпеки НКВС СРСР зазнала істотної реорганізації. Згідно із 
наказом НКВС СРСР № 00383 від 28 листопада 1936 р. було 
розформовано економічний відділ. Водночас оперативний відділ було 
поділено на 2 підрозділи: відділ з охорони членів уряду та 
дипломатичних корпусів та оперативний відділ. На базі особливого 
відділу та розформованого апарату економічного відділу було 
започатковано контррозвідувальний відділ. Транспортний відділ був 
перейменований у відділ транспорту та зв’язку. З’явився також новий 
підрозділ – тюремний [3, с. 63]. 
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У НКВС УРСР «єжовська реорганізація» мала певні особливості. 
По-перше, підлягав розформовуванню іноземний відділ, а його 
особовий склад мав бути переведений до новоствореного 
контррозвідувального відділу. По-друге, тюремний відділ у межах 
республіканського структурного підрозділу НКВС так і не був 
створений, а його функції продовжувало виконувати Управління 
місць ув’язнення (в обласних УНКВС – відділи місць ув’язнення).  
По-третє, відділ охорони був утворений лише в республіканському 
апараті, а в обласних Управління НКВС охорону партійної та 
радянської еліти продовжували здійснювати оперативні відділи. 

25 грудня 1936 р. наказом НКВС СРСР № 00411 відділам 
Головного управління держбезпеки НКВС з метою конспірації були 
надані номери: 1-й відділ – відділ охорони; 2-й відділ – оперативний 
відділ; 3-й відділ – контррозвідувальний відділ; 4-й відділ – 
секретно-політичний відділ; 5-й відділ – особливий відділ; 6-й від-
діл – відділ транспорту та зв’язку; 7-й відділ – іноземний відділ;  
8-й відділ – обліково-реєстраційний відділ; 9-й відділ – спеціальний 
відділ; 10-й відділ – тюремний відділ [3, с. 63-64]. В Україні 
відповідна нумерація була введена наказом НКВС УРСР № 001 від  
2 січня 1937 року [1, ф. 9, спр. 2, арк. 2-3]. Відділів № 7 та № 10  
у республіканському наркоматі та обласних УНКВС не існувало.  
8-й відділ УДБ, який раніше називався в НКВС УСРР обліково-
статистичним, за «союзним зразком» став «обліково-реєстраційним». 
Крім того, в українських обласних УНКВС 1-й відділ УДБ не 
організовувався, а функції охорони партійно-радянського апарату 
продовжував здійснювати 2-й відділ.  

У додатку до наказу НКВС УРСР № 0096 від 26 травня 1937 р. 
були затверджені штатні розклади 3-го (контррозвідувального) та 5-го 
(особливого) відділів республіканського УДБ НКВС і обласних 
УНКВС. Штатний розпис 5-го (особливого) відділу (курував місцевий 
гарнізон, начальницький склад запасу, Товариство сприяння обороні, 
авіаційному і хімічному будівництву) Управління держбезпеки 
УНКВС по Одеській області мав такий вигляд: 

Начальник відділу – 1; Помічник начальника відділу – 1; 
Оперуповноважені – 4; Полкові оперуповноважені – 3; Помічники 
оперуповноваженого – 2; Діловод-друкарка -1; Друкарка -1. 

Згідно із розпорядчо-організаційних документів 3-й відділ УДБ 
УНКВС Одеської області складався з: Начальник відділу – 1; 
Заступники начальника відділу – 1; Помічники начальника відділу – 
1; Секретар відділу – 1; 
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групою  1  3 1 5 

 
Польська та українська 
контрреволюція та 
шпигунство 

1  2 1 4 

 Середньоєвропейський та 
східний 1 1 2  4 

 Біла контрреволюція із 
закордонною групою 1 1 2  4 

 Важка промисловість 1  2 1 4 
 Легка промисловість 1  2 1 4 

8. Сільське господарство 1  2  3 
9. Інформаційний 1  2  3 

УСЬОГО 9 3 19 5 36 
 
Територіальні органи Одеської області, в яких діяли 3-ті відділки 
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Кіровський міський відділ 1  2 1 4 
Миколаївський міський відділ 1 1 6 3 11 
Херсонський міський відділ 1 2 1  4 
Зельцький районний відділ   1  1 

 
Наказами НКВС СРСР за № 00409 від 14 липня 1937 р. та наказу 

НКВС УРСР за № 00155 від 28 липня 1937 р. 6-й відділ Управління 
держбезпеки Управління НКВС Одеської області з 1 серпня 1937 р. 
був розформований. Особовий склад 6-го відділу УДБ частково 
переданий у щойно сформований Дорожньо-транспортний відділ 
(ДТВ) Головного управління держбезпеки НКВС Одеської 
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залізниці [2]. Інша частина співробітників колишнього відділу 
транспорту та зв’язку була переведена до щойно створеного 11-го 
відділу (водного) [1, ф. 9, спр. 8, арк. 2–4].  

Наприкінці 1937 р. у складі Управління КДБ Управління НКВС 
Одеської області з’явився 12-й відділ (оперативної техніки) до який 
були покладені функції, які раніш виконували відділки 2-го та 9-го 
відділів УДБ. 

9 червня 1938 р. наказом НКВС СРСР за № 00362 була 
оголошена нова структура оперативно-чекістських управлінь НКВС 
СРСР, яка відтепер складалася із трьох управлінь: Управління 
державної безпеки (1-е управління); Управління особливих відділів 
(2-е управління); Управління транспорту та зв’язку (3-е управління).  

Структура 1-го Управління НКВС СРСР була наступною:  
1-й відділ – охорона уряду; 2-й відділ – оперативний; 3-й відділ – 
контррозвідувальний; 4-й відділ – секретно-політичний; 5-й відділ – 
іноземний; 6-й відділ – нагляд за міліцією; пожежною охороною, 
військкоматами; 7-й відділ – оборонна промисловість; 9-й відділ 
(сільське господарство, торгівля, заготівлі). 

Цим же наказом НКВС СРСР у складі центрального апарату НКВС 
СРСР були організовані наступні самостійні оперативно-чекістські 
відділи: 1-й спецвідділ - обліково-реєстраційний; 2-й спецвідділ – відділ 
оперативної техніки; 3-й спецвідділ – шифрувальний; тюремний 
відділ [3, с. 66–67]. 

Відповідні нормативні документи про реорганізацію НКВС УРСР 
згідно з наказом № 00362, як у центрі, так і в областях, досі не виявлені, 
а вітчизняні дослідники, фокусуючись на реформі наркомату 1938 р., 
оперують лише союзними наказами. Однак, аналізуючи оперативні 
документи НКВС можна стверджувати, що, по-перше, 2-ге Управління 
(особливих відділів) у НКВС УРСР не організовувалося. 5-й відділ УДБ 
НКВС УРСР (він же Особливий відділ ГУДБ НКВС Київського 
військового округу) став «лише» Особливим відділом НКВС Київського 
військового округу. 5-й відділ УДБ УНКВС Харківської області (він же 
Особливий відділ ГУДБ НКВС Харківського військового округу став 
називатися Особливим відділом НКВС Харківського військового 
округу. В інших областях 5-ті відділи були ліквідовані, а його 
співробітники були переведені до особливих відділів НКВС військових 
з’єднань. По-друге, 3-тє Управління НКВС УРСР складалося лише із  
3-го відділу (цивільний повітряний флот, зв’язок і шосейно-дорожнє 
будівництво). В Одесі було створено морський транспортний відділ 
НКВС. Фактично робота з реорганізації органів державної безпеки в 
республіці розпочалася у червні 1938 р., але в наказах з особового 
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складу НКВС УРСР перша згадка про нову структуру датується  
14 серпня 1938 року.  

Отже, чисельні реорганізації, які стосувались Управління НКВС 
по Одеській області, які мали місце упродовж осені 1936 р. до літо 
1938 р., були пов’язані не лише зі зміною союзного та 
республіканського керівництва силового відомства, а і з підготовкою 
до масових політичних репресій, які увійшли в історію під назвою 
Великий терор. Удосконалена організаційна структура репресивного 
органу мала забезпечити кампанію масових чисток у всіх сферах 
суспільно-політичного, економічного та культурно-освітнього життя 
Півдня України.  
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претензій Московського царства, яке перетворюється на Російську 
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імперію, церковно-релігійних обставин та міжнародної політики 
українське козацтво опиняється у межах Османської імперії, тобто під 
юрисдикцією Вселенського патріархату в Стамбулі. Ще 1716 р. 
Вселенський патріарх у Стамбулі Єремія у своїй резолюції 
підтверджував управління Браїлавською митрополією, до складу якої 
входили Браїла, Мачин, Ісакча, Тулча, Ісмаїл, Кілія, Аккерман, 
Бендери, Очаків і фортеця Тілігул – місцевості, тісно пов’язані із 
місцезнаходженням козацтва протягом XVIII – початку  
XIX ст. [14, с. 203]. 1756 р. це було підтверджено патріархом 
Кирилосом під час рукопокладення митрополита Даніїла із 
зазначенням вілаєтів Браїли, Аккерману, Бендер, Кілії, Хотина (сучасні 
південні території Румунії, Молдови, України) [14, с. 219]. 

Остання чверть XVIII ст. розпочалася значними геополітичними 
потрясіннями у Північному Причорномор’ї. Російською імперією було 
ліквідовано Запорозьку Січ, нові державні кордони внаслідок 
російсько-турецької війни 1768–1774 рр. та умови Кючук-
Кайнарджийського договору зазначили зміну вектора міжнародної 
ситуації на користь Росії, незалежне існування Кримського ханства 
виглядало досить примарно. Характерно, що відбувається це в той час, 
коли Російська імперія на міжнародній арені та в очах власних 
громадян позиціонує себе як захисник православних народів, які 
перебувають під гнобленням мусульманської Османської імперії. 
Українське козацтво традиційно зображувалося російськими 
ідеологами як захисники православних від мусульман. Однак навіть 
поверхова фактична історія, не говорячи вже про детальний аналіз 
джерел від професійних істориків, не підтверджує цієї думки.  

Після знищення Запорозької Січі у 1775 р. козаки знов 
опиняються у межах Османської імперії та Кримського ханства. 
Перші роки перебування козаків поза межами своїх Вольностей були 
найскладнішими та найменш впевненими. Однак вже від самого 
початку козаки не вагалися у вирішенні питання щодо релігійного 
підпорядкування. Документальні джерела свідчать, що вже 1778 р. 
запорожці звернулися до православного патріарха у Стамбулі із 
проханням освятити перехід під владу турецького султана. Так, 
російські шпигуни таємно повідомляли місцевих російських 
керівників (катеринославського губернатора І.М. Синельникова) про 
відправлення від запорозького керівництва, яке зосередилося довкола 
Очакова, до Константинопольського патріарха листа із проханням на 
благословення жити «під турком», а також до турецького падишаха 
надати їм землю для проживання [15, c. 9–12]. Якщо згода від 
патріарха не надійде до свята Трійці, то козаки мали намір відправити 
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повторну більш чисельну експедицію із 40 чоловік із відомими 
козацькими керівниками. В архівних джерелах неодноразово 
згадується про те, що очаківський паша радо приймав козаків, 
надавав службу та можливість вільно рибалити на берегах Дністра та 
Бугу, а також обіцяв не видавати їх назад Росії [13]. Службою козаків 
паша був задоволений.  

Серед почесних козацьких старшин у листуванні російських 
урядовців неодноразово згаданий полковник Сухина. Так влітку 
1777 р. йшлося про те, що він пішов до Валахії, де Бухарестський 
спатар дав дозвіл йому на осадження слободи [13, арк. 28]. 
Тоді у Валахії перебувало багато запорожців. Однак вже  
у документах 1778 р. зазначалося, що полковник Сухина пішов  
у Молдавію у монастир, де і помер. Отже, відома козацька практика 
на старість йти до монастиря не перервалася.  

У донесеннях російських агентів «з турецької сторони»  
у листопаді 1777 р. були названі прізвища 4 запорозьких полковників, 
які їздили до Царгорода, та яким султан наказав збирати козаків по 
Телігулу для відправлення на Дунай для заснування Січі [13, арк. 80]. 
А вже 30 серпня 1778 р. запорожці, які знаходилися в Очакові,  
у присутності очаківського паші та на його подвір’ї волоським 
священником були приведені до присяги із зобов’язанням вірно 
служити турецькому двору [12, с. 700]. Так чи інакше, вже у 80-х рр. 
XVIII ст. запорожці засновують Задунайську Січ. 

Козаки, які опиняються у різних куточках Подунав’я звертаються  
з церковними потребами до волоських священників, які так само були  
у підпорядкуванні Вселенського патріархату. Так, у селі Катирлез 
священником обрали отця Василя – колишнього катирлезького рибалку 
«запорозького роду», який самотужки оволодів грамотою й отримав 
посвяту в сан за дві тисячі левів «від грецького архієрея» [10, с. 199]. 
Січовики, за традицією, коли їх покидали сили і вони ставали 
неспроможними до несення військової служби чи господарювання, 
вступали до монастирів. Як твердять дослідники, ченцями стали кошові 
Михайло Литвин, останній священник Задунайської Січі о. Іустин. 
Таким «козацьким» монастирем став Мирпоян (у сучасній Румунії), де 
за свідченнями, ченцем був колись «мазепинський писар» [3, с. 85]. 
Крім цього, задунайські запорожці переходили кордон із Російською 
імперією й агітували селян, колишніх козаків, солдатів переходити до 
них. Як правило, такими агітаторами були козаки, які йшли спочатку до 
Молдавського князівства у монастирі, потім з’являлися в Росії, начебто 
для збирання милостині, а в дійсності для “підмови” людей до втеч за 
Дунай [6, с. 26–29].  
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Подальша історія Задунайської Січі свідчить про постійні 
контакти та безпосереднє підпорядкування козаків Вселенському 
патріарху. Заснування Січі передбачало наявність церкви  
з відповідним причтом. Вже у Катирлезі з 90-х років ХVІІІ ст. 
сучасники свідчили про наявність церкви разом із куренями, 
служителем там був ієромонахом Гервасій [3, c. 46]. На початку 
чергової російсько-турецької війни 1806 р. некрасівці напали на Січ  
у Катирлезі та зруйнували її. Маємо повідомлення про переселення 
козаків до Браїли, які перевезли із собою й церкву [1, арк. 108, 113]. 
Після спалення Катирлезу відновляти Січ козаки почали  
з будівництва церкви. В іншій Січі в селі Верхній Дунавець також 
козаки мали церкву, зокрема, про це свідчив наказний отаман 
Й. Гладкий у своєму листі до архієпископа Гавріїла (Розанова), що 
церква знаходилася серед куренів і запорожцям за фірманом 
дозволялося дзвонити у дзвони [7, арк. 221]. 

Конфесійна належність козаків досить жорстко контролювалася – 
на Січі – треба було дотримуватися православ’я. Так, наприклад, Іван 
Чорноморець був «повернутий у грецький закон» з греко-католицької 
церкви, а Микола Діброва, «введений у громаду запорожців, прийняв 
грецьке «сповідання віри з католицького» [3, с. 84]. Задунайські 
козаки, які народились у Січі в Катирлезі або в інших населених 
пунктах, що їй належали, виконували більшість релігійних обрядів. 
Наприклад, 1824 р. козак Степан Чумак, який народився в с. Катирлез 
від запорожця Івана, віком 35 років, повідомляв про те, що він 
«холостий, неписемний, віри православної та її постійно виконує», 
подібні повідомлення маємо від його побратимів Василя Чумаків, 
Петра Чернеги, Івана Кучеренка, Трохима Сербиненка, Гаврила Білого, 
Антона Сердюка та інших [5, с. 6–9 зв., 124, 250–250 зв., 341 зв.]. У той 
же час маємо свідчення з архівних джерел про достатньо довільне 
дотримання православних обрядів частини запорожців, які могли 
повідомляти про себе, що роками не сповідувалися [8, с. 146]. 
Очевидно, це залежало від місця перебування козаків: якщо це були 
козаки при рибальстві у Дунайських плавнях, то дотримання 
релігійних обрядів було фізично неможливим.  

Роль волоських священників у релігійному житті задунайських 
запорожців є великою. Оплачували участь у бойових діях  
і відраховували кошти на січові потреби волоські воєводи, таким 
чином утримували й священників. Так, зокрема, у березні 1802 р. 
воєвода давав гроші для закупівлі продовольства двом тисячам 
козаків [2, с. 674], вже 1826 р. козацькому капітану сплачували на 
місяць – 100 курушів, хорунжому і чаушу – по 50, сотнику – 30, 
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священнику – 25 [17, с. 381–382]. Деякі документи дозволяють 
припустити, що територією, з якої збирали податки на утримання 
козаків протягом 1800–1804 рр., була територія воєводи Волощини 
(Eflakvoyvodası) [2]. 

Пов’язували козаків із патріархатом й особисті контакти. Так, 
протягом 1817–1818 рр. запорожці разом із кошовим отаманом 
Семеном Морозом працювали на будівництві шлюзів та земляних 
роботах у Константинополі. Після Константинополя він побував на 
Святій Горі Афон і став архімандритом в одному із грецьких 
монастирів. Згодом знов повернувся на Січ, де був вдруге обраний 
кошовим отаманом близько 1824 р. У свою чергу і афонський 
архімандрит Філарет побував на Січі [9, с. 54–55]. 

Отже, сталі зв’язки українського козацтва із Вселенським 
патріархатом у Стамбулі протягом ХVІІІ–початку ХІХ ст. мають 
достатнє підтвердження історичних джерел. А відтак й релігійна 
історія південноукраїнського регіону набуває іншого забарвлення  
і потребує подальшої уваги, позбавленої політичних міфологем. 
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Південь України, Північне Причорномор’я з початку ХІХ ст. і до 

сьогодні виступає українським етнічним «плавильним казаном». 
Західним кордоном цієї території виступає р. Дунай, на сході ‒ північні 
береги Азовського моря. На півночі кордоном виступають території 
м. Бірзули (Подільськ), Первомайськ, Кропивницький, Нікополь, 
Мелітополь до Маріуполя. Протягом двохсот років ці землі приймали 
велику кількість представників різних етнічних спільнот. На початку 
ХХІ ст., після «радянського етнічного спокою», український південь 
знову доєднався до глобального етнічного руху. Історія етнічних 
спільнот південної України є складовою частиною 
історичного наративу Великої України. Український Південь та 
Причорномор’я в 90-ті рр. приваблювали переселенців більшим 
соціально-побутовим анархізмом та архаїзмом, демократичністю, 
певною індиферентністю до представників інших етнічних спільнот. 
Міжетнічні конфлікти в пізньому СРСР і на пострадянському просторі, 
економічні і військові катаклізми «виштовхували» людей до України. 
Так згідно з переписом 2001 р., в Україні, порівняно з 1989 р., вдвічі 
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зросла кількість вірмен (100 тис.), на 20% ‒ азербайджанців (45 тис.), 
на 50% ‒ корейців (13 тис.), вшестеро арабів (6,5 тис.), суттєво 
збільшились громади в’єтнамців, пакистанців, китайців. За різними 
джерелами, в Україні перебувало від 100 тис. до 6 млн нелегальних 
мігрантів [1]. На початку третього тисячоліття Україна була в першій 
десятці країн світу за кількістю мігрантів. Її випереджали США, Росія, 
Германія та Ізраїль. Навіть в умовах війни з Росією, яка триває 
восьмий рік, Україна залишається привабливою як транзитною 
державою, так і привабливим місцем постійного проживання. Так на 
наших очах формується туркменська діаспора. Один із таких народів, 
який обрав Україну для свого проживання і зробив вагомий внесок в її 
культуру, став корейський народ. 

Як вже зазначалось за останнім переписом в Україні проживало 
близько 13 тис. корейців. Найбільша кількість у південних і східних 
областях, і в Криму. В Миколаївській області у 2001 р. проживав 
1751 кореєць, в Херсонській області ‒ 1253 особи, в Криму (до окупа-
ції) ‒ 2877 осіб, у Донецькій області (до окупації) ‒ 1124 осіб. За даними 
посольства України в Республіці Корея, на сьогодні в Україні 
нараховується близько 35 тис. представників корейської національної 
спільноти. Найбільше їх мешкає на території АР Крим (тимчасово 
окупована Російською Федерацією), а також у Херсонській, 
Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

На початку ХХ ст. корейців в Україні було небагато.  
За неточними відомостями, які важко перевірити, в 1920 р. в Україні 
проживали ‒ 61 кореєць, в 1924 р. ‒ 104 (84 у містах). В 1970 р.  
у Миколаївській області проживали 247 корейців. Із них 100 у самому 
Миколаєві. 

В 1937 р. корейці стали першими репресованим народом у СРСР 
21.08.1937 р. Й. Сталін та В. Молотов підписали постанову  
№1428-326 Раднаркому СРСР та ЦК ВКП (б) «Про виселення корей-
ського населення з прикордонних районів Далекосхідного краю».  
В кінці вересня 1937 р. було прийнято ще одну постанову «Про висе-
лення всіх без виключення корейців із території Далекосхідного 
краю». Корейців переселили в Узбекистан ‒ 76 525 осіб і в Казахстан ‒ 
95 256 осіб. Лише у 1956 р. режим спецпоселення був відмінений, 
отримано дозвіл на переміщення територією СРСР. 

Із початку 60-х рр. корейці починають пошуки роботи. Частина  
з них мігрує до Краснодара і Ростова. Зрозуміло, що більшість із них 
працювали в сільському господарстві. В 1965 р. був неврожай  
в Узбекистані, держава забрала весь рис. У тому ж, 1965 р. корейці 
з’являються в Донецькій області в «Великоновосёлковском районе». 
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Велике переселення корейців відбувається в 1966 р. після руйнівного 
землетрусу в Ташкенті. Невелика частина селиться в містах.  
Але більшість зосереджуються на сезонних роботах у сільському 
господарстві. За інформацією жителів с. Лиса Гора (колишній 
Первомайський район, Миколаївської області) перші корейці-
робітники з’явились в селі у 1973 р. За усними домовленостями із 
головами колгоспів і головою сільради, їм, напівзаконно, виділяли 
кілька десятків гектарів землі для вирощування цибулі. В жодних 
документах і звітах вони не вказувались як працівники. Офіційно на 
цих полях працювали бригади колгоспниць села. Певна частина 
вирощеної продукції, записувалась на баланс колгоспів, а інша 
частина ставала, в умовах «соціалістичної» економіки, власністю 
корейської бригади. Сама бригада шукала шлях реалізації врожаю.  
Як правило, здавали в той же колгосп, але за «інші» гроші. Сезонні 
робітники вигравали за рахунок інтенсифікації праці. Необтяжені 
домашньою господарською роботою вони формувались у бригади  
 жили в лісополосах, на краю поля. Будували легкі літні споруди 
(«шалаш», «курінь», «халабуда»), а швидше укриття від дощу. 
Окремо стояли «житлові» укриття з нехитрим скарбом, окремо 
«кухня» та «їдальня». Робота в полі починалась із сходом сонця  
і продовжувалась до заходу, з перервами. З другої половини 70-х рр. 
корейські бригадири почали підпільно залучати на 
сільськогосподарські роботи селян із сучасної Молдови. Криті 
вантажівки, долаючи міліцейські пости по трасі Кишинів‒Кіровоград, 
розвозили селян по півдню України. На Миколаївщині корейці 
вирощували в основному цибулю. У них врожаї завжди були гарні  
і працівники отримували «непогані» гроші. До середини 80-х рр., 
тобто близько десяти-п’ятнадцяти років, усі ці сезонні роботи були 
напівлегальні і напівзаконні. З початком «горбачовських» реформ  
у 1985 р., вони набувають певного законного способу. Але слід 
зазначити, що за великим рахунком, т. зв. радянське керівництво 
разом із «КГБ» та «ОБХСС» знало про ці речі. Але необхідність 
виконання т. зв. «плану» і можливі певні «подарунки» переважали 
соціалістичну законність і комуністичну принциповість. Із кінця  
80-х рр. і всі 90-ті рр. корейці уже масово і не криючись з’являються 
на полях півдня України. Особливо в часи, коли земля ще була 
колгоспна, не розпайована, та її можна було здавати в оренду.  
До земельної реформи Л. Кучми, перші українські латифундисти, 
голови колгоспів, здавали великі масиви земель в оренду першим 
українським фермерам ‒ корейцям. Саме вони в складні 90-ті рр. 
показували зразки інтенсивного сільськогосподарського виробництва, 
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відносно великих заробітків, скромного публічного життя, не 
виділяючись серед «нових» українських бізнесменів. Після 
розпаювання земель ситуація змінилась. Але вже у 2000-ні рр. самі 
корейці наймають бригади сезонних працівників і забезпечують 
цілорічне вирощування овочів (томати, огірки) і сезонних овочів ‒ 
цибуля, морква, і сезонних фруктів ‒ кавуни, дині. В ці ж роки  
і корейська молодь переміщується у місто, а частина перебирається  
в Південну Корею на заробітки. Там вони мають можливість із 1999 р. 
працювати за п’ятирічною трудовою візою. Більшість старшого 
покоління проживає в селах. В 2014 р. частина корейців, що 
проживали в Донецькій та Луганській областях, тікаючи від 
російської агресії переїхали до Запорізької та Херсонської областей  
і розселились у сільській місцевості. 

Більшість корейців Північного Криму (Джанкойський район) 
залишились на місці. Великою проблемою на тимчасово окупованих 
районах Донецької, Луганської областей та в Криму є пасторська 
служба. Корейці ‒ протестанти. Російська окупаційна і місцева теро-
ристична влада ставляться з недовірою до будь-якої церкви крім РПЦ. 

Представники корейської спільноти мають гарні позиції  
в соціально-політичному житті України. Серед самих відомих 
Олександр Сін, міський голова Запоріжжя. В Миколаєві 
найвідомішими корейцями стали Василій Лі (1937‒1996) та Василь 
Пак (1947‒2014). Василій Лі ‒ доктор економічних наук, завідувач 
кафедри економіки і організації виробництва. Один із засновників 
вищої економічної освіти в Миколаєві. Перший декан економічного 
факультету (1993 р.) Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова. Василь Пак ‒ відомий миколаївський 
хореограф, керівник ансамблю «Ритми планети», знаний та 
улюблений педагог. В 1992 році в Миколаєві була створена Асоціація 
корейців. Діють дві церкви. В одній із шкіл відкрили центр корейської 
культури. До певного часу діяли курси корейської мови в одному із 
ЗВО Миколаєва. За останні два-три роки з’являються магазини 
корейської косметики. А в вересні 2019 р. велика корейська компанія 
Posco International побудувала новий зерновий термінал у порту 
Миколаєва. Черговим досягненням корейської громади стало 
призначення, з 25.11.2020 р., на посаду Голови Миколаївської 
обласної державної адміністрації Віталія Кіма (13.03.1981). 

Історія корейської спільноти в Україні досить цікава  
і захоплююча. Адже не всі народи змогли зафіксувати в національній 
культурі іншого народу свої цікаві страви, і стати зразком для 
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наслідування в певних сферах діяльності. Історія «Карьо-сарам»  
в Україні ще не написана і чекає своїх дослідників. 
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Одной из самых интересных и постоянно развивающихся 

лингвистических областей является ономастика. Еще 30–40 лет назад, 
когда ономастические исследования практически сводились  
к топонимике, географы считали ее разделом географии, а историки – 
разделом истории. Разноречивые толкования статуса ономастики 
ушли в прошлое, поскольку исследователи на практике убедились, 
что это действительно лингвистическая область, поскольку она 
изучает слова. Но огромный интерес к этой области лингвистики 
обусловлен ее непосредственными (и опосредованными) связями  
с историей общества, отражающего в собственных именах все этапы 
своего развития. 

Известнейший ученый, посвятивший большую часть научных 
исследований проблемам ономастики, Ю.А. Карпенко указывал на 
необходимость выхода за пределы языка в экстралингвистические 
сферы при изучении и описании ономастических объектов [3, с. 5].  
Он предложил разделить все топонимы на пять групп: 1) глобальные 
названия, известные носителям разных языков; 2) интернациональные 
или межрегиональные названия, распространенные как минимум  
в нескольких языках; 3) национальные названия, существующие  
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в речи всех носителей одного языка; 4) контактные названия, 
известные группам носителей двух соседних языков; 5) локальные 
названия, употребляемые на части территории одного языка. 
Конечно, довольно часто происходит смешение или миграция 
номенов из одной группы в другую, но в состав языка входят они все. 

Дискуссионным аспектом проблемы, условно обозначаемой 
appellativa – onoma, является иерархичность различительных 
признаков собственных и нарицательных имен, определение 
проблемы «переходной» зоны между собственными и нарицатель-
ными именами. Особую сложность вызывают топонимы, поскольку  
в качестве апеллятивов для них часто выступают имена 
нарицательные, которые становятся именами собственными, 
довольно часто сохраняя и фонетические, и морфологические 
признаки в полном объеме. 

Целью нашей работы является анализ экстра- и интралингвис-
тических процессов, происходящих в ономастической системе языка, 
выявление специфики функционирования ойконимов в языкеи речи, 
обусловленной возникающей ономастической омонимией, 
классификация видов омонимии и способы ее преодоления. 

Для того, чтобы лучше представить специфику ойконимов, 
нужно определить их место в дихотомии «имя собственное – имя 
нарицательное». 

В чем сущность имени собственного? О. Есперсен отмечал, что 
«с лингвистической точки зрения невозможно провести 
демаркационную линию, поскольку различие здесь количественное,  
а не качественное». Здесь зеркально отражена позиция Есперсена  
в сравнении с точкой зрения Дж. Милла [9], что имена собственные 
имеют большее значение, чем нарицательные, ибо обладают большим 
количеством признаков. Концепция А. Белецкого подчеркивает 
функциональное назначение имени собственного: 1) функцию 
классификации, обобщения (фамилии, названия этнических групп, 
переходный пласт); 2) функцию индивидуализации [1, с. 63] 

Ю.А. Карпенко [4] считает, что промежуточных явлений между 
собственными и нарицательными названиями не существует. Каждое 
имя в каждом случае его употребления является либо собственным, 
либо нарицательным. Мы присоединяемся к точке зрения лингвистов, 
которые, признавая отсутствие иерархии в списке различий между 
собственными и нарицательными именами и явное смешение языка  
и речи, тем не менее на уровне языка главным, основополагающим 
различием считают масштаб имени. В собственных именах он равен 
единице: собственное имя всегда обозначает один, единичный 
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предмет. Нарицательное имя всегда больше единицы, семантика 
нарицательного имени суть множество – она охватывает все 
предметы данного вида, все его свойства. Именно поэтому дихотомия 
«имя собственное – имя нарицательное» ограничивается только 
существительными, а внутри этого класса – только названиями 
считаемых предметов. 

Из этого главного различия происходят такие различительные 
признаки. 

Во-первых, специфика реализации собственных имен в единицах 
мышления. Для нарицательного имени единицей мышления является 
определенное понятие, а для имени собственного – единичное 
понятие, представление и даже зрительный образ. Отсюда 
повышенная предметность собственных имен. Ю.А. Карпенко 
сравнивает собственные имена с «языковыми этикетками 
предметов» [6, с. 229], тогда как о нарицательных названиях этого 
сказать нельзя. 

Во-вторых, как отмечает Е. Курилович [8, с. 112], «нарицатель-
ное имя обозначает, а имя собственное называет». Знаковость 
собственных имен мощно коррелирует с их повышенной 
предметностью и словообразовательным своеобразием данных 
единиц языка. 

Третий различительный признак – интернациональный характер 
собственных имен (об этом мы говорили в своей статье «К вопросу  
о семантических параметрах собственных имен (на примере 
морфологической омонимии в составе антропонимов») [2]. 
Интернациональность собственных имен ярко иллюстрирует 
дивергентные процессы, происходящие в языке: вначале собственное 
имя называет один предмет, имеющий четкую локализацию.  
Как только сведения об этом предмете выходят за пределы одного 
языка, уже существующее название данного предмета берется  
в готовом виде и становится заимствованным. Практически все 
собственные имена могут стать потенциальными интернационализ-
мами, переходя из языка в язык с сохранением своей звуковой формы, 
а точнее – лишь с теми ее трансформациями, которых требует 
принимающая языковая система и языковая традиция. 
Безэквивалентность собственных имен демонстрируется тем 
известным обстоятельством, что от многих языков только они  
и сохранились, проникая в письменные памятники. 

И, наконец, можно говорить о тенденции к разрыву 
обозначающего и обозначаемого в собственном имени (отсюда  
и распространенность замены собственных имен, переименований 
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единичных объектов). Собственные имена легче привести  
в соответствие с изменяющейся действительностью. 

И все-таки ведущим, главным различительным признаком, 
использование которого не оставляет на уровне языка сомнений  
в отнесении лексемы к классу нарицательных или собственных 
наименований, является наличие либо одного носителя (и тогда это 
имя собственное), либо больше чем одного носителя (и тогда это имя 
нарицательное). Все трудные случаи разграничения двух классов – 
это проблемы речи, а не языка 

Сказанное относится не только к топонимии и не только  
к этимологическим изысканиям. Исследование собственных имен 
сплошь и рядом требует экстралингвистической информации. Однако 
не менее сложной и ответственной является работа с лингвистической 
составляющей имени собственного, и, в частности, изучение 
возникающей довольно часто ономастической омонимии. Слова-
омонимы существуют в сознании говорящего как оппозиция, т.е. 
объединение двух различных объектов, связанных таким образом, что 
мысль не может представить один, не представив другой. Единство 
оппозитивных членов всегда формируется при помощи понятия, 
имплицитно содержащего оба противочлена и разлагающегося на 
эксплицитную оппозицию, корда оно относится к конкретной 
действительности. 

Различные группы собственных имен (ойконимы, гидронимы, 
оронимы и т.д.) подвергаются с течением времени самым 
разнообразным трансформациям: они изменяют свой фонетический 
облик и словообразовательную структуру, теряют внутреннюю форму 
(деэтимологизируются), ресемантизируются (случаи переосмысления 
слов) и т.д. Эти изменения обусловлены действием комплекса причин 
как экстралингвистического, так и общеязыкового, а также внутри-
ономастического характера. 

При изучении причин языковых изменений необходимо исходить 
прежде всего из внутренних законов  развития самого языка или его 
соответствующих систем. Совокупность названий населенных 
пунктов (ойконимов) любого региона представляет собой 
специфическую топонимическую систему, в которой сталкиваются, 
взаимодействуют и противоборствуют различные тенденции. Одна из 
них – дивергентная тенденция, направленная на удаление, 
обособление ойконимов от апеллятивной лексики, в недрах которой,  
в конечном счете, возникли все собственные имена. Тенденция  
к дивергентности ойконимов  объясняется, в частности, тем, что 
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апеллятивы и производные от них топонимы являются 
омонимичными единицами. 

Омонимия между названиями населенных пунктов  
и нарицательными именами (назовем их экстраономастической 
омонимией) мешает ойконимам выполнять их адресно-указательную 
функцию. Язык стремится устранить экстратопонимическую 
омонимию. Отапеллятивные простые ойконимы типа Сокол, Роща, 
Поляна представляют собой наименее стойкую, легко поддающуюся 
трансформациям группу. Поэтому их число невелико. 

Дивергентная топонимическая тенденция проявляется в подборе 
лексем. Легко топонимизируются слова иноязычного генезиса.  
В анализируемом топонимическом регионе имеются простые 
ойконимы иноязычного генезиса, составляющие около 1% всего 
массива: Чадырлунга, Богтенга, Кихть и др. Аналогичная картина 
наблюдается в топонимии разных языков, например, болгарские 
топонимы Копака<рум. kopac «гора», Петриша<рум. pietris «мелкий 
камень», Гьола<тур.gol«озеро», Баира<тур.bayir «холм». 

Кроме лексико-семантического способа преодоления экстра-
топонимической омонимии, в разных языках с топонимизирующей 
целью используются фонетические средства: изменение ударения, 
метатеза, диссимиляция, иные способы изменения звуковой формы 
слова. Болгарский исследователь И. Заимов отмечает, что во многих 
болгарских топонимах ударение падает на предпоследний слог, тогда 
как в коррелирующих апеллятивах под ударением находится 
последний слог, ср. Даба и даба, Лома и лома, Трапа и трапа, Цера  
и цера [4, с. 28] 

Чаще всего топонимическая маркировка достигается путем 
использования специальных суффиксов-топоформантов. Последние 
берутся из общеязыковых средств, но, попав в сферу ономастики, они 
теряют свойственное им значение и приобретают новое, 
топонимическое. Так, в деминутивных суффиксах может исчезнуть 
значение уменьшительности при выполнении ими функции 
топонимизации апеллятивов, ср. гора и Горка, хутор и Хуторок, 
город и Городок; ср. болгарские топонимы вир и Вирчето, габрак  
и Габрачето, орех и Орехчето. С. Роспонд, анализируя отдельные 
топонимы данной структуры, приходит к выводу, что они 
представляют собой простые непроизводные образования, ибо имеют 
коррелятами деминутивные образования среди апеллятивов, ср. 
польск. Most, Mostek. Этот вывод справедлив при этимологическом 
анализе, однако при помещении деминутивных образований  
в соответствующие топонимические ряды можно сделать вывод: 
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уменьшительные суффиксы, как и другие форманты, выполняют 
топонимическую дифференцирующую функцию. 

С топонимизирующей функцией употребляется форма 
множественного числа, ср. топонимы Pluralia tantum Нивы, Ручьи  
и т.п. Топонимизирующая обособляющая функция увеличивается при 
использовании деминутивов в плюральной форме: Дубки, Горки, ср. 
болг. Стубличките, Върбички, Локвичкити.  

Важное значение в преодолении омонимии имеют синтаксические 
средства языка, в частности, конструкции «предлог места + имя 
существительное». Топонимизация таких образований увеличивается 
при отличии их от исходных апеллятивов: Замох (а не за мхом), 
Подберезка (а не под березкой), Подгорка, ср. болг. Зад Садина, Над 
Друма, Под Баба. Довольно часто обособление таких конструкций 
приводит к слиянию их в одну тополексему. Нередко цельнооформлен-
ность наименования завершается добавлением к нему топонимических 
суффиксов и возникновением образований типа Загорье, Межозёрье, 
Забережье. Можно говорить о создании и функционировании особых 
структурно-словообразовательных моделей. 

Исходные апеллятивы топонимизируются и путем расширения 
дополнительными словами, чаще всего определениями, что приводит 
к возникновению составных ойконимов «имя прилагательное + имя 
существительное»: Белый Ручей, Теплый Ручей, Высокая Гора, 
Зеленый Берег и др., ср. болг. Голям Извор, Бел Камен, Вълче Поле. 
Пользуясь терминологией Л. Блумфилда, такие образования можно 
назвать экзоцентрическими конструкциями, поскольку значение 
результирующего словосочетания не представляет собой сумму 
значений его непосредственных составляющих. Значение данных 
словосочетаний иное: они являются названиями селений, и именно  
в этом заключается их обособление. 

Экстраономастическая омонимия и пути ее преодоления, 
безусловно, важный аспект изучения ономастики. Не менее 
актуальным вопросом является анализ фактов интерономастической 
омонимии, возникающей между различными ономастическими 
классами, например, между антропонимами и топонимами, ср. 
топонимы отантропонимического происхождения Борис-Глеб, 
Венера, ср. болг. Богдан, Груля, Турзуна, Фериза. Следует отметить, 
что в подавляющем большинстве случаев отантропонимические 
топонимы оформлены при помощи различных топоформантов: 
Абрамово, Васино, Калинино. Любопытную группу составляют 
отантропонимические топонимы на -иха: Борисиха, Емельяниха. 
Подобные топонимы женского рода, но образованы от личных имен 
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мужского рода. Эта особенность содействует превращению суффикса 
-иха в топоформант (ср. также названия населенных пунктов 
Разноглядиха, Чертиха). 

Дивергентные топонимические тенденции сочетаются с конвер-
гентными процессами самой топонимической системы, связанными 
со стремлением организовать, упорядочить, систематизировать 
гетерогенные, разноструктурные и разноязычные топонимы. 
Ю.А. Карпенко пишет: «Действие топонимической системы 
направлено прежде всего не на то, чтобы отдалить топонимы друг от 
друга, а, как это ни парадоксально, на то, чтобы сблизить их между 
собой [5, с. 52]. Чем активнее действует топонимическая система, тем 
значительнее ее дивергентные процессы и тем отчетливее 
проявляются внутри топонимические конвергентные силы. 

Конвергентные процессы многоплановы. На лексическом уровне 
их действие проявляется в ограничении семантических полей, 
используемых с номинативной целью, в выделении доминирующих 
тополексем, многократно повторяемых при создании новых 
наименований, что приводит к появлению омонимов. На структурно-
словообразовательном уровне в результате действия конвергентных 
процессов выделяется несколько основных моделей, ограниченное 
число доминирующих топонимообразующих аффиксов. В результате 
анализа ойконимов Одесской области выявлено доминирование 
суффиксов -ово, -ино. 

Давление топонимической системы, направленное на взаимное 
уподобление составляющих ее образований, приводит к их 
значительным трансформациям. При этом корневая часть 
собственных имен менее подвержена нивелирующему воздействию, 
чем аффиксальная (прежде всего суффиксальная). Взаимно 
уподобляясь, генетически разнородные суффиксы превращаются  
в единый топоформант, отличающийся продуктивностью. Немецкие 
имплицитные топоформанты –itz/witz возникли из ряда славянских 
суффиксов: Baderitz<Podgrodici; Chemnitz<Kamenica.  

Таким образом, дивергентно-конвергентные процессы 
топонимической системы, направленные на обособление ойконимов от 
апеллятивной лексики и уподобление топонимов между собой, 
вызывают вторичную омонимию. Такую разновидность омонимии 
можно назвать интратопонимической. Вторичная 
интратопонимическая омонимия нередко преодолевается так же, как  
и первичная омонимия между собственными и нарицательными 
именами. Интратопонимическая омонимия устраняется путем 
фонетических (resp. орфографических) средств, например, меной 
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ударения. Дифференцирующую функцию может выполнять также 
категория числа: Пожарище, Пожарища. Нередко интратопони-
мическая омонимия преодолевается путем использования названия  
в различных родах: Ягодное, Ягодная; Заречная, Заречное, Заречный.  

Добавление дифференцирующих элементов к ойконимам-
омонимам также препятствует возникновению омонимических пар. 
Эти дополнительные слова нередко составляют бинарные оппозиции, 
образуя микросистемы: верхний – нижний, старый – новый, большой – 
малый, например, Большая Долина – Малая Долина, Верхнее Сергеево – 
Нижнее Сергеево. 

Конвергентная топонимическая тенденция проявляется здесь 
довольно отчетливо: с дифференцирующей целью употребляются 
лексемы из замкнутых семантических полей, которые устраняют 
омонимию, но сохраняют единообразный облик всей системы. 
Являются ли подобные бинарные оппозиции антонимичными? 
Например, И.И. Ковалик [7, с. 16] полагает, что среди собственных 
имен нет антонимов, однако многочисленным противопоставлениям 
типа Большая Долина – Малая Долина, Большая Медведица – Малая 
Медведица трудно отказать в антонимии.  

В настоящей статье мы попытались проанализировать лишь 
отдельные, наиболее распространенные тенденции формирования  
и трансформации ономастической системы. Сравнительный анализ 
топонимического материала из разных языков, разных регионов 
позволит расширить и углубить поставленные вопросы. 
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Українська гуманітарна інтелігенція була головним рушієм 

українського культурного відродження 1920 рр. Саме вона стала 
згодом об’єктом сталінських репресій у період зростання жорсткого 
ідеологічного диктату та репресій радянських каральних органів. 
Український «червоний ренесанс» 1920 р скориставшись політикою 
«українізації», обходячи чи пристосовуючись до ідеологічних 
установок більшовицького режиму, поширився у всіх галузях 
культури. Особливо цікавою і плідною була праця інтелігенції у галузі 
кіно. Це було пов’язано також із існуванням самостійної від 
московського центру у 1922–1930 рр. організації, яка зосередила  
в своїх руках кіновиробництво, прокат, рекламу та кінопресу – 
Всеукраїнське фото-кіноуправління (ВУФКУ). Навколо нього та 
кінофабрик у Одесі, Ялті, а згодом і Києва, сконцентрувались не лише 
відомі кіно-митці, а й письменники, художники. 

Провідну роль виконувала, до початку побудови і роботи Київської 
кінофабрики, в УСРР Одеська кінофабрика. На ній творили провідні 
режисери, сценаристи, художники, письменники 1920 рр.: О. Довженко, 
Ю. Яновський, М. Бажан, М. Семенко, Л. Курбас та інші.  

Серед них, менш відомим, але який також залишив помітний слід 
в українській культурі, був письменник, редактор, перекладач Олекса 
Петрович Варавва (1892–1967 рр.). Його постать у контексті розвитку 
культури та письменницьку творчість вже розглядали дослідники та 
краєзнавці [12; 14; 15; 21]. Втім його діяльність у кінематографі ще не 
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була у полі зору дослідників. У той же час про діяльність і здобутки 
ВУФКУ вже є дослідження [5] та каталоги виставок [10]. Кінознавство 
вже напрацювало дослідження та джерела з кіновиробництва  
у 1920 рр. в УСРР, зокрема і про журнал «Кіно» [11]. 

Метою дослідження є показ роботи в українському кінематографі 
Олекси Варавви (Кобця), зокрема і на Одеській кінофабриці, де він 
був головним редактором у 1928–1930 рр. 

У некролозі Олекси Варавви в «Українському православному 
слові» отець Нестор Столярчук називає його «одним із дослівно 
жменьки письменників Великого відродження 20-х років, яким 
пощастило перейти неушкодженими через сталінське пекло, не 
зрадивши своїх національних ідеалів, і вирватися з нього...» [22, с. 25]. 
Але в ньому, як і в інших дослідженнях, практично не згадується про 
роботу О. Варавви на Одеській кінофабриці. Так само не згадується цей 
короткий період у творчому житті у передмові до мюнхенського 
видання «Записок полоненого» 1959 р. Михайла Лози [13, с. V–XVI]. 

Всеукраїнське фото-кіноуправління створено 13 березня 1922 р. 
із Всеукраїнського кінокомітету при Народному комісаріаті 
освіти [10, с. 35]. І так воно залишалось автономним до 13 лютого 
1930 р. , коли було створено Радою народних комісарів СРСР 
Всесоюзне кіно-фотооб’єднання («Союзкіно») і українське кіно 
втратило самостійність, перетворившись на державний трест 
«Українфільм», який було виведено із відання Народного комісаріату 
освіти УСРР і підпорядковано Союзкіно [10, с. 6].  

Одеська кінофабрика була створена як Перша кінофабрика 
ВУФКУ на базі націоналізованих більшовиками приватних 
дореволюційних кіностудій Харитонова, Борисова і Гросмана.  
Тоді ж була створена у Ялті Друга кінофабрика ВУФКУ на основі 
кіностудій Ханжонкова і Єрмольєва. Київську кінофабрику (третю  
у складі ВУФКУ) почнуть будувати у квітні 1927 р. і перший її фільм 
вийде на екрани у лютому 1929 р. [10, с. 45]. 

Організаційна і економічна самостійність ВУФКУ, залучення 
кращих кінематографічних та літературних сил сприяли швидкому 
зростанню кіновиробництва в УСРР (у 1922 р. знято 4 фільми,  
а у 1927 р. – близько 20). Зросла і мережа кінотеатрів (1925 – 311, 
1929 р. – 2136), які підпорядковувались також управлінню. ВУФКУ  
у 1927 р. випустило понад третину фільмів СРСР. Також у Одесі було 
створено у 1924 р. перший кіноосвітній заклад – Одеський державний 
технікум кінематографії [10, с. 35]. Популярності кіно сприяв і вихід 
профільного журналу «Кіно» (до лютого 1932 р. на першій сторінці 
зазначалось «журнал української кінематографії»). Спочатку він 
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видавався у Харкові (1925 р), потім – у Києві (1926–1932 рр.) та знову 
у Харкові (1932–1933 рр.) [11, с. 5]. До нього редакторами, 
сценаристами ВУФКУ працювали М. Семенко, Ю. Яновський [4], 
І. Бабель, О. Досвітній, О. Вишня, М. Йогансен [10, с. 67].  
Саме Михайль Семенко – лідер київських футуристів, прийшовши у 
ВУФКУ, запросив багатьох літераторів із якими товаришував, а також 
і сперечався, а потім – і до Одеси на кінофабрику. Це призвело до 
притоку літераторів сценаристами у кіновиробництво. Зокрема  
і М. Бажана, який очолив журнал «Кіно» [23, с. 20]. Можна 
погодитись із авторами і кураторам виставки та каталогу «ВУФКУ. 
Lost&Found», що організація мала економічну успішність, культурну 
автономію та інклюзивну кадрову політику. Вона стала 
експериментальним майданчиком для авангардних течій і залучила 
найпрогресивніші мистецькі сили [10, с. 10]. 

Зусиллями митців ВУФКУ, у першу чергу Одеської кінофабрики, 
було створено масову моду, запит на кіновиробництво. Захоплення 
кіно призводить до того, що з’являється велика кількість аматорів, 
бажаючих зніматись у кіно. І журнал «Кіно» відмовляє від 
кінематографічної діяльності. А директор Одеської кінофабрики 
Павло Нечес видає книжку у 1930 р. «Кіноактори і кіномани», де 
вказує, що ця сторона кіноманії мала негативний ефект [10, с. 35]. 

Загальний бюджет Одеської кінофабрики на 1927 р. становив 
1576566 карб. Із цієї суми 29,5% становила заробітна платня. А вона  
у кіноіндустрії ВУФКУ була у адміністраторів у півтора рази вище 
ніж середня в СРСР у 1926–1930 рр., а у творчих працівників – у два 
рази вище. Завдяки українським літераторам зростає частка 
української тематики – за планами на 1926–1927 рр. вона мала зрости 
від 40 до 80%. Також із 1926 р. були тотально українізовано титри 
фільмів для внутрішнього прокату [10, с. 41, 77]. 

Кіномистецтво у свою чергу також впливало на літературний 
процес. Головний редактор кінофабрики Ю. Яновський пише роман 
«Майстер корабля» [10, с. 77], який фактично показує середовище 
Одеської кінофабрики. Творче середовище , як це часто буває, 
породжувало і конфлікти. І часто це була не особиста творча 
конкуренція, а протистояння ідей та, навіть, міжгрупове (на 
етнічному ґрунті) протистояння. О. Довженко, у анкеті журналу 
«Кіно» у 1928 р. опосередковано вказує на проблеми у літературно-
кінематографічних відносинах: «Припинити політиканство 
літературних груп навколо кіно й довести їм, що їм треба всім 
вчитись» [2; 5, с. 128]. Ось у такій ситуації прийшов на роботу до 
Одеської кінофабрики Олекса Варавва. Про цей період діяльності 
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письменника і редактора збереглось мало матеріалів. Адже він під час 
Другої світової війни залишився на окупованій території, працював  
у газетах Харкова та емігрував на захід. Тому цінними є для 
висвітлення теми матеріали із Меморіально-літературного музею 
братів Вараввів у Канівській гімназії імені І. Франка, які не 
оприлюднювались раніше. Це «Матеріали до кореспонденційної 
автобіографії», укладеної сином письменника Олександром 
Ворониним (Вараввою) у США за його листуванням [18]. А також 
машинописні матеріали до «Записок письменника», які так і не були 
завершені та повністю не публікувались [17]. Олекса Варавва  
з листопада 1928 р. працював головним редактором Одеської 
кінофабрики. За його спогадами, на південь йому рекомендували 
виїхати лікарі [17, с. 6]. 

Вже з кінця 1920 рр. починаються спроби підпорядкувати 
ВУФКУ союзному центру. У березні 1928 р. на нараді в Москві 
йшлося про створення всесоюзного синдикату і підпорядкування 
ВУФКУ Вищій раді народного господарства. У той час українські 
письменники, які були пов’язані з діяльністю управління, звернулися 
з листом до НКО УСРР про загрозу «руїни» української 
кінематографії. Вони скаржились на невдале керівництво ВУФКУ 
Олександром Шубом, запрошення до роботи в управлінні 
другорядних російських «творчих сил». У листі Д. Бузько, 
Г. Шкурупій, В. Атаманюк, М. Ятко вказують, що О. Шуб звільнив 
Ю. Яновського, оскільки вважав його «крамольником»,  
а М. Семенка – за те, що у Харкові той викривав «безгосподарність  
і самодурство, що панують у ВУФКУ» [10, с. 153–156]. 

Звісно, що події на Одеській кінофабриці не залишились поза 
увагою радянських каральних органів. Ще у 1927 р. ДПУ збирала 
компрометуючі матеріали про працівників Одеської кінофабрики 
О. Довженка, Ф. Лопатинського, Д. Демуцького, які, за їх версією, 
планували створити «націонал-шовіністичну» організацію з метою 
посилити «національний антагонізм між українцями і не 
українцями» [10, с. 153]. 

А ґрунтом для протистояння були не тільки кадрові, а і мовні 
проблеми. Як писав у 1929 р. Борис Антоненко-Давидович, із яким 
співпрацював Олекса Варавва, раніше українському діячеві культури  
і «не снилось», що титри у фільмах будуть писати українською мовою, 
не дивлячись на насмішки «всеросійського обивателя». Так само, як  
і факт існування українського кінематографа, ВУФКУ «як окремого 
закладу», що є величезним здобутком. Письменник, задіяний  
у кіновиробництві, вірив, що невдовзі, як і капела «Думка», яка 
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«чарувала» у 1929 р. Західну Європу, так і кінематограф сприятиме 
визнанню української культури у світі. А також він бачив важливу роль 
кінематографа в українізації зросійщених міст України [3, с. 145–146]. 

У згаданій статті Б. Антоненка-Давидовича також бачимо цей 
відгомін боротьби у середовищі кіномитців. Він вказує, що  
у кіновиробництві дуже мало діячів, пов’язаних із загальним 
українським культурним процесом. Для них українське кіно часто 
було трампліном для того щоб вийти на всесоюзний масштаб,  
а «товаришка українізація» обмежується лише титрами: «Окрім 
редакторату, на фабриках наших панує скрізь російська мова. Є навіть 
українські режисери, що не з практичних потреб, а з якихось своїх 
міркувань вважають за доцільне під час роботи в павільйонах 
користуватись тільки російською мовою, а перебуваючи в Москві не 
гребують у розмові з російськими кіно-робітниками серйозно вживати 
слова «хахол», «хахлушечка» [3, с. 154]. Сам факт виходу та тон 
статті у провідному журналі республіки та обговорювані у ньому 
теми, показують гостроту ідейної боротьби в середині кіновироб-
ництва та напругу навколо нього. 

13-14 вересня 1928 р. у Києві відбулась нарада київських  
і харківських письменників із обговорювання тематичного плану 
ВУФКУ на 1928–1929 рр. Були присутні О. Довженко, М. Йогансен, 
Б. Антоненко-Давидович, О. Слісаренко, В. Підмогильний, 
С. Пилипенко, В. Ярошенко, Л. Первомайський. Серед іншого 
М. Йогансен вважав цей план агітаційно-пропагандистським, який 
«загрожує загубити художній фільм». Олександр Довженко 
наголошував , що письменник не може втручатись у постановку 
сценарію, він повинен давати ідею сценарію, а справа режисера його 
оформлювати. Була прийнята і відповідна резолюція [20, с. 15, 16]. 
Валеріан Підмогильний наголошував на обмежених можливостях 
сюжетів для якісного кіно. У рішенні наради застерігалось від 
«малоросійського» підходу щодо тем історичних і рекомендувалось 
запустити у виробництво вже готовий сценарій «Слово о полку 
Ігоревім», фільм, який міг бути «епохальним в історії української 
радянської кінематографії». Зазначимо, що сценарій так і не був 
реалізований [5, с. 129]. 

За словами Олекси Варавви, основним змістом згаданих «Записок 
письменника» серед інших тем мали стати розповіді про Українське 
товариство драматургів і композиторів (УТОДІК), «засноване 
елітою» – М. Кулішем, О. Вишнею, О. Досвітнім, І. Дніпровським та 
іншими, про роботу над перекладами опер та на Одеській кінофабриці 
у співпраці з О. Довженком, І. Кавалерідзе та іншими. Важливим для 
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осягнення тогочасної атмосфери як на Одеській кінофабриці так  
і в українському кінематографі в цілому, є згадана Олексою Вараввою 
5 березня 1959 р. у листі до Дмитра Нитченка ситуація навколо 
фільму «П’ять наречених» (у листі помилково письменник називає 
його «Сім наречених»). Боротьба навколо фільму «побічно» призвела 
згодом до його відходу з Одеської кінофабрики ВУФКУ [18, с. 2]. 

Тут варто зазначити, що режисер цього фільму росіянин Олександр 
Соловйов знімав фільм за сценарієм Давида Мар’яна про події 
Української революції у 1929 р. Сюжет, як і подача матеріалу фільму, 
без сумніву, містить пропагандистські радянські кліше щодо 
української державності, боротьби армії УНР, отаманщини та 
українсько-єврейських відносин у цей час. Як зазначає Лариса 
Брюховецька, яка посилається на стенограму протоколу обговорення 
фільму, картина тоді викликала претензії за відсутність показу класової 
боротьби, сіоністські настрої, показ петлюрівців як гуманних  
людей [5, с. 110–111]. Як бачимо з листування, Олекса Варавва висту-
пав із інших позицій: цю картину він називав «виразно антиукраїн-
ською» і згадував про свою боротьбу проти її постановки [18, с. 2].  
У антиукраїнській спрямованості неважко переконатись переглянувши 
фільм, який є у мережі Інтернет. Шаблонність образів, така характерна  
і для пізніших радянських фільмів, очевидна. Не дивлячись на те, що 
актори, які були задіяні у картині продемонстрували майстерність: 
дві (!) центральні ролі зіграв Амвросій Бучма, а Степан Шагайда втілив 
образ петлюрівського отамана, схожого за одягом і фактурою на 
гетьмана Скоропадського. 

Важливо зазначити, що О. Соловйов був помітним режисером на 
Одеській кінофабриці. Його фільм «Бенефіс клоуна Жоржа» 
показували письменнику і громадському діячеві Анрі Барбюсу січні 
1929 р. в Одесі. Картину він назвав веселою і зворушли-
вою [10, с. 167]. Сам фільм отримав схвальні відгук разом із фільмом 
П. Долини «Новими шляхами» у журналі «Кіно»: «Вони свідчать, що 
глибина тем , які взято для цих фільмів, невичерпана і недосліджена. 
З цих тем найчастіше збирали лише шумовиння... «Бенефіс кловна 
Жоржа», через щабель авантюрно-пригодницьких моментів, доходить 
до трагічності балади, до ліричності у своїх останніх акордах». І хоча 
О. Соловйов «реабілітував», на думку рецензента Миколи Бажана, 
тему громадянської війни, він все ж через незнання українського села 
показував його поверхово [6, с. 6–7]. Цей режисер ставив фільм 
«Троє» (1928 р.) за творам В. Маяковського і поет був незадоволений 
екранізацією [5, с. 144-145; 383–384; 518]. 
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На Одеській кінофабриці у 1928 р. також виявились протиріччя 
між співробітниками-українцями та групою єврейських митців.  
У 1929 р. конфлікт розгорівся у середовищі художнього відділу.  
Але він мав не тільки творчий характер. На цю ситуацію звернув 
увагу у доповідній записці начальник Одеського окрвідділу ДПУ 
Ємельянов, поданій секретарю Одеського округового комітету 
І.А. Мусульбасу. З неї видно, що каральні радянські органи уважно 
слідкували за процесами у «Голлівуді на Чорному морі». Довідуємось 
про існування на кінофабриці української і єврейської груп.  
До першої належали Ф. Лопатинський, Г. Стабовий, І Кавалерідзе, 
В. Радиш (а на нашу думку і О. Варавва). До другої групи, за 
твердженнями ДПУ, належали Г. Рошаль, Моріан, Устінг, М. Зац, 
С. Лазурін (Баєвський). Кожна із груп здійснювала «неприкритий 
національний протекціонізм». І Олекса Варавва, який був керівником 
художнього відділу, і мав найбільшу вагу, підтримував українських 
сценаристів, режисерів. Протистояння призвело до звільнення 
режисера М. Терещенка і Б. Шаранського (одного із авторів фільму 
«Сумка дипкур’єра»). У доповідній, на нашу думку, дещо 
перебільшують національну складову цієї боротьби. На це вказують  
і посилання, що на кінофабриці не допускали митців-росіян,  
а єврейська група намагалась ставити картини «єврейського змісту».  
І винуватцями такої ситуації документ ДПУ називає саме 
«натхненників українського шовіністичного угрупування» і особливо 
виділяють у ньому сценариста К. Попонника [16, с. 104–106]. 

Взаємне проникнення видів мистецтва у кінематографі 
призводило до цікавих проектів. На початку 1929 р. Іван Кавалерідзе 
запропонував ідею фільму «Перекоп». Саме О. Варавва звернувся до 
Ю. Тютюнника, якого просив написати сценарій (лібрето). Із листа 
Ю. Тютюнника до М. Йогансена довідуємось, що 12 лютого під час 
перебування у Харкові Олекса Варавва особисто заходив до 
колишнього українського генерала і запрошував до Одеси та 
пропонував підписати відповідну угоду [5, с. 399–400]. У листі  
26 лютого 1929 р. з Одеси О. Варавва писав, що його чекають на 
кінофабриці для спільного написання з М. Йогансеном лібрето 
сценарію згаданого фільму. І.Ю. Тютюнник обіцяв приїхати на 
кінофабрику для ознайомлення з режисером І. Кавалерідзе та 
роботою над фільмом [26, с. 509]. У «Записках письменника» Олекса 
Варавва зазначає, що Юрій Тютюнник працював у Харкові  
у Народному комісаріаті зовнішньої торгівлі у Держпромі і за його 
сценарієм було зроблено «одну видатну українську кінокартину» 
(очевидно мав на увазі фільм «П.К.П.») [17, с. 6]. Але український 
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генерал не зміг написати сценарій, адже саме 12 лютого 1929 р. 
Ю. Тютюнника було заарештовано. 

Повернувся до Харкова Олекса Варавва на початку 1930 р., «щоб 
заселити пайову квартиру в новозбудованому будинку письменників 
«Слово». Згодом із Одеси повернулись родина та речі [17, с. 8].  
І надалі О. Варавва не полишав зв’язку з кіномистецтвом: працював 
як автор сценаріїв, як кінокритик. У журналі «Кіно» у 1932 р. він 
опублікував аналітичну статтю «Про роботу зі сценарними кадрами». 
У ній він пише про добре відому йому сферу – участь українських 
письменників у сценарній роботі: з 88 наявних у роботі на той час 
сценаріїв авторами 57 були письменники. Водночас О. Варавва 
пропонував для покращення роботи сценаристів організовувати 
зустрічі з режисерами, семінари і диспути сценаристів, а також 
навчання сценаристів для ліквідації їх «технічної не писемності»  
у кіновиробництві [7, с. 6–7]. У 1932 р. за сценарієм Олекси Варавви 
режисер Лазар Френкель поставив фільм «Ой люлі-люлі, дитино...» 
про організацію піонерського загону у міжвоєнній Польщі  
у прикордонній смузі та заворушення на цегельному заводі. Журнал 
«Кіно» закидав авторам недостатній показ ролі комуністів  
у бунті [5, с. 129–130, 388]. Достатньо схвальні відгуки отримав фільм 
у 1933 р. [1]. 

У тому ж 1932 р. Олекса Варавва знову працював разом із Лазарем 
Френкелем над фільмом за літературним твором Григорія Косинки 
«Червона хустина» [8, с. 12–13]. Про це писав і сам режисер [24, с. 14]. 
А журнал «Кіно» публікував кадри [25, с. 5] та уривок із сценарію цього 
фільму [9]. Також у 1932 р. режисер Б. Тягно у Баку знімав фільм 
«Вирішальний старт» (сценарист В. Охріменко) на тему розвитку 
радянської промисловості. І повідомлялось, що на головні ролі 
запрошено акторів-новачків: директора заводу мав грати О. Варавва,  
а робітницю – М. Маєвська [19, с. 24]. Хоча поки що не вдалося за 
іншими джерелами перевірити цю інформацію. Фільм був закінчений 
того ж року [5, с. 372–373].  

Таким чином, можна зробити висновок, що письменник, редактор 
і перекладач Олекса Петрович Варавва (Кобець) у кінці 1920 – на 
початку 1930 рр. брав активну участь у кіновиробництві. Зокрема 
плідним було його перебування на посаді головного редактора 
Одеської кінофабрики. Працюючи як сценарист, організатор 
кіновиробництва, він був залучений до ідейної боротьби українських 
митців за тематичну та творчу свободу. Також до протистояння 
ідейних та національних угруповань на Одеській кінофабриці, що 
стало причиною залишення ним згаданої посади. І після завершення 
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роботи на Одеській кінофабриці Олекса Варавва не полишав праці  
в українському кінематографі. 
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Протягом 2005–2019 рр. нами було опубліковано 14 статей, 

присвячених становищу етнічних груп Таврійської губернії під час 
революції 1917 р., де основним джерелом інформації виступила 
щоденна сімферопольська газета «Южные ведомости». Дослідницька 
оптика революційних подій охопила понад 13 громад (поляки, 
караїми, українці, білоруси, кримчаки, латиші, естонці, вірмени, 
болгари, серби, греки, німці, кримські татари та інші), кожна з яких із 
різним рівнем активності відрефлексувала на падіння царату й нові 
виклики часу. Найбільш випукло часопис змальовував громадсько-
політичну діяльність кримських татар, українців та євреїв, що було 
цілком логічно, зважаючи на питому вагу згаданих народів в етнічній 
структурі населення регіону. Не випадково чималу частину газетної 
площі займали дописи не лише про участь кримських татар та євреїв  
у національних заходах, муніципальних кампаніях, виборах до 
Всеросійських Установчих зборів тощо, але й відбивалися сюжетні 
лінії щодо культурних запитів, передусім в освіті. Відтак 2019 р. світ 
побачила окрема публікація з окресленої тематики [1]. 
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Джерельний потенціал «Южных ведомостей», який неодноразово 
характеризувався у згаданих текстах, дозволяє поповнити банк 
історичного досвіду ще одним дослідженням, у центрі уваги якого 
перебуває питання організації культурницького простору. Адже етно-
політичний вимір Російської та Української революцій 1917 р., хоч  
і представлений цілою низкою публікацій [2–4], у тому числі 
монографій, що побачили світ останнім часом [5], розкритий лише 
частково й залишається актуальним досі. Сказане значною мірою 
стосується і єврейської громади Таврійської губернії, навіть попри 
наявність спеціальних праць [6–12]. Адже виділена проблематика не 
стала предметом досліджень. Натомість перебіг подій протягом не 
лише першого року революції, але й у подальшому, значною мірою 
був пов’язаний з питаннями, що лежали у площині боротьби за 
національно-культурну автономію низки етносів. Яскравим 
прикладом зазначеного стало проведення у Києві у вересні 1917 р. 
З’їзду поневолених народів, на який з’їхалися десятки делегатів від 
різних етнічних груп ексімперії. 

Відтак ставимо за мету з’ясувати, у який спосіб єврейські 
громади Таврійської губернії вирішували питання організації 
шкільної та позашкільної освіти, бібліотечної справи, театрального  
і мистецького життя та інших аспектів формування культурницького 
простору. Задля її досягнення плануємо вирішити наступні 
дослідницькі завдання – виявити максимальну кількість газетних 
дописів щодо визначеної теми, встановити прізвища активістів, які 
здійснювали відповідну роботу в царині культури, з’ясувати головні 
тенденції у згаданому напрямі. 

Перші газетні публікації про формування порядку денного навколо 
культурницької тематики побачили світ у першій половині весни 
1917 р. Так, на сторінках «Южных ведомостей» повідомлялося, що  
у Сімферополі група вчителів єврейських початкових шкіл запросила 
усіх колег на організований ними 12 квітня (30 березня) захід, що мав 
пройти у приміщенні жіночого професійного училища 
(вул. Пушкінська). На ньому педагоги планували заслухати питання, 
пов’язані з обговоренням проєкту статуту професійної спілки вчителів 
та організації об’єднаної ради єврейських училищ міста [13, 30 марта]. 
Ще за тиждень «Южные ведомости» інформували читачів про 
створення у Сімферополі відділу Всеросійської єврейської учительської 
спілки [13, 7 апреля], що дає підстави висунути припущення щодо 
успішності попередньо проведених підготовчих заходів, у тому числі 
анонсованих вище. За місяць відділення згаданої організації було 
сформовано у Феодосії. Вона взяла участь в різноманітних заходах,  
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у тому числі делегувала представницю на губернський з’їзд. Нею стала 
п. Краснова (школа Є. Абрамовича) [13, 29 апреля]. 

Питання вдосконалення освітнього процесу дискутувалися і на 
дотичних майданчиках. Так, 18 (5) квітня у приміщенні училища 
«Нер-Гомід» під керівництвом рабина Б. Кречмера відбулося 
велелюдне зібрання єврейської громади міста. Метою заходу стало 
обговорення «вельми важливого питання» про облаштування при 
згаданому навчальному закладі зразкового ремісничого училища.  
Для додаткової аргументації на користь висловленої ідеї Б. Кречмер 
повідомив присутніх, що він уже заручився підтримкою відомих 
філантропів, які пообіцяли виділити для реалізації проєкту значні 
кошти [13, 9 апреля]. 

Вже у другій половині весни 1917 р. релігійні установи надавали 
прихисток охочим вивчати рідну мову, літературу та історію. Так,  
у приміщенні талмуд-тори [1] губернського центру 8 травня  
(25 квітня) відчинилися двері вечірньої школи. За даними газети на 
заняття зголосилося понад 100 осіб, яких об’єднали у 5 груп залежно 
від рівня володіння мовою [13, 22 апреля, 27 апреля]. Товариство 
любителів рідної мови з’явилося й у Феодосії. Його керівники  
14 (1) травня започаткували вечірні курси з оволодіння  
ідиш [13, 29 апреля]. Про викладання мови «Южные ведомости» 
повідомляли й у пізніших випусках [13, 19 июля, 20 июля], що 
підтверджує неабияку важливість даного напрямку в розвитку 
освітянського і просвітянського просторів єврейської громади.  

Своєрідним попереднім підсумком перших місяців удосконалення  
і часткової реорганізації освітнього процесу мав стати єврейський 
губернський вчительський з’їзд, роботу якого намітили на 31 травня –  
1 червня (18-19 травня) 1917 р. у Сімферополі [13, 14 мая].  
Але додаткової інформації щодо самого факту його проведення та 
прийнятих рішень на сторінках газети та в інших джерелах нам 
відшукати не вдалося. 

Організація шкіл і супутні сюжети й надалі фігурували на 
шпальтах газети. Зокрема у червні 1917 р. «Южные ведомости» 
поділилися інформацією про плани єврейської громади Сімферополя 
в окресленій царині [13, 10 июня]. З різноманітних заміток знаємо, що 
у місті існували єврейська училищна [13, 24 июня] та шкільна 
ради [13, 25 июня]. У Бердянську члени осередку партії Поалей Ціон 
обговорювали питання про принципи організації майбутньої 
національної школи, яка мала відповідати демократичним підходам  
в організації освітнього процесу. Присутні на зібранні прийняли 
рішення, що заклад повинен мати світський характер, мовою 
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викладання має бути «розмовна єврейська», а «давньоєврейська стати 
обов’язковим і необхідним» окремим предметом [13, 30 июня]. 

Втім протягом літа кількість газетних матеріалів з окресленими 
сюжетами фактично не збільшилася, навіть попри підготовку до нового 
навчального року. Паралельно редакційна колегія переймалася 
тематикою діяльності єврейських благодійних та інших товариств, які 
опікувалися дітьми, сиротинцями, їхнім забезпеченням усім 
необхідним, припускаємо, що й наданням мінімальної освітньої 
підготовки. Загальна кількість таких матеріалів від травня до серпня 
становила не менше п’яти згадок [13, 27 мая, 11 июня, 15 июня,  
27 июня, 1 июля] проти дев’яти з винятково освітянської проблематики. 

Прикметно, що з початком 1917/1918 навчального року виділена 
тенденція не змінилася. Журналісти «Южных ведомостей» 
продовжували публікувати матеріали про освіту та благодійність для 
дітей у приблизно рівній пропорції. Дві перші з таких заміток побачили 
світ наприкінці вересня (за старим стилем), у яких стисло йшлося  
про існування в Сімферополі товариства опіки над єврейськими 
дітьми [13, 19 сентября, 22 сентября]. У наступній дописувачі дещо 
розлогіше переповіли про існування об’єднаної ради представників 
єврейських громадських училищ, талмуд-тори, жіночої професійної 
школи та «Нер-Гомід», її клопотання перед міською думою про 
асигнування на утримання цих закладів коштів «у такому розмірі,  
в якому місто витрачає на утримання міських початкових училищ 
(пропорційно кількості учнів)», посилаючись на те, що євреї  
є такими самими платниками податків, як й інші мешканці  
міста [13, 24 сентября]. Тоді ж світ побачила інформація про засідання 
комісії з народної освіти у Феодосії. За даними часопису вона 
обговорювала питання про прийняття під опіку міста єврейських шкіл 
Є. Абрамовича і талмуд-тори. У результаті полеміки було прийнято 
постанову про формування тимчасового комітету, що візьметься за 
інституалізацію спеціальної училищної ради [13, 24 сентября]. 

Іншим напрямом реалізації культурницьких потреб єврейської 
громади Сімферополя стала організація музичних заходів.  
Часопис подекуди анонсував проведення «вечорів єврейської 
музики» [13, 31 мая]. У полі зору громади Феодосії перебувало 
театральне життя. Тут розпочала гастролі єврейська трупа 
Немовської, до складу якої входила акторка Сосницька. Інші 
прізвища у дописі не фігурували [13, 6 июня].  

За даними «Южных ведомостей» 1917 р. дещо пожвавилася робота 
бібліотек і читалень. Так, місцева сіоністська організація Цеірей Ціон 
(Молодь Сіона) заснувала у Сімферополі читальню [13, 1 июня].  



62 

В Армянську бібліотека єврейського товариства активно обслуговувала 
усе населення міста [13, 12 сентября]. 

З початком революції 1917 р., згідно із рішеннями 2-ї конференції 
Цеірей Ціон та Петроградської конференції сіоністів (травень 1917 р.) 
про національні навчальні заклади, виникло єврейське культурно-
просвітницьке товариство «Тарбут» (укр. – культура).  
Воно розгорнуло широку культурно-виховну діяльність  
у 250-ти установах (народні школи, гімназії, учительські семінарії, 
курси для виховательок дитячих садків) усією країною, де мовою 
викладання був іврит [14]. 18 (5) жовтня 1917 р. мало відбутися 
загальне зібрання членів сімферопольської організації «Тарбут».  
На ньому планували розглянути питання вечірніх курсів, 
фінансування тощо [13, 4 октября]. 

Культурницька тематика перебувала у полі зору й військових.  
1 листопада (19 жовтня) 1917 р. на загальному зібранні євреїв-
військовослужбовців сімферопольського гарнізону головуючий 
(солдат Ревзін) зачитав доповідь про необхідність самоорганізації 
задля відстоювання «своїх національних прав». Присутні ухвалили 
створити власну організацію, яка мала б зосередитися на 
першочерговому вирішенні чотирьох найнагальніших проблем, які 
дописувач не конкретизував. Відомо лише, що третій пункт передбачав 
«широку культурно-просвітницьку діяльність у сфері національного 
життя» [13, 21 октября]. 

Таким чином, сімферопольський часопис «Южные ведомости» 
доволі регулярно публікував матеріали, пов’язані з формуванням 
культурницького простору єврейських громад Таврійської губернії  
в умовах революційних викликів 1917 р. Левова частка дописів була 
присвячена проблемам освіти, зокрема перетворенням національних 
навчальних закладів у сучасні школи, де домінуватиме світський 
підхід до організації навчання. Задля уніфікації підходів  
у Сімферополі та Феодосії виникли відділення Всеросійської 
єврейської учительської спілки. Проте про результати їх діяльності 
читачів не повідомляли. Вочевидь вагому роль в окресленому процесі 
мав відіграти Таврійський губернський вчительський з’їзд, але 
часопис обмежився лише анонсом щодо його скликання.  

Поряд зі шкільною тематикою у системі пріоритетів єврейських 
громад краю перебувало питання вивчення рідної мови. Її мали 
опановувати у традиційний спосіб – під час уроків в освітніх закладах 
та відвідуючи вечірні курси. Значно менше уваги на шпальтах 
«Южных ведомостей» приділялося іншим аспектам культурницького 
життя, що вочевидь відбивало загальні тенденції у розвитку 
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музичного і театрального мистецтва, бібліотечної справи. Про інші 
напрями духовної сфери суспільства (література, живопис, спорт 
тощо) інформацію відшукати не вдалося. З-поміж усіх населених 
пунктів найчастіше в окресленому контексті згадувалися два міста 
Таврійської губернії – Сімферополь та Феодосія. Тільки в окремих 
випадках йшлося про Бердянськ і Армянськ. Отже, окрім тематичної 
динаміки, простежується просторова, яка концентрується навколо 
обмеженого кола населених пунктів. При цьому джерело не 
перевантажувало читачів переліком прізвищ найактивніших 
учасників формування культурницького простору єврейських громад 
Таврійської губернії, обмежившись згадками про окремих 
подвижників справи. 
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ЛЮДВІГ МИХАЙЛОВИЧ ДЕ-РІБАС  
В ІСТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ КНИГОЗБІРНІ  

(ДО 155-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 
 

Л. ВУКОВИЧ, 
провідний бібліотекар, 

відділ краєзнавства «Одесика» ОННБ 
(Україна) 

 
У зв’язку з ювілейною датою варто згадати яскравого 

представника роду де-Рібасів, життя та діяльність якого тісно 
пов’язане з Одеською публічною бібліотекою (нині Одеська 
національна наукова бібліотека (ОННБ)) – Людвіга Михайловича  
де-Рібаса. Він був високопрофесійним бібліографом, бібліотекарем за 
покликом душі, краєзнавцем, який більше 40 років присвятив роботі  
в бібліотеці і зробив вагомий внесок у подальший розвиток ОННБ. 
Упродовж майже півтора століття з Одесою була пов’язана доля 
родини де-Рібасів, окремі представники якої відіграли важливу роль  
у становленні книгозбірні. 

Дослідження таких діячів бібліотечної справи гідне уваги  
і спонукає до пошуку різних часово віддалених матеріалів. 
Надзвичайно цінними для дослідників є приватні архіви  
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Л.М. де-Рібаса, які зберігаються в державному архіві Одеської області 
та Одеській національній науковій бібліотеці. Вони розкривають нові 
сторінки життя та діяльності Людвіга Михайловича, наприклад, 
маловивчена частина епістолярної спадщини Л.М. де-Рібаса, яка 
потребує окремого дослідження [1; 2]. 

На нашу думку, варто відзначити дослідницьку роботу  
з виявлення джерел та їх дослідження про родину де-Рібаса автора 
Л.М. Бур’ян «Династія де-Рібасів в Одеській публічній (національній 
науковій) бібліотеці». У виданні подано інформацію про кожного із 
членів родини де-Рібасів (Йосипа Михайловича, Фелікса Михайловича, 
Михайла Феліксовича, Людвіга Михайловича, Олександра 
Михайловича, Марію Михайлівну, Марію Олександрівну, Віру 
Олександрівну, Данила Олександровича, Мальвіну Миколаївну 
Пфейфер-де-Рібас). До нарису увійшли ксерокопії документів, зокрема 
Статуту бібліотеки від 5 (15) квітня 1830 року, фотознімки, окремі  
з яких були оприлюднені вперше [4]. Крім того, літературознавець 
Г.Д. Зленко підготував бібліографічні матеріали про життя та діяльність 
Л.М. де-Рібаса до Енциклопедії сучасної України та біобібліографічного 
довідника «Бібліографи Одеської державної наукової бібліотеки 
імені М. Горького» [8, с. 71–72; 9, с. 470]. Окрім цього, на сторінках 
одеських періодичних видань літературознавець С.Я. Штрайх 
висвітлював ювілейні здобутки трудової діяльності Л.М. де-Рібаса [10]. 

Народився Людвіг Михайлович 10 (22) березня 1866 р. в Одесі. 
Освіту здобув домашню, з дитинства часто відвідував бібліотеку, де 
допомагав батькові. Любов до книги перейняв від батька – Михайла 
Феліксовича де-Рібаса (1808–1882), дипломата і літератора, 
багатолітнього бібліотекаря (завідувача) Одеської міської публічної 
бібліотеки (1869–1882). За ініціативою батька з 1 листопада 1880 р.  
15-річного Людвіга зарахували на посаду молодшого бібліотекаря 
Одеської публічної бібліотеки.  

27 листопада 1880 року Михайло Феліксович де-Рібас повідомив 
міську управу про тимчасове призначення свого сина, який знав 
французьку мову і був знайомий з бібліотечною справою, на посаду 
бібліотекаря. Однак, одеський градоначальник С.М. Гудим-Левкович 
листом від 25 грудня 1880 року повідомив Одеського міського 
голову − Г.Г. Маразлі, що він не може дати дозвіл на призначення 
неповнолітнього хлопця на посаду писця бібліотеки. А вже 21 січня 
1881 року прийшло повідомлення про допуск Людвіга Михайловича 
де-Рібаса до виконання обов’язків писаря бібліотеки. І з 10 лютого 
1881 року зарплата Людвіга Михайловича становила 16 крб. 66 коп.,  
а з квітня – 25 крб. [4, с. 36].  
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Саме з цього періоду бібліотека увійшла в життя Людвіга  
де-Рібаса. Тривалий час він працював помічником бібліотекаря 
(заступником завідувача). Найвищою нагородою за працю для 
молодого бібліотекаря було переведення відвідувачів до наукового 
відділу бібліотеки, де працівники не тільки видавали книжки,  
а й надавали читачам консультації. Відданість справі підтверджується 
бажанням передати свою зацікавленість іншим відвідувачам, 
рекомендуючи потрібну їм літературу, адже Людвіг Михайлович був 
чудовим знавцем змісту понад тисячі книжок з фонду бібліотеки − 
особливо гуманітарних. Цьому сприяло ще те, що Л.М. де-Рібас 
особисто склав весь інвентар бібліотеки з наочного опису книг, і те, 
що за таким описом був складений під його керівництвом весь 
картковий каталог бібліотеки, зокрема науково-бібліографічний [13]. 

Людвіг Михайлович дійсно був відданим своїй праці, він завжди 
залишався помічником для кожного працівника – від звичайного 
бібліотекаря до помічника завідувача. Він проводив захоплюючі 
екскурсії бібліотекою: демонстрував старовинні гравюри, рідкісні 
фотоматеріали краєвидів старої Одеси. Крім того, він знаходив 
спільну мову з молоддю, які цікавилися історією Одеси та 
літературним життям міста.  

 

 
Зліва направо: М.Г. Попруженко, Л.М. де-Рібас, О.І. Кірпічніков 

(попечитель бібліотеки), І.М. Прокопович, М.Н. Пфайфер (де-Рібас). 
Фонд ОННБ. 

 
Людвіг Михайлович де-Рібас − це була людина віддана своїй 

справі, знавцем цінних рідкісних видань, він активно листувався  
з книжковими магазинами, редакціями, журналами з проханням 
надсилати літературу в дарунок до фонду бібліотеки. У деяких 
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випадках їздив сам за подарованою літературою. Наприклад, так 
сталося з колекцією наукового змісту (1776 назв, 3176 томів), 
подарованою бібліотеці відомим археологом П.Й. Бурачковим, який 
проживав у Херсоні [12]. Згодом, після його поїздки до Єлисаветграда 
(нині Кропивницький) книжковий фонд бібліотеки збільшився ще на 
1000 книг, подарованих статським радником В. Подольським. Сам 
Людвіг Михайлович де-Рібас подарував Одеській публічній бібліотеці 
понад 300 видань. Серед них було кілька десятків видань з краєвидами 
Одеси, зокрема альбом виданий Р.П. Панах у Варшаві, документи: 
запрошення на бал князя і княгині Воронцових (1836), фото дачі 
І. Бардаки (генерал-майор, директор Чорноморського штурманського 
училища, який брав участь у будівництві Одеси та її порту), а також 
кілька листів і унікальних родинних реліквій тощо [4, с. 40–41].  

Продовжуючи традиції накопичення в бібліотеці книжок з історії 
рідного краю і міста, він у 1894 р. упорядкував та видав збірник 
спогадів про стару Одесу «Из пришлого Одессы», який і сьогодні не 
втратив своєї актуальності. Головною метою цієї роботи Людвіга 
Михайловича, було відтворити історичне минуле в день столітнього 
ювілею рідного міста [10]. 

Напередодні виходу цього збірника у «Херсонских епархиальных 
ведомостях» було розміщено інформацію Л.М.  де-Рібасом про збір 
матеріалів до даного видання: «Как потомок первого основа теля 
Одессы считаю своим нравственным долгом предложить общества свои 
труды пособиранию материала для вышесказанного сборника и буду 
особенно рад, если доведеться мне дать одеситам возможность 
пережить еще раз вековую историю излюбленного детища адмірала  
де-Рибаса» [6, с. 150–151]. 

Слід зазначити, що одним із головних напрямків діяльності 
Людвіга де-Рібаса був бібліографічний. Він займався 
бібліографуванням літератури, що була присвячена Півдню України, 
періодично доповідав про неї на засіданнях Одеського товариства 
історії і старожитностей та Одеського бібліографічного товариства 
при Новоросійському університеті. Крім того, провідна роль у появі 
друкованих каталогів по фондам ОННБ належить Людвігу 
Михайловичу де-Рібасу – головному укладачу друкованих каталогів, 
виданих у 1880–1890-х та 1901–1911 рр. 

Людвіг Михайлович також був укладачем покажчика статей по 
історії Новоросії «Библиографические материалы по истории 
Новороссии: Указ. статей, заметок и разных материалов, помещенных 
в «Календарях»; заміток і різних матеріалів надрукованих  
у «Календарях», «Новороссийском календаре», «Памятной книжке», 



68 

«Адрес-календаре Одесского градоначальства», а також у«Трудах 
Одесского статистического комитета» за 1832–1914 рр.  

Підтвердженням відданості своїй роботі є той факт, що Людвіга 
Михайловича знали і поважали далеко за межами книгозбірні. 
А з нагоди 30-річної праці в бібліотеці на сторінках періодичного 
видання «Одесские новости» було надруковане привітання [10, с. 4]. 

Людвіг Михайлович залишився вірним бібліотеці до останніх 
днів, про це повідомила на своїх сторінках одеська преса: «19 апреля 
сослуживцы Публичной библиотеки и семья сообщают о смерти 
дорогого Людвига Михайловича де-Рібаса, скончавшегося после 
тяжкой болезни» [11]. Був похований Л.М. де-Рібаса на Старому 
кладовищі в Одесі. Так закінчив свій земний шлях бібліограф, людина 
енциклопедичних знань − Людвіг Михайлович де-Рібас. 

Отже, діяльність Людвіга Михайловича в бібліотеці дійсно  
є прикладом відданості бібліотечній справі. Його знали читачі, до 
нього зверталися за допомогою у підборі літератури, він працював 
для відвідувачів та разом з ними.  

Тому, ми не припиняємо популяризувати збережені краєзнавчі 
документопотоки щодо значення роду де-Рибасів в історії Одеси,  
а зокрема в історії Одеської національної наукової бібліотеки.  
Адже бібліотека є потужним та активно діючим науковим центром 
історичного минулого і сьогодення. 
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НАПРИКІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.  

(НА ОСНОВІ ПРОПОЗИЦІЙ ТА РІШЕНЬ МІСЬКОЇ ДУМИ) 
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аспірантка,  

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 
(Україна) 

 
Питання розвитку освіти на державному та місцевому рівні 

завжди є актуальними для дослідження науковцями. Для істориків – 
це можливість пролити світло на столітні зв’язки між рішеннями 
сучасних державних діячів, та їх попередників 100–200 років тому. 
Для регіональної історії важливо розглядати саме аспект рішень 
міської та обласної влади – які ініціативи, пропозиції та клопотання 
змогли втілитися в життя завдяки наполегливості, або ж навпаки – 
пішли у небуття через непорозуміння зацікавлених сторін. 

Господарські проблеми завжди були не єдиною сферою 
опікування міських органів управління. Велика увага приділялася 
питанням культури, пов’язаним із покращенням стану освіти, 
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розвитком театральної сфери, активною діяльністю благодійних та 
просвітницьких товариств. Добробут міста залежав від якісної 
підготовки кваліфікованих кадрів. Міські голови з ентузіазмом 
долучалися й самі надавали пропозиції про відкриття нових середніх 
та вищих навчальних закладів, збільшення пільгових умов для 
вихідців із незаможних сімей, надання стипендій активним та 
освіченим дітям, поширення української (на той час – малоросійської) 
мови, забезпечення доступу до освіти національним меншинам тощо. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на чолі Південної Пальміри 
були представники різних професійних та політичних груп – Валер’ян 
Миколайович Лігін, Петро Адамович Крижановський, Павло 
Олександрович Зелений, Василь Якович Протопопов, Микола 
Іванович Мойсеєв та Борис Олександрович Пелікан. Їх ініціативи та 
пропозиції мають вагомий внесок як для середньої, так і вищої освіти. 
Окремо увагу привертають рішення щодо популяризації вивчення 
історії міста Одеси та роботи з архівними документами.  

Джерелами для розгляду ініціатив міських голів та рішень міської 
думи є друкований орган самоуправління «Відомості Одеської міської 
думи», цивільні газети «Одеські новини» та «Одеський листок», 
матеріали яких ще не були належним чином використані  
в історіографії. 

В.М. Лігін є першим на черзі міським головою кінця ХІХ ст. 
(1895–1897 рр.). Відомий вчений свого часу, професор та декан фізико-
математичного факультету Новоросійського університету, гласний 
міської думи доби самоврядування на чолі з Г.Г. Маразлі. Своєю 
наполегливістю досягнув і завершив питання про утвердження рішення 
щодо створення медичного факультету Новоросійського університету. 
Питання медичної освіти вже давно потребувало вирішення, адже перші 
зачатки пропозицій заснування медичного факультету виникли ще за 
попередника В.М. Лігіна – міського голови, підприємця 
М.О. Новосельського, але так і не знайшли підтримки серед тогочасних 
депутатів. За проханням гласних, В.М. Лігін клопотав перед міністром 
народної просвіти І.Д. Деляновим про створення вищезгаданого 
факультету при Новоросійському університеті [1; 2, c. 52]. І в вересні 
1896 р. було отримано дозвіл імператора на створення медичного 
факультету [3, с. 41; 4, с. 76; 5, с. 26]. Також було подано клопотання 
про створення Технологічного інституту імені Катерини ІІ, але воно 
залишилось не прийнятим [6, с. 27]. У плані загальної освіти, Валер’ян 
Миколайович надавав пропозиції щодо встановлення оплати за 
відвідування вечірніх курсів креслення та малювання для робочих  
в 3 руб. [7], відкриття народних училищ [8, с. 26] та створення  
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при ремісничому училищі особливого відділення машиністів торгового 
флоту [6, с. 25]. 

П.А. Крижановський – один із перших серед міських голів, який 
був представником судової системи (довгий час займав посаду 
товариша очільника окружного суду в Одесі). Очолював міське 
самоврядування П.А. Крижановський досить короткий період,  
у 1897 та 1905 рр., загалом 1,5 року. За цей час він домігся 
утвердження стипендії імені В.М. Лігіна й в думу почали надходити 
пропозиції про найменування одного з училищ іменем В.М. Лігіна [9]. 

П.О. Зелений відомий в Одесі завдяки редакторській діяльності  
в цивільній газеті «Одеський вісник». У свій час займав посаду 
директора Херсонського земського банку та паралельно встигав 
відвідувати засідання як гласний одеської думи. Докладніше про 
освітні ініціативи П.О. Зеленого, впродовж 1898–1905 рр., можна 
ознайомитися в публікаціях авторів Г. Зленко, Т. Гончарука та 
В. Герасименко [10–12]. 

Надалі акцент буде приділений пропозиціям П.О. Зеленого як 
захисника української (на той час – малоросійської мови), підтримки 
національних меншин (євреїв) у плані отримання вищої освіти тощо. 

У листопаді 1903 р. на засіданні думи було одноголосно прийнято 
пропозицію лорд-мера про увіковічення пам’яті І.П. Котляревського 
(100-ліття з дня виходу у світ першого літературного твору 
малоросійською мовою) та В.Г. Короленка (до 50-літнього ювілею)  
в назвах міських училищ [13; 12, с. 5]. У січні 1905 р. він виніс на 
обговорення гласних доповідь, де «наполягав на скасуванні циркулярів, 
що утискають викладання у школах малоросійською мовою, на 
укладанні окремих посібників українською мовою, на допущенні 
малоросійських книг у шкільні й народні бібліотеки й взагалі на 
скасуванні розпоряджень 1863, 1876 і 1881 рр.» [14; 15]. Павло 
Олександрович приєднувався до тих, хто підписав адресовану  
в Петербург телеграму «про скасування утисків для малоросійської 
преси». Він був серед тих, хто підтримав резолюцію земських і міських 
діячів щодо питання «про українізацію школи». До самої смерті 
залишався членом Петербурзького благодійного товариства для 
поширення книг українською мовою [10]. 

П.О. Зелений опікувався ідеєю створення політехнічного 
інституту. Він спілкувався щодо цього питання з київським міським 
головою С.М. Сольським. Але, на жаль, питання не отримало дозволу 
від імператора [16]. 

В грудні 1902 р. адміністрація бібліотеки звернулася до 
П.О. Зеленого з клопотанням про те, аби питання про спорудження 
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нової книгозбірні було поставлене на першу чергу при реалізації 
дозволеної 10-мільйонної позики. Міський голова погодився на цю 
пропозицію і сам очолив комісію, яка організовувала й контролювала 
будівельні роботи. Він послав за кордон архітектора Ф.П. Нестурха, 
аби той вивчив кращі бібліотечні споруди Європи й розробив 
оптимальний проект книгозбірні [10]. В середині квітня 1905 р. Павло 
Олександрович взяв участь у закладанні будівлі бібліотеки [17].  

Цікавим фактом є те, що Павло Олександрович сприяв 
допущенню євреїв до отримання вищої освіти. Він відправляв 
клопотання на ім’я керівника міністерства народної просвіти 
Г.Е. Зенгеру про прийом євреїв до числа вільних слухачів 
Новоросійського університету – у 1902 р. було прийнято 17 людей,  
а в 1903 р. вже 27 осіб [18]. Під час зустрічі з депутацією від євреїв, 
П.О. Зелений був зворушений словами вдячності та виразив 
сподівання, що юнаки отримають вищу освіту і будуть активно 
працювати на благо міста [19].  

Ще одним представником тогочасної державної правозахисної 
системи був В.Я. Протопопов. Адвокат, журналіст та громадський 
діяч, понад 10 років був старшиною присяжних повірених Одеської 
судової палати. З 1900 (1897) р. поєднує основну діяльність з роботою 
гласним одеської міської думи [20]. 

При В.Я. Протопопову, протягом 1905–1908 рр., відбулось офіційне 
відкриття нової будівлі Міської публічної бібліотеки [21, с. 439], також 
було ініційовано створення «відділу Г.Г. Маразлі» з частиною 
дарованих книг із домашньої бібліотеки колишнього міського 
голови [22, с. 2000] та найменування залу міської публічної бібліотеки 
іменем графа М.М. Толстого, де зберігаються його дарунки 
бібліотеці [23, с. 158].  

М.І. Мойсеєв – фахівець судової сфери, займав посади при 
одеській судовій палаті. З кінця ХІХ ст. активно вливається в життя 
одеського міського самоврядування в ролі гласного думи. В період 
його керівництва містом (1908–1913 рр.) відбувалися суперечки між 
різними політичними силами в одеській міській думі та на шпальтах 
газет, у тому числі між його прихильниками («мойсеєвцями») та 
соратниками його основного опонента Б.О. Пелікана 
(«пеліканівцями»). 

М.І. Мойсеєв подав ініціативу введення у всіх міських народних 
училищах уроків гімнастики та військової підготовки [24, с. 2802–2803], 
введення загального навчання [25, с. 906], спорудження будівель 
училищ і виділення фінансів для цієї справи зі шкільно-будівничого 
фонду [26, с. 1505], створення клінік при Новоросійському університеті 
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для студентів із навчальною метою [27, с. 105–106]. Було відкрито 
Патріотичне Міське 4-класне училище для дівчат [26, с. 1506–1509;  
28, с. 1751; 29, с. 2602], створено при будівничому відділенні міської 
управи технічної бібліотеки [30, с. 502], надруковано книги, присвячені 
Вітчизняній війні 1812 року, для безкоштовного поширення серед учнів 
міських училищ, до 100-літнього ювілею цієї події [31, с. 76;  
32, с. 1946–1947]. Також привертає увагу пропозиція М.І. Мойсеєва про 
асигнування коштів для розбору та систематизації старих справ 
міського архіву, що мають відношення до історії Одеси [33, арк. 45]. 

Б.О. Пелікан – представник юридичної сфери, обіймав на свій 
посади юрисконсультів та адвокатів у різних підприємствах, активний 
учасник монархічного руху в Одесі, прихильник шовінізму та 
антисемітизму. 

До початку Першої світової війни, впродовж двох років, 
Б.О. Пелікан продовжив справу введення загальної освіти в місті, а саме 
в плані розробки проекту [33, арк. 91], і асигнував, як і М.І. Мойсеєв  
у свій час, кошти для розбору та систематизації старих справ міського 
архіву, що мають відношення до історії Одеси [34, с. 571]. 

За 1895–1914 рр. очільниками самоврядування Одеси було 
здійснено значний внесок у освітнє життя Одеси. Міські голови, 
використовуючи всі свої можливості, як представників влади, 
опікунів, меценатів та освічених людей намагались створити «нове 
життя» на Півдні України – розростання мережі навчальних закладів 
середньої та вищої освіти, збільшення доступу до загальної освіти, 
будівництво та обладнання бібліотек, вшанування памяті відомих 
людей у назвах навчальних закладів, боротьба за малоросійську мову 
і літературу. Нарешті було успішно завершено питання щодо 
заснування медичного факультету Новоросійського університету, яке 
розпочалося ще з 1870-х рр. Міська бібліотека отримала нову будівлю 
та збільшила свої книжкові надбання. Архів Одеси почав привертати 
увагу не тільки вчених, а й міської влади, почалася активізації роботи 
та дослідження документів, присвячених історичним реаліям Одеси.  

Вищезгадані ініціативи є гарним прикладом і настановою для 
сучасної міської влади. 
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Донині однією з найважливіших проблем сучасної української 

літературної ономастики є дослідження функціонально-стилістичних 
особливостей онімії в художньому творі. Добір антропонімів для 
митця – це прояв його літературної індивідуальності та художньої 
майстерності на фоні реальної суспільно-історичної дійсності. 
Проблеми, пов’язані з власною назвою, завжди належали до 
найактуальніших для людства. 

Уже побачили світ докторська дисертація Л. Белея про 
антропонімію української літератури XIX–XX ст. й фундаментальне 
дослідження В.М. Калінкіна з теорії літературної ономастики «Поетика 
оніма», написані монографічні роботи Т.В. Немировської та 
О.Ф. Немировської про власні назви у творах М. Коцюбинського та 
О. Гончара, досліджені оніми історичної та гумористичної літератури  
в наукових працях Т.Б. Гриценко й Л.П. Кричун, захищено дисертації 
Г.П. Лукаш, М.Р. Мельник, Т.І. Крупеньовою, Л.І. Селіверстовою, 
А. Соколовою з ономастики творів В. Винниченка, Л. Костенко, 
Л. Українки, Г. Тютюнника, В. Земляка, П. Загребельного, П. Панча та 
Яра Славутича. Проте антропонімія художнього твору в україністиці 
вивчена вкрай недостатньо. Зокрема ще не були повністю досліджені  
у цьому плані твори Панаса Мирного, які у більшості випадків із 
літературознавчих позицій. Отже, актуальність теми наукової розвідки 
визначається відсутністю праць, присвячених дослідженню 
ономастики Панаса Мирного. 

Метою дослідження є комплексний структурно-семантичний та 
функціонально-стилістичний аналіз літературної онімії в системі 
творів Панаса Мирного. 

Джерельною базою дослідження послужили тексти художніх 
творів П. Мирного: романи «Повія», «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»; 
повість «Лихі люди»; новела «Лови»; «День на пастівнику», «Батьки». 

Ономастика творів П. Мирного глибоко народна. Як письменник-
реаліст, він використовує тільки існуючі в мові, загальновживані 
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оніми. Адже імена персонажів і назви місцевості в реалістичних 
творах повинні співвідноситися з тими, що використовуються  
в народній мові. 

З ономастичної лексики у творах письменника зафіксовані 
антропоніми, топоніми, гідроніми, космоніми, міфоніми й зооніми. 
Найбільшу частину становлять антропоніми: особові імена, прізвища, 
імена по батькові, прізвиська.  

Антропонімія творів письменника представлена здебільшого 
слов'янськими іменами, серед яких наявна велика кількість зменшено-
пестливих імен, а також вживання здрібнілих форм імен у функції 
повних (Грицько замість Григорій, Чіпка замість Нечипір). Ще однією 
цікавою особливістю функціонування антропонімів у творах 
П. Мирного є велика різноманітність особових імен, крім того вони 
часто повторюються, тобто наявна велика кількість однойменних 
персонажів. Так ім’я Грицько є в романі «Хіба ревуть воли, як ясла 
повні?», цим ім’ям названий також головний персонаж оповідання 
«День на пастівнику». Василь – пастушок із того ж оповідання і пан 
Василь Семенович із роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». 
Також повторюються імена Іван, Онисько, Петро, Тимофій, Галя, 
Мотря, Христя та інші. Чи не найчастіше зустрічається ім’я Оришка. 
Воно функціонує в романах «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»  
й «Повія», новелі «Лови», творі «Батьки». 

Панас Мирний слідує народній традиції у виборі структури 
найменування для своїх персонажів. У своїх творах він використовує 
одночленну, двочленну і тричленну антропоформули. Вибір тієї чи 
іншої залежить від соціального статусу персонажа, його походження, 
віку, від того, чи у мові автора, чи у мовній партії персонажа вжита ця 
антропоформула. Тобто вживання дво- і тричленної формули 
найменування певним чином характеризує персонаж, тоді як 
одночленна формула (ім’я або прізвище) здебільшого виконує 
номінативну функцію. 

У досліджених нами творах наявні 29 випадків найменування 
персонажів двочленною антропоморфулою «ім’я + ім’я по батькові». 
З них – 19 випадків називання персонажів-чоловіків і 10 – 
персонажів-жінок. Імена по батькові утворені звичайним способом: 
чоловічі – за допомогою суфікса –ович-, що додається до особового 
імені, жіночі – за допомогою суфікса –івн-(а). Наведемо декілька 
прикладів використання такої формули у текстах: «Талан!...талан, 
Іване Мойсейовичу, – казав батько пузатенькому; як і сам, 
столоначальникові» [1; 68]; «Отака ловись! – каже голова. – Був 
Чіпка, а став – Никифор Іванович. Що то значить – гроші» [1, c. 291]. 
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Двочленною формулою «ім’я + ім’я по батькові» найменовано 
переважно поміщиків, міських чиновників, священиків, учителів,  
а також їхнії дружин. Остання з наведених цитат яскраво відображує 
не типовість двочленної формули для народного середовища. 
Українському селянству було властиве сприйняття цієї 
антропоформули як чужої і панської. І навпаки, двочленною 
формулою ім’я + прізвище найменовано переважно персонажів-селян. 
Таких випадків 17: Василь Будненко, Василь Воля, Онисько Грицай, 
Яків Грицай, Іван Гудзь, Данило Вернигора, Улас Загнибіда, Микита 
Здоренко, Назар Кобила, Іван Кнур, Грицько Кущієнко, Пилип 
Притиха, Петро Ксенко, Іван Швець, Дмитро Шкарубкий, Грицько 
Хоменко, Грицько Чупруненко. «Іван Кнур хвалився, що бачив його  
в шипку; Грицько Хоменко розказував, що вони водилися з Уласом 
Загнибідою; Дмитро Шкарубний казав, що бачив на самого Миколи, 
як Пилип виходив з міста» [2, c. 199]. 

У досліджених текстах використання прізвища поруч з власним 
ім’ям зумовлено необхідністю розрізняти персонажів з однаковим 
ім’ям. У цих випадках прізвища виконують диференціюючу функцію. 

У творах П. Мирного наявні також 8 випадків найменувань 
персонажів тричленою антропоформулою «ім’я + ім’я по батькові + 
прізвище»: Петро Гаврилович Книш, Данило Павлович Кряжов, Іван 
Микитович Ливадний, Микита Іванович Ливадний, Григорій 
Петрович Проценко, Антон Петрович Рубець, Петро Федорович 
Телепень, Петро Степанович Шведов. «Григорій Петрович Проценко, 
бідного чиновника син, скінчивши школу, незабаром поступив на 
службу» [2, с. 226]. 

Тричленною формулою іменуються виключно персонажі-
чоловіки. Кожне таке називання наявне в текстах лише в одному 
вживанні, під час знайомства читача з персонажем. Переважно це 
головні герої творів. Починаючи розповідь про героя, автор прагне 
дати якомога більше інформації про нього. Вживання тричленної 
антропоформули виконує соціально-характеризуючу функцію, бо 
таким способом найменовано персонажів-заможних поміщиків, 
дворян, багатих городян. 

Антропонімний простір творів Панаса Мирного характеризується 
великою кількістю й різноманітністю особових імен (63 особове: ім’я – 
31 чоловічих і 32 жіноче). Обрані нами для дослідження твори 
присвячені темі зображення українського села й міста, отож імена  
у персонажів українські. 

Переважна більшість імен – українські, серед яких вживаються як 
повні офіційні форми імен, так і зменшено-пестливі їх варіанти. Імена 
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виконують номінативну функцію, а їх зменшено-пестливі варіанти – 
стилістичну (виражають ставлення до персонажа автора чи інших 
дійових осіб). Більшість чоловічих імен вжито у повній офіційній 
формі: Андрій, Василь, Григорій, Іван, Йосип, Карпо, Кирило, 
Костянтин, Максим, Миколай, Мирін, Нечипір (варіант – Никифор), 
Остап, Панас, Пилип, Петро, Семен, Сидір, Спиридон, Степан, 
Тимофій, Федір, Яків, Яким – усього 22 імені. «Андрію, поганяй!  
Та гляди панича в дорозі,» – гукнув він на парубка» [1, с. 62], 
«Петро! – скрикнув він, схоплюючись. – Де ти взявся?» [1, с. 84]. 

Дослідник мови творів П. Мирного зазначає: «У зв’язку  
з загальною експресивністю стилю Панаса Мирного, піднесеністю, 
емоційністю його мови значна роль у загальній системі мовних 
засобів письменника належить лексиці емоціональній» [5, с. 457].  
Це стосується й ономастичної лексики. У творах Панаса Мирного 
наявна велика кількість зменшено-пестливих варіантів чоловічих 
імен. За основу їх класифікації ми взяли класифікацію 
І.І. Ковалика [4, с. 219]. Чоловічі імена у досліджених нами творах 
поділяються на такі словотворчі типи: 

1. Здрібніло-пестливий суфіко-флексія –а- (-я) сполучається з пер-
шим або другим складом здекомпонованої основи: Костя ← Костянтин: 
«Не дуже, Костю, не дуже! Щоб, бува, губ не попік!» [2, с. 108]. 

2. Утворення із суфіксом –ик-, який додається до основи повного 
офіційного імені: Іваник ← Іван, Карпик ← Карпо: «Се ти, 
Карпику?» [1, с. 51]. 

3. Здрібніло-пестливий суфікс –к- (о)/ -к- (а), який додається до: 
а) повних офіційних імен: Андрійко ← Андрій, Пилипко ← 

Пилип, Миколка ← Микола: «Пилипко усміхнувся, повернувся боком 
до матері» [1, с. 181]; 

б) середнього складу імені: Чіпка ← Нечипір: «Утишиться трохи 
Чіпка, сяде на коліна у баби або приляже голівкою» [3, с. 24]; 

в) здрібніло-пестливих форм: Грицько ← Гриць, Тимошка ← 
Тимош: «Тимошка – добрий молодець…» [3, с. 318]; 

г) усіченої основи повного офіційного імені: Омелько ← Омелян, 
Онисько ← Онисій, Панько ← Пантелеймон: «Одгуляли весілля, 
молоду привезли до Ониська» [1, с. 177]. 

4. Суфікс –ок- із демінутивно-гіпокористичним функціону-
ванням: Васильок ← Василь. 

5. Здрібніло-пестливі імена на –усь-, –сь-: Івась ← Іван, Петрусь 
← Петро: «На чотирнадцятому році мов переродився Івась» [1, с. 63]. 

6. Фонетичні зміни: Улас ← Влас: «Ледве виліз Улас за ворота та 
загадався» [3, с. 31]. 
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Жіночих імен у досліджених творах нараховуємо 31. Деякі з них 
ужито в повній офіційній формі: Єфросинія, Килина, Марина, Марія, 
Мокрина, Наталія, Олена, Орина, Парасковія, Уляна, Харитина, 
Христина – усього 12. «За два роки Марина надбала повну скриню 
усякого добра» [2, с. 83]. 

Решту жіночих імен вжито у зменшено-пестливих варіантах, що 
утворюються такими способами: 

Зменшено-пестливий суфікс-флексія –а- поєднується: 
а) з першим складом здекомпонованої основи повного офіційного 

імені: Галя ← Галина, Христя ← Христина: «Галя висковзнула – 
і скрилася» [3, с. 243]; 

б) з середнім складом імені: Настя ← Анастасія: «Гарна була та 
Настя – Настею звалася – весела, співуча» [2, с. 204]. 

Такі здрібнілі варіанти закріпились дуже давно і вживаються  
в народній мові поруч з повними офіційними формами імен. На базі 
таких усічень утворюється більшість зменшено-пестливих варіантів  
з вищим ступенем емоційності. У творах Панаса Мирного вони 
виконують номінативну функцію. 

Зменшено-пестливі варіанти із суфіксом –к-(а), що додається: 
а) до основи повного офіційного імені: Оленка ← Олена, 

Маринка ← Марина: «Ба-ба, ба-ба-ба… – своїм нетвердим ще 
язиком вимовляла невеличка дівчинка Оленка, простягаючи до баби 
свої рученятка» [2, с. 41]. 

Як бачимо з наведеної цитати, письменник використовував такі 
варіанти для називання маленьких дітей. Ці варіанти 
характеризуються значним ступенем експресивності; 

б) до усіченої основи повного офіційного імені: Параска ← 
Парасковія, Химка ← Хима: «Пішло у Параски життя 
коромислом» [1, с. 194]. 

Варіанти такого типу вживаються у функції повних офіційних 
імен. Їх Панас Мирний використовує для номінації персонажів. 

1. За допомогою зменшено-пестливих суфіксів: –с-(я) – Орися, 
Парася; –ус- (я) – Катруся, Маруся; –очк- (а) – Варочка, Галочка, 
Наталочка, Парасочка; –еньк- (а) – Орисенька: «Не бійся, Варочко, не 
бійсь, голубочко!» [1, с. 198]. Ці варіанти мають найвищий ступінь 
вияву експресивності. Вони використовуються зрідка, в невеликій 
кількості і тільки у мові персонажів. 

2. Фонетичні варіанти: Педоря, Пидоря ← Федора: «Отак обійди 
хлопця та й води його за собою! – сказала назенька таранкувата 
Педоря» [2, с. 38]. Педоря і Пидоря – два рівноцінні варіанти імені 
Федора, вони функціонують у романі «Повія» як зі звуком [е], так і зі 



80 

звуком [и]. В них відбувається заміна початкового [ф] → [п], тому що 
звук [ф] не характерний для української мови. Також відбувається 
заміна [р] → [р’]. Автор використовує саме ці варіанти, що найбільш 
наближені до народно-розмовної мови, для передачі сільського 
колориту. 

У досліджених творах переважна більшість чоловічих і жіночих 
імен оформлено за допомогою суфікса –к-. Цей суфікс надає іменам 
таких відтінків у значенні: 

1) пестливості: Оленка, Маринка; 
2) згрубілості: Петрушка, Стьопка. Такі варіанти імен викорис-

товуються з певною стилістичною метою: вони виражають 
відношення автора до своїх персонажів, а також стосунки між 
героями творів. 

3) нейтральне: Омелько, Чіпка, Варка. Такі утворення вживаються  
в народно-розмовній мові у функції повних офіційних імен. У мові 
досліджених творів використовуються для номінації персонажів. 

У творах Панаса Мирного із 81 прізвищ асоціативно-
характеризуючими є такі: Лушня, Матня, Пацюк – це персонажі 
роману «Хіба ревуть воли як ясла повні?». Їх прізвища утворені 
автором від загальних назв: лушня, матня, пацюк. У романі ці 
прізвища отримали злодії – грабіжники і вбивці. «Поробилися вони 
п’яницями, волоцюгами, злодіями» [3, с. 161]. 

Панас Мирний у творах дуже вдало використовує «промовисті» 
прізвища (Порох, Кривинський – «Хіба ревуть воли як ясла повні?»; 
Загнибіда – роман «Повія»; Попенко – повість «Лихі люди»). В основі 
цих прізвищ лежить семантика їх основ. Вони виконують 
характеризуючу функцію. 

Важливу роль для характеристики персонажів відіграють  
і структурні особливості їх прізвищ. Експресія прізвищ багато в чому 
залежить від семантико-стилістичних особливостей різноманітних 
морфологічних компонентів суфіксального типу, які беруть участь  
у творенні прізвищ, хоч і не належать до твірного слова. Так, прізвища, 
оформлені за допомогою певних суфіксів, виконують у досліджених 
творах соціально-характеризуючу функцію: вказують на походження, 
соціальній статус персонажа, його національність. У досліджених 
творах наявні такі типи прізвищ: 

1. Патронімічні прізвища з суфіксом –енк–(о): 
а) прізвища, утворені від прізвищ (прізвиськ) батька: Будненко, 

Варениченко, Гудзенко, Здоренко, Кущієнко, Марченко, Лущенко, 
Педченко, Попенко, Прищенко, Наєнко, Ксенко, Шкандибенко, 
Чупруненко – усього 14; 
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б) прізвища, утворені від власних імен батька: Грицаєнко, 
Демиденко, Йосипенко, Карпенко, Костенко, Остапенко, Пилипенко, 
Супруненко, Хоменко, Якименко – усього 10 прізвищ. 

2. Прізвища, утворені від назв ремісників за професіями, родом 
занять, предметів, речей. Сюди відносять усі непатронімічні 
прізвища: 

а) прізвища, утворені лексико-семантичним способом. 
Матеріалом для творення цих прізвищ були такі групи слів: 
– назви живих істот (Голуб, Горобець, Деркач, Жук, Заєць, Кнур, 

Кобила, Комар, Пацюк, Пугач, Тхір, Чижик, Хрущ); 
– назви рослин (Верба, Гарбуз, Лоза); 
– назви страв, предметів домашнього вжитку (Вареник, Ґудзь, 

Довбня, Гиря, Лушня, Матня, Ступа); 
– назви людей за родом діяльності (Лимар, Швець); 
– імена (Грицай, Супрун); 
– назви абстрактних понять (Воля); 
–  назви індивідуальних ознак (Телепень); 
б) непатронімічні прізвища із суфіксом –ник–: Колісник, Сотник; 
в) прізвища із суфіксом –ець–: Кабанець, Кібець; 
г) українські прізвища з суфіксами прикметників: Безродний, 

Ливадний, Маленький, Шестерний, Шкарубний; 
ґ) двоосновні прізвища, які утворені з двох основ, перша з яких  

є дієслівною, а друга іменникова: Валивода, Вернипора, Загнибіда, 
Свербиніс. 

Словотворчі особливості прізвищ у творах Панаса Мирного 
охоплюють усі типи словотворення реальних прізвищ – морфологічний, 
словоскладання, безафіксне утворення. Серед антропонімів 
досліджених творів прізвища становлять найбільшу і найважливішу 
групу. Вони виконують номінативну і характеризуючу функції. 

У досліджених творах широко представлені народні форми 
найменування жінок за родинними ознаками: патроніми й андроніми. 
Патроніми – найменування людини, утворене від імені, прізвища або 
прізвиська батька або предків по батьківській лінії 6, с. 104. 

Найменування жінок за батьком здавна побутували на території 
України в одній формі – вони утворювалися від імені, прізвища, 
прізвиська чи роду занять батька за допомогою суфікса –івн– (а).  
У творах Панаса Мирного функціонують 11 патронімів, з них  
8 утворені від прізвищ батьків за допомогою суфікса –івн–(а): Трівна, 
Гудзівна, Жуківна, Зайцівна, Педьківна, Чопівна, Чубівна: «Він таки 
тебе щиро любить, хоч батько його за це й лає, – сказала Горпина 
Педьківна, подруга Христі…» 2, с. 37. 
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Особливістю функціонування патронімів у творах Панаса 
Мирного є те, що у більшості випадків вони використовуються  
в епізодах сватання дівчини. Цим підкреслюється важливість для 
українців того, з якої родини походить дівчина, хто її батьки: «Знаю, 
добре, що була б тобі жінка, а мені невістка… А коли вже Гудзівну 
сподобав, то щасти Боже!» 3, с. 264. 

Андроніми – найменування дружини за ім’ям, прізвищем або 
прізвиськом чоловіка 6, с. 14. У досліджених творах функціонує 
17 андронімів, які утворені такими способами: 

1. Від прізвища чоловіка за допомогою суфікса –их–(а) 
Барабашиха, Вовчиха, Грицаїха, Загнибідиха, Зайчиха, Здориха, 
Книшика, Лимариха, Луценчиха, Очкуриха, Рубчиха, Ткачиха, 
Шкандибиха: «Хіба правда тому, що Лимариха хвалилася?» 1, с. 358; 

2. Від прізвища чоловіка за допомогою суфікса –ин–(а): 
Лазорчишина; 

3. Від прізвища чоловіка за допомогою суфікса –ев–(а): Ткалева: 
«Тут були: Феська Лазорчишина, Килина Чопівна, Горпина Ткалева, 
Маря Бубирка – все то свої, знайомі» 2, с. 57. 

Вживаються такі найменування у випадках, коли є потреба 
вказати на конкретну жінку і коли одного особового імені 
недостатньо, щоб зрозуміти, про кого йде мова. Таким чином, крім 
номінативної, андроніми й патроніми виконують також 
диференціюючу функцію. Вони також вказують на сімейний статус 
жінок, адже патронімічні найменування отримують незаміжні. 

Прізвисько – вид антропонімів. Додаткове неофіційне 
найменування, що надається людині оточуючими відповідно до її 
характерної риси, якоїсь обставини, що супроводжує життя цієї 
людини, за якою-небудь аналогією, за походженням та з інших 
причин 6, с. 110. 

У досліджених нами творах Панаса Мирного прізвиськ небагато – 
усього 4. Але вони надані дуже влучно і відіграють у творах важливу 
роль, додаючи до образів персонажів додаткові характеристики. 
Прізвиська перш за все показують ставлення дійових осіб до 
персонажа, названого за прізвиськом. У творах Панаса Мирного 
функціонують такі прізвиська: 

Шестірня (повість «Лихі люди») – це прізвисько походить від 
прізвища персонажа – Шестерний. Шестірня – це зубчате колесо, що 
передає рух. Маленька деталь у механізмові 8, с. 11, 876. Прізвисько 
закріпилося за персонажем зі школи. Виражає презирливе ставлення 
до нього однокласників. Шестерного не любили за те, що він завжди 
скаржився на своїх товаришів учителеві. Згодом Шестірня працював  
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у царській поліції. Він переслідував людей, що виступали проти 
царської влади. Так Шестірня став маленькою деталлю у великому 
безжальному механізмові державного устрою. 

Чепіга – це дитяче прізвисько головного героя роману «Хіба 
ревуть воли як ясла повні?» Чіпки Варениченка. «Новий тлумачний 
словник у 4-х т.» дає таке визначення: «Чепіга – рукоятка  
в плузі» 8, с. 4, 811. Таке прізвисько дали Чіпці сусідські діти. Вони 
не любили його, завжди били й ображали. Вжите в тексті роману 
всього 1 раз, це прізвисько показує нам ставлення до Чіпки вже  
в дитинстві, що й формує його характер. Самотність, прихована 
злість на всіх людей притаманна Чіпці вже з дитинства: «Ти Чепіга,  
а не Чіпка! – крикне хтось із середини і вскубне Чіпку» 3, с. 24. 

Ящучур (оповідання «День на постівнику»). Так називає 
маленький хлопчик свого товариша, який полюбляв полювати на 
ящірок, а потім вбивати їх, щоб ретельніше розгледіти: «Для сього 
разу він і нове прозвище пригадав Василеві: Ящучур!» 1, с. 154.  
У «Новому тлумачному словнику української мови у 4-х т.» подається 
значення слова «дівчачур» – той, хто любить дівчат 8, с. 1, 765. 
Мабуть, саме за аналогією до цього слова було утворене і дане 
прізвисько – Ящучур. Можливе інше трактування походження цього 
прізвиська. У «Словарі української мови» за ред. Бориса Грінченка 
подається значення слова «цур»: Цур – 1) Геть з чим-небудь, ким-
небудь (виражає бажання позбавитися чогось, не мати діла з чимось); 
2) чур, стій, зачекай ( виражає заборону, обов’язкову умову, напр.  
у грі) 8, с. 4, 437. О.О. Потебня вважає, що в різних виразах з «чур» 
є значення межі, краю; родовий відмінок у висловах рос. «чур меня», 
укр. «цур дурня» означає предмет від якого відбувається віддалення, 
те ж у вислові «цуратися когось» 7, с. 1221–1222. Даючи прізвисько 
Ящучур, хлопчик так висловив своє негативне ставлення до 
захоплення товариша. 

Отже, українські іменники в художньому творі – це не тільки 
знак індивідуалізації персонажа, але і його яскрава експресивно-
оцінна характеристика. В антропонімах відбивається фантазія автора, 
його спостережливість, уміння виокремити в людині риси, які дуже 
влучно характеризують її позитивні чи, навпаки, негативні риси, 
увиразнюючи іронічне або й саркастичне ставлення автора. 
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Художній образ – це перетворена модель світу, яка виникає під 

впливом авторського світогляду. Будь-який художній твір, із одного 
боку, належить автору, зберігає риси його особистості, з іншого 
боку – має риси незалежного від автору об’єктивного світу.  

Об’єкт даного дослідження – флористичні образи в поезії Тараса 
Шевченка та Омара Хайяма. 

Предмет дослідження – семантика флористичних образів, які 
відображають особливості різних культур та особливості 
індивідуального сприйняття авторів. 

Мета роботи – спроба зіставити художню семантику образів 
дерев та квітів, виявити загальне та відмінне, звернути увагу на 
психологічний та естетичний вплив квітів на людину.  
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В роботі використано принципи порівняльного аналізу творів, 
образів рослин в українській та перській поезіях. 

Для дослідження змісту та проблематики творів нами було 
використано метод цілісного аналізу ліричного твору. Ми звернули 
увагу на важливість контекстуального аналізу слів.  

Актуальності дослідженню додають знайомство зі зразками 
різних жанрів європейської та персько-таджицької лірики, розгляд 
образів квітів та дерев у різних культурних контекстах. 

Вибір теми дослідження і творів зумовлено відчуттям 
спорідненості душ і світогляду названих поетів. 

У процесі дослідження ми виявили улюблені дерева кожного із 
названих письменників. 

Омар Хайям, перський поет, математик, астроном і філософ  
ХІ–ХІІ ст., став улюбленим для європейського читача чужоземним 
ліриком. Пік його популярності прийшовся на ХІХ–ХХ ст. У ХІХ ст. 
його «відкрили» завдяки перекладам англійською мовою Едварда 
Фіцджеральда.  

Наприкінці ХІХ ст. російський поет Василь Андрійович 
Жуковський знайомить читачів із поезією Хайяма у своїй роботі 
«Омар Хайям и странствующие четверостишия». Мати Жуковського 
була туркенею і, можливо, тому автор приділяв увагу східній поезії  
і вважався найбільш компетентним східнознавцем.  

Серед українських перекладачів Хайяма першим був Аґатангел 
Юхимович Кримський, який переклав «Рубаї» у 1902 році.  

Кримський, як і Жуковський, намагався зберегти багатозначність 
образів у ліриці перського поета. 

Жуковський стверджував, що в рубаях багато протиріч: деякі 
читачі вбачають у них гімн людської волі, оспівування радощів життя, 
інші – песимізм. Один і той же вірш та образ інтерпретуються у різних 
читачів по-різному. Особливо це стосується флористичних образів.  

Жуковський підкреслював, що рубаї не є головною жанровою 
формою у інших перських поетів, тільки у Омара Хайяма. У його 
чотиривіршах образність і переносне значення досягаються не за 
допомогою тропів, а за допомогою контрастності почуттів та образів 
живої та неживої природи.  

Підкреслюючи значючість лірики Омара Хайяма, Жуковський 
стверджував: « Він – персідський Гейне».  

У віршах обох поетів немає моралі, де відображається ідеальній 
світ. Вони тільки заперечують лицемірство.  

Іноді ліричний герой Омара Хайяма ніби протестує проти 
швидкоплинності життя, бунтує, вступає в полеміку с творцем. 
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Удивления достойны поступки творца! 
Переполнены горечью наши сердца, 
Мы уходим из этого мира, не зная 
Ни начала, ни смысла его, ни конца 

Тим дорожче автору та його ліричному герою квіти, які 
відволікають від суму. 

Образи природи завжди були присутні у світовій ліриці.  
Не є виключенням і поетичні твори Омара Хайяма.  

Поутру просыпается роза моя, 
На ветру распускается роза моя. 
О жестокое небо! Едва распустилась – 
Как уже осыпается роза моя. 

У Омара Хайяма присутній прихований контраст. Його можна 
назвати контекстуальними антонімами. « Распускается – осыпается», 
«роза – жестокое небо». У цьому контрасті – ствердження вічної 
краси природи і короткочасності людського життя. 

Этот мир – эти горы, долины, моря – 
Как волшебный фонарь. Словно лампа – заря. 
Жизнь твоя – на стекло нанесенный рисунок, 
Неподвижно застывший внутри фонаря. 

Рубаї Хайяма мають філософський зміст, тому у них неможливі 
чіткий сюжет та детальні описи. Його ліричний герой – узагальнений 
персонаж вільнодумця та життєлюба. Але за бравадою завжди 
ховається сум: 

На зеленых коврах Хорассанских полей 
Вырастают тюльпаны из крови царей, 
Вырастают фиалки из праха красавиц, 
Из пленительных родинок между бровей. 

Образи тюльпанів і фіалок – не просто картина, вони 
перетворюються на складну знакову систему і стають центром твору. 

В підтексті твору відчувається думка про нескінченній ланцюг 
життя на землі, але для кожної окремої людини короткочасність її 
життя – це особиста трагедія:  

В этой тленной Вселенной в положенный срок 
Превращаются в прах человек и цветок. 

Троянда – квітка, яка найчастіше зустрічається у рубаях Омара 
Хайяма, але поряд – завжди ліричний герой, у якого цей образ завжди 
пов’язаний то з образом коханої, то стає символом мінливості життя 
та кохання.  

Ця квітка набуває властивості метафори. 
В сад я в горести вышел и утру не рад, 
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Розе пел соловей на таинственный лад: 
«Покажись из бутона, возрадуйся утру, 
Сколько чудных цветов подарил этот сад!» 

Виникають асоціації зі змістом та проблематикою казки Оскара 
Уайльда «Соловей і Троянда». Східний сюжет троянди і солов’я 
знайшов своє продовження у творі англійського письменника другої 
половини ХІХ ст. 

Наділений людською мовою Трояндовий кущ – результат 
прагнення Солов’я допомогти закоханому Студенту. Соловей бачив, 
що відсутність троянди, червоної квітки, може зруйнувати щастя 
закоханих під час побачення. Соловей, співчуваючи сльозам Студента 
з приводу відсутності в саду червоної троянди, намагається знайти 
квітку. Але так і не відшукавши її, він створює червону троянду зі 
звуків пісні. Соловей щосили співав всю ніч про кохання, і від його 
співу, пелюстка за пелюсткою, розпускались червоні квіти. Мудрий 
дуб, спостерігаючи за ним, зрозумів всю силу самопожертви Солов’я. 
Він не наважився зупинити птаха… 

Ця філософська казка-притча стверджує, що ані Студент, ані його 
обраниця не варті цієї троянди: «Вона насупилась, надаючи перевагу 
коштовному камінню, адже воно дорожче квітів…» 

І зірвану Студентом та згодом кинуту пихатою красунею додолу 
Троянду розчавила підвода. Так і смерть виснаженого довгою піснею 
Солов’я залишилась непомітною. 

Ця казка, як і вірші Омара Хайяма, висвітлює сутність хибних та 
справжніх цінностей. Адже людині, яка наділена хибними цінностями 
та егоїзмом важко сприймати красу. 

Схожа думка звучить у вірші Лесі Українки «Конвалія». 
Флористичні образи вірша викликають асоціативний ряд: конвалія – 
дуб-захисник – жорстока людина, яка зірвала квітку – бал – гарна пані – 
покинута квітка після балу – загибель квітки – людський егоїзм. 

Промовила конвалія: 
«Прощай, гаю милий! 
І ти, дубе мій високий, 
Друже мій єдиний!» 
Та й замовкла. Байдужою 
Панночка рукою 
Тую квіточку зів’ялу 
Кинула додолу. 
Може, й тобі, моя панно, 
Колись доведеться 
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Згадать тую конвалію, 
Як щастя минеться. 
Недовго й ти, моя панно, 
Будеш утішатись 
Та по балах у веселих 
Таночках звиватись. 
Може, колись оцей милий, 
Що так любить дуже, 
Тебе, квіточку зів’ялу, 
Залишить байдуже!.. 

Останні дві строфи містять задумливий голос автора. Як і у Омара 
Хайяма, зав’яла квітка порівнюється з людиною, яку теж колись 
покинуть. 

У Тараса Шевченка в баладі «Лілея» сніг порівнюється з лілеями. 
У баладі знедолена дівчина перетворюється у квітку. Вона 

загинула взимку, а навесні відродилася в образі білої квітки: 
А весною процвіла я 
Цвітом при долині, 
Цвітом білим, як сніг білим, 
Аж гай звеселила. 

У ліриці Шевченка все взаємопов’язане, кожна художня деталь, 
кожне слово є частиною цілого. Флористичні образи тільки 
підкреслюють неповторність їх поетичного світу, дозволяють 
зрозуміти мову поетичного тексту та підтексту. 

Різноманітність флористичних образів – дерев та квитів – свідчіть 
про важливість для автора та його ліричного героя світу природи.  

Серед флористичних образів Хайяма зустрічається і квітка лотос, 
його бутони уособлюють майбутнє, теперішній час та минуле.  

Образи квітів та дерев породжують у поетичних текстах нові 
художні смисли, асоціації. Важливу роль відіграє гра прямого  
і переносного значень слів. 

Назви квітів виникли у давнину незалежно від волі поетів.  
Але символіка образів квітів залежить від культурного контексту,  
в якому існує поет. Тому коли співвідносяться почуття і флористичні 
образи, створюється підтекст твору.  

У ліричних творах Шевченка присутній поетичний зв'язок між 
життям людини та дерева, згадуються передусім листяні дерева: 
верба, тополя, калина, вишня.  
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Дерево – важливий засіб вираження людських почуттів. Цей образ 
може символізувати як силу і стійкість, так і самотність та 
незахищеність людини. 

У ліриці Тарас Шевченко спирається на слов’янську картину 
світу, в якій дерево не завжди є частиною лісу. І самотність цієї 
рослини свідчить про самотність людини. 

У вірші Шевченка «Тополя» образ дерева нагадує тонку, гнучку 
дівчину. 

По діброві вітер виє, 
Гуляє по полю, 
Край дороги гне тополю 
До самого долу. 

Легенда про дівчину, яка перетворилася на тополю, викликає 
співчуття і роздуми про жіночу долю: 

Таку пісню чорнобрива 
В степу заспівала... 
Зілля дива наробило –  
Тополею стала. 
Не вернулася додому, 
Не діждала пари; 
Тонка-тонка та висока –  
До самої хмари. 

Тарас Шевченко наділяє улюблені дерева рисами характеру 
людини: калина – весела дівчина, явір – безтурботливий парубок. 

Пишається калинонька, 
Явір молодіє. 
А кругом їх верболози 
й лози зеленіють. 
*** 
Посадила стара мати  
Три ясени в полі.  
А невістка посадила  
Високу тополю.  
Три явори посадила  
Сестра при долині…  
А дівчина заручена –  
Червону калину.  

(Поема «В казематі») 
*** 
Верба слуха соловейка, 
Дивиться в криницю. 
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Магічна дія солов’я на вербу схожа на вплив мистецтва на 
людину, адже Шевченко – художник і поет. Саме його пейзажний 
живопис нагадують рядки: 

Реве та стогне Дніпр широкий, 
Сердитий вітер завива, 
Додолу верби гне високі, 
Горами хвилі підійма. 

У своїй творчості Тарас Шевченко неначе намагався з’єднати свої 
дерева та квіти з яскравими квітами Омара Хайяма. Це відбулося 
тому, що українська природа містить у собі красу півдня та тихі 
простори степів та лісів. Він, за спогадами у щоденнику, складав свої 
перші поезії у прохолодному затишку улюбленого дерева, як і герой 
його дум. Написані вірші ховав у розлогий стовбур дуба.  

Лірика Омара Хайяма та Тараса Шевченка має сповідальний 
характер, це безперервний діалог поета та читача. 

Оскілки літературознавчий аналіз відрізняється від інтерпретації 
твору, нами було проведено інтерв’ю з метою вивчення читацьких 
інтересів, читацького сприйняття творів означених авторів . 

Мої співрозмовники відповіли на запитання:  
З яким деревом та квіткою асоціюються у вас лірика Омара 

Хайяма та Тараса Шевченка. 
Підсумки опитування. Учасники опитування – четверо 

однокласників: 
Омар Хайям: троянда – 24 особи. 
Дерев не назвали. 
Тарас Шевченко: дуб – 22 особи, тополя- 22 особи, верба  

і калина – 21 особа. 
Виходячи з цього можна дійти висновку що звертання названих 

поетів до флористичних мотивів і образів було не випадковим, їх вибір 
образів і квітів пояснюється не тільки природними умовами життя 
кожного але і багатозначністю образів особистого бачення світу. 

Звертаючись до народознавчої літератури, зауважимо, що дуб 
асоціюється і з силою та здоров’ям, клен – із самотністю, тополя – із 
стрункою, самотньою дівчиною, верба і калина – життєдайні сили 
природи. Ці образи багатозначні і свідчать про філософських характер 
лірики поетів. 

 
Джерела та література 

1. Жуковский В.А. Омар Хайям и странствующие четверостишия. 
2. Омар Хайям Рубаи. 
3. Тарас Шевченко Поеми «У казематі», «Тополя». 
4. Энциклопедический словарь юного литературоведа. М. : Педагогика. 1988. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У РОЗБУДОВІ 
НИЖЧОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

М.В. ГОНЧАР, 
канд. пед. наук,  

Новокаховський гуманітарний інститут ВМУРоЛ «Україна»  
(Україна) 

 
Південна Україна, як культурно-історичний регіон України має 

давній і продуктивний досвід толерантного, мирного співіснування та 
творчої праці представників різних народів. Зокрема, у справі 
підготовки робітничих кадрів для потреб регіональної економіки  
у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття помітний відбиток 
залишили єврейські, німецькі, вірменські, караїмські громади 
Херсонської та Таврійської губерній.  

Питання ролі національних меншин у розбудові професійної 
освіти на Півдні України у дорадянський період знайшло своє часткове 
відображення в дослідженнях вітчизняних вчених Д. Прохорова, 
М. Бєлікової, Ю. Берестеня, Ю. Надольського, І. Задерейчук, 
Т. Захарченко, А. Замуруйцева, Л. Редькіна, К. Лях, О. Правдюк, 
М. Шитюка, В. Щукіна, Т. Шушари та ін. 

Мета статті – охарактеризувати внесок національних меншин 
Півдня України у підготовку кваліфікованих робітничих кадрів у другій 
половині ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Таврійської  
і Херсонської губерній). 

У процесі дослідження було встановлено, що національний склад 
Херсонській губернії за переписом 1897 р. був представлений широкою 
національною складовою. Найбільш чисельними були «малороси» 
(українці) –53,48% мешканців, «великороси» (руські) складали – 
21,05%, євреї – 11,8%, румуни (молдавани) – 5,39%, німці – 4,52%, 
поляки – 1,13%, болгари – 0,94%, білоруси – 0,84%, греки – 0,30%, 
татари – 0,11%, вірмени – 0,08% [8, c. VІІ]. У Таврійській губернії, так 
само, найчисельнішими були «малороси» (українці) – 42,2%; до 
«великоросів» (руських) себе відносило 27,9%, татар – 13%, німців – 
5,4%, євреїв – 3,8%, болгар – 2,8%, греків – 1,3%, поляків та білорусів 
по 0,7%, караїмів та вірмен – по 0,6%, молдаван, естів і турків – по 
0,2% [7, c. V]. 
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Як бачимо, євреї, вірмени, німці та караїми не вирізнялися 
значним національним представництвом в обох губерніях, але як 
показав час, внесок їх громад у розвиток освіти, зокрема професійної, 
був неоціненним. 

У Херсонській губернії найбільш діяльними у справі підготовки 
кваліфікованих робітничих кадрів були єврейські громади Одеси, 
Єлисаветграда, Херсона та Херсонського повіту. За активної участі 
єврейської громади Одеси у 1864 р. було засновано один із перших 
національних нижчих професійних навчальних закладів  
у Херсонській губернії – єврейське чоловіче ремісниче училище 
товариства «Труд» [6, с. 96–97]. Училище мало слюсарну, столярно-
меблеву, столярно-модельну, ливарну майстерні, в яких станом на 
1910 р. навчалося 253 хлопців [12, с. 488–489]. 

1899 р. була заснована Одеська єврейська школа ремісничих 
учнів Е. Менделевича з трирічним курсом навчання. Вона мала 
слюсарно-механічне і ковальське відділення. Станом на 1910 року  
в ній навчалося 55 учнів [12, с. 490–491]. 

Для підготовки кваліфікованих кадрів у сфері комерції  
у 1904 році була відкрита Одеська єврейська торгівельна школа  
з семирічним освітнім курсом. У школі навчалися тільки хлопці.  
У 1910 р. вона налічувала 275 учнів [12, с. 486–487]. 

1905 р. в Єлисаветграді розпочало роботу 4-класне єврейське 
ремісниче училище з двома відділення: слюсарно-механічним та 
теслярсько-модельним. Станом на 1910 р. в училищі навчалося 
50 учнів [12, с. 482–483]. 

Слід зазначити внесок єврейських громад Одеси та Херсона  
і в розвиток жіночої професійної освіти. Так, у 1887 р. в Одесі було 
засновано єврейське жіноче професійне училище М. Глазер-Дзюбіна, 
у 1891 р. – приватне єврейське професійне училище Б. Гольдштейна  
і М. Шпиглера, а у 1906 р. – жіноче професійне училище товариства 
«Труд», що готували кваліфікованих кравчинь, закрійниць, 
швачок [12, с. 488–489; 13, с. 80]. У той же час, у професійному 
відділенні відкритому в 1891 р. при Одеському громадському 
жіночому єврейському 4-класному училищі, окрім кравчинь, також 
готували майстринь капелюшної справи. [12, с. 498–499] 

1891 р. при Херсонському єврейському жіночому училищі 
Ш. Малахової було створено ремісниче відділення з трирічним 
курсом навчання, де готували швачок і кравчинь. Станом на 1910 р.  
у ньому навчалося 340 учениць [12, с. 478–479].  

У 1893 р. відкрилося Херсонське єврейське дівоче професійне 
училище з п’ятьма відділеннями, в яких станом на  
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1903/1904 навчальний рік навчалося 146 учениць. В училищі готували 
кравчинь і закрійниць жіночого та дитячого одягу, а також швачок із 
пошиття білизни. Протягом навчання дівчата вивчали ідиш і російську 
мови, а також арифметику, географію, історію, чистописання та 
природознавство [5, с. 16]. 

З 1896 р. у Миколаєві діяло приватне єврейське ІІІ розряду 
жіноче професійне училище Вулиха, що готувало кваліфікованих 
кравчинь [12, с. 490–491]. 

1881 р. відкрилося Херсонське єврейське чотирикласне ремісниче 
училище з підготовки кадрів ливарної, слюсарно-механічної, 
модельної та ковальської справи [12, с. 478–479; 13, с. 124]. 

З 1909 р. підготовкою кваліфікованих робітників із слюсарно-
механічної та модельної справи займалося Херсонське єврейське 
ремісниче училище [2, с. 283]. 

1902 р. в єврейській колонії Новополтавка Херсонського повіту 
була створена сільськогосподарська школа ІІ розряду. Метою школи 
було поширення серед євреїв-хліборобів знань із землеробства, 
городництва, садівництва, скотарства, бджільництва, а також із 
ремесел: столярного, ковальського, слюсарного і шорного. Крім того, 
учні набували навичок із ремонту та виготовлення землеробських 
знарядь і машин.  

Для потреб школи царський уряд виділив 300 десятин землі, на 
яких було створено зразкове господарство з полем, пасовищами, 
садом, виноградником, молочною фермою і стайнею. Школа була 
розрахована на 60 учнів. На трирічне навчання приймалися хлопці  
у віці від 14 років і старше. Третій рік призначався виключно для 
практичної роботи (1850 годин) в полі і на фермах [15, с. 144]. 

У справу розбудови національних нижчих професійних закладів 
у Таврійській губернії вагомий внесок зробили німецька, єврейська, 
вірменська та караїмська громади. Особливих результатів у цій справі 
досягли представники маленького кримського народу караїми, які 
протягом другої половини ХІХ – початку ХХ століття заснували на 
півострові три нижчі професійні навчальні заклади. 

1874 р. в Євпаторії Товариством піклування про бідних караїмів 
була заснована караїмська жіноча реміснича школа з навчання 
грамоті і рукоділля, що згодом отримала найменування «Жіноче 
міське училище для бідних дівчат імені Гелеловича». До школи 
приймалися дівчата не молодші 16 років. Спочатку учениць було 30, 
проте їх кількість неухильно зростала, і у 1912 р. їх вже налічувалося 
170. Дівчата опановували загальноосвітні дисципліни, а також 
кравецьку та капелюшну справу, вишивання, кулінарію. 
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70 тис. карб пожертвував купець-караїм С. Коген для створення 
професійного училища в Євпаторії. У 1895 р. Безкоштовне караїмська 
ремісниче чоловіче училище для дітей всіх національностей імені 
Соломона Когена розпочало підготовку кваліфікованих кадрів зі 
слюсарно-ковальської, столярної, токарної, колісної та чавунно-
ливарної справи. По завершенні навчання його випускники отримували 
звання майстрів та підмайстрів [10, c. 560–562]. У 1902 р. в училищі 
навчалося 32 хлопця, та тільки 12 з них були караїмами [11, c. 549]. 

1912 р. (фактично після 1915 р.) за заповітом караїмського 
підприємця В. Тонгура у с. Кара-Тобе Євпаторійського повіту було 
засновано сільськогосподарське училище імені Веніаміна і Сари 
Тонгур із підготовки молодшого агрономічного персоналу. Училище 
складалося з трьох основних і одного додаткового класу, в яких 
навчалося 80 юнаків. Його навчальна програма містила 
загальноосвітні предмети, а також спеціальні дисципліни з агрономії 
та тваринництва. Навчання в училищі було безкоштовним. Щорічно 
Департамент землеробства виділяв на його утримання 10 тис. карб, 
Євпаторійське повітове земство – 4 тис. карб, а Таврійське губернське 
земство – 1 тис. карб., від капіталу В. Торгура щорічно надходила  
1 тис. 300 карб. [10, c. 563]. 

Для навчання єврейських дівчат ремісничій справі у 1888 р.  
в Сімферополі було відкрито Безкоштовне жіноче професійне єврейське 
училище Г. Коган-Зусмановича, що готувало кравчинь-модисток, 
швачок, вишивальниць білою та кольоровою гладдю [13, c. 87].  
У 1914 р. в училищі навчалося 104 дівчинки [7, c. 143]. 

1904 р. розпочала свою роботу Керченська єврейська професійна 
жіноча приватна 3-го розряду з професійним відділення школа Това-
риства допомоги бідним євреям «Керчі-Єшкам», що готувала кравчинь, 
швачок, рукодільниць [7, с. 143]. Цього ж року при Керченському 
єврейському жіночому училищі 3-го розряду було відкрито професійне 
відділення з дворічним курсом навчання [12, c. 428–429]. Крім того, при 
єврейському початковому училищі в містечку Великий Токмак Бердян-
ського повіту діяв клас ручної праці по роботі з деревом [12, c. 418–419]. 

1901 р. при Сімферопольській вірмено-григоріанській 
парафіяльній школі Вірмено-григоріанським благодійним 
товариством було відкрито школу крою і шиття для дівчат. Виходячи 
з кількості учениць – 15 (станом на 1910 р.), можна припустити, що 
школа була невеликою і задовольняла потреби виключно родин 
парафіян вірменської громади [12, с. 416–417]. 

Підготовкою власних кваліфікованих кадрів займалися і німецькі 
колоністи Мелітопольського та Бердянського повітів. Зокрема,  
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у с. Ейгенфельд Мелітопольського повіту було відкрито аж два 
нижчих сільськогосподарських училища І розряду – чоловіче (1907 р.) 
і жіноче училище сільського господарства й домогосподарства 
(1909 р.). 

За задумом ініціатора заснування сільськогосподарського 
училища євангельського пастора Я. Штаха, училище з часом мало 
перетворитися у спеціалізовану середньотехнічну сільсько-
господарську школу, атестат якої давав би право колоністам на вступ 
на технічні факультети вищих навчальних закладів Російської імперії 
та Європи [1, с. 57]. 

В сільськогосподарському училищі окрім загальноосвітніх, 
викладали й спеціальні предмети: землеустрій, загальне землеробство, 
ґрунтознавство, машинознавство, тваринництво, молочне господарство, 
ветеринарію, сільськогосподарську економіку, діловодство, 
правознавство, будівельну справу. До складу навчально-виробничого 
комплексу Ейгенфельдської сільськогосподарської школи входила 
невелика ферма, на якій нараховувалось 10 голів великої рогатої та 9 – 
тяглової худоби, необхідної для виконання всього комплексу 
агротехнічних, польових та транспортних робіт. Також заклад мав  
у своєму розпорядженні власний парк сільськогосподарської техніки, де 
були представлені найсучасніші типи сівалок, жниварок, косарок, 
віялок, молотарок, плугів, борін тощо. Більша частина 
сільськогосподарського реманенту та техніки була безкоштовно надана 
училищу місцевими промисловцями або дистриб’юторами відомих 
світових виробників сільськогосподарської техніки, які мали свої 
представництва на теренах південноукраїнських губерній [1, с. 61, 64]  

Училище утримувалось не тільки за кошти німецьких громад. 
Щорічно Мелітопольське повітове земство виділяла на його потреби 
по 1 тис. 500 карб, а Таврійське губернське земство – 1 тис. карб.  
Крім цього учні, які перебували на повному пансіоні, платили за 
навчання 210 карб, а учні без пансіону – 70 карб. на рік [3, с. 390–392]. 
Із кожним роком кількість учнів збільшувалася і на 1910 р. у п’яти 
класах навчалося 140 осіб [12, с. 422–423]. 

Як і планував засновник, у 1916 р. чоловіче училище було 
перетворене на середній професійний навчальний заклад, але в умовах 
Першої світової війни та антинімецьких настроїв, заклад не змін 
повноцінно функціонувати і припинив свою діяльність у 1918 році. 

1909 року за участі Ейгенфельдської училищної спілки було 
відкрито жіноче училище сільського господарства й домо-
господарства. Крім загальноосвітніх предметів, дівчата вивчали 
спеціальні теоретичні та практичні курси домоведення, основ 
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медичних знань, тваринництва, педагогіки, молочного господарства, 
кулінарії [4, с. 127–128].  

Для підготовки бухгалтерів німецькими громадами Бердянського 
повіту було відкрито дві торгівельні школи – Олександркронську 
(1912 р.) і Гнаденфельдську (1914 р.) [2, с. 287]. Крім цього,  
в Мелітопільському повіті при Пришибському початковому 
німецькому училищі для глухонімих дітей діяв ремісничий клас із 
плетіння кошиків і обробки дерева. Термін навчання в ньому 
становив 5 років [12, с. 424–425]. 

Аналізуючи процес становлення національних нижчих 
професійних начальних закладів, окрему увагу слід звернути на 
мотивацію, якою керувалися їх засновники інвестуючи у заснування 
та розвиток. У цьому контексті можна виділити ряд причин: 

1. Благодійність у соціальні ініціативи, як наприклад відкриття 
освітнього закладу, було явищем престижним і як правило, мало 
суспільне схвалення, а подекуди і відзначалося царською нагородою. 
Часто меценати оплачували безкоштовне навчання дітей через 
систему персональних стипендій.  

2. Необхідність підготовки кваліфікованих кадрів для 
задоволення потреб місцевої економіки. Частина випускників 
професійних навчальних закладів продовжувала працювати на 
виробництвах меценатів, які жертвували на утримання цих закладів. 

3. Освіта, як один із напрямів бізнесу. Навчання в деяких 
професійних закладах було платним, що давало можливість їх 
засновникам отримувати прибуток. 

У процесі дослідження було встановлено, що на Півдні України 
національні громади євреїв, німців, вірмен, караїмів брали 
найактивнішу участь у забезпеченні економіки регіону 
кваліфікованими робітничими кадрами. Основний упор робився на 
створення багатопрофільних ремісничих, а також сільсько-
господарських навчальних закладів. Протягом другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. у Таврійській і Херсонській губерніях таких закладів 
різних типів налічувалось 27. 
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ЗАХИСТ ІДЕЙ «ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ» (ФРИТРЕДЕРСТВА)  
В ПУБЛІКАЦІЯХ ГАЗЕТИ «ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК» 1840-х рр. 

 
Т.Г. ГОНЧАРУК, 

докт.іст.наук, проф.,  
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

(Україна)  
 
Публікації на шпальтах газети «Одесский вестник» (далі – ОВ) – 

найбільшою за тиражем газети Наддніпрянщини середини ХІХ ст. – 
привертали та продовжують привертати увагу дослідників минулого. 
Між іншим, вже зверталася увага на публікації ОВ, спрямовані на 
захист інтересів чорноморсько-азовської торгівлі [1, с. 100–112]. 
Зокрема, на гостру полеміку ОВ зі столичною «Коммерческой газетой» 
у 1830–1840 рр. щодо одеського порто-франко [2, с. 123–126]. Тоді зі 
статтями на захист одеського вільного порту, окрім авторів під 
криптонімами, виступили під власними іменами професор Платон 
Симонович (1822–1850 рр.) [3, с. 66–72] та відомий статистик та історик 
Аполлон Скальковський (1808–1899 рр.). Водночас, тогочасний ОВ 
вміщав публікації на захист одесько-кавказького транзит [4, с. 9–15], 
торгівлі Керчі та азовського каботажного судноплавства тощо.  

Проте дописувачі ОВ іноді зверталися до більш глобальних питань 
зовнішньоторговельної політики Російської імперії. У першій половині 
ХІХ ст. Наддніпрянщина, так само як і інші сільськогосподарські терени 
імперії стає базою «фізіократів» (політекономічна теорія, яка тоді 
сприймалася, як обґрунтування пріоритету сільського господарства  
в економіці) «фритредерів» та (прихильників «вільної торгівлі»). 
Українські поміщики та негоціанти-експортери прагнули зменшення 
ввізних мит, прагнучі купувати якісні та дешеві іноземні товари, а не 
дорогі та неякісні промислові товари; це також зменшило б вартість 
фрахту та підвищило б конкурентоспроможність українських 
експортних товарів на європейському ринку. Хоча публікації ОВ були 
переважно пов’язані із вказаними локальними економічними 
питаннями, газета неодноразово висловлювала свою прихильність до 
ідей лібералізації загальноімперської митної політики. Ці публікації 
варті окремого розгляду, що буде зроблено нижче.  

Слід вказати, що фритредерські ідеї у вказаний період були 
поширені й серед діячів створеного 1828 р. в Одесі Товариства 
сільського господарства південної Росії (далі – ТСГПР). Аналізуючи 
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їхні погляди, історик 1920-х рр. Михайло Бачинський (1887–1937 рр.) 
писав: «Щодо державної опіки над промисловістю, то люди 40-х рр. 
одностайно висловлювалися проти державного втручання» [5, с. 29] 
(тобто, передусім проти митного захисту промислових виробників). 
ОВ був тісно пов'язаний з ТСГПР й не дивно, що вже 1831 р., 
відзначаючи тенденції до вільної торгівлі в Європі, газета писала: 
«Одностайна точка зору всіх добрих економістів є такою, що 
необмежена свобода торгівлі принесла б суттєві вигоди усім народам, 
навіть тим, які через віддаленість від морів, здавалось би менш за все 
могли нею скористатися» [6]. 

Проте великі за обсягом й найбільш цікаві публікації щодо 
питання про фритредерство та протекціонізм (захист виробників 
митними заходами) з’явилися на шпальтах ОВ у 1846–1847 рр. Тоді 
діяч ТСГПР Михайло Маркевич [7, с. 37] написав розлогу статтю 
«Голос в защиту потребителей», що її опублікував ОВ у двох своїх 
числах. Самою назвою автор наголошував на несправедливості 
системи, за якою промисловість розвивалася у «тепличних умовах» 
(через митний захист), фактично за рахунок споживачів. Між іншим, 
М. Маркевич твердив, що в українських землях збувалися російські 
промислові товари, які були не лише гірше та дорожче за іноземні, 
але й гірше тих, що споживалися в Москві та С.-Петербурзі. Тому, на 
думку дописувача, саме в Україні «данина» споживачів за розвиток 
російської промисловості була особливо нестерпною. «Споживачі 
завжди є данниками промислових переворотів» – відзначав 
М. Маркевич [8]. Цікавою у статті М. Маркевича була теза про 
доцільність започаткування потужної промисловості у південно-
українських землях.  

Відповіддю на статтю М. Маркевича на шпальтах ОВ стала 
стаття «П.С.» під назвою «Голос в защиту производителей». У цій 
також розлогій статті, перелічуючи традиційні аргументи 
протекціоністів (інтереси державної скарбниці, економічна 
незалежність держави тощо), «П.С.» не заперечував того факту, що 
від митного захисту промисловості вигравали далеко не всі регіони 
імперії. Говорячи про «вигоди» високих ввізних тарифів, він, зокрема, 
писав: «Без сумніву, не всі країни великої нашої вітчизни однаково 
користуються цими вигодами, але зміцнимо спочатку серце Росії! 
Коли серце радіє, тоді і все тіло радіє! В Москві та Московській 
губернії нараховується вже, за винятком малих ремісничих закладів, 
до 1000 фабрик і заводів» [9]. Також «П.С.» був здивований 
підтримкою М. Маркевичем розвитку промисловості в краї, оскільки 
така позиція вважалася нетиповою для фритредерів-фізіократів. 
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У своїй відповіді «П.С.» на шпальтах ОВ М. Маркевич 
детальніше пояснив свою позицію щодо розвитку промисловості  
в Україні («Південній Росії») та Південній Україні («Новоросії»). Він, 
зокрема, писав: «П-н П.С. ніяковіє, «до якої системи політики» він 
має віднести бажання наше, щоб мануфактурна промисловість 
засновувалася та розвивалася в Південній Росії? …бажання наше ми 
грунтуємо на системі здорового глузду, який дозволяє думати, що там 
жити й заводи будувати правильніше, де клімат тепліше й ґрунт більш 
плодючий й де поруч портові міста, а також на прикладах всесвітньої 
історії, що свідчать про переселення народів завжди з Півночі на 
Південь. Проте з бажання бачити в Новоросії поширення 
мануфактурної, фабричної, ремісничої й торгової промисловості, ще 
не випливає, що поважні московські фабриканти мають кинути свої 
заклади й стрімголов побігти на наші плодючі степи» [10]. 

Завершуючи дискусію свою наступною відповіддю 
М. Маркевичу, «П.С.» у статті «Еще голос в защиту производителей», 
між іншим, черговий раз визнав, що протекціонізм («охоронна 
система») був корисним не для всіх провінцій («країн») імперії  
й навіть трохи пожалів із цього приводу мешканців українських 
теренів. «Наша охоронна система, – писав він, – не надає однакових 
вигід усім країнам нашої великої вітчизни, а саме країнам чисто 
землеробським… Ці країни, перебуваючи на великій відстані від 
місця виробництва ремісничих виробів, мало збувають туди свої 
землеробські [вироби] й тому змушені їх купувати за готівку, від чого 
вони позбавляються капіталів, які моли б застосувати з користю для 
посилення свого виробництва» [11].  

Аргументи учасників розглянутої дискусії на шпальтах ОВ  
1846–1847 рр. були переважно типовими для тодішніх фритредерів та 
протекціоністів. Проте її відрізняло те, що «П.С.», як зазначалося 
вище, на відміну від більшості російських захисників протекціонізму, 
чесно визнавав нерівність становища регіонів в імперії, спричинену 
тодішньою митною політикою. Відрізнялися певною оригінальністю, 
як для фритредера, також позиції М. Маркевича щодо необхідності 
розвитку промисловості в українських землях. Слід вказати, що деякі 
з дописувачів ОВ виступали за збереження південноукраїнськими 
землями переважно аграрного статусу. Зокрема, вище згаданий 
А. Скальковський, який 1855 р. на шпальтах ОВ писав: «Ми нічого не 
кажемо про фабричну та заводську промисловість, бо бажаємо, щоб 
наш край тривалий час не знав інших галузей, окрім 
сільськогосподарських, окрім вовномиєнь, салотопень, млинів, 
цегляних та черепичних заводів» [12]. Проте, слід зазначити, що 
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палкого захисника одеського «вільного порту» А. Скальковського не 
можна однозначно віднести до фритредерів, оскільки про 
необхідність запровадження «вільної торгівлі» у загальноімперському 
масштабі він ніби не писав. Що ж стосується фритредера 
М. Маркевича, то він явно виступав як захисник не галузевих 
(сільськогосподарських), а загальноукраїнських територіальних 
економічних інтересів. Не даремно, оцінюючи погляди М. Маркевича, 
М. Бачинський писав: «...поза інтересами споживача дешевих  
і доброякісних товарів Маркевич не обходить справи розвитку чи 
занепаду російської промисловості, а його покликання на авторитет 
чужоземця Демоля показує, що й український поміщик байдужісінько 
ставився до інтересів промислової Москви, дивлячись на свою країну, 
як на колонію російського капіталу» [5, с. 22–23]. Постать та погляди 
М. Маркевича, на нашу думку, потребують подальшого дослідження. 

Отже, в питаннях загальнодержавних митних тарифів, так само 
як і в багатьох інших економічних питаннях, ОВ вже в першій 
половині ХІХ ст. (за часів жорсткої «миколаївської» цензури) 
виступав переважно із позицій захисту, як тоді казали «місцевого» 
(українського) інтересу. Пізніше історію українського фритредерства 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. продовжили інші часописи 
(«Экономический указатель», «Основа» тощо) та автори.  
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Мережа духовних і світських навчальних закладів, яка була 

утворена в Херсонсько-Таврійській єпархії в першій половині ХІХ ст., 
потребувала викладачів релігійних дисциплін для підготовки 
високоморальної і освіченої молоді. Тож одним із важливих напрямів 
просвітницької роботи представників духовенства єпархії стала 
діяльність у галузі освіти. Зазвичай це були вихованці вищих 
духовних закладів Російської імперії, які поєднували освітянську  
і церковно-релігійну роботу. Одним із видатних діячів ХІХ ст., який 
переважну частину свого життя жив і працював в Одесі, був 
професор, протоієрей Григорій Іванович Попруженко. 

Сучасні українські дослідники ще не проявили достатнього 
наукового інтересу до вивчення життєдіяльності цієї непересічної 
особистості. Основою джерельної бази даної наукової розвідки став 
комплекс рукописних джерел, що зберігаються в архівосховищах та 
фондах бібліотек України. Переважна більшість документів із 
церковної історії знаходиться у фондах Державного архіву Одеської 
області. Формулярні списки священо- і церковнослужителів 
дозволяють прослідкувати основні віхи життєдіяльність 
Г.І. Попруженка. Деякі документи, що висвітлюють життєвий шлях 
протоієрея, виявлено в Інституті рукопису Національної бібліотеки 
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України імені В.І. Вернадського НАН України у фонді «Титов Федір 
Іванович» (Ф. 175). Окремі матеріли, які стосуються діяльності 
протоієрея Г.І. Попруженка, знаходяться в Рукописному відділі 
Одеської національної наукової бібліотеки у фонді РКП 40/1.  

Усе життя Георгія Івановича Попруженка було пов’язане  
з різними напрямами просвітницької діяльності. Народився він  
у 1818 р. у селі Орлова балка Олександрійського повіту Херсонської 
губернії в сім’ї священика. Після закінчення Єлисаветградського 
духовного училища вступив до Катеринославської духовної семінарії, 
де навчався до 1838 р. У цей час відкрилась Херсонська духовна 
семінарія в Одесі й Георгія було переведено туди для завершення 
навчання. У 1839 р. він вступив до Київської духовної академії, яку 
успішно закінчив у 1843 р. Тоді ж розпочалася його викладацька 
діяльність. У Рукописному відділі Одеської національної наукової 
бібліотеки зберігається оригінал атестата інспектора Одеських духовних 
училищ і викладача Георгія Попруженка, виданого Правлінням 
Київської духовної академії від 30 листопада 1843 р. У відповідності  
з цим документом його направлено в Одеське духовне парафіяльне 
училище на посаду інспектора і викладача [1, арк. 81].  

Рік по тому Г.І. Попруженка призначено ще й викладачем 
Св. Письма, граматики і грецької мови до Херсонської духовної 
семінарії, яка була провідним духовним навчальним закладом єпархії. 
Проте незабаром він змушений був на чотири роки залишити Одесу. 
У 1844 р. його переведено викладачем та інспектором до Мінської 
духовної семінарії [2, арк. 1]. У 1845 р. указом Св. Синоду Георгій 
Іванович отримав ступінь магістра богослов’я. Підставою стала його 
робота «Про патріарха Фотія». А згодом, у 1848 р., він отримав 
можливість повернутися до Одеси на посаду професора Херсонської 
духовної семінарії. Наступні 30 років свого життя Г.І. Попруженко 
присвятив викладацькій роботі в семінарії. Будучи високоосвіченим 
фахівцем він викладав Св. Письмо, російську словесність, латинську, 
грецьку мови. За сумлінну роботу йому навіть призначено щорічну 
матеріальну допомогу на оплату квартири в розмірі 100 крб. сріблом 
із духовно-училищних коштів [3, арк. 56]. 

Успішну роботу професора та його вміле керівництво 
семінаристами молодшого відділення відзначено в процесі перевірки 
семінарії, яку в 1851 р. здійснило Правління Київської духовної 
академії. Тоді ж, за рішенням Св. Синоду, його призначено викладачем 
Священного Письма і читання грецьких і латинських отців Церкви. 
Згодом (1857 р.) Георгія Івановича призначено викладачем кафедри 
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ново-грецької мови, а два роки по тому обрано членом правління 
Херсонської духовної семінарії по навчальній частині. 

Г.І. Попруженко вирізнявся світлим розумом і великою 
допитливістю. Він добре знав грецьку, латинську, німецьку мови, що 
давало йому можливість постійно слідкувати за новими дослідженнями 
в галузі богословських і гуманітарних дисциплін мовою оригіналу. 
Професор часто відвідував міську бібліотеку, де читав усі «новинки»  
й завжди робив влучні й розумні зауваження щодо прочитаного, які 
демонстрували широту його наукових знань. Якщо під час наукових 
суперечок чи дискусій він захоплювався й починав говорити достатньо 
різко, його опоненти зазвичай не ображались, знаючи його душевну 
доброту та запальний характер [4, с. 860].  

Керівництво навчального закладу неодноразово відзначало його 
високу працездатність та успішну викладацьку діяльність. Про це 
свідчить низка нагород та подяк: оксамитова скуфія, оксамитова 
фіолетова камилавка, особлива подяка керівництва семінарії за відмінну 
викладацьку роботу впродовж більше 14-ти років та інші [3, арк. 57, 59].  

Семінаристи любили і поважали професора. Один із його 
колишніх учнів згадував, що в отця Георгія завжди можна було 
отримати відповідь на саме складне питання, навіть якщо воно й не 
стосувалось богословської науки. Одним із яскравих проявів поваги 
семінаристів до свого учителя свідчить Св. Євангеліє у вишуканій 
оправі, подароване йому з нагоди 20-річчя викладацької діяльності. 
Випускники семінарії в чисельних листах звертались до 
Г.І. Попруженка за поясненнями чи порадами стосовно своєї 
пастирської діяльності, що свідчить про велику довіру нього. Жоден 
із цих листів отець Георгій не залишав без відповіді [4, с. 860].  

У 1878 р., після завершення викладацької діяльності, 
Г.І. Попруженко залишався членом правління духовної семінарії, яка 
з 1871 р. почала називатись Одеською. Він подарував семінарській 
бібліотеці значну кількість своїх книг, за що йому була винесена 
подяка від ректора М.Ф. Чемени.  

Рішенням Св. Синоду протоієрею Г.І. Попруженко за духовно-
училищну службу з 8 червня 1879 р. була призначена пенсія в розмірі 
550 крб., про що повідомив Херсонського і Одеського архієпископа 
Платона (Городецького) товариш обер-прокурора Св. Синоду.  
За вирахуванням отримуваних коштів від державної скарбниці 
(160 крб.) за посаду настоятеля Стрітенської церкви вирішено 
здійснювати виплату протоієрею в розмірі 300 крб. [1, арк. 109, 114]. 

Як і деякі викладачі семінарії професор працював і в світських 
навчальних закладах, де релігійні дисципліни належали до 
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обов’язкових предметів. Він уважно слідкував за реформами в галузі 
освіти, за викладанням різних дисциплін і вихованням учнів  
у навчальних закладах різного типу. Стрімке економічне піднесення 
Одеси сприяло розвитку освіти й утворенню низки державних, 
етнічних та духовних навчальних закладів, які гостро потребували 
учителів Закону Божого. Тож навантаження на духовенство було 
досить значним. Проте переважна більшість ставилась до 
викладацької роботи сумлінно, виконуючи її як свій моральний та 
священний обов’язок.  

Контроль за викладанням Закону Божого в світських навчальних 
закладах здійснювали спеціально призначені єпархіальним 
керівництвом наглядачі. У 1856 р. Херсонський архієпископ Інокентій 
(Борисов) призначив виконуючим обов’язки наглядача за викладанням 
Закону Божого в світських училищах Одеси Г.І. Попруженка. Згодом, 
упродовж 1865–1874 рр. Георгій Іванович був головним наглядачем за 
викладанням Закону Божого в світських навчальних закладах  
міста [2, арк. 1–2]. На посаді наглядача його змінив протоієрей, 
професор Імператорського Новоросійського університету (ІНУ) 
Олександр Миколайович Кудрявцев, який у своєму звіті попечителю 
Одеського навчального округу С. Голубцову за 1874 р. позитивно 
оцінив викладання Закону Божого в навчальних закладах Одеси  
і підкреслив сумлінність, високий фаховий рівень духовенства, його 
вміння доступно пояснити учням відповідний матеріал. У 38-ми 
державних і приватних християнських навчальних закладах 
законовчителями в цей період часу успішно працювали 8 протоієреїв  
і 23 православних священика. Значна кількість священнослужителів, не 
зважаючи на свою матеріальну забезпеченість і на завантаженість 
церковно-релігійною роботою, знаходила декілька годин на тиждень 
для викладацької діяльності. Серед них особливо відзначено  
й протоієрея Г.І. Попруженка [5, арк. 14–34].  

У 1875 р. за розпорядженням єпархіального керівництва Георгія 
Івановича призначено до складу комісії, до якої належали два 
професори Новоросійського університету, для перевірки знань Закону 
Божого учнів 2-ї Рішельєвської гімназії [3, арк. 60].  

Одночасно з освітянською діяльністю професор брав участь  
у науковій та громадській роботі. У відповідності з розпорядженням 
Св. Синоду від 6 жовтня 1850 р. «Про укладання церковно-
історичного і статистичного опису єпархії» в Одесі був створений 
спеціальний комітет на чолі з Херсонсько-Таврійським архієпископом 
Інокентієм (Борисовим), до якого увійшов і протоієрей 
Г.І. Попруженко. Члени комітету здійснили серйозну наукову роботу, 
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яка полягала в пошуках матеріалів і джерел, що зберігалися в архівах 
консисторії, соборів і монастирів, щоб на їх основі повністю 
реконструювати історію єпархії [6, арк. 3].  

У 1863 р., за рекомендацією єпархіального архієрея Димитрія 
(Муретова), Георгій Іванович став членом Одеського статистичного 
комітету, який був відкритий 1 червня того ж року [2, арк. 2]. 
Секретарем комітету відразу призначено відомого історика 
А. Скальковського. Основне завдання зазначеної установи полягало  
в регулярному веденні місцевої адміністративної статистики, збиранні 
та обробці матеріалів для щорічних звітів губернаторів, надання 
статистичних відомостей Центральному статистичному комітету МВС. 
Разом із цим члени комітету займались краєзнавчою та видавничою 
роботою. Вони сприяли тому, що проблеми місцевої історії опинилися 
в центрі уваги громадськості [7, с. 11–12]. 

Будучи серйозним науковцем професор не обмежувався 
виключно власними науковими інтересами. Особливо він цікавився 
питаннями церковного права. З великим задоволенням слідкував за 
працями професора канонічного права ІНУ О.С. Павлова і високо 
оцінив його працю «50-я глава Кормчей книги, как исторический  
и практический источник русского брачного права», яка була 
опублікована в 1887 р. Г.І. Попруженко навіть висловив своє 
побажання автору видати «Законник» для керівництва церковно-
громадською сферою життя. 

Професор не стояв осторонь проблем суспільно-політичного 
життя країни. До кола його інтересів належала історія Кримської 
війни. Він сумлінно збирав документальні матеріали, які стосувалися 
цієї проблематики. Інтерес до історичних досліджень та глибокі 
знання в цій галузі знань стали підставою для обрання професора  
в 1888 р. членом Одеського товариства історії і старожитностей 
(ОТІС) [4, с. 860–861].  

Освітній аспект просвітницької діяльності Г. І. Попруженко 
гармонійно поєднував із її церковно-релігійним напрямом. У 1850 р. він 
був висвячений в сан священика і отримав призначення до 
Благовіщенської церкви при Одеському благодійному жіночому 
товаристві, де викладав Закон Божий для сиріт. При цьому він 
продовжував викладацьку діяльність у семінарії. Але 23 листопада 
1851 р. у сані протоієрея Георгія Івановича призначено настоятелем  
у Покровський собор м. Орєхов. Лише завдяки клопотанню керівництва 
Херсонської духовної семінарії перед Св. Синодом його залишено  
й надалі працювати в цьому навчальному закладі. У 1856 р. протоієрея, 
при збереженні професорської посади, призначено на пастирське 
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служіння до Одеської Стрітенської церкви. Цю церкву закладено  
в 1842 р. і побудовано завдяки клопотанню почесної громадянки Одеси 
Анісії Крамаревої та сприяння парафіян і благодійників під наглядом 
генерал-губернатора М.С. Воронцова. Вона була освячена в 1847 р.  
і стала однією з найбільших у місті. Церква вміщала близько  
4 000 парафіян, до яких належали здебільшого міщани і торговці. Причт 
церкви складався з трьох священиків, диякона і псаломщика [6, арк. 52]. 
Г.І. Попруженко прослужив протоієреєм у Стрітенській церкві понад  
30 років, фактично до кінця свого життя. Отець Георгій не був 
поблажливим до своєї пастви. Він скоріше був суворим до своїх 
духовних дітей, знаючи їх розумові та моральні якості. Проповіді та 
повчання, які він виголошував перед своїми парафіянами, не 
відзначалися високим ораторським мистецтвом, але свідчили про 
велику тактовність проповідника, який завжди прагнув бути зрозумілим 
для своїх слухачів. Про плідну пастирську діяльність отця Георгія 
красномовно свідчить той факт, що в останній путь із сльозами на очах 
його проводжали тисячі людей [4, с. 859–860]. 

Г.І. Попруженко користувався заслуженим авторитетом  
і в єпархіального керівництва. Майже чверть століття він був членом 
Херсонської духовної консисторії (1859–1883 рр.). За свою плідну 
діяльність протоієрей отримав багато нагород, у тому числі й орденів: 
Св. Володимира 4-го степеня, Св. Володимира 3-го ступеня, Св. Анни 
3-го ступеня та Св. Анни 2-го ступеня [2, арк. 2].  

Помер Г.І. Попруженко 11 січня 1889 р. і похований на Одеському 
2-му Християнському кладовищі. Його справа знайшла своє 
продовження в дітях. Усі сини здобули освіту в Імператорському 
Новоросійському університеті. Старший – Ілідор навчався на 
юридичному факультеті. Найбільш успішним став середній син – 
Михайло, який в 1888 р. із золотою медаллю закінчив історико-
філологічний факультет, у 1899 р. захистив докторську дисертацію  
і з 1909 р. працював ординарним професором на кафедрі слов’янської 
філології. Одночасно з викладацькою діяльністю очолював Одеську 
міську публічну бібліотеку (1896–1919 рр.), був членом ОТІС  
(1889–1919 рр.). Після революції він емігрував у Болгарію, де працював 
професором історії російської літератури на історичному факультеті 
Софійського університету. Молодший син – Сергій із золотою медаллю 
закінчив фізико-математичний факультет і працював викладачем  
у духовних і світських навчальних закладах Одеси [8, с. 380–381].  

Таким чином, родина Г.І. Попруженка значною мірою 
прислужилася справі просвітництва в Одесі й зробила значний внесок 
у розвиток освіти. 
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Сьогодення порушило перед закладами вищої освіти важливе 

питання – підготувати висококваліфікованих фахівців, які творчо, 
нестандартно мислять, здатні працювати в колективі заради спільного 
результату. Саме тому перед викладачами гуманітарних дисциплін, 
зокрема української мови, постала нагальна проблема пошуку шляхів 
підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення мови. 
Вирішення цієї проблеми зможе змінити і їх позитивну мотивацію  
у навчанні загалом. 

Серед освітян постала дилема: які навчальні технології стануть  
у нагоді при викладанні мовного курсу – традиційні чи інноваційні. 
Саме поєднання традиційного і новітнього є запорукою здобуття 
якісної сучасної освіти. 

Традиційні методи навчання дозволяють доступно, систематично 
викласти великий обсяг матеріалу. Традиційна методика викладання 
мови враховує різні фактори навчання: джерела знань, рівень 
пізнавальної діяльності студентів, спосіб взаємодії викладача  
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і студентів. Існування різних класифікацій у системі методів навчання 
свідчить про постійний науковий пошук, вивчення та теоретичне 
узагальнення педагогічного досвіду викладачів-мовників. 

Сучасні дослідники О. Біляєв, В. Мельничайко, С. Караман  
є прихильниками таких напрямів у роботі викладача зі студентами: 
викладач розповідає – студенти слухають; викладач і студенти 
обмінюються думками з теми, формують визначення, правила; 
викладач організовує спостереження над мовними фактами і явищами 
з наступним колективним обговоренням; студенти самостійно 
здобувають знання за різним методичним матеріалом. 

Спосіб взаємодії викладача зі студентами українські 
лінгводидакти (М. Пентилюк, С. Караман) розподілили на усний 
виклад викладачем матеріалу; бесіду; спостереження студентів над 
мовою; роботу з підручником; метод вправ. 

Дослідники інноваційних технологій (І. Бех, Л. Даниленко, 
І. Дачківська, А. Камінська, М. Кларін, І. Гавриляк, С. Гавриляк та ін.) 
виділяють такі особливості інноваційних технологій: субʼєктивний 
тип та характер взаємовідносин між здобувачами освіти та педагогом; 
діалогічний, демократичний та рефлективний стиль взаємодії, групові 
та колективні форми організації навчального процесу; проблемні, 
пошукові, евристичні та дослідницькі методи навчання; ефективні 
способи отримання та засвоєння інформації, що орієнтовані на 
пошуково-мисленнєву діяльність [1; 2].  

У педагогіці термін «інновація» позначає нововведення, 
оновлення процесу навчання. У нашій країні ще наприкінці минулого 
століття такі методи були заборонені. Лише у кінці 80-х рр. 
викладачі-практики почали їх використовувати. Інноваційні 
технології містять такі підходи до викладання української мови: 

 інтерактивні методи викладання; 
 використання технічних засобів навчання (комп’ютерних та 

мультимедійних, мережі Internet) для контролю знань, зберігання  
і використання навчальних матеріалів. 

Специфіка методів навчання української мови (дисципліни 
«Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова як 
іноземна», «Сучасна українська мова») зумовлюється закономірностями 
і принципами її вивчення, логічною структурою змісту предмета, 
характером тих знань і вмінь, яких набувають студенти. 

Метою дослідження є висвітлення доцільності використання 
інноваційних форм та методів навчання, а саме інтенсивного методу, 
при вивченні мовних дисциплін, зокрема сучасної української мови, 
української мови як іноземної. 
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У методології викладання української мови як іноземної 
допомагають інтерактивні методи викладання іноземних мов.  

Вивчення будь-якої іноземної мови на сучасному етапі розвитку 
суспільства відбувається, передусім, з метою спілкування.  
Не виключенням є оволодіння студентами-іноземцями (як ближнього, 
так і далекого зарубіжжя) навичками української мови (особливо її 
усною формою). Мусимо усвідомити, що усне мовлення своїми 
можливостями – і, насамперед, як засіб вияву людського «Я», 
найрізноманітніших відтінків почуття, переживання, гнучкості думки, 
як спосіб оцінки всього, що стосується людини, оточує її, і як засіб 
контактувати з іншими та впливати на них – має неабиякі переваги 
перед писемною формою. Афористичним став вислів Б. Шоу  
«Є 50 способів сказати «Так» і 150 способів сказати «Ні», і є тільки 
один спосіб написати це» [3, с. 27]. 

Усне мовлення є основою спілкування, воно передбачає 
співрозмовника або спрямоване на певний склад слухачів, а також має 
відповідні ситуації. Тому труднощі мовного спілкування зростають 
прямо пропорційно до кількості тих, хто спілкується. Варто 
відзначити ще такі особливості: 

 для усного мовлення мусить бути реальна життєва ситуація; 
 звукове мовлення сприймається на слух як цілісний відрізок 

мовленнєвого потоку, де є своя гра темпоритмів, темброві 
забарвлення, модуляції голосу; 

 надзвичайно важливою для усного мовлення є інтонація; 
 усне мовлення діє на слухача не тільки змістом, а й усією 

манерою виступу; 
 для усного мовлення характерна непідготовленість, 

спонтанність; людина звичайно думає не про те, ук вона говорить,  
а про те, що скаже; гнучкість думки при цьому більша, ніж коли 
людина пише;  

 в усному мовленні користуємося багатьма готовими 
формулами; 

 в усному мовленні є забагато слів, вони повторюються, нерідко  
є зайвими. 

Саме тому особливого значення набувають методи, пов’язані  
з розвитком мовлення. Цілеспрямований процес оволодіння 
знаннями, вміннями та навичками української мови як іноземної 
передбачає засвоєння читання, аудіювання, письма. Комунікативно-
активний підхід до навчання використовується у комбінованих або 
синтезуючих (наприклад, комунікативний – процес навчання  
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є моделлю спілкування) та інтенсивних (прискорених) методах 
вивчення мови. 

Інтенсивний напрямок у вивченні іноземних мов виник 
наприкінці минулого століття. Його засновником вважають 
болгарського вченого Г. Лозанова, під керівництвом якого було 
розроблено основи сугестопедичного методу в Науково-
дослідницькому інституті сугестології, де також вивчаються резерви 
пам’яті людини, прискорене автоматизування навчальних навичок, 
активізація розумової діяльності людини [4, с. 9]. Набутий досвід  
у вивченні іноземних мов поширився у багатьох країнах світу  
і стосовно вивчення різних дисциплін. Центри інтенсивного вивчення 
іноземних мов виникли у Мінську, Москві, Тбілісі. Настала потреба 
випрацювання такої навчальної моделі, яка б використовувала кращі 
надбання інтенсивного методу. 

Комунікативна спрямованість навчального процесу залежить від 
інтесифікації, що передбачає концентрацію й безперервність 
навчальних занять, їх насиченість активними формами роботи, 
наближення процесу навчання до реального спілкування. Значну роль 
відіграє викладач як мовний партнер, він вводить проблемний 
матеріал, наочність, враховує індивідуально-психологічні особливості 
студентів, сприяє розвитку у них смислової пам’яті. Інтесифікація  
є основою інтенсивного навчання іноземної мови, вона забезпечує 
оволодіння й розвитку усного мовлення, спирається на керування 
соціально-психологічними процесами у групі, продовжується 
протягом двох-трьох тижнів (або кількох місяців) з високою 
щоденною концентрацією годин (4–6 годин щоденно) [5, с. 3].  
До переваг інтенсивного навчання належить те, що цей метод 
дозволяє виявити невикористану у звичному навчанні резерви 
особистості, різні форми педагогічного спілкування, створює 
адекватну навчальну ситуацію із застосуванням спеціальних вправ-
етюдів [6, с. 215]. Мета інтенсивного методу полягає у досягненні 
максимального обсягу засвоєння матеріалу у короткі строки. 

Особиста зацікавленість інтенсивними методами виникла у нас 
через їх використання на заняттях з української мови як іноземної та 
сучасної української мови на короткотермінових курсах (30 годин). 
Адже сучасна молодь прагне оволодіти комунікацією в усній формі, 
бо є реальна можливість перебування у країні носіїв мови. Саме цей 
фактор відіграє неабияку роль у розвитку методів вивчення іноземних 
мов [7, с. 4]. З метою інтенсивності навчального процесу під час 
практикуму із сучасної української мови нами було використано 
елементи інтенсивного методу протягом п’ятнадцяти занять.  
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Для забезпечення навчального процесу розроблено чотири 
мікроцикли, кожен з яких включає текст-полілог, додаткові тексти 
для читання, різні типи завдань. Основу фактичного матеріалу 
обсягом понад дев’ятсот лексичних одиниць складають такі теми 
«Знайомство», «Родина», «Побут», «Місто Одеса: історія та 
сьогодення». Під час занять застосовувались елементи 
сугестопедичного методу навчання (сугестія від лат. suggestion, від 
suggero «навчаю», «навіюю» – вплив навіювання) [8, с. 799]. 
Сугестопедія грунтується на підсвідомій психічній активності, яка 
відіграє важливе значення у взаємодії особистості і оточуючого 
середовища. Розкриття резервів людської особистості досягається за 
допомогою складних і елементарних засобів. До перших належать 
авторитет (він підвищує сугестивний вплив при запам’ятовуванні) та 
інфантилізація, яка забезпечує легкість у створенні висловлювань. 
Значення авторитету (особистості викладача, джерела інформації) 
доведено експериментальним шляхом: чим авторитетніше джерело – 
тим більш вагомою є інформація для студентів. Основу авторитету 
становить фізіологічний механізм домінанти – відкриття фізіолога 
А.А. Ухтомського («Доминанта как рабочий принцип нервных 
центров», 1923). Вчений доводить, що у мозку людини створюється 
домінантний осередок максимального збудження, який сприяє 
підвищенню працездатності й ефективності при запам’ятовуванні. 
Внаслідок цього людина може запам’ятати набагато більший обсяг 
інформації, ніж за звичайних обставин. Домінантний осередок 
виникає за допомогою інтонації, фактичного матеріалу, думок 
викладача. Інший фізіологічний механізм, відкритий І.П. Павловим, 
спричиняється до створення у центральній нервовій системі 
збудження, яке знижує бар’єри гальмування на шляху мовного 
спілкування. Це явище отримало назву інфантилізації [8, с. 164]. 
Загальновідомим є негативний вплив на процес навчання 
психологічного бар’єру, подолати який допомагають розроблені 
інтенсивною методикою дидактичні вправи, рольові ігри. Гарний 
настрій у групі, почуття легкості, невимушеності дозволяють 
подолати побоювання незручності, невпевненості через можливу 
неправильну вимову. Про це свідчать і висловлювання членів групи,  
в якій застосовувалися елементи інтенсивного методу про те, що 
психологічний клімат у групі був хороший, усі отримували великий 
заряд енергії, ніхто не соромився один одного, психологічного 
бар’єру не існувало; було почуття задоволення через гарні результати 
і самооцінку кожного наступного заняття. 
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Крім складних, сугестія має у своєму розпорядженні елементарні 
засоби: так званий механізм активного відпочинку та двоплановість. 
Вчений-фізіолог І.М. Сеченов відкрив, що втомлені структури мозку 
завдяки створенню домінанти переходять у стан спокою і негативної 
індукції («Физиология нервных центров: из лекций, прочитанных  
в собрании врачей в Москве в 1889–1890 гг.»). Феномен Сеченова 
отримав назву механізму активного відпочинку. Спокійна 
психологічна атмосфера дозволяє не тільки відпочити,  
а й мобілізувати внутрішні творчі можливості. Суттєвим засобом  
є двоплановість – музичне супроводжування, інтонаційне оформлення 
слів, фраз, тексту, ритм, артистизм викладача і студентів. 

Інтенсивні методи навчання містять певні методичні принципи: 
розширений програмний матеріал, безпосереднє входження у мовне 
середовище, система комунікативних етюдів, стимулюючих 
діяльність членів навчальної групи тощо. Фонетичний, 
морфологічний та граматичний рівні мовної системи коротко 
коментуються під час проведення занять.  

Заняття з використанням елементів інтенсивного методу повинні 
відбуватися за допомогою спеціальних посібників. Отже, одним із 
завдань є підготовка навчального посібника з обов’язковими  
і додатковими навчальними матеріалами, наприклад, у вигляді 
незброшурованих уроків. Основні навчальні тексти – полілоги – 
форма мовлення, за якою відбувається безпосередній обмін 
висловлюваннями між різними за фахом, віком, характером особами; 
це своєрідні сценарії з потішними ситуаціями, віршами і піснями, 
крилатими висловами, розмовно-етикетними моделями. 

Ступінь оволодіння сформованості мовленнєвими навичками  
у групах, де застосовувався свідомо-практичний метод (група 1)  
і елементи інтенсивного методу (група 2) був неоднаковим.  
Для перевірки більш продуктивного методу мовленнєвої діяльності 
(говоріння) ми скористалися методикою Г.Г. Городілової [9, с. 48–50]. 
Оцінювались зовнішні критерії сформованості мовленнєвих навичок: 
темп мовлення та чистота мовлення. Мова студентів (перекази, 
відповіді на запитання, вільні висловлювання) перевірялася наприкінці 
першого семестру навчання української мови. Було встановлено, що 
середній темп мовлення (середня швидкість мовлення упродовж 
певного відрізку) становить у групі 1 – 5,0 складів/сек., у групі 2 –  
6,0 складів/сек. Чистота мовлення визначалася за кількістю правильно 
використаних мовних одиниць (проводився кількісний та якісний 
аналіз) у 100 реченнях. У групі 1 кількість помилок дорівнювала від 
17,6 на 10 речень до 24, а у групі 2 від 10 до 17,4 помилок. Таким 
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чином, організація навчального процесу з використанням елементів 
інтенсивного методу у групі 2 дала кращі наслідки.  

У практиці інтенсивних методів відзначаються й певні труднощі, 
недоліки, невирішені проблеми. Досвід занять за інтенсивною 
моделлю свідчить, що найбільш результативним є навчання  
у невеликих групах (до 15 осіб) з урахуванням психологічно-
розумових здібностей учнів і лідера групи, який повинен мати певні 
достоїнства, якості характеру. 

Перед комплектуванням бажано проводити попереднє тестування 
з метою визначення психологічних особливостей членів групи.  

Неабияке значення мають навчальні аудиторії, особливий 
інтенсивний графік занять, ознайомлення викладача з досвідом 
використання інтенсивних методів. 

Оскільки при застосуванні інтенсивних методів головна увага 
зосереджується на мовній діяльності і порівняно мало – на мовних 
засобах спілкування – у мовленні студентів зберігаються помилки.  
Ці недоліки ми намагалися усунути шляхом включення до системи 
занять тренувальних вправ, граматичних пояснень. Існують і інші 
проблеми: відсутність домашніх завдань і вправ, що забезпечують 
автоматизацію навичок, орієнтація на план змісту тощо. 

Отже, незважаючи на всі недоліки, практика показує, що 
використання надбань інтенсивного навчання (особливо у короткі 
строки) сприяє швидкому оволодінню мовленнєвою діяльністю  
в обмежених темах і ситуаціях.  

Поява нових нетрадиційних технік у навчанні української мови 
(зокрема дисциплін «Сучасна українська мова», «Українська мова за 
професійним спрямуванням», «Українська мова як іноземна») вказує 
на значну перспективу подальших наукових досліджень у сфері 
пошуку та застосування ефективних інноваційних підходів при 
вивченні мови. 
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This study aims to show the connection between modern national 

building and historical discourse. All this discourse is symbolically summed 
up on the national day, which thus becomes an essential point in the self-
assertion of a people. 

The theoretical aspects have the Romanian case as example. It will be 
explained why prior to World War II, Romania had its national day on 
May 10 (King's Day), why this feast was abandoned during the communist 
era, and why, after the Revolution in 1989, Romanians chose 1st of 
December as their national day. 

În spațiul creștin, timp de secole, preoțimea a fost prezentă alături de 
popor, când acesta se afla în primejdie, dar și în momentele de triumf. De 
mai bine de 200 de ani, în anumite contexte, istoricul a împrumutat din 
atribuțiile preotului, fiind chemat să vorbească înaintea națiunii, pentru a-i 
aminti, cu prilejul celebrării unor mari evenimente din istorie, cine a fost, 
cine este și încotro se îndreaptă respectiva națiune. 
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Acest rol al istoricului în spațiul public s-a definit într-o Europă care se 
afla în căutarea dreptății sociale. Din secolul al XVII-lea, bătrânul continent 
are parte permanent de revoluții, prin care se caută împlinirea aspirațiilor de 
prosperitate, dreptate și echitate socială, nu în veșnicie, ci în istorie. Europa 
democratică și prosperă de azi este rezultatul acestor lungi frământări și 
căutări. Unul din momentele importante din șirul de revoluții îl reprezintă 
1848, când, interesant, lupta pentru dreptate socială s-a desfășurat în numele 
lui Iisus Hristos, văzut ca „primul revoluționar”, cel care, prin Evanghelia 
sa, a promis lumii întregi «dreptate și frăție» [11, p. 94–100] . În anumite 
părți ale Europei, lupta socială s-a combinat și cu lupta națională, deoarece, 
la acea vreme, pe continent se aflau numeroase popoare asuprite, a căror 
identitate era în permanență amenințată [1].  

Cazul poporului român se încadrează în situația generală a națiunilor din 
Europa de Est [2]. La începutul veacului al XIX-lea, românii trăiau împărțiți 
în două mici principate, aflate sub suzeranitate otomană. Moldova și 
Muntenia deveniseră terenul de confruntare între muribundul Imperiu 
Otoman, Imperiul Habsburgic și Imperiul Rus. Erau secătuite de bogății, 
mereu ocupate, pustiite de armate, de foamete și de epidemii [4, p. 435–523]. 
Alte teritorii românești se aflau sub directa stăpânire a Imperiului Rus și a 
Imperiului Habsburgic. Din punct de vedere al siguranței locuitorilor, 
lucrurile stăteau mai bine, însă, pe aceste teritorii, existau numeroase 
discriminări la adresa românilor, care formau populația majoritară.  
În Basarabia ocupată la 1812 de Imperiul Rus, s-a început o politică masivă 
de colonizare cu elemente străine, astfel încât structura etnică a teritoriului să 
fie schimbată. De asemenea, limba rusă a fost impusă în școli și administrație, 
iar utilizarea limbii române era combătută. Limba română era limba 
oamenilor needucați, a țăranilor fără știință de carte și era rușinos să  
o folosești în mediile cultivate [3]. 

În Transilvania, o lungă și complicată evoluție istorică transformase 
poporul român într-un popor de țărani aserviți, lipsiți de orice drepturi 
politice, un popor tolerat, care nu avea nici un cuvânt de spus în viața politică 
a țării. Ocupația provinciei de către Habsburgi a deschis drumul unei lungi 
lupte a românilor pentru obținerea de drepturi egale cu ale celorlalte popoare 
care locuiau provincia. Mai întâi, a fost cerința ca românii ortodocși să se 
unească cu biserica Romei, liderii religioși uniți români urmând a primi unele 
drepturi politice . Acești lideri, dintre care cel mai important este episcopul 
Inochentie Micu, au înțeles să folosească drepturile câștigate pentru a trimite 
tineri la studii în Apus, iar acești tineri au format vestita Școală Ardeleană.  
Ei au arătat că de la Tisa la Nistru trăiește un singur popor, care vorbește o 
limbă unitară, limba română și, pentru ca românii să nu se simtă inferiori 
vecinilor, datorită statutului lor social și politic, ei au insistat pe originea 
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latină a românilor, pe faptul că românii sunt urmașii Romei, cel mai vestit 
imperiu din istorie. De aceste lucruri vorbiseră și cronicarii din secolul al 
XVII-lea, din Moldova și Muntenia, însă textele lor se adresau unei elite 
restrânse. Treptat, se face trecerea de la popor la națiunea română, adică la o 
comunitate care nu este doar conștientă că vorbește aceeași limbă și are 
aceleași obiceiuri, dar își dorește să aibă un destin comun, fapt care înseamnă 
afirmare economică, socială și politică de sine stătătoare [4, p. 527–624].  
A urmat răscoala lui Horea (1784), iar după 1848 situația românilor în 
Transilvania a cunoscut mari schimbări în bine, proces istoric în care un rol 
deosebit l-a avut mitropolitul Andrei Șaguna, care a restabilit ierarhia 
ortodoxă română pentru românii transilvăneni care nu doriseră unirea cu 
Roma [5, p. 709-723]. Din acel moment, cele două biserici, cea ortodoxă și 
cea greco-catolică, au devenit motoarele afirmării naționale a românilor  
din Transilvania. 

Treptat, lucrurile se schimbau și în Moldova și Muntenia. Și aici se 
formează o elită, formată în Apus, la marile școli din Franța și din spațiul 
german, care dorește să schimbe situația grea a celor două principate. 
Lupta avea un dublu scop: un scop național, de emancipare de sub 
dominația străină, dar și un scop social, de reformare a unei societăți 
înapoiate, dominată de sărăcie și injustiție. Acești oameni merg oriunde în 
Europa unde se află persoane dispuse să asculte reprezentații unui popor 
mic, aproape necunoscut, care adesea nu este văzut ca parte a Europei, ci a 
Orientului. Ar trebui scrise multe pagini despre eforturile acestor luptători, 
despre cum au mers să la spună intelectualilor și oamenilor politici din 
Apus că, la marginea de răsărit a Europei există un popor, urmaș al Romei, 
care cere să fie primit, cu drepturi depline, în lumea civilizată, trebuind să 
fie tratat cu respect, la fel ca și restul popoarelor europene [5, p. 241–248]. 
Se poate spune că acțiunile de la începutul secolului al XIX-lea reprezintă 
prima «integrare europeană» a românilor din epoca modernă. 

Revoluția de la 1848 reprezintă momentul de deplină maturizare a 
națiunii române. În toate provinciile românești avem o elită foarte 
conștientă de misiunea sa, care acționează unitar, iar poporul sprijină 
demersurile acestei elite [5, p. 241–315]. Era momentul trezirii dintr-o 
lungă adormire. Nu întâmplător, acum Andrei Mureșanu scrie poezia care 
azi este imnul României, «Un răsunet», cunoscută mai ales pentru primele 
versuri: «Deșteaptă-te române!» [11, р. 83–87].  

Proiectele elaborate în timpul revoluției vorbesc de libertatea națională 
și de drepturi sociale, după modelul celor mai înaintate societăți apusene. 
Ostilitatea marilor puteri, precum și alte greutăți, au cristalizat în acea 
perioadă ideea necesității creării unui stat românesc, suveran și 
independent, care să facă reformele necesare pentru ca românii să poată 
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trăi mai bine. Acest fapt îl exprima foarte clar Mihail Kogălniceanu, care 
afirma că formarea unui stat românesc unitar este «cheia de boltă fără de 
care întreg edificiul național s-ar prăbuși» [5, p. 280]. 

Primul pas l-a reprezentat unirea, la 1859, a celor două principate, 
Moldova și Muntenia, sub conducerea principelui Alexandru Ioan Cuza. 
Marile puteri, care controlau Europa și lumea la acele vremuri, au 
recunoscut în cele din urmă unirea și proclamarea statului România iar  
24 ianuarie 1859 devenea prima dată reper pentru calendarul național 
român [5, p. 477–537]. La 10 mai 1866 era adus pe tronul României 
principele Carol I de Hohenzollern. Într-o Europă dominată de mari 
dinastii regale și imperiale, înrudite între ele, era important pentru tânărul 
stat ca acesta să aibă în fruntea sa un reprezentant al acestor mari familii. 
Dinastia devine simbolul unității românești și garantul proiectului național 
în următorii 70 de ani, iar de ziua de 10 mai, devenită zi națională, urmau 
să fie legate numeroase evenimente majore din istoria modernă a 
României [5, p. 553–587].  

La 10 mai 1877 România își declara independența față de Imperiul 
Otoman, independență consfințită prin luptă și recunoscută un an mai 
târziu, prin congresul de la Berlin. România independentă însemna o 
Românie egală în drepturi cu toate statele europene, care nu mai putea fi 
tratată ca un simplu teritoriu supus. Această nouă realitate a fost consfințită 
prin proclamarea regatului, Carol I fiind încoronat rege al României pe  
10 mai 1881. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea Europa părea că trece printr-o perioadă 
fastă, de necontenit progres. Însă, în spatele acestei «la Belle Epoque» se 
ascundeau mari frământări. Globul devenise prea mic, iar marile puteri se 
luptau pentru reîmpărțirea lui. Naționalismul căpăta accente radicale, 
popoarele dorind să revizuiască frontierele existente. Stânga politică se 
radicaliza. Criticând deopotrivă naționalismul și imperialismul, ea propunea 
unirea tuturor proletarilor și distrugerea «claselor exploatatoare». În cele din 
urmă, butoiul cu pulbere explodează în 1914.  

Toate părțile implicate au crezut că războiul se va termina repede.  
De fapt, s-a prelungit timp de patru ani și a generat 17 milioane de victime, 
distrugând aproape civilizația europeană. De aceea, a fost denumit «Marele 
Război», unic în analele istoriei.  

România avea un tratat de alianță (secret) cu Germania și Austro-
Ungaria. Convocând un Consiliu de Coroană, regele Carol I a cerut 
oamenilor politici convocați să ia în considerație acest tratat însă, la acea 
vreme, relațiile dintre România și Austro-Ungaria erau extrem de 
tensionate, datorită politicii de asimilare dusă de guvernul maghiar față de 
românii din Transilvania. Din acest motiv, politicienii români n-au dorit să 
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intre în război de partea Austro-Ungariei, ci au preferat deocamdată, ideea 
neutralității. Astfel, România a fost neutră timp de doi ani. 

Dar, războiul făcea milioane de victime iar puterile implicate aveau 
nevoie de aliați. Pe de altă parte, opinia publică cerea ca România să 
folosească momentul pentru împlinirea idealului național: unirea tuturor 
românilor într-un singur stat. În cele din urmă, România a ales să se alieze 
cu Anglia, Franța și Rusia, acestea promițând că, în caz de victorie, vor da 
României teritoriile locuite de români din cuprinsul Imperiului Austro-
Ungar. O minoritate a fost împotriva acestei alegeri, motivând că, astfel, se 
aliază cu Rusia, care acționa sistematic pentru rusificarea românilor din 
Basarabia. Din 1878, când, deși aliată a României în războiul împotriva 
Imperului Otoman, Rusia a impus României cedări teritoriale, ea a început 
să fie considerată principalul inamic al suveranității și identității românești. 

Intrarea României în război s-a făcut cu mare entuziasm, însă lipsa de 
coordonare cu aliații și deficiențele în organizarea și înzestrarea armatei au 
determinat ca România să fie înfrântă în campania din 1916. Armatele 
germane, austro-ungare și bulgare ocupau mare parte a țării, inclusiv 
Bucureștiul, iar noul rege al României, Ferdinand, împreună cu guvernul, 
se retrage la Iași, regiunea Moldovei fiind singura neocupată. 

În pofida originii sale germane, Ferdinand a rămas alături de poporul 
român, devenind Ferdinand cel Loial. Împreună cu regina Maria, primul 
ministru Ion I.C. Brătianu și principalii comandanți de oști a reușit, într-un 
timp record, cu ajutorul marilor puteri aliate, să refacă armata română care 
rezistă eroic tentativelor germane de a ocupa și restul României, câștigând, îl 
colaborare cu armata rusă, mai multe bătălii importante în vara anului 1917 
(Mărăști, Mărășești și Oituz). Însă, în condițiile în care izbucnea revoluția 
bolșevică în Rusia, V.I. Lenin a încheiat pace cu Germania iar soldații ruși 
plecau pentru a lupta acasă, în războiul civil, România era obligată să încheie 
pace cu Puterile Centrale, o pace deosebit de grea [6, p. 395–454]. Pe de altă 
parte, în condițiile destrămării Imperiului rus, locuitorii Basarabiei, care, în 
ciuda politicii de rusificare, își păstraseră o conștiință aparte, au votat, la 
27 martie 1918, prin organismul reprezentativ numit Sfatul Țării, unirea cu 
România [6, p. 480–498]. 

Germania părea victorioasă în Răsărit însă pe frontul de vest războiul 
continua cu înverșunare. Soarta lui a fost decisă de intervenția Statelor 
Unite ale Americii, de partea Angliei și Franței. Însă, președintele 
american Woodrow Wilson nu intrase în război pentru a sprijini interesele 
particulare ale unei anumite părți. În celebrele sale 14 puncte, Wilson 
vorbea de o pace fără învinși și învingători, de o lume care să nu mai fie 
împărțită de bunul plac al unei oligarhii, insistând ca voința poporului să 
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fie respectată. De asemenea, propunea crearea unei Societăți a Națiunilor, 
în care probleme lumii să fie rezolvate pe cale diplomatică. 

În urma înfrângerii pe câmpul de luptă și vecinul de la vest al 
României, Austro-Ungaria, s-a destrămat, iar românii din Transilvania și 
Bucovina au decis unirea, la rândul lor, cu România [6, p. 498–532]. 
Principiul autodeterminării popoarelor, enunțat clar de președintele 
american, a stat la baza tratativelor de pace de la Paris, unde popoarele 
Europei au avut posibilitatea să demonstreze că doresc să-și creeze sau să-și 
desăvârșească unitatea națională. Delegația română a arătat că la 27 martie 
la Chișinău, la 28 noiembrie la Cernăuți (în cazul Bucovinei) și la  
1 decembrie 1918 la Alba Iulia (în cazul Transilvaniei) poporul acestor 
provincii, prin reprezentanții săi, a votat în mod liber unirea cu România.  

Prin urmare, în doar doi ani de zile, românii au trecut de la entuziasm la 
agonie și din nou la extaz, sfârșitul războiului aducând ceea ce nu credea 
nimeni: unirea tuturor românilor într-un singur stat. Prețul a fost însă mare: 
doar România «mică» a plătit un preț de 800.000 de morți, o zecime din 
populația țării. 

Formarea României Mari a generat mari speranțe. Dacă înainte mulți 
români alegeau să emigreze, după 1918 mare parte au revenit în țară, sperând 
că vor construi împreună o Românie mai bună și mai dreaptă [7, p. 183–422]. 
Din păcate demonii bântuiau Europa (inclusiv România) și, în numai 20 de 
ani, un nou război devasta întreaga omenire. La sfârșitul acestuia, cu prețul a 
72 de milioane de victime, statele din vestul Europei au înțeles că trebuie să 
coopereze, punând bazele a ceea ce azi numim Uniunea Europeană. Răsăritul 
Europei a devenit prizonier în lagărul sovietic. 

În România, după 1918, 10 mai a continuat să fie celebrată drept zi 
națională, simbolizând unitatea dintre națiunea unificată și monarhie [8]. 
Ziua de 1 decembrie a fost celebrată ca parte a unui șir de sărbători menit 
să amintească românilor de jertfele din timpul «Marelui Război» și de 
împlinirea de la final. Apoi, după instaurarea regimului comunist, ziua 
națională a devenit 23 august 1944, care marca inițial apropierea dintre 
poporul român și cel sovietic [9]. 10 mai a fost complet scoasă din cărțile 
de istorie (regalitatea a fost abolită în decembrie 1947) și în prima parte a 
perioadei comuniste, de 1 decembrie nu se vorbea deloc, din moment ce 
poziția «fratelui mai mare» de la Moscova, în perioada interbelică, fusese 
aceea că statul român era unul imperialist, care anexase teritorii «străine». 
Mai târziu, în anii comunismului național, propaganda ceaușistă a 
reintrodus în circuit aproape întreg calendarul tradițional de sărbători 
naționale, ieșind în evidență cu precădere 24 ianuarie și 1 decembrie. Cum 
nu se prea putea vorbi de unirea Basarabiei și a Bucovinei, datorită 
«fratelui mai mare», 1 decembrie a tins să absoarbă și semnificația zilelor 
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de 27 martie și 28 noiembrie, iar prin «Marea Unire», propagandiștii 
înțelegeau de fapt unirea Transilvaniei cu România. Dar, pe măsură ce 
timpul trecea, ziua cea mai sărbătorită în România devenea 26 ianuarie, 
ziua de naștere a «conducătorului iubit», ultimul lider comunist al 
României, Nicolae Ceaușescu care se vedea pe sine ca întruchipare a 
națiunii [10]. Astfel, alte zile importante au căzut în uitare. 

Însă, propaganda sistematică din anii anteriori a avut efecte perverse 
pentru regim. 24 ianuarie, 1 decembrie, chiar și 23 august, au fost 
prezentate drept momente de triumf ale voinței și unității naționale. 
Negând rolul elitelor, în special rolul dinastiei regale, propagandiștii 
comuniști subliniau rolul în istorie al «poporului suveran», acesta fiind 
adevăratul motor al schimbării. 1 decembrie însemna, prin excelență, 
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, când 100.000 de delegați au 
proclamat unirea, iar 23 august marca debutul «insurecției naționale, 
antifasciste și antiimperialiste», care, chipurile, punea început nou 
României, fără a se mai vorbi de aportul sovietic la instaurarea 
comunismului. Ideea din spatele întregului sistem de propagandă era: 
poporul a știut mereu ce e mai bine și a acționat, chiar și împotriva 
stăpânirilor vremelnice, pentru a pune lucrurile pe făgașul cel bun. 

Nu s-au gândit probabil propagandiștii regimului ce efect va avea 
această viziune. Obosiți de «cel mai iubit fiu al patriei, eroul între eroi», 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, românii se ridică împotriva lui, în decembrie 
1989. Nu ne interesează conspirațiile, loviturile de stat, etc., ci omul de 
rând, care a ieșit în stradă convins că face revoluție, dându-l deoparte pe 
dictatorul care nu mai reprezenta (dacă a reprezentat vreodată) voința 
națională. În plan simbolic, ce simțeau oamenii atunci s-a concretizat în 
trei gesturi majore: adoptarea cântecului «Deșteaptă-te române» ca imn 
național, proclamarea zilei de 1 decembrie ca zi națională și o alta, mai 
puțin remarcată, anume scoaterea din celebrele inscripții «Partidul, 
Ceaușescu, România», care umpleau orașele și fabricile, a primelor două 
cuvinte, păstrându-se esențialul: România. 

Prin urmare, în conștiința românească de azi, 1 decembrie nu se referă la 
«anexarea» unui teritoriu, ci simbolizează tăria și unitatea unui popor care a 
trecut prin numeroase încercări în istorie și care are nevoie să se raporteze la 
asemenea evenimente semnificative, când istoria a fost de partea sa. 
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Упродовж 1991–2000 років новітня вітчизняна історіографія 

збагатилася спеціальними дослідженнями, які присвячувалися історії 
освітньої політики національних урядів доби Української революції. 
У це «золоте десятиліття» було захищено більше двох десятків 
дисертацій та видано приблизно сотню наукових публікацій, в яких 
розглядалися проблеми організації, управління та функціонування 
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освітніх закладів. Окремі дослідники висвітлювали зазначені аспекти 
теми у регіональному розрізі, враховуючи специфіку Півдня України. 

Вивчення внеску педагогічної спільноти великого повітового 
центру Херсонської губернії м. Єлисаветграда у розвиток освіти 
регіону доби Визвольних змагань було започатковано краєзнавцями та 
істориками-педагогами наприкінці 1980-х – початку 1990-х років. 
Проблема відродження традицій народної (земської) школи та 
реформування навчально-виховної роботи у діючих класичних 
гімназіях у місті над Інгулом, яке було відоме в дореволюційній Росії 
високим рівнем викладання гуманітарних та математично-
природничих дисциплін, висвітлювалася у працях Б. Хижняка, 
А. Кави, В. Постолатія, О. Радул, О. Філоненко [1, с. 36–43]. Однак 
обмеженість історіографічних знань із зазначеної теми не дозволяє 
сьогодні сформувати повне уявлення щодо стану та наукового рівня 
регіональних досліджень у цілому та специфіки реалізації освітньої 
політики національних урядів в Єлисаветградському повіті упродовж 
1917–1921 років зокрема. Між тим, актуальність постановки зазначеної 
проблеми у контексті національного відродження доби Української 
революції спонукає істориків до здійснення поглибленого аналізу 
джерельної бази опублікованих праць; розв’язання історіографічних 
завдань дослідження освітніх реформ на Півдні України.  

У перші місяці діяльності Української Центральної Ради було 
закладено основи творення національної школи. На початку квітня 
1917 року відбувся I Всеукраїнський учительський з’їзд, на якому 
понад 600 делегатів розглянули широку програму освітніх реформ. 
Вона містила українізацію середньої та вищої школи, підготовку 
україномовних педагогічних кадрів, створення при Київському 
університеті, інших вузів кафедр українознавства та української мови, 
заснування Центральної вчительської ради [2, с. 147]. Принципове 
значення мало прийняття державного закону про обов’язкове 
вивчення української мови і літератури, історії та географії України  
у навчальних закладах, утворення Термінологічної комісії  
з української мови [3, с. 344].  

Зазначені напрямки роботи були поставлені у центрі зусиль 
педагогічної спільноти, яка належала до демократично-ліберального, 
народницького середовища міста. За висновками краєзнавця 
С. Шевченка, «українське життя» у Єлисаветграді після створення 
Центральної Ради відзначалося проведенням загальноміських зборів, 
виникненням українських учительських та учнівських громад за участю 
національно налаштованої інтелігенції, членів «Просвіти», артистів 
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української театральної трупи. Наприкінці березня 1917 р. у місті було 
обрано Постійну Раду, яка підтримала українську владу [4, с. 144].  

Слід наголосити, що у Єлисаветградському повіті Херсонської 
губернії існувала добра традиція залучення освітян до педагогічного 
експерименту, роботи з талановитими учнями. Освітні процеси на 
Єлисаветчині у перші десятиліття ХХ ст. висвітлювалися крізь 
призму подвижницької діяльності В.І. Харцієва талановитого 
українського педагога, професора Харківського університету у працях 
В. Чернецького, Н. Калініченко, В. Постолатія, О. Гур’янової. Завдяки 
їхнім зусиллям постає завершений образ вченого-мовника  
й талановитого педагога Василя Харцієва, який в основу реалізації 
ідей національної освіти поклав мову – основний компонент культури 
й духовного життя людини двадцятого століття. Реформування 
національної школи він вбачав у єднанні з ідеями гуманітарної 
європейської освіти, створення системи підготовки педагогічних 
кадрів [5, с. 1–7]. Найбільш плідними у фаховій та громадській 
діяльності педагога були 1919–1936 рр. Зокрема, В. Харцієв 
організував та здійснював у 1919–1920 рр. керівництво двомісячними 
курсами для вчителів початкової школи, обґрунтував ідею підготовки 
фахівців на річних педагогічних курсах, які з часом 
трансформувалися у педагогічний технікум. Останній склав 
структуру відновлення першого вищого гуманітарного навчального 
закладу у місті – педагогічного інституту [6, с. 57–58]. Новаторська 
методична робота Василя Харцієва у Єлисаветградському 
комерційному училищі розглянута в дисертаційному дослідженні 
А. Кави, яка стверджує, що вивчення доробку педагога доводить 
актуальність його ідей для сучасного процесу реформування 
національної системи освіти [7, с. 15]. На жаль, у працях дослідників 
побіжно згадується про громадську діяльність Василя Харцієва  
у революційний період, хоча зазначається його сприйняття 
«демократичних цінностей 1917 року», засвідчується лояльність 
педагога до української влади. На нашу думку, цей аспект діяльності 
вченого-педагога потребує окремого поглибленого вивчення. 

Інтелектуальне середовище Єлисаветграда, у якому на початку 
минулого століття панували ліберально-народницькі настрої, 
формувало культурні запити педагогічної спільноти не лише міста,  
а регіону в цілому. У зазначеному контексті дослідження проблеми  
є актуальним аналіз науково-педагогічної спадщини відомого 
українського археолога й етнографа Павла Рябкова. Ґрунтовність 
аналізу архівних матеріалів та періодики подані у дисертаційному 
дослідженні Т. Печериці «Українознавчі аспекти творчості Павла 
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Рябкова (1848–1926)» та підготовленій на його основі монографії, 
розкривають внесок ученого й громадського діяча у дослідження 
української археології та етнології, історичної тематики регіонального 
характеру, змальовують його лекторську діяльність й велику роботу  
у справі поновлення музейної справи у місті [8]. Однак питання 
реалізації просвітницько-педагогічного потенціалу вченого, на нашу 
думку, розроблено недостатньо глибоко. Авторка, щоправда, згадує 
успішне викладання вільним слухачам у Єлисаветграді П. Рябковим 
лекцій з археології та давньої історії України (чисельність присутніх 
сягала від 100 до 150 осіб), посилається на запис у його автобіографії де 
вчений власноруч зазначав, що брав активну участь у роботі міської 
конференції вчителів влітку 1917 року [9, c. 29]. Календар виступів та 
зміст окремих лекцій прочитаних П. Рябковим було детально 
проаналізовано у статті дослідниці О. Філоненко, опублікованої на 
сторінках авторитетного в Україні часопису Інституту педагогіки 
Національної академії педагогічних наук України «Історико-
педагогічний альманах» у 2015 році [10, c. 11]. 

Просвітницька робота П. Рябкова з облаштування народних шкіл, 
бібліотек, музеїв, художніх виставок висвітлювалася в публікації 
Н. Бокій. Спираючись на документи, акумульовані у іменному фонді 
вченого, в Державному архіві Кіровоградської області (Ф-304), 
дослідниця описує подвижництво П. Рябкова у боротьбі із місцевою 
бюрократією за відновлення Єлисаветградського краєзнавчого музею, 
який занепав після смерті його засновника відомого історика 
Володимира Ястребова [11, c. 133–136].  

Особливості освітньо-педагогічної діяльності професійних 
навчальних закладів Єлисаветграда та повіту у роки Української 
революції проаналізовано у працях Б. Хижняка, С. Шевченка, О. Гори, 
П. Бульдовича та В. Кудіної, інших науковців [12]. Рефреном, що 
підкреслює характер змін досліджуваного періоду у сфері професійної 
підготовки учнів, можуть бути висновки Б. Хижняка, орієнтовані на 
визнання першості політехнічної освіти в державі та 
Центральноукраїнському регіоні. Досвідчений управлінець і педагог 
Б. Хижняк зазначав, що закладені у 1920–30-ті роки «…теоретичні 
основи шкіл фабрично-заводського учнівства … були основною 
формою шкільної підготовки підлітків як кваліфікованих робітників 
для народного господарства» [13, с. 77]. 

Реформи 1917–1921 рр., що мали вирішальний вплив на розвиток 
освіти України, висвітлювалися у працях узагальнювального 
характеру. Тут знаходимо посилання на оригінальні документи, зміст 
яких характеризує перебудову освітньої сфері, навчально-виховної 
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роботи у навчальних закладах розташованих у місті над Інгулом.  
На жаль, перебуваючи у полоні застарілих методів дослідження, деякі 
науковці оцінюють зміни статусу навчальних закладів, орієнтуючись 
виключно на постанови та укази урядів Центральної Ради, 
Гетьманату, Директорії, УСРР–УРСР, розпорядження місцевих 
управлінь освіти. Внутрішній контекст розвитку освітніх процесів при 
цьому залишається недостатньо вивченим. Щоправда, зазначені 
прогалини частково усувалися зусиллями тих науковців, які 
започаткували комплексне вивчення історії навчальних закладів, що 
виникли в Єлисаветграді у середині ХIХ століття [14].  

Динаміку розвитку технічної освіти у регіоні від 
Єлисаветградського земського реального училища до престижного 
національного університету репрезентують матеріали колективної 
монографії «Технічна освіта на Кіровоградщині: історичний нарис» 
(2009). Залучення широкого кола джерел забезпечили умови детальної 
реконструкції авторами праці змісту навчально-виховного процесу, 
відтворення організаційних складових еволюції технічного університету 
на кожному з етапів розбудови, а саме: етапі земського реального 
училища; вечірнього робітничого технікуму; Зінов’євського вечірнього 
інституту сільськогосподарського машинобудування (філії 
Харківського політехнічного інституту); Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського машинобудування; Центральноукраїнського 
національного технічного університету. У розділі «Період 
реформування та становлення технічної освіти Єлисаветграда-
Зінов’євська у 20–30-х роках» згадується про організацію у 1920 р. 
робітничого технікуму, який очолив О. Гусєв. Перший склад студентів  
у кількості 170 осіб було сформовано з працівників машинобудівного 
заводу «Ельворті». Слід взяти до уваги, що з кінця 1919 р. влада у місті 
Єлисаветграді належала більшовикам [15, с. 45].  

Розвиток освіти в роки Української революції частково 
розглянуто у публікаціях І. Вівсяної, яка віднайшла документи про 
поновлення 1 січня 1919 р. діяльності державного жіночого 
учительського інституту в Єлисаветграді, фінансування якого, на 
жаль, не було затверджене урядовою бюджетною комісією Директорії 
з причин загострення військових дій [16, с. 5]. Їй належить наукова 
розвідка про перебування у Єлисаветграді Українських Січових 
стрільців (УСС), які здійснили переворот у свідомості шкільної 
молоді. Місце дислокації штабу Легіону УСС влітку 1918 р.  
в приміщені Єлисаветградського земського реального училища було 
обрано не випадково. Окрім організації військової служби у цьому 
навчальному закладі планувалася лекційна та спільна навчальна 
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робота учнів і січовиків за участю прогресивно налаштованих 
викладачів й технічного персоналу училища [17, с. 7–9]. 

Перші спроби українізації громадського життя й освіти  
в Єлисаветграді проаналізовано викладачем педагогічного 
університету, краєзнавцем С. Шевченком. Автор наводить 
оригінальні дані про облаштування у місті курсів з вивчення 
української мови, відкриття трикласної української гімназії, яка діяла 
упродовж 1918–1919 рр., українського юнкерського училища, 
українізації низки шкіл у Єлисаветграді, Бобринці, Глодосах, 
Завадівці, Соколівці, організацію українських товариств та випуск 
газети «Наша хата». Він звернув увагу читача на роботу 
новоствореної української секції місцевого педагогічного об’єднання, 
її співпраці із товариством «Просвіта», яке у 1917 р. очолював голова 
батьківського комітету першої у місті української школи В. Нікітін. 
Змістовною є оповідь історика про діяльність української учнівської 
громади та участь повітової кредитної спілки кооперативів  
у забезпеченні учнів шкіл та гімназій україномовною навчальною 
літературою. Автор відзначив, що труднощі у розбудові національної 
освіти обумовлювалися відсутністю підготовлених педагогів, 
підручників, інерцією, а місцями спротивом цій справі зі сторони 
проімперськи налаштованого чиновництва [18, с. 147, 150–151]. 

Аналіз новітніх історіографічних джерел з історії реформування 
освіти та розбудови української школи доби Української революції  
у Єлисаветграді засвідчив зростання уваги до цієї проблеми від 
середини 90-х років. На першому етапі дослідження вона 
розроблялася як компонент внутрішньої політики національних 
урядів. Згодом відбувся перехід до вивчення участі педагогічної 
спільноти у реформуванні навчально-виховного процесу у початковій 
школі, реальних училищах, гімназіях та вищих державних  
і приватних навчальних закладів. Однак суттєвих зрушень  
у поглибленні знань щодо розбудови основи національної 
загальноосвітньої школи, зрушень у реформуванні професійної та 
вищої освіти на рівні міста і повіту не відбулося. 
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Проблеми внутрішніх соціально-політичних та економічних реалій, 

а тим більше зовнішньополітичні загрози, в атмосфері яких ми підійшли 
до тридцятиліття з Дня проголошення незалежності України 
спонукають до змістовного аналізу наших досягнень та прорахунків на 
пройденому шляху, а також накреслення завдань нашого національного 
поступу на перспективу. Нині нам належить добре зрозуміти суть тих 
трансформацій, що відбулися з нами за три десятиліття державності,  
а для цього слід відтворити соціальний портрет українства станом на 
початок 90-х років минулого століття та правдиво дати собі звіт, якою 
мірою ми змінилися, і що саме у нас змінилося. 

Сімдесятилітній експеримент із формування нової спільноти під 
назвою «радянський народ», звісно мав свої результати. Радянська 
система сформувала народну «масу» людей, з надзвичайно низьким 
рівнем відчуття власної гідності («будь такий, як всі», «не висовуйся», 
«не умнічай»), проте цих же людей навчали віддано служити «вєлікой 
родінє лєнінскіх завєтов», аж до саможертовності («всєгда єсть мєсто 
подвигу», «сначала думай о родінє», «родіна слишіт, родіна знаєт») [1]. 
Водночас, сформувалася система зловживань партійних керівників усіх 
рівнів із розкрадання народної власності, а переважно вкрай низький 
рівень добробуту сформував у людей фізичної праці легковажне 
ставлення до усіх форм власності (а особливо, до так званої 
«соціалістичної», чи то державної, адже «усе майно належить усім»). 
Відтак, серед пересічних громадян дрібні крадіжки на робочому місці 
стали правилом. Іще на початку 1980-х рр. у розлогому інтерв’ю 
соціологу Сергію Белановському постачальник В’ячеслав Ігрунов не 
побоявся відкрито розказати про нюанси своєї роботи. Йому як 
постачальнику при оформленні заявки на матеріали для заводу треба 
враховувати, що частина матеріалів буде неминуче розкрадена. З цим 
явищем усі змирилися, його лише намагаються не випускати за певні 
рамки [2, с. 146]. Більше того, комуністів-керівників влаштовувало таке 
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падіння моралі народу та причетність більшості до злочинів, хай хоч  
і дрібних. Пересічна людина, яка знає, що теоретично її можна притягти 
до відповідальності за крадіжку, не буде безоглядно йти проти людей 
від влади, відстоювати свої права і свободи. Так, тим чи іншим методом, 
просту людину змушували бути часточкою покірної маси, що сповідує 
отарний принцип. Це зрештою призводило до втрати відчуття власної 
гідності й стало нормою, ввійшло у традицію, в менталітет.  

Рушієм та причиною таких трансформацій у житті та мисленні 
радянських людей стало кілька десятиліть відносно спокійного 
політичного життя партійної еліти впродовж другої половини ХХ ст. 
(тобто, пост-сталінського періоду), коли сформувалося нове покоління 
партійної бюрократії, яка маючи багато владних можливостей 
почувалася не зручно у жорстких обмеженнях та пересторогах так 
званої «партійної моралі». Ця так звана «еліта», а власне партійна 
номенклатура пришвидшено збагачувалася й бажала отримати 
можливості вільно насолоджуватися розкошами життя, а ще більше 
бажала нарощувати можливості власного збагачення, зробити канали 
збагачення стабільними та законними. Й саме таке нове покоління 
партійно-радянської бюрократії зробило запит на перебудову 
радянської дійсності та привело до влади М. Горбачова.  

Руйнування планової економіки і комуністичної ідеології було 
поступовим, без суттєвих потрясінь. Спочатку у формальність 
перетворилося централізоване планування. Далі, послаблення 
адміністративного регулювання і дозвіл на дрібне підприємництво – 
породили кооперативи, а незабаром виникли також приватні 
підприємства. Скориставшись ситуацією, у приватний бізнес 
подалося багато керівників державних підприємств. Перепродуючи 
через свої приватні структури, продукцію державних підприємств, 
якими вони ж і керували, такі керівники переводили в готівку 
величезні суми, під яку в «країні дефіциту» не було споживчих 
товарів. Найбільш «цікаві» товари можна було придбати виключно  
в їхніх приватних підприємствах. Виробництво на державному 
підприємстві стало підпорядковуватися приватним інтересам його 
керівника, а не обсягу споживчого попиту. Цілком закономірно, що 
тіньові дрібні ділки ринкової формації не змогли скласти конкуренції 
підприємливому директорату [3, с. 25–28]. Так звані «цеховики» 
зазвичай продовжували працювати, але ніхто з них не створив 
крупного бізнесу.  

Натомість, успіх «червоних директорів» (як їх називали) 
обумовлювався вмінням знаходити не обліковані ресурси, непомітно 
налагоджувати виробництво та реалізацію і головне «домовлятися»  
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з контролюючими органами. А вже після легалізації підприємництва, 
таланти «домовлятися» виявились не дуже потрібними.  

Зростання з середини 1980-х рр. дефіциту на більшість споживчих 
товарів провокувало зростання цін і породило довжелезні «черги». 
Невдоволення народу трактувалося владою, як потреба подальшого 
поглиблення реформ. Тим часом, прибутки державних підприємств все 
більше переходили в прибутки приватного бізнесу директорів. 

В останні роки СРСР, підприємлива частина партійної 
номенклатури, до якої відносився і директорат – сформувала значний 
торгово-спекулятивний капітал. Приватна власність, при обмеженому 
(клановому), чи й монопольному доступі до капіталу (дешевих 
кредитів), дефіцитної сировини, інформації й головне 
адміністративного ресурсу – створили умови для стрімкого 
збагачення. Тому беззастережне відкриття кордонів у 1987 р. для 
експортно-імпортних операцій, насичення іноземною валютою 
внутрішнього ринку – були не випадковими помилками влади,  
а об’єктивною потребою партійної еліти зберегти в нових ринкових 
умовах своє домінуюче соціально-економічне положення. Відсутність 
противаг, в особі незалежних профспілок, або партій, які  
б відстоювали інтереси решти населення – дозволило переродженій 
бюрократії самостійно формувати правове поле. У країнах західної 
демократії, якраз із посиленням ролі профспілок і часто навіть 
монополізацією ними пропозиції робочої сили – вдалося збільшити 
рівень заробітних плат. «Декоративні профспілки» Радянського 
Союзу самі були частиною бюрократичної системи, їхні лідери 
реальної боротьби за інтереси робітників ніколи не вели, і в нових 
умовах також не збиралися, та й не вміли [4, с. 417–419]. 

Економічна криза на рубежі 1980–90-х рр. переконала більшість 
громадян у неможливості побудувати справедливе і заможне 
суспільство, на основі комуністичної ідеології. З іншого боку, 
партійна номенклатура і директорат, які «збили» капітал, теж хотіли 
нарешті звільнитись від соціалістичних обмежень, хотіли свободи 
ринку. А вирішальним кроком у падінні комуністичної влади було 
запровадження справжніх альтернативних виборів до Рад усіх рівнів. 
Адже втрата монопольного контролю партії над законодавчим 
органом призвела до руйнації всієї системи. Народ не хотів слабкої 
влади, яка допустила кризу, і коли з’явилася легальна можливість 
змінити керівництво держави – народ цим скористався. Проте, як  
і очікувалось, у подальшому, шляхи еволюції різних пострадянських 
республік розійшлися, що обумовлювалося їхнім різним національно-
історичним досвідом суспільної самоорганізації. 
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У країнах Балтії, як і в країнах Центральної Європи, в народу 
зберігалася колективна пам'ять про власну демократичну державність, 
із усіма інститутами демократичного суспільства, як то: вільні вибори, 
конкурентне змагання претендентів на владні повноваження, вплив 
вільних засобів інформації на політичні процеси тощо, а найголов-
ніше – у них збереглося національне самоусвідомлення та розуміння 
причетності й відповідальності кожного громадянина щодо справ 
національних. Тому, крім проголошення незалежних республік, там 
виник запит на розбудову громадянського суспільства, власне 
«пробудилися» механізми активізації елементів громадянського 
суспільства. При цьому, нові національні лідери усвідомлювали 
необхідність відсторонення від влади наскрізь просякнутих корупцією 
представників старих комуністичних кадрів, так званих 
«номенклатурників». Тож досить швидко, чисельна в тих республіках 
російська діаспора, яка не могла мати генетичної пам’яті  
з національними інтересами балтійських народів, а також не володіючи 
жодними громадянськими цінностями – стала в опозицію до ідеї 
люстрації комуністів. У протистоянні з ними, балтійці скористалися 
націоналістичним інструментом – політичні права громадянина нада-
валися лише тим, хто знав державну мову. А оскільки значна частина 
російської діаспори зневажала місцеву культуру, то вона й не вчила 
мову країни, в якій жила. Позбавивши цю ретроградну масу можли-
вості ввійти в органи державного правління, балтійці зуміли проігно-
рувати інтереси торгово-спекулятивного компартійного капіталу,  
і запровадити законодавство наближене до європейського – законодав-
ство конкурентних можливостей, як у політиці, так і в бізнесі. 

Інший шлях мали республіки Середньої Азії та Казахстан, які 
отримали незалежність, по суті не домагаючись її. А зважаючи на 
майже повну відсутність національно свідомої еліти і традиції 
громадянських цінностей – розбудова в цих республіках 
авторитаризму була цілком природною та закономірною. В них, окрім 
Киргизстану, обиралися однопартійні парламенти, за абсолютної влади 
президента. А оскільки президентами стали колишні «перші» партійні 
керівники, то партійна еліта також знайшла своє місце у новому 
керівництві, і заклала основу новоствореного «класу бізнесменів». 

Багато в чому схожі були стартові позиції посткомуністичних 
України, Білорусі, Росії. При всій освіченості населення в тих 
республіках, за десятиліття радянської дійсності воно об’єктивно не 
могло здобути жодних громадянських навичок й усвідомлювати 
переваг громадянських цінностей. (Винятково вигідно вирізнялася  
у цьому сенсі Західна Україна, люди якої зберігали пам'ять про 
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міжвоєнний період 1918–1939 рр., із практичним досвідом реальної 
боротьби за власні національні інтереси, у тому числі, 
послуговуючись легальними демократичними інструментами та 
інститутами (як то: преса, вибори, вільний кооперативний рух тощо).  

Тож назагал, для пересічного українця, в період розвалу СРСР та 
проголошення незалежності України якісь додаткові громадянські 
зобов’язання (відчуття власної причетності та відповідальності за все, 
що відбувається в суспільстві та в державі) здавалися не потрібними  
і обтяжливо зайвими. Отож, жодного усвідомлення що пересічний 
українець (звісно, в політичному сенсі цього поняття, не в етнічному) 
зможе вповні себе зреалізувати лише у власній національній державі – 
в більшості населення початку 90-х років не було. А насправді, саме 
усвідомлення себе українцем – громадянином держави Україна тільки 
й надає можливість певній людині відчути свою повну причетність до 
спільного життя з рідним народом, зобов’язаність, відповідальність,  
й більше того – здатність виявляти повсякчасну активність та брати 
участь в усіх процесах, що відбуваються в рідній країні, а це  
і є вибудовування громадянського суспільства. Натомість, усвідомлю-
ючи себе «народженим у СРСР», або «православним», чи «людиною 
світу» тощо, людина не відчуває себе громадянином, вона байдужіє, 
ніби закривається, відсторонюється від усього, що відбувається  
в країні, а водночас дивується, чому вона покинута, чому про неї не 
дбають…, і в неї вже маряться фантомні ілюзії про колишнє «щасливе 
минуле», коли «турботлива комуністична партія» та її «мудрі 
керівники» постійно про себе нагадували й розказували, як добре та 
щасливо ми усі разом живемо, нехай «у бідності, але в рівності»… 

Звісно, ніякої рівності можливостей поміж партійно-радянською 
номенклатурою та трудящими масами ніколи не було, як і стан 
бідності був відомий, зазвичай, якраз останнім. Однак, по суті понад 
два десятиліття нашої державності усіма засобами та в усіх сферах 
суспільного життя українцям транслювалися лише ліберальні ідеї, що 
набули популярності, зрештою, й серед народу, і які стали засобом 
закріплення на зайнятих позиціях правлячого класу, сформованого 
переважно вчорашньою партійною номенклатурою, в першу чергу 
«червоним директоратом». Водночас, ідеї побудови повноцінної 
української національної державності зазнавали звідусіль 
повсякчасних атак і нищівної критики. Адже свідомий та активний 
громадянин сприймався в колах правлячої «еліти», як політичної так  
і тієї, що тримала в своїх руках капітал – завжди вороже.  

В Росії впродовж тих же років наприкінці 90-х – початку 2000-х, на 
зміну комуністичному міфу (який ні на кого вже не справляв 
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позитивних вражень) про «інтернаціональний обов’язок» щодо 
трудящих мас усього світу – відродилися зручні для можновладців 
«нової-старої» еліти імперіалістичні заклики. Зокрема, імперіалістичний 
міф про «велич Росії», у поєднанні зі збереженням серед більшості 
російського народу отарного принципу (додатково посиленого  
в радянський час) «не висовуватися» – дозволили владі на початку 
нового століття, спекулюючи на групових егоїстичних інтересах  
і страхах, почати розбудовувати політичну систему управління 
«цезаризму», з утвердженням образу «мудрого турботливого батька-
господаря, який про всіх подбає, і всіх задовольнить».  

В Україні також робилися спроби закріпити повноту влади за 
інститутом президентства, на умові пропагування міфу про «доброго 
господарника», проте відсутність належних ресурсів, щоб 
задовольнити потреби мас «хлібом та видовищами», аби вони 
мирилися з кричущими фактами несправедливості, а водночас 
наявність (частково, з середовища старшого покоління українських 
націоналістів, а частково вихованих новою українською школою,  
з правдивим курсом Української історії) нехай не чисельної, але 
наповненої власним національним самоусвідомленням спільноти – 
призвели до вибуху двох Майданів.  

Загалом, розвиток усього пострадянського простору був 
запрограмований на збереження провідних соціальних, економічних  
і політичних позицій вчорашньої партійної номенклатури.  
Адже визначальним наслідком радянського буття були: по-перше, 
абсолютна відсутність усвідомлення масою громадян власних прав на 
задоволення своїх інтересів у економічній сфері; а по-друге, повне 
нерозуміння ними, що сàме та яким чином потрібно змінити  
в організації економічного життя країни, приміром: а) необхідності 
чіткого визначення прав і обов’язків власників й управлінців 
виробничих фондів, б) потреби прийняття податкової системи, яка би 
заохочувала виробниче підприємництво та зберігала 
платоспроможність основної маси населення, в) нерозуміння 
необхідності обмеження спекулятивних операцій, особливо  
у зовнішньо-економічній сфері тощо. За такої необізнаності, загальні 
ліберальні ідеї, з їхніми гаслами про загальні свободи здавалися 
вершиною демократії. Насправді ж, із втіленням такого лібералізму 
(власне, лібертаріанства) в економічне життя країни – утвердилася 
система, де усі суб’єкти економічних відносин були кинуті 
напризволяще, у так звані «вільні відносини вільного ринку»,  
й звісно, що за таких умов слабша сторона є нічим, і ніким не 
захищеною від тиску сильнішої. Немає ні громадського контролю, ні 
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втручання державних інституцій – відповідальність влади стала 
номінальною [4, с. 426–429].  

Таке «невтручання держави» стало вкрай зручним і для криміналу, 
який заходився активно проникати у легальну економіку, зокрема 
користуючись розпочатою масовою приватизацією. Цьому сприяло  
й те, що на початку 90-х, із правоохоронних органів, через злиденні 
зарплати і втрату авторитету розбігалися всі кращі кадри. Найбільш 
догадливий, цинічний і готовий «ділитися з ким треба» кримінал, 
знайшов порозуміння з владою, основу якої складала вчорашня 
партійна номенклатура. Причому, та спритна частина номенклатури, 
що створила торгово-спекулятивний капітал. Так під прапором 
лібералізму, і широко користуючись послугами «тямущого» 
криміналу – партійна номенклатура створила на пострадянському 
просторі олігархічні режими латиноамериканського зразка [5]. 

Головним інструментом розбудови олігархії стала «продумана» 
приватизація. Коли єдиним критерієм вибору переможця стали гроші,  
а всі зобов’язання щодо об’єкта приватизації сприймалися, як прості 
формальності, дотримання яких ніхто не перевіряв. За таких умов, 
потік зловживань був запрограмований наростати. Відповідно, 
керівники держпідприємств стали по суті безконтрольними  
в управлінні ввірених їм об’єктів, а відтак саме вони й стали 
координаторами приватизації цих самих об’єктів. Тоді ж, їх обсіли 
приватні підприємці, з пропозиціями заробити особисто для себе на 
підписанні невигідних для підприємств договорах. А оскільки усі 
керівники пройшли комуністичну школу, яка заохочувала 
хабарництво, то вони з радістю приставали на подібні пропозиції. 
Адже радянська дійсність планомірно та остаточно вбила  
у «радянській людині» поняття честі й гідності й навчила бути «не 
дурним…» [4, с. 424–426].  

Так як громадськість не усвідомлювала потреби, та і не мала 
механізмів поставити перед політикумом певні вимоги, щодо 
визначення суспільних інтересів в економічній сфері – то урядовці 
могли діяти, виходячи виключно зі своїх егоїстичних інтересів, для 
них держава стала лише джерелом власного збагачення. Більше того, 
влада зуміла накинути корупцію мало не на всіх економічно активних 
громадян. Податкове законодавство, підштовхуючи кожну людину до 
ухилення від декларації всіх доходів – сприяло розквіту «тіньової» 
економіки. Виплата офіційної високої заробітної плати поставила 
альтернативу: ощадливість чи чесність; або порушник закону, або 
«дурень», що виплачує більше половини нарахованої заробітної плати 
не працівникові, а в бюджет. Можна згадати, як в Україні у середині 
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90-х прибутковим податком обкладалися вже доходи, що 
перевищували 6 дол. США на місяць, а доходи, що перевищували  
130 дол. США на місяць, обкладалися зі ставкою 50 % [6]. А ще ж, 
були нарахування в страхові і пенсійні фонди.  

Вибір постав не лише перед керівниками господарських 
суб’єктів, але й перед значною кількістю робітників, навіть якщо вони 
не отримували зарплати в конвертах, то все ж знали про нелегальні 
оборудки керівництва, і мовчали. Коли корупція пронизала все 
суспільство, владі нічого було боятися «втратити обличчя».  

Цілком свідомо пострадянська влада уникала і декларування 
майна всіх громадян, і проведення чіткого кадастру всіх земель. 
Невизначеність майнового питання дуже зручна для проведення 
різних тіньових афер. Старі звички партійної номенклатури – 
збагачуватися за рахунок монопольного доступу – знадобилися  
і в нових реаліях олігархії, можновладці були зацікавлені у тіньовій 
економіці й корупції. А людині, пов’язаній з корупцією, неможливо 
прищепити громадянські цінності й свідомість громадянина, зате вона 
легко самообманюючись схиляється до ліберальних поглядів. 
Громадянські цінності, окрім усього іншого, передбачають особисту 
відповідальність і контроль вищих посадовців, а лібералізм, у першу 
чергу, привчає до лояльності [7, с. 22–26]. 

Таким чином, за винятком країн Балтії, на всьому пострадян-
ському просторі економічний розвиток спрямовували інтереси 
олігархії. Пострадянське суспільство, яке ніколи (в радянському 
минулому) не визначало суспільних інтересів, навіть після отримання 
демократії та свободи – не здатне було до швидкого запровадження 
громадянських інституцій. Навіть коли з’являлися лідери, які 
очолювали самі та пропонували іншим долучатися до громадянських 
інститутів – народ із патерналістською ментальністю обирав обіцянки 
демагогів. Тому, коли такий виборець (пострадянського суспільства) 
був готовий змиритися з обмеженням його політичних прав – крупний 
олігархічний капітал залюбки сприяв установленню авторитарних 
політичних систем. Бо ризики для крупного капіталу, сформованого 
«не зовсім законно», при авторитаризмі набагато менші, aніж при 
розбудові громадянського суспільства. 

Отож, найбільшим завоюванням сучасної України є поява чітких 
ознак громадянського суспільства. Національна небезпека викликана 
російською агресією, мобілізувала, бодай, не чисельну, але 
надзвичайно активну та дієву спільноту патріотичних людей – не 
байдужих, зацікавлених, готових навіть до саможертовності в угоду 
інтересів рідного народу та задля утвердження своєї національної 
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Української держави. І саме ця спільнота формує кістяк такого 
жаданого та важливого, соціально- й політично-відповідального 
середнього класу, що є запорукою формування здорових 
громадянських відносин у країні та водночас забезпечує режим 
нетерпимості зі зловживаннями і несправедливістю, до яких здатні 
вдаватися наділені владою та обтяжені матеріальними статками 
представники суспільства.  

Проте, важливо розуміти, що спільнота носіїв чеснот 
громадянського суспільства здатна примножуватися і додавати 
дієвості лише в умовах поступу країни на засадах культивування 
національної (не лібертаріанської) ідеології. Саме цим і пояснюється 
сучасна істерія пропагандистів РФ, що намагаються видавати 
діяльність усіх українських державницьких сил (власне, діяльність 
представників спільноти громадянського суспільства) проявами 
нібито «войовничості», «агресивного націоналізму», «нацизму» і тому 
подібними дурними звинуваченнями, бо насправді, саме збереження 
чіткої національної складової тільки й може бути реальною 
запорукою наших успіхів, як у внутрішній, так і в зовнішній політиці 
Українського державобудівництва. 
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Закон України «Про туризм» та його оновлена редакція визначає 

такі види туризму: культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий, 
спортивний, релігійний, екологічний (зелений), сільський, підводний, 
гірський, пригодницький, мисливський, автомобільний, самодіяльний 
тощо [1], що на наш погляд не відповідає реаліям сьогодення, 
оскільки з часу прийняття Закону до сьогоднішнього дня змінився не 
тільки туризм як сфера господарювання, а і його змістовна складова. 
Із виникненням та розвитком масового туризму в світі і Україні 
з’явилася необхідність доповнення до існуючої класифікації туризму 
новими його видами та характеристиками. 

Враховуючи той факт, що людство сьогодні все менше і менше 
бажає подорожувати і відпочивати пасивно, велика частина туристів 
обирає нетрадиційні види туризму, які не визначені Законом [1], але 
не є новими для українського споживача туристичних послуг. Одним 
із таких є «похмурий» туризм.  

Для даного виду туризму різними вченими використовується 
суто різні назви даного виду туризму. Так, Д.В. Галушко 
використовує термін «танатотуризм» [2] від назви давньогрецького 
«Θάνατος», що означає «смерть». М.П. Кляп та Ф.Ф. Шандар – 
«темний» туризм (чорний, суму) [3], визначаючи його як різновид 
туризму, що передбачає переміщення до місць, які пов’язані зі 
смертю та стражданнями. 

Вважаємо за доцільне використовувати термін «похмурий», як це 
робить Т.Б. Заставецький [4] та визначає Вікіпедія [5]. Однак, 
визначення, яким ми користуємося задля характеристики даного виду 
туризму відрізняється від інших: похмурий туризм – це один із видів 
туризму, який пов’язаний із відвідуванням кладовищ та захоронень, 
місць катастроф, стихійних лих та масових смертей людей, а також 
місць, пов’язаних із містикою [6]. 
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«Похмурий» туризм для багатьох споживачів асоціюється із 
сірим, аномальним, скорботним, кладовищним туризмом. Однією зі 
складових «похмурого» туризму є некропольний туризм. 

Місто Одеса – населений пункт, у якому як і у багатьох інших 
містах-мільйонерах розташовані некрополі, які є діючими, 
меморіальними та такі, що залишили лише слід в історії населеного 
пункту. Кожен із них є цікавим туристичним об’єктом, територією, де 
поєднана історія міста та його сучасність. 

Сьогодні в місті Одеса розміщені 8 діючих некрополів: Друге 
Єврейське кладовище, Другий Християнський цвинтар, Карантинне 
кладовище, Кривобалківський цвинтар, Куяльницький цвинтар, 
Новоміське кладовище, Перше Єврейське кладовище, Перше 
Християнське тощо.  

Але найбільшу цінність для туризму представляють саме ті 
некрополі, які в історичному сенсі є найбільш старовинними. 

Найбільш давнім є Античний некрополь. Часом його заснування 
є приблизно IV–VI ст. до н. е., а час знищення – невідомий. 
Некрополь був розташований у самому центрі міста. Сьогодні це 
Театральна площа та частина вулиці Рішельєвської. 

Мусульманське кладовище засновано на території Одеси  
з невідомих часів та проіснувало невеликий проміжок часу після  
1789 року. Некрополь знаходився приблизно на сучасній території 
вулиці Катеринівської/пров.Чайковського. Сьогодні тут знаходиться 
будинок Посохова (час будівництва приблизно 1901 рік). 

Цікавим об’єктом є залишки Першого Єврейського кладовища, 
яке розташовувалося на розі вулиць Водопровідної та провулку 
Високого. Рік його заснування – 1792, а рік знищення – 1936. 
Сьогодні збереглися окремі невідомі поховання. Від кладовища 
залишився лише фрагмент стіни молитовного будинку, що 
знаходився біля головного входу (частина будинку № 11 по  
вул. Водопровідній). На території колишнього кладовища на 
сучасному етапі функціонує зош № 79 та спортивні майданчики 
колишнього заводу Краян. 

Караїмський некрополь – один із небагатьох в Україні. Межував 
із Першим Єврейським кладовищем Одеси, починаючи з 1794 року та 
знищений у 50-роках 19 століття. Невелика частина цвинтаря 
проіснувала до 1950-х років. Сьогодні на місці захоронення караїмів 
функціонує ЗОШ № 79 та спортивні споруди.  

На території сучасного стадіону, колись знищеного, заводу 
«Краян» із 1794 до 1936 року функціонувало Магометанське 
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кладовище. При будівництві фундаментів час від часу знаходять 
поховання магометан. 

Близько 1794 року у центрі Одеси біля ринку «Привоз» був 
заснований Перший Християнський цвинтар, який проіснував до 
1936 року. Сьогодні на цьому місці Преображенський парк, зоопарк 
та головне трамвайне депо Одеси. Тут і досі можна побачити 
пам’ятники минулих років. А в 2019 році при відведенні на території 
парку землі під автостоянку та її будівництві було знайдено величезну 
кількість людських залишків. Тут поховано багато відомих одеситів: 
суворівські генерали та герої дванадцятого року, Першої світової 
війни, усіх російських орденів кавалери, видатні вчені, ректори 
Новоросійського університету, директори Рішельєвського ліцею, 
барони, графи, князі, консули, градоначальники, міські голови, 
архітектори, артисти, музиканти і композитори, художники.  

У 1937 році на території кладовища було відкрито «Парк 
культури і відпочинку імені Ілліча», який тепер перейменовано у 
«Парк Преображенський». 

Унікальним було Єврейське кладовище на Шкодовій горі  
(1790–1944 рр.). Його межі співпадають між Усатівським кладовищем 
та Шкодовою горою і зайняті сільськогосподарськими землями. 

На вулиці Водопровідній є пагорб, де можна побачити залишки 
надгробків - місця колишнього розташування Чумного цвинтаря, який 
був закладений під час епідемії чуми в Одесі. Ініціатором його 
створення у 1812 році був колишній генерал-губернатор м. Одеса 
Томас Кобле, завдяки рішучим діям якого хвороба була призупинена. 
Цвинтар був знищений у 30-і роки 19 століття. 

На території сучасного Одеського нафтопереробного заводу 
можна побачити залишки Чумного кладовища, закладеного  
у 1812 році та ліквідованого у 1938 році. 

Інші історичні некрополі, які в певному часі існували в межах 
Одеси та представляють цінність для відвідувачів, функціонували 
майже до часів розквіту радянської влади в Одесі. 

Так, Друге Єврейське кладовище створено приблизно у 1880-ті 
роки до 70-х років 19 століття. Сьогодні на місці захоронень 
знаходиться занедбаний Артилерійський парк, АЗС, господарські 
споруди та два мало досліджених кургани та частина території, де 
розташовані адміністративні корпуси національної гвардії України. 

Карантинне кладовище, початок захоронень на якому датується 
1822 роком, а роком ліквідації – 1900 рік, розташований на 
Лідерсівському бульварі. Сьогодні на цьому історичному місці 
знаходиться центральний парк міста Одеси – парк Шевченка. 
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Третій Християнський цвинтар закладений у 1884 році та 
знищений у 1939–1940 рр. Близько 1,0 га. площі некрополя одесити 
називають німецьким, оскільки тут ховали військовополонених часів  
1944–1949 років та репресованих громадян. Частина кладовища 
зберігалася, а частина зайнята промисловими спорудами, що по вулиці 
Промисловій. 

Цвинтар Солдатської слободи створено у 1840 році, а знищено  
у радянський період. Сьогодні на місці колишнього цвинтаря 
функціонує Одеський завод будівельних матеріалів. 

Цвинтар-погост Воскресенської церкви створено у 1846 році  
і також знищено у радянські часи приблизно у 1930 році. Сьогодні тут 
має місце занедбана територія санаторію «Червоні Зорі», Церква  
Св. Марії Магдалини та спустошені склепи. Ця територія декілька 
років знаходиться у судових тяжбах та виставлена на продаж. 

Цвинтар колишнього Дитячого притулку ліквідовано, як і сам 
притулок, у 30-і роки 19 століття та побудовано стадіон. У 1970–80-х 
роках при розбудові тиру тут були знайдені два ряди поховань, 
здійснених у 1920–30-х роках. Можливо тут знайшли останній 
притулок і військовополонені Другої Світової війни, які померли від 
голоду та хвороб. Цвинтар мав місце на сучасній вулиці Хуторській 
(Генерала Цвєтаєва)/ вул. Сирітській (Складська). 

У самому центрі міста Одеса на Куликовому полі також було 
масове захоронення. У 1944 році на цьому місці створено площу  
з адміністративною будівлею. Сьогодні тут сквер, меморіал жертвам 
Громадянської війни та занедбана будівля колишнього Будинку 
Профспілок. Частина поховань перепохована на Другому 
Християнському цвинтарі. 

На території сучасного ринку Південний, що на Таїровському 
жилмасиві, з 1902 до 1973 рік функціонував цвинтар, який повністю 
знищений, а частину колишньої його території займає Церква 
Св. Спиридона, гаражі та багатоповерхові будинки. 

Пересипський цвинтар знищено у 1973 році, а частина 
захоронень перенесена на Латівський цвинтар. Сьогодні тут 
залізнична колія та АЗС. 

Стрільбищне поле, закладене у 1906 році та знищене у 1944 році, 
розташовувалося на території сучасного парку імені Горького  
і обмежена вулицями Рабіна та Варненською. На території парку 
відпочинку має місце Монумент жертвам фашизму. 

Румунський військовий цвинтар проіснував недовго – з 1941 до 
1944 року задля поховань румунських вояків, які воювали на боці 
фашистської Німеччини у роки Другої Світової війни. Сьогодні по 
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вулиці Воробйова/пров. Польового можна побачити декілька 
поховань, каплицю (сьогодні це будинок садівника) та кам’яний 
фундамент брами. 

Між площею Толбухіна та вулицею Терешкової (Героїв Крут) на 
території житлових будинків у 1941 році функціонували колишні 
порохові склади. При будівельних роботах на цьому місці багато 
людських решток. 

Також одеські краєзнавці мають інформацію щодо захоронень на 
вулиці Пестеля (біля залізниці). Є фотографії з хрестами та 
надмогильними пагорбами. Сьогодні тут проходить залізнична колія. 

Кожен із знищених некрополів міста Одеса може і має стати 
об’єктом туристичної привабливості для певної категорії споживачів 
туристичної послуги. Знання історії держави та міста Одеса 
неможливе без знання історії людей, які цю державу та місто 
створювали і знайшли своє останнє пристанище на некрополях Одеси. 
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Холера, залишаючись до середини XX ст. однією з особливо 

небезпечних інфекційних захворювань, забираючи більше людських 
життів, ніж війни та голод, була головною темою дискусій на 
міжнародних санітарних конференціях, об’єднавши зусилля 
представників із різних країн щодо заходів з обмеження поширення 
хвороби [1, с. 11]. Епідемія холери, що на початку XΙX ст. не 
поширювалася за межі держав, розташованих на півострові Індостан, 
до Одеси була занесена 1865 р., де під час шостої епідемії спалахи 
були виявлені в 1908, 1918, 1922 роках [2, c. 231–232; 3]. 

Згідно зі спостереженнями мікробіолога М.Ф. Гамалія, що визначив 
найбільш властивим для Одеси водний шлях поширення інфекції, 
випливає, що до холерних епідемій були вразливими місцевості з неза-
довільним санітарним станом [2, c. 232]. На початку XX ст. в Одесі, яка 
адміністративно ділилася на сім поліцейських дільниць, Петропав-
лівська, Михайлівська і Олександрівська дільниці здебільшого були не 
замощені і не каналізовані; Пересипська – досить незадовільною  
в санітарному відношенні, які і найбільше зазнали епідемій. Так само  
і в районі Привозної площі, де була торгівля продуктами, і Сахалінчика 
не було ні каналізації, ні замощення [4, c. 222]. 

Оскільки вважалось, що інфекція в основному потрапляє в місто 
«портовим» шляхом, на всіх пароплавах, що прибували до міста, було 
запроваджено лікарський огляд, при виявленні підозри на холеру − 
відправлення на обсервацію (як це було виявлено на англійському 
пароплаві «Руппера», що прибув з італійського порту; на пароплаві 
«Цариця», що прибув із Джеди [5, c. 4; 6, c. 4]. Крім п’ятиденного 
карантину, що був встановлений для іноземних пароплавів, що 
відходять від Одеси, матросам було заборонено виходити в місто, 
брати продукти, білизну, меблі, килими тощо [7, c. 3; 8, c. 4]. 

«Портовим шляхом» була занесена хвороба 27 серпня 1918 року, 
що попри тримання карантину на пароплаві «Єлена» та доправлення 
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хворих в інфекційне відділення Міської лікарні й розташування  
іншої частини екіпажу в обсерваційний барак, все ж поширилась 
містом [9, c. 3]. Всього ознаки хвороби було зафіксовано на тридцяти 
вулицях Одеси, при цьому смертність була високою і перевищувала 
п’ятдесят відсотків [10]. 

Під час цього спалаху комісією в складі директора санітарного 
департаменту, представників міста визнано необхідним утворення 
обсерваційних пунктів на залізничних станціях, морських портах  
і дезинфекційними камерами, санітарним оглядом при посадці, в дорозі 
й після прибуття до дому. бактеріологічне дослідження виділень 
хворих, загальний нагляд за якими доручався дільничному 
залізничному лікареві [11, c. 2].  

Оскільки боротьба з епідемією потребувала значних 
матеріальних витрат, Одеською думою було прийнято постанову  
в 1908 р. про позичку в урядових структур розміром 250 000 карб.,  
а в 1910 р., який вважався в Російській імперії «роком великої 
холери» − 500000 карб. [12, c. 4; 13, c. 3]. Під час епідемії 1922 р. 
кошти частково були взяті з податку населення, частково надані 
Губвиконком [14, c. 1] 

Для поліпшення санітарного стану міста, у липні 1922 р. Нарком-
здравом України, проф. Заболотним місто було розбито на  
9 санітарних районів, на чолі яких призначено досвідчених санітарних 
лікарів з метою оптимізації санітарного забезпечення кожного 
осередку [15, c. 3]. 

Але важливу роль мала відіграти свідомість населення. 
Закликаючи до дотримання гігієни, міським управлінням дозволено 
було вбогому населенню під час пандемії без плати користуватись 
міською лазнею і дезінфекційними засобами [16, c. 3]. Своєчасне 
сповіщення санітарних органів про вивезення трупів, які, знаходячись 
на вулицях міста, розкладались, могло знизити поширення 
інфекції [17, c. 1]. 

Хоча про розроблення протихолерної вакцини М.Ф. Гамалієм 
було зачитано Паризькій академії наук 20 серпня 1883 р. Пастером, 
але поширення вона не набула [1, c. 70]. Вакцина, виготовлена як 
Ферроном, так і Хавкіним викликала в цілому скептичне ставлення, 
бо їх ефективність залишалася якоюсь мірою під сумнівом [1, c. 82]. 

Масовості вакцинація набуває 1922 р. через масовий заклик 
владних структур «щоб не на одному підприємстві, ні на одному 
заводі не було невакцинованих», що підтверджувалось санітарними 
паспортами, що видавались на місці щеплень [18, c. 1]. Натомість 
відбувається публічне осудження тих, хто уникає щеплень: публічний 
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суд був влаштований над санітаром 2-ого Одеського військового 
госпіталю, що звинувачувався в тому, що наполегливо ухилявся від 
щеплення й агітував товаришів не ходити на щеплення [15, c. 3]. 

У підсумку можна стверджувати, що в місті був складний досвід 
боротьби з холерою, що забрав сотні життів, особливо під час спалаху 
епідемії 1922 р. Але через внесок вчених І.І. Мечникова, 
М.Ф. Гамалія, В.А. Хавкіна; відкриття бактеріологічної станції; 
організацію міського господарства під час епідемії Одеса стала одним 
із центрів попередження і лікування не тільки холери, а й інших 
інфекційних захворювань на світовому рівні. 
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Актуалізація задекларованої проблеми породжена особливістю 

ситуації: 24 серпня 2021 року відзначаємо тридцятиліття незалежної 
Держави. Відзначення вагомих подій зазвичай спонукає до 
підсумовувань та узагальнень. Сучасні динамічні процеси  
в соціальному, політичному, економічному житті та соціокультурні 
трансформації упродовж 30 років незалежності оприсутнили появу 
нових рис та елементів в інституціональних структурах і системах 
соціальних взаємозв’язків. Зокрема йдеться про зростанням ролі 
релігійного чинника, кількісні та якісні зміни в релігійному 
середовищі, потребу серйозних корекцій системи державно-
конфесійних відносин і пошук нової моделі відносин Держави  
і Церкви та забезпечення правових засад свободи діяльності 
релігійних організацій тощо в умовах системної кризи державного 
організму. Окрім того, осмислення та усвідомлення важливості 
релігійної сфери для громадського життя в процесі розбудови 
демократичного суспільства, пошук основних векторів та визначення 
пріоритетів державно-церковних відносин на сучасному етапі 
актуалізують важливість вивчення в Україні досвіду минулих 
десятиріч. Актуальність задекларованої проблеми визначається також 
необхідністю створення науково-історичного проблемного поля, яке  
б уможливило аналіз і осмислення не лише в практичному, а також  
і в теоретичному сенсі динаміки процесів, виявлення та 
систематизації основних тенденцій тріадного простору Держави-
Церкви-Суспільства. 

Метою пропонованої наукової розвідки є визначення векторів та 
форм взаємодії, динаміки відносин Церкви та Держави, 
опосередкованих чинником Суспільства, окреслення основних етапів 
відносин Держави і Церкви та осмислення основних тенденцій 
окресленого дискурсу періоду державної незалежності. Передусім 
йдеться про увиразнення церковно-релігійного маркера в становленні 
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державної незалежності в запропонованому хронологічному діапазоні 
(із застереженням порушення меж часового проміжку в бік 
поглиблення нижньої межі задля вибудовування логіки розвитку 
сюжету). Порушене питання розглядаємо саме в тріаді Держава-
Церква-Суспільство, які є «тривалими структурами в часі і просторі» 
(Е. Гіденс) [1]. 

Окреслена багатоаспектна мета зумовила відповідну 
архітектоніку дослідження: 

1) контурування корелятів взаємодії Держави, Церкви, 
Суспільства; 

2) визначенння основних етапів відносин Держави і Церкви  
в хронологічному діапазоні 1991–2021 рр.; 

3) окреслення основних тенденцій у процесах державотворення та 
розвитку громадянського суспільства в Україні. 

Окремі аспекти теоретико-методологічного дискурсу державно-
церковних відносин оприсутнили вітчизняні дослідники А. Арістова, 
М. Бабій, В. Бондаренко, І. Булига, М. Васін, Л. Владиченко, 
О. Гольд, О. Горкуша, О. Грицина, В. Єленський, Г. Єрмакова, 
С. Здіорук, Ю. Кальниш, А. Киридон, В. Климов, І. Коваль, 
А. Колодний, В. Луценко, М. Маринович, О. Мелехова, С. Онищук, 
М. Палінчак, М. Паращевін, Ю. Решетніков, О. Саган, А. Слубська, 
В. Титаренко, Л. Филипович, У. Хаварівський, Ю. Чорноморець, 
С. Шаправський, А. Юраш та інші. Історичний аспект відносин 
держави і церкви на різних етапах радянського періоду 
Б. Андрусишин, Л. Бабенко, О. Бажан, С. Білокінь, В. Войналович,  
В. Даниленко, Ю. Данилюк, Т. Євсєєва, В. Єленський, А. Зінченко, 
О. Ігнатуша, С. Жилюк, А. Киридон, О. Лисенко, В. Лубський, 
М. Михайлуца, В. Пащенко, І. Преловська, А. Смирнов, О. Тригуб, 
В. Ульяновський, Є. Харьковщенко та інші. 

1. Контурування корелятів взаємодії Держави, Церкви, 
Суспільства. Що дає підстави розглядати події в одному тріадному 
ланцюгу? 

Держава є багатоаспектним і багатогранним явищем, яке 
опосередковується низкою складників, інституцій, явищ тощо. 
Державу розглядаємо, в першу чергу, як системно впорядкований, 
інституціоналізований механізм, який, продукуючи і використовуючи 
систему норм та правил (позитивне право), організовує суспільство.  

Церква є соціальним інститутом, яка, як і держава, виконує низку 
соціально важливих функцій, що залежать від типу суспільства 
відповідного історичного періоду. Відповідно до Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації» [2, ст. 2, 5, 7],  
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у дослідженні під узагальненою назвою «Церква» розуміємо всі 
релігійні організації (церкви, деномінації, секти, об’єднання тощо). 
Церква, як соціальний інститут, існує і розвивається у взаємозв’язку  
з іншими суспільними і політичними структурами, і відчуває ті  
ж проблеми в умовах соціально-економічних потрясінь.  

Соціальний інститут релігії розглядається як стійкий комплекс 
формальних і неформальних правил, принципів, норм, установок. 
Специфіка його функціонування визначається потребою суспільства  
в священному. Релігійно-церковний комплекс, як системна сукупність 
організаційно-структурованих церковних і релігійних інституцій, 
одним із перших реагує на такі процеси. Наслідком є постання нових 
релігійних інституцій, зміна інституціональної структури, конфліктні 
колізії та міжконфесійні суперечки.  

І Церква, і Держава постають як суспільні інститути, що 
впорядковують організацію політичного чи релігійного життя. 
Держава (державний апарат) виступає як керуюча система  
у формуванні ставлення до Церкви, але одночасно Церква існує як 
саморегулююча соціальна система. Відносини між Державою  
і Церквою мають не лише внутрішній вимір, але також 
екстрапольовані на зовнішньополітичний вимір, формуюючи 
міжнародний імідж країни. Йдеться передусім про існування трьох 
основних сфер життєдіяльності людини, у яких Церква тісно 
співпрацює з державою та громадянським суспільством: духовна, 
політична та соціальна (економічна) [4].  

Духовна сфера – це богослов’я, наукові теорії, філософські 
концепції, творчість, мистецтво, культура, психологічні установки, 
життєвий духовний досвід людини, всебічні релігійні традиції світу 
тощо. В ході духовної взаємодії Церква та держава цілеспрямовано 
формують через механізми соціалізації такі духовні ціннісні особис-
тості, які б найбільшою мірою відповідали реаліям людського буття.  

Політична сфера – це відносини, що виникають у зв’язку  
з задоволенням політичних інтересів віруючої людини, реалізацією її 
свободи шляхом богословського осмислення сучасної політики та 
участі християн у різного роду політичних партіях, громадських 
об’єднаннях, рухах та асоціаціях. Саме цей інтерес є домінуючим  
і таким, що визначає політичний образ будь-якої організації, її 
відношення до існуючої держави. В ході політичної взаємодії Церква 
й демократична держава забезпечують пріоритет політичних прав  
і свобод особистості в повсякденному буденному житті людства. 

Соціальна сфера – це царина задоволення соціальних та 
економічних потреб, свобод людини (родина, професіональний 
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колектив, соціальна справедливість, праця, охорона здоров’я, 
соціальний захист, соціальна політика). В ході соціальної взаємодії 
Церква та держава розбудовують такий рівень соціальних відносин, 
який би найбільшою мірою стимулював подальший духовний, 
соціальний та політичний розвиток держави, суспільства, світу [5]. 

Суспільне життя є також складною і багатоаспектною 
структурою, що охоплює різні інститути (закони, норми, звичаї, певні 
кодекси поведінки, типи відносин і зв’язків у суспільстві тощо). 
Відповідно до визначення американського дослідника Д. Норта, 
інститути – це сукупність «правил, пов’язаних із ними механізмів 
реалізації (enforcement characteristics) та норм поведінки, що 
структурують і полегшують взаємодії між людьми» [6]. 

2. Окреслимо основні етапи відносин Держави і Церкви  
в хронологічному діапазоні 1991-2021 рр., із застереженням щодо 
умовності поділу та розмитості фіксованого датування рамок окремих 
етапів із огляду на відсутність чітко фіксованого індикатора (радше 
йдеться про пролонгованість процесів у кількох етапах). 

І етап – друга половина 1980-х–1991 (початок 1990-х) – 
перехідний період держави від тоталітаризму до громадянського 
суспільства. 

Вилоновування першого етапу відносин Церкви і Держави 
простежується з другої половини 1980-х років (із розгортанням 
процесів демократизації періоду «перебудови»). Серед основних 
характеристик: визрівання передумов незалежності держави; 
проголошення незалежності України; поступове ослаблення напруги  
в державно-церковних відносинах; початкове за нових умов 
маркування релігійного середовища; зростання кількості церковно-
релігійних інституцій і віросповідань (у 1985–2002 кількість релігійних 
організацій збільшилася з 6262 до 28383, а кількість конфесій  
й релігійних течій – з 16 до 120; частка громадян, які вважають себе 
віруючими, у період із 1991–2002 р. зросла з 43% до 60,2). Парадокс  
у тому, що «поруч із відродженням, нехай навіть тільки зовнішнім, 
релігія в пострадянських країнах, будучи втягнутою у світові релігійні 
процеси, постала перед безліччю загальних і дуже специфічних 
проблем-криз (духовних, світоглядних, національних, соціальних, 
політичних, економічних, інформаційних, технологічних, екологічних 
тощо) [7]. Попри активне поширення секуляризації (надання переваги 
світським, мирським елементам життя над релігійними) у країнах 
Західної Європи та європейській частині колишнього СРСР у ХХ ст., 
релігія та Церкви все ж були оприсутнені в інформаційному полі, до 
думки Церкви дослуховувалась частина населення (як із моральних 
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питань, так і з питань політики). Відтак релігійно-конфесійний чинник 
неминуче опинявся в сфері державної уваги та актуалізував питання 
вибудовування відносин між світськими владними структурами та 
релігійними організаціями [8]. Йдеться про суперечливе злиття 
секуляризаційних процесів та релігійного відродження як характерну 
рису трансформаційних процесів в Україні: секуляризаційні процеси 
(«чи, як тепер пишуть у Європі, лаїчні процеси, процеси обмирщення 
суспільства та особи») не набули належної повноти та глибинності. 
Україна (як і Росія) не «виварилися в секуляризаційному котлі», щоб 
сьогодні, як Європа, закономірно і вже спокійно, без релігійних війн та 
протистоянь прийти до думки про важливість і необхідність 
конструктивної присутності церкви, релігійних організацій  
у громадянському суспільстві [9].  

Від початку 1980-х релігійні спільноти поступово почали 
виходити з-під партійно-державного контролю й діяти у незалежному 
режимі, спостерігалась стрімка легальна розбудова релігійної мережі 
(станом на 1988 р. в Україні було зареєстровано 16 конфесій і майже 
6,2 тис. релігійних організацій, щорічний приріст мережі склав  
у середньому понад 30 % громад). Напередодні здобуття незалежності 
Україна «являла собою клубок релігійно-політичних суперечностей  
і експерти навіть передрікали їй хвилі насильства на релігійному 
ґрунті». Протистояння між Українською греко-католицькою церквою, 
яка вийшла з підпілля, і православними потрясло сотні сіл і міст 
Західної України. Конфлікт між тими православними, які прагнули до 
«своєї», незалежної від Московського патріархату автокефальної 
Церкви, і тими, хто не хотів розриву з Москвою, виявився ще більш 
гострим і реально загрожував основам громадянського миру.  
Крім того, в Україні традиційно сильні були позиції пізніх 
протестантів, а також релігійних громад, створених корінними 
народами (насамперед, кримськими татарами) і національними 
меншинами (євреями, поляками, угорцями, румунами) [10].  
Від 1989 в Україні відроджується автокефальний рух (на початку 
1990 Всеукраїнський собор Української автокефальної православної 
церкви (УАПЦ), що відбувся в Києві, затвердив факт відновлення 
УАПЦ та ухвалив рішення про створення її патріархату).  
У релігійному православному просторі України від початку 1990-х 
років функціонувало три основні православні церкви – УПЦ, УАПЦ 
та УПЦ (Київського патріархату). Ухвалено Закон «Про свободу 
совісті та релігійні організації» (1991 р.), який надав вірянам та їх 
об’єднанням широкі права й законодавчі гарантії релігійної свободи; 
дозвіл на вільну реєстрацію релігійних громад; заснування духовних 
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закладів освіти, монастирів, місій, братств як повноправних суб’єктів 
релігійної діяльності. Створено Меджліс кримсько-татарського 
народу (1991 р.), відновлено діяльність релігійних центрів 
етноконфесійних меншин тощо. На жаль, у цей період 
конструктивного діалогу між православними Церквами не відбулося. 
Конфліктогенність релігійного середовища зберігалася; релігійна 
ситуація в Україні залишалася однією з найскладніших серед усіх 
пострадянських країн. Трагічна роз’єднаність українського 
православ’я призвела до зростання напруженості у православному 
релігійному середовищі й завдавала шкоди національно-державному 
відродженню українського народу. Україна опинилася на перехресті 
найнапруженіших силових ліній релігійно-політичного протистояння. 
Водночас соціально-політичні трансформації початку 1990-х років 
знайшли відображення в активному прагненні застосувати релігійний 
компонент для вирішення питань соціокультурного самовизначення.  

ІІ етап – 1991–1994 рр. – вибудовування моделі відносин 
Держави й релігійних організацій (церков, сект, деномінацій, 
об’єднань тощо) в умовах пошуку національної парадигми розвитку 
демократії та пожвавлення релігійно-конфесійних процесів; активна 
розбудова релігійної мережі на фоні зростання конфліктогенності  
в церковно-релігійному просторі. Україна опинилася на перехресті 
найнапруженіших силових ліній релігійно-політичного протистояння. 

Україна після 1991 р. зі зняттям ідеологічних та адміністративних 
перепон радянського періоду «вистрелила» досить високим як для 
Європи рівнем релігійної самоідентифікації (74,7%) [11]. Наслідком 
демократизації релігійно-суспільної сфери стала плюралістичність 
світоглядів і поліконфесійність соціуму, але водночас остання 
призвела до релігійних розколів, хаосу в світоглядних орієнтаціях 
громадян. Із одного боку, демократизація передбачає народовладдя, 
але у церковних справах це породило конфлікт між церковною 
ієрархією та мирянами, їхніми організаціями. Демократія, поважаючи 
індивідуальний внутрішній релігієвибір, породила конфлікт між 
особистісними інтересами та спільнотним покликанням, коли 
персональні симпатії та бажання ставляться вище від завдань 
громади [12]. Відтак спостерігається загостренням міжрелігійних  
і міжцерковних конфліктів (між Православними церквами різних 
юрисдикцій; УПЦ і Греко-католицькою церквами; православними  
і протестантськими конфесіями; традиційними і нетрадиційними 
деномінаціями; після репатріації кримських татар загострилися 
православно-мусульманські протистояння у південних регіонах 
України тощо). 
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ІІІ етап – 1995 (середина 1990-х років) – 1999 – пошук моделі 
відносин церкви й держави; формування кількох конфесійних полів 
роз’єднаного українського православ’я; період відносної стабілізації 
релігійного життя, деяке зменшення міжконфесійної конфронтації; 
вирішення релігійними організаціями нагальних юридичних, 
організаційних, майнових, кадрових, культурно-освітницьких та 
інших питань. Вагомим здобутком стало створення в 1996 р. 
Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), до 
складу якої увійшли провідні християнські, мусульманські та 
юдейські конфесії. Складні трансформації переживало й українське 
суспільство, відбувалася еволюція політичної й правової культури 
населення (яка в подальшому увиразнилася в революційних подіях 
2004). З релігійної різноманітності поступово творився релігійний 
плюралізм, який попри високу конфесійну конкурентність сприяв 
тому, щоб Україна досягла цілком пристойних стандартів у сфері 
свободи совісті [13].  

IV етап – 2000–2014 рр. – стабілізація релігійно-інституційних 
процесів, зростання впливу релігійних організацій; перші реальні кроки 
офіційних представників влади наблизити реалізацію здобуття 
автокефалії українськими церквами накопичення потенціалу соціальних 
інститутів; оприсутнення громадянської позиції релігійних організацій 
під час Помаранчевої революції та Революції Гідності. Окрім того, 
серед резонансних подій періоду – святкування 2000-ліття Різдва 
Христового; візит в Україну на запрошення УГКЦ папи Івана Павла ІІ  
в червні 2001 р.; візит до м. Києва Вселенського патріарха Варфоломія 
(2008 р.). Церква стала абсолютним лідером серед інших соціальних 
інститутів у рейтингу довіри українців, який не падав нижче за 60 %  
(у 2010 р. досяг максимуму – 72,5 %).  

V етап – 2014–2019 рр. – події Революції Гідності та агресія РФ 
зумовили національне пробудження, зростання громадянської 
активності українців й активізували суспільно-політичну ситуацію 
(зокрема і в царині утворення Української помісної православної 
церкви). Водночас унаслідок російської агресії проти України, анексії 
Криму та окупації частини Донецької й Луганської областей 
оприсутнюється специфіка характеру релігійно-церковних процесів та 
реалізація свободи віросповідання. Саме російська окупація частини 
українських територій виразно розмежувала релігійне середовище 
України за критерієм ставлення до процесів національного 
державотворення та спонукала український народ і державне 
керівництво до глибшого розуміння значення розбудови національної 
(помісної) церкви. Епохальною подією не лише в історії церковного 
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життя, але й у державному та світовому вимірі стало утворення 
єдиної Помісної Православної церкви України (Об’єднавчий собор 
Православних церков в Україні відбувся 15.12.2018 р.) та отримання 
Томоса про автокефалію від Вселенського престолу (07.01.2019 р.). 
Україна набула статусу повноправного суб’єкта Вселенського 
православ’я.). Йдеться про увиразнення події у вимірі кількох 
проблемних площин: утвердженням незалежності Українського 
православ’я від московської патріархії [в основі кожної національної 
автокефалії – прагнення деімперіалізації і деколонізації (бажання 
вийти з-під упливу імперії)]; консолідацією українського суспільства; 
відносини держави й церкви; зміцненням національної безпеки 
України; утвердження / поширення впливу України на міжнародній 
арені, репрезентація православної спільноти України на конфесійній 
карті світу. Експерти та аналітики прирівнюють значущість постання 
ПЦУ до ефекту набуття незалежності Україною (1991). Україна 
отримала можливість вільного духовного розвитку під егідою 
Константинопольського Патріархату, нерозривно пов’язаного із 
Західним світом.  

Від 2019 р. триває VI етап. 
Станом на 2020 рік у країні діють понад 120 деномінацій  

і релігійних рухів (облік інституційної мережі містить 97 позицій, 
включно з пунктом «інші організації» у більшості віросповідних 
напрямів). Із них: понад 60 конфесій християнського коріння,  
9 – мусульманських, бл. 7 – юдейських, понад 10 – орієнтального 
походження, понад 5 – (нео)язичницької орієнтації тощо. Згідно зі 
статистичними даними Міністерства культури України, діють  
36796 релігійних організацій[14] (у т. ч. 1728 громад без державної 
реєстрації), 97 % яких презентують різні християнські конфесії: 
53,7 % – православні, 28,9 % – протестантські, 14,3 % – католицькі. 
Функціонують 89 релігійних центрів, 369 місій, 84 братства,  
207 середніх і вищих духовних закладів освіти, 13220 шкіл,  
536 монастирів (чернечий послух несуть понад 6,8 тис. ченців). 
Душпастирськими та релігійно-адміністративними справами 
опікуються майже 33 тис. священнослужителів. Релігійними 
організаціями засновано 540 періодичних видань (зокрема  
325 друкованих). Забезпеченість конфесій культовими будівлями  
і приміщеннями в середньому перевищує 80 %. 

Рівень релігійності населення станом на 2020 р. становив 68 % 
(від 87,7 % мешканців Заходу країни до 54,8 % мешканців Півдня (за 
даними соціологічного дослідження Центру Разумкова «Релігія  
і Церква в українському суспільстві: 2000–2020 рр.»). Більшість 
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громадян зараховують себе до православних вірян (у 2020 р. 
ідентифікували себе з православ’ям 62 %), значна кількість 
послідовників греко-католицизму (10 %), помітна частка декларують 
себе «просто християнами» (9 %). 

Водночас увиразнилась ризики внутрішні, породжені різними за 
своєю природою (але пов’язаними між собою) загальносуспільними  
і власне релігійними проблемами [15]: 

- втрату українцями ціннісних смислів свого існування, перемога 
домінуючого малоросійства; 

- внутрішній розбрат і ворожнеча, розкол, поділ між 
прихильниками «української України», дезінтеграція суспільства, 
культивування емоційного хаосу; 

- невизначеність власної ідентичності, що проявляється  
у ставленні до української мови як державної, до Томосу як виразу 
нової релігійної ідентифікаційної матриці, утвердження 
автокефальності й самодостатності; 

- замовність і ангажованість українських ЗМІ і як наслідок – 
викривлена, неправдива інформація, або й відверта дезінформація, 
спрямовані на некритичне сприйняття аудиторією. 

До другої групи ризиків – внутрішніх – належать: 
- проблеми постання ПЦУ, які пов’язані з дією закону 4128-д від 

16.01.2019 щодо можливості зміни підлеглості релігійних організацій 
та складнощі його реалізації на місцях; 

- законсервованість й патерналізм великої маси віруючих, 
орієнтованих на Москву і Росію; 

- інертність українського православного середовища в здатності 
переорієнтації на нову парадигму «відкритого православ’я», 
зумовлена слабким ресурсом православних церков, внутрішньо 
інституційними протистояннями; особистісним фактором деяких 
релігійних лідерів; формальністю міжрелігійного діалогу; 

- мовчазна невідпорність українських греко-католиків на тиск із 
боку Ватикану, який не визнає війни на сході України як агресії  
з боку Росії і закликає Україну до примирення з ОРДЛО; 

- прихильність більшості протестантських церков до концепції 
євразійства, що є фантомними болями радянського минулого, коли всі 
жили в «гуртожитку» СРСР; 

- невиразність позиції юдейських об’єднань щодо незалежності 
України в її відстоюванні своїх національних і державних інтересів; 

- відсутність одностайного підходу мусульманських управлінь 
України, крім ДУМУ «УММА», до російської агресії і окупації 
частини територій на Сході України та анексії Криму; 
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- орієнтація деяких рідновіровських течій на ідеї панславізму; 
- пріоритет більшості неоорієнталістських течій на цінностях 

материнської релігії Сходу, нехтування власними традиціями, 
відстороненість від українського контексту; 

- космополітична спрямованість більшості неорелігій, байдужість 
до українських проблем і реалій, знецінення українського 
громадянства тощо. 

Означені тенденції яскраво проявлені в суспільно-релігійній 
свідомості сучасних українців. Остання зазнала відчутного впливу 
військового конфлікту на Сході України, спровокованого РФ, 
останніх виборів і Президента, і Парламенту України, зокрема прямої 
чи прихованої участі в них антиукраїнських сил тощо [16]. 

Існують проблеми соціального служіння Церкви сучасній 
Україні. Церква на сьогодні ще позбавлена тієї матеріальної, 
фінансової та юридичної бази, яка б дала їй можливість, з одного 
боку, реалізовувати власні масштабні проекти у цій царині,  
а з другого – як рядопокладеній юридичній особі брати участь  
у тендерах на реалізацію тих чи інших соціальних проектів держави, 
які вона зі своїм досвідом та напрацьованими механізмами 
соціального служіння могла б впевнено вигравати [17]. 

Таким чином, за роки розбудови незалежної української держави 
стався кардинальний злам моделі державно-церковних відносин 
[відбулося формування принципово відмінної від попередньої 
(радянської та атеїстичної) моделі державно-церковних відносин та її 
інституційних форм]. Україна стала поліконфесійною країною, яка 
сформувала одну з найдемократичніших законодавчих систем 
правових та державних гарантій свободи совісті та забезпечення 
однакових умов діяльності релігійних організацій.  

Принципових змін зазнала система відносин релігійних громад  
і суспільства, зокрема в освіті, збройних силах, благодійності тощо.  
У зв’язку з нестабільністю політичної та економічної ситуації велика 
кількість громадян шукає певного захисту в релігії. У сучасних 
умовах загострення системної кризи українського суспільства, війни, 
суспільно-політичних трансформацій, економічних перетворень та 
пошуку напрямів, моделей, технологій реформ і духовних ідей 
розвитку країни та в умовах багатогранних процесів глобалізації 
зростає роль релігійно-морального й духовного чинника  
в гуманітарній сфері, оприсутнюється потреба виявлення тенденцій 
розвитку держано-церковних відносин і шляхів оптимізації взаємодії 
соціальних інституцій у релігійній сфері, потреба нового формату 
спілкування між Державою, Церквою і Суспільством. Такий формат 
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повинен характеризуватися відкритістю й прозорістю, ставати 
платформою взаємодії та вироблення суспільних інтересів, набувати 
значимості у формулюванні спільних задач та цілей. Наразі Україна 
переживає драматичний перехід від сепаратної до партнерської 
моделі державно-церковних відносин. Партнерство держави і церков 
на початку XXI століття стимулюється теоретичним і практичним 
розмиванням меж між світським та секулярним у суспільному 
дискурсі [17]. На формування сучасної української партнерської 
моделі державно-церковних відносин впливає низка чинників: 
традиційно висока роль православ’я та греко-католицизму в Україні; 
зростання ролі протестантського середовища у соціальному житті 
України; толерантна щодо місіонерської та соціальної активності 
церков державна релігійна політика; висока культура 
міжконфесійного діалогу; необхідність в активній волонтерській та 
соціальній діяльності церков у зв’язку з трагічними подіями на Сході 
України тощо. Зберігаючи світський характер держави, партнерська 
модель уможливлює реалізацію прав віруючих та подолання наслідків 
тоталітаризму. Загалом взаємодія Держави та Церкви має 
вибудовуватись як діалог на засадах рівноправного партнерства, 
толерантності, довіри, взаємоповаги, консенсусу влади й релігійних 
громад. У цей складний час головним для України залишається 
збереження її суверенності та незалежності, актуалізується проблема 
збереження духовно-релігійної, культурної та громадянської 
самоідентифікації українського народу. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОДЕССКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
И УПРАВЫ В РЕШЕНИИИ РАЗЛИЧНЫХ ВОПРОСОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ОДЕССЫ В КОНЦЕ ХІХ –  
НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 

 
Г.П. КОВАЛЬ, 

вчитель історії та географії, 
Новосафронівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 

(Україна) 
 
Социально-экономическое развитие, быстрый рост Одессы, 

требовали от Одесской городской думы и управы уделять огромное 
внимание решению разных вопросов благоустройства города. В том 
числе, активно решались проблемы клоачных вод, отдачи в аренду 
отделения городского сада, деятельности садовой комиссии, 
переименовании улиц, благоустройства рынков, планировалась 
канализация предместий. 

Одесское общественное городское управление обладало 
огромными суммами для осуществления своей деятельности. Общий 
расход городских сумм составил в 1898 году 5.890.095 руб., в том 
числе 4.640.183 руб. по статьям, вошедшим в смету. Остаток в сумме 
1 ¼ миллиона рублей приходится на расширение водопровода, 
невыполненные расходы прошлых лет и т.п. [1]. 

По сведениям канцелярии Одесской городской думы, на 1 января 
1898 г. в канцелярии осталось от предыдущего года пять нерешенных 
дел и в подготовительных комиссиях – 9; в течение 1898 г. поступило 
вновь – 290, решено 282, передано в подготовительные комиссии – 4, 
снято с очереди – 3. Передано в управу – 5. Таким образом, на  
1 января 1899 года в подготовительных комиссиях осталось 
нерешенных дел 10, а в городской канцелярии – ни одного. Думских 
собраний в течение прошлого года было 14 (30 заседаний), из них три 
чрезвычайных [1]. 

Чрезвычайно важным для Одессы был вопрос канализации 
предместий. В ноябре 1899 г. гласным думы был представлен 
городскому голове П.А. Зеленому проект о канализации предместий 
города. Проект этот принадлежал гласному Г.М. Вольфензону  
и указывал, что до сих пор расширению канализации препятствовало 
то, что потребности города росли не в соответствии с его доходами,  
и городской бюджет заключался в последние годы либо с дефицитом, 



159 

либо с фиктивным остатком. В виду этого гласный Вольфензон 
предложил следующую меру. Если справедлив налог за 
потребляемую воду в виде платы за нее, то не менее законен был бы 
налог за канализацию во всех частях города. Но так как ходатайство 
об установлении нового налога затормозило бы надолго 
осуществление неотложной необходимости, то гласный Вольфензон 
усматривал исход в увеличении платы за потребляемую воду от ½ до 
1 коп. за бочку. Эта добавочная плата составляла приблизительно 
180.000 руб. в год при состоянии водопровода на 1899 год,  
а с окончанием второй магистрали – до 270.000 руб. в год. Имея такой 
вполне определенный ежегодный доход, было возможно совершить 
краткосрочный заем под городское имущество и в сравнительно 
короткий срок завершить всю городскую канализацию. Возможно 
также постепенное расширение канализационной сети в пределах 
сумм, поступающих ежегодно, как добавочная за воду плата, которая 
должна прекратиться по окончании всех сооружений, или если  
у города появятся новые источники дохода. Свое предложение 
гласный Вольфензон просил, на случай, если оно будет принято 
думой, передать в соединенные комиссии по замощению  
и канализации и о пользах и нуждах города. Городской управой было 
постановлено представить это предложение на усмотрение думы [2]. 

Большое значение для жизнедеятельности Одессы играла 
проблема клоачных вод, которые выводились на поля 
орошения.Заказанные для водоподъемной станции на полях орошения 
машины в середине апреля 1902 года были доставлены в Одессу.  
В конце апреля было запланировано приступить к сооружению 
машинного здания с таким расчетом, чтобы новые машины были 
установлены и могли начать работать в течение июня.  
С установлением новых машин водоподъемная станция должна быть 
в состоянии перекачивать на поля орошения до 8 миллионов ведер 
клоачных вод в сутки. Общее пространство, орошаемое клоачными 
водами, увеличенное в 1902 году на 130 десятин, благодаря 
сооружению нового оросительного вала, значительно превышало  
800 десятин. На хорошо промытых клоачными водами участках были 
сделаны посевы различных трав и овса. Продолжалась также посадка 
ивы для корзиночного производства: ею насажена уже площадь  
в 1 ½ десятины. На неглубоко промытых участках насажывались 
акация, осока и т. п. породы, корни которых не зарываются на 
большую глубину [3]. 

Особая комиссия, в составе профессора Ф.М. Каменского, 
санитарного врача Мартемьянова, двух членов городской управы 
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И.Т. Климовича и М.Г. Крапивина произвела 27 мая 1902 года 
экскурсию на поля орошения и в сопровождении заведующего 
полями А.И. Погибки детально ознакомилась с состоянием полей 
орошения в настоящее время. Членам комиссии пришлось 
константировать, что на полях сделан ряд довільно значительных 
улучшений. Многие из тех. участков, которые в прошлом году были 
лишены всякой растительности, в настоящее время уже засеяны 
ячменем и другими хлебными растениями, – культура дает прекрасне 
результаты. Обращают также внимание на себя строительные работы, 
производимые в настоящее время на полях. Расширяется 
водоподъемная станция, на которой в скором времени будет 
установлена новая машина. Благодаря этому будет также возможно 
очищать всю клоачную воду. Членам комиссии константировали 
также, что санитарное состояние полей в последнее время 
значительно улучилось [4]. 

Рост населения и площади Одессы, изменение застройки, 
возникновение новых улиц требовали от городской управы большой 
работы по переименованию улиц. В состоявшемся 21 января 1899 года 
под председательством члена городской управы М.М. Дитерихса 
заседании по переименованию улиц и нумерации домов были 
окончательно выработаны названия для улиц в черте 
Старопортофранковской, подлежащих переименованию, и установлен 
порядок нумерации домов. Комиссия решила назвать: Б. Арнаутскую 
ул. от Преображенской до Разумовской – Разумовской ул., Дегтярную 
ул. – Кишиневской; Кривую – Аккерманской; часть Базарной ул., от 
Преображенской до Тираспольской – Бендерской; Еврейскую – 
Потемкинской; М.-Арнаутскую – Суворовской; Б.-Арнаутскую – 
Арнаутской; М.-Арнаутскую, от Преображенской до 
Старопортофранковской – Очаковской; Мещанскую – Зубовской; 
Старорезничный переулок, от Преображенской до Очаковской – 
Читальным переулком; Безыменный переулок – Гимназической 
улицей; Н.-Рыбную от Преображенской до Старопортофранковской – 
Измаильской. Старопортофранковская улица разбита на много частей, 
и каждой дано особое название. Так, часть от Херсонского 
полицейского участка до Старого христианского кладбища,  
с городской стороны, комиссия решила наименовать просто 
Портофранковской, с целью сохранить историческое название; со 
стороны же Молдаванки от Херсонского полицейского участка до 
Сенной площади – Технической улицей; далее до Толкучего рынка – 
Воскресенской, и, наконец, до кладбища – Народной. Далее, часть, 
ведущую к Преображенской мимо Богадельни – Богадельной; от 
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вокзала «Одесса-Главная» до М.-Фонтанской дороги – Юнкерский 
бульвар; от Александровского парка до Юнкерского училища, мимо 
приюта Гладковой, Стурдзовской богадельни и третьей гимназии – 
улицей Белинского; переулок у казарм № 5 – Нестроевым переулком,  
а по другую сторону казарм – Школьным; у казарм № 6 – 
Электрическим переулком, и улицу между городской больницей и 
будущими клиниками – Валиховской. Решение комиссии 
переименовать указанным образом улицы будет представлено еще на 
утверждение думы [1]. 

Комиссия по нумерации домов и наименованию улиц в своих 
заседаниях в начале апреля 1902 года, под председательством члена 
городской управы Е.А. Полетаева, решила видоизменить доклад  
в думу, подготовленный комиссией прежнего состава. Комиссия 
признала возможным прибегать к установлению новых названий улиц 
лишь в случаях крайней необходимости и поэтому решила 
упразднить много новых названий, предложенных прежней 
комиссией и вводить новые названия только в следующих случаях:  

1) по особым постановлениям думы;  
2) по ходатайствам домовладельцев некоторых улиц;  
3) для тех улиц, которые совсем не имеют названий;  
4) для тех улиц, название которых утратило свой смысл 

(например, Почтовую улицу решено переименовать в Банковскую,  
а Садовую – в Почтовую).  

Кроме того, целым группам вновь образовавшихся небольших 
улиц комиссия предполагала дать однообразные названия: так, 
например, группу улиц, образовавшихся около саперных казарм, 
назвать: 1 Саперная, 2 Саперная, 3 Саперная и т. д., такую же группу 
улиц около казенного очистного склада (места бывшего 
Халайджогло) назвать: 1 Казенная, 2 Казенная и т. д. В числе новых 
названий улиц, проектируемых комиссией, фигурировали, между 
прочим, фамилии всех главных сподвижников Императрицы 
Екатерины ІІ. Что касается нумерации домов, то комиссия признала 
возможным упростить существующую и сделать ее более удобной 
для пользования. Комиссия решила входить по данным вопросам  
в думу с частными докладами, и первый доклад ее о нумерации  
и наименовании улиц в черте Портофранковской улицы и некоторых 
прилегающих к ней местностей предполагалось представить в думу  
в апрельскую сессию [5]. В начале апреля почти на всех угловых 
домах не только города, но и окраин появились изящные 
эмалированные таблички, на синем фоне которых большими белыми 
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буквами красовалось название улицы. Всех таких табличек на  
10 апреля прикреплено до 2000 [5]. 

Под председательством члена Одесской городской управы 
Е.А. Полетаева 17 декабря 1902 года состоялось заседание комиссии 
по наименованию улиц и нумерации домов, в котором было решено 
приступить немедленно к перенумерованию следующих улиц, 
нумерация которых представляет большие неправильности: 
Софиевской, Елизаветинской, Херсонской, Коблевской, Гулевой, 
Ямской, Троицкой и улицы Маразли. Что же остальных улиц, то 
комиссия постановила затребовать от полицмейстера необходимые 
сведения, на каких улицах неправильная нумерация вызывала 
практические неудобства [6]. 

Ответственным вопросом в Одессе была аренда отделения 
городского сада. В 1898 году Одесская городская управа решила сдать 
отделение городского сада в аренду Гоппенфельду, но так как 
последний не выполнил предъявленных к нему условий, управа решила 
назначить в конце января 1899 года новые торги. Согласно 
выработанным управой кондициям, условия аренды были следующими: 
срок аренды пятилетний. Арендатор должен внести залог в размере 
1000 руб., помещение ресторана должно быть капитально 
отремонтировано, сцену увеличить и приспособить для летнего театра, 
причем к ней не должны быть пристраиваемы кабинеты для ресторана; 
эстрада для музыки должна быть перестроена и перенесена на другое 
место и т. д. Работы должны быть произведены за свой счет и окончены 
к 1 августа 1899 года. Исполнение непристойных номеров запрещалось 
под страхом расторжения договора [7]. 

О развитии садоводства в Одессе детально рассказано 4 июля 
1902 года в предложении-заявлении гласного Ф.К. Ротте, который два 
года являлся членом комиссии городского садоводства. По его 
словам, дело городского садоводства осталось в прежнем 
безотрадном положении. Указано на то, что садовые работы в Одессе 
велись без определенного плана и системы, вызывая из года в год 
значительные ассигнования на одни и те же статьи расхода. 

Причину несоответствующего положения садоводства, несмотря 
на щедрое ассигнование на него городских денег, следовало искать  
в отсутствии хозяйственности и бережливости при расходовании этих 
денег. Так, например, переустройство Дерибасовского сада обошлось 
около 10.000 рублей, несмотря на то, что большинство растений для 
посадки в нем было вынуто из Александровского парка и из 
городских питомников, а между тем каждому, более или менее 
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опытному садоводу очевидно, что для приведения этого сада  
в нынешнее его положение достаточно затратить не более 3000 руб. 

Точно так же совершенно непроизводительно содержались  
в старом питомнике парники для культуры роз, покрываемые  
226 рамами. Частному садоводству они могли бы приносить доход  
в 2000 и более рублей, а городу они не только не приносили никакой 
прибыли, но, напротив, требовали ежегодно расхода на рабочих и на 
ремонт рам. Хотя дорогостоящее содержание парников  
и оправдывалось тем, что розы могли понадобиться для городских 
торжеств и на случай приезда коронованных особ, но такое объяснение 
не имело основания, так как необходимо, чтобы эти случайные 
обстоятельства совпадали со временем цветения роз в городских 
парниках, что не всегда бывает. Затем совершенно без надобности для 
города выращивалось в городских оранжереях множество цветочных 
растений, рассылаемых разным лицам и учреждениям, «так или иначе 
причастным в оказании внимания и пользы городского садоводства». 
Несомненно, что без такой рассылки можно было обойтись без 
опасения навлечь невнимание и вред городскому садоводству. 

Коснувшись непоступлений в городскую кассу некоторых 
доходов и указав на неправильности в ведение счетоводства, Ротте 
замечено, что по книгам, выданным управою, не проведены по статьям 
дохода суммы, вырученные от продажи рассады, растений из 
питомников, и за частные работы, исполненные городскими рабочими 
и помощниками городского садовника. Равным образом совершенно 
неправильно выписываются в расход деньги за выкуп растений, 
которые проданы частным лицам или учреждениям, так как 
выкапываются растения поденными рабочими, расход на которых 
показан отдельно. Садовая комиссия, ознакомившись со всеми 
перечисленными обстоятельствами, сделала соответствующие 
постановления, как это между прочим видно из протокола заседания 
комиссии от 12 октября 1901 года. Однако же это нисколько не 
поправило дело, так как уже после означенного постановления 
комиссии беспорядки в городском садоводстве не прекратились, 
ревизии городского садоводства не произведено и, наконец в начале 
1902 года комиссия решила передать дело об указанных 
злоупотреблениях в городскую управу. 

Гласным Ротте было внесено в думу следующее предложение: 
1) городское садоводство должно быть поручено особому 

избранному думою на основании статьи 103 городового положения 
лицу, которое в то же время явится председателем нынешней 
исполнительной комиссии;  



164 

2) для руководства комиссии и ее председателя надлежит издать 
инструкцию, в которую включить правило, что работы по устройству 
садов могут быть предпринимаемы лишь по предварительно 
одобренным комиссией планам и сметам;  

3) для ведения делопроизводства и счетоводства по этой отрасли 
хозяйства, а также в комиссии следует учредить должность 
бухгалтера-делопроизводителя с определенным содержанием; 

4) немедленно установить строгий фактический контроль как над 
правильностью деятельности служащих в городском садоводстве, так 
и над приходо-расходованием денег. Контроль этот, впредь до 
введения общего городского контроля, может быть возложен на лицо, 
поставленное думою во главе городского садоводства. В случае 
несогласия реализовать предложение, Ротте просил провести ревизию 
городского садоводства ревизионной комиссией Одесской городской 
управы, на основании указанных злоупотреблений и тех, которые 
будут им указаны вновь ревизорам [8]. 

Благоустройство городских рынков оставалось одним из главных 
вопросов в деятельности одесской городской управы.  
При обсуждении 18 ноября торговым отделением управы вопроса  
о перенесении Толкучего рынка и многочисленных по этому поводу 
ходатайств выяснилась невозможность решения этого вопроса 
независимо от вопроса о благоустройстве остальных рынков города. 
Вследствие этого, по инициативе товарища городского головы 
К.Э. Андреевского, при торговом отделении городской управы было 
образовано особое совещание для обсуждения вопросов об 
улучшении городских рынков вообще. В совещании принимали 
участие городской инженер В.И. Зуев, городской архитектор 
Ф.П. Неструх и представители торгового отделения управы.  

Всем торговым смотрителям было предложено представить 
подробные сведения и соображения. Относительно Толкучего рынка 
существовали два проекта: по одному – рынок предполагалось 
перенести на место бывших ставков, внизу Ольгиевского спуска; по 
другому – предполагалось оставить на том же месте но радикально 
переустроить его. Вопрос относительно благоустройства Привозной 
площади был уже разработан: было решено построить на ней 
фруктовый ряд с обширными подвалами и лавками  
и асфальтированными проездами. Предполагались также такие 
переустройства: на Новом базаре предполагалось закончить 
достройку крытых рынков, а также устройство помещения для 
обжарки и другое; рыбный ряд поместить в крытом рынке; зерновые 
рынки прежде всего замостить, затем устроить навесы для подвод, 
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чайные трактиры, конторы для маклеров и т. п.; Старый базар 
обратить в центральный рыбный рынок с фригориферами для 
замораживания рыбы. В последующих заседаниях совещание должно 
было выяснить все нужды рынков и затем выделить из них наиболее 
безотлагательные с целью скорейшего их удовлетворения [9].  
По поручению товарища городского головы К.Э. Андреевского, 
городской архитектор Ф.П. Неструх 23 декабря представил 
соображения о возможности переустройства Толкучего рынка.  
По указанию торгового отделения, для Толкучего рынка необходимо 
1.005 разного рода лавок, – из них 678 лавок размером 25 квадр. саж., 
278 – 36 кв. саж. и 49 – 81 кв. саж. По исчислениям Нестурха, 
стоимость сооружения корпусов для таких лавок обойдется  
в 484.000 руб., затем стоимость домика для конторы торгового 
смотрителя – 10.000 руб., дезинфекционная камера для 
обеззараживания поступающего на рынок платья – 15.000, обжарка  
с лечебным пунктом – 15.000, клозеты и прочее – 20.000, всего 
550.000 руб. Все корпуса для лавок должны занять площадь 
в 4.300 кв. саж. Всего для свободного размещения всех строений 
Толкучего рынка была необходима площадь в 9.520 кв. саж., 
занимаемая же его площадь составляла 5650 кв. саж. [10].  
Таким образом, мы видим, насколько активной, разносторонней, 
продуманной и взвешенной была деятельность Одесской городской 
думы и управы в вопросах благоустройства Одессы в конце ХІХ – 
начале ХХ столетия. 
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Литовский новый государственный архив  
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1921 год для государственных архивов Литвы можно считать 

началом современного государственного архива. Итак, отмечая  
100-летие, мы можем с уверенностью сказать, что этот век был 
разноплановым, и роль архивов менялась вместе с историей того 
времени. Документы, собранные в государственных архивах Литвы, 
включает период Великого княжества Литовского, а также отражают 
историю развития Литовского государства. Сегодня государственные 
архивы являются не только хранителями документального наследия 
государства, но и активными участниками общества знаний. 

В статье анализируется изменение роли государственных архивов 
со второго десятилетия ХХ века до настоящего времени и обсуждается 
видение роли архивов в ближайшем будущем. За 100 лет 
сформировалась не только сеть государственных архивов, но  
и хранящиеся в них фонды документов, установились функции  
и значение обществу. Столетие архивов Литвы можно разделить на три 
периода: первый период Независимой Литвы с 1921 до первой 
половины года 1940 г., второй – период оккупаций: советский период 
1940–1941, 1944–1990 гг. и оккупация нацисткой Германии  
1941–1944 гг., третий период с восстановления независимости 
Литовской Республики 11 марта 1990 года. 

Первый период – это создание государственного архива, который 
действовал почти 20 лет до реорганизации при советской власти. 
Возникновение первого государственного архива Литвы связано  
с поднятым Советом Литвы вопросом о сохранении и организации 
архивов и архивных документов. Чтобы, сохранить богатство 
культуры и истории, 18 августа 1919 года было создано первое 
учреждение – Государственная археологическая комиссия. Спустя 
пару лет, 19 октября 1921 года, приказом министра образования 
Литовской Республики был создан Центральный государственный 
архив независимой Литвы и утвержден его устав. Устав Центрального 
государственного архива предусматривал, что архив должен хранить 
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все архивы государственных и муниципальных учреждений, 
существовавших до образования Литовской Республики, собирать 
архивы ликвидированных учреждений, а также документы частных 
лиц и общественных организаций. В период независимой Литвы  
в Центральном государственном архиве хранилось более 600 фондов, 
самые старые документы относились к 16 веку. Сотрудники архива 
управляли фондами и описывали дела. Также в архиве выдавались 
копии документов, выписки и справки отдельным лицам  
и учреждениям. 1929 г. в архиве был открыт читальный зал [1]. 
Следует отметить, что за 22 года независимости Литвы не был принят 
Закон об архивах. Так что первый период можно обозначить как этап 
создания государственного архива и началом формирования системы 
архивов Литвы, но выполняемые архивом функции того времени во 
многом совпадает с функциями сегодняшнего дня. 

Второй период включает две оккупации и им свойственно введение 
правил и порядков оккупантов. 1940 г. после оккупации Литвы 
Советским Союзом в июне началось не только разрушение 
политической системы и государственности Литвы, но и создание 
советской архивной системы. Одним из первых шагов было изменение 
подчинения архивов – в место министерства образования они стали 
подчиняться Министерству внутренних дел Литовской ССР. Также  
20 августа 1940 года был принят краткий и лаконичный Закон об 
архивах. Положения Закона об архивах гласили, что он устанавливает 
организацию архивов в Литовской Советской Социалистической 
Республике, а также что собственность всего народа, т.е. собственность 
государства, содержит все архивные (документальные) материалы на 
всей территории Литвы (дела, книги, документы, корреспонденцию, 
рукописи, планы, чертежи, негативы и позитивы фотографии, фильмы, 
материалы звукозаписи и т. д.) [2, c. 3, 6–7]. Положения этого закона  
в первую очередь послужили основанием для конфискации и 
накопления документов в государственных архивах, которые будут 
обслуживать потребности Министерства внутренних дел.  

С июля 1941 года начинается оккупации нацисткой Германии.  
В этом коротком периоде (1941–1944 гг.) в архивном деле вернулось 
правовое регулирование независимой Литвы. Центральный государ-
ственный архив назывался Вильнюсским государственным архивом. 
Архивы были предназначены для обслуживания оккупационных 
властей нацисткой Германии. 1942 г. приказом рейхскомиссара 
Остланда был установлен порядок доступа к архивам. Чтобы создать 
благоприятные условия для работы в архивах немецким ученым, 
государственным архивам было приказано по просьбе немецких ученых 
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переводить на немецкий язык необходимые документы в любое время. 
Но уже 1943 году работы в архивах были запрещены. 

После возвращения Советов 23 июля 1944 г. Совет Народных 
Комиссаров ЛССР принял постановление «О сборе и защите 
документальных материалов Государственного архивного фонда 
СССР» [3, c. 9]. Таким образом, в советское время архивы становится 
неотделимом счастью советской архивной системы. Свою 
деятельность продолжает Центральный государственный архив 
Литовской ССР. С 1964 года к нему присоединили местные архивы, 
которые и стали 10-ю филиалов архива. Фонды архива меняются  
с созданием новых архивов и перераспределению хранимых 
документов. Так все документы созданы до 1944 г. из районных 
архивов были переданы в архив. В районных архивах остались 
хранится документы органов местного самоуправления и других 
учреждений [3, c. 10]. 1957 г. с созданием Центрального 
государственного исторического архива Литовской ССР отделяются 
самые старые документы, включающие временной период до  
1918 года. Поэтому Центральный государственный исторический 
архив своё происхождение связывает с периодом царской России, 
когда в 1852 году в Вильнюсе был создан Центральный архив книг 
старинных актов. Именно 1914 г. во время Первой мировой войны 
более 50% архивных фондов было эвакуировано в Россию, т.е.  
у. самый старый и самый ценный, часть которых так и не было 
возвращено обратно [4]. Создание сети специализированных 
государственных архивов было начато в 1965 г. с созданием 
Центрального государственного архива кино-фото-фоно-документов 
ЛССР, а 1968 г. учрежден Центральный государственный архив 
литературы и искусства ЛССР. Также 1978 году начали работать два 
центральных государственных архива в Каунасе и Шяуляе.  
С созданием этих архивов можно сказать, что формирование 
государственной архивной сети в Литве было завершено, и она не 
менялась до обретения независимости [3, c. 9–12].  

Смотря на этот период 50-и лет первые два десятилетие 
государственные архивы стали придатком к системе административно-
репрессивного Народного комиссариата внутренних дел (НКВД),  
а деятельность архивов от Москвы до периферии была подчинена 
оправданию политических репрессий. Только в 21 сентября 1960 г. 
входе реорганизации управления архивами государственные архивы 
перешли из Министерства внутренних дел в подчинение Совету 
министров, так как было создано Архивное управление при Совете 
Министров ЛССР, которое действовала до 1990 года.  
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Ограничение и дозирования оригинальной документальной 
информации было одной из самых больших потерь литовской 
архивистки. Это напрямую способствовало фальсификации истории 
Литвы, как независимого государства. В начале советской оккупации 
для такого блокирования информации была удобна строгая система 
классификации архивных фондов Литовской Республики и периода 
немецкой оккупации. Ситуация была более благоприятной для тех 
историков, которые изучали так называемые партийные вопросы  
и были знакомы с фондами партийных архивов Коммунистической 
партии Литвы. Отношение так называемых директивных органов  
к государственным архивам, хранящим историю и культурные цен-
ности Литвы, не менялось. Даже после выхода из системы внутренних 
дел организация и контроль партийного надзора была постоянной. 
Оперативная работа в государственных архивах в 1940–1941,  
1941–1960 гг. считалась наиболее важной: в спешке упорядочивались 
фонды тому выделяя значительные ресурсы и кадры [5, c. 7–9].  

В этом периоде уменьшились ценные архивные фонды из-за 
необоснованных выводов экспертных комиссий по документам  
и включения системы государственных архивов Литвы в планы 
закупки макулатуры. Надо заметить пятилетние планы должны были 
увеличиваться с каждым годом, так были уничтожены значительные 
комплексы документов, в том числе многие документы, отражающие 
историческое прошлое страны. Только 1960–1961 гг. удалось 
исключить государственные архивы из плана поставок 
макулатуры [3, c. 25]. В годы советской оккупации из Москвы были 
возвращены некоторые архивные фонды ранее вывезены из Литвы  
и не возвращены Литве Советской Россией в межвоенный период.  
Так что этом периоде несмотря на негативные последствия, в ходе 
структурной и организационной перестройки архивов 
сформировалась система хранения и использования документов, 
расширилась материальная база архивов, что обеспечило не только 
потребности идеологических структур, но и создало условия для 
сохранности документов и исторического исследования [6]. 

Третий период начиная с 1990 годов включает создание архивной 
системы уже в независимой Литве. Система менялась и на 
сегодняшний день Литве действует 9 государственных архивов: пять 
центральных: Литовский государственный исторический архив, 
Литовский центральный государственный архив, Литовский 
государственный новый архив, Литовский особый архив, Литовский 
архив литературы и искусства и 4 – региональные – Каунасский, 
Клайпедский, Шяуляйский и Вильнюсский с филиалами, которые 
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собирают документы об истории региона. Действующие в настоящее 
время центральные государственные архивы условно разделены по 
хронологическим периодам хранимых документов – Литовский 
государственный исторический архив, Литовский центральный 
государственный архив и Литовский государственный новый архив 
или по комплексы хранимых документов – Литовский особый архив  
и Литовский архив литературы и искусства.  

Литовский государственный исторический архив – крупнейшая 
база архивных источников с 13 века. до провозглашения независимой 
Литвы в 1918 г. а также хранит все документы гражданского 
состояния. Центральный государственный архив Литвы включает 
коллекции письменных документов, коллекции микрофильмов  
1918–1990 гг. В архиве также хранятся и доступные для широкой 
публики фото, аудио и видео документы созданы с 6 десятилетия  
XIX века по ХХI век. 2013 году архиву было поручено создать 
Государственный ежегодник кино, цель которого – сохранить 
исторические моменты, важные события, мысли современников  
о развитии государственности, принимаемых решений для будущих 
поколений. Комплектование документов после восстановления 
независимости 11 марта 1990 года возложено на Литовский 
государственный новый архив. Архив контролирует документооборот 
в центральных государственных учреждениях, таких институций, как 
Президент Литвы, Сейм Литвы, Правительство Литвы, министерства, 
учреждения министерств, Банк Литвы, суды и т.д. В архиве хранятся 
не только документы учреждений, но и документы партий  
и общественных организаций, частные фонды сигнатаров акта 
независимости и т.д. В Литовском особом архиве находится, вероятно, 
самая большая коллекция документов советских силовых структур, 
сохранившихся в странах Балтии, в которых отражены цели, структура 
и методы советского репрессивного аппарата. Этот архив также 
собирает и формирует фонды сохранившихся документов литовских 
партизан [7]. Собранные в этом архиве документы отнесены к особой 
части Фонда национальных документов, узаконено в Законе  
о документах и архивах. Между тем, Литовский архив литературы  
и искусства собирает, управляет и хранит документы писателей, 
театров, музыкантов, художников и других творцов и искусствоведов, 
музыковедов, а также государственных учреждений культуры  
и искусства, творческих союзов, обществ и общественных 
организаций. А также документы созданные 21 веке существующими 
учреждениями и создателями [8]. Кроме того, этот архив контролирует 
документооборот учреждений культуры. 
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В ХХI веке государственные архивы Литвы открыты, современны 
и вносят большой вклад в развитие национальной идентичности  
и общественного гражданства, а также в познании истории Литвы.  
Во всех государственных архивах есть читальные залы, где  
в установленном порядке можно ознакомиться с архивными 
документами. Документы государственных органов, кроме тех, 
использование которых ограничено законом, доступны читателям. 
Документы, переданные в государственный архив частных лиц или 
неправительственных организаций, предоставляются читателям на 
условиях, установленных передающей стороной. В читальных залах 
исследователи имеют доступ к архивным картотекам, описям, 
каталогам, справочникам или может консультироваться с архивистом. 
Кроме того, недавно были установлено половина компьютеризи-
рованных рабочих мест в читальных залах. Такое рабочее место 
обеспечивает доступ к архивным базам данных, Информационной 
системе электронного архива, Интегральной системе администра-
тивных услуг, также к оцифрованным документам в архиве.  

Государственные архивы Литовской Республики, как активные 
участники информационной системы, активно участвуют в проектах, 
посвященных оцифровке и удаленному доступу документов. 
Информационная система электронного архива стартовала в Литве 
2012 году. Ее создание способствовал постоянно растущий объем 
информации, хранящейся в документах, реестрах и информационных 
системах, возрастающая стоимость хранения бумажных документов  
и необходимость иметь единую информационно-поисковую систему 
Национального Фонда Документов. Развитие этой системы позволило 
с помощью информационных технологий передавать электронные 
документы на хранение в государственные архивы, организовать их 
надежное хранение, предоставить всем пользователям электронные 
услуги доступа и предоставления информации об электронных 
документах [9]. Также в 2017 году была внедрена система «единого 
окна» – Интегральная система административных услуг по поиску  
и заказу документов, хранящихся в государственных архивах,  
и закалу дел в читальный зал. Зарегистрированные пользователи 
системы удалённом доступе могут обращаться для выдачи архивных 
справок, по факту регистрации гражданского состояния (рождение, 
брак, смерть), также документами, подтверждающими заработок  
и стаж работы, копиями документов или получить другие 
электронные услуги [10]. Также можно в архивах заказать услуги 
оцифровывания и микрофильмирования. 
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Чтобы расширить доступность и удобство использования 
документов, хранящихся в архиве, в цифровом пространстве, 
документы выгружаются на Интернет-платформы. Один из них – это 
совместный портал выставок государственных архивов Литвы, где 
публикуются выставки, посвященные политике, культуре и истории 
Литвы. Столетие архивов стало еще одной возможностью 
стимулировать более активный интерес к хранимым документам по 
истории государства, учреждений или исследованием истории семьи 
тем становясь еще более активными поставщиками информации для 
общественности. Тому способствуют распространение информации  
и создание образовательных программ для учеников, студентов  
и общества, дискуссии и экскурсии в архивах [11, c. 58]. В конце  
2021 года будет завершено обновление Информационной системы 
электронного архива, и откроется виртуальный читальный зал. Будет 
предоставленный виртуальный доступ к оцифрованным книгам 
церковных записей, а также предоставлен инструмент для создания 
генеалогического дерева. Все это не только улучшит условия работы 
посетителей архивов, но и позволит исследователям достичь новых 
научных достижений.  

Подведя итог можно сказать, что принципы комплектования 
документов, в государственных архивах сформулированные 100 лет 
назад изменились только в расширении формах документов: добавились 
фото, аудио, видео, кино и также электронные документы. Установлены 
источники комплектования еще начале ХХ века существующих 
государственных и муниципальных архивов, архивов ликвидированных 
государственных, общественных организаций и имеющих научные 
значение остаются теми самыми. Самые большие изменения связаны  
с информационно-коммуникационной деятельности архивов.  
От архивов требуется стать активными деятелями информационной 
среды, а не пассивными хранителями информации. Так что будущее 
государственных архивов удалённый доступ, работа 24 часа 7 дней 
недели виртуальном мире.  
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У другій половині XVII столітті під впливом західноєвропейських 

шкільних курсів поетик відбувається остаточне формування жанрової 
системи української барокової поезії. Цей процес був зумовлений як 
духовними, так і політичними потребами України.  

В епоху бароко виробляється своєрідний тип мислення – 
символічне світосприйняття. Навколишній світ сприймається через 
символи, через знаки, через емблеми, пізнання яких веде до 
духовного пізнання божественного.  

Тому бароковий віршований чи прозовий текст мав, як правило, 
так званий супровід – символічне зображення, тобто емблему. Думки 
в такому тексті висловлюються максимально стисло, що було 
відголоском середньовічної традиції. Символічне коло в бароковій 
поезії дуже різноманітне, як символи використовувалися астральні 
знаки, зображення звірів, рослин і тварин, людини, архітектурних 
споруд тощо.  

Особливу форму тогочасної української поезії становить 
панегіричне віршування: похвальні та вітальні вірші, «побудні» до 
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меценатства, треноси, орації, що засвідчує безліч текстів – друкованих  
і рукописних [1, с. 638]. 

В українській літературі панегірики в чистому вигляді 
з’являються наприкінці XVI століття («Просфонима», 1591), хоча 
панегіричні елементи були наявні ще в києворуській літературі. 
Розквіт панегіризму в добу бароко в Україні пов’язують із 
поширенням братського руху з 80-х років XVI століття, коли входить 
у моду запозичена з Польщі традиція складання прозових і віршових 
промов та панегіриків на пошану видатних людей. Приводом до 
розквіту панегіричних творів в Україні стала насамперед релігійна  
і національна конфронтація. На початку XVIІ століття з’являються 
цілі вітальні цикли у формі декламацій: «Візерунок цнот… Єлисею 
Плетенецькому» О. Митури (1618), «Імнологія» (1630), 
«Евхаристиріон, албо Вдячність» (1632), «Евфонія» (1633).  

В рамках барокової поезії формується унікальний жанр – 
геральдична поезія. Зміст перших відомих поетичних творів 
українського бароко, авторам яких були Г. Смотрицький й А. Римші, 
члени Острозького гуртка, полягає у тлумаченні гербів, які самі по 
собі становлять алегорично-символічні графічні зображення.  

Завдяки підвищеній увазі до проблем літератури бароко  
у дослідженнях таких науковців, як В. Колосова, В. Крекотень, 
Б. Криса, Д. Наливайко, І. Помазан, М. Сорока, М. Сулима, Л. Ушка-
лов, виробилася певна система поглядів на геральдичну поезію, що 
стосується окремих її аспектів, пов’язаних переважно з особливостями 
стилю бароко, унікальним поєднанням у цих текстах словесного  
й візуального. Проте дослідники не наголошують на походженні  
й значенні символіки, її ролі у структуруванні поетичного тексту. 

Цікавими з цієї точки зору є наукові розробки Миненко Ю. 
Зокрема в своїх роботах він звертає увагу на співвідношення понять 
знака, символу й герба, на відмінність символу від інших естетичних 
категорій, а також детально розробляє проблему жанрової природи 
геральдичної поезії [5, 6].  

Не зважаючи на досить широку увагу до гербових віршів, 
науковці по-різному визначали генезу і жанр геральдичноїпоезії. 
Д. Чижевський виділяє «гербовну поезію як галузь світської 
емблематичної» [8, с. 197]. Висновки про емблематичність стематів  
у польському літературознавстві були підтверджені у дослідженнях 
Я. Пельца. Цілком суголосні думкам Д. Чижевського паралелі 
знаходимо і в Л. Ушкалова, який кваліфікував геральдичну поезію як 
емблематичні вірші.  
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Інша група вчених відносила гербову поезію до панегіричних 
віршів. Польський учений В. Делуга вважає вірші на герби «цільним 
типом панегіриків із текстами, оздобленими гравюрами, що 
використовували геральдичну символіку, де повторюваним мотивом 
був герб чи його елемент» [2, с. 53]. Панегіриками називав гербові 
вірші й український дослідник початку ХХ століття П. Попов.  

Остаточної думки дослідників, стосовно місця геральдичної 
поезії в бароковій літератури на сьогоднішній час немає. Але, важко 
заперечити той факт, що жанри панегірика та геральдичної поезії 
були тісно пов’язані між собою. Перші, приміром, часто починалися 
віршем на герб адресата твору. З часом гербові вірші зустрічаються 
все рідше, натомість більшає кількість панегіриків. Геральдична 
поезія була витіснена вільнішим жанром панегірика, що не 
потребував обов’язкового опису елементів герба. Цьому сприяли  
й історичні причини, зокрема занепад князівської України і постання 
нової національної еліти – козацтва.  

Можна вважати, що приводом постання жанру геральдичної 
поезії в Україні стало формування стану шляхти і посилення її ролі в 
суспільстві. Визначальним був вплив польської літератури, звідки 
українське письменство запозичило традицію писання віршів на 
герби, в яких поєдналися емблематична та панегірична складова. 

У геральдичній поезії маємо універсальні, сталі барокові символи, 
значення яких постійно відтворюване і відповідно може бути 
«розкодоване».  

Звичайно, що такі похвальні твори не могли обійтися без 
символів – знаків, які в тій чи іншій формі слугували звеличенню особи 
якій і були присвячені. 

Варто відзначити, що в шкільних поетичних курсах, того часу, 
панегіричну поезію розглядали як окремий жанр «ліричного» (тобто 
не «релігійного» чи «метафізичного») характеру [3, с. 250], у курсах 
же риторики роль панегірика відігравала «епідиктична або 
прикрашувального роду промова» [7, с. 82]. Для панегіриків того часу 
характерним було акцентувати увагу на знаходженні 
найнесподіваніших зв’язків поміж найвіддаленішими предметами та 
явищами, адже на цьому базується домінанта барокового стилю – 
його концептизм, метафоризм, алегоризм, символізм [4, с. 9]. 

Увага до гербових знаків посилилася за гетьманування І. Мазепи, 
але тоді популярним стає не стільки геральдичний вірш у чистому 
вигляді, скільки геральдичний мотив, що розгортається вже не  
в чотиривірш чи коротку дедикацію меценату, а в самостійну 
композицію, що за розмірами дорівнює поемі («Муза роксоланська» 
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(1688) І. Орновського, «Арктос гербових планет» (1691) 
С. Яворського й ін.). Такі тексти, попри часто задекларований у назві 
зв’язок із гербовим клейнодом, є вже чистими панегіриками. 

Джерелом багатої символіки геральдичної поезії стала своєрідна 
поетика бароко. Письменник мав знаходити нові, несподівані, дотепні 
й вишукані висновки на супротилежних засновках, що було для 
барокових митців ознакою проникливості розуму. Це пов’язано  
з бароковим баченням світу як поєднання непоєднуваного і боротьби 
протилежностей у людині.  

Першотекстами для українського бароко стали Біблія  
й античність. Злиття міфологічних і християнських образів становить 
характерну рису барокової символіки, що особливо виявилося  
в текстах геральдичної поезії, оскільки коротка форма вимагала 
максимальної конденсації.  

При класифікації найпоширеніших геральдичних символів  
можна виділити кілька груп: антична символіка, християнська 
символіка, астральні символи, символи тварин, державна символіка, 
мілітарні символи. 

«Антична символіка» подає характеристику найпопулярніших 
символів античної міфології. Українські письменники йдуть слідом за 
польськими, які захоплювалися класичними ремінісценціями до 
середини ХVІІ століття. Використання цієї символіки загалом не мало 
в українській бароковій традиції значеннєвої відповідності з античною 
міфологією. Імена античних богів і богинь виконували функцію 
надання додаткової ваги і значущості героєві поезії – носію герба.  

Проаналізовано первісні античні, а також конкретні у тексті 
значення символів музи, бога мудрості Аполлона, богині війни 
Беллони, богині щастя й випадку Фортуни, покровительки жінок, 
шлюбу та материнства Юнони (Юно), бога війни Марса й ін. Свого 
апогею антична символіка досягає у часи розвиненого бароко, 
зокрема в мазепинську добу, коли інтелектуалізм і витонченість 
поетичного тексту роблять його незрозумілим для пересічного читача. 
Таким чином, антична символіка геральдичної поезії слугувала 
засобом, з одного боку, інтелектуалізації поезії та вияву вченості 
автора, а з іншого, – стверджувала історичну вагу та роль носія герба. 
Багатими на античні символи були такі тексти: польськомовна 
епіграма М. Смотрицького на герб князів Острозьких, анонім  
«На старожитный клейнот их мило [стей] панов Суля́тицких» 
середини XVII століття, вірш на гербовий клейнот панів Обідовських 
із «Гіппомена сарматського» (1698) П. Орлика та ін.  
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Образи релігійної тематики в геральдичних текстах були 
найпопулярнішими, що й не дивно з огляду на питому релігійність 
поезії цієї доби, адже символізм бароко у загальній формі стверджував, 
що кожне буття в світі є лише репрезентантом вищого буття, вічного  
й божественного. 

Найуживанішим християнським символом був хрест, адже цей 
знак за герб взяв сам Христос у кривавій самопожертві. Він  
є своєрідним оберегом, захисником, свідченням того, що нічого 
цьому роду не загрожує. У геральдичній поезії вказаний символ 
найчастіше означав втілення найбільших чеснот.  

Досить популярним був також символ неба, небес, що має 
значення невидимого світу, святого місця Божої всеприсутності. 
Образ труб у геральдичній поезії асоціюється з трубами 
єрихонськими, які оповіщали, згідно зі Старим Завітом, про час війни 
і перемоги. Символ вінця у віршах уособлював усю сукупність цнот 
носія герба, вінок зазвичай уявно розміщувався над головою героя як 
знак визнання заслуг.  

На гербах багатьох шляхтичів зображений п’ятикутник, що, 
очевидно, був суміжним із п’ятикутною зіркою, повернутою вгору; 
остання, як і згаданий п’ятикутник, означає світло, натхнення  
і духовну силу. Такий п’ятиріг під зіркою був зображений, приміром, 
на гербі панів Долматів, який складається з чотирьох елементів. 
Обігрується п’ятиріг, зокрема, у віршах Т. Земки, тут він виступає як 
своєрідний оберіг, що захищає носія герба від усіляких негараздів. 

Чи не єдиним флористичним символом, який, однак, мав виразне 
християнське значення, була лілія, красу якої вихваляв сам Господь  
у Нагірній проповіді. Велична лілія символізує чистоту і спокій.  
У християнстві лілія – це символ Діви Марії. Пряме стебло лілії 
втілює її Божественний розум. Лілія є також часто символом святих, 
підкреслюючи їх непорочність, зокрема Антонія Падуанського, 
Франциска Ассизського, Домініка й ін. Три лілії були зображені, для 
прикладу, на гербі канцлера князівства Литовського Л. Сапіги.  

Українська геральдична поезія багата на епіграми, присвячені 
безпосередньо Ісусові Христу та Діві Марії. Нерідко автори 
геральдичних текстів вдавалися до алюзій і порівнянь на біблійні теми. 
Зокрема, згадується про боротьбу старозавітних Давида й Голіафа, 
митрополит П. Могила порівнюється з Мойсеєм, а лицар зі списом на 
коні (герб князів Острозьких) – з образом Георгія-змієборця.  

Навіть нехристиянські символи на гербах українських шляхтичів 
автори віршів на герби всіляко намагалися пов’язати з релігійною 
семантикою. Християнські образи обігрувалися у таких текстах, як 
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аноніми «На старожитный герб их милостей панов Проскуров-
Сущанских», «На старожитный клейнот их милостей панов 
Желиборских», вірш «На герб єго милости пана Симеона Войны» 
Л. Мамонича тощо. 

«Астральні символи» були для поетів насамперед знаками слави. 
Також вони використовувалися як джерела світла, уособлення життєвої 
сили, пристрасті, хоробрості. Такі символи підкреслювали знання та 
інтелект шляхтича, тлумачилися як знаки високих чеснот фамілії.  

Своє коріння астральна символіка веде з давніх вірувань наших 
пращурів, що обожнювали небесні світила, і з українського народного 
світогляду, де сонце асоціюється з Абсолютом, вічністю, правдою. 

Образ світла, популярний у бароковій поезії та гравюрі XVII ст., 
мав значення світла розуму. Символ зодіаку вживався на означення 
небесних сил загалом як загальна назва сузір’я. Схожим було 
значення і поширеного в розвиненому бароко символу планети.  

Головним же астральним образом геральдичної поезії є місяць, 
значення якого було дуже широке. Розповсюдженим цей символ був 
також в українському фольклорі. Так, старовинний народний культ 
місяця в епоху християнства природно увійшов у святкування Різдва.  

Зірка на гербах шляхтичів – це насамперед віфлеємська зоря, що 
явилася волхвам і привела їх до місця народження Спасителя. Сонце – 
це джерело вищих цінностей, а також емблема величі та блиску. 
Сонячна інтенція українського бароко була обумовлена й тим, що світло 
нерідко ототожнювалося зі світлом фаворським, яке символізувало 
самого Христа, а сонце як «око всесвіту» – з Богом-Отцем.  

Широке представлення астральних елементів на гербах українських 
шляхтичів свідчить про усвідомлення українцями тісного зв’язку  
з природою, зокрема, з небесними світилами, що знайшло свій вияв  
у геральдичних текстах барокової поезії. Астральні символи 
представлені у поезіях М. Смотрицького (польськомовний вірш на герб 
князів Вишневецьких, що передує «Треносу», 1610), П. Орлика (вірш на 
герб гетьмана на початку «Алціда руського, тріумфальним лавром 
укоронованого, ясновельможного його милості пана Івана Мазепи», 
1695) та ін. 

 Популярність цієї групи символів тварин також пов’язана  
з відгомоном давніх вірувань, що алегоризували рослинний  
і тваринний світ щодо людини. Прикметною рисою геральдичних 
віршів було досить нечасте використання флористичної символіки, 
загалом популярної в добу бароко. О. Сліпушко, виводячи 
походження звіриних символів від колишніх тотемів, наголошує на 
важливій ролі звіриного стилю, поширеного на теренах України  
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у скіфському мистецтві; головною його характеристикою було 
зображення тварин або частин їхнього тіла.  

Українська геральдична поезія багата на пташині образи. Птахи 
символізують повітряну стихію, сполучають світ земний та небесний. 
Так, орел у тексті означає королівську владу, силу, а також величне 
походження і є одним із найпоширеніших образів української 
символіки як традиційний знак мужності й оновлення. Про миро-
любність й не войовничість роду свідчить у геральдичних текстах 
використання образу голуба – символу миру, любові та дружби. 

Значного поширення в українському бароко набула символіка 
хижих звірів, семантика їх була досить схожою: вони мали 
засвідчувати силу і мужність носіїв герба. Символ лева  
в геральдичній поезії – один з найпопулярніших. Однак його значення 
часто не збігалося з християнським розумінням образу лева як 
уособлення Ісуса Христа, Христового царства. Він – носій сили, влади 
й благородності, адже є царем звірів. Вовк, утілюючи жорстокість, 
виступає у геральдичних текстах символом злого начала. Вовками 
називали гонителів раннього християнства, тож саме в образі вовка 
автори геральдичних віршів зображували найлютіших ворогів,  
з якими змагається «зацний» лицар.  

Популярним в українських гербових віршах був символ вола  
(або ж буйвола). Волів уважали благословенними Богом, адже коли 
народився Спаситель, то вони прикривали та обігрівали його в яслах 
соломою. Віл зображується на іконах Різдва Христового.  
У християнстві віл втілює тягар Ісуса Христа. Таким чином, символ 
вола – це дух терпіння, покірності та самопожертви. На гербах знатних 
українських родів цей символ втілює архетипну ідею прагнення 
людини до сили й перемоги в боротьбі. Зображення бика містилося, 
зокрема, в гербовому знакові П. Могили. 

Символіка іншого образу – змії – була амбівалентною. Перше 
значення цілком відповідало християнській семантиці змія як 
спокусника, друге ж є похідним від першого: змій є казковим 
супротивником лицаря.  

У тваринній символіці давнє язичницьке значення поєднувалося  
з християнським і трансформувалося у народній свідомості у сталі 
конотації, які широко використовувалися для створення 
панегіричного ефекту в геральдичних поезіях. Образи тварин 
аналізуються у віршах Л. Барановича (на царський герб на початку 
«Труб словес проповідних», 1674), Т. Земки (на герб роду Долматів), 
І. Туробінського Рутенця (поезії на герб міста Львова) тощо.  
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Походження цих символічних знаків корони та скіпетра  
є архетипним, адже вони відомі людству з давніх-давен і просто не 
могли не згадуватися у геральдичній поезії, зважаючи на вагу і роль 
шляхти в українському суспільстві доби бароко.  

Символіка корони використовувалася для унаочнення високого 
становища й влади шляхтича. Образ корони мав також додаткову 
конотацію у тогочасному суспільстві, адже «корона» з великої літери, 
як ми нерідко зустрічаємо у геральдичних текстах, – це Корона 
Польська, тобто держава Річ Посполита. 

Скіпетр як символічний знак веде свій початок від пастуших 
жезлів, адже пастухи були алегоричним втіленням водночас  
і пастирів, і князів. Скіпетр є символом справедливого правління, 
високої посади. Він також означав божественну і царську владу, адже 
це атрибут богів та монархів. 

Державна символіка на гербах шляхтичів була хоч і нечастим, 
проте дуже бажаним елементом, а поети-геральдисти не втрачали 
найменшої можливості обіграти ці елементи, пов’язуючи їх зі 
значенням високого становища та абсолютної влади героя не лише на 
землі, а й на небі. Образи корони і скіпетра були особливо 
промовистими та переконливими доказами непересічності носія 
герба. Державні символи згадуються в анонімі «На пресвЂтный 
клейнот их милостей пп. Могилов», вірші Т. Земки «На пресвЂтлый 
клейнот пресвітлого дому их милостей господаров земли 
Молдовлахійской епикграмма» та ін. 

Серед інших геральдичних символів досить популярною як  
в Європі, так і в Україні була мілітарна символіка. «Мілітарні 
символи», – меч (шабля), стріли, лук та ін. Її найважливішою 
семантикою була готовність шляхтича до захисту «збройною  
и оружною рукою» свого народу, мови, віри, вітчизни, адже  
й поштовхом до виникнення шляхти як класу була саме військова 
повинність. Тож українські поети часто наводять мілітарні елементи 
герба як доказ звитяги і неабияких подвигів шляхтича.  

Так, меч символізував силу, захист, королівську гідність  
і лідерство; стріла в українській геральдичній практиці виступала 
насамперед важливим атрибутом воїна, доказом воїнської слави 
шляхтича, хоч у християнстві вона означає муки, страждання, цвяхи 
Христа. Суто військове значення у віршах на герби мали образи списа 
й щита – це були символи захисту й оборони. Художньо вишуканою 
щодо обігрування, зокрема, символу меча є поезія Я. Гаватовича на 
герб Р. Жолкевської з його «Трагедії» (1619). 
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Тож символіка геральдичної поезії була багатою, загалом 
відповідаючи принципам барокової поетики. Цьому сприяло як 
розмаїття елементів на гербах шляхтичів, так і прагнення до 
оригінальних алюзій і порівнянь поетів-геральдистів у їх намаганні 
догодити своїм покровителям. 

Активне використання різної за походженням символіки значно 
збагачувало змістове наповнення поезії. Серед найпоширеніших 
виділяємо такі групи символів: 

- античні міфологічні символи (грецькі боги й герої), які мали за 
найважливішу функцію надання додаткової ваги і значущості героєві 
поезії – носію герба; 

- християнські символи (хрест, образи Христа, Діви Марії та ін.), 
що становили основу образної системи геральдичної поезії;  

- астральні символи (сонце, місяць, зорі), широке представлення 
яких на гербах українських шляхтичів свідчить про усвідомлення 
українцями тісного зв’язку з природою, зокрема, з небесними 
світилами; 

- символи тварин (орел, віл, лев, вовк тощо), давнє язичницьке 
значення яких поєдналося з християнським і трансформувалося  
у народній свідомості у сталі конотації; 

- державні символи (скіпетр, корона), які пов’язували зі 
значенням високого становища та абсолютної влади героя; 

- мілітарні символи (меч, спис, щит), що використовувалися як 
доказ звитяги і неабияких подвигів шляхтича. 

У гербових віршах як бароковому жанрі простежуються основні 
домінанти літератури цієї доби, такі як: синтетичність, алегоричність, 
метафоричність, символізм, консептизм, декоративність тощо.  
Тож геральдична поезія є цікавим і самобутнім жанром українського 
літературного бароко високого стилю, що виразив його 
найхарактерніші ознаки та поетику.  
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Значний інтерес як у науково-теоретичному, так і практичному 

планах викликає питання діяльності політичних партій, які 
відстоювали українську національну ідею в 1919–1920 рр. – в одному 
з найскладніших періодів Української революції. Вивчення даної 
теми набуває особливої актуальності в наш час, коли на політичну 
арену виходять нові партії та створюються їх коаліції. Це явище 
викликає природну зацікавленість дослідників не лише до ролі  
в суспільстві партійних об’єднань, але й до історії тих партій, які 
раніше діяли в Україні, їх практичної діяльності. Такими 
організаціями були боротьбисти, «незалежники», «укапісти», 
анархісти, які намагалися вирішувати українське і тісно пов’язане  
з ним селянське питання, створювали альтернативу більшовицькому 
підходу до вирішення долі України. 

Показ ролі політичних партій, зокрема, боротьбистів,  
у націєтворчих процесах на Півдні України і є метою нашої роботи. 

Першою теоретичною роботою, в якій здійснено аналіз світових 
та вітчизняних теорій націй та націоналізмів стала монографія 
Г. Касьянова [1]. Я. Грицак переносить акценти в дослідженнях на 
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національні та націєтворчі тенденції в поліетнічному політичному 
утворенні, в якому в умовах революції, починають розвиватися 
елементи громадянського суспільства [2]. С. Плохій досліджує 
особливості формування домодерних ідентичностей в Україні, 
Білорусі та Росії [3]. 

Українське суспільство в першій чверті ХХ ст. було розколоте  
у питанні про політичний устрій української держави. Серед 
українських самостійників були прихильники республіканського 
устрою: Центральна Рада, Директорія УНР, монархісти – Гетьманат,  
а також прихильники радянської влади. Останні – націонал-комуністи, 
були в меншості. Хоча саме вони певною мірою виражали інтереси 
українського селянства – головного чинника державної незалежності 
України. В останні роки вказана проблема набула особливої гостроти  
в контексті взаємозв’язку так званого «незручного класу» (за висловом 
Т. Шаніна) селянства та нації [4, с. 171–181]. 

Південна Україна, територіально віддалена від центральних 
губерній України, не була повною мірою охоплена ідеями 
незалежності та націєтворення. Тут селян насамперед турбувало, яку 
кількість землі вони отримають від тієї чи іншої влади, а не те, які 
гасла вона декларує. Тому питання боротьби за вплив на селянство 
було одним із ключових в добу Української революції 1917–1921 рр. 

На Південну Україну в період 1919–1920 рр. із самостійницьких 
сил суттєво впливали лиш боротьбисти – перша націонал-
комуністична партія України. Партія боротьбистів утворилася  
у травні 1918 р. на ІV-у з’їзді української партії есерів. Саме тоді 
українські есери поділилися на дві партії – правих і лівих. Лідери 
лівих: В. Блакитний, Г. Михайличенко, А. Любченко, О. Шумський 
проголосили ідейний розрив з Українською партією соціалістів-
революціонерів і почали видавати власну газету «Боротьба». На з’їзді 
партії в березні 1919 р. боротьбисти взяли назву – Українська партія 
соціалістів-революціонерів-комуністів, а в серпні 1919 р. після 
об’єднання з Українською соціал-демократичною робітничою 
партією (ліві незалежники), виникла нова партія – Українська 
комуністична партія (боротьбистів) [5, с. 407, 414]. Права частина 
УСДРП «незалежних» в січні 1920 р. утворила Українську 
комуністичну партію (УКП), яка займала особливі позиції серед 
націонал-комуністичних партій з есерівським корінням [6, с. 92]. 

Після розпаду Російської імперії і проголошення української 
державності в умовах визвольної війни частина російських лівих 
есерів в Україні, після розколу партії у березні 1919 р., змушена була 
«одягти» національне вбрання і перейти на комуністичні позиції.  
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Так утворилася Українська партія лівих соціалістів-революціонерів 
(борбистів) [7, с. 36–37]. Її лідерами були В. Качинський, Є. Терлець-
кий, М. Алексєєв, а центральним виданням – газета «Борьба». 

За свідченням сучасників, без урахування більшовиків, що 
перебували при владі, саме вказані вище партії були основними 
політичними силами в Україні [8, с. 47]. Якщо їх розставити за 
питомою вагою у ситуації 1919–1920 рр. на території України, то це 
виглядало б так: 

1. Комуністична партія (більшовиків) України; 
2. Українська комуністична партія (боротьбистів); 
3. Українська Комуністична партія (укапісти); 
4. Анархісти (махновський напрям); 
5. Українська партія лівих соціалістів-революціонерів 

(борбистів) [9, с. 30–31]. 
Серед селян, що складали основну частину населення їх вплив був 

домінуючим. Борбисти, крім того, традиційно мали стійкі позиції  
в містах більш русифікованого сходу і Півдня України. Фактично, 
багато в чому своїй перемозі в Україні більшовики мають завдячувати 
коаліції з націонал-комуністами. Тому цілком природно, що останні 
заявили про свої претензії на владу. Виражалися вони у вимогах зміни 
форм влади з «фронтових» (уповноважені та ревкоми), що 
призначалися більшовиками, на виборні (ради), чимале місце в яких 
сподівалися зайняти українські комуністи [10]. 

Економічна програма націонал-демократів була достатньо 
прогресивною для того часу. Вона відкидала крайнощі аграрної 
політики більшовиків типу комун та продрозкладки, пропагувала 
соціалізацію землі, розподіл її за трудовою нормою, а тому отримувала 
схвалення більшості населення. Особливими позиціями тут виділялася 
лише ортодоксально-марксистська УКП, яка виступала проти 
розподілу поміщицьких земель і, таким чином, хотіла обґрунтувати 
необхідність своєї «окремішності» [11, с. 134–135]. Однак той час, 
коли головну роль відігравали гасла, популізм, вже пройшов. За свій 
революційний романтизм «наклала головою» ще Центральна Рада.  
В умовах переплетіння національно-визвольної та громадянської воєн 
головну роль почав відігравати жорсткий прагматизм та готовність 
утримувати владу всіма можливими засобами. 

На Півдні України найбільший вплив на селянство мали 
боротьбисти і борбисти, який особливо посилився восени 1919 р. 
Чисельними їх організації були на Херсонщині та Одещині. З 1919 до 
1920 рр. кількість боротьбистів збільшилася з 472 до 15000,  
а борбистів після утворення нової партії з 6000 до 7700. Комуністи-
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боротьбисти виступали за незалежну Україну, проти єврейських 
погромів. Значна популярність боротьбистів пояснюється тим, що вони 
були суто національною політичною партією і їх можна вважати 
передвісниками націонал-комунізму в Україні. Крім того, боротьбисти 
та борбисти були радянськими партіями [12, с. 33]. і брали активну 
участь в антиденікінському повстанському русі селян. 

Часто представники цих партій діяли спільно з більшовиками, 
проте в деяких випадках створювали власні підпільні комітети та 
повстанські загони. У Криму вони контролювали цілий повстанський 
район та мали великий вплив на Чорноморське селянське 
ополчення [13, с. 129]. На Миколаївщині боротьбисти та борбисти 
входили до урядів Висунської народної республіки та Баштанської 
республіки, а також мали власні партизанські загони. Один з таких 
загонів було створено недалеко від Миколаєва – в Богоявленську.  
У ньому партизанили селяни і робітники, кількістю понад 200 бійців 
із двома кулеметами [14, с. 13]. 

Висунське повстання почалося в середині вересня, а вже 
25 вересня (7 жовтня за новим стилем) проголошено Висунську 
народну республіку. Її уряд очолив есер-боротьбист Ф. Юхименко. 
Заступниками були боротьбист П. Тришевський та більшовик 
М. Луняка. Керівником ради оборони став більшовик М. Шевченко,  
а начальником кінноти – колишній прапорщик З. Мурлян. Висунська 
республіка включала більше 15 населених пунктів і займала 
територію 1,75 тис. кв. км. Її військові сили налічували більше  
3,5 тис. бійців, із них 1 тис. – кіннотники. В ідеології республіки 
простежується значний вплив Херсонського боротьбистсько-
борьбистського центру. Активно боролися проти білогвардійців. 
Ліквідована денікінськими військами під командуванням генерала 
Н. Склярова в листопаді 1920 р. [15, с. 63–68]. 

З 15 вересня почали організовану боротьбу мешканці Полтавки-
Баштанки. 30 вересня 1919 р. сформовано штаб повсталих. З цього 
дня можна говорити про створення Баштанської республіки. 
Республіка мала чітку військову структуру. Командири штабу: 
П. Тур – есер-борбист та І. Тур – безпартійний. Членами штабу стали 
представники та співчуваючі різним партіям: більшовикам, 
боротьбистам, анархістам. Військові сили баштанців, такі ж за 
кількістю, як і у висунчан, мали шість полків. Командири полків: 
З. Трибрат, М. Заяць, П. Вилкул (прапорщик), К. Бабич (унтер-
офіцер), С. Музика, І. Двірський. Територія республіки становила  
1,5 тис. кв. км. Значний вплив мав Миколаївський більшовицький 
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центр. Розгромлена білогвардійцями під командуванням генерала 
Я. Слащовав листопаді 1920 р. [16, с. 134–137]. 

Масовий повстанський рух розгорівся в Одеських катакомбах. 
Базою для підпільників Приміського району стали катакомби в районі 
сіл Усатово, Нерубайського, Куяльнику. Тут великий вплив мали 
боротьбисти та борбисти. Вже у вересні 1919 р. «Одеський листок» 
писав, що в катакомбах знайдена підпільна друкарня Одеського 
комітету борбистів. На початку підпільної боротьби більшовицький 
підпільний комітет з цими організаціями чіткого зв’язку не мав. 
Тільки періодично проводилися зустрічі, на яких відбувався обмін 
інформацією. Проте за кілька днів до відступу білогвардійців був 
створений ревком, в який ввійшли представники борбистів  
і боротьбистів. Ревком створили об’єднаним, бо для повного 
контролю влади більшовики були в той час слабкими. І вони шукали 
підтримки в есерівських партіях. На Херсонщині великий вплив мала 
група колишніх в’язнів (біля 300 чоловік) з Херсонської каторжної 
в’язниці. Вони створили повстанком, де простежувалась 
боротьбистсько-борбистська орієнтація [17, с. 57]. 

Боротьбистсько-борбистський тип селянських повстань не мав 
такої чіткої організації як більшовицький. Націонал-комуністи 
очолили менше повстанських загонів, які діяли самостійно, проте їх 
вплив на селянство Півдня України був великим. Не випадково, 
широке визнання отримали об’єднані ревкоми і повстанкоми, які 
контролювали діяльність партизанських загонів. 

1920 р. значно загострилися відносини більшовиків із партією 
боротьбистів, яка намагалася досягти визнання у Комінтерні як 
представник українських комуністів. ЦК РКП(б) за допомогою 
Г. Зінов’єва, що керував тоді виконкомом, вдалося схилити їх до 
саморозпуску та входження до КП(б)У. 22 лютого 1920 р. В. Ленін  
у проєкті резолюції виконкому Комінтерну щодо боротьбистів 
написав: «Рішуче наполягаю на тому, щоб боротьбистів 
обвинувачували не в націоналізмі, а в контрреволюційності  
і дрібнобуржуазності» [18, с. 154]. Після цього кампанія утисків з боку 
більшовиків і контрольованих ними органів влади набула 
безпрецедентних масштабів. Тому в березні 1920 р. боротьбисти 
вирішили піти на саморозпуск і злиття з КП(б)У. В. Ленін на ІХ з’їзді 
РКП(б), зрештою визнав: «Всі кращі елементи боротьбистів увійшли 
тепер в нашу партію. Ця перемога варта пари добрих битв» [18, с. 227]. 
Кількамісячне загравання з боротьбистами, певні поступки, участь  
в роботі ревкомів, обіцянки здійснювати зважену національну політику 
звелися до ліквідації партії, а потім і знищення всіх її відомих діячів. 
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Більш жорстка політика застосовувалась до інших політичних 
партій. Так, на початку березня ВУНК заарештувала весь склад 
Всеукраїнської конференції партії лівих есерів (інтернаціоналістів),  
а у вересні – всіх учасників її з’їзду. 20 керівників цієї партії кинули 
до концтабору, після чого вона перестала існувати. У другій половині 
1920 р. було заарештовано п’ять членів ЦК УПСР, кілька інших її 
діячів, в тому числі колишніх голів урядів УНР – В. Голубовича та 
С. Остапенка. Незабаром доля УПСР була вирішена. 

Партія УКП (незалежників), яка організаційно оформилася в січні 
того ж року, продовжувала діяти, залишаючись незалежною і не 
впливовою. Перешкодити утвердженню монопольного панування 
КП(б)У вона була не в змозі. У листопаді 1920 р. була заборонена 
діяльність анархістської групи «Набат», лідери якої згодом були 
вислані за межі України. 

Незважаючи на вказані факти, погляд на націонал-комуністів як 
на активних учасників націєтворчих процесів на Півдні України – 
ніщо інше як ідеалізація історії. На перший погляд демократичніші, 
порівняно з більшовицькими, гасла націонал-комуністів: самостійної 
української армії, незалежної від Москви партії, диктатури не 
пролетаріату, а всього трудового народу, фактично мали кінцевою 
метою те ж, що РКП(б) – одноосібно-партійну диктатуру. Але ця 
диктатура в рамках України повинна була мати національне вбрання. 
Захоплені ідеєю всесвітнього об’єднання пролетаріату боротьбисти 
бачили в повній незалежності держав «неісторичних націй» фінів, 
латишів, поляків і українців – загрозу світовій революції. 

Націонал-комуністичні партії в спілці з українським селянством 
теоретично могли стати конструктивною опозицією більшовицькій 
владі, але з огляду на умови українського державотворення, це було 
неможливим. Селянські партії були поставлені перед вибором: 
самоліквідація чи підпілля (тобто арешт і все, що звідси випливало)  
і обрали перший шлях. На жаль, вибору в українського селянства не 
було. Його, як головного чинника боротьби за українську державність, 
чекало знищення, яке з особливим цинізмом виявилося під час 
голодомору 1932–1933 рр. 

Головною причиною поразки і знищення політичних партій, які 
були носіями української національної ідеї було те, що вони не мали 
достатньої соціальної бази – не вирішили питання, пов’язані  
з українським селянством, а захопилися своїми власними 
проблемами. Доля їх представників була трагічною. Проте такою стає 
доля всіх політичних діячів, які забувають про народ в угоду своїм 
партійним амбіціям. 
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На початку 1920-х рр. після входження західноукраїнських 

земель до складу Польщі чи не найбільш гостро постало питання 
неврегульованого становища Православної церкви. Адже на підставі 
офіційних даних відомо, що в кордонах відродженої Польської 
держави опинилося близько 3,8 млн православних вірян [1, с. 6]. 

Довгий час статус Православної церкви в Польщі залишався 
неврегульованим. У перші повоєнні роки Православна церква  
в Польській державі й надалі підпорядковувалася Московському 
патріархатові. Майже вся її ієрархія залишалася російською. Вище 
духовенство намагалося зберегти російську мову в богослужіннях  
і синодально-консисторіальний устрій церкви. Значна частина 
православного духовенства відзначалася ворожим ставленням і до 
Польської держави, і до національних прагнень українського та 
білоруського населення, яке становило більшість у східних воєводствах. 
Відверто промосковська орієнтація православного духовенства не 
влаштовувала польську владу, яка мала намір використати церкву як 
один з інструментів своєї інтеграційної політики на «східних кресах». 

Концепція польської державної політики щодо Православної 
церкви формувалася впродовж усього міжвоєнного двадцятиліття  
й зазнала певної еволюції. У період правління націонал-демократів 
(1918–1926 рр.) політика державної влади щодо православних не була 
чітко визначена, хоча вже тоді великий вплив на неї справляла 
концепція національної асиміляції непольських народів. Польська 
націонал-демократія проголошувала пріоритет інтересів народу 
стосовно держави і твердила, що всі непольські нації, зокрема  
й українці, мають бути підпорядковані політичній, культурній  
і релігійній домінації поляків. Одним із найбільш дієвих засобів 
державної та національної інтеграції мала стати віросповідна єдність, 
яка мала здійснюватися через латинізацію «східних кресів» [2, с. 61]. 
Однак концепція ліквідації православ’я мала небагато шансів на 
успіх, з огляду на незначну кількість його послідовників.  
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До того ж уряд мав гарантувати прописані на законодавчому рівні 
релігійні свободи нацменшинам.  

Міжконфесійна ситуація на теренах, населених українцями, 
ускладнилася на початку 1920-х рр. у зв’язку з розгортанням тут 
масового руху за українізацію Православної церкви. Найбільш 
активно він проявився на Волині. Волинська єпархія була 
найбільшою у складі Православної церкви в Польщі. У 1925 р. вона 
налічувала 760 парафій, переважно українських за національним 
складом (для порівняння: чотири інші православні єпархії в Польщі – 
Поліська, Віленська, Гродненська, Варшавсько-Холмська – разом 
налічували 651 парафію) [1, с. 8]. Модель, яку намагалися реалізувати 
місцеві українські громадські та церковні діячі, полягала в тому, що 
церква має бути за своїм національним характером українською, 
незалежною від держави, а її устрій – соборним, що гарантуватиме 
широку участь мирян в управлінні [2, с. 62]. 

Першим кроком на шляху українізації церкви став Волинський 
єпархіальний з’їзд духовенства і мирян, що відбувся 3–10 жовтня 
1921 р. в Почаєві. Одним із головних питань, які обговорювалися на 
зібранні, була справа українізації богослужінь. Незважаючи на 
протести представників промосковського духовенства, з’їзд ухвалив 
резолюцію, яка впроваджувала вживання української мови  
у богослужіннях [3, арк. 7]. Передбачалося, що такий перехід мав 
відбуватися поступово, в міру того, як церковна влада перекладатиме 
й впроваджуватиме необхідні богословські книги. 

В умовах наростання національно-церковного руху в східних 
воєводствах Польщі владі доводилося маневрувати між українським 
церковним рухомта промосковською ієрархією церкви. Слід 
зазначити, що в перші роки незалежності польська влада доволі 
толерантно ставилася до українського національно-церковного руху, 
допускаючи його обмежений розвиток.Адже в такий спосіб вона 
отримувала змогу контролювати проросійську верхівку Церкви і на 
конфесійному ґрунті тримати Волинь в ізоляції від більш 
національно-свідомої, однак греко-католицької Галичини [4, с. 44]. 

У той же час польський уряд удавався до кроків, спрямованих на 
посилення свого впливу на Православну церкву в Польщі. За його 
ініціативи 30 січня 1922 р. було видано адміністративний акт під 
назвою «Тимчасові правила про ставлення Уряду Речі Посполитої до 
Православної церкви в Польщі». Цим документом регулювався 
правовий статус Православної церкви впродовж усього міжвоєнного 
періоду. Водночас влада отримала додаткові, ніким не контрольовані 
важелі впливу на церковно-релігійне життя православного населення 
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Польщі:уряд залишав за собою право затверджувати призначення чи 
зміщення православного духовенства; для відкриття нових парафій та 
філій обов’язковою була згода міністравіросповідань і народної 
освіти. Низка інших урядових і церковних документів, прийнятих 
упродовж 1920–1930-х рр. встановлювала, що всі єпископи мали 
складати присягу на вірність державі; висвячення, а також усунення 
священиків із парафії узгоджувалося із відповідним воєводою; на 
єпископські посади могли призначатися громадяни Польщі, які 
здобули теологічну освіту лише у визнаних урядом навчальних 
закладах; державна влада взяла на себе утримання навчальних 
закладів, у яких здобували освіту кандидати на духовний  
сан [2, с. 6].Дієвим засобом тиску на церкву та її служителів із боку 
державної влади була процедура юридичного набуття польського 
громадянства священиками. 

Важливою подією церковно-релігійного життя Польщі 
міжвоєнної доби стало проголошення автокефалії Православної 
церкви. У листопаді 1924 р. польському урядові і керівництву 
Православної церкви вдалося добитися від патріарха 
Константинопольського видання акта про визнання Православної 
церкви в Польщі автокефальною. Офіційне проголошення автокефалії 
відбулося 17 вересня 1925 р. у Варшаві. До нової православної 
митрополії увійшла і Волинська єпархія. 

Новий етап державної політики Польщі щодо Православної 
церкви був започаткований у 1926 р. після приходу до влади табору 
«санації» на чолі з Ю. Пілсудським. Запропонована «санацією» 
національна програма передбачала й більш толерантну релігійну 
політику. В основу національної політики пілсудчиків, що 
реалізовувалася у 1926–1935 рр., було покладено програму державної 
асиміляції. Її суть полягала в тому, щоб через певні поступки добитися 
лояльного ставлення національних меншин до Польської держави. 
Новий режим, серед іншого, погодився підтримувати й національно-
церковний рух в обмін на політичну співпрацю. 

Уособленням «нового підходу» уряду до розв’язання української 
проблеми на регіональному рівні стало призначення в липні 1928 р. 
волинським воєводою Г. Юзевським. Його так звана волинська 
програма серед іншого передбачала проведення «реформи» 
православної церкви на Волині у напрямі її повернення до традицій 
соборності, а також дерусифікації. Г. Юзевський вважав, що 
проголошення автокефалії Православної церкви в Польщі у 1924 р. не 
змінило російського характеру церкви. Поза тим, воєвода наполягав на 
тому, щоб при оцінці релігійної ситуації на Волині враховувати ще 
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одну важливу обставину, пов’язану з доктриною т. зв. «сокальського 
кордону». Православ’я воєвода розглядав як важливий елемент 
окремішності Волині від Східної Галичини, основну масу населення 
якої становили греко-католики. Тому він вважав за потрібне піти 
назустріч релігійним вимогам волинських українців, аби не допустити 
«опанування церковного життя українськими націоналістами зі 
Східної Галичини» [5, с. 21]. Якнайшвидше врегулювання правового 
статусу Православної церкви в Польщі, на думку воєводи, могло 
стабілізувати не лише церковне, а й державно-політичне життя  
в країні, особливо на її східних теренах, і стати одним із головних 
чинників, який зміг би суттєво вплинути на формування позитивного 
ставлення українського православного населення до польської 
державності [5, с. 24]. 

Важливою подією церковно-релігійного життя на Волині стало 
призначення в березні 1934 р. Синодом Православної церкви в Польщі 
правлячим волинським архієреєм Олексія Громадського, а його 
заступником – архімандрита Полікарпа Сікорського [6, с. 1]. З того 
часу політика українізації Православної церкви поступово почала 
набувати реального змісту. Збільшилася кількість парафій, де 
богослужіння провадилося української мовою. Станом на 1 листопада 
1935 р. на Волині було 122 таких парафії. Всього ж процес українізації 
тою чи іншою мірою охопив 423 із наявних на той час 678 парафій 
Волинської єпархії [7, арк. 6]. 

Однак, від середини 1930-х рр. процес українізації Православної 
церкви на Волині вповільнився, а невдовзі став натрапляти на щораз 
сильніший спротив не лише з боку російського православного 
духовенства, а передусім – з боку самих поляків. До цього 
спричинилися переважно зміни у внутрішній політиці Польської 
держави після смерті Ю. Пілсудського у 1935 р. У державній політиці 
панівною стає тенденція національної асиміляції. У доповідній записці 
Міністерства військових справ на ім’я міністра внутрішніх справ від  
28 серпня 1933 р. вказувалося що українізація Православної церкви на 
Волині була не лише безглуздям, а й крайністю, яка могла мати дуже 
небезпечні наслідки для Польської держави [8, с. 3]. 

Наприкінці 1935 р. у Варшаві створюється комітет у справах 
національностей, який на першому ж своєму засіданні заявив, що 
«…православна церква повинна стати інструментом поширення 
польської культури на східних кресах, отже, необхідно докладати 
зусиль до спольщення православ’я й припинення його україніза- 
ції» [2, с. 66]. Зміни у ставленні польських церковних і урядових кіл до 
Православної церкви не забарились. Постанова Синоду Православної 
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церкви в Польщі, прийнята 17 жовтня 1936 р. затвердила переклад 
окремих літургій польською мовою. Ці постанови викликали гостру 
реакцію з боку українських політичних сил, що розцінили їх як перший 
крок на шляху полонізації православ’я в Польщі [9, с. 813]. 

Черговим кроком польських властей, спрямованих проти 
українізації Православної церкви, стало прийняття рішення про 
поетапне закриття єдиного на Волині навчального закладу, що 
готував православних священиків, – Державної православної 
духовної семінарії в Кременці (мала статус гімназії класичного типу; 
у 1929 р. в ній навчалося 234 спудеї – Ю.К.) [10, арк. 28 зв.]. 

Отже, зміни у вищих ешелонах влади негативно відбилися на 
становищі української Православної церкви на Волині. Ідея 
підтримки українського православ’я як складової частини українсько-
польської співпраці знаходила щораз менше прихильників серед 
поляків. У 1937–1938 рр. уряд відкрито перейшов до політики 
полонізації Православної церкви і насильницького переведення 
українців у католицьку віру. Невдовзі процес полонізації 
Православної церкви в Польщі був оформлений законодавчо.  
На підставі «Внутрішнього статуту» Православної церкви, 
підписаного президентом Польщі 18 листопада 1938 р. замість 
«Тимчасових інструкцій» 1922 р. офіційною мовою церковного життя 
стала польська [11, с. 1318]. Цим документом була змінена й офіційна 
назва церкви з «Свята Автокефальна Православна церква» на 
«Польська Автокефальна Православна церква», яка підкреслювала її 
національно-польський характер. 

В другій половині 1930-х рр. складовою частиною офіційної 
політико-державної доктрини була т. зв. польська модель католицизму, 
яка виходила з тези про «польське християнство» як головний форпост 
на шляху наступу нехристиянського світу. Цим форпостом мали стати 
насамперед «східні польські землі» – Волинь та Полісся, які підлягали 
полонізації. Зміцнення «християнського муру» по «східних кресах» на 
практиці мало привести до покатоличення українського населення 
через політику т. зв. «ревіндикації» [12, с. 127–138]. Те, що 
«ревіндикаційна кампанія» мала політичний підтекст, не приховували 
навіть самі польські політики, які розглядали її як дієвий інструмент 
зміцнення «польськості» т. зв. східних кресів та «скріплення 
католицтва латинського обряду» [13, с. 169–170]. 

Ревіндикаційна кампанія на Волині розпочалася у другій 
половині 1937 р. Передусім вона торкнулася прикордонних повітів 
воєводства. Методи, які використовувалися для переведення 
православних українців на католицьку віру, були 
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найрізноманітнішими: від адміністративного тиску до відвертого 
залякування і погроз. У багатьох випадках селянам за зміну віри 
обіцяно додатковий наділ землі під час парцелярії, звільнення від 
податків, надання грошової допомоги, ліквідація боргів [14, арк. 1]. 
Така агітація не раз потрапляла на придатний ґрунт. Той, хто 
зголошувався перейти на римо-католицьку віру, аргументував свою 
позицію тим, що не хоче більше бути «кривдженим українцем»,  
а хоче стати поляком, людиною, яка має більше прав.  

Характерною рисою ревіндикаційного руху на Волині була його 
масовість: здійснювалося переведення на римо-католицьку віру цілих 
сіл. Особливо великого резонансу в усій Польщі набула справа 
насильницького переведення православних українців на римо-
католицький обряд у Гриньках Кременецького повіту. В грудні 
1937 р. близько 400 місцевих православних українців, не витримавши 
постійного морального терору, а нерідко й фізичного тиску з боку 
місцевої влади і військових підрозділів Корпусу охорони 
прикордоння перейшли на римо-католицький обряд. Ці дії влади 
викликали протести не лише українських політиків у Сеймі,  
а й очільника воєводської адміністрації Г. Юзевського. Воєвода 
звинуватив військо у застосуванні терору щодо православного 
населення Волині. «Те, що діялося на Волині у 1938 році, – писав 
Г. Юзевський, – ставало нестерпним. Це був замах не тільки на 
православних, але замах на Польщу» [15, с. 47]. Невдовзі після цих 
подій воєводу звільнили із займаної посади. 

За ініціативою нового волинського воєводи О. Гауке-Новака була 
розроблена і у лютому 1939 р. затверджена Міністерством внутрішніх 
справ Польщі «Програма державної політики Польщі на Волині» [16]. 
Головне завдання «нового курсу», за словами самого воєводи, 
полягало у «прискоренні процесу полонізації воєводства». Програма 
зміцнення польської присутності на Волині, реалізацію якої розпочала 
нова адміністрація на чолі з воєводою О. Гауке-Новаком засвідчила 
кінець ліберальної політики польських урядів у національному питанні 
загалом і в ставленні до Православної церкви зокрема. 

Отже, концепція польської державної політики щодо 
Православної церкви формувалася впродовж міжвоєнного 
двадцятиліття зазнала певної еволюції. На початку 1920-х рр. –  
в період правління національних демократів політика державної 
влади щодо православних не була чітко визначена, хоча вже тоді 
великий вплив на неї справляла концепція національної асиміляції 
непольських народів. Віросповідна єдність (поряд із мовною  
і культурною) мала стати одним із найбільш дієвих засобів державної 
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та національної інтеграції «східних кресів». На заваді процесу 
масового окатоличення українського населення став рух за 
українізацію Православної церкви, який найбільшого розмаху набрав 
на Волині. Аби не допустити виходу його з під контролю влади,  
а одночасно усунути залежність православної ієрархії від Москви 
польська влада погодилася на часткову українізацію Православної 
церкви в Польщі.  

У другій половині 1930-х рр., після зміни політичного 
керівництва Польщі уряд почав висловлювати відверто негативне 
ставлення до процесів українського національно-церковного 
відродження. Влада вбачала в цьому процесі серйозну небезпеку для 
польських державних інтересів на сході країни, тому проголосила 
курс на форсовану полонізацію Православної церкви в Польщі. 

Зауважимо, що заходи в напрямі полонізації Православної церкви  
у другій половині 30-х років були складовою частиною планів 
національно-культурної асиміляції населення східних земель  
і зміцнення позицій польської культури. Така політика польської 
влади призвела до загострення міжконфесійної ситуації в краї і стала 
одним із серйозних чинників загострення польсько-українських 
відносин на Волині напередодні Другої світової війни. 
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Історію, науку, культуру нації рухають вперед конкретні люди – 

пересічні громадяни і визначні особистості. Останні мають особливий 
вплив на суспільні процеси. Вони формують у людства враження про 
націю, гідно представляють її культурний і науковий доробок серед 
інших народів. Крім того, окремі люди виступають в якості носіїв 
історичної пам’яті, тож їх особові документи віддзеркалюють не лише 
особистий життєвий шлях, але й історичну поступ держави. 

Історія і культура України знає багато славетних постатей. 
Завдяки визначним особистостям ми маємо сьогодні незалежну 
країну з багатою історико-культурною спадщиною, що є невід’ємною 
складовою культурної скарбниці цивілізації. Документи, що 
створювались упродовж усього життя непересічними українцями, 
несуть у собі величезний інформаційний та виховний потенціал. Вони 
дбайливо зберігаються в архівних установах України у складі 
особових фондів. Станом на 01.01.2021 р. у системі державних архівів 
зберігається 996345 од. зб. документів особового походження [1]. 
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Архівні установи сприяють актуалізації особових документів 
людей, що справили глибокий вплив на загальнодержавну та 
регіональну історію, науку і культуру. Сьогодні в суспільстві 
відчувається зростання попиту на ретроспективну документну 
інформацію, і в першу чергу на «олюднення» історичних процесів. 
Саме про цей напрямок у діяльності архівів говориться  
в «Стратегічній програмі розвитку архівної справи України на 
середньострокову перспективу (2019–2023 рр.)» схваленій 
Нормативно-методичною комісією Укрдержархіву 18 квітня 
2019 р. [2]. У ній наголошується на актуальності і перспективності 
просування архівної інформації в суспільстві, констатуються зміни  
в запитах українців щодо архівних документів у бік вивчення історії 
пам’яті та «мікроісторії». Поштовхом до актуалізації особових 
документів є започаткування Державною архівною службою України 
в дні святкування 150-річчя з Дня народження Лесі Українки нового 
масштабного архівного проєкту з виявлення і оприлюднення архівних 
документів широкого тематичного діапазону, в якому чільне місце 
належатиме документальним свідченням про історичні події, пам’ятні 
дати, знакові постаті державотворення, українських світочів науки, 
освіти і культури [3]. 

Фонди особового походження займають вагоме місце серед 
зібрань Державного архіву Одеської області (далі ДАОО). За даними 
ДАОО станом на 2013 р. у складі їх фондів нараховувалось 154 фонди 
особового походження [4]. Останніми роками їх кількість суттєво 
збільшилась за рахунок особових документів сучасників. Одесити та 
жителі області справедливо пишаються великими земляками. Імена 
генерал-губернатора Новоросійського краю О.Ф. Ланжерона, 
офтальмолога В.П. Філатова, фізіолога І.І. Мечникова, історика  
і археолога А.О. Скальковського та багатьох інших краян вже давно 
вийшли за межі Одеської області і набули загальнодержавного,  
і навіть, загальносвітового значення. Велику цінність складають 
особові фонди професорів Новоросійського університету 
О. Маркевича, І. Лінниченка, С. Віленського, К. Смирнова, 
О. Борзенка, О. Кочубинського; одеських міських голів Г. Маразлі та 
О. Зеленого; письменників Д. Мордовцева та М. Шугурова; 
публіциста О. Руссова; директора Одеського музею історії  
і старожитностей М. Мурзакевича; акторок театру М. Морської та 
Г. Бялковської та багатьох інших. 

Популяризація їх життєвого шляху, наукового і культурного 
доробку через призму особових документів є одним із пріоритетних 
напрямів діяльності Державного архіву Одещини. В арсеналі 
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інформаційної діяльності архіву є достатньо напрацьованих 
інформаційно-комунікаційних засобів, як традиційних, так і таких, що 
довели свою ефективність останнім часом. Особливої актуальності 
набули сьогодні ті засоби, що відповідають рівню і запитам нового 
інформаційного суспільства і дають можливість громадянам 
долучитись до архівних цінностей в он-лайн режимі, необмежено  
у часі і просторі. Актуалізуючи особові документи, обласний архів 
намагається застосовувати такі інструменти та засоби діяльності що 
дають максимальний ефект і сприяють долученню жителів одеського 
регіону до персоніфікованої історії краю. 

Серед таких засобів вигідно вирізняються он-лайн виставки 
архівних документів. Он-лайн виставки архівів, що складаються  
з оцифрованих архівних документів і функціонують у мережі Інтернет, 
одночасно виконують декілька функцій: актуалізують архівні 
документи, надають необмежений у часі і просторі доступ до архівної 
інформації, захищають архівні документи від загроз пов’язаних із 
фізичним контактом із джерелами. Особливої актуальності он-лайн 
виставки набули в умовах карантинних обмежень, коли комунікаційна 
робота архівів перейшла переважно у віртуальну площину 

Серед 44 он-лайн виставок розміщених на веб-сайті Державного 
Одеського обласного архіву 6 виставок організовано з документів 
особових фондів визначних жителів Одещини. У персональних 
виставкових проєктах представлені особові документи скульптора  
Б. Єдуардаса, видатного історика Д. Урсу, відомих письменників 
І. Бабеля, О. Борзенка, Д. Мордовцева, Героя праці Н. Пучковської. 
Особові документи належать також до складу он-лайн виставок 
присвячених знаковим подіям на Одещині. Так, виставка  
«До 100-річчя Української революції» презентує документи  
з особових фондів учасників революційних подій чий життєвий шлях 
був пов’язаний з Одещиною: Ю. Липи, Д. Неплія, В. Чехівського.  
Он-лайн виставка розміщена на сайті архіву з нагоди 150-річчя з Дня 
народження М. Грушевського містить документи його одеських 
однодумців і соратників І. Линниченка та О. Маркевича. У виставці 
«До 75-річчя Перемоги над нацизмом» розміщено особові документи 
з фондів ветеранів Другої Світової війни І. Боринського, 
О. Ванштейна, М. Рузанкіна та Р. Шувалова. Частково особові 
документи О. Скальковського можна побачити на он-лайн виставці 
присвяченій 100-річчю ДАОО, В. Філатова – у складі виставки 
сформованої з нагоди 85-річчя з часу заснування Одеського науково-
дослідного інституту очних хвороб імені В.М. Філатова. Всього 
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вебсайт містить 7 виставок, у яких серед інших матеріалів 
представлені особові документи відомих жителів Одещини.  

Обласний архів також бере активну участь у популяризації 
особових документів, що зберігаються в інших архівних установах 
України, долучаючи до них документи із власних фондів.  
До прикладу, архів долучився до вшанування пам’яті 
В. Вернадського, М. Грушевського, В. Лисенка, І. Нечуй-Левицького, 
Л. Українки, Т. Шевченка. Здебільшого виставки доповнюються 
документами про вшанування пам’яті визначних українців на 
Одещині, публікаціями про їх життя і творчість із місцевих газет, 
доробком одеських письменників тощо.  

Архівний міжінституційний проєкт є відносно новим засобом 
інформаційної роботи архівів. Проєкти можуть виступати як 
самостійний засіб інформаційної діяльності архівів, так і належати до 
складу більш масштабних програм із широким складом учасників.  
У ході реалізації проектів, архіви використовують різноманітні форми 
діяльності, досягаючи максимальної концентрації інформації та 
реалізації задекларованих завдань. У рамках проєктів відбуваються 
конференції, круглі столи, виставки он-лайн та оф-лайн, семінари, 
презентації, екскурсії тощо. Започаткування та реалізація проєктів 
висвітлюють у ЗМІ, завдяки чому вони отримують широкий 
суспільний резонанс. 

Проєкти є дієвим засобом популяризації життя і творчості видатних 
краян через їх особові документи. Обласні архівні установи України  
і ДАОО, зокрема, останнім часом стали учасниками ряду проєктів 
загальнодержавного та місцевого значення. Так, у період із 2016 до 
2018 р. архів Одеської області став учасником телевізійного проєкту 
«Архівна Одіссея». У проєкті свої зусилля об’єднали ДАОО, 
Телерадіокомпанія «Град», Громадська ініціатива «Друзі архіву». В ході 
його реалізації було підготовлено виставки і телевізійні передачі, окремі 
випуски було присвячено одеським нащадкам Фелікса де Рибаса, 
представникам одеської гілки дворянського роду Шеміотів, історії сім’ї 
Євгена Ратнера, одеським міським головам С. Воронцову та 
П. Зеленому тощо. До участі в телепроєкті запрошувались відомі 
публіцисти, архівісти, письменники, архітектори, історики Одещини, 
дослідники з Греції, Молдови, Польщі, Болгарії, Італії. Окрема передача 
називалась «Особові фонди як історичне джерело» [5]. Під час її 
проведення представник архіву розповів одеситам і жителям області 
про склад особових фондів ДАОО, продемонстрував і прокоментував 
цікаві історичні документи. В 2020 р. архівом і Центром допомоги 
учасникам Антитерористичної операції в Одеській області було 
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започатковано новий проєкт і підписано спільний Меморандум про 
консолідацію зусиль сторін спрямованих на збір документів, свідчень, 
спогадів, фото і відео сюжетів про учасників АТО: воїнів, лікарів, 
волонтерів причетних до Антитерористичної операції на Сході України. 
Була досягнута домовленість про популяризацію героїчних вчинків 
мешканців Одещини, формування колекцій їх особових документів.  
27 січня 2021 р. між архівом та «Одеським обласним центром допомоги 
ветеранам війни було підписано ще один Меморандум про співпрацю. 
Об’єднання зусиль сприятиме ефективній організації та проведенню 
заходів, щодо збору, збереженню і поширенню правдивої інформації 
про події на Сході Україн [6]. На жаль, в умовах карантинних обмежень 
із березня 2020 р. проведення «живих» заходів за участі архівів, інших 
установ соціальної пам’яті та широкого кола учасників суттєво 
ускладнилось. З огляду на це архівні установи дещо уповільнили свою 
діяльність із їх організації. Вочевидь, найбільш перспективним шляхом 
актуалізації особових документів засобами проєктної діяльності  
в умовах обмеження оф-лайн діяльності є формування віртуальних 
проєктів, в яких учасники і їх інформаційні ресурси були б зосереджені 
на одному он-лайн майданчику. 

Доволі перспективним напрямом діяльності архівних установ, що 
може створювати платформи для популяризації особових документів, 
є міжнародна співпраця архівів. До прикладу, Державний архів 
Одеської області має угоду про співробітництво з Інститутом 
Національної пам’яті Польщі – Комісією з розслідування злочинів 
проти польського народу підписану 26 березня 2018 р. у Варшаві.  
В контексті цієї угоди неодноразово відбувались двосторонні зустрічі 
українських і польських архівістів, метою яких був пошук у фондах 
ДАОО документів про репресії проти осіб польської національності, 
оцифрування цих документів, формування баз даних, інформування 
громадян Польщі та України про злочини сталінського режиму. 
Польська сторона поділилась досвідом оцифрування документів, 
передала одеським архівістам необхідну техніку [7]. В рамках 
реалізації підписаної угоди в вересні 2019 р. відбулось відкриття 
спільної виставки архівних документів, що послідовно експонувалась 
в Одесі, Києві, Варшаві, США та Канаді. Серед матеріалів виставки 
актуалізувались особові документи репресованих поляків – 
мешканців Одещини. 9 вересня в рамках заходів із нагоди відкриття 
міжнародної виставки, відбувся офіційний візит польської делегації 
до Державного архіву Одеської області, під час якого пройшла робоча 
зустріч керівництва Державного архіву Одеської області, 
Генерального консульства Республіки Польща та Інституту 
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національної пам’яті Республіки Польща для обговорення подальших 
перспектив співпраці між установами [8]. В жовтні 2020 р. було 
підписано угоду щодо співпраці з архівними установами Греції. Мета 
цієї угоди полягає в оцифруванні документів щодо історії грецької 
громади в Одесі та їх актуалізації. Реалізація проєкту передбачає 
співпрацю українських і грецьких архівістів у пошуках документів, 
спільні виставки, залучення ЗМІ, випуск наукових та популярних 
видань, архівних покажчиків за фондами ДАОО, що містять 
документи із «грецькою» складовою [9]. Подібні угоди також існують 
із фундаціями Румунії, Ізраїлю, Болгарії тощо. Названі вище проєкти 
надають можливість показати всьому світу особові документи із 
фондів ДАОО, що інформують про життя багатонаціональної громади 
Одещини в різні історичні періоди. 

Щороку особові архівні фонди ДАОО поповнюються новими 
документами. До прикладу, за 2018 р. до 8 особових фондів було 
додано багато цікавих документів відомих жителів Одещини,  
в 2019 відбулось поповнення ще 8 особових фондів, 2020 р. 
документи було долучено до 3 фондів. Із деяких документів особові 
фонди було створено вперше. 

Отже, Державний архів Одеської області усіляко сприяє 
популяризації особових архівних документів жителів Одещини, 
використовуючи для цього різні інструменти, засоби та форми 
інформаційної діяльності. Його досвід є цікавим та ефективним. Він 
потребує ретельного вивчення та поширення серед архівної 
громадськості не тільки обласного рівня, але й в масштабах усієї країни. 
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2021 рік є ювілейним: тридцятиліття проголошення незалежності 

України та століття поразки української революції 1917–1921 років. 
Відстань тридцяти, а, тим більш, ста років дає можливість 
ґрунтовного аналізу складових факторів досягнень та поразок.  

Поразка національно-визвольних змагань українського народу 
привертає увагу як у межах наукової полеміки, так і у площині 
непростої ситуації сьогодення. Для дослідників залишається чимало 
дискусійних та принципових аспектів української революції  
1917–1921 років, серед яких і виявлення причин загибелі революції. 

З’ясування та аналіз стану політичної та національної позиції 
провідних діячів української революції, їх соціально-економічних 
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поглядів, які підсумовували велетенський досвід поступу до 
самостійності, здобутків і прорахунків її лідерів дозволяє сьогодні 
уникнути тих згубних помилок, які привели Україну 1921 року до 
втрати незалежності: у цьому полягає практичне значення вивчення 
даного питання. 

Дослідження українських визвольних змагань 1917–1921 рр. та 
аналіз причин загибелі розпочалося ще їх безпосередніми 
учасниками – представниками української політичної еміграції  
в 20-х роках ХХ ст. Через свої спогади вони, діячі різних політичних 
спрямувань, по-різному бачили причини поразки. Соціалісти та 
консервативно налаштовані політики вели між собою постійні 
суперечки про пріоритетні цілі, методи та причини невдачі 
революційних змагань як в площині практичного життя  
1917–1921 рр., так і пізніше на сторінках своїх творів. І тут чітко 
простежується прірва непорозуміння та різноманіття поглядів. 

Дослідження визвольних змагань 1917–1923 рр. в Україні стало 
можливим тільки після 1991 р. Погляди сучасних українських 
дослідників на причини поразки української революції в основному 
грунтуються на баченні визвольних змагань їх безпосередніми 
учасниками та являють собою синтез поглядів. До того ж, в роки 
незалежності українські історики отримали можливість вивчення 
проблем і документів революції. У розмаїтті висвітлення 
революційних подій у дослідженнях В. Верстюка, В. Литвина, 
А. Слюсаренка, Т. Гунчака, Я. Грицака значне місце посідають 
питання державності, соборності, перебігу конституційних процесів  
в умовах революційного стану, висвітленню ідеологічних засад 
лідерів революції, та, безумовно, проблем поразки революції [1].  

Спробуємо подивитися на проблему причин поразки революціїї 
через деякі погляди її опозиційно налаштованих лідерів: В. Винниченка, 
соціаліста за політичними переконаннями, та Д. Дорошенка, який був 
прихильником консервативних методів політики. 

У працях, листах, щоденниках Володимира Винниченка, який, як 
відомо, очолював Генеральний Секретаріат у добу Центральної Ради 
та декілька місяців головував в Директорії, знаходимо чесну картину 
драми, що розгорталася в Україні. Загибель революції, що була 
викликана, як він був твердо переконаний, не тільки об’єктивним 
ходом подій, а й політичними позиціями її лідерів. Червоною ниткою 
у працях В. Винниченка проходить думка про те, що тільки  
у спиранні на народ − сила будь-якої влади. Тут він удається до 
уроків історії: «Поки Хмельницький мав «орієнтацію» на внутрішні 
сили, на народ, поки спирався на всебічні інтереси нації, поки голосно 
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і вільно лунав клич «Україна без хлопа і пана», доти він мав 
перемоги...» [2, с. 13]. 

Винниченко гірко дорікає Центральній Раді за її розгубленість  
і недостатню віру у свій народ: «Одна частина Центральної Ради 
стояла за те, щоб піти назустріч соціально-економічному прагненню 
його, щоб з гасла «Вільна Україна» зробити гасло «Вільна Україна без 
хлопа і пана», щоб об’єднати всі прагнення в одне, щоб однобічне 
визволення розвинути у всебічне. Але друга частина Центральної 
Ради не знайшла в собі ні сили, ні мужності, ні бажання прийняти це 
гасло...» [2, с. 15]. 

«І стало так виходити, − напише пізніше лідер революції, − що 
Центральна Рада нікому вже не подобалась... 

Міський пролетаріат, що активно йшов за більшовиками, 
ненавидів її. 

Той, що не йшов, активно тепер про це жалів і ставився до 
Центральної Ради з ворожістю. 

Сільський пролетаріат в обіцянки й закони про землю не вірив, 
більше вірячи реальним фактам, а саме тим, що німці обсадили всю 
українську землю, а з-під них її вже легко не видереш ніякими 
законами.  
І проклинав Центральну Раду. 

Заможне селянство (та й почасти дрібне) також було вороже до 
неї Аграрна буржуазія через той самий закон не могла без піни на 
устах говорити про Центральну Раду» [2, с. 309–310]. 

Найкраще ця ідея висвітлена у статті «Заповіт борцям за визво-
лення». Автор, підтверджуючи свої погляди 1917–1918 років, у листі до 
І. Кошелівця (вже у 1949 р.) докоряє йому: «Ради інтересу національ-
ного Ви, мабуть, не поступитесь інтересами і симпатіями соціальними. 
Тому я бачу, що мені складно сподіватись... помочі» [3, с. 24]. 

У роботі «Відродження нації» Володимир Кирилович підтверджує 
свої колишні погляди на причини поразки україньких змагань  
1917–1921 рр., висунуті ще у 1920-у році: «...доля відродження  
й визволення української нації залежить від всесвітньої боротьби 
соціалізму з капіталізмом», з усіх режимів, які можуть бути на Вкраїні, 
найповніше може забезпечити національне відродження нашого 
народу режим національно-української радянсько-соціалістичної 
влади» [4, с. 499–500]. Такий режим в Україні не був створений. 

Аналізуючи події революції соціаліст Винниченко черговий раз 
підкреслює головну думку про помилки революції: в умовах, коли рух 
більшовиків все більш захоплював маси і ставало зрозумілим, що цей 
рух «сотре нас, якщо ми будемо ставити йому припони. Та не бажаючи 
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випустити ініциативи і керівництва з національних українськиї рук, 
зберегти національні і державні завоювання цієї революції треба було 
прийняти систему радянської влади в Україні. Цією соціальною 
сміливістю ми пригорнули би на бік українського національного 
відродження таких активних та сильних прибічників, як пролетаріат 
села та міста».  

Але, як відомо, політичні лідери України від М. Грушевського до 
С. Петлюри, ставку робили перш за все на селянство. Пролетаріат 
опинився за межами належної уваги. 

Наприкінці життя, осмислюючи свої погляди, уроки української 
революції та уроки для майбутнього її народу, діяч пише, що знову 
виникає все те саме старе питання: що може задовольнити егоїзм 
народу, що може посунути на боротьбу до останньої краплі крові 
десятки мільйонів людей? Тільки саме домагання національно-
державної самостійності, тільки задоволення національної правди  
й справедливості? Тільки право й змога мати свій самостійний уряд, 
парламент, міністрів, своє військо, свої школи, свої газети, одне 
слово, тільки «Саму Україну»? Чи ще щось?А що саме було те 
«щось»? Це було − ще і ще раз згадаймо, − задоволення його 
економічних і соціальних інтересів, це були правда і справедливість 
не тільки національна, але і всебічна. 

Саме ці нерозривні між собою національні та соціально-класові 
питання найрішучим чином не поставила та не змогла втілити в життя 
українська революція, що стало для неї, з позиції Володимира 
Кириловича, вироком. 

Історик, міністр закордонних справ уряду Центральної Ради 
Дмитро Дорошенко в мемуарах та післяреволюційних статтях 
викладає своє бачення як визвольних змагань українців в цілому, так  
і причин їх поразки.  

Серед внутрішніх причин називає неспроможність створити міцну 
й добре організовану державну структуру та постійні зміни державного 
ладу, які зумовили несприйняття населенням органів влади. Він гаряче 
порівнює українців Галичини й Наддніпрянщини та констатує, що на 
Заході українці вже ставали тут, у Галичині, державною нацією,  
а Велика Україна ще спить. Селяни налаштовані строго власницьки, 
державотворчі питання їх не хвилюють [5, c. 84–85]. 

Дмитро Іванович вважає, що саме відсутність у лідерів революції 
чіткого бачення пріоритетних завдань стала однією із причин поразки 
революційного державотворення. Він дорікає лідерам Центральної 
Ради: «Хоч я й віддавав належне признання і Грушевському,  
і Винниченкові за ту енергію, сміливість і зручність, з якою вони 
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добилися автономії, − писав Дорошенко, − але багато в чому не 
погоджувався з ними. Перш за все, я інакше тоді оцінював значення, 
характер і завдання цієї автономії, ніж вони, особливо, ніж 
Грушевський. Я вважав необхідним в інтересах української справи 
якнайшвидше практично використовувати ті можливості, які 
відкривала навіть куца автономія». 

Згідно з поглядами Д. Дорошенка на долі революції не міг не 
позначитися розклад армії та неспроможність використати 
українізовані частини для підтримки Центральної Ради.  
«Ще донедавна могутня і організована армія, − з болем писав 
Дорошенко, − перетворювалася на розбурхану масу людей. Процес 
українізації армії пішов не тим шляхом, на який розраховувала 
Центральна Рада на початковому етапі».  

Якщо влітку 1917 р. Рада заявляла, що спирається на «мільйон 
багнетів», − пригадував Дмиторо Іванович, − то на момент 
проголошення Третього універсалу в Української народної республіки 
армії фактично не було. Справа формування українських військових 
частин відразу була поставлена на фальшивому фундаменті: за неї 
взялись люди нефахові або недосвідчені й малотямучі, котрі з особистої 
пихи й амбіції не допускали до неї людей фахових. Відразу справу було 
поставлено на ґрунт дешевої демагогії і легкої популярності і замість 
твердої дисципліни, опертої на почуття обов’язку – аматорство  
і дилетантство, замість державно-національних – отруйні гасла 
соціальної ненависті і боротьби, звідси й недовір’я… досвідченим  
і чесним офіцерам генерального штабу [5, c. 71, 91]. Центральна Рада, 
вважав Дорошенко, боялася українізованої армії більше, аніж 
більшовиків, а в умовах розгорнутої війни як без надійної армії могла 
захищатися Українська Республіка? 

Помилковим вважав Д. Дорошенко, в цьому з ним погоджуються 
як його сучасники, до речі, і В. Виниченко, так і дослідники, звернення 
Центральної Ради до демагогічних соціальних гасел з метою 
привернення на свій бік саме селянства, нехтування інтересами інших 
верств населення. Політика Центральної Ради в питанні скасування 
приватної власності на землю була непослідовною. Автономія України  
і взагалі національні вимоги підносились масам як свого роду викуп за 
панську землю: «Хочеш одержати панську землю − вимагай 
автономію!» і, в той же час, інші сили ототожнювали українську справу 
зі «соціалізацією» або «Хай Україна буде соціалістичною, або й не 
треба ніякої іншої України!» [6, с. 17]. 

«Поманивши селян своїми обіцянками, розпаливши класову 
ворожнечу, − саркастично зазначав Д. Дорошенко, − Центральна Рада 
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зупинилась і почала відставати від того, що вже здійснили у себе 
більшовики. Вона вважала, що можна знайти якийсь середній шлях між 
соціалістичним і буржуазно-демократичним устроєм, що можна керу-
вати революцією за допомогою красивих фраз та закликів» [6, с. 86]. 

Водночас аграрна політика Центральної Ради характеризувалася 
незавершеністю. На відміну від більшовиків, які одним із перших своїх 
гасел проголосили гасло «Земля − селянам!» і видали Декрет про 
землю, Центральна Рада відкладала остаточно вирішення земельного 
питання на невизначений термін, вважаючи, що тут поспішати не 
треба, не треба нікого ображати, хоч поміщика, в якого збиралися 
забрати землю, хоч селянина, якому цю землю треба була віддати.  
Це й зумовило підтримку селянством у вирішальний момент більшо-
виків та втрати українською владою селянської підтримки [7, с. 86]. 

Отже, не пов’язавши себе з реальними, життєвими інтересами 
якоїсь соціальної верстви українського населення (крім здекласованої 
інтелігенції), не маючи твердої опори в якомусь певному класі, 
розхитувана й шарпана всередині партійною ворожнечею, Українська 
Народна Республіка, поваливши Гетьманщину, сама не втрималась  
у Києві і двох місяців; а опинившись у стані хронічної евакуації, 
розуміється, не могла вона ні сконсолідуватись, ні зміцнітись, бо 
обставини мандрівного життя і постійних невдач призводили не до 
зміцнення й об'єднання всіх елементів, що гуртувались коло уряду 
УНР, а до їх розкладу і деморалізації, − констатував 
Д.І. Дорошенко [8, с. 161]. 

Погляди дослідників на причини поразки українських визвольних 
змагань 1917–1921 рр., незважаючи на належність їх до різних, часом 
протилежних, політичних сил, багато в чому збігаються. Не можна не 
погодитися з вагомими аргументами та досвідом пережитої революції 
як В.К. Винниченка, так і Д.І. Дорошенка, бо в кожного була своя 
вистраджена правда.  

Водночас визвольні змагання українців 1917–1921 рр. стали 
поштовхом для трансформації української національної ідеї  
й подальшої боротьби за державність та вирішення соціальних 
завдань у роки діяльності ОУН та подальші часи; вони мають бути 
серйозним уроком сьогоденню.  
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Бабин Яр у всьому світі відомий як один із найвизначніших  

і найвиразніших символів Голокосту. Разом із тим, як місце пам’яті 
він має низку суттєвих відмінностей від інших місць масового 
вбивства євреїв нацистами під час Другої світової війни. 

По-перше, під час нацистської окупації Києва 1941–1943 рр. 
Бабин Яр став місцем страти та поховання не лише євреїв, а й інших 
груп, які були об’єктом нацистських переслідувань за расовими, 
політичними та іншими мотивами: ромів, полонених 
червоноармійців, пацієнтів психіатричної лікарні, цивільних 
заручників, активістів українського націоналістичного руху та 
комуністичного підпілля, в’язнів Сирецького табору поліції безпеки 
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та СД. Вони становили майже третину загальної кількості жертв 
Бабиного Яру, киян і мешканців інших регіонів України, яка, за 
різними оцінками, складає від 70 до 100 тис. осіб. 

По-друге, у повоєнні радянські часи Бабин Яр виявився місцем 
техногенної Куренівської катастрофи 1961 р., що, за деякими даними, 
також забрала життя до 1,5 тис. людей. Пізніше Бабин Яр став місцем 
постійного зіткнення між громадськістю, насамперед, єврейською,  
а також українською та російською, яка прагнула гідно вшанувати 
пам’ять жертв Голокосту, з одного боку, та владою, що спершу 
намагалася взагалі знищити сам яр та пам’ять про його жертви, а згодом 
наполегливо перетворювала його на складову міфу про «безіменні 
жертви» з числа полонених червоноармійців і «мирних радянських 
громадян», – з іншого. На ті часи припадають спроби певних 
маргінальних груп узагалі заперечити трагедію Бабиного Яру й подати 
її у вигляді «єврейського міфу». 

Зрештою, у незалежній Україні Бабин Яр перетворився на місце 
формування кількох окремих моделей історичної пам’яті різних 
етнічних, політичних, конфесійних та інших соціальних груп  
і громадських організацій, що репрезентують нащадків жертв 
нацизму та комунізму. Це призводить до фрагментації пам’яті про 
драматичні події війни та ускладнює спільне розуміння трагічних 
сторінок минулого, показово проявляється у встановленні численних 
пам’ятних знаків, присвячених цим жертвам (як групам, так і окремим 
особам). Потрібно також узяти до уваги той факт, що ще за часів 
Російської імперії Бабин Яр був оточений низкою кладовищ, які  
у природний спосіб сформували багатоконфесійний некрополь.  
У повоєнний період його було майже повністю зруйновано, а потім 
значною мірою забудовано. На жаль, цей процес триває. 

Усе це призвело до того, що фактична історія Бабиного Яру  
є набагато тривалішою, ніж період Голокосту та нацистської окупації, 
що має бути враховано та відображено в будь-яких проєктах його 
меморіалізації. 

Нині Бабин Яр і прилеглий некрополь – це переважно 
невпорядкований простір громадського парку та лісопаркової зони, де 
у хаотичному порядку встановлено понад 30 пам’ятників, пам’ятних 
знаків, а також їхніх груп, що не формують жодного цілісного 
архітектурного та ландшафтного ансамблю. Кількість цих пам’ятних 
знаків збільшується майже щорічно. 

В останні роки громадська та державна ініціатива перейшла від 
встановлення окремих пам’ятників до проєктів створення музеїв, 
великих меморіальних комплексів, а також повного чи часткового 
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впорядкування меморіального простору Бабиного Яру. Потрібно 
зазначити, що дотепер у Києві немає жодного окремого музею, 
присвяченого історії і трагедії Бабиного Яру та історії Голокосту. 

Описаний стан увічнення пам’яті Бабиного Яру є наслідком 
набагато складніших проблем розвитку українського суспільства, як-от: 

– фактична невизначеність цивілізаційного вибору України, 
радикальні розбіжності у поглядах на подальший її розвиток  
у суспільстві, зокрема пов’язані з різною історичною долею окремих 
етнічних, конфесійних і мовно-культурних спільнот; 

– брак сформованої цілісної візії та політики історичної пам’яті, 
боротьба різних моделей пам’яті, домінування політичної 
кон’юнктури; 

– брак цілісної та послідовної державної етнонаціональної 
політики, що, зокрема, передбачала би системну інтеграцію різних 
етнічних спільнот до єдиної політичної нації; 

– брак суспільної солідарності й досвіду співпраці держави та 
громадянського суспільства; 

– брак комплексної візії історії України в європейському та 
світовому контекстах; 

– брак цілісної містобудівної політики, зокрема в Києві – столиці 
Української держави; 

– небажання конструктивно враховувати сучасний досвід інших 
суспільств і держав у політиці пам’яті й меморіалізації трагедій такого 
масштабу. 

Без розв’язання зазначених проблем, напевно, неможливо 
остаточно вирішити питання комплексної меморіалізації такого 
знакового у світовому та українському вимірах простору, як Бабин 
Яр. Водночас послідовні зусилля із розв’язання проблеми 
меморіалізації Бабиного Яру суттєво сприятимуть вирішенню 
загальних питань політики пам’яті та розвитку України загалом. 

 
Цивілізаційний вибір України 
Проблема цивілізаційного вибору, що донині стоїть перед 

Україною, щільно пов’язана з вибором моделі історичної пам’яті 
взагалі та про трагічні події часів Другої світової війни зокрема. 
Насправді, зважаючи на успадковану від радянських часів увагу до 
тієї війни як «Великої Вітчизняної» та від української еміграції – як 
до часу «визвольних змагань УПА», можна напевно стверджувати, що 
цивілізаційний вибір України насамперед вплине на пам’ять про 
Другу світову війну. 
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На шляху такого вибору стоять об’єктивні завади, успадковані 
від попередніх століть. Основною проблемою є цивілізаційний розкол 
серед етнічних українців, які є основою сучасної української 
громадянської нації, що перебуває у процесі активного формування. 
Цей розкол проходить між радянсько-російською імперською 
ідентичністю та різними варіантами ідентичності національно-
української (від інклюзивно-ліберальної до ексклюзивно-
націоналістичної). 

Значна частина етнічних українців зберігає імперську 
ідентичність через такі чинники: 

– етнорасовий – міф про три «братні» східнослов’янські народи, 
що походять із «єдиного кореня» та нібито становлять «єдиний 
народ»; 

– мовний – близькість східнослов’янських мов, яка живить міф 
про «єдину російську мову», що начебто має лише регіональні 
діалекти; 

– релігійний – сповідування єдиної православної віри, що  
у середині XVII ст. стало основним чинником вибору союзу з Москвою; 

– історичний – тривала історія перебування в єдиній московсько-
російській імперії зі значним досвідом успішної інтеграції, отримання 
вищого суспільно-політичного статусу порівняно з навколишніми 
народами (насамперед поляками та євреями), співучасті у знакових 
історичних подіях (найперше – війнах). 

Водночас аналогічні чинники сприяють подальшому поширенню 
етнонаціональної ідентичності, а саме: 

– етнічний – прагнення зберегти українську ідентичність  
в умовах асиміляційного тиску з боку Росії; 

– мовний – намагання зберегти українську мову від маргіналізації 
та русифікації; 

– релігійний – прагнення до відродження самостійної 
Православної церкви, що історично була материнською щодо церкви 
московської; 

– історичний – тривала історія боротьби за незалежність від 
Російської імперії/СРСР, досвід геноциду з боку СРСР у ХХ ст., 
боротьба за право на києворуську спадщину. 

Крім проблем етнічних українців, існує низка проблем, 
пов’язаних з уподобаннями, властивими деяким етнічним меншинам, 
а саме: 

– неподоланий імперський синдром стосовно українців (росіяни, 
угорці, румуни); 

– подвійна державна лояльність (ті самі спільноти); 
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– русифікація та радянізація діаспорних меншин (за винятком 
поляків). 

Усе це перешкоджає їм прийняти загальнонаціональний проєкт 
української політичної нації, який має в основі український 
етнокультурний чинник. 

Потрібно узяти до уваги ще один загальний фактор, який суттєво 
ускладнює вибір Україною класичного європейського шляху 
розвитку. Ідеться про брак більш-менш тривалого історичного 
досвіду власної демократичної держави, чи хоча б існування  
в ліберально-демократичному суспільстві у чужій державі. По суті, 
такий досвід Україна набуває лише сьогодні. 

Нині Україна стоїть перед потужними внутрішніми та 
зовнішніми викликами, подолання яких свідчитиме про готовність до 
розбудови сучасної держави й суспільства: 

– нагальною є потреба подолати тривалий негативний досвід 
державотворення і сформувати нові практики міжетнічного та 
міждержавного співжиття; 

– збройна, економічна та ідеологічна російська агресія  
є потужним чинником загальнонаціональної консолідації; 

– оскільки об’єктивно немає сильної демократичної традиції, 
лише нові ідеї, ґрунтовані на принципах європейського гуманізму, 
можуть забезпечити об’єднання української нації та збереження 
Української держави, її сталий європейський цивілізаційний вибір; 

– за серйозної кризи ідей у Росії нові українські ідеї можуть стати 
основною зброєю в російсько-українській війні; 

– за умов кризи ліволіберальної моделі у Західній Європі Україна 
може запропонувати ідеї, що стануть ґрунтом для оновлення єдиної 
Європи. 

Відповідь на виклики щодо загально цивілізаційного вибору 
невіддільна від відповіді на виклики з питань історичної пам’яті. Дати 
змістовні відповіді на останні ‒ означає зробити значний крок на 
шляху формування сучасної самодостатньої України. 

 
Творення єдиної української політичної нації 
Іманентними рисами формування української політичної нації 

став стрибкоподібний (часом навіть дискретний) характер цього 
процесу, пов’язаний із періодами бездержавності, тривалим 
пануванням радянського тоталітарного режиму, нарешті, появою 
суверенної Української держави. Україна належить до багатоетнічних 
держав. Водночас із набуттям статусу суверенної держави 
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простежується тенденція до зростання частки українців у загальному 
масиві населення.  

Проекція феноменів пам’яті про Голокост, геноцид ромів та інші 
трагічні аспекти Другої світової війни на процес формування єдиної 
української політичної нації дає підстави для таких констатацій: 

– системні зусилля керівництва Російської Федерації, спрямовані 
на збереження контролю над державами пострадянського простору, 
знайшли вияв у політичних технологіях, метою яких став розкол 
України за регіональними, мовними, релігійними, культурними, 
етнічними ознаками, ціннісними та політичними орієнтаціями. 
Особливо активізуючись у період виборчих кампаній, ці зусилля 
вносили розкол в українське суспільство і мали на меті поставити під 
сумнів здатність до формування повноцінної політичної нації та 
суверенної Української держави; 

– формування політичної української нації відбувається довкола 
«титульного етносу» («етнічного ядра»), яким уважаються українці. 
Інші етнічні групи консолідуються в орбіті цього ядра у громадянську 
спільноту – політичну націю. У такий спосіб гармонізуються етнічна  
і громадянська компоненти політичного націєтворення; 

– у руслі конструювання моделі історичної пам’яті сучасної 
української політичної нації від початку її появи домінували маркери, 
пов’язані з відновленням історичної справедливості, насамперед 
стосовно титульної нації, натомість випробування, що випали на 
долю інших етнічних груп (євреїв, ромів, кримських татар, поляків 
тощо), актуалізувалися з помітними труднощами та запізненням; 

– офіційна радянська комеморативна традиція замовчування 
Голокосту еволюціонувала у своєрідну ієрархію віктимності, в якій 
Катастрофа не знаходила належного їй місця, а зваженому розумінню 
цієї проблеми та її адекватному меморіальному втіленню 
перешкоджало те, що можна назвати «суперництвом етнічних  
і національних трагедій»; 

– свідченням того, що суспільна і наукова легітимація цього 
явища не набула системного характеру, є ситуація з Національним 
заповідником «Бабин Яр» та державними музеями Бабиного Яру  
і Голокосту, яких донині немає; 

– навіть на третьому десятилітті незалежності України необхідно 
визнати, що у політичного істеблішменту й держави немає 
усвідомлення того, що увічнення пам’яті жертв нацистської політики 
і практики «остаточного розв’язання єврейського питання» має стати 
одним із напрямів комплексної виваженої державної комеморативної 
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політики, а не зоною спорадичних або кон’юнктурних проєктів, 
ініційованих єврейськими чи іншими громадськими об’єднаннями; 

– свідченням існування розвиненого громадянського суспільства  
й політичної нації в Україні якраз і слід уважати консолідовану, актив-
ну, умотивовану цивілізаційними та гуманістичними чинниками участь 
представників різних суспільних верств у всіх заходах у цій сфері. 

Отже, наголошуючи на відповідальності державних органів за істо-
ричну пам’ять і меморіалізацію Бабиного Яру та інших трагічних 
сторінок історії, постулюється статус цих зусиль на рівні 
державотворчих процесів. При цьому йдеться не про кристалізацію раз  
і назавжди сформованого наративу, а про готовність держави взяти на 
себе місію гаранта відповідних мнемонічних заходів та їхнього 
всебічного, повноцінного наповнення. 

Зважена, системна, науково вивірена комеморативна політика 
Української держави, зокрема в сегменті, що стосується історичних 
трагедій, об’єктивно сприятиме успішному процесу формування 
української політичної нації, консолідації багатонаціонального 
суспільства. Гідне вшанування жертв тоталітарних режимів, безумовно, 
відповідає комплексним довгостроковим інтересам української 
політичної нації і держави. 

 
Меморіальний контекст 
Меморіали та пам’ятники, що присвячені трагічним подіям 

минулого й ушановують пам’ять жертв масового насильства, 
порівняно нещодавно стали частиною культурного простору і традиції. 
Попри багатовікову традицію поваги до поховань в історії більшості 
народів і найбільших світових релігій, масові вбивства цивільного 
населення зазвичай не ставали предметом меморіалізації. Своєрідним 
каталізатором до усвідомлення у суспільстві необхідності публічного 
увічнення пам’яті безвинних жертв через спорудження меморіалів, 
музеїв, пам’ятників, запровадження комеморативних церемоній та 
інших практик стало масове насильство під час Першої, а особливо 
Другої світової війн, геноциду вірмен, Голокосту, війни у В’єтнамі, 
піднесення та падіння комуністичних режимів у колишньому 
Радянському Союзі та його сателітах у Східній Європі. 

До початку ХХ ст. місцем ушанування цивільних жертв війн або 
катастроф залишалися кладовища. Способом пошани були релігійні 
відправи, паломництво або будівництво різних культових споруд: 
церков, каплиць, могильних пам’ятників. Основні форми вшанування 
воїнів у світовій культурі розвивалися через спорудження пам’ятників 
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переможним війнам, окремим визначним героям (коронованій особі, 
полководцям та ін.).  

Однак після Першої світової війни стали очевидними саме 
суттєві обмеження символічної репрезентації, притаманної 
традиційному «пам’ятнику» (та й звичної практики зведення 
пам’ятників). У період між війнами постало гостре усвідомлення 
шоку, який пережило людство, і митці зосередилися здебільшого на 
намаганні відобразити біль втрат і травму, а не на звичному 
«прославлянні переможців» як виправданні війни. Традиційний 
арсенал мистецьких засобів зазнавав серйозної критики й перегляду. 
А вже після закінчення Другої світової війни все ясніших контурів 
набирає на одному рівні – ідея «зобразити незображуване», а на 
іншому – розуміння неможливості робити це традиційними засобами. 
Результатом стала метаморфоза пам’ятника від героїчних, 
самозвеличувальних образних ікон кінця ХІХ ст., які прославляли 
національні ідеали та тріумфи, до антигероїчних, часто іронічних  
і самокритичних концептуальних інсталяцій, що символізують 
національну амбівалентність та невизначеність світу кінця XX ст. 

Саме Голокост став головним імпульсом змін у культурі 
комеморації, підходах до меморіалізації (способах і формах).  
На подальший розвиток форм меморіалізації визначних подій 
минулого (як, власне, і на саме розуміння того, що вважати такими 
подіями) вплинуло, зокрема, усвідомлення західним суспільством  
у другій половині ХХ ст. поняття «травми». З травмою і Голокостом 
пов’язана концепція «контрмонумента» – як протиставлення наявним 
величним монументам (як правило, часів тоталітарних держав) або 
подіям, що зараз засуджуються, наприклад, колоніальним 
завоюванням. В іншому вимірі контрмонумент – це пам’ятник, який 
не прославляє історичні події минулого, а закликає визнати біль  
і страждання, які ці події спричинили. Найвідомішими прикладами 
таких контрмонументів є Меморіал убитим євреям Європи у Берліні, 
Меморіал на Єврейській площі у Відні, Меморіал ветеранам 
В’єтнамської війни у Вашингтоні, Національний музей-меморіал  
11 вересня у Нью-Йорку. У контексті пошуку нових форм особливого 
значення впродовж останніх десятиліть набула концепція «місць 
пам’яті» – символічних об’єктів, з якими певна група людей пов’язує 
свої спогади та цінності. Саме музейні й освітні установи відіграють 
важливу роль у тому, щоб зберігати нашу пам’ять та історію про ці 
місця і через 50 чи 100 років. 

Сучасні форми меморіалізації травматичних подій зорієнтовані 
на те, щоб не перевантажувати, «не лякати» людей. Як писала Сьюзен 
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Зонтаґ, «під лавиною картин жаху і насильства, які нас вразили  
і викликають обурення, ми поступово втрачаємо здатність реагувати. 
Співчуття, яке навантажується без міри, німіє». Здатність промовляти 
до людей, створювати відчуття жалю, порожнечі, неможливості 
повернути те, що сталося, у наш час є головною мовою місць пам’яті. 

Сучасна багатовекторна монументалізація пам’яті в Україні  
є свідченням не лише розмаїття поглядів на історичні події, зокрема 
на Другу світову війну, – вона відображає нелегкий процес пошуку  
в суспільстві загальнонаціонального символу пам’яті про неї. І саме  
у цій ролі може виступати меморіальний простір Києва як столиці 
держави та Бабин Яр як формат перетворення місця масштабної 
трагедії на місце спільної історичної пам’яті України. 
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Століття назад більшовицькі експериментатори спричинили 

черговий терор, але терор голодом, який для мешкаців Одеси  
і прилеглих територій став черговим випробуванням «на шляху до 
світлого комуністичного майбутнього». На думку вітчизняних 
дослідників, голод 1921–1923 рр. був спричинений низкою причин, 
серед яких виокремлють першу світову і громадянську війни та їхні 
наслідки, повоєнна розруха, злидні й епідемії, кількарічна посуха,  
а відтак і неврожаї. Однак, політична лінія РКП(б), спрямована на 
насильницьку реквізицію українського хліба, вкрай ускладнила умови 
й стратегії виживання населення пореволюційної Одеси.  

На початку 20-х років економічна ситуація в Одесі була 
кричущою, хоч одесити завжди були спроможні «викручуватися»  
у будь-якій, навіть такій складній і протирічивій ситуації, якою було 
життя в роки «воєнного комунізму» та у шлейфові за ними ранні роки 
«нової економічної політики» (далі – НЕПо).  
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Уже влітку 1921 р. в Одесі й прилеглому до міста повіті виживання 
стає вкрай проблематичним і надскладним. Політичні зведення 
інформаційного відділу Одеського губернського парткомітету від  
30 червня того ж року фіксують наступне: «Надій на врожай ніяких. 
Майже всі посіви загинули, за винятком кукурудзи і картоплі… 
Становище в повіті у продовольчому відношенні критичне. Населення 
голодує, особливо страждають діти, які потребують посиленого 
харчування. Населення виїжджає до сусідніх волостей і повітів, де 
передбачається добрий врожай, аби тільки заробити кусок хліба і корм 
для худоби. Худоба, через відсутність підніжного корму, також голодна, 
падає знесиленою і захлялою, спостерігаються повсюди факти епідемії 
курячої холери і масової загибелі птахів» [1, арк. 8]. Така ситуація 
змушувала одеську губернську владу виходити з критичної ситуації, що 
склалася в умовах хибної грабіжницької політики Кремля в умовах 
«воєнного комунізму». Нав’язування українському селянству 
комуністичних принципів розподілу, шляхом реквізиції продукції 
селянських господарств, викликало масове невдоволення як стихійного 
характеру, так і зорганізований збройний спротив з боку селянських 
мас. І хоча впровадження НЕПо у березні 1921 р. стало певним 
послабленням тиску на селянина, проте обмін між містом і селом на 
основі ринкових відносин, все ж ускладнювався не тільки наслідками 
політики партії більшовиків, і перш за все розкладковою 
хлібозаготівельною політикою, але й неврожаєм через засуху, 
післявоєнною розрухою й бідністю. У серпні 1921 р. стан посівів  
в Одеському повіті був кепським; через відсутність дощів поля зовсім 
не дали сходів. У зв’язку з повним неврожаєм в деяких приміських 
повітах губернії продовольче становище восени виявилося вже 
катастрофічним. Занепад зернового сільськогосподарського 
виробництва вираховувався самими ж губернськими чиновниками  
в обсязі 80% [1, арк. 25]. 

Одеський губвиконком намагався дещо покращити тяжку долю 
голодуючих, зокрема: шляхом відміни молочної й фуражної 
продовольчої розкладки, окремим особам і кооперативам, які почали 
виникати після впровадження непівської платформи, було дозволено 
до початку реалізації продовольчого податку здійснювати закупки 
продовольства для Одеси і повіту по всій губернії. Комітетам 
незаможних селян видали 5 тис. пудів зерна, а для постійно 
голодуючого населення було впроваджено планове забезпечення, 
розпочато організацію громадських їдалень. Одеському повітовому 
земвідділу було виділено 10 млн. руб. для боротьби з засухою та 
шкідниками. Це були вкрай мізерні гроші, враховуючи те, що 1 фунт 
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(409 г) монпансьє коштував 50 тис., а цукор, відповідно у такій вазі, 
коштував 140 тис.! 

Процвітала повсюдно підпільна торгівля, спекуляція, контрабанда, 
повсемісного розгулу набуло грабіжництво і бандитизм. «Чорний 
ринок» охопив місто: на Одеській підпільній валютній біржі станом на 
27 січня 1922 р. за 1 тис. румунських леїв давали 2 млн. 900 тис. руб., 
за 1 тис. німецьких марок – 3 млн. руб., за 1 американський долар –  
460 тис. руб., за 1 англійський фунт – 2 млн. 50 тис. руб. і так далі. 
Золото ж, зазвичай, цінувалося дорожче. Так, 20 золотих франків 
міняли за 1 млн. 600 тис. руб., за 10 рубльову золоту монету давали  
2 млн. 300 тис. руб., рубель срібний міняли за 70 тис. руб., золото  
у вигляді лому – 360 тис. руб., а золото за золотник – 400 тис. руб., 
срібні речі за золотник – 11 тис. руб., рубель срібний – 70 тис. руб., 
«миколаївські» 100 руб. – 70 тис. руб., а «миколаївські» 500 руб. –  
75 тис. руб., «керенки» – 20-ти рубльові купюри за 1 тис. давали  
20 тис. руб.  

Водночас ціни на продукти харчування, зокрема – крупи, борошно, 
солодощі та овочі сягали закосмічних величин. Борошно пшеничне 
мелене коштувало на базарі станом на 26 січня 1922 р. 1 млн. 850 тис. 
руб., стільки ж коштувало кукурудзяне борошно. Ціна за фунт темного 
хліба сягала 35 тис., 48 тис. коштував ситний хліб. Фунт м’яса коштував 
40–50 тис. руб., а свинина продавалася удвічі більше, соняшникова 
олія – 270 тис. за фунт, масло коров’яче – 120 тис., крупи: ячнєва, 
перлова, гречана коливалася у межах 40-48 тис. руб., квасоля – 17 тис., 
картопля – 30 тис., цибуля – 60 тис. Солодощі (монпансьє) коштували – 
50 тис. руб., цукор-пісок – 140 тис. Засоби гігієни, мило – 35 тис.,  
а зелене мило (трав’яне, запашне) – 80 тис. Дрова дубові – 80 тис. за 
пуд, соснові – 100 тис., керосин – 20 тис. за фунт [2, арк. 12]. Не кожен 
сьогодні може уявити таку ситуацію, враховуючи переповненість 
поліць супермаркетів чи колосальний вибір на базарах. Однак у той час 
виживати було надто складно тому стратегії виживання у кожного були 
власні і часом анормальні, тобто поза нормою. Найстрашнішим проявом 
девіантності голодної людини був канібалізм. Сотні випадків смертей 
від голоду на прикінці 1921 р. спричинили вбивства та розчленування,  
а іноді й продаж людського мяса. На понад 30 випадків людожерства 
звертав увагу у доповіді «До казуїстики людожерства» на засіданні 
Одеської комісії по боротьбі з наслідками голоду одеський професор-
психіатр Л. Айнхенвальд [3, арк. 8]. 

Політична ситуація в Одесі й губернії, як свідчить документ 
датований 11 квітня 1922 р., «все більше загострюється…», «влада на 
місцях займається розкраданням державних продуктів, що вкрай 
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озлоблює голодуюче населення, явище це повсюдне» [2, арк. 43]. 
Сутність поточного моменту сама ж комуністична влада розглядала 
«під кутом зору посиленого економічного лиха й зростаючого  
з кожним днем голоду» [4, арк. 37]. На першотравневі свята 1922 р. 
серед робітників міста переважали вибухові настрої: зокрема, «серед 
співробітників Наркомзв’язку, на Четвертому держзаводі та інших 
підприємствах панують у різкій формі страйкові настрої». Рівнодушно-
ворожий настрій спостерігався перш за все через: - дорожнечу на хліб 
(1 фунт коштував 230 тис. крб), – голодну смерть містян (на території 
2-ї Раднарлікарні накопичилося більше 400 трупів померлих), – у місті 
поширювалася епідемія холери (станом на травень 1922 р. 
зареєстровано 28 випадків захворювання, з яких 50% померло). 

Між іншим, питання політичного життя, зокрема вибори до 
міськради, не так вже й цікавили робітників як, насамперед, 
повідомленя про багаточисельні смерті на вулицях і залізниці від 
голоду й холоду. Навіть робітники Єпархіального свічного заводу, 
будучи незадоволеними оплатою праці, влаштували страйк і свого 
таки добилися [4, арк. 15].  

Губернська комісія допомоги голодуючим (губкомдопгол), 
звітуючи про свою діяльність за період з 17 березня по 17 квітня 
1922 р. зазначала, що своїм основним завданням бачила турботу про 
голодуючих дітей. Хоч як не цинічно виглядає звітування, все  
ж більшовицькі лідери у губернії не набралися сміливості визнати, що 
саме політика їхньої більшовицької влади, спричинила голод. Навпаки 
хизувалися успіхами, приписуючи собі заслугу в організації 
різноманітних їдалень, пунктів для харчування, видачі продуктових 
пайків, медикаментів тощо, зокрема при Американській адміністрації 
допомоги (АРА). В Одесі з грудня 1921 р. ця структура стала однією  
з найбільших допомогових організацій на півдні УСРР. У першому 
кварталі 1922 р. планувалося відкрити пункти для 30 тис. голодуючих 
дітей, з яких 10 тис. мешкали в Одесі. Для цих потреб було виділено  
у вигляді займу 500 млн. руб. Станом на квітень 1922 р. в місті було 
зареєстровано 8 тис. дітей, які потребували інтернування у спеціальні 
табори і 30 тис. – потребували харчування. Проте, вдалося надати 
допомогу лише 1173 діткам, яких було спрямовано в тимчасові 
інтернати до різноманітних закритих установ (при учбових комбінатах, 
військових частинах, військовому клінічному шпиталі, губернській 
міліції, гарнізонних пекарнях і шпиталях, приміських сільських 
таборах, дитячих будинках тощо), де вони були забезпечені 
необхідним пайками та обідами.  
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Значний роль у боротьбі з голодом виконували міжнародні 
філантропічні організації, основною діяльністю яких була організація 
їдалень і розподіл посилок: АРА (зокрема, Український відділ АРА, 
відкритий в Одесі на чолі з полковником В. Гровом), Джойнт (Амери-
канський єврейський об’єднаний розподільчий комітет Джойнт), Місія 
Нансена (Місія допомоги Ліги Націй), Європейська студентська 
допомога (ЄСД) та інші. На кінець літа 1922 р. в Одеській і Миколаїв-
ській губерніях АРА відкрила 820 їдалень, де харчувалося майже  
200 тис. дітей і 1045 дорослих. На початку 1923 р. Джойнт разом  
з АРА через «Одеський офіс» передали нужденним понад 15 тис. поси-
лок. У середині 1922 р. в Одесі безкоштовне харчування забезпечувала 
Європейська студентська допомога, яка зорганізувала 3 постійно діючі 
їдальні, де стабільно харчувалися 2731 особа [5, с. 8–9].  

Попри допомогу іноземців, все ж значне число дітей і престарілих 
людей залишалися кинутими напризволяще. На весні 1922 р. лише 
75% дітей отримали допомогу із запланованої на травень-місяць. У цей 
же період найбільше продуктів харчування, борошна, круп, зерна тощо 
було видано Одеському комдопголу – 27568 пудів, наросвіти –  
2050 пудів, губздороввідділу – 826 пудів, губвідділу праці – 605 пудів 
та ін. [6, арк. 47–49]. 

Початок 1923 р. не приніс покращень, а голод тільки 
посилювався, що продовжували визнавати у інформаційних звітах 
очільники Одеського губпарткому. Тільки в Одесі й Одеському повіті 
голодувало 99815 осіб, з них – 44783 становили діти, безпритульних 
дітей – 4 тис. Влада, намагаючись організувати харчування, 
забезпечила цю можливість лише для 81 тис. 132 їдоків  
у 121 їдальні [7, арк. 36]. Та й то, зробивши прості арифметичні дії, 
можна зазначити, що кожна їдальня мала забезпечити хача б разове 
харчування в середньому для 670 осіб(!), що, на нашу думку, було 
мало ймовірним і нереальним перебільшенням.  

Голодна ситуація в губернії й особливо в Одесі, хибна політика 
більшовиків щодо забезпечення міста хлібом та іншими необхідними 
продуктами харчування на початку 1922 р. призвела до катастрофічного 
становища і в Одеській православній єпархії. Очільник єпархії навіть 
дозволив усім церковнослужителям розійтися до селам. Духівництво 
невтомно випрошувало відповідні документи на відрядження до сіль-
ських приходів, де були вільні пастирські місця, що, власне, й смиренно 
задовольняв архієрей [8, арк. 8]. 24 січня того ж року самими праців-
никами єпархії було розібрано архів консисторії, через те, що почасті-
шали крадіжки паперу з церковної установи, до того ж, кожної ночі 
розтягували ставні та двері приміщень консисторії задля обігріву житла.  
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Розбирання й руйнування будинків в Одесі в період голоду  
й холоду, між іншим, стало загрозливим явищем. Міська влада 
намагалися зупинити грабування, зобов’язавши каральні органи під 
особисту відповідальність керівництва передавати затриманих 
ревтрибуналам. Останні розглядали справи про руйнування будинків 
заради дров у відкритому режимі на судових засіданнях й переважно 
на окраїнах міста. Міліцією тільки влітку (в червні-місяці 1922 р.) 
було вилучено понад 980 пудів дров із розібраних будівель, серед 
яких були й церкви [8, арк. 129]. 

Вкрай тяжким було виживання літніх і немічних православних 
священнослужителів, які перебували на утриманні архієрейського 
дому. Становище їх, як зазначав чиновник у довідці за 29 січня 1922 р., 
«жахливе: вони буквально голодають» [8, арк. 8]. Продовольча скрута 
настільки охопила архієрейський дім єпархії, що до сусідньої 
Подільської губернії було направлено два монаха, які мали обміняти 
церковне начиння й культові речі на продукти харчування [8, арк. 17]. 
Настрій монахів Михайлівського жіночого монастиря в Одесі теж був 
пригнічений через голодне життя, викликане низькою доходністю 
дуже незначного монастирського господарства, яке перебувало  
у володінні обителі у вигляді землі на хуторі під Одесою. Улітку 
1922 р. через неврожай, «у монастирі ані хліба, ані продуктів не було». 
Іноді монахи під час літургій здійснювали панахиди «за упокій душ 
вбитих новопредставлених». Під час моління в церквах поміж 
прихожанами часто було чутно розмови про голод і дорожнечу. 
Віруючі, пояснюючи це Божим покаранням за людські гріхи, 
«пророчили, що скоро народ буде нападати один на одного  
і грабувати» [8, арк. 63]. Саме таку поведінку й визначав згадуваний 
нами вище психолог Л. Айхенвальд, звертаючи увагу більшовицького 
керівництва на те, що «наукові тлумачення людожерства 
(антропофагія, некрологія, канібалізм) безсилі вичерпно  
і несуперечливо пояснити це жахливе явище мутації люської психіки 
та соціальної деградації» [3]. 

Деградація соціальна проявилася не тільки у людожерстві, але  
й в нанесенні владою удару по духовній культурі і Церкві. Атеїсти, 
прикриваючись намірами спасти голодних, використали момент  
і розпочали підступну кампанію по вилученню церковних цінностей  
і майна. Намагаючись хоча б гіпотетично перевести награбовані владою 
церковні цінності у гроші, рівнозначні досліджуваному історичному 
часу спробуємо отримати приблизну суму, яка могла бути використана 
задля закупівлі хліба і могла бути спрямована для голодуючих містян та 
мешканців пригороду Одеси. Звичайно ж наші підрахунки  
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є припущенням, оскільки ціни на хліб та інші продукти різко зростали 
буквально щоденно. Наприклад, напередодні Першого травня 1922 р. 
ціна на 1 фунт чорного хліба зросла до 230 тис. руб. [8, арк. 265].  
Якщо ж 1 пуд = 40 фунтів, 1 фунт = 96 золотників1, а 1 золотник = біля 
4,26 грама, то більшовики реквізували у церковних громад приблизно 
4,3 кг срібла і 74,5 г золота. Відштовхуючись від ціни – 35 тис. руб. за  
1 фунт, наприклад, на темний ячмінний хліб на «чорному ринку» Одеси 
у 1922 р., можна припустити, що органи по боротьбі з голодом 
(комдопгол) могли закупити на вилучені дорогоцінні метали, зокрема за 
срібло, лише 17 038,1 фунтів чорного хліба. Якщо тодішній 1 фунт мав 
0,409 кг, то це виглядає як 41657 кг, тобто лише 41 тона 657 кг (!).  
А голодуючих значилося на початок 1923 р. в межах Одеси і регіону 
біля 100 тис. осіб, з яких, до того ж, понад 44 тис. становили діти. 
Проста арифметична дія дає нам можливість зрозуміти, що кожна 
людина, яка потерпала від голоду, могла б гіпотетично отримати лише 
0,416 кг, (416 грамів), так необхідного для життя хліба. Та й те не відо-
мо чи отримала взагалі, враховуючи масові крадіжки, спекуляцію, 
зловживання чисельної армії чиновників і партноменклатурників.  
Влада більшовицька на місцях не дуже переймалася проблемами 
голодного народу, оскільки перед нею стояла інша мета – «замість 
релігійного світорозуміння поставити струнку комуністичну наукову 
систему» [9, арк. 14], яка витіснить врешті-решт Церкву із радянського 
соціуму.  

 
Джерела та література: 

1. Зведення інформаційного підвідділу, відділу управління губвиконкому 
про політичний і економічний стан губернії. 29 червня – 29 грудня 1921 р. 
Держархів Одеської області. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 265. Арк. 8. 

2. Інформаційні звіти губкому КП України, бюлетені і зведення 
губернського політичного відділу про політичний і економічний стан  
в губернії. ДАОО. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 389. Арк. 12. 

3. Назарчук І. Те, що передувало Голодомору: повстання на півдні України // 
radiosvoboda.org/a/28867988.html 

4. Двотижневі політико-економічні огляди. Губінформації ОГЧК. ДАОО. 
Ф. 3. Оп. 1. Спр. 394. Арк. 37. 

5. Михайловський Т.О. Діяльність міжнародних організацій на Півдні 
України (1921–1929 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. канд. іст. наук : 
07.00.01. Миколаїв, 2018. С. 8–9. 

                                                 
1 Золотник (маленька золота монета), свою назву бере від золотої монети, яка була  

в обігу ще в часи Київської Русі і в подальші періоди. Від 1899 р. відповідно до 
«Положення про міри й ваги 1899 року» – 1 фунт = 0,4095124 кг, отже, 1 золотник = 
1/96 фунта, тобто приблизно 4,26575417 грама. 



223 

6. Протоколи, звіти, доповіді і листування особливої губернської воєнно-
продовольчої комісії, губернського продовольчого комісаріату, комітету 
допомоги голодуючим, інструкція районним уповноваженим уряду 
РСФРР і газета американської адміністрації «Допомоги», постраждалим 
від неврожаю. 17 березня – 27 жовтня 1922 р. ДАОО. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 437. 
Арк. 47-49. 

7. Інформаційні звіти і закриті листи губкому в ЦК КП(б)У і ЦК ВКП(б) про 
політичний і економічний стан губернії. 23 січня – 4 грудня 1923 р. 
ДАОО. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 584. Арк. 36. 

8. Інформаційні зведення, бюлетені і огляди ОГЧК про політико-
економічний стан губернії. 1 січня – 27 грудня 1922 р. ДАОО. Ф. 3. Оп. 1. 
Спр. 393. Арк. 8. 

9. Постанови, інструкції, циркуляри ЦК РКП(б) про чистку партії, діяльність 
кооперації і фракцій у профспілках, організації партійної роботи серед 
робітників освіти (просвещения), постанови антирелігійної пропаганди, 
демобілізація з армії і ін. питання. 26 травня – грудень 1921 р. ДАОО. 
Ф. 3. Оп. 1. Спр. 194. Арк. 14. 

 
 
 

UDC 93/94 (045) 
 

ROMANIAN NATION-BUILDING IN THE INTERWAR PERIOD: 
SOME CONSIDERATIONS ON THE RELATIONS  

WITH THE RUSSIAN AND THE UKRAINIAN COMMUNITIES  
IN SOUTHERN BESSARABIA 

 
O.M. MITU 

PhD Candidate in History, 
«Dunărea de Jos» [Lower Danube] University, Galaţi 

(Romania) 
 
When the eastern half of Moldova went under imperial governance in 

1812, some of the first civilians to settle in Southern Bessarabia were Slavs 
fleeing from religious persecution [1, ff. 30, 31, 33–37]. The region was 
then gradually colonized with land-workers: Russians and Ukrainians, but 
also Bulgarians, Gagaouz, Germans, and others more. Both naturally 
(through cohabitation) and by social construct (through external 
intervention), most of these populations – but we refer to the first two in 
particular – came to share many cultural components while remaining 
separated in terms of political and economic power. A little over a century 
later, when both communities found themselves under new, Romanian 
socio-political regulations, they did not come together easily in order to face 
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the moral and practical negotiations with the new governance. This fact was 
just as problematic to them as it was to the central power. Although they 
anticipated the political opposition of the Russian and Ukrainian elite, 
Romanian national authorities had thought that the lack of a strong social 
(political, cultural, economic) infrastructure within the rural communities 
would sensitize these peoples to the process of identitary standardization. 
Despite this expectation, Russian and Ukrainian peasants, which were 
profoundly traditional in their beliefs and social customs, resisted the 
elements of cultural integration. The Lipovans in Southern Bessarabia, for 
instance, who were described by the new administration as being poor 
peasants, «harmless and peaceful, hard working, seeing to their agricultural 
and traditional life», not interested in political affairs and therefore not 
dangerously vocal in this respect, were also described as being «Russians to 
the core, very resistant to [cultural] assimilation», not interested in schooling 
as they saw it as a deviation from traditional life, but interested in 
safeguarding the Russian language for future generations [1, ff. 44, 55, 56]. 
In its turn, even if it did not have a strong political structure to represent its 
interests, the Russian elite remained unfavourable to integration, arguing 
that its attitude was reasonably defensive because «ever since Bessarabia 
was united with Romania all the public servants and even civilians which 
came [to the province] from the Old Kingdom were always hostile towards 
anything Russian» [2, ff. 14, 14v].  

The reserve that Romanian authorities had towards the elements and 
beneficiaries of the previous cultural regime was visible in their incapacity 
(or unwillingness) to strategically discern between the Ukrainian and the 
Russian populations, although the two communities had slightly different 
attitudes concerning their relation with the former cultural customs. This 
separation emerged in the context of Romanian authorities partly accepting 
the re-nationalization of schools and churches in the first years after the war 
as part of a «sanitary» strategy against Russification and as a transition to 
Romanian cultural regulations. Thusly, while both ethnic elites strongly 
argued that local communities should have the right to freely choose the 
language they would use in educational and religious activities, the Russian 
side seemed to count on the fact that its pre-war authority as well as social 
inertia would drive many to keep declaring Russian as their mother-tongue 
(or at least this was the Romanian interpretation of the fact), while the 
Ukrainian side in Southern Bessarabia (or at least a part of it) had the 
equally strong desire to actively distance its people from Russian culture and 
politics. Many of its members stood for de-Russification, for deconstructing 
the assimilation that had been obtained by the Empire. They therefore tried 
to make use of the Romanian policies, that tried to disengage minorities 
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from the cultural models of their previous governance as a path to 
integrating them in the interwar national program. Ukrainians asked for the 
establishment of schools in their own language, not in Russian, and argued 
in favour of «compelling» their fellowmen in rediscovering their true 
cultural roots [see one of their memoirs to the Romanian government  
in [3, pp. 198-205]. These attempts would be opposed by the rural Ukrainian 
population itself, which, just as the Romanian one, had been taught by the 
imperial regime that its mother-tongue was of an inferior cultural quality. 
Therefore, anyone who strived to give their children a respectable education 
thought that they could only obtain it through the Russian language. 
Because of this pre-war defaimation of their own cultural elements, 
Ukrainian peasants often objected the introduction of ethnic languages in 
schools, and were just as reserved towards that part of their elite which 
proposed their own national language for educational activities as they were 
reserved towards the Romanian system that was asking them to stop using 
the language of the old State and to learn and use its language instead. 

Southern Bessarabia’s social environment was so complex and 
strained, and the attitudes of minoritarian peasants, on one side, and their 
elites, on the other, were at times so different from one another, that 
Romanian authorities sometimes recorded contradictory reports on the 
state of things. Ethnic intellectuals were always invariably and sharply 
judged: all Russian and Ukrainian leaders were suspected to be unfriendly 
and considered to be dangerous for the Romanian system. Hostile 
sentiments towards anything Romanian quickly became their primary 
characterization, and many of them were accused of having various 
degrees of Communist affiliation [3, f. 41v; also see 3, p. 143]. Admi-
nistrative testimonials were only slightly customized when concerning the 
folk. Some official documents stated that Russian and Ukrainian peasants, 
in contrast to their leaders, were being respectful of the new 
administration [9, pp. 312-313, 354–355]. ЇOther authorities, at the end of 
the interwar period, would even venture to say that Lipovans had come so 
far as to be mistaken with the Romanians «with which they had been living 
alongside for centuries» [1, f. 22]. These considerations had some truth in 
them, but only concerning the profound traditionalism, religious practices, 
and some social customs that they shared through their rural character. 
They did not have any other basis, at least none in a cultural ori civic 
inclination. Nevertheless, such remarks were exceptions from the 
consensus that Russian and Ukrainian peasantry were only passive while 
entertaining «animosity against everything that is Romanian», just like 
their elites [3, f. 309], an enmity that wasn’t always visible but that would 
presumably surface every time it had the opportunity or support. 
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Encouragement for disconsidering the authority of the State and its 
ethnic majority was considered to be any action that made use of «the full 
liberties for social traditions, language, and press» that the Romanian 
administration regarded it was generously providing for minorities (but 
that minorities weren’t supposed to employ, apparently) [4, f. 159]. The 
fact that Russian and Ukrainian intellectuals in Southern Bessarabia 
«dared» to either maintain or to try to develop their own socio-cultural 
infrastructure through press, conferences, popular celebrations, etc. (the 
exact tools Romanians were using in their own attempt at identity 
revitalization) was seen as a capital offence because these activities 
stimulated the use of ethnic languages, of the old Orthodox calendar, and 
the formation of «opinions and principles» that maintained the identitary 
sentiments of minorities. Any such manifestation was, according to the 
Romanian administration, proof of hostility (nota bene: we are not 
discussing the existence or dimensions of Communist/irredentist 
movements, only the competitive confrontation of social-building 
objectives). Responsible for these antagonisms were considered to be, as 
said before, ethnic intellectuals or elite members which, by encouraging 
cultural initiatives inherent to their own communities, presumably 
boycotted Romanian initiatives and «creations» [4, f. 159]. 

The State concentrated much of the energy of its institutions for social 
surveillance, control, and sanction – such as the Police – upon the 
individuals which more or less officially conducted these parallel processes 
for modelling the social and cultural identities for the communities in 
Southern Bessarabia. For instance, attention fell upon Grigore [Hryhoriy] 
Sereda, Ukrainian leader, native to Plahteevca (also known as Curudere), 
one of the larger settlements in Akkerman county, with a predominantly 
ethnic population in spite of its new Romanian name, Plătăreşti [out of 
8,345 souls, Plahteevca was home to 8,157 Ukrainians, 83 Russians, 30 
other ethnics, and only 48 Romanians; see 8, p. 124]. Sereda had official 
capacities at the popular bank, the local chapter of the Peasants’ Party, and 
the local branch of the cultural center. He had the support of his brother-in-
law, the Romanian teacher Mircea Ispir, a relationship which proved to be 
very important for the interpretations that authorities were to give to his 
actions. Grigore Sereda came into the attention of the Police in mid-1930s, 
when he was named alongside some other dozen people as being 
responsible for the sheltering of popular Ukrainian identity. Moreover, 
Plahteevca itself was seen as one of the centers for the Ukrainian irredentist 
movement [5, ff. 1-1v, 212]. Described as being «trusted and loyal» to 
Sereda, «most of them the worst behaved of the village», «known as having 
Communist sentiments», many of those surveilled by the authorities were in 
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fact public servants, teachers, merchants, doctors from Plahteevca or its 
surroundings, guilty for using «speech, ethnic clothing, schools, churches, 
Ukrainian popular celebrations» for the revival of the cultural identity of 
their own community [6, f. 17]. In other words, the small elite group that 
Sereda was a part of was acting in its own social space in the same manner 
in which Romanian intellectuals did (or were supposed to do) in theirs: they 
gathered the peasantry around them, they publicly read out and explained 
the contents of newspapers, they debated the universal issues of land reform, 
taxation, etc. For the authorities, some of the most upsetting actions that 
Sereda and his collaborators (including the Romania Ispir) undertook were 
the incentives they gave the community to listen to its local elite and to ask 
for its guidance. What came as an inconvenience to the national mission 
(mind you, not to all of the Romanian administration) was therefore the fact 
that Sereda was outlining as a leader which slowly defined Ukrainian public 
opinion in Southern Bessarabia, by giving it a reference point, a mental 
support and a practical backing that endangered expectations concerning the 
introduction of Romanian values and principles into a minority community 
which didn’t have, at the time, much of a social infrastructure.  

As a consequence, although it had, by all appearances, moderate and 
peaceful manifestations, being primarily interested in the same salvaging 
process for popular conscience as the Romanian intellectuals were trying to 
obtain within their own regional population, Grigore Sereda’s movement 
was entirely disapproved of by State authority, subjected to pressure and 
chicanery. The Gendarmerie and the Security (Siguranţa) in Southern 
Bessarabia followed the actions of these local personalities in detail. What 
they omitted to do in their official reports on the matter was to include 
observations on the fact that their social activities had more to do with the 
nature of the rural environment and the needs of the agrarian population, 
and less to do with irredentist opposition towards State authority. 
Moreover, it would have been fair for local authorities to keep in mind 
that, as long as they were conducted by the political opposition or if they 
contradicted the singular authority of the administrative Center, these types 
of interactions with the common folk were being disfavoured even when 
they took place within the Romanian community. Under such conditions,  
a piercing insight would have seen that the popular lectures held by 
Grigore Sereda concerning the land issue or the abuses of tax perceptors, 
or those held in both Romanian and Ukrainian by Mircea Ispir [5, f. 2] 
were less in connection with the irredentist and Communist ideas that they 
were being charged for, and more in relation with the process of renewing 
cultural, social, and political relationships after the war. 
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Because its involvement could not bring any real use to the process, 
minoritarian or mixed communities morally excluded the State from this 
renewal of their internal and external relations. This created a discomfort 
that was evident in the attitude that national authorities held towards the 
social representativeness gained by characters such as Sereda. It was 
therefore emblematical that the Police and other similar entities did not only 
take notice of the fact that Sereda supposedly encouraged the Ukrainian 
peasantry in Southern Bessarabia towards political and cultural opposition, 
but that he got involved in organizing the help needed by local communities 
in the crisis that periodically swept the region after harmful natural events 
such as floods or severe droughts. Sereda was blamed for collaborating with 
Ukrainian associations from Bukovina in bringing much needed food 
reserves into Budjak, «taking advantage» of the famines (like the one in 
1935) in order to resume previously broken contacts with their leaders, as 
well as for distributing these provisions «by his own will» to the people, 
thereby strenghtening his social image in the detriment of Romania 
authorities [5, f. 2; 7, f. 2]. Sereda himself, as well as the Ukrainian press in 
Bukovina wrote about the suspicions and the constant surveillance that the 
national military institutions kept on him during these activities [5, f. 52]. 
The third essential dissatisfaction of the governmental administration thusly 
became clear: the belief that minorities from Southern Bessarabia were 
consolidating their irredentist positions by hiding their illegal contacts 
behing humanitarian actions, actions that the State itself knew (but perhaps 
did not want to admit) that it hadn’t the capacity to fully take over in order 
to cover the basic necessities of its citizens. 

Another major nuisance for the national administration was the fact that 
the tools of its cultural program were being «contaminated» by the ingress 
of minorities/the image of alterity within the Romanian cultural centers. 
From the standpoint of the national apparatus (although not from all of its 
members), the role of minority was to let itself be educated in the manners 
of the majority, to be a passive audience for the social, cultural, and civic 
lessons that it was being taught through centralized institutions.  
As a symbol, the cultural center was rarely open towards alterity. It was 
subjectively an environment for the consolidation of the most profound 
Romanian sentiments, while minorities were supposed to be „remodelled” 
through School, Army, Church, etc. On another hand, the objective 
reasoning was that the Romanian cultural center did not usually manage to 
gain representativeness in the eyes of ethnics, not as long as it concentrated 
exclusively on the articulation of cultural elements of the majority. 
Exceptions were very rare, and they depended on the flair of local elites. 
Either by choice or by necessity, the image of the Romanian cultural center 
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therefore remained «untainted» by the complications and the perils of 
multiculturalism. Even so, in multiethnic communities in which life had 
gone on peacefully for decades, local elites sometimes collaborated for 
introducing the peasantry to the social, cultural, political, economic context 
of the new State. This happenned especially in those local organizations in 
which the coordinators of cultural activities understood the need and 
benefits of managing heterogeneity instead of ignoring or repressing it.  
If these opportunities were sometimes acknowledged by some civil 
authorities (cultural, religious) in Southern Bessarabia, they did not align 
with the functionality and the vision of law and order authorities. Instead, 
when intercepted, these types of inter-ethnic relations were seen as screens 
for illegal activities [see 5, f. 1v]. Any Romanians implicated were classified 
as traitors to their nation. Such were the circumstances in which the 
Ukrainian Grigore Sereda and the Romanian Mircea Ispir from Plahteevca 
found themselves in the mid-1930s. Morally, they were found equally guilty 
for their kinship and their socio-cultural collaborations. The fact that Sereda, 
an ethnic and a self-declared Ukrainian nationalist [9, p. 203], was the 
official leader of the local cultural center only aggravated the sense of 
wounded pride of the Romanian cultural mission. Suspicion was even 
greater on account of the fact that minorities were trying to develop their 
own socio-cultural infrastructure, parallel to the one provided by the State. 
This again accentuated the belief that inter-ethnic partnerships with 
Romanian intellectuals were nothing more than tricks for hiding real 
intentions of impairing on central authority. In Plahteevca, for instance, 
Grigore Sereda had managed to initiate a small popular school for young 
peasants. Its activities mirrored those of all similar establishments. With its 
two dozen or so members, it was a limited endeavour, but it was seen as  
a front for irredentist politics by police authorities in Akkerman county, who 
thought that Sereda was using it as a stepping point for larger schemes, such 
as establishing Ukrainian schools in Southern Bessarabia or linking the 
regional elite to the Ukrainian party that was developing in Buko- 
vina [5, ff. 20, 80]. This sort of highly defensive interpretation was 
customary for interwar authorities, at least to those responsible for territorial 
and social security. It remained dominant, although local events and the 
popular state of mind in Budjak were clearly indicating the failure of 
prejudicial inflexibility in terms of integrating the multiethnic population. 
The centralized nationalization program was thereby refusing/failing to 
admit the usefulness of inter-cultural relations within the institutions that 
officially represented the moral authority of the State at a local level, as well 
as the fact that they oftentimes were the only chances for Romanian cultural 
elements to permeate the Southern Bessarabian communities.  
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Using these types of collaborations to hide averse plans continued to 
seem very probable to the Police, although the two regional Ukrainian elites, 
the one in Bessarabia and the one in Bukovina, did not really succeed in 
building strong connections over the interwar years. Moreso, authorities 
considered that the internal structure and anti-unionist tendencies of the 
Southern Bessarabian Ukrainians were not at all that well outlined compared 
to their Northern counterparts. The same consideration was put upon the 
Southern Bessarabian Bulgarians and those living in Dobrudja. Even 
moreso, at the end of the interwar period (1939) some authorities came to 
contradict their own previous examinations, stating that the Ukrainian elite 
from Akkerman county was not in contact with the one in Chernivtsi, and 
that Southern Bessarabian Ukrainians were non-combatant in nationalist 
pursuits, but rather eagerly awaiting the social betterments most recently 
promised by the central government in Bucharest [10, pp. 339–340]. If in 
the mid-1930s the suppression of minoritarian cultural activities was a 
ceaseless request from some authorities [see 3, pp. 354–355], in the political 
circumstances of 1938-1940 claims started to narrow down, seeking to 
obtain the support of ethnics. A newly-established Ministry for Minorities 
started acknoledging cultural rights and liberties that local authorities had 
been adversing only some years before: an official Russian-language 
newspaper, the re-opening of Russian public libraries in Kishinev and 
Izmail, the import and marketing of Russian literature, religious services in 
Russian, reintroducing Russian language as a study object in some 
Bessarabian highschools, admitting private socio-cultural associations, 
etc [1, ff. 2, 4, 6–11, 22, 46-49, 50–51]. To this point, we have found no 
indications on the particular situation of Ukrainians themselves, but we can 
deduce that they would have been given the same promises for their 
adhesion to King Carol II’s political project. 

Even before this partial balancing of interests between minorities and the 
political power of the majority, official notes on the notorious Grigore Sereda 
seemed to stop as fast as they had begun. Information on his life and activity 
before and after the mid-1930s is scarce and, in the absence of context, 
remains tributary to the interpretations given by State authorities. However, 
through their administrative scrupulosity, the latter retained a single but very 
consistent sample of this character’s reasoning and discourse. This text –  
a «Memoir on the issue of minority schooling for the Ukrainians in 
Bessarabia» [see 3, pp. 198–205 in full] – was found during a searching of his 
home in February 1934 at was attached to a report made by the Security 
Police of Akkerman county for the Regional Police Inspectorate in Kishinev 
on the movements of ethnics and the Ukrainian irredentism in Southern 
Bessarabia. In it Grigore Sereda very clearly illustrates – with a clarity that 
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State authority refused to acknoledge in its originator and in others like him – 
the state of socio-cultural identity within the Ukrainian population of interwar 
Southern Bessarabia, the relationship between it and the two opposite 
identity-building programs (imperial Russian and Romanian national), as well 
as the ambiguous and prejudicial effects caused by maintaining the 
application of socially-determinative strategies that had evidently proven non-
profitable in the past and that were incompatible with the modern views that 
Romanian government claimed to pursue in its postwar reconstruction of the 
national environment. Sereda thusly pleaded for the separation of Ukrainians 
from Russians and from confusions concerning their true identity, and for 
their integration in the new national corpus with the concurrent keeping of 
cultural rights for the majority and the minority. He underlined the same lack 
of social structuring within his ethnic community that had been observed by 
Romanian authorities, presenting it as both a deficiency and an opportunity 
for growth in a national partnership (simultaneously noticing the fact that the 
special circumstances of postwar administration in Southern Bessarabia did 
not help minorities in developing their own footings). In the end, Sereda drew 
attention to the fact that both parties, Romanian and Ukrainian, had  
a common antagonist (the imperial de-nationalization process) and that  
a respectful and responsible collaboration was essential for each of their plans 
and social wellbeing. 

These arguments were contradictory to the opposition that was 
assigned to Sereda in most Police reports. Not taking into account a natural 
level of partialism (otherwise well kept under control), Sereda’s letter 
seemed full of balance and clairvoyance. These traits make it difficult for 
the modern reader to distribute him in the role of an irredentist extremist, 
especially through comparison with the discourse and actions of other, 
truly oppositional characters from the socio-political scene of Southern 
Bessarabia or the rest of interwar Romania. Interpreted through the eyes of 
a more open and more daring administration, the text would have perhaps 
put Sereda in the light of being a useful partener, rather than a fervent 
enemy of the nation-building program. His reasoning had more points of 
connection with the principles and the socio-cultural politics of the 
Romanian State than with the anti-Union and anti-Romanian propaganda 
of which he was being accused of alongside all other Southern Bessarabian 
minority leaders. In fact, what transpired was a real interest for the 
longterm wellbeing of his own community, the understanding that willful 
subordinance to a (fair) State authority was necessary and just, the struggle 
to clear his people’s identity reflexes from those constructed for them 
under imperial rule. All of these elements could have been very profitably 
capitalized on by the State if the centralizing mentality of its politics had 
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been at least partially open to diversity. If his discourse had been carefuly 
processed instead of being ignored or blamed, the fact alone that  
a character like Grigore Sereda was willing to patiently and extensively 
explain the mentality and social reflexes of his people would have been  
a very useful tool for the integration program. Paradoxically, everything 
that Grigore Sereda communicated was in greater agreement with what the 
Romanian administration sought to achieve than many of the actions taken 
by the latter’s designated representatives, who often oversimplified the 
social realities of Southern Bessarabia by establishing that the Ukrainians 
were Russified, Russophiles, and Communists, when the truth was that 
their historical-formative situation was just as complex as that of the 
Moldavian Romanians, requiring careful and patient strategies.  

The lack of administrative intuition and flexibility in capitalizing on 
the knowledge and positive social influence of ethnic leaders in Southern 
Bessarabia would be evident in many other instances, the reshaping of 
community life remaining officially dependent on the direct and singular 
authority of the State. 
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În perioada comunismului migraţia românească a cunoscut două 

dimensiuni, una către exterior (ca formă de negare şi evitare a sistemului 
comunist) şi alta în interiorul frontierelor, ca efect al redistribuirii forţei de 
muncă şi al colonizării din raţiuni de dezvoltare industrială. Migraţia 
internaţională a avut un pronunţat caracter etnic şi s-a bazat, mai ales în a 
doua jumătate a perioadei, pe interese economice şi acorduri politice 
îndoielnice. 

Instaurarea regimului comunist a determinat o plecare masivă  
a persoanelor cu situație materială foarte bună (nobili, burghezi) sau  
a intelectualilor care nu erau de acord cu regimul comunist. Ei erau 
«vânați» de noul regim întrucât, conform ideologiei-marxist-leniniste, erau 
considerați asupritori și dușmani ai poporului. Totuși, această migrare 
masivă s-a oprit foarte repede pentru că s-au închis granițele.  

În lucrarea Inerţie şi schimbare. Dimensiuni sociale ale tranziţiei în 
România, Istvan Horváth [1] aduce în dezbatere subiectul mişcării 
migratorii în perioada comunistă, constatând că regimul comunist a 
exercitat un control sever asupra mobilităţii internaţionale a populaţiei, 
concretizat prin restricţia accesului la paşapoarte şi «anatemizarea» celor 
care îşi manifestau intenţia de a părăsi ţara şi a celor care, pe diverse căi 
legale sau nu, reuşeau să emigreze şi să se stabilească în altă ţară, de obicei 
una din blocul vestic.  

Analizând statisticile şi documentele specifice acelei perioade, în acest 
studiu se arată că emigrarea în perioada comunismului nu a fost deloc 
nesemnificativă [1], fiind determinată în special de factori politici 
(diferența de opinie) și economici (oferta redusă de bunuri și servicii, 
deprecierea monedei naționale și inflația). Principalele modalități prin care 
cetățenii români au putut părăsi țara în perioada comunistă au fost migraţia 
etnică (etnicii germani și evrei), migrația pentru stabilire (de exemplu, 
reîntregirea familiei), migraţia pentru azil sau refugiați. Dintre aceste căi de 
emigrare, cea mai semnificativă (ca volum) a fost migraţia etnică, mai 
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precis, emigrarea evreilor şi a germanilor din România, așa cum reiese din 
tabelul 1 [2] de mai jos. 

Migrația etnică din România are o cauzalitate multiplă. În literatura de 
specialitate, migraţia etnică este considerată un caz particular al migraţiei 
forţate, determinată de presiunile şi experienţele negative suferite în România 
de către o anumită minoritate etnică [1]. În plus, după al Doilea Război 
Mondial, mai multe state din Europa occidentală au avut programe de primire 
a muncitorilor imigranți. Însă, în 1973, acestea au fost sistate din cauza crizei 
economice produse de scumpirea petrolului produs în țările arabe. Cu toate 
acestea, migrația etnică a avut un regim special în unele țări.  

Studiind rolul etnicității în migrație, Rogers Brubaker consideră că 
migraţia etnică poate fi explicată şi prin atracţia reprezentată de ţara de 
destinaţie [3]. Unele țări de destinație, cum ar fi Israel şi Germania, au 
o anumită deschidere față de migranții etnici, implicându-se în asistarea 
politică şi economică a emigranţilor și în elaborarea de politici 
preferenţiale de acordare a cetăţeniei pentru coetnicii imigranţi din alte ţări. 
Ca atare, în perioada comunistă, majoritatea migranților se îndreptau spre 
țările dezvoltate [4], iar numărul repatriaților a fost nesemnificativ 
deoarece această migrație era permanentă. Acesta a fost contextul în care, 
în perioada 1948–1989, aproximativ 270 de mii de evrei au plecat din 
România în Israel, iar alții în Statele Unite. De asemenea, potrivit datelor 
statistice, în perioada 1977–1989 aproximativ 170–180 de mii germani au 
părăsit România, emigrând în Republica Federală Germană [3, p. 200]. 
Constatăm că deși autoritățile au impus un regim restrictiv, limitând 
posibilitățile cetățenilor de a călători pe plan internațional, în perioada 
comunistă s-a înregistrat un număr relativ ridicat de migranți români, 
predominând migrația permanentă și legală. 

Astfel, în perioada 1957–1989, 565.161 de cetățeni români (Fig. 1) au 
emigrat legal din România [5], migrația ilegală nefiind contabilizată. Mii 
de români au trecut ilegal țara, mai cu seamă Dunărea, pentru a ajunge în 
Serbia sau Ungaria, de unde, după o ședere temporară, sperau să meargă 
mai departe spre o țară capitalistă primitoare, deoarece înaintea anilor '90, 
statele din Vestul Europei, nu aveau o politică de expulzare a persoanelor 
din statele comuniste care ajungeau în Occident și cereau azil politic [6]. 
Astfel, migranții ilegali din România comunistă erau primiți în Europa de 
Vest, în timp ce în țară erau numiți «trădători» [7, p. 15]. 

 
1.1. Contextul amplificării potențialului migrator în a doua 

jumătate a deceniului 80 
Deși statele occidentale au adoptat o politică de azil deschisă pentru 

solicitanții de azil proveniți din Europa Centrală și de Est, mai ales 
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începând cu anii 1960, relativ puțini au reușit să apeleze la această 
instituție datorită politicilor restrictive de emigrare din ţările comuniste. 
Dar, începând cu anul 1980, numărul cererilor de azil depuse de către 
cetățenii români în statele din vestul Europei [5] a început să crească 
vertiginos (tabel 2). 

Printre cauzele care au generat creşterea cererilor de azil trebuie 
menționat şi contextul politic specific aproprierii sfârşitului blocului 
comunist, care a avut reverberaţii şi în cazul României. Pe măsură ce criza 
social-politică şi economică a României anilor ’80 se adâncea, recursul la 
propagandă şi ideologie devine tot mai prezent, iar regimul devine din ce 
în ce mai închistat. Din punct de vedere politic, regimul ceauşist era 
descurajant pentru cetățenii români atât datorită practicilor utilizate pentru 
a controla societatea, cât și a faptului că nu s-a raliat evoluţiilor politice, 
sociale şi economice din celelalte ţări ale blocului comunist, în care 
anumite forme ale liberalizării au condus la o viaţă publică şi cotidiană 
mult mai relaxată decât în ţara noastră [1]. De exemplu, în ultimele trei 
decenii de regim comunist, Ungaria a asigurat tacit pacea socială prin 
renunțarea la ideea utopică a constituirii unei societăți fără clase, la teroare, 
la investiții economice gigant în industria grea sau la construirea unor 
obiective supradimensionate. Aceste cheltuieli duc de regulă la sărăcirea 
populației, așa cum s-a întâmplat în regimul Ceaușescu [8]. Prin urmare, în 
timpul anilor ’80 oamenii au migrat atât din cauza situației critice  
a economiei cât și a celei politice, fără dorința de a se întoarce. 

În perioada 1980-1984 cetățenii români au depus 16.761 solicitări de 
azil în diferite țări din Europa, iar în perioada 1985–1989, numărul 
acestora a crescut la 36.281 [9]. Astfel, dacă în 1980 au fost depuse 2.864 
de cereri de azil de către cetăţenii români în statele din vestul Europei, 
numărul solicitărilor de azil depuse în 1989 a crescut de peste şase ori, la 
14.732 [9]. În decursul deceniului 1980–1989, dar mai ales începând cu 
1986, 53.042 de cetăţeni români au solicitat azil în Occident [9]. La aceştia 
se adaugă aproximativ 40 de mii de etnici maghiari, care, începând cu 
1987, s-au refugiat în Ungaria, unde, tocmai datorită situaţiei lor 
extralegale, s-a adoptat legislaţia necesară acordării azilului [1, p. 200]. 
Această creștere a solicitărilor de azil este un indicator al acumulării unor 
tensiuni majore în societatea românească, care au generat o creştere 
semnificativă a potenţialului migrator în rândul cetățenilor din România.  

Pe lângă contextul politic, o altă explicație o constituie contextul 
demografic, mai precis interzicerea avorturilor în 1966 și necesitatea 
integrării sociale a celor născuți după intrarea în vigoare a acestei legi. 
Potrivit lui Traian Rotariu, volumul cohortelor născute în a doua parte a 
deceniului ’60 a fost cu 50–60% mai mare decât al celor născute în prima 
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jumătate a deceniului respectiv [10]. Astfel, numărul nașterilor vii a crescut 
de la 273.678 în 1966 la 527.764 în 1967, iar acest ritm s-a menținut o 
perioadă de timp. Dificultatea integrării sociale și profesionale a acestor 
cohorte era amplificată și de înrăutățirea situației economice a populației, 
de instalarea sărăciei generalizate. 

Contextul economic era, de asemenea, defavorabil la începutul 
anilor’80, când România se confrunta cu efectele nedorite ale unei crize 
economice care îi puneau în pericol strategiile de dezvoltare pe termen 
lung. Programele de dezvoltare ale regimului comunist, concretizate în 
exploatarea la maxim a resurselor țării, raționalizarea consumului intern, 
reducerea datoriei externe și creșterea încasărilor din exporturi [11, p. 345] 
au afectat direct nivelul de trai al românilor. Orbit de dorinţa de a achita 
datoria externă, de a creşte rata exporturilor şi de a reduce drastic 
importurile, Ceauşescu nu fost interesat de sărăcirea generalizată a 
populaţiei. Oamenii obişnuiţi, nevoiţi să se lupte pentru a-şi câştiga 
existenţa, nu au rămas indiferenţi faţă de degradarea accelerată  
a nivelului de trai. 

Creșterea potențialului migrator al românilor poate fi explicată și prin 
descreșterea semnificativă, cu până la 40%, a bugetului alocat construirii 
locuinţelor [12, p. 315] în a doua jumătate a anilor’80. În plus, explozia 
demografică din anii 1967 are drept consecință parcurgerea unei perioade 
de criză a locuințelor generată de ajungerea generației respectivului boom 
demografic la vârsta formării cuplurilor familiale în doua jumătate a anilor 
’90. Locuirea este considerată din punct de vedere analitic ca fiind un 
domeniu reprezentativ al evaluării calității vieții, însă resursele necesare 
susţinerii acestui proces erau din ce în ce mai limitate. 

Pe de o parte, putem constata că motivațiile și cauzele migrației din 
perioada comunistă au fost determinate mai ales de sistemul social, 
economic și politic, dar și de natura psihologică de grup sau individuală. 
Dacă facem referire și la migrările ilegale, acestea capătă o importanță 
deosebită, deoarece erau influențate de insatisfacția socială, cenzură și 
oprimare. Pe de altă parte, tendințele (demografice, socioeconomice şi 
politice) care s-au manifestat pregnant în a doua jumătate a anilor ’80 au 
avut ca rezultat creșterea potențialului migrator al acelor categorii sociale 
insuficient integrate în structura societăţii româneşti, atât din perspectiva 
vieții private, cât şi a situaţiei socioocupaţionale. Incapacitatea sistemului 
politic din România de a promova politici publice eficiente sau perspective 
de viitor încurajatoare a generat o tendință ascendentă spre emigrare ca 
orizont de viață pentru mulți dintre cetățenii români. 

În timpul regimului comunist migrația internațională a fost strict 
controlată de către stat, de aceea a fost relativ scăzută ca volum, în 
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contextul în care doar unor categorii de cetățeni le era permisă mobilitatea 
peste granițele țării, indiferent că vorbim despre migrație sau călătorii în 
scop turistic. Cu toate acestea, minoritățile etnice (evrei, germani și 
maghiari) au fost clar suprareprezentate printre grupurile de persoane care 
au emigrat legal din România în perioada comunistă. Deși etnicii germani 
reprezentau doar 1,6% din populație în recensământul din 1977, acestea 
constituiau 44% din populația emigrantă între 1975 și 1989. Dinamica 
fluxurilor migratorii este un indicator semnificativ al acumulării unor 
tensiuni majore la nivelul societății românești, fapt ce justifică creșterea 
semnificativă a potențialului migrator al populației. Astfel că, odată cu 
schimbarea regimului politic de la începutul anilor 1990, mulți români au 
profitat de oportunitatea de a-și pune în aplicare proiectele de emigrare. 

 
Tabel 1. Structura etnică a populației emigrante (1975–1989) 
comparativ cu compoziția etnică a populației românești 
(recensământul din 1977) 

 
 Ponderea populației generale 

(recensământul din 1977) 
Ponderea populației 
emigrante (1975–1989) 

Români 87.0% 35.5% 
Germani 1.6% 44.2% 
Unguri 7.9% 12.8% 
Evrei  0.1% 5.5% 
Alții 3.3% 2.1% 

 
Fig. 1. Evoluția migrației românilor în timpul regimului comunist,  
1957–1989 

 
Sursa: OECD (1994) 
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Tabel 2. Emigrarea din România înregistrată oficial în perioada  
1980–1989 
Anul Emigranți înregistrați 

oficial 
Anul Emigranți înregistrați oficial 

1980 24.712 1985 27.249 
1981 20.886 1986 26.509 
1982 24.374 1987 29.168 
1983 26.300 1988 37.298 
1984 29.894 1989 41.363 

Sursa: OECD (1994) 
 

Fig. 2. Cetățeni români solicitanți de azil în țări din Europa 
occidentală 

 

 
 
Sursa: UNCHR (2001) 
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Питання колекціонування, меценатства, благодійності сьогодні  

є вкрай актуальними й турбують все більшу кількість вчених. Адже 
це дієвий спосіб розвитку, збереження та відтворення культури.  

Стаття присвячена висвітленню процесу розвитку колекціонування 
в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. як складової частини 
соціокультурної діяльності української інтелігенції. 

Авторки звертаються до аналізу творчої спадщини таких 
українських колекціонерів-представників української аристократії, як 
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Еммануїл Петрович Францев, Василь Андрійович Страдомський, Павло 
Іванович Харитоненко. 

На півдні України, в місті Миколаєві, однією із вражаючих 
особистостей у справі колекціонування наприкінці ХІХ  на початку 
ХХ ст. був Еммануїл Петрович Францев (ймовірно 1826, м. Одеса  
1909, м. Миколаїв)  видавець, громадський діяч, засновник 
природничо-історичного музею. Сім’я Францева німецького 
походження, оселилася в Одесі 1826 р. Голова сім’ї керував 
друкарнею. Ймовірно, що саме в Одесі у нього й народився син 
Еммануїл. 1848 р. родина відкрила приватну друкарню 
«П. Францева», а її власник  Петро Францев  став одним із 
найбільш успішних книговидавців в Одесі. Спадкоємець бізнесу, 
Еммануїл Петрович Францев, навчався друкарської справи  
в Лейпцигу, а після смерті батька, в 1884 р., почав і сам керувати 
друкарнею, але незабаром продав її та переселився до Миколаєва [12].  

Перебуваючи в Одесі, Е. Францев почав збирати натуралістичну 
колекцію. Це стало головною справою його життя, якій він присвятив  
40 років. Він купляв у моряків опудала екзотичної риби і мешканців 
південних морів, корали. У гірничопромисловців Уралу і Сибіру  
рідкісні матеріали. У колекціонерів-натуралістів  гербарії, колекції 
комах тощо. Збирач встановив тісні зв’язки зі спеціалізованими 
закордонними фірмами, які постачали йому для колекції раритетні 
експонати. Е. Францев фіксував і робив кваліфікований опис 
предметів. Так складалася експозиція приватного природничо-
історичного музею [13].  

Музей було влаштовано в особливому кам’яному приміщенні при 
будинку Е. Францева на вулиці Адміральській у Миколаєві. 1886 р. 
колекціонер відкрив свій музей для безкоштовного відвідування всіма 
охочими. Екскурсії в музеї стали обов’язковими для учнів навчальних 
закладів міста. За повідомленням одеських газет, музей містив велику 
кількість рідкісних екземплярів із царства тварин, рослин і мінералів. 
Відділи його рідкостей обчислювалися багатьма тисячами 
екземплярами. Так, одна тільки колекція метеликів містила в собі  
25 тисяч різних видів; вельми цінною була колекція коралів  
і черепашок-молюсків – понад 20 тисяч екземплярів.  

Доля Еммануїла Петровича виявилася трагічною. У серпні 
1909 р. Е. Францев помер при трагічних обставинах. За заповітом, 
колекція Францева була передана його рідними місту Миколаєву  
й розміщена в будинку на розі вулиць Великої Морської та Малої 
Морської. На честь покійного музей був названий музеєм 
Е.П. Францева [2, с. 94].  
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На жаль, у зв’язку з відсутністю належних умов для збереження 
експонатів у радянський час, частина експонатів була втрачена. 
Загинуло опудало гімалайського ведмедя, рідкісна колекція крабів, була 
сильно зіпсована масштабна колекція рогів тварин тощо. Однак значну 
частину цінних предметів старовини вдалося відновити та зберегти. 
Завдяки реставраторам, повернулися в постійну експозицію опудало 
пітона, панцир зеленої черепахи, чудовий омар американський та інші 
музейні раритети, які незмінно викликають захоплення у відвідувачів 
Миколаївського краєзнавчого музею, де вони сьогодні представлені. 
Колекціонерська діяльність Е. Францева високо оцінена миколаївцями. 
Творчість колекціонера стала яскравим прикладом загальнодержавного 
розвитку соціокультурної діяльності української інтелігенції кінця  
ХІХ  початку ХХ ст. 

Василь Андрійович Страдомський (1831, с. Семенівка Чернігівської 
губернії  1902, м. Миколаїв)  старший судновий лікар Чорноморсь-
кого флотського екіпажу. Після закінчення у 1855 р. Київського універ-
ситету потрапив на службу до Чорноморського флоту молодшим ліка-
рем. Брав участь у Кримській війні 1853–1856 рр., за що був нагоро-
джений двома медалями та орденом святого Станіслава [8, арк. 11 зв.]. 
У травні 1869 р. призначений ординатором до Миколаївського 
морського шпиталю. Працював учителем фельдшерської школи, 
лікарем в училищі для доньок нижчих чинів, слідкував за 
доброякісністю продуктів на Воєнному базарі в Миколаєві, був 
судновим лікарем, лікував мастерових і робітників Миколаївського 
порту. Крім офіційних обов’язків В.А. Страдомський виконував багато 
громадських справ. Під час морської служби побував у Греції, 
Туреччині, Закавказзі, Індії та інших країнах, збирав предмети 
старовини, мистецтва і взагалі цікаві речі. Першими експонатами його 
особистої колекції стали екзотичні мушлі та корали. Із Греції 
В. Страдомський привіз чудову археологічну колекцію. Мав велике 
зібрання документів XVI–XVII ст., серед них – грамота за підписом 
Київського митрополита Петра Могили, накази, укладені 
В. Корніловим, П. Нахімовим. Цікавився історією друкованого слова  
у Миколаєві, мав повні річні комплекти газет [14].  

Страдомський посідав різні медичні посади у закладах військово-
морського відомства. Плідно також працював у Товаристві морських 
лікарів міста, керував справами Миколаївської медичної каси, був 
одним із засновників і першим головою правління Миколаївського 
відділу Російського товариства охорони народного здоров’я [10].  

Маючи нахил до науки і літератури, В. Страдомський опублікував 
низку статей у столичній і місцевій пресі на медичні і просвітні теми.  
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У зв’язку із цим прізвище Василя Андрійовича можна знайти у книзі 
Л. Змійова «Російські лікарі-письменники». Також він знаходив час на 
співпрацію із громадськими організаціями Миколаєва. Був гласним 
міської думи, членом міської ради міської лікарні, головою товариства 
збереження і придбання [7, арк. 2 зв.], членом попічительства про 
народну тверезість, одним з організаторів технічного залізничного 
училища [8, арк. 40].  

І перебуваючи на службі, і вийшовши у відставку, 
В. Страдомський, як відомий лікар, високоосвічена людина  
і громадський діяч, брав активну участь у житті міста. Вів уклав 
хронологію Миколаєва, складав покажчик бібліографії відомих 
уродженців і жителів міста, займався вітчизняною історією. Він 
задумав і значною мірою здійснив велику працю зі збирання 
портретів і автографів багатьох історичних осіб, діяльність котрих 
якимось чином була пов'язана з південним краєм [11].  

Після смерті колекціонера його син, Борис Васильович 
Страдомський, передав частину зібраної колекції батька 
Миколаївському краєзнавчому музею. Зокрема, нумізматичну та 
археологічну колекції, книги та документи, предмети побуту ХІХ ст. 
Інша частина родинної колекції була розподілена між Московським 
історичним музеєм, музеями Севастополя і Чернігова [10].  

Павло Іванович Харитоненко (5.01.1853, м. Суми – 13.06.1914, 
маєток Наталівка Харківська губернія) – представник династії 
підприємців-цукрозаводчиків. Він захоплювався російським та 
західноєвропейським живописом, а також колекціонував ікони. 
Колекціонерська діяльність П.І. Харитоненка стала невід’ємною 
частиною художнього життя України та її культурних центрів [5].  

Колекція П. Харитоненка поділялася на чотири частини – 
західноєвропейський живопис, російський живопис, російська ікона  
і предмети російської церковної старовини. Свої мільйони Павло 
Іванович витрачав на покупку добротного живопису. Найбільше він 
цінував майстрів барбізонської школи. Найтонші за настроєм пейзажі 
Каміля Коро, Шарля Добіньї, Луї Ізабе колись були окрасою його 
особняка. Чудові були «Мандрівні музиканти» романтика Гюбера 
Робера, такого улюбленого російським дворянством. З особливою 
пристрастю П. Харитоненко і його дружина збирали російський 
живопис – і старий, і новий. З його зібрання в державні музеї 
перейшло багато відомих полотен: «Катерина Друга в Царсько-
сельському парку» Володимира Боровиковського, «Дівчинка  
в маковому вінку» Ореста Кіпренського, «Бурхливе море» Івана 
Айвазовського. Василій Верещагін, Леонід Соломаткін, Олександр 
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Іванов та багато інших майстрів живопису були представлені  
в колекції Харитоненка речами високого рівня. Було чимало й творів 
художників, сучасників збирача – Іллі Рєпіна, Василія Сурикова, 
Костянтина Сомова, Філіппа Малявіна, але це були речі переважно 
другорядні, куплені виключно для себе, для прикраси житлових 
кімнат. Подружжя Харитоненків стало збирати російський іконопис  
і предмети церковної старовини не без впливу художньої моди 
початку XX століття. Їх колекція вважалася свого часу однією  
з видатних. І.С. Остроухов приводив милуватися нею знаменитого 
французького художника Анрі Матісса [1, с. 331].  

 Згодом художня колекція Павла Івановича виявилася розділеною 
між маєтком Наталівка (сьогодні це с. Володимирівка, 
Краснокутського району Харківської області), Сумами та Москвою, 
де він мав власний особняк на Софійській набережній. 

Приватна художня колекція Наталівського маєтку формувалася 
на прихильності П. Харитоненка до нових стильових пошуків. Він 
підтримував молодих митців, захоплювався роботами представників 
«Союзу російських художників», до якого входили живописці 
Москви та Петербурга. Його кістяк становили Костянтин Юон, Абрам 
Архіпов, Ігор Грабар, Аркадій Рилов та інші. Атмосфера творчості, 
гостинності приваблювала до Наталівки Олексія Щусєва, Олександра 
Савінова, Сергія Коньонкова, Олександра Матвєєва, та Сергія 
Виноградова. Частими гостями у Наталіївці були брати Володимир  
і Микола Маковські. У маєтку Харитоненка В. Маковським був 
виконаний «Жіночий портрет» (1885) і «Портрет Бюссона, вихователя 
дітей П. Харитоненка» (1894). М.Маковський був представлений 
творами «Базар у Москві» (1884) і «На річці» (1885). У маєтку був 
написаний Ф. Малявіним і портрет господаря з сином (1911). Етюдом 
«В горах» (1884) представлено Г. Мясоєдова. Нові напрямки  
в мистецтві першого десятиліття відображено в «Золотій осені» 
С. Жуковського [9, с. 83].  

Багаторічна дружба пов’язувала П. Харитоненка з видатним 
майстром Михайлом Нестеровим. Перлинами зібрання 
П. Харитоненка були шедеври митця: портрет Н. Матвєєвої (1909 г.) 
В. Сурікова, «Дворик» (1891 г.) В. Полєнова, «Темний ліс» (1890 г.) 
І. Шишкіна [5, с. 31].  

У Наталіївці завжди було багатолюдно. У гостинних господарів 
любили відпочивати художники, музиканти, актори. В Наталіївці 
Павлом Івановичем Харитоненком було побудовано Спаську церкву 
(архітектор О.В. Щусєв). Будівля являла собою своєрідний музей 
давньоруського іконопису і церковного начиння. В колекції 
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знаходилися рідкісні дев’ять ікон, старовинні церковні предмети 
(лампади, килими, кадила тощо).  

Колекція ікон Павла Івановича Харитоненка вважалася третьою за 
значимістю в Російській імперії. У Київському національному музеї 
російського мистецтва експозицію іконопису відкриває ікона «Борис  
і Гліб» з Наталіївського зібрання, яка датується початком чи серединою 
ХІІІ століття [4].  

Після 1918 р. майже всі роботи П. Харитоненка були вивезені  
з Наталівки і зберігаються зараз у Третьяковській галереї та інших 
музеях. Роботи з колекції П.І. Харитоненка знаходяться також  
у постійній експозиції та фондах відділу дореволюційного мистецтва,  
у фондах відділу західноєвропейського мистецтва Харківського 
художнього музею [9, с. 82].  

Родзинкою особняка Харитоненків у Москві була картинна галерея. 
Вона була декорована у стилі Другої Імперії: позолочена різьба, 
дзеркала в золочених рамах. Окрасою зали був і є живописний плафон, 
де зображено струнний оркестр, який слухають кавалери і дами в одязі 
XVIII ст., а також два картуши над дверима. Вони були виконані  
в 1893 році французьким художником Франсуа Фламенгом, який 
спеціально приїхав до Москви на запрошення П. Харитоненка. 
Художник написав портрет господині дому, Віри Андріївни, який тепер 
зберігається в Ермітажі. На стінах особняка висів живопис зовсім 
іншого роду – це були пейзажі відомого французького художника 
другої половини XVIII ст. Юбера Робера, привезені Павлом Івановичем 
із Парижа в 1911 році. Колекціонеру вдалося зібрати цілу галерею 
чудових полотен, багато з яких сьогодні є гордістю Державної 
Третьяковської галереї, Державного музею образотворчих мистецтв 
імені О.С. Пушкіна, Державного Ермітажу і Державного Російського 
музею. Особняку на Софійській набережній теж випала честь зберігати 
шедеври світового живопису, в тому числі зарубіжних художників-
імпресіоністів. Гордістю господарів і перлиною цього унікального 
зібрання стало полотно І. Крамського «Невідома» [3].  

На жаль, колекція П.І. Харитоненка постраждала в роки Другої 
світової війни. Втраченими вважаються роботи: «Портрет старого 
Харитоненка», «Портрет двох дівчаток. Олена та Наталя 
Харитоненки» В. Маковського; «Дві корови» С. Виноградова,  
і, ймовірно, його ж «Інтер’єр церкви», що зображує Наталіївський 
храм, «Чорний собака» і «Жовта такса» М. Неврєва, «Карогнідий 
кінь», «14–19 червня 93 р.» С. Виноградова і «Білий кінь» (1885) 
В. Маковського, «Човник. Валаам» 1867 р. І. Шишкіна, «На морі» 
1894 М. Дубовського, «Берег моря» В. Орловського, роботи 
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Ю. Волкова – «На річці», «Річка на узліссі», «Річка в лісі» 1882 р. та 
багато інших [6]. У даний час картини з зібрання П.І. Харитоненка 
знаходяться у відомих музеях світу: 24  в Пушкінському музеї, 35  
у Державній Третьяковській галереї. Загалом, колекціонеру належало 
20 робіт вітчизняних авторів і більше 60 робіт західної школи.  
Як бачимо, П.І. Харитоненка можна назвати не тільки продовжувачем 
справи батька з розвитку промисловості в Сумах і створенню 
інфраструктури міста, а й пристрасним меценатом-коллекціонером, 
покровителем мистецтва. Торгово-промислова буржуазія впливала не 
тільки на економічний розвиток країни, вона внесла неоціненний 
вклад у розвиток культури.  

Таким чином, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. колекціо-
нуванням все частіше займалися представники різночинної інтелігенції, 
їх підхід до збирання і вивчення предметів ставав більш серйозним  
і глибоким. Поступово стали створюватися спеціалізовані колекції 
однорідних предметів, об'єднаних загальною пізнавальною метою.  
У процесі розвитку колекціонування оформилися такі самостійні 
напрямки як науковий, навчальний, аматорський. Багато із приватних 
колекцій було покладено в основу музеїв. Вагому роль у збереженні  
й дослідженні пам’яток культури відіграла українська інтелігенція. 
Колекціонування стало яскравим надбанням вітчизняної та світової 
культури, однією з перших форм музейного будівництва. Діяльність 
збирачів колекцій є соціально значущою і вкрай необхідною.  
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зрозуміти ситуацію нещодавно відкритого церковного ландшафту, не 
архітектури, а внутрішні імпульси церковного та релігійного 
життя [1]. Незабаром після цього я відкрив для себе у Франкфурті, 
Українську греко-католицьку церкву, богослужіння, якої відвідувала 
Анна-Галя Горбач та її чоловік. 

Анна-Галя перекладала німецькою мовою українську літературу 
протягом тривалого часу, переважно твори 20 століття, після 
закінчення факультету славістики в Ґеттінгґені і, нарешті, захистилася 
в Мюнхені в 1950 році з дисертацією «Епічні засоби [козацької] 
Думи» (Die epischen Mittel der [Kosaken-] Duma). Після того, як 
Україна стала незалежною і суверенною державою, у 1995 році вона 
заснувала видавництво «Бродіна», назване на честь її місця 
народження. У цьому видавництві вона опублікувала добрий десяток 
перекладів, так би мовити «самвидавом» [2]. Я сам інтенсивно вивчав 
латинську та грецьку мови у гуманістичній гімназії в Оффенбаху. 
Велика пастельна картина нашого прадіда, написана його сином, 
висить у батьків. Прадід Поль Вайзе викладав давньогрецьку, 
латинську та німецьку мови і цікавився лужицькою країною та її 
культурою. Він виріс у Котбусі – нижньолужицькою мовою 
«Chóśebuz» – і свого часу написав кілька лужицьких оповідань.  

Навчаючись у школі, я не лише почав інтенсивно читати 
античних авторів. Ще підлітком із задоволенням шукав та купував 
ориґінальні твори та переклади класики в антикварних книгарнях 
Франкфурта та Берліна. Можливо, до того також додалася 
«реконструкція» бібліотеки прадіда, яка не збереглася донині. Втрата 
як імпульс? Тож я придбав багато прекрасних коментованих видань, 
колись відомих видавців Teubner, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 
Buchhandlung des Halleschen Waisenhauses, двомовні видання 
видавництва Heimeran (серія Tusculum), Reclam та переклади 
видавницва Metzler (Metzlersche Sammlung griechischer und römischer 
Autoren), Artemis & Winkler, Гольдманн, dtv. Цим я і захоплювався. 
Те, що роблять усі, не настільки захоплююче, як власні відкриття. 

У Львові теж колись були відомі латиністи та грецисти [3]. Іноді 
бачиш старі видання на книжковому базарі перед пам’ятником 
Федорову, що свідчать про це. Деякі з них походять із однієї зі старих 
польських гімназій, як показують печатки та підписи, серед них також  
є видання Тюбнера (Teubner). Вони теж могли колись належати одному 
з місцевих викладачів (та вчених) середньої школи або університету. 

Можливо, тому й не дивно, що моє знайомство з Наталкою 
Римською у видавництві «Свічадо» у 1996 році відбулося, з якою 
відтоді дружу. З іншими українськими філологами я познайомився 
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через Наталку Римську та другу Наталку, Наталію Бабалик, із якою 
познайомився 1995 року. Остання тоді працювала з Олександрою 
Коваль для Львівського bookforum – на той час «Форум видавців  
у Львові». Тоді офіс «Форуму видавців» знаходився в цікавій, із 
затхлим запахом бічній кімнаті Видавничої спілки «Просвіта», поруч із 
винною крамницею «Массандра», неподалік від вірменської церкви,  
в якій стояли покриті іржею коричневі розкладні крісла з дермантину. 
Згодом Наталка Бабалик працювала у Центрі гуманітарних досліджень 
Львівського університету, створеному Марією Зубрицькою. Пізніше 
Центр розвивав магістерські програми з соціології та культурології на 
першому поверсі, на вулиці Саксаганського. Колись ми там робили 
різдвяні листівки. За столом сиділи Галина Крук, Маріанна 
Кияновська, Олена Галета, Ірина Старовойт – називаю лише декількох.  

1995 року завдяки Анні-Галі Горбач я тиждень прожив у Києві  
у Євгена Сверстюка, тодішнього голови ПЕН-клубу, але, насамперед, 
автора книг, які вона також перекладала, та редактора газети «Наша 
віра» (видання було напівофіційною газетою Української 
автокефальної православної Церкви) [4]. Але Сверстюк також іноді 
друкував німецькі протестантські тексти, як і, очевидно, українські 
літературні. Безумовно, це була насамперед віра Євгена. У його 
помешканні стоси книжок нагадували редакційну кімнату якоїсь там 
газети. За дорученням Анни-Галі, я також відвідав філолога Євгена 
Поповича та його супутницю Ольгу Сенюк, перекладачку зі 
скандинавських мов. «Ви повинні створити щось своє!» – сказав мені 
Попович, почувши, як я говорю. 

Замість того, щоб щось створювати, я охоче фотографував, 
відвідував людей, іноді зупиняючись у греко-католицькому 
монастирі, іноді в колишніх розпущених радянськими 
революціонерами семінаріях православних у Києві чи Сімферополі, 
які зараз відновлені, а іноді у Юрка Прохаська, вмістившись у кріслі 
для гостей, в той час, як він вилежувався в ліжку зі своєю дружиною, 
гортаючи каталог про Fin de siècle у Відні. Я ходив до церков, 
відвідував богословсько-науковий семінар та університетські зали, 
підпільні «лабораторії» для величезних словників української мови,  
а іноді слухав «спеціального гостя» на конференціях.  

Скрізь біля входів до офіційних будівель, за маленькими 
скляними вікнами, сиділи кафкістські (від Кафка) охоронці, і я – 
заходив. Удома, замість того, щоб писати про свій досвід, я писав 
біобібліографічні статті для церковної енциклопедії в Німеччині, 
матеріали для яких знаходив у бібліотеках [5]. Ці статті своїм 
розміром втомлюють читачів. 
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En regardant passer la vie? (Дивлячись, як проходить життя?)  
«Ти лінивий!» – сказав мій друг Микола, який неодноразово 
запрошував мене до Одеси після зустрічі зі мною на одній із щорічних 
львівських конференцій «Історія релігій в Україні», проведених  
у звивистих кімнатах із скрипучим ялинковим паркетом, колишнього 
домініканського монастиря. 

Після закінчення співпраці зі львівськими друзями у їхній 
бібліографічній та бібліотечній роботі, я привіз Центру гуманітарних 
досліджень, який містився у старому корпусі колишнього Сейму, між 
безконечними коридорами, в облупленій жовтій фарбі, що нагадує 
фільми Тарковського, дещо друкованого з Німеччини (тому тепер 
згадують про мене в томах про К’єркегора та ідею університету  
у передмовах). Я також кілька разів супроводжував друзів із бібліотеки 
Стефаника та Львівської богословської академії – згодом університету – 
у їхніх подорожах. Після того моє перше, більш серйозне перекладацьке 
завдання було «пасхальним»:  

Віра Манько, чудова колекціонерка та промоутерка писанок, 
написала цікавий том, який був виданий видавництвом «Свічадо», що 
містилося у задньому дворі студитського монастиря зі скрипучими 
сходами, й був невдовзі перекладений німецькою мовою. Я став 
відповідальним за його мовне редагування [6]. Один із писанкових 
візерунків – який по-німецьки називається «Меандр», а по-українськи 
«Безконечник», вельми важливий. Українська назва трохи нагадує 
прізвище матері нашого прадіда, яка, очевидно, була сербкою, на 
прізвище «Nakonz». Німецькою це може перекласти як «Winkler». 

Але, можливо, цю «Наконечну» (пор. укр. прізвище 
«Наконечний») також (помилково) слід розуміти як «безконечну», 
нескінченну чи невтомну? Хіба ми не всі «меандертальці»? Ще кілька 
років пішло на моє перше призначення бути перекладачем 
українського тексту. Юрко Прохасько спрямував мене до Мирослава 
Трофимука, якого я вже знав із бібліотеки УКУ. Тож я раптом, 
опинився у жанрі юридичних текстів: «Pacta et constitutiones legum 
libertatumque exercitus zaporoviensis: Anno Domini 1710, apr. 5 ad 
Benderam». Чи перекладу я цей текст? Мирослав спочатку надіслав 
мені це українською мовою. «О, це також доступно латиницею!» – 
відповів я, а потім протягом трьох днів переклав цей 
«конституційний» текст дещо архаїчно, який згодом з'явився  
у репрезентативному виданні [7]. 

Під час п’яти-шести зазвичай коротких подорожей до України, 
щороку я був зайнятий відвідуванням книжкових магазинів. Іноді, це 
були церковні кіоски, іноді приховані церковні книгарні в підвалах, 
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чи на перших поверхах київських житлових будинків. У той час 
видавництва завжди були важливою адресою для мене, куди я ходив: 
«Наукова думка» поруч із Інститутом математики, куди я з другом 
Володимиром багато років приїздив уранці, щоб поспілкуватись за 
пляшкою шампанського та еспресо у Євгена Мейнаровича, в підвалі 
його «майстерні». Його кавоварка гуркотіла й називалась Шайтан. 
Також «Дух і літера» ніколи не залишався осторонь. «Могилянська 
книгарня», «Смолоскип», у приміщенні якого містилася редакція 
Євгена Сверстюка, де ми зустрічалися. Центральна книгарня 
«Наукова думка» на Європейській площі в будівлі академії. Тоді цю 
книгарню відвідувало багато людей. За прилавками було до п’яти 
продавців, які завжди раділи моїм візитам, рекомендуючи мені то це, 
то інше. Однак, насамперед, мене захоплювали вилазки у львівські 
книгарні. «Українська книгарня», «Книгарня НТШ», особливо 
«Глобус» із пані Мирославою (цю книгарню, на жаль, закрили), 
«радянські» книгарні, що вишикувалися на площі Міцкевича.  
Чим частіше відбувались мої подорожі, тим більше я міг знаходити 
цікаві речі, то тут, то там. Не те, що скрізь усі купували і читали,  
а «рідкісні» та «особливі». Це були мої чарівні «magical» місці. 

Звичайно, я вже давно знайомий з Антатолієм Неділюським, 
власником «Рідкісної книги», розташованої біля входу до бібліотеки 
діаспори. Звичайно, я також час від часу нишпорив на київській 
Петрівці, на грандіозному базарі. В одному куточку вони продавали 
юдаїку – чи й досьогодні? Одного разу я знайшов рідкісні залишки  
з розформованої бібліотеки інституту цукру, книги, що колись 
належали Берлінському інституту цукру, і які були привезені до Києва 
Радянською армією в 1945 році. 

Ймовірно, не так багато часу пройшло з тих пір, як Микола сказав 
мені: «Ти лінивий!», коли 2013 року раптово розпочались акції протесту 
проти тогочасної української влади. Тоді книжкова мережа «Є» вже 
існувала. У Львові вона займала приміщення, де раніше перебувало 
Інтернет-кафе «Павук». Павутини мають свою тривалість, і також  
є «нескінченними». У Києві я був на той час на презентації книги, яку 
мій друг Сергій Пантюк організував у книгарні «Є». Ми часто 
зустрічались у другій половині дня неподалік пам’ятника Сковороди  
в якомусь «handelic» барі (бар «Полонез») на Контрактовій площі, де 
різні письменники зустрічаються за кавою, пивом, коньяком та 
пізнанням. 

Тоді розпочався Майдан. У грудні блукаючи площею зі своїм 
другом Володимиром, дивився з «теплиці» вгору на велике скупчення 
людей. І раптом, – коли у Франкфурті я допомагав індійським друзям 
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на ярмарку в січні та лютому на великих франкфуртських ярмарках 
споживчих товарів «Домашній текстиль» та «Ambiente», вибухає 
протест, який згодом назвуть «Євромайданом», і війна, що послідувала 
за ним. Зачарований і збентежений, я стежив за тим, що відбувається 
через Інтернет. Поруч із моєю книгарнею! Яка «Думка» зараз?!  
А тепер які козацькі «думи»?! Я мало спав. Що писали знайомі та 
друзі? Я почав перекладати тексти Василя Расевича, якого я також знав 
із 1995 року. Олександра Бієнерт, з якою я ніколи не зустрічався і не 
спілкувався, передала мій переклад огляду преси для «Ukraine-
Nachrichten / Українським новинам», які заснував Андреас Штейн  
у Києві. Перекладачами виступали волонтери, які представляли 
добірки різних важливих журналістських статей з України. Було майже 
20 перекладів, які я зробив 2014 року. Для цього я сам знайшов багато 
цікавих текстів. Дотепер я зробив понад 100 перекладів, часто  
з короткими поясненнями щодо цікавих й захоплюючих тем та авторів, 
як і всяких текстів. «Мені подобаються ваші завжди професійні 
коментарі», – писав мені згодом Расевич. 

Раптом через несподівані шляхи в павутинні виринуло ще одне 
завдання. Урсула Кірмайєр, на той час славістка в Кракові, рекомен-
дувала мені навідати фестиваль Meridian Czernowitz у вересні 2014 р. 
Україна раптом стала центром європейської та німецької уваги.  
Тож я вперше приїхав на Буковину, зустрів там старих знайомих та 
знайшов нових друзів і написав досить пристойний текст, який, на 
жаль, ніколи не з’являвся у великих ЗМІ. Я завжди любив відкривати, 
але ніколи не навчився продавати себе. «Суспільство не подякує вам 
за це!» – сказав мені колись професор-патрист. «Але я, я дуже 
вдячний! за те, що я дізнаюся, за те, що переживаю», – думав я. 

Та на цьому справа не зупинилася: «Чи не можете ви швидко 
перекласти авторський текст для ювілейного видання нашого журналу 
«RADAR» Вілли Деції?» Ще були питання незабаром після цього,  
і я раптово опинився з Василем Махном. Власне, ми, мабуть, колись 
зустрічались у Кракові в ресторані «Smak ukraiński» чи на вулиці.  
2020 року нарешті був опублікований мій переклад 10 оповідань Махна 
«Das Haus in Baiting Hollow» німецькою мовою [8]. Того ж року на 
початку був опублікований мій переклад «Переслідувані за  
правду» [9] – том про долю греко-католицьких вірян у часи радянських 
переслідувань, та паралельно книзі Махна були опубліковані «Теплі 
полярні ночі» Юрія Тарнавського [10]. 

Навіть у роки до 2020 я не був зовсім неактивним – за 
посередництвом київських друзів з «Читомо» мене спонукали 
редагувати та перекладати кілька проектів: вімельбухову «Книга-
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мандрівка. Україна» [11], ювілейну книгу Німецько-української 
торгової палати [12] та текст для Музею Голодомору, що знаходився  
в підвальному приміщенні в парку неподалік від Києво-Печерської 
лаври. Цей текст мене тоді попросили озвучити в студії звукозапису. 
Насправді в нашій сім'ї є кузен Борис Альжинович, який працює 
професійним спікером... Водночас виникла ціла серія статей 
Вікіпедії [13]. Мої численні енциклопедії та книги дуже корисні в цьому 
плані. Спектр перекладених мною текстів став широким.  
Як «мандрівник», я, природно, люблю туристів. Тож не випадково 
Василь Махно мені дорогий. Його прогулянкові та його поетичні, легкі 
споглядання. Деякі історичні та місцеві обставини, які мені доводиться 
досліджувати, є особливим викликом при перекладі. Зараз знову те 
саме: я почав перекладати роман Василя «Вічний календар». 
Починається він із Саббатая Цві, про якого я, на щастя, довгий час мав 
монографію Гершома Шолема, а потім вірмени, про яких я часто 
публікував статті, хоча найменше поки що знаю про османів. 

Є кілька речей, цікавих для перекладачів: я почав перекладати без 
попереднього знання російської чи польської мов, не як фаховий 
славіст. Моя точка порівняння ґрунтується на моєму знанні латинської, 
грецької та навіть французької мов. Як перекладачі, ми, природно, 
читаємо тексти повільніше, ніж звичайні читачі. Це напружений процес, 
який запам’ятовується. Можливо, це вже відображено в моїх власних 
текстах. Останнім часом я часто помічаю, що, наприклад, використовую 
тире у своїх електронних листах. Це походить із українських текстів 
Махна. Східноєвропейський історик Томас Бремер якось сказав мені, 
що синхронні перекладачі мали напади шизофренії. Щоб тільки до 
цього не дійшло! 

Під час читання та перекладу деякі речі нагадували мені ті часи, 
коли я брав уроки латинської мови: часткові звороти, якими любить 
користуватися Василь. Міркування щодо напруженості: українською 
мовою є також «Praesens historicum». Минулий час часто змушує 
замислитися: чи це дія, завершена, чи триває, чи тривала? Існує 
відома німецька книга Гаральда Вайнріха Tempus. Підзаголовок: 
«Світ обговорювали та розповідали» [14]. Ще одним українським 
явищем є «стилістичний прийом/Alliteration» «гіпербатону». Позиція 
відповідної частини речення менш зафіксована в українській мові, 
ніж у німецькій, на що Василь звернув мою увагу. З іншого боку,  
у реченні є наголошені та ненаголошені частини, також німецькою 
мовою. Про це повинні подумати перекладачі, а згодом читачі. 
Експертиза перекладеного тексту полягає в читанні його вголос.  
«Ви розумієте, що читаєте?». У той час ми знайомилися з багатьма 
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іншими стилістичними прийомами від алітерації до тавтології на 
шкільних уроках, пізніше під час вивчення в інших контекстах ми 
також мали в руках «Handbuch der literarischen Rhetorik» Генріха 
Лаусберга [15]. Знання про це, принаймні, безумовно допомагає при 
перекладі чи переосмисленні того, що було перекладено. 

Римовані тексти є особливим викликом для перекладу. Одне – 
конденсація – «Поети говорять більш щільно (Dichter sagen dichter) – 
інше, перш за все, форма рими. У наш час частіше трапляються лише 
стислі, але не римовані вірші, з іншого боку, вірш також 
перекладається без рим (Набоков сказав, що римовані тексти також 
можна перекласти на прозу). 

Українці часто звертаються до жанру поезії, навіть якщо 
здебільшого лише в молодості. Вони часами чули про німецьких поетів 
на Meridian Czernowitz, особливо завдяки Марселю Беєру. А Райнер 
Кунце також був і на Книжковому Арсеналі. Обидва ці автори видані 
«Видавництвом 21» у перекладі українською. Менше чують 
українських поетів у Німеччині. Іноді у вузькому колі літературних 
фестивалів, здебільшого Сергія Жадана, в перекладі Клавдії Дате 
(зокрема зовсім недавно видана його збірка «Антена») [16]. Том 
української поезії Ганса Коха, котрий як галицький німець зі старої 
школи зміг перекласти важливі тексти в римованій формі [17]. Щільний 
і лаконічний, але не поетичний стиль притаманний деяким українським 
письменникам, що пишуть зараз німецькою мовою: Катя Петровська та 
Таня Малярчук [18]. Зворотного явища, що німецькі іммігранти  
в Україні публікують літературні твори, не існує. 

Мої знання української мови покращились за останні 26 років.  
Як і багато українців, я відчуваю її. Я пам’ятаю запитання «Чому ти 
говориш по-польськи?» – яке мені поставили російською у німецькій 
лютеранській церкві. Пізніше церква мала здійснити «Ukrainian turn / 
український поворот» зі своїм «пастирем на Майдані» Ральфом Гаском. 
Тоді я побачив, наскільки важкою була боротьба за правильну сучасну 
українську мову завдяки друзям з «Інституту богословської термінології 
та перекладів» при УКУ, а також «Словнику українських жаргонських 
лексиконів». Іноді мені теж подобалося займатися такою творчістю.  
Не дивно, було це серед львівських філологів та редакторів.  
Так виникли «Свічадівчата» та «Паподром». 

Коли у політиків є більш стратегічні завдання, дехто, наприклад, 
Путін може бути навіть метафізичний, або хтось інший, як Меркель, 
тільки тактично налаштований, а на засоби масової інформації сильно 
впливають емоції, тоді перекладачі повинні, перш за все, передавати 
диференційовану картину дійсності, також через поліфонію різних 
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текстів. В іншому випадку існує ризик «tradutori traditori». На жаль,  
у Німеччині немає досить знавців слов’янських мов серед «native 
speakers / носіїв мови». Після тимчасової хвилі еміграції, після 
перебудови та напливу студентів зацікавлення україністикою не 
помічається. Стара приказка «Slavica non leguntur» все ще діє. Чи було 
набагато краще, коли балтійські німці, галицькі німці та вчені, які 
емігрували з Росії чи України, перекладали та досліджували? Деякі 
мали величезні бібліотеки, коли я пригадую Дмитра Чижевського, 
Анну-Галю та Олексу Горбачів, Богдана Осадчука. Подібно до Івана 
Франка, бібліотека яка знаходиться лише на кілька десятків метрів 
вище над київською книгарнею «Наукова думка» в Інституті 
літератури і записана у багатотомному друкованому каталозі. Чи була 
тоді в часи Франка загальна освіта та орієнтація на класичний канон 
вищими, чи був світ меншим? 

Переклади коли-небудь можуть створюватися лише у спільно 
створеній бібліотеці різними перекладачами, це також можна 
побачити в «Польській бібліотеці», виданій видавництвом Suhrkamp, 
чиї переклади створював не лише її ініціатор Карл Дедецій [19]. 
Однак не буде такої «Української бібліотеки», як «Польська 
бібліотека». У кращому випадку, в далекому майбутньому, коли буде 
велика кількість текстів, які, ретроспективно, можна буде 
класифікувати як визначальні та певною мірою класичні. Можливо, 
десь у 22 столітті. 

Жменька перекладачів української літератури зробила багато 
роботи і має багато ще чого зробити. Це робота з перекладацької аси-
метрії [20]. Клаудія Дате нещодавно отримала за свою роботу ново-
створену премію Драгомана/«Drahomán Price» [21]. Раніше, 2018 року 
Сабіне Штер і Юрій Дуркот отримали спільну нагороду Лейпцизького 
книжкового ярмарку за переклад романа Жадана «Інтернат», також 
обидва вже отримали дві ще важливіші німецькі літературні премії  
2014 року за «Ворошиловград» Жадана (нім.: «Die Erfindung des Jazz im 
Donbass» / «Винахід джазу на Донбасі»). Інші постійні перекладачі  
з української на німецьку – Марія Вайсенбек, Софія Онуфрів та 
Олександр Кратохвіл [22]. Очікуючи виходу/публікації ще кількох 
перекладів, я повільно і свідомо приєднуюсь до цієї працьовитої 
маленької Плеяди, завершуючи їх числом сім. 

Завжди є цікаві українські книги. Різні українські книжкові премії 
та польська премія «Angelus», між іншим, подають огляди. З цієї 
великої бібліотеки, яку Інститут книги, який діє кілька років, 
рекламує по-своєму і не в останню чергу завдяки фінансуванню 
перекладів, для україномовних читачів можна знайти достатньо цікаві 
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та добірні літературні твори. Німецькомовні видавці матимуть 
можливіть обирати.  

Важливо створити цю українську бібліотеку німецькою мовою 
разом, зберегти її в житті завдяки молодим поколінням перекладачів  
і дати їй плоди через різноманітних старших та молодих читачів.  
Для цього потрібні місця зустрічей, де зацікавлені можуть 
«приземлитися» і відпочити. Можливо, це етимологістика: як кінцева 
точка і відправна точка шляхів – ὁδός шлях, Одіссей, можливо і той, 
хто в дорозі? – це таке місце для висадки в міжнародному центрі 
зустрічей: в Одесі [23]. 
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(Україна) 

 
У ХІХ ст. відбувалося становлення та розвиток спеціальних 

галузей історичної науки, у тому числі історичної географії України. 
В контексті наукових досліджень сформувалась специфіка наукових 
центрів. Вивчаючи регіон Південної України, історики включали до 
нього і територію Бессарабії, підкреслюючи регіональні особливості 
цих територій. Специфіка досліджень історичної географії церкви 
вирізнялась приналежністю територій до церковних округів – єпархій. 
Так, вище православне духовенство протягом ХІХ ст. відігравало 
значну роль не лише у процесі становлення та розвитку Херсонської 
та Таврійської єпархії, а й долучилось до активної наукової та 
просвітницької діяльності. Багато церковних діячів були дійсними 
членами Одеського товариства історії та старожитностей (ОТІС), 
Таврійської вченої архівної комісії та публікували свої наукові 
дослідження на сторінках періодичних видань цих установ. Наукова 
та освітня діяльність вищого православного духовенства 
неодноразово ставала предметом досліджень істориків – 
Н.М. Діанової, А.А. Непомнящого, І.І. Лимана, в той час як історико-
географічна складова їх діяльності залишалась поза увагою [1–3]. 
Серед відомих представників духовенства, які займались 
дослідженням історико-географічного характеру, варто відмітити 
настоятеля Одеського кафедрального собору, протоієрея 
А. Лебединцева, архієпископа Гавриїла (Розанова), протоієрея 
Михайла Родіонова. 

Представники православного духовенства у своїх наукових 
дослідженнях звертали увагу саме на релігійну складову, зокрема, 
висвітлювали теми, що стосувалися історії єпархій, святих місць або 
ж окремих церков. Проте, надаючи загальні відомості щодо 
зазначених тем, священнослужителі не могли залишити поза увагою 
їх географічне розташування або ж не звернутись до топонімії 
географічних об’єктів тощо. Дійсно, проблематика визначення 
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кордонів зустрічається у роботах багатьох науковців, які 
досліджували історію Південної України, адже перше, на що вони 
звертали увагу, де саме проживало населення чи які землі входили до 
складу тієї чи іншої держави тощо. Одним із таких дослідників, який 
звернув увагу на визначення територіальних меж «Ханської України» 
був А.Г. Лебединцев. Дослідник у своїй праці, яку вперше 1860 р. 
опублікував у «Херсонских епархиальных відомостях», основну увагу 
звертав на православне населення, його вірування та храми, і це 
зрозуміло, адже був церковною особою. Праця написана на основі 
церковних документів та репрезентує історію населення, що 
проживало в Буго-Дністровському межиріччі з часів Київської Русі до 
середини ХІХ ст. Ще на початку дослідження А. Лебединцев 
акцентував увагу саме на історико-географічному розташуванні 
Ханської України. «Об Ханской Украине нигде не упоминалось, ни  
в летописях, ни в трактатах. Мы встретили ее в титуле модавских 
митрополитов последней половины прошедшего столетия. Под этим 
именем состояла в духовном их владении бывшая Очаковская 
область, по Ясскому трактату 1791 г. присоедененная к России», – так 
А. Лебединцев наводив більш загальні характеристики терміну 
«Ханська Україна». Проте, далі в статті він конкретніше визначав 
територіальну приналежність цих земель, опираючись на відомості 
населення: «население этой области, по левому берегу Днестра, до 
речки Мокрого Ягорлыка, по этой речки до Балты и по реке Кодыма 
до соединения Буга с Сенюхой при Ольвиополе Правый берег Буга, 
бывшего прежде нашей, со стороны Турции, границей» [4, с. 2–3]. 
Посилаючись на значну джерельну базу, автор розглядав його 
етноконфесійний склад і показував домінуючу перевагу українських 
жителів на цих землях. Значну увагу дослідник звертав і на вивчення 
історії православної церкви в Криму. У своєму дослідженні 
«Столетие церковной жизни Крыма, 1783–1883» дослідник наводив 
коротку характеристику опису релігійного життя в Криму, звичайно 
не залишаючи поза увагою і історико-географічний аспект щодо 
перебування цієї території під владою Кримського ханства, 
Османської та Російської імперій. Тим самим А. Лебединцев 
намагався простежити, як вплинуло приєднання півострова до Росії 
на розвиток християнства [5].  

Дійсно, історія православної церкви на землях Південної України 
як важлива складова загальної історії краю, ніколи не залишалася 
поза увагою OTIC. Члени товариства, представники духовенства 
досліджували історію своїх парафій, монастирів та відповідно 
характеризували і моменти визначення територіальних меж, 
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приналежності територій або ж їх походження. Крім того, в ХІХ ст. 
церква виступала певною мірою важливим фактором у процесах 
колонізації.  

Науковою роботою займався і архієпископ Гавриїл та у 1853 р. та 
1863 р. опублікував дві частини свого дослідження – «Отрывок 
повествования о Новороссийском крае … с 1751 по 1786-й гг. (Ч. 1)  
и с 1787 по 1837 гг. (Ч.2)». У роботі автор подає загальний огляд краю 
«весь новоросійський край складався з сучасних губерній: Херсонської, 
Катеринославської, частини Полтавської та Харківської, був абсолютно 
пустим і майже безлюдним. Поблизу Дніпра, по праву сторону його, 
приживали люди, які оселились тут у різні часи…» [6, с. 80].  

Оскільки у ХІХ ст. у Російській імперії відбулося становлення 
церковної статистики, що передбачало збирання, аналіз та узагальнення 
відомостей про релігійне життя кожної єпархії імперії, то цей процес 
пав на долю їх очільників. Першим опублікованим єпархіальним 
описом є «Історико-хронологічний опис церков єпархії Херсонської  
і Таврійської», складений херсонським єпископом Гавриїлом 
(Розановим) і виданий в Одесі у 1848 р. У цій роботі автор історію 
християнства поділяє на дві епохи: до і після приєднання Криму до 
Росії. На його початку міститься декларація архієпископа, в якій подано 
хронологічну таблицю «всіх, що знаходяться в Новоросійському краї» 
церков, із зазначенням часу заснування або зведення і з доданням 
історичних відомостей про деякі з них [7, с. 140]. Продовжив 
дослідження історико-статистичного опису Таврійської єпархії 
протоієрей Михайло Родіонов і у 1872 р. опублікував на цю тему своє 
дослідження [8]. У роботі М. Родіонов, посилаючись на працю Гавриїла, 
значно доповнив та хронологічно розширив історію Таврійської єпархії. 
Дослідник згадував про шляхи проникнення християнства на 
Кримський півострів та про виникнення на цих землях різних єпархій. 

У статті Гавриїла (Розанова) «Переселение греков из Крыма  
в Азовскую губернию и основание Готфийской и Кафийской епархии» 
як джерело для вивчення процесу іноземної колонізації Південної 
України. Він один із перших, хто звернувся до питань етнічної історії 
кримських греків [9]. 

Таким чином, представники православного духовенства у своїх 
дослідженнях приділяли увагу історико-географічній проблематиці.  
У їх розумінні регіон Південної України обмежувався рамками 
існуючих єпархій – Херсонської та Таврійської. Власне і релігійне 
життя на цих територіях ставало предметом їх досліджень. 
А. Лебединцев та Гавриїл (Розанов) здійснили значний внесок не 
лише у розвиток релігійного життя краю, але й залучили до наукового 
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кола велику кількість документів та відомостей для репрезентації 
історії Південного регіону. 
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У післявоєнний період становище релігії та церкви у СРСР 

покращується, хоча в державі не змінюються усталені ідеологічні засади  
з даного питання. Радянська влада усвідомлює можливість 
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використання РПЦ у своїх цілях, як у середині держави, так і на 
міжнародній арені. Церква розглядалася як спосіб посилення 
ідеологічного впливу на православних, релігійність яких значно зросла 
в період німецько-радянського протистояння, особливо на окупованих 
територіях, де відроджувалося релігійне життя. Від осені 1943 р. 
Православна церква у СРСР виявилася під повним державним наглядом 
та контролем через Раду у справах РПЦ при Раднаркомі СРСР. Із часом 
такий нагляд перетворився на державний вплив у церковному 
середовищі, у тому числі через діяльність агентів спецслужб серед 
ієрархів. Хоча церква і отримала можливість легального існування, 
проте через такі подвійні стандарти, вона перебувала у досить 
складному становищі. Відновлення легального становища, розширення 
парафіяльної мережі вимагало вирішення актуальних питань та 
налагодження внутрішньо-церковного життя. Одним із актуальних 
питань, яке потребувало вирішення, було налагодження системи 
духовної освіти, у тому числі вищої. Збільшення кількості парафій, 
вихід РПЦ на рівень міжцерковного та міжрелігійного спілкування на 
світовій арені, потребувало високоосвіченого кліру. Питання релігійної 
освіти потребувало швидкого вирішення. Проте, воно було досить 
складним, адже в СРСР не дотримувалися норми свободи совісті. 
Атеїзм залишався на рівні державної ідеології, у молоді виховувався 
саме такий світогляд. Духовні семінарії мали слугувати одним із 
головних чинників формування постаті священника, відповідно до 
позицій та ідеалів РПЦ. Керівництво СРСР відродження духовної освіти 
розглядало як поступки церкві з боку держави. 

Про важливість даного питання для РПЦ свідчить той факт, що 
воно обговорювалося на зустрічі Й. Сталіна з митрополитами 5 вересня 
1943 р. У другій половині жовтня 1943 р. Священний Синод прийняв 
рішення про відкриття Православного Богословського інституту  
в Москві та богословсько-пастирських курсів по єпархіях. 28 листопада 
1943 р. Раднарком затвердив пропозицію Ради у справах РПЦ при РМ 
СРСР про дозвіл відкриття у Москві Православного Богословського 
інституту та богословсько-пастирських курсів [5, с. 176–178]. Із доповіді 
таємного інформатора професора протоієрея О. Осипова за 1951 р., 
відомо, що у першочергові плани входило відкриття трьох духовних 
академій (Московської, Ленінградської, Київської) та духовних 
семінарій у майже половині єпархій [4, с. 924]. 

15 березня 1945 р. Патріарх Олексій у листі до Ради у справах 
РПЦ просив про відкриття у ряді міст пастирсько-богословських 
курсів. Постановою Ради Міністрів СРСР № 511–147/с від 22 березня 
1945 р. дозволялося відкриття курсів у Ленінграді, Києві, Львові, 
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Луцьку, Мінську, Одесі, Ставрополі. Того ж дня, ще не знаючи про 
дану постанову, Патріарх звернувся до голови Ради у справах РПЦ 
Г. Карпова із проханням про відкриття курсів в Одесі та  
Таллінні [5, с. 181]. 15 липня 1945 р. відбулося урочисте відкриття 
пастирсько-богословських курсів в Одесі. Участь в урочистостях взяв 
єпископ Кіровоградський, керуючий Одеською єпархією Сергій, усе 
міське духовенство та представники духовенства Одеської  
і Кіровоградської областей. Курси розмістилися на другому поверсі 
фасадного приміщення Пантелеймонівського монастиря. Для їх 
потреб обладнано 14 кімнат: актова зала, аудиторія, бібліотека, 
читальня, кабінет ректора, кімната викладачів, кімнати вихователів, 
спальні слухачів. На нижньому поверсі монастиря відведено 
приміщення для їдальні. Для семінаристів встановлювався особливий 
навчально-виховний процес, який мав сприяти не лише навчанню, але 
і вихованню в дусі церковних правил та засвоєнню релігійно-
церковних навичок. Ректором став кафедральний протоієрей 
В. Чемена, інспектором − протоієрей Є. Дьяконов, секретарем − 
М. Монахов [8, с. 26–29].  

На думку П. Бондарчука, однією із найактуальніших проблем 
відродженої РПЦ була нестача духовенства. У роки війни 
священниками ставали особи без належної освіти та підготовки, проте 
обов’язкова реєстрація духовенства в СРСР відсіювала таких 
кандидатів, зменшуючи кількість кліриків [2, с. 58]. Система 
пастирсько-богословських курсів мала вирішити дану проблему. 
Проте, перші два роки існування цієї духовної освіти, виявили 
обмеженість потенціалу та можливостей таких курсів і переконали 
церковних ієрархів у необхідності запровадження ефективніших форм 
організації навчального процесу. За цих умов прийнято рішення про 
повернення до традиційної структури духовної освіти. Богословський 
інститут та пастирсько-богословські курси реорганізовувалися  
у духовні академії та семінарії [3, с. 261]. Розпорядженням Ради 
Міністрів СРСР № 3537-рс від 9 липня 1946 р. пастирсько-
богословські курси в Москві, Ленінграді, Києві, Саратові, Львові, 
Одесі, Мінську, Луцьку, Ставрополі перетворювалися на духовні 
семінарії із чотирьохрічним терміном навчання. 15 липня 1945 р. це 
розпорядження було погоджене Радою у справах РПЦ [5, с. 181, 183].  

Правила прийому до духовних семінарій загалом були 
універсальними та фактично не змінювалися за повоєнне десятиліття. 
Діяли вони і в Одеській духовній семінарії. До першого класу 
семінарії зараховувалися особи від 18 років, які мали середню 
семирічну освіту. Правилами прийому 1954 р. визначався 
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максимальний вік для допуску на зарахування – 40 років. Дещо 
посилювалися і вимоги до абітурієнтів, так за правилами вступу 
1947 р., вони мали знати напам’ять 15 молитов. 1954 р. – уже 27: 
початкові молитви – «Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі», «Царю 
Небесний», «Трисвяте», «Молитву до Пресвятої Тройці», «Отче наш», 
«Прийдіть поклонімось»; ранкові – «Від сну вставши», «До Тебе, 
Владико Людинолюбче», «Боже, очисти мене грішного», «Ангелу 
Охоронцю»; вечірні – «Господи, Боже наш», «Боже вічний», 
«Вседержителю, Слово Отчеє», «Господи, Царю Небесний, 
Утішителю», «Ангелу Охоронцю»; Богородиці – «Богородице Діво, 
радуйся», «Достойно є, і це є істина», «Непереможній Воєводі»; 
Молитву св. Єфрема Сиріна, Молитву перед святим причастям, 
Символ віри, 10 заповідей, Заповіді блаженства, тропарі дванадесятих 
свят, тропар своєму святому, псалми 50-й та 90-й. Обов’язковою 
вимогою було вміння добре читати церковно-слов’янською та писати 
російською мовами. Майбутні семінаристи мали також подати 
рекомендацію місцевого священника або архієрея, лікарську довідку 
про стан здоров’я та документ про відношення до військової 
повинності. Бажаючі вступити до 2, 3, 4 класів семінарії повинні були 
мати середню освіту та скласти іспити за попередні класи духовної 
семінарії [9, с. 75–76; 11, с. 71–72; 12, с. 61].  

На початок 1946/1947 навчального року в Одеській духовній 
семінарії навчалося 37 семінаристів: 1 клас – 11, 2 клас – 8, 3 клас – 11,  
4 клас – 7. У 1946-1947 рр. здійснювалася реформа духовної освіти. 
Рада у справах РПЦ посилювала контроль над семінаристами та 
абітурієнтами. Завдяки цьому, на 1 січня 1947 р. кількість семінаристів 
Одеської духовної семінарії скоротилося до 24. У семінарії працювало 
12 викладачів. Лекції читали досвідчені священники із вищою духов-
ною чи світською освітою. Серед них – професор Одеської державної 
консерваторії, кандидат богослов’я А. Рождественський, кандидат 
богословських наук П. Котов, випускник Санкт-Петербурзького 
університету М. Монахов та ін. [5, с. 183, 186; 3, с. 261–264]. 

Програми, плани, методичні рекомендації, які розроблялися 
навчальним комітетом Московської патріархії мали типовий, 
уніфікований характер та надсилалися в усі духовні навчальні заклади 
на території СРСР [3, с. 274]. У семінарії викладалися переважно 
богословські предмети. Так, наприклад, у 1950 р. бажаючі вступити 
до 3 класу семінарії мали скласти іспити із Біблійної історії Старого 
та Нового Заповіту, Священного Писання Старого та Нового Заповіту, 
Катехізису, Церковного уставу, Короткої історії давньої 
християнської церкви, Короткої історії Руської церкви, церковно-
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слов’янської мови, російської мови, Конституції СРСР, церковного 
співу [11, с. 71–72]. 

Навчання в семінарії поділялося на два періоди: підготовче 
відділення – 1–2 класи та основне – 3–4 класи. Після закінчення  
2 класу, залежно від успішності, випускники отримували право на 
заняття посади псаломщика або висвячення у диякони. Найуспішніші, 
після складання вступних іспитів, отримували право навчатися на 
основному відділенні семінарії. Після закінчення повного курсу 
випускники отримували право на висвячення в ієрейський сан та 
продовження навчання в духовній академії [12, с. 61]. 

У досліджуваний період в Одеській духовній семінарії час від часу 
перебували високі закордонні гості та ієрархи РПЦ. Це пов’язано, 
насамперед, із тим, що в Одесі розташовувалася літня резиденція 
Патріарха Олексія. Подібні візити вимагали, зокрема, і підтримки 
матеріального становища закладу. Влітку 1950 р. було відремонтовано 
ряд семінарських приміщень, зокрема, актова зала, учительська, 
їдальня, спальні кімнати, поновлено обладнання семінарії. Капітально 
відремонтовано семінарський храм на честь св. вмч. Пантелеймона, 
освячений 31 грудня 1950 р. [6, с. 63]. Особливо значущим з точки зору 
прийняття високих делегацій для семінарії був період середини 1953 р. 
Так, 9 червня 1953 р. семінарію відвідала делегація Антіохійської 
Православної Церкви, 2 вересня 1953 р. на заходах, присвячених 
початку нового навчального року, перебував предстоятель Польської 
Православної церкви митрополит Макарій. 19 червня 1953 р. урочистий 
акт Одеської духовної семінарії відвідав Патріарх Олексій. Фактично  
в усіх урочистих прийомах та зустрічах гостей брав участь 
семінарський хор [10, с. 24; 1, с. 4–5; 7, с. 54–55]. 

Отже, Одеська духовна семінарія була одним із найпотужніших 
духовних навчальних закладів в Україні в період пізнього сталінізму. 
Освітня політика РПЦ мала уніфікаторський характер та не 
враховувала національних і ментальних особливостей. Діяльність 
духовних семінарій перебувала під контролем Ради у справах РПЦ та 
її представників при обласних виконавчих комітетах. Незважаючи на 
те, що Одеська духовна семінарія була потужним духовним 
навчальним закладом, кількість семінаристів, яку вона випускала, не 
давала можливості забезпечити потреби РПЦ в освіченому 
духовенстві, навіть у межах регіону. 
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Друга світова війна залишається однією з найбільш гострих  

в українському суспільстві тем. Однією з прогалин, що актуалізує наше 
дослідження є економічна політика румунської адміністрації в сільській 
місцевості у межиріччі Дністра та Південного Бугу в 1941–1944 рр.  
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Стосовно історіографії порушеного питання слід зазначити, що  
у зарубіжній історіографії цю проблему підняли американський 
дослідник О. Даллін [1], молдавська дослідниця Р. Соловей [2] та 
російський історик О. Будницький [3]. Радянська історіографія цього 
питання представлена дослідженнями М. Лебєдєва [4], І. Левіта [5], 
С. Гратинича [6]. Український діаспорний історик А. Жуковський 
зазначав економічна політика румунів у «Трансністрії» зводилась до 
використання усіх ресурсів на користь Румунії [7]. На думку 
О. Субтельного, румунська окупація «Трансністрії» була 
ліберальнішою ніж режим, установлений у німецькій зоні 
окупації [8]. Українські історики В. Щетніков [9] та О. Перехрест [10] 
також розглянули даний аспект, але у своїх дослідженнях 
переймалися переважно розглядом економічних збитків від окупації. 
Колектив дослідників очолений Миколою Михайлуцою, подав 
загальну характеристику адміністративно-територіального поділу, 
соціально-економічного становища та культурного життя 
«Заддністрянщини» в період 1941–1944 рр. [11]. М. Михайлуца на 
сторінках своїх монографій, розглянув соціально-економічну 
політику румун щодо православного кліру на теренах 
«Трансністрії» [12; 13]. В іншому дослідженні науковець, 
використавши румуномовні архіви, не тільки реконструював 
діяльність, а й розглянув соціально-економічну буденність одного  
з південноукраїнських осередків православ’я – Доманівського 
субпротоієрейства Голтського повіту [14]. 

Метою дослідження є економічна політика румунської 
адміністрації у сільській місцевості «Трансністрії» в 1941–1944 рр. 

Основні функції управління сільським господарством виконувала 
дирекція агрокультури. Цей орган керував процесом оброблення 
землі, вирощування худоби та сільськогосподарської продукції, 
розподілом урожаю та продуктів, отриманих від тваринництва.  
У своїй діяльності на місцях дирекція спиралася на, так звані, 
«трудові громади» та «державні ферми». Переважно, як свідчать 
джерела, вони виникли на основі колишніх колгоспів та радгоспів, 
шляхом зміни тільки назви. Значна роль відводилась машинно-
тракторним станціям, на які припадало основне навантаження 
механічного обробітку землі, збирання урожаю тощо. Разом із тим, 
дирекція агрокультури опікувалася придбанням будівельних 
матеріалів, інструментів, усіх необхідних машин і механізмів для 
землеробської та сільськогосподарської діяльності [15, арк. 2]. 

Одним із перших кроків окупаційної влади щодо керівництва 
захопленими територіями став наказ № 2, який було розроблено на 
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основі декрету № 1 від 19 серпня 1941 р., підписаного Г. Алексяну  
у м. Тігіні (зараз м. Бендери). Цим наказом усі особи, які до війни 
займали керівні посади або виконували функції відповідно до 
суспільного значення, чи то в колгоспах, чи радгоспах, 
зобов’язувалися терміново з’явитися до місцевих адміністративних 
органів влади, де уповноважені особи мали знову затвердити їх на 
займаних раніше посадах. Такі особи повинні були негайно 
продовжити свою попередню діяльність. Ті особи, які «відмовлялися 
з’явитися або відхрещувалися виконувати постанови, підлягали 
покаранню за саботаж» [16, арк. 13]. 

Із перших днів окупації земель південно-західного регіону України 
румунська адміністрація чималі зусилля спрямувала на розробку та 
впровадження у життя наказів та постанов, скерованих першочергово на 
викачування стратегічно важливих та необхідних сільсько-
господарських ресурсів, як для забезпечення власної продовольчої 
безпеки, так і потреб Німеччини та Італії. 

Врахувавши власні економічні проблеми, а також значні 
економічні зобов’язання перед своїми союзниками – Німеччиною та 
Італією, зокрема, в поставках сільськогосподарської продукції, як для 
внутрішніх, так і військових потреб, румунська влада значну частину 
цього тягаря вирішила перекласти на місцеве населення, яке мешкало 
на території новоствореного губернаторства «Трансністрія».  
Тому й не дивно, що відразу після встановлення окупаційної влади на 
плечі сільських жителів лягли грошові та натуральні податки.  

Для населення, яке з різних причин не виконувало наказів, органи 
окупаційної влади повсякчасно застосовували систему покарань. 
Серед найпоширеніших заходів румунські окупанти використовували 
арешт на різний термін ув’язнення, залякування, тиск, побиття тощо. 
Однак, дієвим та вигідним для самих окупантів було вилучення 
поголів’я худоби (корів, овець тощо). За таких обставин господарства 
втрачали годувальниць, та власне, й надію на виживання. 

За даними дослідника І. Левіта, після розміщення на теренах між 
Бугом та Дністром 3-ї та 4-ї румунських армій, розгромлених у 1943 р. 
Червоною армією під Сталінградом, румунське військове командування 
вимагало для додаткового забезпечення цих військ 885 вагонів пшениці, 
112 вагонів цукру, 1 540 тонн соняшникової олії, 35 437 голів худоби. 
Задля виконання цих вимог адміністративний апарат видав низку 
наказів для впровадження нових та підвищення обсягів старих податків. 
Так, у наказі №115/943 губернаторства «Трансністрії» мова йде про те, 
що кожен сільський мешканець був зобов’язаний здати 50 кг м’яса, для 
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цього селяни вимушені були спільно купувати худобу та живою здавати 
її окупаційній владі [17, с. 167]. 

Наскільки обтяжливим для селянина був визиск, свідчать 
наведені нижче приклади. Так, мешканець села Тановка 
Березівського району А.Ф.°Мокану у вигляді грошового податку за 
1943 рік здав окупантам: земельного податку – 99 марок, податок із 
городу – 72 марки, податок із корови – 30 марок та податок на «куль-
турні потреби» в розмірі 30 марок. Таким чином, тільки за чотирма 
видами податку цей селянин заплатив 231 марку. Окрім грошового 
податку, цей колгоспник здав натурального податку у вигляді 
молока – 300 літрів, м’яса – 50 кг та яєць 108 шт. [18, с. 179]. 

Підокупаційне населення також змушене було сплачувати податок 
за випас своєї худоби на землі громади. Наприклад, випас великої 
рогатої худоби обходився селянинові у 10 марок на рік, а випас дрібної 
рогатої худоби (овець та кіз) удвічі менше. До того ж, лише десята 
частина із зібраної суми податку залишалася товариству, а 90 % йшло 
на потреби окупантів [19, арк. 45]. 

Сільські трудівники, й до того переобтяжені сплатою 
різноманітних натуральних сільськогосподарських податків, не 
маючи іншого виходу, змушені були виконувати і цей наказ 
окупантів. Наприклад, мешканці трудової громади № 2 Голтянського 
сільського повіту за випас корів заплатили 168 марок тільки у травні 
1942 р. [20, арк. 12]. 

Кожен селянин зобов’язувався мати довідку на володіння 
худобою. За отримання цього документа він змушений був заплатити 
згідно із прейскурантом: 5 марок за велику рогату худобу та 2 марки 
за дрібну худобу [21, с. 313]. 

Окупаційна адміністрація не залишила поза увагою і тих селян, 
які тримали собак, увівши для цієї категорії мешканців спеціальний 
податок. Зокрема, господарі були зобов’язані зареєструвати своїх 
собак та отримати на кожного номер. Під час реєстрації тварин 
вносилась плата за непородистого собаку – 2 марки, за породисту 
тварину сторожової породи – 3 марки на рік [22, арк. 262]. Проте 
селяни не поспішали виконувати даний наказ. Наприклад, за 
мешканцями «трудової громади» № 24 с. Качуровка за 1942 рік 
залишився борг у розмірі 93 марки через несплату податку за 
утримання 31 собаки [23, арк. 49]. На нашу думку, селяни ігнорували 
сплату даного податку у зв’язку з тим, що окупаційна влада на 
законодавчому рівні не прописала норми покарання за невиконання 
даної постанови. А у випадку наявності покарання, господар завжди 
міг позбутися цієї тварини, враховуючи те, що собака не становив 
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ніякої цінності порівняно з тією ж коровою, яка була справжньою 
годувальницею та рятівницею людських життів у часи лихоліть. 

Український дослідник О. Перехрест вважає, що на початок 
1944 р. румунські окупанти із «Трансністрії» до королівства вивезли 
10 154 вагони різних вантажів, переважно із продовольством,  
та 217 тис. голів великої рогатої худоби та декілька десятків тисяч 
іншої худоби [24, с. 64].  

На наш погляд, цілком слушною є думка дослідника І. Левіта, 
згідно з якою не можна скласти точної картини щодо реквізованої 
продукції, оскільки провізія була реквізована військовими частинами, 
які не давали звіту місцевим органам влади, особливо в перші місяці 
окупації. Не було також і повного звіту з тієї причини, що союзники  
у своїх взаємних розрахунках намагалися приховати один від одного, 
що саме і в якій кількості ними було реквізовано та вивезено за межі 
губернаторства [25, с. 305]. 

Для вчасного виконання сільськогосподарських робіт у період 
весняно-літніх польових та господарських робіт усе працездатне 
населення зобов’язувалось стати до роботи о п’ятій годині ранку. 
Закінчувався робочий день о восьмій годині вечора, обідня перерва 
тривала з 12:00 до 13:00 години. Старости «трудових громад», 
бригадири, а також дільничні агрономи зобов’язувалися закріпити за 
кожним працездатним норми виконання робіт [26, арк. 108]. 

Таким чином, здійснюючи адміністрування на землях межиріччя 
Південного Бугу і Дністра, румунська адміністрація розглядала їх 
передусім, як території з необмеженими сільськогосподарськими 
ресурсами, які можна було безкарно експлуатувати та грабувати. 
Соціально-економічна політика румун, на загарбаних територіях 
зводилась до організації збору та викачування сільськогосподарської 
продукції через впровадження низки як натуральних так і грошових 
податків. Задля забезпечення виконання всіх планів загарбників, які 
були спрямовані зокрема на найголовніше – безперебійне викачування 
сільськогосподарської продукції, стало запровадження низки розпо-
ряджень, які зобов’язали всіх сільських жителів працювати. Відмова 
населення від виконання всіх розпоряджень окупаційної влади, в тому 
числі й відмова виходити на роботу, загрожувала накладенню різно-
манітних покарань від грошових штрафів до позбавлення волі.  
Така варварська соціально-економічна політика окупантів ставила  
у вкрай важке становище сільське населення, штовхаючи його на 
зубожіле існування. 
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(Україна) 

 
Серед відомих учених, вихідців із полтавського краю, варто 

згадати відомого в Україні та за кордоном історика, архівіста, фахівця 
у сфері славістики, зокрема, болгаристики, кандидата історичних наук, 
заслуженого працівника культури України Віри Никанорівни Жук 
(1928–2008).  

Громадська та науково-популяризаторська діяльність учених 
посідає важливе місце в їхній науковій біографії. Вона становить 
собою один із аспектів їхнього самовираження, самореалізації та 
донесення своїх розробок й відкриттів до громадськості.  

Метою даної статті є проаналізувати різні аспекти участі вчених-
істориків у громадських організаціях та їхня науково-
популяризаторська діяльність на прикладі життя і діяльності Віри Жук.  

Віра Никанорівна Жук, закінчивши історичний факультет Київ-
ського державного університету імені Т.Г. Шевченка у 1955 році, приї-
хала в Полтаву, де влаштувалася працювати в Полтавському обласному 
державному архіві. Паралельно почала активно займатися громадською 
роботою. Керівництво архіву відразу почало залучати молоду 
працівницю до відповідальної громадської роботи, адже не сумнівалося, 
що вона добросовісно і відповідально буде виконувати всі колективні 
доручення. Надмірна кількість останніх відволікала вчену від наукових 
досліджень і педагогічної діяльності. Однак, така тотальне залучення 
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людини до колективу, залучення до громадської, неоплачуваної роботи 
було характерною особливістю радянської дійсності. 

Директор Полтавського обласного державного архіву, надаючи 
характеристику Вірі Никанорівні до Вченої ради Інституту історії АН 
УРСР у 1975 році, зазначала, що вона виконувала такі громадські 
доручення: голова виробничо-масової комісії і заступник голови 
місткому профспілки держархіву, агітатор, член групи народного 
контролю, член президії Жовтневого районного відділу Українського 
республіканського товариства охорони пам’ятників історії та 
культури в м. Полтава. Як позаштатний лектор товариства «Знання» – 
наймасовішої громадської науково-просвітницької організації, метою 
якої було поширення політичних і наукових знань в УРСР, – читала 
лекції на підприємствах, в організаціях, для студентів вишів з історії 
Полтавщини, про використання архівних документів при вивченні 
історії рідного краю, про інтернаціональні зв’язки трудящих 
Полтавської області [1, арк. 2–3].  

Віра Никанорівна згадувала, що, працюючи в архіві та  
в Полтавському державному педагогічному інституті імені 
В.Г. Короленка по 8 годин на добу виконувала громадські доручення. 
Зокрема, полтавський том «Історії міст і сіл УРСР» та брошури «Наш 
рідний край» (9 випусків) готувалися на громадських засадах. 

Працюючи в Полтавському державному педагогічному інституті 
імені В.Г. Короленка, вона виконувала наступні громадські доручення: 
була головою первинної організації Українського товариства охорони 
пам’яток історії і культури; головою історичної секції обласної  
і Жовтневої районної організації Української обласної організації 
охорони пам’яток історії і культури; була членом і лектором 
Полтавської обласної організації товариства «Знання» [2, с. 71].  

Протягом 1986–1987 років, вже перебуваючи на пенсії, та 
працюючи доцентом кафедри історії СРСР та УРСР Полтавського 
державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка, Віра 
Никанорівна виконувала 13 громадських доручень: була лектором 
організації «Знання», лектором Полтавської обласної організації 
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, 
головою історичної секції Полтавської обласної організації 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, 
головою історичної секції Жовтневої районної організації 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури 
м. Полтави, член комісії зі створення музею Юрія Кондратюка, авіації 
та космонавтики – філіалу Полтавського краєзнавчого музею, голова 
бюро первинної організації Українського товариства охорони 
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пам’яток історії та культури Полтавського державного педагогічного 
інституту імені В.Г. Короленка, екскурсоводом на громадських 
засадах (від історичного факультету) музею історії Полтавського 
державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка, керівником 
історико-краєзнавчого гуртка по кафедрі історії СРСР та УРСР, 
членом робочої групи – консультантом по написанню довідок по 
м. Полтаві та Полтавському району для «Свода памятников СССР», 
автором ряду довідок про пам’ятники і пам’ятні місця м. Полтави  
і області для «Свода памятников СССР», членом групи народного 
контролю по кафедрі історії СРСР та УРСР, членом ніде не 
зафіксованої робочої групи по кафедрі історії СРСР та УРСР  
з виявлення архівних документів та матеріалів для меморіального 
комплексу А.С. Макаренка в с. Ковалівці Полтавського району, 
секретарем окружної виборчої комісії № 9 по виборах до місцевих 
Рад народних депутатів. 

Для меморіального музейного комплексу А.С. Макаренка Віра 
Никанорівна виявляла матеріали та складала переліки для експозиції 
«Дитячі і юнацькі роки А.С. Макаренка», «А.С. Макаренко – народний 
учитель», «А.С. Макаренко в період навчання в Полтавському 
учительському інституті». Експозиція мала відповідні посилання та 
поради, де мають розташовуватися ті чи інші матеріали.  

В.Н. Жук підготувала розділ «Господарська діяльність колонії 
ім. М. Горького в 1920–1926 рр.». Вчена опрацювала документи з цієї 
теми, які зберігалися в Державному архіві Полтавської області,  
а також фотокопії документів про А.С. Макаренка і колонію 
ім. М. Горького, виявлених нею 10 років тому у Центральному 
державному архіві Жовтневої революції, вищих органів державної 
влади та вищих органів державного управління УРСР, Центральному 
державному архіві кіно фотодокументів УРСР у м. Києві.  

З 28 виявлених документів В.Н. Жук було виготовлено фото- 
копії художником В.М. Батуріним та фотографом-художником 
О.П. Білецьким.  

З решти – понад 80 документів виготовлено негативи фотографом 
Інституту І.Ф. Ісаєнком. На понад 30 документів та фото було 
направлено замовлення на виготовлення фотокопій у Центральний 
державний архів Жовтневої революції та Центральний державний 
архів кіно-фото документів. Ці замовлення центральними 
державними архівами УРСР було прийнято і фотокопії виконувалися.  

Крім вище зазначених робіт, Віра Никанорівна щомісяця  
(у вихідні дні) проводила заняття на факультеті майбутнього вчителя 
в Полтаві і одного разу виїздила до Кременчука.  
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Виконуючи завдання обкому Компартії України, провела роботу  
з виявлення матеріалів з історії комуни імені Д. Благоєва за запитом 
Народної Республіки Болгарії.  

За завданням Жовтневого райкому Компартії України та 
парткому Полтавського державного педагогічного інституту імені 
В.Г. Короленка проводила перевірку занять у школі наукового 
комунізму Полтавського об’єднання будматеріалів. 

Виконуючи доручення історичного факультету Полтавського 
державного педагогічного інституті імені В.Г. Короленка, проводила 
роботу з виявлення матеріалів за запитом члена-кореспондента 
Вірменської Академії Наук Р.М. Бартикяна.  

Віра Никанорівна читала на курсах підвищення кваліфікації 
вчителів при Полтавському інституті удосконалення вчителів та на 
подібних курсах при Полтавському державному педагогічному 
інституті імені В.Г. Короленка з історичного краєзнавства, методики 
використання краєзнавчих матеріалів на уроках історії в школі, про 
інтернаціональні зв’язки Полтавщини.  

Крім того, Віра Никанорівна проводила екскурсії для гостей – 
викладачів інших вузів містом та історичними місцями Полтавщини.  

Виступала на об’єднаній раді вчителів у Полтавській середній 
школі № 32, організовувала екскурсії для учнів цієї школи до 
Полтавського державного педагогічного інституту імені 
В.Г. Короленка та його музеїв. Віра Никанорівна прочитала лекції про 
пам’ятники В.І. Леніну на Полтавщині, інтернаціональні зв’язки 
трудящих Полтавщини з Народною Республікою Болгарією, 
діяльність Полтавської групи сприяння «Искре» тощо (для учнів  
і вчителів Полтавських шкіл № 32, 14, 25).  

Для членів історико-краєзнавчого гуртка організовувала зустріч із 
учасником бойових дій в Афганістані, майором М.М. Кудряшовим, 
організовувала виступи членів гуртка з розповідями про подвиги жінок 
Полтавщини в роки Другої світової війни на історичному, 
філологічному, біологічному факультетах. Віра Жук виступала  
з лекціями на виховних годинах перед студентами філологічного, 
історичного, біологічного, фізико-математичного факультетів та на 
педфаці (школа молодого лектора). 

Віра Никанорівна зізнавалася: «Перелічено не всі роботи, 
поскільки не кожен може повірити, що все те виконувала одна людина. 
Для того, щоб все те виконати, треба було відмовитися від усього  
в житті, один раз за рік бути в театрі, тричі в кінотеатрі, перечитати за 
рік лише півдесятка книжок з художньої літератури. Вважаю, що таке 
завантаження громадськими роботами декваліфікує людину як 
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викладача, як справжнього спеціаліста. Парткому необхідно вести 
чіткий облік навантаження викладачів різними громадськими 
дорученнями. Не варто створювати зайві комісії, в яких би люди лише 
числились, а не працювали, в той час як інші можуть бути занадто 
перевантажені різними громадськими роботами» [3, арк. 10]. 

Треба було мати неймовірну працездатність і витривалість, щоб так 
багато працювати і встигати зробити. Віра Никанорівна добросовісно 
ставилася до виконання доручень, всі їх виконувала на відмінно, ніколи 
не підводила колектив. Лише сьогодні можна уявити, скільки годин на 
добу вона працювала, і яких неймовірних зусиль їй коштувало 
виконувати громадські доручення і працювати, виконуючи своє 
щоденне аудиторне навантаження. При цьому вона встигала займатися 
наукою, дбати про хвору маму і вести домашнє господарство. 

Віра Жук йшла в ногу з часом, ніколи не обмежувалася «старим 
багажем знань», цікавилася новинками наукового життя. Як учена-
болгарист вона підтримувала контакти з болгарською громадою 
України у м. Одесі. Вчена була дописувачем газети «Рідний край» 
(м. Одеса) – культурно-просвітницького органу болгарської спільноти 
в Україні. Підтримувала дружні відносини з Миколою Габером – 
українським політичним і громадським діячем болгарського 
походження, народним депутатом України ІІІ скликання. Прекрасні 
відносини в неї склалися з головним редактором газети «Роден край» 
Дорою Костовою.  

Протягом тривалого часу Віра Жук була членом громадської 
організації – Слов’янський клуб. Друкувалася в «Слов'янських 
збірниках», виступала з повідомленнями на засіданнях клубу.  

2006 р. В.Н. Жук стала лауреатом міської премії ім. Самійла 
Величка.  

Віра Никанорівна була членом полтавської громадської 
організації Клуб книголюбів. Вона прийшла до Клубу спочатку як 
гостя, а потім стала його активним членом і справжнім 
шанувальником. Серед членів Клубу книголюбів вона знайшла не 
просто шанувальників, а й глибоких і мудрих людей, які з розумінням 
ставилися до її доробку; спільноту, згуртовану любов’ю до книги  
і пошуку наукової істини. 

Віра Жук багато разів виступала на засіданнях клубу, готувала 
реферати, повідомлення, історичні довідки. Члени клубу книголюбів 
були чи не першими слухачами її нових праць, свідками наукових 
відкриттів ученої. Спільні дискусії, поради членів клубу значною 
мірою допомагали в її пошуковій та науково-дослідній роботі.  
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Особливо теплі стосунки склалися в неї із Президентом клубу 
книголюбів Галиною Піхновською (1928–2015) – філологом, 
перекладачем, громадським діячем. Це були рідні душі, які розуміли 
одна одну, підтримували, допомагали. І в той період, коли погляди 
Віри Никанорівни колеги не визнавали, критикували, відмовлялися 
друкувати її праці, Г. Піхновська залюбки запрошувала її на засідання 
клубу книголюбів, де інтелігентні, грамотні, начитані представники 
Полтави залюбки слухали її наукові розвідки, дискутували, 
обмінювалися думками. Це вселяло надію у Віру Никанорівну, що 
колись все ж таки її відкриття отримають визнання.  

Віра Никанорівна була справжнім патріотом України, вона 
любила природу рідного краю та його людей. Вчена гостро реагувала 
на безгосподарність, екологічні катастрофи на Полтавщині, жахливі 
експерименти над природою, що призводило до шкоди не лише 
оточуючому середовищу, а й людським душам. Свої гострі науково-
популярні статті вона публікувала в періодичній пресі Полтавщини, 
закликала представників влади схаменутися, не руйнувати природу,  
а, навпаки, берегти її від негативних наслідків людського втручання.  
Це був крик душі В.Н. Жук, її висока громадянська позиція, бажання 
захистити рідне їй оточення від руйнування, яке може бути викликане 
техногенною катастрофою з тяжкими наслідками для навколишнього 
середовища і людини [4, с. 2]. 

Віра Никанорівна багато публікувалася у періодичних виданнях 
Полтавщини і України. Вона була цікавою людям, її статті викликали 
захоплення, наштовхували на роздуми, нові ідеї, ламали стереотипи, 
змушували задумуватися над багатьма проблемами. Її публікації не 
були байдужими людям, це було важливо, адже її завдання – 
достукатися до кожного знаходило зворотній зв’язок. У періодичні 
пресі з’явилася ціла серія відгуків та роздумів на праці вченої. Вона 
писала доступно, зрозумілою мовою, намагаючись усім і кожному 
пояснити певні, здавалося б, складні наукові теорії і гіпотези. Вона 
була однією з тих, хто давав можливість глибше зазирнути в нашу 
історію, показати складні процеси формування історії української 
нації, у якому переплелися різні етноси та народи [5, с. 9].  

На сторінках місцевої періодичної преси Віра Никанорівна 
закликала засоби масової інформації схаменутися, не показувати по 
телебаченню художніх фільмів, де була демонстрація насилля, 
жорстокості, які морально розкладали суспільство, негативно 
впливали на психіку молоді. Вчену турбували проблеми масового 
безробіття в державі, моральної деградації людей, падіння морально-
етичних цінностей у суспільстві тощо. Віра Никанорівна писала: 
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«Запитуєте, щоб я зробила, якби була редактором? Напевне, перш за 
все, звернула б увагу на публікацію статей із серйозними, 
обґрунтованими пропозиціями, як покращити економіку країни, як 
навести порядок у тій чи іншій галузі й пошвидше ліквідувати 
безробіття» [6, с. 4].  

Віру Жук бентежило те, що в Україні була занедбана природа, 
річка Дніпро, інші водні артерії, винищено багато лісів, розорено поля 
і луки. Через нерозумне господарювання було багато втрачено 
цінного і життєво важливого.  

Віра Никанорівна неодноразово надсилала листи до міського 
голови Полтави А.Т. Кукоби, де просила звернути увагу на 
екологічно-санітарний стан міста. Особливо такі питання про 
довкілля поставали перед проведенням на Полтавщині Соборів 
болгар, коли до області з’їжджалися представники багатьох 
національностей, гості з-за кордону, дипломатичні представники та 
інші. Вчену турбувала ситуація природного середовища, вона завжди 
звертала увагу на порядок і чистоту в місті та області.  

Неодноразово Віра Никанорівна зверталася із клопотаннями до 
керівництва міста і області із проханням звернути увагу на 
збереження чистоти і порядку в місті. Прикладом такої свідомої  
і небайдужої позиції є наступний лист [7, арк. 66–67]. 

Незважаючи на свій поважний вік, В.Н. Жук брала активну 
участь у громадському житті міста. Вчена зустрічалася з викладачами 
ряду вищих навчальних закладів, учителями, студентами, учнями, 
ділилася з ними своїм багаторічним досвідом у галузі архівознавства, 
історичного краєзнавства та історії України. 

Протягом 1998–2004 років Віра Никанорівна на запрошення 
заступника декана з виховної роботи факультету «Телекомунікацій» 
Полтавського військового інституту зв’язку Оксани Кравченко читала 
лекції для професорсько-викладацького складу, вищого командного 
складу, курсантів, студентів з історичного краєзнавства. 

Оксана Кравченко – журналістка, письменниця, публіцистка  
в серпні 2008 року у Полтаві провела анонімне опитування 
«Полтавські краєзнавці ХХІ століття». У ньому брало участь  
50 людей віком від 17 до 27 років. На запитання про те, чи чули Ви 
про Віру Никанорівну Жук, 40 із них відповіли, що чули про 
краєзнавця Віру Жук, часто бачили її на різних наукових 
конференціях по місцевому телебаченню, безпосередньо – на заходах 
у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені 
І.П. Котляревського, полтавських музеях.  
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На друге запитання: Де Віра Жук розповідає про одну  
з найдавніших пам’яток культури Полтавщини – про Полтавський 
Хрестовоздвиженський монастир? змогли відповісти 28 людей – 
«Полтавський Хрестовоздвиженський монастир та пов’язані з ним 
важливі історичні події». Із них 5 людей читали цю книгу.  

На третє питання анкети: У якій книзі В.Н. Жук пише про перші 
згадки про Полтаву, про Кия та Київ? відповіли 10 людей (із тих, які 
були опитані), назвавши книгу «Із сивої давнини», усі вони 
ознайомилися з нею у бібліотеках міста [8, с. 128]. 

Проаналізувавши результати анкетування, доходимо до висновку, 
що Віру Жук полтавці знали, читали її праці, слухали виступи. Її праці  
і наукові відкриття були почуті переважною частиною мешканців 
Полтави. Врешті-решт, саме для цього вона працювала, писала  
і популяризувала свої ідеї. 

Через свою неймовірну зайнятість та природню скромність, Віра 
Никанорівна відмовлялася брати участь у зйомках телепередач, рідко 
погоджувалася на інтерв’ю. Нині відомий лише один фільм, у зйом-
ках якого брала участь вчена, – це «Мій у значенні невіддільний від 
мене», автором якого є журналістка, кандидат історичних наук, 
колишня співробітниця Віри Никанорівни по кафедрі історії СРСР та 
УРСР у Полтавському державному педагогічному інституті імені 
В.Г. Короленка Людмила Нестуля. Фільм присвячено старовинному 
будинку, який, за переказами, належав відомому поету і драматургу, 
В.В. Капністу в Полтаві, в стінах якого нині розміщується 
Літературно-меморіальний музей Івана Котляревського.  

Часто виступи Віри Никанорівни можна було почути по радіо. 
Причому, тематика виступів була різноманітною – від давньої історії 
Полтавщини та України до сучасності. Вчена справді володіла енцикло-
педичними знаннями, мала наукову інтуїцію, а також здатність донести 
до слухача важливі наукові проблеми доступною і простою мовою.  

Віра Жук підтримувала контакти з багатьма вченими, краєзнав-
цями. Вона виступала на наукових конференціях, круглих столах, 
презентаціях. Брала участь у зйомках телепередач просвітницького 
спрямування на обласній державній телерадіокомпанії «Лтава».  

В.Н. Жук була активним учасником конференцій, що 
проводилися у Полтаві та за її межами, виступала з актуальними 
дослідженнями, і цим самим внесла свій вклад у розвиток вітчизняної 
історичної науки. 

Отже, надмірне перевантаження громадськими дорученнями, 
відволікали Віру Никанорівну вчену від активної наукової роботи. 
Незважаючи на те, вчена інтенсивно працювала, була в постійному 
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пошуку. Вона була активним учасником конференцій, часто виступала 
по радіо, публікувалася, особливо у місцевій пресі. Така робота 
поглибилася і активізувалася особливо тоді, коли вчена вийшла на 
пенсію. Віра Никанорівна ніколи не була байдужою, брала активну 
участь у громадських організаціях. Намагалася допомогти не лише 
словом, але й ділом. Залюбки брала участь у проєктах, виступала  
з доповідями і презентаціями.  
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Liberalizarea regimului comunist în URSS prin promovarea de către 
Mihail Gorbaciov a restructurării și a transparenței a dus la activizarea fără 
precedent în trecut a unor largi pături ale populației din toate republicile 
unionale. În RM procesele de liberalizare au început mai târziu decât la 
Centru: abia în 1988 au apărut primele articole obiective, referitoare la 
istoria românilor, în special la paginile tragice și trecute sub tăcere 
(deportările în masă în Siberia, Foametea provocată de autoritățile 
comuniste de ocupație, chimizarea excesivă a solului etc.). În martie 1990 
s-au desfășurat alegeri în Sovietul Suprem – organul suprem legislativ al 
republicii. Alegerile au avut loc în condițiile unei crize profunde cu care s-
a confruntat Imperiul sovietic și al avântului Mișcării de Renaștere și 
Eliberare Națională (MREN). Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
(PCUS), inclusiv filiala regională a acestuia – Partidul Comunist al 
Moldovei (PCM) pierdea monopolul asupra puterii politice. Pe arena 
politică apăruse formațiuni care reprezentau năzuințele maselor largi ale 
populației și de care conducerea PCM nu putea să nu țină cont. Iată de ce 
alegerile parlamentare din februarie-martie 1990 s-au desfășurat pe alte 
principii, în baza sistemului electoral majoritar. PCM era singurul partid 
înregistrat pentru a participa la alegeri, iar candidații opoziției puteau lua 
parte la alegeri în calitate de pretendenți independenți. 

Organul legislativ suprem ales (371 deputați) a activat în condițiile unor 
transformări revoluționare, desfășurate pe întreg teritoriul URSS, a 
revendicărilor înaintate de MREN din RSSM. Așa cum a subliniat profesorul 
Alexandru Moșanu, «în 1990-1991, majoritatea locuitorilor din RSS 
Moldova (denumire oficială în perioada 5 iunie 1990–2 mai 1991) cerea 
insistent democratizarea societății, promovarea valorilor culturale și spirituale 
românești, ruperea de trecutul comunist și distanțarea de imperiu, restabilirea 
adevărului istoric ca bază pentru eliberarea de sub jugul colonial  
sovietic» [1, p. 5]. Astfel, conducerea republicii a numit o comisie 
împuternicită cu aprobarea Drapelului de Stat. Pe data de 27 aprilie 1990 
profesorul Alexandru Moșanu a prezentat raportul «Drapelul de Stat al 
RSSM». Raportorul a spus că poporul din RSSM «a devenit activ ca 
niciodată» și că depune eforturi tot mai energice «pentru a-și restabili 
memoria istorică, zdruncinată din temelii de epocile de tristă amintire, 
manifestă un viu interes față de tradițiile sale, inclusiv – față de tradițiile 
legate de simbolurile naționale» [2]. Profesorul A. Moșanu a trecut în revistă 
etapele istorice în care Tricolorul românesc a fost drapelul nostru național, 
dar care, sub regim sovietic, a fost înlocuit cu drapelul roșu-verde și 
simbolica comunistă, secera și ciocanul. «Drapelul tricolor, a subliniat 
profesorul Alexandru Moșanu, simbolizează mișcarea pentru renașterea 
națională, revenirea la tradițiile istorice, năzuința spre suveranitatea națională 
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reală» [2]. În rezultat, Sovietul Suprem (Parlamentul) RSS Moldova a adoptat 
Legea privind modificarea Constituției: «a modifica articolul 168 din 
Constituția (Legea Fundamentală) a RSS Moldovenești și a-l expune în 
următoarea redacție: «Articolul 168. Drapelul de Stat al Republicii Sovietice 
Socialiste Moldovenești – Tricolorul – reprezintă o pânză dreptunghiulară, 
formată din trei fâșii de dimensiuni egale, dispuse vertical în următoarea 
succesiune a culorilor de la hampă: albastru (azuriu), galben, roșu. În centru, 
pe fâșia de culoare galbenă, este imprimată Stema de Stat a RSS 
Moldovenești. Proporția dintre lățimea Stemei și lungimea Drapelului este de 
1:5, proporția dintre lățimea și lungimea drapelului – de 1:2». Președintele 
Sovietului Suprem al RSS Moldovenești, M. Snegur. Or. Chișinău, 27 aprilie 
1990, nr. 5-XII» [3, p. 47]. 

Pe data de 23 iunie 1990 Sovietul Suprem al RSSM a proclamat 
Suveranitatea republicii, aflate în componența URSS. În Declarația 
organului Legislativ suprem, între altele, s-a afirmat: «Republica Sovietică 
Socialistă Moldova este un stat suveran. Suveranitatea RSS Moldova este 
condiția firească și necesară a existenței statalității Moldovei; izvorul și 
purtătorul suveranității este poporul. Suveranitatea este exercitată în 
interesul întregului popor de către organul reprezentativ suprem al puterii 
de stat a republicii. Nicio parte a poporului, niciun grup de cetățeni, niciun 
partid politic sau o organizație obștească, nicio altă formațiune, nicio 
persoană particulară nu poate să-și asume dreptul de a exercita 
suveranitatea; Republica Sovietică Socialistă Moldova este un stat unitar 
indivizibil. Frontierele R.S.S. Moldova pot fi schimbate numai pe baza 
acordurilor reciproce dintre R.S.S. Moldova și alte state suverane în 
corespundere cu voința poporului, adevărul istoric și luând în considerație 
normele dreptului internațional general recunoscute [4, p. 18]. A urmat o 
serie de decizii ale Parlamentului RSSM cu privire la întărirea suveranității 
statului (cu privire la puterea de stat, cu privire la serviciul militar al 
cetățenilor RSSM, cu privire la regimul juridic al stării excepționale și la 
formele speciale de guvernare în RSSM, cu privire la suspendarea 
provizorie a participării RSSM la elaborarea proiectului Tratatului viitoarei 
Comunități a statelor suverane, cu privire la Stema de Stat etc.). 

În noaptea de la 18 spre 19 august 1991 un grup de puciști a declarat 
înlăturarea președintelui URSS Mihail Gorbaciov de la putere, constituirea 
așa-numitului Comitet de stat pentru starea excepțională, altfel spus – a fost 
comisă o lovitură de stat. Conducerea RSSM a protestat vehement împotriva 
puciului [4, p. 50-51]. Pe data de 24 august Ucraina și-a proclamat 
Independența, iar trei zile mai târziu – și Republica Moldova. Declarația de 
Independență a RM este un document fundamental în care s-au menționat 
foarte succint etapele principale ale istoriei interfluviului dintre Prut și Nistru, 
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rapturile teritoriale din 1812 și 1940 după care s-a reamintit că «în ultimii ani 
mișcarea democratică de eliberare națională a populației din Republica 
Moldova și-a reafirmat aspirațiile de libertate, independență și unitate 
națională, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naționale 
de la Chișinău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 și 27 august 1991, prin 
legile și hotărârile Parlamentului Republicii Moldova, privind decretarea 
limbii române ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin, din 
31 august 1989, drapelul de stat, din 3 noiembrie 1990, și schimbarea 
denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991» [4, p. 53]. În condițiile în care, 
în Constituția RM, elaborată și aprobată în 1994, de un parlament majoritar 
agrarian s-a strecurat un fals stalinist («Limba de stat a Republicii Moldova 
este limba moldovenească...»), iată că Declarația de Independență servește 
drept bază pentru funcționarea oficială a limbii române în RM. 

Așa cum menționează istoricul Mihai Druță, deputat în Parlamentul 
Independenței, «în realitate, în luna august 1991, forul legislativ suprem de 
la Chișinău, supranumit Parlamentul Independenței, s-a aflat în fața unei 
dileme cruciale – să voteze Independența de stat față de URSS, sau să 
proclame re-Unirea cu Patria-mamă România? Hotărârea prealabilă a fost 
dezbătută la cadrul câtorva ședințe lungi și chinuitoare ale Prezidiului 
Parlamentului în frunte cu marele patriot român, președintele Alexandru 
Moșanu. Concomitent, aveau loc consultări intense cu autoritățile puterii 
supreme de stat de la București. Decizia finală a fost luată în favoarea 
Independenței față de URSS, cu includerea în textul Declarației a unor 
clauze importante care urmau să servească drept temei pentru Unirea 
Republicii Moldova cu România în viitor...» [5, p. 142]. Tot el a amintit 
cuvintele președintelui RM Mircea Snegur, spuse chiar pe data de  
27 august 1991, într-un interviu ziarului «Le Figaro»: «Independența 
Republicii Moldova este o perioada temporară – mai întâi vor exista două 
state românești, dar lucrul acesta nu va dura mult. Repet, independența 
Moldovei Sovietice este o etapă, nu un scop». Amintind că îndată după 
votarea Declarației de Independență, deputații prezenți la ședința solemnă 
au aprobat imnul «Deșteaptă-te Române!» drept Imn de Stat al Republicii 
Moldova, era clar pentru toată lumea că Independența Republicii Moldova 
față de Imperiul sovietic însemna doar primul pas spre Unirea cu Patria-
mamă România...» [5, p. 143]. Din nefericire pentru România și RM 
Unirea n-a avut loc, momentul a fost pierdut, iar RM rămâne a fi un stat 
puternic influențat de Rusia, sărac, instabil politic. 
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Серед етнічних спільнот, які здавна проживають в Україні, 

окреме місце посідають роми. Історія дослідження ромської спільноти 
Європи та України станом на сьогодні потребує доповнення 
регіональними аспектами дослідження, які активізувались останнім 
часом. Так, 2017 року в Одесі було реалізовано програму «Ромські 
студії в Одесі» [6], окремим регіональним аспектам історії та 
культури ромської спільноти присвячено дослідження О. Бєлікова [1], 
Н. Зіневич [3], Маховської С. [4], Пивоварова С. та Чучка М. [5], 
Сторожко Т. [7], Тхоржевської Т. [8]. 

Так, ще під час реалізації програми «Ромські студії в Одесі» [6] 
наголошувалось на тому, що отримана інформація є цінною  
в контексті ознайомлення з Ромською Стратегією − організаційним 
документом в Україні стосовно поліпшення життя ромів, яка була 
офіційно оприлюднена згідно з Указом Президента України від  
8 квітня 2013 року № 201/2013 «Про стратегію захисту та інтеграції  
в українське суспільство ромської національної меншини на період до 
2020 року», також зазначено, що окремим напрямком розвитку 
інтеграції ромів в українське суспільство в даному документі 
заявлено про освіту ромського населення, та наголошено на тому, що 
більшість ромів навчання в школі не закінчує, а вищу освіту 
здобувають одиниці. Зрозуміло, що роми не можуть самотужки 
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подолати цю важливу проблему на сьогоднішньому етапі, у цей 
процес необхідно залучити студентську молодь, майбутніх 
журналістів, педагогів, соціальних працівників, медиків, юристів.  
І саме таким продовженням процесу інтеграції ромської спільноти  
є проєкт «Амаро Трайо», що був реалізований 2020 року.  

В Україні відбуваються зміни та реформи. Ромські громади також 
прагнуть змін і врешті таки змінюються. Ромська громада Одещини 
має щире бажання розповісти про те, якою контрастною може бути 
культура, мова та побут українських ромів, про традиції, які їм, попри 
все, вдалося зберегти. 2020 року до уваги широкого кола читачів було 
представлено збірку про побут та традиції ромів Одещини: «Амаро 
Трайо» [2], що стала результатом роботи етнографічної експедиції 
ромських активістів, студентів та науковців. Ініціатором проведення 
досліджень виступили Громадська організація Бахтале-Тавричанє, яку 
очолює Гальченко Валерій та Ромська асоціація м. Балта в особі 
Архипова Івана. Проєкт під керівництвом Циня Івана було 
реалізовано за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»  
в рамках Ромської програми малих грантів для молодих ромських 
активістів «Підтримка громадських і правозахисних ініціатив 
ромської молоді» в партнерстві з факультетом історії та філософії 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова в особі 
доцента кафедри археології та етнології України кандидата 
історичних наук Петрової Наталії та з Одеською національною 
науковою бібліотекою в особі генеральної директорки Бірюкової 
Ірини. Партнерами проєкту також виступили Благодійний фонд 
«Вітра змін», Громадська організація «Планета добрих людей» та 
Громадська організація «Ротарі клуб Одеса Інтернешнл». 

У сучасному суспільстві, особливо в полікультурному 
середовищі українських міст, існують стереотипи щодо ромів, що 
формувались та нав’язувались впродовж тривалого часу. Так, ще  
з дитинства більшість українців упевнена, що роми можуть 
загіпнотизувати чи вкрасти щось, тому, керовані страхом, всіляко їх 
оминають. Сьогодні поширеними є стереотипи про бідну ромську 
націю, яка живе за рахунок соціальних виплат на велику кількість 
дітей, займається крадіжками чи втягнена до кримінальної діяльності. 
Бідність, відсутність освіти, складнощі із працевлаштуванням лише 
посилюють усі ці упередження. «Будь чемний, бо цигани вкрадуть», 
— лякали дітей. «Ти брудний, як циган». У фольклорних сюжетах 
роми також не завжди є позитивними персонажами. Ромська громада, 
це частина сучасної української нації, місцевих громад, тому 
запропоновані матеріали мають на меті розповісти про культуру та 
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традиції, так би мовити «з перших вуст», словами самих ромів. Багато 
традицій роми зберегли та донесли до наступних поколінь  
і намагаються зберігати в сучасному побуті [2, с. 8]. 

Діяльність у межах проєкту була надзвичайно ускладнена 
пандемією COVID-19, тривалий карантин, під час якого багато 
населених пунктів Одещини, в яких були заплановані дослідження, 
входили до «червоних» та «помаранчевих» зон і були недоступні для 
проведення досліження, яке передбачало особисте спілкування  
з носіями інформації. Натомість проведення фольклорної експедиції 
Одеською областю відбулося. Керівництвом проєкту було 
сформовано робочу групу, що складалася з ромських активістів, які 
особисто опитували респондентів та студентів-істориків, які 
допомагали опанувати навички проведення етнографічних 
досліджень під науковим керівництвом Петрової Наталії. Впродовж 
літа − початку осені 2020 року відбулися виїзди групи команди 
експедиції та волонтерів для збирання та фіксації культурної 
спадщини ромської громади Одещини в Березівському, Біляївському, 
Балтському, Ізмаїльському районах та м. Одеса. 

Зібрана в результаті реалізації проєкту інформація не є вичерпною, 
натомість може бути використана для проведення заходів для дітей та 
підлітків у школах, для розвінчання міфів про ромів, що знизить 
неприйняття ромського народу в українській спільноті [2, с. 90]. 

Щиро сподіваємось, що оприлюднені матеріали спрприятимуть 
розбудові позитивного дискурсу щодо ромів, розвитку та збереженню 
ромської ідентичності, культури та традіцій, будуть спрямовані на 
протидію стереотипам та упередженому ставленню щодо ромів.  
Поза сторінками видання залишилося багато цікавих аспектів 
культури та фольклору ромів, що має спонукати вшануванню та 
збереженню фольклорного та культурного спадку ромського народу  
в середовищі носіїв традицій. Важливим аспектом наших сподівань  
є перспектива налагодження діалогу та розбудова партнерства між 
різними молодіжними формальними і неформальними об’єднаннями 
в Одеській області незалежно від етнічної приналежності їх членів.  

До робочої групи проєкту входили Архипов Іван Володимирович, 
Гальченко Валерій Валерійович, Гальченко В’ячеслав Валерійович, 
Петрова Наталія Олександрівна, Продан Афанасій Афанасійович, 
Продан Дмитро Миколайович, Циня Іван Григорович , Циня Іван 
Іванович, Юрченко Павло Павлович, Юрченко Роман Павлович. 
Цінними були спогади наших респондентів, усіх, хто зголосився 
поділитися враженнями та спогадами, а особливо: Вурсол Борис, 
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Шестакова Анна, Баланов Микола, Баланова Олександра, Димовська 
Надія, Долока Сергій та багато інших.  

Беззаперечним є виховне значення проєкту, особливо в полі-
культурному середовищі українських міст, яким є Одеса, де існують 
стереотипи щодо ромів, що формувались та нав’язувались впродовж 
тривалого часу. Ромська громада, частина сучасної української нації, 
місцевих громад, тому запропоновані матеріали мають на меті 
розповісти про культуру та традиції, так би мовити «з перших вуст», 
словами самих ромів. Досвід роботи команди проєкту є неоціненним, 
а оприлюднені матеріали сприяють розбудові позитивного дискурсу, 
розвитку та збереженню ромської ідентичності, культури та традицій, 
протидії стереотипам та упередженому ставленню щодо ромів.  

Результатом проєкту стало видання «Амаро Трайо»: «Нариси про 
побут та традиції ромів Одещини» [2], на сторінках якого українською 
та англійською мовами подано інформацію про історію  
ромів [2, с. 12–22]; риси етнічного характеру, перекази про походження 
та усвідомлення відчуття роду [2, с. 23–31]; про освіту та освіченість 
представників ромської спільноти [2, с. 32–36]. Окреме місце в збірці 
належить цікавим спогадам респондентів про риси традиційної 
культури ромів [2, с. 37–41], особливо про господарську діяльність та 
значення коней у житті ромів, ковальство [2, с. 50]. Не оминули увагою  
і роль музики в житті ромської спільноти та зайняття ворожіннями  
і пророкуваннями [2, с. 51–57]. З переходом до осілого способу життя 
зазнають трансформації житло/оселя ромів, натомість ми зафіксували 
спогади про циганський табір [2, с. 58–69]. Надзвичайно цікавими  
є обряди життєвого циклу: народини, весілля, похорон [2, с. 70–88]. 

Образ ромів досить міцно укорінився в традиційній культурі 
багатьох народів, у середовищах, в яких вони періодично з’являлися та 
якийсь час жили, і українці не є виключенням. Це явище пояснюється 
винятковим способом життя етнічної спільноти ромів, яка завжди в усіх 
країнах зберігала звичай ендогамії й практично не асимілювалася  
з корінним населенням. 

Як зазначали наші респонденти, на жаль, сучасна молодь не так 
вже дотримується традицій, хоча подекуди намагається, і старше 
покоління радіє з того, особливо, щоб молодь поважала один одного 
та ставилась до дорослих і літніх людей, як це було раніше. Головне, 
щоб один одного розуміли та поважали [2, с. 79]. 

Звичайно ж роми не можуть не помічати схожості деяких 
традицій із звичаями тих, хто живе поруч, особливо багато спільних 
рис з українськими звичаями. Цікавими є їхні пояснення цих явищ: 
«Давай я тобі у двох словах розповім. Наша нація пройшла, напевно, 
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всі народи планети. І вони негатив ніколи не брали, вони брали тільки 
позитивне. Ось цю страву, наприклад, запозичили у християн, ми, 
цигани-християни. Є цигани православні, є цигани мусульмани.  
В Угорщині, наприклад, національна страва «їжачок», ви говорите − 
голубці. Ми екзотичною їжею не займаємося. Ми тільки практичною, 
щоб поїсти всією сім'єю. Ми з розумом підходимо і до цього питання. 
Як бачиш, брали тільки хороше, де б не йшли. Ми і через Кавказ 
пройшли. Гостинність кавказька, кухня у них дуже хороша, звичаї  
у них непогані. Правда, у них сильно гаряча кров. Але і у нас теж 
така, теж гаряча. Через Молдову, через Румунію, через росіян  
і українців, білорусів, з кожної нації потрохи. Ось це все 
накопичувалось, я так думаю» [2, с. 78–79]. 

Роми кажуть: «У нас немає Батьківщини, немає писемності, але 
тим не менше ми пам’ятаємо і шануємо свої традиції. Всією планетою 
розійшлися через що? Через гоніння… таке життя…Амаро трайо…». 

Матеріали проєкту, що стали основою видання будуть корисними 
для представників національних громадських організацій, викладачів, 
студентів, школярів, в тому числі для розробки навчальних матеріалів, 
підготовки та проведення тренінгів з культурної обізнаності ромської 
громади. Це дасть можливість розширити знання про культуру, 
традиції та історію ромів; краще розуміти різноманіття в спільнотах 
ромів; поліпшити розуміння того, як ефективно взаємодіяти зі 
спільнотами ромів і що можна зробити, щоб забезпечити інтеграцію 
ромів. Головною метою проєкту, результатом якого є збірка «Амаро 
Трайо», є сподівання знизити рівень дискримінації і стигми ромського 
населення, через популяризацію культурної фольклорної спадщини 
ромської громади в Одеській області.  
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В історію української національної культури вже понад століття 

як увійшов термін «бойчукізм» – самобутня школа, що вплинула на 
розвиток живопису, скульптури, мистецтва фрески, графіки, кераміки, 
різьблення, ткацтва, килимарства. Завдяки кому ж сталося таке явище 
у культурній спадщині нашої Батьківщини? 

Михайло Бойчук. Становлення і творчість. Засновником цього 
напрямку мистецтва є Михайло Львович Бойчук – відомий художник 
та маляр-монументаліст. Родом із Теребовлянщини на Тернопіллі, 
митець ще з початкової школи продемонстрував себе як людина 
творча, наповнена даром від природи. Талант самородка з глибинки 
підтримало стипендією славнозвісне Наукове товариство  
імені Т. Шевченка (НТШ).  

«Михайло Бойчук – центральна постать в українському 
мистецтві, писала Аліса Ложкіна у книзі «Перманентна революція. 
Мистецтво України ХХ – поч. ХХІ ст.». У далекому 1907 р. як 
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стипендіат митрополита Андрея Шептицького він приїхав зі Львова 
до Парижа, повчившись спершу у Відні, Кракові й Мюнхені.  
У Парижі Бойчук поринув в актуальний художній процес, відвідував 
академію Рансона, де зацікавився монументальним мистецтвом. У цей 
період західний модернізм шукає нову мову, чимало запозичуючи  
з неєвропейських художніх традицій і народного мистецтва. 
Прагнучи пристосувати цю стратегію до українських реалій, Бойчук 
знаходить альтернативну точку опори у візантійській традиції, 
мистецтві Київської Русі та українському народному живописі» [1]. 

1910 р. у славнозвісному паризькому Салоні незалежних було 
виставлено 18 робіт Михайла Бойчука, Софії Сегно й Миколи 
Касперовича, підписаних як об’єднання «Rénovation Byzantine» 
(«Візантійське оновлення»). Неовізантиністів не оминули увагою  
й критики, зокрема, Гійом Аполлінер. Синтез передових течій 
європейського мистецтва початку ХХ ст. й архаїчного церковного 
монументалізму відтепер стане візитівкою Михайла Бойчука. 

Перебування за кордоном збагатило М. Бойчука спілкуванням із 
національно свідомими діячами культури. Вочевидь, це посприяло 
визначенню основної мети − реформуванню українського мистецтва. 
Новий український стиль мав стати справді національним та глибоко 
увійти у повсякденний побут людини. 

Після повалення царату Бойчук повернувся до Києва. Став 
професором, одним із фундаторів Української державної академії 
мистецтв. Саме зі столиці почався його «злет», а майстерня 
монументального мистецтва стала центром тяжіння молоді.  
Тут поступово формується коло талановитих художників, які задають 
тон у мистецтві 1920-х рр. Серед них: Василь Седляр, Оксана 
Павленко, Іван Падалка, Антоніна Іванова, Костянтин Єлева, Онуфрій 
Бізюков, Софія Налепинська-Бойчук. На тлі патріархального 
українського мистецтва того часу, серед бойчукістів вражає число 
жінок-художниць, і кожна з них була постаттю. Усі художники цього 
кола являли собою самобутніх авторів із власною пізнаванною 
мовою. Бойчукісти багато працюють у декоративно-прикладному 
мистецтві. Їх творчість засвідчила здатність національного мистецтва 
до саморозвитку, збагачення за рахунок елементів культур інших 
народів і епох, його відповідність європейському рівневі. 
Ними була запропонована теорія нового українського мистецтва.  
За визначенням мистецтвознавців, «основа бойчукізму – творення 
національного стилю, який характеризується композиційною ясністю, 
високою пластичною культурою й вивершеною майстерністю» [2]. 
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Метод навчання М. Бойчука полягав у чутливому ставленні як до 
світової традиції – мистецтва стародавніх єгиптян, ассирійців, еллінів, 
проторенесансу, так і до новітніх відкриттів. Бойчуківців інколи 
представляли як творчу течію в образотворчому мистецтві, в основі якої 
лежать принципи середньовічного іконопису взагалі й візантійського 
зокрема. Учні школи М. Бойчука, як у старих іконописних школах, 
опановували всі етапи мистецького процесу від приготування фарб до 
спільної роботи над фресками. Основна настанова – глибоке вивчення 
мистецької спадщини, відшукування нових форм, що відповідали  
б національним особливостям, проникнення в закономірності 
композиції, вміння аналізувати твори. Освоюючи специфіку технік 
монументального живопису, студенти оволодівали різними видами 
декоративного мистецтва. У настінному живописі Метр відкидав усе 
зайве, сентиментально-світське, наголошуючи на основоположних 
принципах монументальності. Митець цінував зворотну перспективу, 
ритми і контрритми композиційних елементів твору, образність 
кольору, чіткість, ясність, силуетність зображення, властиві для 
народної творчості. Це і стало основоположним при побудові його 
програми монументального мистецтва. 

Відносний духовний плюралізм часів непу давав змогу існувати 
творчим спілкам різної орієнтації. Бойчукісти щиро вважали, що їх 
мистецтво служить розбудові ідеального суспільства, де хлібороби 
серед ланів та усміхнені жінки біля яблуні перебувають у суцільній 
гармонії. Повсякденність українського села перетворена в творах 
бойчукістів на сакральне дійство. Проте більшовицькі ідеологи швидко 
поклали край різноманітним мистецьким пошукам, слідом за 
універсальним методом соціалістичного реалізму в Україні запанував 
Великий терор. Масове знищення небажаних плавно перетікало  
в безконтрольні репресії. Ці процеси охоплюють увесь СРСР,  
а в Україні відбуваються особливо ретельні зачистки творчої 
інтелігенції. За деякими даними, на Україну припадає більше 
третини усіх знищених у СРСР у сталінські роки художників. 

Багато працювали художник і його учні, розписуючи споруди  
в містах України: в Харкові (декорації до театральних вистав Леся Кур-
баса), в Одесі (санаторій імені ВУЦВК). Вершиною творчості майстра 
вважається розпис Червонозаводського театру в Харкові (1933–1935).  

Бойчуківці в Одесі. Не менш видатні розписи бойчукістів було 
створено в Одесі. Тут складалась традиція колективної праці, 
вирішення творчих питань під час виробничих нарад художників. 
Упродовж 1927–1929 рр. було виконано комплекс монументальних 
розписів Селянського санаторію в Одесі. Під час сталінського терору 
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влада дісталася й до нього. 1938 року на засіданні Одеського обкому 
КП(б)У «Про контрреволюційну діяльність бойчуківців у художньому 
оформленні санаторію імені ВУЦВК» [3, арк. 48, 64]. У постанові 
йшлося про те, що «в наслідок шкідницької та контрреволюційної 
діяльності групи художників та скульпторів, буржуазних 
націоналістів, формалістів бойчукістів, яких покривали фашистські 
агенти, вороги народу – Хвиля та інші в Одеському санаторії ЦЗК 
УРСР на Хаджибеївському лимані були замовлені і до цього часу 
збереглися розпис та скульптура контрреволюційного змісту та 
антихудожнього виконання». З мало відомого науковому загалу 
документу дізнаємося, що саме було зреалізоване бойчукістами  
в санаторії: панно, орнаменти та емблеми, виконані Ракітським, 
Щехтманом, Гвоздіковим та Мізіном під керівництвом Бойчука; 
майолікові плити, барельєфи та скульптурні групи зовнішнього 
оформлення санаторію та головних воріт, виконані – Кратко та Діндо. 
Усе це за наказом Обкому КП(б)У Одеське курортне управління мало 
ліквідувати, а разом із тим, «перевірити художнє оформлення всіх 
курортів та будинків на наявність антихудожніх та ідеологічно 
шкідливих картин та скульптур» [3, арк. 65]. Наказано було також 
провести загальні збори художників, де мали б обговорити 
«шкідницький бойчуківський стиль та його контрреволюційну 
діяльність». Санаторію навіть виділили кошти для проведення 
ремонтно-художніх робіт. 

Бойчукістами упродовж 1930–1932 рр. було розписано також 
будинок Державного політичного управління (ДПУ), нині Палац 
студентів на вул. Маразліївській. Пластика малюнку, романтичний 
настрій, малярність оповідей, які були притаманні фрескам Селянського 
санаторію, змінювалися на різке графічне висловлення. Войовничий  
і дещо жорсткий дух композицій підкреслювався зовнішнім 
плакатським пафосом, театральними жестами персонажів, певною 
манерою поз. І все ж, незважаючи на суто кон’юнктурні елементи, ці 
розписи несуть у собі нове стилістичне мислення, свободу компози-
ційної побудови, залучення формальних ідей світового мистецтва. 
Фрески в «Будинку ДПУ» – останній взірець монументальної практики 
бойчукістів в Одесі. На тривалий час монументальний живопис став 
своєрідним табу. І лише в середині 60-х рр. його відновлює нове 
покоління одеських митців. Мистецтво школи М. Бойчука через 
домінування селянської теми в часи наступу на українське село стало 
синонімом буржуазно-куркульської стихії, націоналізму, формалізму.  

Абсолютно всі монументальні твори Михайла Бойчука радянського 
часу було знищено. «Лишилися тільки ескізи й фотографії з тих 
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оригіналів, – писалось у листопадовому номері газети «Урядовий 
кур’єр» від 2002 р. – збереглися начерки до портретів Т. Шевченка, 
М. Грушевського, А. Шептицького, Б. Лепкого, а також кілька 
живописних картин та графічних рисунків. І то переважно завдяки 
старанням львівської художниці Ярослави Музики» [4]. 

Частину творів Бойчука, які не знищили комуністи по свіжих 
слідах, було спалено на початку 1950-х у Львові. Самого ж майстра 
реабілітували рішенням Верховного Суду СРСР лише за 
«хрущовської відлиги» у лютому 1958 р. Однак, 2017 р. в Одеському 
«Палаці студентів» було знайдено фрески під шаром порепаної 
штукатурки. «Фрески на потрісканих стінах «Палацу студентів» 
помітили випадково. Під численними шарами штукатурки та фарби 
проявилися образи солдатів, матросів та робітників минулої епохи» – 
писали журналісти видання новин. Мистецтвознавці з великою 
вірогідністю стверджують, що за стилем ці розписи виконали саме 
бойчуківці. Згодом, після того, як лідера групи та майже всіх її членів 
розстріляли, формально звинувативши у шпигунстві, майже всі їхні 
роботи були знищені радянською владою. Як виявилося тепер, деякі  
з них чудом вціліли. Видатну знахідку випадково зробив одеський 
краєзнавець Кирило Ліпатов. Художник та мистецтвознавець 
Олександр Ройтбуд розповів Радіо Свобода, що подібних фресок у цій 
будівлі, за його даними, має бути приблизно два десятки. І кожна  
з них становить колосальну культурну історичну цінність. На їх 
основі можна було б створити навіть цілий музей, впевнений 
митець [5]. Подивитися на фрески приходять люди як до музею, або 
часто звичайною прогулянкою. Отже, стверджувати, що насправді всі 
твори бойчукістів зникли, на щастя, не доводиться. 

«До нас вже звернулися Львівська академія реставрації з прохан-
ням провести огляд, київське міністерство також стурбоване ситуа-
цією, теж запропонували свого реставратора», – розповіла заступник 
начальника управління культури, національностей, релігій та охорони 
об’єктів культурної спадщини Одеської ОДА Олена Воробйова [5].  
На сьогодні, дирекція «Палацу студентів» продовжує охороняти 
виявлені фрески. А з приводу ймовірних інших робіт «бойчукістів» 
відповідає небайдужим активістам: «будівля працює у відкритому 
режимі і побачити розписи чи їх відсутність може кожен охочий». 

Творчість Бойчука нині оберігають, а пам’ять про видатного 
митця вшановують та продовжують його справу. Бойчукізм – це не 
лише про монументальне мистецтво. На творчих ідеях М.Бойчука 
були також засновані школи плакату, графіки та кераміки. Бойчукізм 
став ідеологічною течією, що навіть під забороною та ризиком 
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повного знищення усе ж змогла посіяти ідеї відродження 
українського мистецтва, не обійшовши наше рідне місто Одесу.  

 
Джерела та література: 

1. Михайло Бойчук. https://www.arthuss.com.ua/books-blog/mihailo-boichuk 
2. Бойчукізм: https://uk.wikipedia.org/wiki/Бойчукізм#:~:text=За%20 

визначенням%20мистецтвознавців%2C%20«основа%20бойчукізму,пластич
ною%20культурою%20й%20вивершеною%20майстерністю» 

3. Протокол № 78 засідання бюро Одеського обкому КП(б)У від 17 січня 
1938 р. Державний архів Одеської області. Ф. 11, оп. 1, спр. 1262 арк. 48, 64. 

4. http://www.memory.gov.ua:8080/ua/publication/print/1639.htm 
5. Унікальні фрески на стіні Одеського палацу студентів під штукатуркою 

ховали справжні скарби. https://www.5.ua/kultura/unikalni-fresky-stiny-
odeskoho-palatsu-studentiv-pid-shtukaturkoiu-khovaly-spravzhni-skarby-
136300.html 

6. https://www.radiosvoboda.org/a/28238954.html 
 
 
 

UDC 316.455(498)(44) «1942» 
 

«MARE FIERBERE LA LEGAȚIA FRANȚEI».  
RELAȚIILE ROMÂNO-FRANCEZE ÎN TOAMNA ANULUI 1942 

«GREAT TENSIONS TO THE FRENCH LEGATION». 
ROMANIAN-FRENCH RELATIONS IN THE AUTUMN OF 1942[1] 

 
C. PREUTU 

Lect. Univ. Dr. Facultatea de Istorie,  
Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași 

(România) 
 
Pe parcursul celui de-la Doilea Război Mondial, soarta României și  

a Franței a fost una asemănătoare. Ambele state se aflau într-o relație 
specială cu Germania nazistă: România printr-o alianță, contextuală, de 
război, în vederea recuperării teritoriile luate de către URSS în vara lui 
1940 și a celor cedate forțat Ungariei și Bulgariei; iar Franța prin ocupație 
teritorială. Elita românească a rămas, în cea mai mare parte, una anglofilă 
sau francofilă, inclusiv Ion Antonescu, Conducătorul României din 
septembrie 1940 și până la 23 august 1944, era un cunoscut anglofil. În 
același timp, Ion Antonescu era și un cunoscut anti-comunist, astfel că 
alianța cu Germania s-a realizat pe acest punct comun, dar a păstrat unele 
limite speciale, chiar dacă echilibrul era dificil de menținut în toate 
momentele.  
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Vechea și profunda prietenie care lega Bucureștiul de Paris din mai 
multe puncte de vedere – diplomatic, cultural, politic – a făcut ca cea mai 
mare parte a principiilor respectate până la acel moment să fie perpetuate și 
pe perioada dificilă a războiului. Pornind de la această premisă, în cele 
patru documente inedite pe care le voi reda mai jos – și care se regăsesc în 
volumul nr. 21 al fondului Legația franceză care se află în Arhiva CNSAS 
din București – se reflectă această relație amicală dintre România și Franța 
în perioada războiului. Autoritățile de la București au protejat de multe ori 
corpul diplomatic francez de pe teritoriul României, de acțiunile lipsite de 
amiciție ale Germaniei.  

Un prim exemplu îl avem chiar din septembrie 1940, în contextul 
reducerii Ambasadelor română și franceză la nivel de Legație, ceea ce reflecta 
situația critică a diplomației în vreme de război [2, pp. 418–419], când, 
neoficial, erau transmise semnale de prietenie reciprocă între cele două state. 
La 6 septembrie 1940, Ion Antonescu a trimis în secret un emisar la ambasada 
Franței de la București, prin intermediul căruia și-a declarat atașamentul față 
de Franța, spunând că el va juca în România același rol pe care îl joacă 
Mareșalul Petain în Franța [3, p. 77].  

În mai 1941 Ministerul german al Afacerilor Străine ruga guvernul 
român să-și retragă tot personalul diplomatic rămas la Paris până la  
10 iunie 1941, lucru care nu a fost respectat de către guvernul  
român [4, pp. 445–446]. Aici menționăm faptul că personalul diplomatic al 
Legației la Paris fusese mutat din octombrie 1940 la Vichy, iar la Paris au 
rămas doar membri ai Consulatului, care aveau o activitate minimală. Cu 
toate acestea, Constantin Hiott menționa de fiecare dată când avea ocazia 
că atât Legația de la Vichy, cât și Consulatul Român de la Paris 
reprezentau interesele românilor pe întreg teritoriul Franței, încercând 
astfel, să nu lege, în mod exclusiv, existența Legației de la Vichy de ceea 
ce însemna ocupația germană în Franța. Prin urmare, o parte a corpului 
diplomatic român a rămas la Paris și a rezolvat chestiuni de ordin consular, 
până în vara lui 1944. 

În aceeași ordine de idei, Constantin Hiott a refuzat cererea 
ministrului german Struwe, la 18 august 1944, de a pleca cu convoiul care 
urma să-l însoțească pe mareșalul Pétain la Belford și a replicat acestuia 
din urmă că «relațiile franco-române sunt independente de cele între 
România și Germania» [5, p. 293]. În felul acesta, spera ca impactul 
schimbării politice din Franța, din vara lui 1944, să nu afecteze în mod 
radical diplomații români de la Vichy și să poată realiza un transfer al 
acestora la Paris. De aceea, mulți dintre consilierii de legație  
apăreau menționați în documente ca având autoritate și la Vichy și la  
Paris [6, filă nenumerotată].  
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Ce se întâmplă în toamna lui 1942? La 11 noiembrie 1942 Hitler a 
decis trecerea liniei de demarcație și ocuparea întregii Franțe pentru a putea 
realiza o apărare pe litoralul francez al Mediteranei. A urmat o perioadă în 
care s-au făcut arestări în rândul unor personalități franceze. Vichy devenea 
tot mai izolat și întreținea relații doar cu statele neutre, aliate sau asociale 
ale Axei. În istoriografie de vorbește despre perioada celor trei Franțe: 
Franța de la Vichy; Franța lui de Gaulle de la Londra și Franța partizanilor 
de pe teritoriul metropolitan [7, p. 219].  

Care este reacția Legației Franceze din București în acest context? Așa 
cum putem vedea din documentele de mai jos, pentru a nu se repeta istoria 
arhivelor pariziene care au căzut pradă germanilor în 1940, imediat ce Hitler 
a trecut linia de demarcație în Franța, Legația franceză de la București a 
recurs la arderea documentelor secrete și a corespondenței din ultimii doi ani 
cu Vichy. Așa cum arată și titlul celui de-al doilea document redat mai jos, 
și pe care l-am citat în titlul acestei analize, în cadrul Legației franceze era 
«mare fierbere». Corpul diplomatic francez se aștepta ca germanii să preia 
sediul Legației, lucru care nu s-a întâmplat datorită bunei medieri făcută de 
către autoritățile române. Documentele reflectă și speranța pe care francezii 
și-o puseseră în unii români, de a-i proteja în fața germanilor. Chiar în ziua 
de 11 noiembrie 1942, la sediul Legației au fost organizate două conferințe, 
una la prânz și alta seara, la care au participat ministrul Jacques Truelle, 
atașații militari francezi, profesori ai Institutului Francez și toți ceilalți 
membri ai Legației. Așa cum lesne se poate înțelege, în cadrul întâlnirilor s-
a discutat, de fapt, despre eventualele efecte asupra Legației a deciziei 
germanilor de a ocupa întregul teritoriu francez. A doua zi, o serie de 
personalități române, apropiate și cunoscute francezilor, au vizitat sediul 
Legației. De asemenea, în rândul corpului diplomatic s-a pus problema ca în 
contextul în care germanii ar prelua sediul Legației, diplomații francezi să 
rămână în România «în așteptarea unor vremuri mai bune» [8, f. 151]. 
Câteva zile mai târziu, la 18 noiembrie, în cadrul unei conferințe susținută la 
Institutului francez pentru Știință din București, profesorul Jean Mouton 
vorbea despre puternicele relații culturale care leagă poporul francez de cel 
român, ceea ce sublinia încrederea franceză în protecția arătată de către 
autoritățile române în acele momente. Din 19 noiembrie situația s-a mai 
calmat, Legația continuându-și activitatea sa obișnuită. Ba mai mult, din 16 
noiembrie fuseseră expediate 40 de lăzi de alimente pentru prizonierii 
francezi din Germania [9, f. 136]. 

După acest episod mai critic, relația româno-franceze a continuat într-
un ton general pozitiv, însoțită de diferite complicități reciproce. Din 1942, 
cu acordul tacit al lui Ion Antonescu, Mihai Antonescu, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri de la București și ministrul de externe au început o 
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serie de contacte cu diferite puteri europene. Cele mai importante canale 
erau cel italian și cel turcesc. Demersurile făcute de către Mihai Antonescu 
au fost încurajate de către diplomații francezi de la București, care, la 
rânduri lor, au început să-și manifeste mai liber opțiunile pro-rezistență. 
Astfel, caracterul dual al Legației franceze de la București a ieșit la 
suprafață. Se pare că Mihai Antonescu avea întâlniri regulate cu un 
diplomat de la Legația franceză care-l încuraja să ia contact cu tabăra aliată 
și să trimită un emisar oficial în străinătate care să negocieze ieșirea 
României din război. În acest context, unul dintre cei mai activi diplomați 
gaulliști era consilierul de legație Henry Spitzmuller, cel care a și propus 
câteva soluții pentru ca România să poată ieși din Axă fără repercusiuni 
dramatice [10, p. 221].  

Document 1 
D.C.P. 

13 noiembrie 1943 
FRANCEZĂ 

 
Din comentariile membrilor Legației rezultă următoarele: 
-ocuparea restului Franței de către germani a provocat la Legația 

franceză – deși era prevăzută – o mare neliniște, amestecată cu revoltă și 
indignare, de teamă că, în această situație anglo-americanii vor socoti și 
acest teritoriu un spațiu de război german și îl vor trata ca atare; așadar 
Franța va redeveni un teatru de operații. 

-Debarcarea trupelor italiene în Corsica a revoltat la culme pe toți 
francezii din București și îndeosebi pe cei din Legație; deoarece - 
independent de situația strategică, ce impune aceasta – se știe că Italia 
urmărea anexarea insulei franceze.  

Deși situația de acum e mai mult decât provizorie – spun cercurile 
Legației – iar soarta Italiei este puțin de invidiat, totuși „gestul italienilor 
nu poate fi trecut cu vederea”. 

-ocupația anglo-americană va fi ușor extinsă în toate posesiunile 
franceze din Africa de Nord.  

Rezistența trupelor franceze nu poate fi decât simbolică, și pentru 
acest motiv, continuarea rezistenței cu sacrificii grele pentru francezi este  
o tactică greșită. 

Anglo-americanii vor folosi noua lor situație, angajând în noua 
mișcare tot spațiul de la Iran până la Casablanca și Dekar. 

-Începând din dimineața de 11 noiembrie a.c., Legația franceză și 
Serviciul său de informații nu mai expediază rapoarte la Vichy. 

Se așteaptă clarificarea situației. 
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-Jacques Truelle, ministrul Franței, a declarat că activitatea politică, 
diplomatică și informativă a Legației franceze din București va rămâne 
deocamdată neschimbată: 

-posibilă 
-sursă C.D. 

În ziua de 18 noiembrie a.c., ora 18, a avut loc deschiderea ciclului de 
conferințe a Institutului francez pentru Știință din B-dul Dacia, nr. 27. 

În cuvântul de deschidere ministrul Jaques Truelle a prezentat pe 
conferențiar, profesorul Jean Mouton și a spus printre altele: «poporul 
francez și cel român sunt legate azi prin puternice relațiuni culturale. Cu 
toate că Franța se găsește între două focuri, noi ne încredem în 
conducătorii noștri și suntem siguri că conștiința poporului francez va găsi 
în curând liniștea cuvenită».  

Printre participanți s-au remarcat foarte mulți tineri ce manifestau 
sentimente naționaliste și multă simpatie față de Marcel Déat. 

La aceste conferințe se face o triere foarte riguroasă nefiind primiși 
decât creștini.  

-sigură 
-sursă C.D. 

(Notă făcută de agenții serviciului secret despre în legătură  
cu atmosfera din cadrul Legației Franței la București,  

în ACNSAS, fond Informativ-Legația Franceză, I. 187870,  
vol. 21, ff. 119–120) 

 
Document 2 

Prefectura Poliției Capitalei 
13 noiembrie 1942 

 
Mare fierbere la Legația Franței 

Suntem informați că în urma situației din Franța și în conformitate cu 
ordinele secrete primite la Legația Franței în cursul zilei de 11 noiembrie 
a.c. s-au ars o serie de hârtii secrete, s-a distrus corespondența secretă 
primită de la Vichy în ultimii doi ani și s-a transportat Codul secret la 
sediul Legației Elvețiene.  

Cercurile franceze sunt alarmate de situația Legației Franceză, 
așteptându-se ca din moment în moment să fie preluată de către germani.  

-de verificat- 
Comunicat 
Ministerul Afacerilor Străine  

(Notă privind atmosfera la Legația Franceză din București,  
în ACNSAS, fond Informativ-Legația Franceză, I. 187870, vol. 21, f. 121) 
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Document 3 
SSI 

14 noiembrie 1942 
 

Activitatea diplomatică a Legației Franceze 
În ziua de 11 noiembrie a.c., între orele 11.10-12.10, a avut loc o 

conferință la care au participat: ministrul Jacques Truelle, atașat militar 
Colonel Roland Laffaille, atașatul militar adjunct Lt. Colonel Jean 
Neuhauser și profesorii Prost, Bernard și Delobel, de la Institutul Francez. 

Între orele 18-19.30, ministrul Jacques Truelle a convocat o nouă 
conferință la care au participar toți membrii Legației Franceze, profesorii 
Jean Mouton, Bernanrd, Guinon, Prost, Delobel de la Institutul Francez, 
precum și Georges Castelaine și Louis Noel, membrii Coloniei Franceze 
din Capitală. 

Între orele 19.35-20.40, Jacques Truelle a avut o consfătuire cu 
consilierul de legație Henry Spitzmuller, atașatul Marc Fabre, secretarul Jean 
de Lagarde, Jean Basdevant și șeful agenției «Havas OFI», Georges Hilpert. 

De la Vichy au sosit curierii diplomatici francezi André Chantelain și 
René Giloux.  

În ziua de 12 noiembrie a.c. ministrul Jacques Truelle a primit vizita 
fostului ministru Ion Lugojanu, cu care a avut o convorbire de aproape o oră. 

La dejun, Jacques Truelle a fost invitat de ministrul Portugaliei, 
Fernando Quartini de Oliveira Bastos. La acest dejun au mai fost invitați 
atașatul de legație francez Marc Favre și Generalul Dombrovchi, cu D-na. 

În cursul serii Jacques Truelle a primit o scrisoare din partea 
Principelui Știrbey. 

Între orele 18.45-19.35, Jacques Truelle a primit vizita fostului Primar 
General al Capitalei: Iulian Peter. 

Legația Franceză a mai fost vizitată de F. Mathieu; secretarul fostei 
Legații Belgiene, însoțit de supuții belgieni Crambey și D-na Philipart. 

Curierii diplomatici André Chatelain și René Giloux au plecat spre 
Sofia.  

Verificată 
Comunicat: 
-președ. Consiliului de Miniștri 
-Marele Stat Major 
-Ministrul Ap. Naționale 
-Ministrul Af. Interne 
-Ministrul Af. Străine 

(Notă, în ACNSAS, fond Informativ-Legația Franceză,  
I. 187870, vol. 21, ff. 124-125). 
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Document 4 
SSI 

19 noiembrie 1942 
 

NOTĂ 
Situația la Legația Franceză 

 
La Legația Franceză s-a restabilit calmul. Zvonurile unor pregătiri de 

plecare a Legației au fost dezmințite. 
S-a declarat în ziua de 16 noiembrie că dacă ar fi ca Germania să ceară 

rechemarea misiunii diplomatice franceze din București, o parte din 
diplomații francezi vor rămâne în România în așteptarea unor vremuri mai 
bune. Aceasta nu se prevede însă pentru viitorul apropiat. Cu toate acestea 
la Legația Franceză s-au luat unele măsuri de siguranță. Astfel, în 
dimineața zilei de 17 noiembrie a.c. s-au ars în curtea Legației Frnacez mai 
mulți saci de corespondență, ce-au fost aduși din biroul Lt. Colonelului 
Jean Neuhauser, atașatul militar adjunct. 

Henry Spitzmuller, consilier de ambasadă, a afirmat că de la Vichy nu 
s-a primit nici o dispoziție de plecare a Legației. Unii membri ai Legației 
Franceze ar dori totuși să plece, defiind de acord cu politica guvernului de 
la Vichy. Cine anume, nu s-a precizat. La Legația Franceză s-a declarat că 
«situația Franței a fost pentru un moment rezolvată».  

Franța se găsește în situația unei țări ocupate. Germanii au transportat 
pe coasta franceză de Sud 15 Divizii. Ar urma ca Germanii să retragă din 
Rusia 20 de Divizii, pentru a le transforma într-o mare masă de manevră în 
Franța. Germanii nu vor trece în Spania pentru a ataca Gibraltarul. 
Chestiunea Gibraltarului nu mai este acută, este mult prea târziu pentru a fi 
reînviată. Acum măsurile urgente se iau în legătură cu Italia, Grecia și 
întreg litoralul european al Mediteranei, care poate fi atacat de forțele 
anglo-americane, bine echipate și odihnite. Atacul acestor forțe va fi 
sincronizat cu acela al rușilor, ceea ce va fi de cea mai mare importanță 
pentru viitor. Nu trebuie se subestimat nici eventualul aport al Turciei, care 
astăzi stă în rezervă, dar mâine va putea fi antrenată în războiu, fie pentru 
a-și salva existența, fie pentru a putea recupera din pierderile suferite în 
trecutul mai îndepărtat. Faptul că anglo-americanii ar fi promis Sovietelor 
Constantinopolul nu ar putea îngrijora Turcia, care și ea a primit garanții 
din partea Angliei și Stratelor Unite. Este îndoielnic că anglo-americanii își 
vor respecta față de Soviete promisiunile lor. Și Franței i s-a promis în 
1914 de către Anglia petrolul din Mossul, și la Versailles nu i s-a 
recunoscut decât o cincime din angajament, iar Rușii, care primiseră 
promisiuni formale asupra unor întinse regiuni din Turcia, nici nu au fost la 



300 

masa verde, astfel încât tratativele încheiate cu ei au devenit caduce. La fel 
și astăzi se joacă un plan bine determinat, urmând ca fiecare promisiune 
făcută în timp de pericol să fie revizuită la masa verde când puterile 
contractante vor putea judeca situația mai rece. În această privință trebuie 
recunoscut că Anglia a realizat întotdeauna cea- vrut. Mijloacele nu se 
discută. Cât privește viitorul apropiat, trebuie să se aibă în considerare și 
situația Ungariei, care a refuzat să mai pună la dispoziția 
Comandamentului German trupe noi». 
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Перебудова вищої школи на сучасному етапі розвитку ставить 

перед закладами вищої освіти завдання формування таких освітніх 
програм та їх компонентів, які б сприяли всебічному вихованню молоді 
як активних членів громади, готових до самостійного, відповідального 
трудового життя [1, c. 5]. Виконання цього завдання передбачає 
поєднання форм, засобів і методів навчального процесу, які сприяють 
пробудженню у здобувачів вищої освіти стійкого інтересу до пізнання 
своєї країни та світу в цілому. Тому одним із важливіших напрямів 
виховання патріотичного та поважного ставлення до своєї країни та її 
культурної спадщини є туристично-краєзнавча робота. 

У сучасних умовах світової глобалізації та розвитку 
телекомунікаційних технологій розширюються міжнародні відносини, 
відбувається міжкультурний обмін, який, без сумніву, несе взаємну 
користь народам планети. Але, з іншого боку, глобалізація може 
призвести до руйнування самобутності та своєрідності багатовікових 
традицій і звичаїв різних народів [2, c. 92]. 

Тому однією з пріоритетних складових реформування  
і модернізації вітчизняної системи освіти повинно бути відродження 
національної свідомості і національної пам’яті молоді, формування 
сучасної української нації. На сьогоденному етапі розвитку 
суспільства збереження культурних традицій, відновлення історичної 
пам'яті народу, виховання патріотизму громадян можливо у разі 
надання краєзнавству першочергового значення у системі вищої 
освіти [2, арк. 93]. Освіта, передусім, має сприяти формуванню 
людини-громадянина, але також розкривати творчі можливостей 
здобувачів вищої освіти та забезпечувати задоволення їх особистих та 
суспільних інтересів.  
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Оскільки людині властивий інтерес до свого краю, його природи, 
історії та звичаїв своїх земляків, краєзнавство – це один із методів 
пізнання країни шляхом вивчення її окремих регіонів, місцевостей, 
територій. Саме краєзнавство здатне органічно поєднувати минуле, 
сучасне і майбутнє. Елементи краєзнавства можуть органічно входити 
до багатьох освітніх компонент, наприклад, українська мова, історія, 
географія тощо. Краєзнавча складова навчання у вищій школі означає 
уточнення, конкретизацію, розкриття та підтвердження наукових 
понять прикладами з навколишнього середовища освіти [3, c. 3].  

Що стосується спеціалізованих освітніх програм з індустрії гостин-
ності та туризму, у них елементи краєзнавства повинні залучатися 
також в освітні компоненти з економічних дисциплін, статистики, 
етнографії, музеєзнавства та в інші спеціалізовані освітні модулі.  

При створенні освітніх компонент для досягнення максимального 
ефекту навчання треба брати до уваги новітні методи та форми 
надання знань здобувачам освіти. Але найважливішу роль при 
створенні навчального контенту відіграє урахування психологічного 
портрета сучасних студентів, які вже належать до покоління Z.  

На думку зарубіжних та вітчизняних психологів, [4] головними 
рисами покоління Z є: гіперактивність, яка притаманна «дітям 
індиго»; схильність до десоціалізації; сенсорна депривація, 
можливість дифузної ідентичності [4].  

Тож, для побудови ефективного процесу навчання слід 
враховувати поради експертів, які активно працюють із поколінням 
Z [5]. По-перше, оскільки покоління Z виросло в «алгоритмічному» 
просторі, тож і навчальний процес повинен мати чітку структуру.  
По-друге, важливу роль відіграє забезпечення здобувачам освіти 
«зворотного зв’язку» з викладачем. По-третє, оскільки покоління Z 
значну частину життя проводить у віртуальному просторі з яскравою 
візуалізацією, то й навчальний матеріал повинен бути яскравим та 
візуалізованим. Текстові матеріали повинні бути простими та чіткими 
для розуміння, а ключові моменти – акцентовані візуально. Крім того, 
для цього покоління важливо подавати матеріал у позитивному  
і оптимістичному тоні [5]. 

При формуванні освітньої компоненти краєзнавства урахування 
цих особливостей вкрай необхідне. Для реалізації якісного та 
ефективного навчального процесу треба збалансовано поєднувати 
теоретичну складову та практичну підготовку майбутніх громадян. 
Саме для цього найбільш придатною формою організації навчання 
буде екскурсійна туристична активність. 
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Екскурсії та туристичні подорожі – важливий засіб формування 
світогляду людини. Подорожі та екскурсії розширюють світогляд, 
дають можливість краще пізнати історію та культуру країни, 
пробуджують глибоку любов та дбайливо ставлення до природи. Таким 
чином, туризм – це не тільки фізичний розвиток, рекреація та 
підвищення працездатності людини, а й відмінний засіб виховання 
цілеспрямованості, зібраності, толерантності, розвитку комунікативних 
навичок та пізнавальної активності.  

Туристичні подорожі та підготовка до них поєднує зрозумілі для 
покоління Z елементи алгоритмічного світу, але в реальному вимірі 
часу та простору. Тобто, для підготовки до навчальної краєзнавчої 
подорожі студент повинен пройти декілька етапів та виконати вибір 
траєкторії. Після цього треба буде приділити час на осмислення нових 
почуттів та інформації та поділитися ними з друзями. Усі ці етапи 
схожі на віртуальну гру та життя у соціальних мережах.  

Теорія пізнання засвідчує, що через зорове сприймання явищ, 
процесів, об'єктів і речей наша думка пізнає суть побаченого.  
На основі особистого споглядання явищ, об'єктів і речей здійснюється 
сприйняття, розкриваються закономірності, проводяться узагаль-
нення, робляться висновки і в результаті формуються необхідні для 
практичної діяльності знання [5]. 

Розвиток абстрактної думки спирається на конкретні уявлення. 
Оскільки першим ступенем пізнання є чуттєве сприйняття явищ 
навколишнього світу, то основне призначення туристично-краєзнавчої 
роботи полягає в тому, щоб пов'язати чуттєве сприйняття з абстрактною 
думкою [6].  

Для чорноморського регіону країни такі навчальні туристично-
краєзнавчі подорожі дуже зручно виконувати з використанням водних 
природних туристичних ресурсів.  

Оскільки теперішні студенти належать до покоління Z, вони 
прагнуть динамічної зміни відчуттів, привабливого візуального 
оточення, чіткого алгоритму для досягнення конкретної мети, участі  
в соціальних групах та екологічної стійкості. Їм властиві 
відповідальність, увага до екологічних проблем, здатність збирати та 
швидко обробляти багато інформації, вміння виділяти важливе, 
усвідомлення своїх бажань [7]. Саме такі властивості та інтереси 
може задовольнити вітрильний туризм.  

Вітрильні подорожі завжди викликають почуття пригодницької 
романтики. З іншого боку, вони здатні надати своїм учасникам відчуття 
проходження квесту в режимі реального часу та можливість стримінгу 
візуального контенту. Тобто завдяки ігровій оболонці вітрильні, а саме 
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яхтингові туристичні та спортивні подорожі, можуть забезпечити 
молоді знайомство з різними регіонами та територіями, з культурною 
спадщиною цих регіонів, звичаями та національною пам’яттю.  

Організація краєзнавчих подорожей на вітрильних суднах для 
молоді здається на перший погляд доволі простою та логічною.  
Але при наявності виходу до Чорного та Азовського морів, а також 
великої кількості річок, озер та ставків [7] яхтингова інфраструктура  
в Україні розвинена дуже слабко [9, c. 88]. Вітрильні судна різних 
класів використовуються в основному для коротких розважальних 
виходів у море, тоді як могли б залучатися до навчальних, пізна-
вальних, краєзнавчих експедицій та розвитку внутрішнього туризму.  

Отже, на сьогодні вже абсолютно зрозуміло, що умови 
традиційного навчання з вимогами фундаментальних системних знань 
із дисциплін та методами репродуктивного навчання не  
є ефективними для нового покоління здобувачів освіти. Необхідно 
шукати креативні підходи та технології оптимізації навчання. 
Використовувати можливості та пріоритети регіонального розвитку 
для підготовки фахівців, які зможуть найкращою мірою розкрити свої 
здібності для розвитку держави.  
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Пострадянська історіографія, на жаль, зберігає та підтримує старі 

схеми «чорно-білого мислення», від якого ще тридцять років тому 
силкувалася звільнитися. Розглядаючи «визвольні змагання», 
українські історики концентрують свою увагу на «виграшних» 
сюжетах української звитяги, оминаючи царину, яку 70 років поспіль 
експлотувала радянська історіографія, царину, яка потребує 
критичного аналізу. Так, фактично, «за бортом» нових історичних 
досліджень залишилися «Совєти» революціної епохи 1917 р.¸ що 
сьогодні подаються виключно як структури ворожі українському 
рухові і на цій підставі «другорядні». Однак, зрозуміти перемоги та 
поразки визвольних змагань неможливо без аналізу «радянської 
влади», яка призвела до трагедії народів, об’єднаних у СРСР. Трагічна 
історія «Совєтів» на початку революції відрізнялася від міфів 
радянської та «антирадянської» історіографії. На прикладі Одеського 
Совєта спробуємо дати оцінку політичної ролі «Совєтів» того часу. 

6 березня 1917 р. в Одесі відкрилося перше засідання Совєту 
робітничих депутатів, на якому був обраний Виконком (головою став 
робітник авіазаводу «Анатра», есер І. Гнеденко). Меншовики (194 чол.) 
та есери (232 чол.) склали переважну більшість депутатів Совєту 
(справжніх робітників «від верстату» виявилася половина, решта були 
інтелігентами, службовцями, безробітними). Совєт намагався взяти під 
свій контроль робітничий клас Одеси, але у нього виявилися впливові 
конкуренти − фабрично-заводські комітети (Центральний Совєт ФЗК, 
голова − меншовик А. Дудюк) та 40 одеських профспілок, яких 
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формально структурувало Бюро профспілок (голова − меншовик 
О. Лисянський). Цілком автономно від подібних «центрів» діяли  
в Одесі «Південний центр профспілки моряків» та «Союз безробітних» 
(що перебували під орудою анархістів), ці структури не дослухалися 
до рішень, а ні Совєту, а ні Бюро. Взагалі «Совєт» розглядав 
переважно політичні питання, робітників більше цікавили питання 
економичного життя, що підіймали профспілки та ФЗК. На заводах 
створювалися загони Червоної гвардії, що до листопада 17-го 
перетворилися на неконтрольовані Совєтом загони «експропріаторів». 
Більшовики, роздмухаючи гасло «Вся власть Совєтам!», розуміли, що 
влада не потрапить до слабкого керівництва Совєту, що її можливо 
легко узурпувати, прикриваючись назвою «Совєти», що одна партія 
може привласнити собі непевний статус «совєтської». Процес 
«більшовизації» Совєтів був перебільшений радянськими істориками, 
насправді, в більшості Совєтів в Україні «ліві радикали» займали 
значні, але не вирішальні позиції. Виконком Одеського Совєту 
наприкінці 1917 р. був керований блоком меншовиків, есерів, 
єврейських соціалістів, із 75 членів виконкому більшовики отримали 
28 місць [1, с. 236–269].  

1 грудня на вулицях Одеси тривав бій між «лівими» та 
прихильниками Центральної Ради. Більша частина депутатів Совєтів 
(робітничих, матроських, солдатських) засудила виступ більшовиків та 
Червоної гвардії, оприлюднивши відозву «До населення міста Одеси», 
в якій дії заколотників розглядалися як провокація. Виконком та 
Об’єднана Президія Совєтів пропанували притягти до суду керівника 
Червоної гвардії максималіста М. Чижикова, розформувати його 
загони, не виплачувати червоногвардійцям платню. Було створено 
Тимчасове революційне бюро із представників штабу округу, 
Української ради, Румчероду, фіксувалося зближення Української 
військової ради із Совєтами. На спільному засіданні Президій Совєтів 
робітничих, солдатських, матроських депутатів було досягнуто угоди 
про створення «єдиної керівної влади − Комітету шести» – 
Тимчасового об’єднаного комітету із трьох представників Совєту, 
трьох представників Української ради. Серед уповноважених осіб 
комітету був комісар Центральної Ради В. Поплавко та поручик 
Смольницький (від Совєтів). Коаліційна влада робила кроки зі 
створення автономії згідно із проєктом «вільне місто», що об’єднав 
«совєтських» меншовиків, есерів, бундівців та прихильників 
української незалежності. Планувалося створити в УНР окремий 
виборчий округ «вільну Одесу», де встановлювалася влада коаліції 
Української ради та Совєтів. 21 грудня Президія Об’єднаного Совєту 
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оголосила Одесу «вільним містом», визначивши структуру автономної 
влади − Колегію з Об'єднаної президії Совєту – коаліційний 
«Секретаріат десяти» (5 представників від українських організацій, 5 – 
від «неукраїнських»), затвердивши «Положення про вільне місто 
Одесу». Уряд УНР визнав можливим створення Об’єднаного 
Секретаріату (Комісаріату) Одеси «як особливої повноважної 
цивільної влади» (джерело влади – Об’єднана президія Совєтів) [2]. 

На ІІ-у з’їзді Румчероду – Совєту військових румунського фронту, 
Чорноморського флоту та Одеського округу (грудень 1917) до 
Виконкому Румчероду прийшов блок більшовиків, лівих есерів, 
анархістів, максималістів (630 делегатів, 62% делегатів з’їзду). 
«Столичний» більшовик В. Юдовський був обраний головою цього 
виконкому. Румчерод самопроголосив себе «крайовою владою 
Південно-Західної області» (Херсонської та Бессарабської губерній), 
визнав владу ленінського СНК, ставши для більшовиків 
«представницьким центром» боротьби проти УНР. Румчерод виступив 
проти оголошення Одеси вільним містом, а більшовики вийшли  
з Об’єднаного комісаріату. 2 січня 1918 р. більшовики почали готувати 
повстання проти влади Центральної Ради в Одесі. В цьому вони 
спиралися на ФЗК заводів «РОПіТ» та Гена, «Союз моряків» та «Союз 
безробітних». Районні Совєти Пересипу та Молдаванки (де були 
впливовими більшовики та анархісти) заявили про свій вихід із 
підпорядкування владі УНР. Для керівництва заколотом був обраний 
одеський ревком – «Комітет п’ятнадцяти». Об’єднана президія Совєтів 
(хоча у Виконкомі Одеського Совєту вже було 43% більшовиків, лівих 
есерів, анархістів та їм співчуваючих) та Бюро профспілок виступили 
проти «лівого» ревкому, назвавши його утворення «ударом у спину 
Совєтів», початком «загибелі Совєтів» [3].  

Виконком Одеського Совєту виборював коаліційну владу, «влада 
Совєтів» розглядалася як крок до «широкої демократії», яка  
б орієнтувалася на рішення Установчих зборів. Президія Виконкому 
виступила проти підготовки повстання, з осудженням розгону 
більшовиками Установчих зборів. 7 січня на нараді Об’єднаної 
Президії Совєтів В. Чеховський (комісар Центральної Ради в Одесі) 
твердив, що тільки українська влада може гарантувати реальну 
«владу Совєтам», що в Одесі сформувалася «влада Рад». Анархіст 
Г.Д. Гельберштадт – «Красний» виступив проти створення 
більшовиками ревкому, заявивши, що він «створений за спиною 
Совєту» Анархісти висували гасло «Вся влада місцевим Совєтам!», 
вважаючи, що Совєти повинні перетворитися з органу політичного  
в орган організації «виробництва та розподілу», децентралізувати 
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державну владу [4]. У Миколаєві, наприкінці 1917 р., також тривав 
гострий конфлікт більшовиків із керівництвом місцевого Совєту, 
загрози фізичної розправи голові Совєту меншовику Я. Ряппо 
призвели до його відставки та до силового захоплення Совєту 
«групою більшовиків» [5, с. 378–384]. 

Серед одеських більшовиків виник розкол стосовно «совєтської 
влади», на засіданні Виконкому більшовик Орлов заявив, що створення 
«Комітету десяти» означає нову форму завоювання влади Совєтами 
«без насильства»: «влада в Одесі повинна бути не більшовицька,  
а радянська», можливо «розвивати совєтську владу через «Комітет 
десяти». Подібну резолюцію підтримали 34 члени Виконкому Совєту, 
проти – 10, утрималися – 8. «Совєтські» більшовики (П. Старостін, 
Ф. Ачканов, Орлов) пропонували узгоджувати свої дії із Совєтом, 
В. Юдовський закликав ігнорувати Виконком Совєтів, припинити 
повноваження «Комітету десяти», тому що він: «не відповідає інтересам 
робітничого класу». Більшовики не бажали чекати повної 
«більшовизації» Советів, зважившись на революцію без опори на 
Совєти. В той же час у своєму інтерв’ю В. Юдовський брехливо 
заявляв, що ревком – «орган одеських Совєтів», що владу Совєти 
отримають не шляхом захоплення влади, а під час перевиборів 
Виконкому Совєтів «з ініціативи самих Совєтів» [6].  

П. Старостін негативно відгукнувся про плани ревкому, 
Губернський «Союз металістів», яким керував П. Старостін, 
відмовився направляти своїх представників до ревкому. 11 січня 
пройшла нарада представників політичних сил Одеси, на якій було 
вирішено створити Тимчасовий комісаріат з 10 осіб (від української 
влади, Совєту, міської думи) − новий повновладний виконавчий орган 
в Одесі. Але у вирішальну годину загострення протистояння 
Виконком Совєтів пішов у відставку, протестуючи проти дій 
більшовиків. Комісаріат так і не був затверджений, а 14 січня було 
призначено вибори нового Виконкому Совєту, але вони не відбулися 
через початок більшовицького повстання. 14 січня вийшла газета 
«Голос пролетария» з відозвою ревкому, в якій стверджувалося, що 
влада в Одесі «перейшла до Совєтів» (але не зовсім зрозуміло до 
яких). В дійсності владу захопив ревком, а більшість лідерів Совєту 
була проти повстання. Повстання мало на меті захоплення влади 
«радикальними» більшовиками, які ще не мали більшості в Совєті [7].  

Під час заколоту влада в місті перейшла до рук ревкому, 17 січня 
на засіданні Об’єднаних президій Совєтів та Румчероду, в хаосі, коли 
Президія саморозпустилася, на знак протесту проти перевороту, було 
поставлено питання про владу. Депутати-меншовики, бундівці, есери, 
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українські соціалісти та їхні симпатики вимагали передати владу 
коаліції Совєтів, представників УНР та органів місцевого 
самоврядування. «Ліваки» їх вже не чули та спромоглися провести 
окремі збори «лівих» депутатів Совєту, на яких була проголошена 
«совєтська влада» (насправді, не влада Совєтів, а кліка з «партійців»-
більшовиків та лівих есерів з ревкому). До нової Президії Виконкому 
Совєту було обрано: 6 більшовиків, 3 лівих есери, анархіст та лівий 
меншовик-інтернаціоналіст. 25 січня відбулися перевибори до 
Виконкому Совєту, новий Виконком був обраний з багатьма 
порушеннями. За тиждень більшовики змогли «викинути» із Совєту 
за «буржуазність» та підтримку «учреділовки», богатьох «українців», 
меншовиків та есерів. До Виконкому (75 місць) було обрано  
36 більшовиків, 10 лівих есерів, 9 лівих меншовиків, членів «Паалей-
Ціон» та «Бунду», 5 анархістів, серед 13 «позапартійних» − частина 
симпатизувала анархістам [8]. 

29 січня, на об’єднаному засіданні Совєта та Румчерода, була 
утворена нова виконавча влада – Крайовий Одеський Совєт Народних 
Комісарів (голова В. Юдовський). Між П. Старостіним (керівник 
«Союзу металістів» та більшовицької фракції Совєтов, член ЦВК 
Совєтов), головою Виконкому більшовиком О. Воронським та 
В. Юдовським виник конфлікт за владні повноваження. П. Старостіну 
були ближче «ренегати з інших партій», ніж партійна група 
В. Юдовського. Більшовики не змогли підпорядкувати своєму впливу 
Совєт профспілок, що залишався в руках меншовиків, профспілка 
водників – під впливом анархістів. В. Юдовський згадував: «Криза 
влади виникла внаслідок того, що ми запізно й погано об'єдналися  
з Совєтами… ми втратили вплив на залізничників, і він був втрачений 
не тільки серед залізничників, а й взагалі серед мас» [9, с. 105]. 

Треба зазначити, що Виконком Совєтів після проголошення влади 
Совєтів стрімко втрачав будь-які важилі впливу. Так, збройні сили 
«ліваків» − «Комісія з боротьби проти контрреволюції» (на чолі  
з М. Чижиковим) ігнорувала рішення Совєту. 3 лютого комісар 
Будинку Совєтів більшовицький симпатик Чередниченко вбив 
безробітного, що, на думку комісара, взяв зайвий «талон на 
харчування». Після розголосу про це вбивство безробітні взяли  
в облогу Совєт, вимагаючи покарати вбивцю, закликаючи до самосуду 
над Чередниченком, але Совєт проявив неспроможність у вирішенні 
цієї проблеми. Анархіст (один із керівників профспілки моряків) 
Г. Рєєв застрелів Чередниченка біля будинка Совєту. Г. Рєєв був 
затриманий на місці злочину, але заявив, що цей акт – «революційний 
суд». Виконком Совєтів вимагав віддати Г. Рєєва під суд 
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ревтрибуналу, але анархіст був звільнений та під охороною «Союзу 
моряків» та безробітних виявився недосяжним для «совєтського 
правосуддя» [10]. Остаточно Совєт втратив свої повноваження, коли 
до Одеси приїхав «червоний командарм» М. Муравйов, що миттєво 
встановив в Одесі режим особистої військової диктатури. 
В. Юдовський згадував, що цей приїзд «був величезним ударом навіть 
по тому жалюгідному будівництву, яке ми тоді проводили». 
М. Муравйов практично відсунув О. Воронського, П. Старостіна, 
В. Юдовського від влади. 26 лютого 1918 р. на засіданні Виконкому 
Совєту його члени вимагали припинити хозяйнування у місті 
військових М. Муравйова [11]. Виконком протестував проти введення 
стану облоги у місті, за яким вся влада переходила до рук 
М. Муравйова. 6 березня, коли до міста наближалося австро-угорське 
військо, Совєт пропонував залишити місто без бою, а М. Муравйов 
видав наказав про кару на смерть за подібну «агітацію». 

Після встановлення в Одесі влади Центральної Ради та зникнення  
з міста членів «лівого» Виконкому Совєту (з 14 березня 1918) «старий» 
Виконком був відновлений й Совєт в Одесі продовжував легально 
збиратися (в Совєті навіть залишилася невеличка частина більшовиків), 
але, ніякою політичною силою він вже не вважався. Місцева влада УНР 
перестала запрошувати лідерів Совєту до блоків, союзів, коаліцій.  
У Наказі Окружного комісара Центральної Ради С. Коморного про 
контроль над діяльністю громадських організацій вже йшлося, що 
Совєти «не мають права ні втручатися в діяльність державних  
і громадських установ, ні привласнювати собі компітенції названих 
установ; з іншого боку приватні особи не повинні звертатися в якості 
прохачів (до Совєтів – авт.) ... по справах, що підлягають компетенції 
державних та громадських установ» [12, с. 53]. Після переворту 
П. Скоропадського у «Грамоті до всього українського народу»  
(29 квітня 1918), гетьман обіцяв забезпечити права робітників та 
профспілок. Продовжили свою діяльність Совєти, було скликано 
Всеукраїнську конференцію профспілок, на якій делегати відкинули 
тезу про встановлення влади Совєтів. Тільки 4 червня 1918 р. 
більшовики вийшли з Одеського Совєту, а 19 липня, за распорядженням 
місцевої влади, Виконком Совєту було розпущено. Згодом вийшов 
наказ про обмеження функціонування та закриття низки профспілок та 
ФЗК [12, с. 66, 458]. 

Одеський Совєт у перший рік революції пережив безліч 
кульбітів, його популярність 1917 р. формувалася завдяки можливості 
стати майданчиком широких компромісів і не допустити братовбивчої 
війни. Але, самопроголошений ревком більшовиків зумів провести 
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захоплення влади під гаслом «Вся власть Совєтам!». Одеський Совєт 
виступав проти заколоту більшовиків та брав участь у створенні 
компромісної політичної платформи «вільне місто у складі УНР», але 
виявився зайвим політичним інститутом, котрий ігнорував ревком 
«ліваків» та міська дума. Після встановлення влади «Совєтів» 
одеський Совєт вимушений був передати всі свої функції одеському 
СНК, а ще через два тижні диктатору М. Муравйову. Починаючи  
з 25 січня 1918 р. реальної влади в Одеського Совєту не було, він 
нічого не міг вирішити, йому бракувало повноважень, сил, впливів. 
Деградація Совєту проходила до середини 1918 р., коли фактично він 
помер своєю смертю, перетворившись у непотрібний одеським 
робітникам інститут «з минулого».  
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Невід’ємною складовою частиною історії України є історія 

окремих національних груп, які мешкали на її теренах. Народ України 
віддавна окрім титульної нації українців складався з росіян, євреїв, 
поляків, німців, греків, вірмен та інших національних груп. 
Особливою віхою в історії України стали події, що розгорнулися на 
завершальній стадії і по завершенні Першої світової війни. Початок 
1920-х років в Україні ознаменувався вибухонебезпечним 
загостренням міжетнічних відносин, безпосередньою основою якого 
було катастрофічне погіршення умов господарювання та голод, що 
торкнувся всіх етнічних груп [52, c. 329]. Давалися взнаки наслідки 
Першої світової війни, політика «воєнного комунізму», братовбивча 
громадянська війна, не вирішене аграрне питання. В українській 
історіографії і дотепер системно і всебічно не досліджені особливості 
соціально-економічного та культурного розвитку українського 
суспільства в контексті національної політики радянської держави, 
місця сільських рад у суспільно-політичних і соціально-економічних 
перетвореннях на селі, не визначено наскільки сільські ради виконали 
функцію основного структурного елементу при розбудові радянської 
влади. Перехід до непу, передача владних повноважень на селі 
сільським радам, політика «коренізації» мали на меті підготувати 
передумови для покращення ситуації щодо управління аграрним 
сектором економіки, проведення політичної лінії ВКП(б) на селі. 
Яким чином ці зміни були підкріплені законодавством і конкрентими 
діями центральних та місцевих органів алади розглянемо на прикладі 
польської та німецької національної меншини в УСРР  
у 1923–1929 роках і ролі сільських рад у процесі «радянізації» села. 

Ніональне питання загалом, становище національних меншин, 
соціально-економічні перетворення на селі у 1920-х роках привернули 
увагу іноземних та українських дослідників. Загальні проблеми 
соціально-економічних і культурних перетворень українського села  
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в 1920–1930-х років досліджено в дисертації Леоніда Новохатько [26]. 
Однак, дисертант лиш побіжно розглянув діяльність сільських рад, 
проблематику пов`язану з національними меншинами та наслідками 
політики «коренізації». Освітні процеси в умовах культуно-
національного відродження 1920-х років в Україні, розглянуто в статті 
Михайла Марчука [24]. Автор наводить цікавий статистичний матеріал, 
відслідковує динаміку шкіл національних меншин. Не залишилися поза 
увагою науковців і управлінські структури національних меншин на 
центральному та місцевому рівні, що були створені впродовж  
1924–1934 років [52]. Суперечливі взаємини селян із радянською 
державою, збройні повстання та інші форми руху опору в українському 
селі досліджено у книзі італійського історика і джерелознавця Андреа 
Граціозі «Велика антиселянська війна. Більшовики й селяни  
1917–1933 рр.», яка вийшла друком у США [2]. Дослідник ввів до 
наукового обігу цілу низку документів, які дозволили скласти загальну 
картину подій, у які були втягнуті селяни на українських теренах 
упродовж достатньо великого проміжку часу. Особливий інтерес 
викликає дослідження енциклопедиста Богдана Чірко, адже він 
зосередився на німецьких національних районах і сільських радах  
в Україні [49]. Аналіз змін, що відбулися у життєдіяльності німецької 
національної меншини в УСРР здійснено в монографіях Володимира 
Євтуха [15] та Івана Кулинича [23]. В свою чергу питанням втягування 
польської національної спільноти в соціалістичне будівництво  
у 1920-х роках зацікавилася Тетяна Зарецька [16], а в дослідженні 
Людмили Гуцало зосереджено увагу на національно-територіальному 
районуванні [9]. Вагомим доповненням до вищезазначених праць  
є стаття Наталії Тітової [34], у якій дослідниця здійснила історико-
правовий аналіз політики «українізації» на території Подільської 
губернії УСРР у 1920–1923 роках. Вплив «польського питання» на 
політику більшовиків України проаналізовано в статті дослідниці з Росії 
Олени Борисьонок [8]. У ній здійснено аналіз більшовицької програми 
побудови соціалізму в УСРР, співвідношення політики «коренізації» 
національних меншин і політики «українізації» в умовах формування 
радянської влади на українських теренах. Дещо доповнює загальну 
інформацію про польські та німецькі сільські ради робота науковця  
з Миколаєва Ірини Міронової, яка розглянула національне питання  
в Україні загалом [25]. Комплексно досліджено ситуацію в аграрному 
секторі економіки України у 1920-х роках в колективній монографії під 
редакцією Станіслава Кульчицького [22]. 

Своєрідною базою для нового прочитання теми є документи 
обласних державних архівів Херсона, Миколаєва, Хмельницького,  
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а також центральних державних архівів: Центрального державного 
архіву вищих органів влади України, Центрального державного 
архіву громадських об`єднань України.  

На початку 1920 року на українських теренах встановилася 
радянська влада. Створена у Москві у липні 1918 року і принесена  
в Україну на багнетах червоної армії КП(б)У [44, apк. 1] з метою 
налагодження управління проголошеною УСРР, зайнялася 
формуванням первинної управлінської ланки – рад. У березні-квітні 
1920 року відбулися вибори до місцевих рад. У селах та на хуторах ради 
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів створювались 
із розрахунку один депутат на 100 мешканців, але не менше 5 і не 
більше 50 депутатів на кожне поселення [18, c. 173]. При сільрадах 
створювались і діяли секції: земельна, культурно-просвітницька, 
фінансова, адміністративно-господарська, санітарна та благоустрою. 

Разом із тим політика «воєнного комунізму», коли у селян 
конфісковували фактично все продовольство не стимулювала їх до 
розширення виробництва аграрної продукції. Тому, на Х-му з`їзді 
ВКП(б), після тривалих дискусій, бело ухвалено рішення перейти до 
Нової економічної політики, яка би стимулювала приватну ініціативу  
у всіх сферах економічного життя [3, c. 8]. Це були основні 
адміністративні одиниці, організовані в СРСР на підставі постанови  
8-го Всеросійського з’їзду Рад та постанови Всеросійського 
Центрального Виконавчого Комітету «Про сільські ради» від 26 січня 
1922 року [21, c. 17]. В Україні їх почали організовувати з 1923 року, 
тобто вже під час непу [22, c. 36–39]. Як правило, вони охоплювали 
одне село, лише у випадках, коли воно було занадто малим, закон 
дозволяв охоплювати два та більше сіл. Для проведення виборчої 
кампанії та самих виборів вищі органи влади призначали виборчі 
сільські комісії. До їх компетенції належали вибір та реєстрація 
кандидатів у члени ради, оголошення дати виборів, а також організація 
виборчих акцій і голосування [5, c. 36–44]. Рада обиралася строком на 
один рік населенням, що мало право голосу, за принципом одного члена 
ради на 100 осіб. Цього правила, однак, не дотримувалися жорстко,  
і найчастіше виборчі комісії встановлювали кількість кандидатів  
у члени сільської ради таким чином, щоб перевагу мали люди, що 
належали до незаможного прошарку мешканців села. Їх найчастіше 
характеризували як «бідняків». Виборчі комісії мали право позбавити 
виборчих прав найбагатших селян за звинуваченням в участі  
в антирадянській діяльності або коли вони використовували найманих 
працівників у своєму господарстві [51, c. 1]. Якщо цього не зробила 
виборча комісія в даному населеному пункті, і така особа (звана 
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«куркуль») була запропонована кандидатом у сільську раду, то 
повноваженням окружної виборчої комісії такі особи вилучалися зі 
списку [43, apк. 29–30]. Таким чином забезпечувався класний склад 
сільських рад. Обраний комітет, тобто «виконком», складався з числа 
обраних членів ради, які також формували президію сільської ради.  
Це був постійний орган виконавчої влади. До нього належали: голова 
ради, заступник, секретар та обрані члени, кількість яких залежала від 
розміру села. Перші троє були штатними працівниками. Крім того,  
в раді працював бухгалтер, як правило, один або два адміністративні 
працівники та сторож. Раді були підпорядковані наявні школи, медичні 
пункти, бібліотеки та інші заклади культури. До компетенції рад 
входила реєстрація шлюбів, розлучень, народжень та смертей [19, c. 65]. 

Вже на початку 1920-х років, враховуючи національну структуру 
в окремих місцевостях Радянської України, було вирішено, що 
сільські ради повинні мати національний характер. Це було здійснено 
відповідно до принципів так званої «ленінської національної 
політики», яка мала показати світові, що національного гніту в Країні 
Рад немає. Спочатку воно здійснювалося через два відділення – 
Внутрішніх Справ та освіти. Секції національних меншин також були 
виділені в Центральному Комітеті Комуністичної партії (більшовиків) 
України (КП(б)У) та в місцевих комітетах цієї партії. Дана справа 
була всебічно врегульована лише в 1924 р., створенням органу, що 
координував питання національних громад у масштабах республіки  
у формі ЦК національних меншин, що діяв при Всеукраїнському 
Центральному Виконавчому Комітеті. 

Постановою ВУЦВК та РНК «Про залучення сільрад та 
волвиконкомів до проведення натурподатку» від 11 квітня 1922 року 
місцеві податкові органи, організовані у 1921 році, були розформовані, 
а на сільради покладено обов’язки та відповідальність за укладання 
списку платників, нагляд за виконання податку та примушення 
платників до його здачі під загальним керівництвом продовольчих 
органів [29, cт. 279]. Проводячи достатньо жорстко політику 
радянізації політичного і економічного устрою радянська влада  
з метою навернення на свій бік не російського населення пішла на 
певні кроки, що отримали назву «коренізація» [50, c. 164–168],  
а в УСРР – «українізація» [34]. Під тиском національних рухів та 
усвідомленням слабких позицій більшовицької влади серед населення 
національних окраїн, рішенням XII з’їзду РКП(б) (1923 р.) був 
розпочатий процес «коренізації» партійного і державного апарату. 
Коренізація полягала в залученні національних кадрів до державного 
управління. Політика «коренізації» мала тимчасовий характер, лише  
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з тактичною метою стабілізації більшовицької влади в національних 
республіках [14]. 

Для об’єктивного розуміння взаємин радянської влади та 
національних меншин потрібно враховувати, що в основі двоякої 
національної політики РКП(б), як і всієї іншої, був класовий принцип, 
ідея диктатури пролетаріату (і його державної форми – рад депутатів) та 
перманентної світової революції. Тому «вільний розвиток» 
національних меншин, проголошений 1917 року Раднаркомом РСФРР  
у «Декларації прав народів Росії», міг відбуватися лише на таких 
ідейних засадах. Це особливо виявилося після вимушеної зміни 
національної політики РКП(б)-КП(б)У 1921–1923 роках. Закріплений 
курс на забезпечення прав національних меншин реалізовували в УСРР 
спеціалізовані державні органи – Відділ національних меншин при 
НКВС, Центральна комісія національних меншин при ВУЦВК, 
Раднацмен у складі Наркомосу під постійним контролем організаційних 
підрозділів КП(б)У. Результатом діяльності цих структур стало 
формування національних адміністративно-територіальних одиниць, 
створення мережі національних правоохоронних органів, використання 
рідної мови в роботі державного апарату, розвиток мережі національних 
шкіл, видання літератури мовами національних меншин тощо.  
У 1924/1925 навчальному році в УСРР діяло 1565 російських,  
566 німецьких, 342 єврейські, 255 польських, 43 болгарські, 10 чеських, 
3 вірменські та 1 шведська (всі за мовою викладання) шкіл [24, c. 98]. 

Із метою управління процесами «коренізації» було створено 
мережу спеціалізованих адміністративних, культурноосвітніх, 
наукових установ. У структурі органів державної влади сформовано 
спеціальні органи, що проводили роботу серед національних 
меншин – відділ національних меншин при Наркоматі Внутрішніх 
Справ та Центральну Комісію у справах національних меншин при 
ВУЦВК. Робота серед національних меншин знайшла відображення  
в діяльності адміністративних і судових органів. Створювалися так 
звані «національні камери», де діловодство велося мовами меншин.  
У 1926 році вже більше ніж 200 судових і слідчих органів вело 
документацію мовами національних меншин, що за даними 
Наркомату юстиції, цілком задовольняло вимоги республіки в цьому 
питанні [17, с. 107]. 

Центральна влада перебувала у постйному пошуку оптимальної 
управлінської моделі і територіального поділу. На початку 1923 року 
змінився адміністративно-територіальний поділ України: на базі 
ліквідованих повітів і волостей, що були успадковані від Російської 
імперії, створено округи та райони, укрупнені всі адміністративно-
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територіальні одиниці, у тому числі сільські ради, де кількість 
населення повинна була нараховувати не менше тисячі мешкан-
ців [27, с. 8]. Населені пункти, об’єднувані сільрадою, знаходились на 
відстані не більше 3–6 верст від неї. Зменшення цих показників 
допускалося лише у випадку створення національних адміністра-
тивних одиниць – сільрад та районів, де переважна кількість мешкан-
ців не належала до української національності. На території Херсон-
ської губернії, до складу якої входила більшість населених пунктів 
нинішньої Миколаївської області, виконання цих умов у багатьох 
випадках було складним як через вкрай нерівномірну щільність 
населення (75,5 осіб на 1 кв. в. у Балтській окрузі та 30,2 особи на  
1 кв. в. у Херсонській), так і внаслідок неоднакової кількості населених 
пунктів, що були об’єднані однією сільрадою за вказаною ознакою  
(2,5 населених пункти на 1 сільраду в Балтській окрузі порівняно  
з показником 4,5 – у Херсонській та 5,5 – в Одеській окрузі). Крім того, 
необхідно було врахувати умови зв’язку, національний склад 
мешканців, матеріальний стан мешканців окремих населених пунктів 
та інше. Незважаючи на вказані несприятливі умови організацію 
сільрад було визнано порівняно успішною. Так, наприклад, при 
загальній кількості сільрад 1079, усього 5% охоплювали населені 
пункти з кількістю мешканців менше 1000. У більшості випадків 
сільради були розподілені більш-менш рівномірно: у Балтській окрузі 
на сільраду припадало у середньому 2533 особи, в Єлисаветградській – 
2317, у Миколаївській – 2335, в Одеській – 2405, у Первомайській – 
2404, у Херсонській – 2713. Після реформи сільради отримали функції 
та повноваження колишніх волосних виконкомів [27, c. 8].  

Разом із тим, аналізуючи Звіт про роботу Бюро національних 
меншин за період з 1-го жовтня до 31 грудня 1924 року, бачимо, що 
національне районування мало значні результати. Так, у зазначений 
період було виділено самостійних сільрад: німецьких – 42 з кількістю 
поселень 163, болгарських – 31 з кількістю поселень 47, польських –  
2 з кількістю поселень 2, білоруських – 1, албанських – 1, молдавських – 
1, чеських – 1, єврейських – 4 з кількістю поселень – 6 [42, apк. 92]. 

На виконання завдань уряду на території Миколаївської округи 
були проведені певні зміни. Так, постановою ВУЦВК та РНК УСРР  
«Про створення на території Одеської губернії Ландауського району» 
від 30 квітня 1925 року на території округи було створено новий 
Ландауський район із переважаючим німецьким населенням із 
центром у колонії Ландау в складі: Зульцької, Йоганестальської, 
Карлсруеської, Катеринентальської, Ландауської і Шпеєрівської 
сільрад Варварівського району Миколаївської округи та Рорбаської, 
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Вормської і Роштадської сільрад Березівського району Одеської 
округи [31]. Доречно б було зауважити про те, що в травні 1926 року 
Ландауський німецький район перейменовано в Карл-
Лібкнехтівський. Якщо у травні 1925 року в Миколаївській окрузі 
налічувалось 9 районів та 141 сільрада (у Вознесенському районі –  
25 сільрад, в Очаківському районі – 10, у Варварівському – 12,  
у Ландауському – 11, у Миколаївському – 24, у Новоодеському – 11,  
у Привільнянському – 18, у Новобузькому – 20, у Володимирів-
ському – 10), то вже у червні того ж року на засіданні Миколаївської 
округової адміністративно-територіальної комісії (протокол № 4 від 
4–5 червня) було запропоновано організувати 160 сільрад, із них 
національних – 35 (німецьких – 14, молдавських – 6, єврейських – 3, 
білоруських – 1, болгарських – 1, російських – 10), тобто ліквідувати 
6 сільрад і створити 25 нових [32]. Певне напруження викликало 
виділення Гросс-Лібентальського німецького національного району. 
Та все ж у кінці серпня 1925 року на засіданні Президії Одеського 
окружного виконкому прийнято проект виділення Гросс-
Лібентальського німецького національного району. На 1926 рік 
припадає створення Високопільського німецького національного 
району на території Херсонської округи [41, apк. 57].  

Якщо вести мову про польське населення, то воно було 
розпорошене по всій території України, 85 % його мешкало на 
Правобережжі. У направленій на місця в 1924 році «Інструкції про 
роботу комісій нацменшин при Губвиконкомах стосовно польського 
населення (для Київської, Волинської і Подільської губерній)» 
зверталася увага на ту обставину, що серцевиною польського 
населення Превобережжя є мешканці села. Вказувалося на 
необхідість враховувати потреби розвитку польської мови, а також 
приналежність поляків до римо-католицького обряду. Констату-
валося, що радянська влада в середовищі селян польського 
походження опиралася переважно на найбіднішу верству населення. 
Тому, комітети незаможних селян організовані в товариства спільного 
обробітку землі при підтримці сільських рад мали стати основою 
розбудови радянського ладу на селі [47, apк. 10–12].  

На прикладі національно-адміністративних одиниць радянська 
влада намагалася довести, що національне питання в СРСР вирішено 
«справедливо», показати його переваги порівняно із західними 
державами. Виділення національних сільрад та районів відкривало 
командній системі сприятливі умови для створення позитивного 
іміджу за кордоном, «радянізації» етнічних груп, ідеологізації їх 
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життя, для «виявлення, викриття, знешкодження» «класових ворогів», 
«шкідників», «шпигунів» або просто «підозрілих» осіб. 
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В Україну Відродження прийшло з північної Європи, де воно 

відбувалося у формі реформації, тобто у формі релігійних 
перетворень у дусі протестантизму. Реформація поширилась спочатку 
на Річ Посполиту, а звідти перекинулась і на Україну. Основними 
вимогами протестантського руху були такі: обмеження привілеїв 
католицького духовенства, встановлення простих і зрозумілих 
церковних обрядів, контроль мирян за діяльністю церкви, відділення 
церкви від держави. Усе це і визначило основні риси філософії 
Відродження в Україні. Маючи на меті розглянути суспільно-
політичну думку, її розвиток на українських землях, ми змушені 
залишити осторонь декілька драматичних століть вітчизняної історії – 
тих століть, коли наш народ роздирали внутрішні суперечності та 
зовнішнє насильство – татаро-монгольське, литовсько-польське: із 
середини XIV століття фактично всі землі України вже були 
захоплені сусідніми державами. 

Зараз важливо повернутись до тих часів, коли з пітьми лихоліть 
обнадійливо виринають яскраві імена видатних українських 
просвітителів. У періоди, коли форми національної державності 
набули реальних обрисів та коли українські мислителі мали 
можливість контактувати із західноєвропейською наукою, у їхніх 
творах формулювалися передові погляди на природу політичної 
влади, розроблялися концепції політичного устрою України, її 
міжнародних стосунків. «Кожен народ настільки державницький  
і освідчений, наскільки в ньому філософствують». Саме так для 
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Ренесансу, для якого властивими були насамперед такі риси:  
по-перше, особливе ставлення до античності, звернення до шедеврів 
античної культури, філософської (а з нею й правової, політичної 
)думки. Крім цього, це перепліталось із національним відродженням, 
із утвердженням демократичних форм суспільного життя; по-друге, 
Відродження – це увага до людини, її індивідуального, особистого 
життя. Гуманізм, тобто прагнення до людяності, до створення гідних 
людині умов життя, став визначальною характеристикою всієї 
ренесансної культури; по-третє, ця епоха характерна, напротивагу 
сподіванням на потойбічне життя, прагненням людей до активного  
і творчого життя на землі (гуманізм, по-іншому, все більше набував 
світського життя). Стосовно ж політичної думки, то вона  
в ренесансну добу теж набуває нової якості: утверджуються 
гуманістичні погляди на політику. Це означає, що новий, а саме 
гуманістичний ідеал політики істотно змінював середньовічні 
уявлення про роль і місце держави в житті суспільства. У політичних 
теоріях епохи Відродження на перше місце виступає держава, вона 
стає джерелом морального життя людей, перетворюючись згодом на 
«земного бога». Тоді як церква поступово відходить на другий план: 
возвеличується світ земних, світських, політичних явищ і справ.  
Але треба відмітити той факт, що хоча держава різко протиставляла 
себе церковному ідеалу – не могла зневажати християнський дух, 
яким була проникнута моральна свідомість народу. У новій світській 
державі розвинулась також її прикметна якість − гуманістична 
політика, носієм якої має бути держава, виступала насамперед як 
політика, обмежена правом. Повною мірою її глибина розкрилась  
у майбутньому, − тоді ж, у ренесансу добу, вона тільки 
утверджувалась, набувала наукового обгрунтування. 

Епоха Відродження на українських землях мала свою специфіку. 
Починаючи з XV століття, тут значно зросла кількість шкіл, 
підвищився їхній рівень. Але ні вищих, ні навіть середніх закладів  
в Україні тоді ще не було. І все ж таки ренесансна культура й освіта 
найвищого, за тогочасними мірками, гатунку поширювалась і серед 
українського народу. Перша в східнослов’янському світі слов’яно-
греко-латинська академія, яку називали «храмом муз», виникла  
в Острозі у 70-х роках XVI століття й стала фундаментом широкого 
оновлення національної освіти кінця XVI – початку XVII ст. 
Засновником академії був князь Костянтин Острозький, якого 
Герасим Смотрицький назвав духовним спадкоємцем Володимира 
Великого. При цій академії діяла своя друкарня, з якої на кошти князя 
побачили світ знаменитий «Буквар» (1578 р.) та «Острозька біблія» 
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(1581 р.) друкарні Івана Федорова, а також чимало полемічних творів 
релігійного характеру [1, с. 306]. Багато українських юнаків, 
передусім із більш-менш заможних верств, закінчивши місцеві 
школи, продовжували освіту в польських та західноєвропейських 
університетах. Це явище набуло згодом масового і довготривалого 
характеру та сформувалось у своєрідну традицію. За рубежем молодь 
із України жадібно оволодівала знаннями, переймалася передовими 
ідеями, які переносила на рідний український грунт. 

Зачинателями гуманістичної культури в Україні та 
найвизначнішими гуманістами XV–XVI ст. були Юрій Котермак-
Дрогобич, Павло Русин із Кросна, Станіслав Оріховський, Шимон 
Шимонович та ін. Це був напрямок гострополемічної літератури, 
діяльності церковних братств, праці відомих предствників Києво-
Могилянської академії тощо. Майже всі вони здобули освіту  
в західноєвропейських навчальних закладах. Повернувшись на 
батьківщину, працювали у так званому Руському воєводстві Речі 
Посполитової, до якого входили і такі нині польські міста, як 
Перемишль, Холм тощо.Українські гуманісти більшою чи меншою 
мірою усвідомлювали свою національну приналежність та дбали про 
рідну культуру незалежно від місця своєї просвітницької діяльності. 
Політичне становище на західноукраїнських землях, незважаючи на 
соціальний і національний гніт, було набагато стабільнішим, ніж на 
решті території України, знекровленої постійними нападами 
татарських і турецьких загонів, тому у той час саме в західно-
українських містах зосереджувалося наукове культурне життя. 

Так, Юрій Котермак-Дрогобич (близько 1450–1494 рр.) навчався  
у Краківському і Болонському університетах – найбільших на той час 
гуманістичних центрах Європи. Він одержав ступінь доктора 
філософії та медицини у Болонському університеті, де пізніше 
викладав математику і астрономію. Крім того, у 1481–1482 рр. він 
обіймав там посаду ректора університету медиків та вільних митців. 
Повернувшись до Кракова, Юрій Котермак-Дрогобич викладав 
медицину й астрономію в Ягелонському університеті. У вітчизняній 
суспільно-політичній думці відомий тим, що опрацював політичний 
прогноз розвитку політичного і суспільного життя в Західній Європі 
на 1483 р. Його праця «Прогностична оцінка поточного 1483 року 
магістра Юрія Дрогобича з Русі, доктора філософії і медицини 
Болонського університету», яка була видана у Римі на початку 
1483 р., за формою і змістом належить до астрономічних календарів, 
або прогностиків (на основі взаємного розташування небесних тіл та 
оцінки різних небесних явищ робилися передбачення (прогнози) про 
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земні події). Це перша друкована книга українського автора, яка 
написана на високому літературному рівні [2, с. 21]. 

У першій половині XVI століття в Україні поширюються ідеї 
раннього чи етико-філософського гуманізму. Його основні 
спрямування були пов’язані з вивченням і викладанням риторики, 
граматики, поезії, історії і моральної філософії на базі класичної 
античної освіти. До тем реформування суспільного життя і ролі  
в цьому держави почали все частіше звертатись українські мислителі-
гуманісти, бо ця тема посідала головне місце в проблематиці пізнього 
Відродження. Серед талановитих українських митців слова і пера 
XVI–XVII ст.слід назвати Йосипа Верещинського, Мілетія 
Смотрицького, Касіяна Саковича, Іпатія Потія, Софронія Почаського 
та ін. Іхні твори сприяли зародженню і становленню самосвідомості 
українського народу (уточнюю, що саме поняття «український народ» 
вперше ввів до політичного словника Й. Верещинський), засвоєнню 
ним грамоти, наук тощо» [3, с. 62]. 

Погляди українських гуманістів, їхня праця, як зазначається  
в науковій літературі, відіграли важливу роль у розвитку національної 
української культури, суспільної свідомості, філософії. З часом 
українські гуманісти виявили себе особливо освічено на терені 
державного управління − на посадах канцлерів, секретарів магістратів, 
придворних дипломатів. 

Про багатство і розмаїття ідей і поглядів наших вітчизняних 
мислителів того періоду свідчить двотомне видання «Українські 
гуманісти епохи Відродження» (воно побачило світ у 1995 році  
у видавництві «Основи»), де подано низку праць українських 
ренесансних гуманістів.Така грандіозна спадщина, як і та, що не 
увійшла до двохтомника, ще чекає на своїх дослідників. 

В історії суспільно-політичної боротьби в Україні період, який 
обіймав кінець XVI – початок XVII ст., характеризується розвитком 
прогресивного ідейно-політичного руху, пов’язаного із соціально-
економічним життям і визвольною боротьбою українського народу.  
В ту добу посилився наступ на його права та свободу з боку 
польських магнатів. Підготовка і прийняття церковної унії 1596 р.ще 
більшою мірою посилили й ускладнили цю боротьбу. «Укладена за 
мотивами далеко більш політичними й адміністративно-дисциплі-
нарними, ніж догматично-релігійними, Брестська унія відразу 
спричинила тимчасовий запал, пожвавлення, інтелектуальний рух, 
жваві диспути, дала жити надзвичайно цікавій літературі...» [4, с. 83]. 

За давньою багатовіковою традицією наші знання в царині історії 
вітчизняної політичної думки аж надто однобічні. В «чорні дірки» цієї 
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історії звичайно потрапляла творчисть мислителів, релігійні чи 
ідеологічні уподобання, які не співпадали із загальноприйнятими в ту 
чи іншу епоху. Тому й привертали до себе увагу як для сучасників, 
так і для потомків їх часто таки орігінальні філософські, 
політичні,етичні погляди. Дуже раннім було обгрунтування засад 
правової держави у творах Станіслава Оріховського (Ожеховський-
Роксолан).Зупинимось лише на одному із його політичних трактатів 
того часу «Напучення королеві польському Сигізмунду Августу», де 
він наголошує на винятковій ролі моральності та освіченості монарха, 
кінцевій необхідності врахування ним досягнень науки про керування 
державою та принципу справедливості, а також підпорядкування 
законові. На запитання «що в державі більше: закон чи король?» − 
Станіслав Оріховський відповідає: «... короля вибирають задля 
держави, а не держава заради короля існує. На цій підставі гадаємо, 
що держава набагато шляхетніша і достойніша за короля. Закон же, 
коли він є душею і розумом держави, є тому далеко кращим за 
непевну державу і більшим за короля», «який є вустами, очима  
й вухами закона. Розум і знання, як пише Оріховський, це – вірні 
стражі нашої душі» [5, с. 381]. 

Розглядаючи творчість С. Оріховського, ми не просто збагачуємо 
історію політичної думки ще одним мислителем, а тут ми маємо справу  
з чимось значно більшим: його твори змушують нас критично 
переглянути деякі вже відомі парадигми й уявлення щодо характеру 
доби Відродження в Україні, ролі католицизму й вчених-католиків  
у духовному поступі українського народу щодо витоків та традицій  
у розвитку української суспільної думки.Умовно творчість Станіслава 
Оріховського можно поділити на два етапи: перший − приблизно до 
кінця 40 років, другий – до кінця життя. На першому етапі творчості 
вченого помітний вплив ідей реформації, на другому – він займає 
процерковні позиції [6, с. 34]. 

Загалом, політичні погляди українських мислителів-гуманістів 
започатковують той загальнодемократичний напрям соціально-
політичної думки, який упродовж кількох століть, аж до кінця 
XVIII ст. разом із боротьбою за національні свободи, покликаний був 
протистояти церковній теократії і автократії світської влади. 

Певна річ, це ще не була розвинута теорія правововї держави, яка 
формуватиметься у Європі протягом XVII–XVIII ст. на основі 
концепцій громадської угоди, поділу влади та народного суверенітету. 
Однак для свого часу, коли в найрозвиненіших країнах Західної 
Європи основні зусилля зосереджувались на теоретичному 
обгрунтуванні абсолютизму, позиція Станіслава Оріховського була 
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дуже прогресивною. Цьому, очевидно, сприяли як політичний устрій 
польської держави, до якої тоді належала більша частина українських 
земель, так і правові й демократичні традиції України-Русі. Мислитель 
акумулював у своїх працях найважливіші ідеї тогочасної філософії 
права, він підпорядковував свої філософські роздуми про право 
практичним потребам утвердження політичної свободи. Розвиваючи 
теорію природних прав людини, а також обстоюючи позицію, яка 
вказувала на доцільність розмежування різних відгалуджень державної 
влади через унормування їхньої діяльності за допомогою права, 
відповідних законів. С. Оріховський по суті виступив першим із усіх 
відомих в українській історико-філософській і суспільно-політичній 
думці вітчизняним теоретиком гуманістичної політики і свободи:  
у розгорнутій і систематизованій формі він вказав на її засади, на її 
головний стержень, у якості якого розглядав закон і правопорядок. 
Філософські погляди Станіслава Оріховського на людську свободу 
мають неперехідну цінність. Без перебільшення можно сказати, що 
вони гідні того, щоб зайняти своє місце серед найперших орієнтирів 
сучасної політики. Як бачимо, є достатньо підстав, щоб стверджувати: 
ідеї держави, обмеженої правом, займали чільне місце в політичній 
думці русино-української традиції доби Відродження. Ці ідеї, як  
і низка інших постулатів і висновків із «Напучень...», ставлять даний 
трактат в один ряд із найглибшими політичними творами Західного 
Середньовіччя. Його авторові до того ж була властива не тільки 
теоретична мудрість, а й неабияка громадянська мужність: 
відстоювати закон і законність у тому безмежному океані 
середньовічного беззаконня, хвилі якого практично повністю 
«затопили» Річ Посполиту, могла тільки непересічна особистість. 
Мислитель, як ніхто інший, розумів, що без закону немає і свободи. 

Визначне місце у розвитку соціально-політичної думки в Україні 
кінця XVI−початку XVII ст. посідав Іван Вишенський – визначний 
мислитель, гуманіст і демократ, що за своїм історичним значенням 
належав до тих діячів, які «своїм гарячим і чудово-красним словом 
будили наш народ зо сну, піднімали його до свідомості своєї людської 
і народної гідності» [7, с. 87]. Життя українського народу і боротьба  
в жорстких умовах національного,соціального та релігійного 
переслідування стали в його писаннях центральними темами. 

Важливим джерелом протосоціологічної думки був твір дрібного 
шляхтича з Волині Христофора Філарета (псевдонім) «Апокрисис» 
(1597 р.), в якому у релігійній формі відстоюється ідея рівності людей 
незалежно від місця і становища у житті, дотримання монархом прав  
і свобод народу, суспільного договору і природних прав. 
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У працях вітчизняних гуманістів цього періоду є думки про 
походження держави, форми державного управління, суть держави  
й ідеалу, а також обгрунтування ідеї освіченої монархії, обмеженої 
законом, проблеми війни і миру. Українські гуманісти одними  
з перших у європейській філософській думці заперечували 
божественне походження влади й держави, виступили проти 
підпорядкування світської влади духовній, відстоювали невтручання 
церкви у державні справи. Таким чином, вони розглядали проблему 
держави зі світських, а не теологічних міркувань, що було значним 
кроком до вивільнення політичної думки від теології. 

Основні риси українського Відродження XV–XVII ст.: 
- розвиток науки, культури та світської освіти; 
- поширення ідей гуманізму; 
- виникнення книгодруку старослов’янською мовою; 
- поширення освіти,науки та культури серед усіх прошарків 

населення; 
- виникнення першого вищого навчального закладу (Острозька 

колегія); 
- виникнення професійної філософії; 
- творчість релігійних полемістів (Г. Смотрицький, І. Вишен-

ський, З. Копистенський, С. Зизаній). 
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Досвід збройних конфліктів другої половини ХХ – початку 

ХХІ ст. продемонстрував, що у період після збройного зіткнення 
(бойових дій) та в прилеглій до зони бойових дій місцевості, крім 
власне мілітарної складової, особливого значення набуває тісно 
пов'язаний із нею гуманітарний чинник, зокрема, стосунки 
командування військових формувань із місцевим населенням та 
органами влади. У наш час ці комунікації об’єднані поняттям 
«цивільно-військове співробітництво», які, за поглядами фахівців 
збройних сил провідних країн світу, є найбільш ефективним та 
результативним сегментом відносин між збройними силами та 
суспільством та органами політичної влади [8, с. 8].  

Із закінченням активної фази бойових дій настає певне затишшя 
на лінії розмежування, суттєве зменшення обстрілів, зокрема, по 
населених пунктах, які знаходяться у зоні ведення бойових дій та тих, 
які були звільнені. Досвід продемонстрував, що чим ефективніше 
проводиться така діяльність, тим швидше формується позитивний 
імідж військових контингентів. Відтак, актуальним бачиться 
здійснити спробу узагальнення певного досвіду організації ЦВС 
бригади морської піхоти ВМС ЗС України під час проведення 
стабілізаційних дій у рамках операції Об’єднаних сил та чинники  
і умови, які впливали на його ефективність. 
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З початком військової агресії Російської Федерації проти 
України, аналізуючи наслідки та враховуючи майбутні загрози, 
ураховуючи світовий досвід ведення воєнних дій, військовим 
керівництвом держави прийнято рішення щодо створення у червні 
2014 року в Збройних Силах України Управління цивільно-
військового співробітництва (далі – ЦВС – Civil-military Cooperation 
– CIMIC) для координації та взаємодії силових структур із місцевою 
владою, бізнесом та міжнародними організаціями для вирішення 
проблем цивільного населення в зоні проведення АТО (ООС) на 
сході України, а згодом – і підрозділи ЦВС, які були об’єднані  
в одну систему цивільно-військового співробітництва [1, с. 4].  
З березня 2019 р. до штатів військових частин, які залучалися до 
виконання завдань зі стримування військової агресії РФ у зоні 
проведення ООС в окремих районах Донецької і Луганської 
областях, були запроваджені посади офіцерів групи цивільно-
військового співробітництва.  

Насамперед, слід зазначити, що цивільно-військове співробіт-
ництво (ЦВС) – це системна, планомірна діяльність ЗС України та 
інших складових сил оборони: командувачів (командирів), 
начальників, органів військового управління, штабів усіх рівнів, 
військових частин (підрозділів) та/або військовослужбовців для 
взаємодії з об’єктами цивільного середовища з метою створення 
сприятливих умов для виконання визначених їм завдань із 
використанням військових та невійськових сил та засобів [1, с. 6]. 
На ЦВС покладаються основні функції, що визначають його роль  
і завдання під час повсякденної діяльності так і під час 
застосування військової частини за призначенням, зокрема: 
організація цивільно-військової взаємодії; підтримка дій частини 
(бригади); підтримка об’єктів цивільного середовища 
(ОбЦС) [1, с. 11].  

Організація цивільно-військової взаємодії передбачає: своєчасне 
визначення відповідних об’єктів ЦВС; визначення відповідних рівнів 
взаємодії для посадових осіб бригади; визначення ключових посадових 
осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, впливових 
політичних лідерів, бізнесменів, лідерів громадських рухів, 
громадських діячів (активістів), представників релігійних організацій 
тощо; розвиток структур, мереж, механізмів взаємодії з об’єктами 
цивільного середовища; збір інформації у сфері ЦВС [7]. 

Підтримка дій військ (сил) – попереджувальна діяльність 
командувачів (командирів), начальників, органів військового 
управління, штабів усіх рівнів, структур ЦВС, спрямована на 
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мінімізацію негативного впливу цивільного середовища для 
забезпечення дії військ (сил), забезпечення за необхідності доступу 
військ (сил) до ресурсів у цивільному середовищі [1, с. 7].  

Підтримка об'єктів цивільного середовища – спільні, узгоджені 
та скоординовані за метою, місцем і часом дії військ (сил), спрямовані 
на відновлення порушених спроможностей об’єктів цивільного 
середовища для забезпечення успішного виконання завдань військами 
(силами) [1, с. 13–14]. Надання такої допомоги населенню з боку 
військового командування носить частковий, зазвичай, тимчасовий 
характер, та може припинятися з набуттям відновлених 
спроможностей органів державної влади. Сили та засоби ЦВС 
повинні забезпечувати реалізацію здатності військового 
командування ефективно взаємодіяти з усіма ОбЦС шляхом реалізації 
основних функцій ЦВС.  

Аналізуючи сучасну структуру ЦВС, зокрема в бригаді морської 
піхоти, зазначимо, що до неї належать: командир та його заступники, 
начальник та офіцери штабу, начальники родів військ та служб, 
особовий склад структур ЦВС, а також інші особи, які беруть участь  
у реалізації функцій та виконання завдань ЦВС. До засобів ЦВС 
належать усі засоби, які знаходяться у розпорядженні командира 
бригади, що залучаються (використовуються під час) до виконання 
завдань ЦВС [5; 6]. 

На підставі досвіду застосування бригади морської піхоти під час 
активної фази бойових та стабілізаційних дій, виконання завдань 
групою ЦВС можна розділити на три етапи: під час підготовки до 
виконання завдань; безпосередньо під час виконання завдань; та після 
завершення їх виконання (постконфліктний період). 

Перший етап (перед початком виконання завдань за 
призначенням). Завдання групи цивільно-військового співробітництва 
на цьому етапі полягають у зборі інформації про ситуацію в районі 
розгортання з метою покращення підготовки до виконання 
першочергових завдань. Ця інформація використовується в процесі 
оперативного планування, в організації підготовки бригади та її 
підрозділів для виконання завдань за призначенням.  

На другому етапі (під час ведення стабілізаційних дій) основним 
завданням групи ЦВС є налагодження усіх можливих контактів із 
представниками цивільного сектору у зоні виконання бригадою 
завдань за призначенням із метою створення сприятливих умов для 
виконання суто військових завдань. 

Під час третього етапу (постконфліктного): військова 
присутність помітно знижується, закінчуються активні бойові дії.  
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У цей період зростає роль цивільних гравців, проте група цивільно-
військового співробітництва продовжує роботу з: організації та 
проведення заходів із пошуку, вилучення (ексгумації) і транспорту-
вання тіл (останків) зниклих безвісти (загиблих) військовослужбовців 
ЗС України; проведенні заходів щодо обміну (поверненню) незаконно 
позбавлених волі (полонених) військовослужбовців Збройних Сил 
України; організації роботи з сім’ями військовослужбовців, зниклих 
безвісти (загиблих) [9, с. 38, 1; 5–7]. 

Слід зазначити, що на застосування груп ЦВС брМП впливала 
низка чинників. По-перше, запровадження структур ЦВС у ЗС 
України здійснювалося на підставі наявного досвіду організації 
ЦВС – CIVIL –MILITARY CO-OPERATION (CIMIC) – у ЗС країн – 
членів НАТО, в яких воно є функцією збройних сил, що виконується 
як органами військового управління на стратегічному та 
оперативному рівнях, так і військовими частинами та підрозділами на 
тактичному рівні [8, с. 8]. 

При цьому було враховано, що до складу штабів ЗС країн – 
членів НАТО (від бригади (полку) і вище) належали створені 
відділення/секції СІМІС. На тактичному рівні командири частин  
і підрозділів здійснюють безпосереднє співробітництво з місцевими  
і зовнішніми учасниками реалізації затверджених проєктів. Важливим 
аспектом досвіду країн –членів НАТО є те, що групи ЦВС (СІМІС) 
повинні співпрацювати з органами розвідки, щоб отримувати 
найбільш своєчасну і точну інформацію, з якою для досягнення 
необхідного ефекту (у залежності від обстановки) можна ознайомити 
і взаємодіючі цивільні організації [8, с. 21]. 

Планування й організація спільної діяльності ґрунтуються на прин-
ципах СІМІС, зокрема: володіння оперативною обстановкою; узго-
дження цілей і завдань військових і цивільних учасників; дотримання 
законності; досягнення поваги і довіри; пріоритет цивільних 
повноважень; комплексне планування; ефективний обмін інформацією. 

Організація СІМІС на етапі планування та підготовки операції 
(бойових дій) передбачала вибір відповідних цивільних партнерів, 
визначення механізмів співпраці (укладання контрактів), накопичення  
і поширення інформації в інтересах майбутньої діяльності. У цей 
період налагоджується тісна взаємодія військових і цивільних структур 
при розробці планів підготовки і проведення операцій та виборі 
найбільш ефективних способів дій військ (сил). Представники 
належать до складу об’єднаної групи планування операцій ОЗС НАТО, 
різних штабних робочих груп і розвідувальних органів, надаючи їм 
допомогу в підготовці вихідних даних для оперативного планування. 
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На етапі проведення операції органи СІМІС і цивільні структури, 
які залучені до виконання завдань, виконують важливі функції щодо 
забезпечення діяльності розгорнутих угрупувань військ (сил). На етапі 
передачі повноважень місцевим органам влади вирішуються завдання 
зі стабілізації обстановки і постконфліктному відновленні постраж-
далих територій, а також сприяння державним органам у налагодженні 
мирного життя і формуванні управлінських і силових структур.  

Вітчизняний підхід до вирішення проблем соціально-
гуманітарного характеру під час здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
РФ у Донецькій та Луганській областях є унікальним у світі.  
Це зумовлюється системним поєднанням традиційних та 
нетрадиційних силових дій, як рівноправних складових. Наступним 
аспектом є те, що підрозділи ЦВС здійснюють виконання завдань на 
території своєї держави, що взагалі, на думку Ю. Калагіна, не 
притаманно такому інституту [8, с. 64–68].  

Зазначимо, що український досвід проведення заходів ЦВС під 
час «гібридної агресії (війни)» активно використовують у ЗС деяких 
країн – членів НАТО, особливо Балтії, керівництво яких розуміє 
існуючу загрозу з боку РФ і прагне діяти на випередження. У той же 
час через відсутність законодавчого оформлення проблемним 
залишається залучення до ЦВС інших структур, зокрема, 
комерційних (як це має місце у країнах – членах НАТО), щодо 
здійснення відповідної допомоги та інших питань аутсорсингу [1].  

Важливим чинником ефективності проведення заходів ЦВС  
є рівень нормативно-правової бази з цього напрямку діяльності.  
На сьогодні у ЗС України діє низка керівних документів щодо питань 
організації ЦВС. Так, Доктрина «Цивільно-військове 
співробітництво», затверджена Головнокомандувачем Збройних Сил 
України 01.07.2020 року [1], визначає мету, основні принципи 
організації, функції, сутність та складові системи ЦВС, розглядає 
особливості організації цивільно-військового співробітництва  
у різних формах застосування ЗС України та переданих  
у підпорядкування Головнокомандувачу сил та засобів інших 
складових сил оборони, а також розкриває суть та окреслює основні 
шляхи розв'язання комплексних між відомчих питань (супутніх 
завдань), які виходять за межі завдань ЗС України та інших складових 
сил оборони. Положення про цивільно-військове співробітництво 
Збройних Сил України, затверджене наказом Генерального штабу 
Збройних Сил України від 20.12.2017 року №446 [6], визначає мету, 
структуру, завдання та організацію діяльності цивільно-військового 
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співробітництва Збройних Сил України. Тимчасова настанова  
з цивільно-військового співробітництва у ході підготовки та 
застосування Збройних Сил України, затверджена наказом 
Генерального штабу Збройних Сил України від 02.04.2019 року 
№131 [7], містить положення щодо планування, організації та 
управління ЦВС під час підготовки та проведення операцій (ведення 
бойових дій). У 2019 році Заступником начальника Генерального 
штабу ЗС України був затверджений «Методичний посібник для 
військ (сил) із питань цивільно-військового співробітництва  
в Збройних Силах України» [8], в якому окреслені особливості 
організації та реалізації заходів цивільно-військового співробітництва 
Збройних Сил України на тактичному рівні. Він висвітлює порядок 
організації роботи на оперативному рівні та роз’яснює зміст керівних 
документів із питань ЦВС ЗС України. У ньому також 
систематизовані, зокрема, основні визначення, які використовуються 
під час організації ЦВС у ЗС України з урахуванням підходів та  
з порівнянням із визначеннями, що прийняті в країнах НАТО. 

Отже, діяльність груп ЦВС доволі формалізована, проте чинні 
настанови та положення не враховують дійсний стан забезпечення 
груп ЦВС необхідними МТЗ, іншими видами забезпечення, тому 
деякі положення залишаються декларативними та такими, які не 
можуть бути виконані з об'єктивних та суб'єктивних причин.  

Слід зазначити, що район виконання завдань бригадою морської 
піхоти (брмп) у стабілізаційній операції охоплює південь Донецької 
області, яка на сході межує безпосередньо з РФ. Характеризуючи 
умови району дій, слід зазначити, що у безпосередній близькості від 
лінії розмежування знаходиться м. Маріуполь (близько 475 тис. осіб), 
в якому мешкають представники близько 120 національностей, 
зокрема: українці – 48,7%; росіяни – 44,4%; греки – 4,3% (31,9 тис. 
осіб); білоруси – 0,76%; вірмени – 0,24%; євреї – 0,23%; болгари – 
0,22%; татари – 0,13%; молдавани – 0,13%; грузини – 0,12%; цигани – 
0,12%; азербайджанці – 0,11%; німці і поляки – по 0,1% У шести 
прилеглих сільських районах проживають ще 31,4 тис. осіб греків, що 
складає близько 70% грецького населення області та 50% – України. 
Чисельність населення, зайнятого в усіх сферах економічної діяль-
ності, складає близько 200 тис. осіб (40% від загальної кількості). 
Основною галуззю господарського комплексу є промисловість 
(близько 26% усіх зайнятих), яка в поєднанні з організаціями 
будівельної індустрії та транспорту створює виробничий каркас міста 
(в будіндустрії задіяно близько 6% трудящих міста, на транспорті – 
3%). Номінальна середньомісячна заробітна плата станом на вересень 
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2019 року склала 11 907 гривень. Рівень злочинності в Донецькій 
області (території, підконтрольній Україні) – один із найнижчих  
у країні і становить майже 52 кримінальних правопорушення на  
10 тис. населення. Кількість злочинів у порівнянні з довоєнним 
періодом знизилася на 18,8%. Щорічно поліція розкриває понад  
9000 кримінальних правопорушень [2]. 

Сьогодні медійне середовище Донецької області, зокрема 
Маріуполя, представлене: як загальнонаціональними каналами: «Інтер» 
та «1+1», при цьому «своїми» місцеві мешканці вважають лише 
ТРК «Україна» і 112-й канал, які мовлять зрозумілими та звичними для 
мешканців області меседжами, які повторюються в локальних ЗМІ, так  
і місцевими телеканалами, які належать тим же колишнім представни-
кам Партії регіонів (у Маріуполі – Маріупольське Телебачення (МТБ) та 
«Сигма-ТВ»), які також належать Метінвесту, але позиціюють себе як 
міські телеканали; у кожному райцентрі присутні по кілька маленьких 
телеканалів. Найбільш відвідуваними місцевими сайтами стали: 62.ua, 
0629-Маріуполь (ці сайти є франшизою, належать приватній особі, не 
пов’язаній з політикою), «ОстроВ», «Новости Донбасса», «Новости 
Краматорска», Громадське телебачення Донбасу, mariupolnews.com.ua 
(сайт, що належить депутату міської ради Маріуполя П. Іванову, який 
зараз мешкає у Криму, частково сайт фінансується Метінвестом) та 
інші. У кожному райцентрі є, щонайменше, по два-три своїх сайти.  
До найбільш впливових друкованих ЗМІ у Маріуполі належать газети 
«Приазовский рабочий» (Метінвест, Маріуполь), «Ильичевец. Город» 
(корпоративне видання Метінвесту); функціонують і заводські 
багатотиражки, наклад яких сягає 15 тис. прим., а також пабліки  
у соцмережах. Незважаючи на те, що Маріуполь знаходиться фактично 
на лінії фронту, а подекуди відстань до позицій так званої «ДНР» 
складає близько 15 км, проте відсоток новин про війну складає:  
у друкованих ЗМІ – близько 6%, в он-лайн ЗМІ – 12%, при цьому газета 
«Восточный Проект» та її сайт vp.donetsk.ua зовсім не зверталася до 
новин на тему війни. На телебаченні тільки 5 % від загальної кількості 
новин присвячено проблемам російсько-української війни (жодної 
новини, що стосується війни, не було і на МТБ, незначний відсоток був 
досягнутий завдяки обласному телеканалу «ДоТБ»). Натомість, 
найпопулярнішими серед місцевих он-лайн ЗМІ є теми криміналу, 
нещасних випадків, аварій тощо – 26 % новин. У пресі лідирують 
публікації про спорт (11 %), а на телебаченні – про освіту (13%) [2]. 

Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що 
інформаційне поле в межах зони відповідальності бригади морської 
піхоти під час виконання стабілізаційних дій знаходиться під впливом 



333 

регіональних лідерів, які уособлюють потужні фінансово-економічні 
групи Донецького регіону. Незважаючи на агресію РФ проти України, 
в інформаційному просторі Донеччини переважає російськомовний 
контент При цьому, на інформаційне середовище регіону достатньо 
потужний вплив здійснює РФ, використовуючи обладнання, що 
розташоване на окупованих територіях Донецької області. Відтак, під 
час здійснення заходів ЦВС доведення необхідної інформації до 
місцевого населення слід здійснювати через регіональні ЗМІ  
у взаємодії з органами державної влади та самоврядування, 
намагатися упереджувати розповсюдження неправдивої «рейкової» 
інформації з боку так званої «ДНР» та окупаційних військ, що 
знаходяться на непідконтрольній Україні території. 

У таких умовах метою цивільно-військового співробітництва 
бригади морської піхоти є створення сприятливих умов для виконання 
покладених на бригаду завдань [7, с. 5] під час ведення стабілізаційних 
дій, а також недопущення перешкоджання цій діяльності з боку 
місцевого населення у районах виконання завдань, на шляхах 
переміщення підрозділів бригади, шляхом реалізації заходів ЦВС, 
спрямованих на формування позитивного іміджу ЗС України та 
бригади, зокрема, пошуку ефективних форм взаємодії з цивільним 
населенням та забезпечення його першочергових потреб за рахунок 
військових та невійськових ресурсів, а також мінімізації негативного 
впливу на місцеве населення факторів застосування підрозділів бригади, 
досягнення успіху інформаційно-психологічних та спеціальних 
операцій у взаємодії з іншими силами та засобами угруповання під час 
здійснення стабілізаційних дій, а також сприяння якнайшвидшому 
відновленню втрачених (порушених) спроможностей органів державної 
влади та самоврядування, установ та організацій, інших ОбЦС 
виконувати (здійснювати) свої функції (повноваження).  

Основними завданнями ЦВС брмп в умовах підготовки та ведення 
стабілізаційних дій є: безперервний збір, аналіз даних та оцінка стану 
цивільного середовища, прогнозування можливих варіантів його 
розвитку під час підготовки та застосування брмп за призначенням, 
визначення ставлення цивільного населення до ЗС України в цілому та 
їх дій; визначення чинників негативного впливу об’єктів цивільного 
середовища на дії бригади, у процесі підготовки та безпосереднього 
застосування, надання пропозицій командуванню бригади щодо його 
нейтралізації (мінімізації); прогнозування можливих негативних 
наслідків дій сил та засобів бригади на цивільне середовище та надання 
пропозицій командуванню бригади щодо їх зменшення; організація та 
підтримання на належному рівні системи цивільно-військової взаємодії; 
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участь у плануванні та проведенні заходів, спрямованих на формування 
позитивної громадської думки та сприйняття дій бригади її підрозділів  
у районах виконання завдань за призначенням; участь у стратегічних 
комунікаціях; організація та координація доступу сил та засобів бригади 
до ресурсів ЦС (у разі необхідності); планування, організація 
(координація) та проведення (підтримка) заходів, спрямованих на 
відновлення спроможностей органів державної влади, установ, 
організацій виконувати свої обов’язки у випадках, коли їх проведення 
суттєво покращить умови обстановки у цивільному середовищі та 
сприятиме виконанню бригадою завдань за призначенням; 
прогнозування можливих катастроф гуманітарного характеру та 
надання командуванню бригади пропозицій щодо їх локалізації та 
нейтралізації на ранніх стадіях; координація та сприяння у наданні 
гуманітарної допомоги цивільному населенню; координація та 
підтримка (за необхідності) заходів щодо евакуації місцевого населення 
з районів ведення бойових дій (районів надзвичайних ситуацій) з метою 
недопущення (зменшення) втрат серед цивільного населення [5]. 

Отже, узагальнюючи вищевикладене, слід зробити наступні 
висновки: 

1. У публікації розкрита сутність та зміст поняття «цивільно-
військове співробітництво», його складові. 

2. Визначено дві групи чинників, що впливають на ЦВС брмп 
ВМС ЗС України під час ведення стабілізаційних дій: а) зовнішні: 
досвід ЦВС (СІМІС) у провідних країнах НАТО та його 
використання; нормативно-правова база ЦВС; політична, економічна, 
соціально-культурна, діяльність органів державної влади та місцевого 
самоврядування, «гібридні дії» з боку РФ щодо дестабілізації ситуації 
в країні в цілому; внутрішні: завдання, які виконує бригада морської 
піхоти, її структура, укомплектованість особовим складом, його 
навченість, забезпеченість МТЗ, внутрішніми комунікаціями.  

3. Окреслені завдання та виокремлено етапи виконання завдань 
групою ЦВС обрмп ВМС ЗС України під час ведення стабілізацій-
них дій. 
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Духовна та творча особистість – це абсолютно особливий, 

інноваційний спосіб взаємодії людини з навколишнім світом, це спосіб 
діяльності, який забезпечує самореалізацію особистості, готовність до 
безперервного саморозвитку, самовиховання, переосмисленню власного 
«Я» на якісно новому рівні. Суть творчої поведінки особистості – це 
подолання рутинних, традиційних прийомів, методів і форм діяльності  
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в усіх сферах економічної, політичної, соціальної, духовно-моральної 
життєдіяльності суспільства. 

Творчість і креативність, талант і геніальність, життєвий шлях  
і свобода творчої особи, виявляється в численних працях філософів 
(О. Вейнінгер, Ф. Ніцше, А. Шопенгауер, М.О. Бердяєв, М.С. Каган, 
В.В. Розанов, В.С. Соловйов, П.О. Флоренський). Особливу цінність  
у цьому питанні представляють наукові позиції видатних соціологів 
Е. Дюркгейма, А. Маслоу, К. Роджерса, а також психологів 
А. Адлера, Е. Еріксона, З. Фрейда, К. Хорні, К.Г. Юнга. 

Розглядаючи питання розкриття духовного та творчого 
потенціалу,в контексті перспективного аспекту, слід звернути увагу на 
таку культурну компоненту як авангардизм (avant – garde – що попереду 
йде), який орієнтований на новаторство і характеризується різким 
неприйняттям традиції. За походженням авангардизм – це художня 
програма мистецтва світу, що змінюється, світу прискорення, 
індустріального прогресу на базі просунутої технології, урбанізації.  

У функціональному відношенні авангардизм може 
класифікуватися як тенденція, яка спонукає до соціального протесту, 
як форми відхилення. На початку ХХ сторіччя авангардизм говорить 
про кризу в традиційних системах цінностей. Такі феномени, як 
поступальна хода історії і культури, закон, порядок, піддаються 
критиці як ідеали, що не витримали перевірку часу. Відповідно, 
постулатами авангардизму є: відмова «сучасного» суспільства від 
традиційної інтенції культури, розгляд хаосу як такого в якості 
основи соціального руху. Відповідно до цих концептуальних підстав 
метою авангардизму є його епатажність, що має на меті активну 
(скандальну, шокуючу, агресивну) дію на натовп заради пробудження 
останньої від сну здорового глузду. 

Головна мета авангардизму – це руйнування традиційних 
нормативно-аксіологічних шкал, яке пов’язане з невизнанням 
традиційних авторитетів і розпадом традиційних опозицій. 
Авангардизм провокує інтелектуальну компоненту, розбуджує 
буденну свідомість, тим самим пропонує йому радикально новий 
досвід бачення світу, не обтяженій культурними нормами в їх 
конкретно-історичному варіанті. Таким чином, авангардизм, в основі 
якого ідея плюралізму різних типів сприйняття дійсності, намагається 
затвердити себе в якості нового слова в розумінні людини, соціуму, 
мистецтва, творчості і моралі. 

В історії немало прикладів тому, що творіння великих людей 
спочатку викликають у суспільства реакцію несхвалення. Визнання, 
захоплення і шанування приходять набагато пізніше, інколи надто пізно 
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для творців цих творінь. Нове завжди виступає відхиленням від норми  
і виступає як аномалія. Не дивні тому висловлювання про зв’язок 
геніальності і божевілля, генія і злодійства, про патологію творчості.  

Е. Дюркгейм, наприклад, виділяє злочин взагалі і «злочин» 
Сократа, що намітив своїм вчинком мораль майбутнього. «Сократ був 
злочинцем, і його засудження було сповна справедливим. Тим часом 
його злочин, а саме самостійність його думки, був корисний не лише 
для людства, але і для його батьківщини. Воно служило підготовці нової 
моральності і нової віри, в яких мали потребу тоді Афіни, тому що 
традиції, якими вони жили до цих пір, більше не відповідали умовам їх 
існування» [4, с. 91]. 

Суспільство – це система з її динамікою розвитку, де 
відбуваються процеси різного характеру (збереження, зміни). Ці зміни 
діалектично протилежні – можуть мати як і позитивний так  
і негативний характер. «Негативне і позитивне абсолютно сполучене 
в субстанціональній необхідності» [1, с. 206]. 

Одним із механізмів суспільного розвитку виступає соціальна 
творчість. Така діяльність не обмежується лише відтворенням 
відомого, а породжує нове, відмінне, якісно нові духовні і етичні 
цінності. Звідси і розуміння творчості як механізму розвитку матерії, 
утворення її нових форм. Творчість, як і негативні відхилення – 
форми соціальної активності, тобто відхилення від норм із позицій 
соціального цілого може бути об’єктивне корисним, прогресивним, 
який виступає механізмом розвитку суспільства, або соціально 
небезпечним, затримуючим його розвиток.  

Б.С. Грязнов писав: «Будь-яка творчість – завжди злочин, 
звичайно не в юридичному сенсі цього слова... творчість (злочин) як 
творіння. Художник може стати сильніше відпущеного йому 
природою (Богом), але для цього він повинен скоїти злочин проти 
природи (Бога), тобто творчість виявляється справою диявольською... 
Отже, творчість є біль, страждання. Творчість ... є злочин. Творчість  
є героїзм…» [3, с. 249]. 

Однією з функцій науки, як соціального інституту є створення 
нового, тому будь-яке відкриття руйнує старі стереотипи і викликає 
певну реакцію. Наукова творчість, яка має відхилення від норм не 
творчого існування, відхиляється і від норм самого наукового 
співтовариства. Соціальна норма – це необхідний і відносно стійкий 
елемент соціальної практики, що виконує роль інструмента соціального 
регулювання і контролю. «Соціальна норма, – відзначає 
Я.І. Гілінський, – історично сформована в конкретному суспільстві 
межа, міра, інтервал припустимого (дозволеного чи обов’язкового) 
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поводження, діяльності людей, соціальних груп, соціальних 
організацій» [2, с. 62]. Також Я.І. Гілінський додає: «будь-яка справжня 
творчість частенько переслідується державою і науковим, літературним, 
музичним, художнім співтовариством, а також «простими людьми».  
Бо творчість – вихід за звичні норми. Що сприймається сучасниками, як 
«зло», девіація, відхилення, порушення…». 

Стосовно соціальної творчості, то це ряд позитивних відхилень, 
які забезпечують розвиток суспільної системи та виступають 
механізмом суспільного розвитку. Воно здійснюється через діяльність 
людей, індивідуальні творчі акти. Така діяльність породжує щось 
нове, оригінальне, якісно нові матеріальні і духовні цінності. Широке 
розуміння творчості як породження нового призводить до виводу про 
те, що творча діяльність людини – лише прояв фундаментальної 
властивості матерії, лежачого в основі розвитку. Представляється 
плідним розуміння творчості як механізму розвитку матерії, 
утворення її нових форм, коли «природою творчості є творчість 
природи». На протилежному полюсі такої поведінки знаходиться його 
«погана» сторона – негативна, як неминуча «alter ego» соціальної 
творчості, існують такі «шляхи виходу» як насилля, наркоманія, 
алкоголізм та інші прояви негативної девіантності.  

Ієрархія протиріч суспільного розвитку обумовлює також  
і ієрархію роздумів про сенс життя, його пошуки – це ще один 
важливий чинник у детермінації творчої поведінки. Саме 
усвідомлення смертності спонукає людей до творчості, тим самим  
є джерелом філософії, мистецтва і релігії. Знавець трагізму  
і абсурдності буття Ф. Кафка відмітив, що «той, хто пізнав всю 
повноту життя, той не знає страху смерті. Страх перед смертю лише 
результат життя, що не здійснилося» [6]. 

Творчість – це вища форма свободи, яка передбачає розкриття 
потенціалу особистості, при цьому неминучий конфлікт із 
суспільними стандартами. Талант завжди випереджає свій час, а час 
не упускає можливість за це йому помститись. Незважаючи на те, що 
кожен митець має свою неповторність, творчу індивідуальність, – він 
живе в соціумі, і спілкування з цим світом, суспільством  
є фундаментом для його творчої діяльності. 

Але це не відміняло прихованого конфлікту з тим суспільством,  
в якому існувала особистість. Прикладом виступають митці античності  
і середньовіччя. Будь-яка справжня творчість досить часто 
переслідуються державою і науковим, літературним, музичним, 
художнім співтовариством, а також «простими людьми». Бо творчість – 
це вихід за звичні норми, що сприймається сучасниками, як «зло», 
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девіація, відхилення, порушення. Історія майорить такими прикладами: 
філософія і етика (вирок до страти Сократа за «вихід» за межі прийнятої 
філософії і етики); наука: спалювання Джордано Бруно («девіант»), 
ув’язнення Галілео Галілея («відхилився» від «нормальних» уявлень: 
Сонце обертається довкола Землі), живопис: доля імпресіоністів, потім 
експресіоністів, потім авангардистів, у літературі: заборонення творів 
М. Хвильового, творчість Уласа Самчука у еміграції, тюремний 
висновок О. Уайльда, заборона на романи Дж. Джойса, Г. Міллера  
і безліч інших. 

Якщо узагальнити досягнення по вивченню характерних рис 
творчої особи на основі аналізу біографій, автобіографій, інших 
літературних джерел про відомих людей, то можна виділити такі 
особливості творчої людини: оригінальність, ініціативність, 
відхилення від шаблону, висока самоорганізація, працездатність. 
Митець знаходить задоволення не стільки в досягненні мети 
творчості, скільки в самому процесі.  

Автор теорії творчості – еврилогії П.К. Енгельмейер, у своїх 
працях стверджує, що «Творча особа є прогресивним елементом, який 
дає все нове». При вивченні природи творчої особистості вчений 
виділив у ній сукупність трьох моментів: інтуїтивного, дискурсивного  
і активного. Особа здатна відчувати, мислити, діяти, тобто 
«здійснювати вчинки відповідно своїм відчуттям, втілювати свої 
думки і досягти бажаного». Відповідно трьом чинникам внутрішньої 
природи особи, автор теорії поділив всіх людей на три типи «відносної 
міри» обдарованості: генії, таланти і звичайні люди («рутина»). 
Активний творчий процес, оволодіння нових доріг здійснюють лише 
генії, і саме їх діяльність розкриває основні етапи творчості [7, с. 356]. 
Та відсутність діалектичної методології не дала П. Енгельмейеру 
можливості розкрити взаємозв’язки об’єкту і суб’кта творчості. 

Головною рисою, яка характеризує творчу особистість  
є сміливість розуму і духу. Жодні розумові здібності без цієї якості не 
призведуть до достовірно творчих зльотів. Сміливість необхідна, щоб 
засумніватися в загальновизнаному, щоб зруйнувати заради 
створення кращого, думати так, як не думав ніхто, довіряти своїй 
інтуїції, коли немає ще точних логічних доказів. 

Потрібна сміливість уяви, щоб представити недосяжне, а потім 
спробувати досягти його, щоб протиставити свою ідею думці 
більшості і, якщо потрібно, вступити в конфлікт із ним. Швейцарський 
психолог К. Юнг стверджував, що творча особа не боїться виявити  
в поведінці протилежні межі своєї натури, на відміну від звичайної 
людини, яка жахається багатьох спонукань і пригнічує їх. 
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Перераховані вище якості є тим мінімальним набором без якого 
людина не може характеризуватися як творча особистість. 
Збереженню творчої особистості в боротьбі із зовнішніми 
обставинами сприяє формування життєвої стратегії творчої особи. 
Одна з головних цілей стратегії – подати допомогу творчій особі  
в «грі» із зовнішніми і внутрішніми обставинами. Під зовнішніми 
обставинами розуміється опір довкілля (матеріальна субстанція самої 
людини (потрібно заробляти на прожиток, а це віднімає силу і час), 
ближнє (сім’я) і далеке (суспільство) оточення). Внутрішні 
обставини – це опір самої проблеми. 

Бути особистістю означає не лише володіти здібністю до 
творчості, але і постійно проявляти її в процесі діяльності. Головною 
умовою, при якій творча діяльність виступає головним фактором 
гармонійного розвитку особистості, – виступає здатність особистості 
до самореалізації. Діяльність – це основна сфера прояву особистості, її 
дарувань, здібностей, основний чинник, що впливає на розвиток, якісні 
зміни творчості і його суб’єкта. Відсутність діяльності призводить до 
«згасання» здібності до творчості, «згасання» самої особи. 

Творчість може розглядатись або як компонент будь-якої 
діяльності, або як самостійна діяльність. Будь-яка діяльність має 
елементи творчості: момент нового, оригінального підходу до її 
виконання. В якості творчого елемента може виступати будь-який етап 
діяльності (чи то постановка проблеми, чи то пошук операційних 
шляхів виконання діяльності). Таким чином, творчість яка спрямована 
на пошук нового, не відомого раніше рішення, отримує статус 
діяльності і розкривається як багаторівнева система. Ця система має 
мотиви, цілі, шляхи дій, фіксуються особливості їх динаміки. 

Творча активність виникає в умовах вирішення творчих задач. 
Диференційно-психологічний аналіз поведінки людини в різно-
манітних ситуаціях показує, що існує такий тип особистості, який 
використовує оригінальні шляхи вирішення будь-яких ситуацій, – це 
тип творчої особистості. Головною її особливістю виступає 
креативність. Креативність має інтегративну якість психіки людини, 
яке відповідає за продуктивне перевтілення в діяльності людини, тим 
самим задовольняє потребу в дослідницькій активності. Креативна 
людина має ряд особливостей, які її відрізняють від інших: когнітивні 
(висока чутливість до субсенсорних подразників; чуттєвість до 
незвичайного, унікального, одиничного; здатність сприймати явища  
в певній системі, комплексно; пам’ять на рідкісні події; розвинені уява 
і фантазія тощо); емоційні (висока емоційна збудливість, подолання 
стану тривожності, наявність астенічних емоцій); мотиваційні (потреба 
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в розумінні, дослідженні, самовираженні і самоствердженні, потреба  
в автономії і незалежності); комунікативні (ініціативність, схильність 
до лідерства, спонтанність) [5, с. 255]. 

Для сучасного українського суспільства, як ніколи актуальною  
є проблема особистості в умовах соціальних змін, зокрема питання 
становлення творчої особистості у процесі її соціальної 
самоідентифікації.  

Усвідомлення нерозривного зв’язку творчого потенціалу людини 
з її інноваційною діяльністю сприяють формуванню позитивних змін 
у поведінці індивіда. 

У сучасному українському суспільстві нелегко доводиться усім 
категоріям населення. Час великих змін, що супроводжуються кризами 
і катастрофами, іноді забарвлені трагізмом і безвихіддю.  
Він пов’язаний не лише з радикальною трансформацією соціально-
економічних і політичних умов життя, але і з неминучістю зміни 
ціннісно-нормативної системи суспільства, крахом колишніх духовно-
моральних цінностей. Виникає нова соціокультурна реальність  
і формується відповідний до цієї реальності новий тип особистості.  

Такий час вимагає максимальної мобілізації творчих потенцій 
кожної людини і суспільства в цілому. Але необхідність творчості для 
нашого суспільства, крайня потреба в істотному підвищенні його 
креативного потенціалу обумовлена не лише внутрішніми 
українськими обставинами. Вона викликається також глобальними, 
загальносвітовими умовами – різким прискоренням темпів, а також 
суперечністю соціального розвитку. 

В процесі саморозвитку особистості в першу чергу акцентується 
увага на вихованні творчого відношення до справи, умінні вирішувати 
принципово нові завдання, справлятися з важкими кризовими 
ситуаціями. Один із проявів складності і суперечності сучасного 
світу – це лавиноподібне наростання інформації, так званий 
«інформаційний вибух», і неможливість управлятися з нею колишніми 
методами. У сучасному світі особистості неможливо адаптуватися без 
зростання креативних здібностей. Тому цілком справедлива думка про 
те, що творчі здібності сприяють ефективнішій адаптації в умовах 
стихійних реалій, що змінюються. 
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В одній із попередніх наукових публікацій в рамках Міжнародної 

наукової конференції «Південь України: етноісторичний, мовний, 
культурний та релігійний виміри» ми вже звертали увагу на 
епістолярну спадщину представника українського національного руху 
ХІХ ст., композитора, публіциста – Петра Петровича Сокальського 
(1832–1887). Зокрема, його листування з літератором, журналістом 
Григорієм Петровичем Данилевським (1829–1890) за 1858–1869 рр. 
було проаналізовано у якості джерела до історії вивчення 
«стихійного» українського громадського та культурницького руху 
ХІХ ст. [1]. Однак, зважаючи на значний інформативний потенціал 
епістолярію П. Сокальського, можемо стверджувати, що останній, ще 
неодноразово буде використано в якості джерельного комплексу для 
подальших ґрунтовних досліджень як професійних інтересів 
адресанта, так і різноманітних аспектів громадського та культурного 
життя другої половини ХІХ ст. В даному дослідженні ми детально 
зупинимося на аналізові вищезгаданого листування на наявність 
відомостей про публіцистичну творчість П. Сокальського та історію 
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видання «Одесского вестника» (далі «ОВ»), тривалий час 
редагованого братами Сокальськими.  

Нагадаємо, що вперше 17 листів П. Сокальського до 
Г. Данилевського, як частину приватного листування останнього, було 
опубліковано істориком Дмитром Івановичем Багалієм на шпальтах 
альманаху «Киевская старина» за квітень-травень 1903 р. [2–3]. 
Оскільки в авторській редакції листи не систематизовано за роками, 
нижче наведемо їх розгляд у хронологічному порядку.  

В листі з Одеси від 27 грудня 1858 р. повідомлялося, що з 1859 р. 
редакцію «ОВ» буде передано до рук старшого брата П. Сокальського – 
публіциста Миколи Сокальського (до того часопис тривалий час 
редагувався громадським діячем, статистиком Олександром 
Григоровичем Тройницьким (1807–1871)), аналогічно, як і щомісячний 
журнал «Южный Сборник» (далі «ЮС»), який виходив у якості додатку 
до газети. З приводу останнього містився коментар «хотя номинально 
издаваемый профессором Ришельевского лицея Н. Максимовым, но это 
дело общее нас всех». П. Сокальський зауважував, що дані видання 
були по суті справи єдиними на півдні імперії, за виключенням 
«Кавказу» (газета кавказького регіону, друкувалася протягом  
1846–1918 рр.), який мав зовсім інше поле дії. Публіцист зазначав, що 
звичайно «были охотники, которые просили разрешения издавать  
и другие журналы, вестники и газеты в Одессе, но всем отказано».  

Таким чином, підсумовувалося, що «волею судеб» «ОВ» та 
додаток до нього залишалися фактично на правах монополії, тож, 
редакції потрібно було лише скористатися даними сприятливими 
умовами. П. Сокальський визнавав, що перебуваючи в залежності від 
міста, видання зберігатиме офіційний стиль, дозволяючи деякі 
послаблення тільки матеріалам, опублікованим у рубриці «фейлетон», 
однак, в той же час, за своєю специфікою – переслідуванням 
економічних інтересів Новоросійського краю та подій на Сході, де 
газета мала власних кореспондентів – «ОВ» муситиме набути 
значення та посісти належне йому місце з-поміж часописів.  

Тим не менш, більшу «часть души и теплоты» за словами 
П. Сокальського редакція все ж віддавала «ЮС», за допомогою якого, 
сподівалася виразити прогресивний та ліберальний напрямок. 
Публіцист підкреслював, що будучи незалежним від жодного 
начальства, журнал може принести власну частку користі  
в прогресивному розвиткові імперії. Далі подамо наведений автором 
листа перелік заголовків статей, які редакція планувала опублікувати 
в «ЮС» найближчим часом після отримання повноважень: 
«Удовлетворяют ли акционерные кампании экономическим 
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потребностям России?, – «О значении конкуренции в Ново-
российском крае», – «Влияние откупной системы на государственный 
быт», – «Византийские женщины» (замечательная статья), – «Похож-
дения провинциала в столице», – «О татарском элементе в нашем 
общественном мнении» (сие заглавие имеет быть смягчено»), – 
«Ватикан», – Стихотворения, – «О юридическом образовании  
в России» и т.д. (стилістику викладу збережено). 

Підсумком сповіщення вище викладеної інформації стала 
пропозиція П. Сокальського Г. Данилевському як літераторові та 
синові півдня (імовірно, йдеться про службові відрядження 
останнього на південь імперії), взяти участь в одеських виданнях, як 
«прекрасным талантом Вашим», так і сприянням у поширенні їх серед 
кола знайомих. Для повноти викладу додавалися наступні факти щодо 
«ОВ» (подаємо в авторській редакції): «1) с 1859 г. «Одесский 
вестник» улучшен в формате, внешнем виде и величине. 2) Имеются 
телеграфические сообщения с Питером – чего прежде здесь никогда 
не бывало. 3) Имеются корреспонденты в Париже, Нью Йорке, 
Афинах, Марселе, Константинополе, во всем Леванте, а также 
Болгарии, Петербурге, Бессарабии и в губернских городах 
Новороссии, также и в Харькове. 4) Имеется постоянный фельетон. – 
«Одесский вестник» выходит 3 раза в неделю. Цена для иногородних 
в год – 12 руб. сер., в полгода – 7 руб. Годовые подписчики, 
приложившие сверх 12 руб. сер. – еще 1 р. 50 к. сер. всего (13 р. 50 к.), 
получают бесплатно все №№ журнала «Южный Сборник» 
(ежемесячно листов в 3–4, до 5) для иногородних в год – 4 р. сер.». 
Наостанок, П. Сокальський висловлював сподівання у прихильності 
Г. Данилевського, адже, зі свого боку, редакція видань запевняла 
письменника у почутті щирої вдячності за статті та допомогу.  
В постскриптумі листа також вказувалася адреса для оформлення 
передплати на «ОВ» та «ЮС» – «В Контору Редакции Одесского 
Вестника, в Одессе» [2, с. 55–58]. 

Підтвердження співпраці Г. Данилевського з редакцією одеських 
видань містить лист без дати, який, виходячи із поданої в ньому 
інформації, можна віднести до вересня 1860 р. Так, П. Сокальський 
визнавав «очень милым и занимательным» авторський твір «Бюджет 
одного взяточника», який невдовзі мав бути надрукований в «ОВ»,  
в той же час, публіцист висловлював побоювання, що зі сторони 
цензури може бути вагання у пропуску слова «министр», вживаного 
героєм твору – приставом при розмірковуванні про відкупника.  
У випадку несхвального відгуку цензора 10 відбитків статті та 
коректурний аркуш мали бути направлені до Г. Данилевського  
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в Чугуїв. Також зазначалося, що лист літератора з Ніцци з доданою до 
нього статтею «Голос за родину» не було опубліковано, оскільки, 
редакція отримала його саме в останній день обумовленого автором 
терміну, у зв’язку з чим, він був переправлений далі, знову ж таки, за 
авторським проханням [2, с. 59].  

У листі від 10 липня 1862 р. з Павловська П. Сокальський писав 
про недавнє знайомство зі столичним журналістом Валентином 
Федоровичем Коршем (1828–1893), у відомство якого від 1863 р. мала 
перейти редакція «Санкт-Петербуржских ведомостей». Останній 
навіть бачив Петра Петровича у якості дописувача до музичного 
відділу, про що публіцисти мали особисту коротку розмову. У разі 
наступної зустрічі в столиці П. Сокальський збирався озватися перед 
В. Коршем добрим словом за розповідь Г. Данилевського «Беглые  
в Новоросии» 1862 р., що імовірно послугувало би каталізатором для 
публікації рецензії на твір. Він також зауважував, що свого часу 
відмовився від написання авторського відгуку до «Основи», оскільки 
часопис не платив за публікацію статей. Загалом же Петро Петрович 
прохав літератора трохи зачекати: «я всей душою желаю Вам быть 
полезным по журналистике: но Вы знаете, она вся состоит из 
дрязг. […] Самая соль рецензии на ваших «Беглых» может быть 
основана только на либеральных, политических и национальных 
основах. А теперь – реакция» [2, с. 68–69]. 

Лист за 2 серпня 1862 р. також з Павловська був ще більш 
невтішним. П. Сокальський підкреслював, що його коло дії  
в журналістиці обмежене і можливо надовго тільки «ОВ», 
«Земледельческой газетой» (столичне видання 1834–1905 та  
1913–1917 рр.) и «Временем», «с другими редакциями я не близок  
и притом две из них Современник и Русс. Слово (закрытые ныне)  
(«не за какую-либо статью, а вообще за направление 
социалистическое и коммунистическое» [с. 72]) по принципу не дали 
бы места разбору Беглых». Проте, втішався «Но это еще ничего не 
значит. Я считаю нравственным долгом – непременно замолвить  
в Петербуржской журналистике доброе слово о Беглых» [2, с. 71]. 

У листі зі Санкт-Петербурга від 7 травня 1863 р. П. Сокальський 
інформував вже про власні журналістські здобутки. Зокрема,  
у квітневому випуску санкт-петербурзького журналу «Время» за 
1863 р. вийшла друком авторська стаття «Наши главные спорные 
пункты», присвячена національному питанню, в той час як інший 
допис «Польский вопрос пред судом наших партий» було відхилено. 
«Так и пропали даром дни работы: если бы знал, то отдал бы опере, 
которая у меня теперь очень подвинулась» – нарікав П. Сокальський, 
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основу діяльності якого на час перебування в столиці складала 
композиторська творчість. Також Петро Петрович сповіщав про 
поїздку до Москви, де мав зустрітися із провідними публіцистами, 
серед яких Олександр Іванович Георгієвський (1830–1911), щодо 
можливого спільного проекту [2, с. 62–63]. 

Подробиці співпраці дізнаємося з наступного санкт-
петербурзького листа за 10 червня 1863 р.: «на счет московских 
похождений скажу следующее: по уговору, я на месяц прибыл  
в Москву, чтобы поработать при редакции («Московских ведомостей» 
прим.авт.). Я проработал всего 3 недели, – после чего мы успели 
прийти к определенным результатам: в настоящую минуту я отка-
зался вступить в редакцию по разным неудобствам, – но сохранил за 
собою и за ними готовность вступить впоследствии в соглашения. 
Они увидели, что я точно могу быть полезным им, я увидел, что там 
точно есть над чем работать – вот и все» – писав П. Сокальський. 
Згідно із текстом листа редакція «Московских ведомостей» 
потребувала поповнення складу політичного відділу, яким завідував 
вище згаданий О.І. Георгієвський. Петру Петровичу відводилося 
висвітлення політичних новин Америки та Франції. Англія, Іспанія та 
Італія, а також частина передових статей залишалися за деяким 
Капустіним (на жаль, П. Сокальський не подає ініціалів, що не дає 
можливості точно ідентифікувати дану особу). О.І. Георгієвський  
у свою чергу мав публікувати основний масив передових статей та 
дописувати про Німеччину, Туреччину, Грецію та Скандинавію, крім 
того, на нього покладалася і вся відповідальність за спільну справу.  

Співпрацювати з редакцією «Московских ведомостей» після 
закінчення обумовленого терміну Петро Петрович відмовився, «при 
нужде я бы согласился, – и, может быть, когда-нибудь соглашусь.  
Но теперь отказался до времени. Работать под рукою – не совсем мне 
по душе. Да и вся обстановка этого труда – грязновата, по-
московски. […] в редакции нет ни одного целого стула, темно  
и никакого комфорта» – скаржився автор. При цьому про 
московських колег він відгукувався з певною щирістю. Капустіна 
згадував як «премилого человека», а Георгієвського як «работящего  
и с большими познаниями». На останок П. Сокальський зізнавався  
у проукраїнських поглядах, що було характерно далеко не всім 
тогочасним лідерам думок та наголошував: московські публіцисти 
«не понимают оппозиции Питера и издеваются над нею. […] Они 
также не понимают Малороссии. Поэтому внутренне с ними я не могу 
сойтись, да и никогда не сойдусь. У нас все-таки есть своя отчизна – 
Украина, а Питер тем хорош, что он космополит. Тут всем можно 
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жить. В Москве надо быть москвичем. Ну, а перерождаться в наши 
лета невозможно». Душа Петра Петровича за його словами тягнулася 
назад на південь, в Одесу, де Микола Сокальський «затевал сделать 
кое-что пошире из «Одесского вестника»» та навіть гарантував 
братові платню у розмірі 2000 р. на рік, якщо його плани 
справдяться [2, с. 64–66].  

Вже в черговому листі за 26 серпня 1863 р. П. Сокальський 
повідомляв Г. Данилевському одеську адресу «П.П. Сокальскому  
в Одессу, в редакцию Одесского вестника», а також дякував за 
присвяту розповіді «Беглый лакей», попередньо опубліковану  
в газеті [2, с. 66–67].  

Одеський лист за 26 листопада 1863 р. містив відмову 
Г. Данилевському у друці його «історії», оскільки вона є «незручною» 
для публікації в будь-якій газеті і «ОВ» не становить виключення. 
«Отрывочность этой «истории» и ее изолированность от материалов 
Од. В. сделали бы из нее странное непереваренное явление» – 
вказував Петро Петрович. Він також виносив літераторові дружню 
догану «делать – так делать как следует, или вовсе ничего не делать», 
натякаючи на «уявний» борг перед «ОВ» та «незрозуміле стремління 
виконати якусь формальність». П. Сокальський також сповіщав про 
вихід на шпальтах газети авторської маленької замітки на 
«поэтическую тираду о херсонском пионере» Г. Данилевського 
(йдеться про один із чисельних поетичних творів письменника). 
Наприкінці адресант радів, що наступні п’ять років його перебування 
в Одесі будуть ознаменовані забезпеченим існуванням, оскільки «ОВ» 
на цей термін з 1864 р. черговий раз передавався Миколі 
Сокальському, котрий охоче запрошував молодшого брата розділити 
з ним клопоти та вигоду від редакційної справи [2, с. 76–78]. 

Подальше листування включає лише короткі уривчасті 
повідомлення до теми дослідження. Наприклад, лист за 1 березня 
1866 р. з Одеси містить таке звернення до Г. Данилевського «из Од. В. 
Вы видите, что Ваши поручения исполнены, n’est ce pas? (з франц. «чи 
не так» прим. авт.)», що свідчить про публікацію «ОВ» певних матеріа-
лів літератора [3, с. 289]. В листі за 14 березня 1866 р. йде мова про 
вихід статей та прохань Г. Данилевського щодо залізної дороги до 
Азовського моря, розміщених в «ОВ» з «оговоркой», що ставила на меті 
згладити незручності, за якими літератор прирахував губернатора Ново-
російського краю не до союзників, а до ворогів справи. «Не топчите  
в грязь того, что Вас не касается, и Вы найдете здесь друзей. Иначе – 
дело испорчено» – застерігав публіциста П. Сокальський [3, с. 290–292].  
21 січня 1867 р. датовано лист, де Петро Петрович називав зимові місяці 
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серед найбільш насичених в плані редакторської роботи, а також 
вказував на «срочный образ занятий», у зв’язку з завідуванням іно-
земним та політичним відділами, а також депешами в редакції «ОВ», 
через що йому катастрофічно не вистачало часу ознайомитися із новим 
романом Г. Данилевського. П. Сокальський також прохав свого 
адресата за наявності бажання написати відгук на його нову оперу до 
одного зі столичних часописів [3, с. 292–294]. 10 квітня 1869 р. Петро 
Петрович доповідав, що «окружил себя целым лесом работы»: завідував 
політичним відділом в «ОВ», надаючи тричі на тиждень передові 
повідомлення та укладаючи розмітку газети для перекладача, редагував 
«Записки Императорского общества сельского хозяйства Южной 
России», щомісяця по одній книжці в чотири аркуші («Подпишитесь 
кстати: 5 р. в год» – рекламував власний інтелектуальний продукт 
П. Сокальський) [3, с. 297]. Останній, з опублікованих Д. Багалієм 
листів до Г. Данилевського, від 31 жовтня 1869 р., доводив до відома 
літератора про друк в «ОВ» замітки щодо його нового роману.  

Отже, приватне листування композитора, публіциста 
П. Сокальського з літератором Г. Данилевським за 1858–1869 рр. 
містить цінну документальну інформацію про його журналістську 
діяльність та історію видання «Одесского вестника», як провідного 
часопису другої половини ХІХ ст. Зокрема, листи вміщують чисельні 
відомості про перехід редакції «ОВ» до старшого брата Петра 
Петровича – Миколи Сокальського, котрому вдалося не лише 
покращити якісні та кількісні показники видання, але й зберегти та 
примножити його авторитет. Крім того, з листів дізнаємося і про 
характер публікацій як самого П. Сокальського, так і Г. Данилевського 
на шпальтах одеської газети. Частина листів висвітлює співпрацю Петра 
Петровича з часописами півночі імперії, серед яких, український 
журнал «Основа», «Московские ведомости» та «Санкт-Петербуржские 
ведомості». Загалом, авторський епістолярій наголошує на значному 
зацікавленні П. Сокальського журналістикою та його намаганням 
відстоювати у публікаціях проукраїнську позицію. Сподіваємося, що 
інформативні можливості поданих у дослідженні джерел стануть  
у нагоді тим, хто цікавиться життям та творчістю П. Сокальського та 
спонукають істориків та біографів до подальших наукових досліджень.  
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Багато людей переконані, що латина – це мертва мова, яка 

потрібна сьогодні хіба що вузькому колу фахівців, і тому вони cum 
grano salis (тобто з деякою долею іронії) сприймають все те, що 
виходить за межі правил латинської граматики та професійних 
термінів. У кращому разі такі люди з повагою ставляться до класиків 
римської літератури, вважаючи лише їх творчість вартими уваги.  

Між тим, багато поколінь латиномовних індивідів жартували, 
пригадували курйозні історії та розповідали дотепні анекдоти.  

Для багатьох античних поетів розвагою була так звана алітерація, 
коли вони, граючись словами, свій вірш будували на повторенні 
певних звуків або груп звуків. Так уже родоначальник римської поезії 
Квінт Енній (Quintus Ennius; 239–169 до н. е) демонструє нам зразки 
чудових алітерацій: 

O Tit, tute, Tati, tibi tanta, tyrann, tutesti!  
(О Тит Татій, тиран, тяжкі твої тяготи ті!) 
Stultus est, qui cupida mente cupiens cupienter cupit! 
(Безглуздий, хто жадібною душею жадібно жадає!) 

Прийом алітерації доволі часто практикувався і в більш пізні часи, 
особливо у Середні віки та в епоху Відродження. З тих часів дійшли до 
нас афоризми латиною, в яких спостерігається гра з різними формами 
одного й того ж слова, як у наведених нижче ідіомах на біблейські теми:  

Mala mali malo meruit mala maxima mundo.  
(Підступи лиходія через яблуко заподіяли великі біди світу),  
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або 
Mors mortis morti mortem, mors, morte resolvit.  
(Смерть смерті всупереч смерті смерть переміг).  

Інколи вправи у віршоскладанні, у яких кожне слово починається 
на одну й ту ж саму літеру, виливалось у цілі поеми. Так у 1576 році 
французький поет Христіан Піер (Christianus Pierius) написав вірш 
«Christus Сrusificus», що складався з 1200 рядків, у кожному з яких усі 
слова починалися на літеру «С», а сам вірш починався так: 

Currite Castalides Christo comitante, camoenae, 
Conselebraturae cunctorum carmine certum…» 

Особливої уваги заслуговує також творчість мандрівних студентів  
і монахів-утікачів, які увійшли в історію як ваганти (від лат. vagatus – 
волоцюга, бурлака) та стали відомими після того, як у 1803 році  
у монастирі ордена святого Бенедикта були знайдені середньовічні 
рукописи збірника латинських текстів з 250 віршів. У них оспівувалися 
в жартівливих «сповідях» і «проповідях», любов, вино, весна, висміюва-
лися жадібні єпископи, розбещені прелати, засуджувалися людські вади 
та слабкості. Оскільки збірник цей був знайдений у місті Буранум (Бава-
рія), що неподалік від Зігмарінгена на Верхньому Дунаї, то й назвали ці 
рукописи за місцем знахідки «Сarmina Burana» (Буранські пісні).  

У Франції та Англії ваганти називали себе голіардами (від франц. 
слова gula – глотка). Можливо, це слово походило від імені біблійного 
героя Голіафа, який у середньовічній традиції сприймався як веселий 
гультяй і ненажера. Ваганти з гордістю називали себе членами 
Ордена голіардів, створеного за зразком численних в той час 
лицарських орденів (хрестоносців, мечоносців і ін.) або чернечих 
братств (домініканців, міноритів і ін.). Більше того, на глум над ними 
голіарди створили навіть свій статут, у якому в жартівливій формі 
прописали свої закони та правила поведінки, моралі тощо.  

Ми легко сприймаємо те, що латиною у середні віки писалися 
літописи, наукові трактати, накази, церковна література. Але навіщо  
ж була потрібна латина у любовному вірші або в пісні, – хіба що 
заради пародії? Справа, мабуть, у тому, що середньовічна європейська 
культура була наскрізь двомовною. Люди століттями звикали мислити 
рідною мовою, а писати іншою. Отож, і знання латини теж було 
першою ознакою «культурної людини». Тому кожний, хто прагнув до 
культури, повинен був знати латинську мову, оскільки саме цією 
мовою могли спілкуватися в середньовічному університеті студенти, 
що прибули для навчання з різних земель Європи.  

Варто зазначити, що саме така своєрідна «мода на латину» та 
пануюча серед європейської молоді двомовність дозволяли вагантам 
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йти на дуже оригінальні експерименти, коли вони при складанні своїх 
віршів одночасно використовували і національну, і латинську мови, 
що відкривало можливості для найнесподіваніших художніх 
прийомів. Цікаво, що і сучасні перекладачі поезії вагантів часто 
відтворювали двомовний характер їх віршів. Так, відомий радянський 
філолог і публіцист Лев Володимирович Гінзбург (1921–1980) досить 
оригінально переклав латиною популярний жартівливий вірш-
переспів вагантів «Я скромной девушкой была»: 

Я скромной девушкой была // Virgo dum fl����  
Нежна, приветлива, мила // Omnibus����� 
Пошла я как-то на лужок // ��������  
Да пригласил меня дружок // Ibi������ 
Он взял меня под локоток // Sed non ����nter.  
И прямо в рощу уволок // Valde fra���nter. 

Найбільш раннім поетом-вагантом XII століття вважається Гугон 
Орлеанський (Hugo Aurelianensis; бл. 1093 – бл. 1160), якого інші 
голіарди шанобливо іменували Примас (з лат. рrimas – перший, 
cтарійшина). Примас разом з іншим вагантом, Архіпіітою Кельнським 
(з лат. аrchipoeta – найголовніший поет), відкрив нову сторінку в історії 
латиномовної поезії.  

Про Примаса придумано безліч анекдотів та легенд, у яких він по-
стає людиною з багатою ерудицією, веселою вдачою та талантом поета, 
хоча в його творчості часто відчувається смуток та нарікання на швидко-
плинність слави колись обласканої долею людини, про що свідчить 
відомий вірш поета «Стареющий вагант» (у перекладі Л.В. Гінзбурга):  
Был я молод, был я знатен, 
был я девушкам приятен, 
был силен, что твой Ахилл, 
а теперь я стар и хил.  
Был богатым, стал я нищим, 
стал весь мир моим жилищем, 
горбясь, по миру брожу, 
весь от холода дрожу.  
Хворь в дугу меня согнула, 
смерть мне в очи заглянула. 
Плащ изодран. Голод лют – 
ни черта не подают 

Люди волки, люди звери...  
Я, возросший на Гомере, 
я, былой избранник муз, 
волочу проклятья груз.  
Зренье чахнет, дух мой слабнет,  
тело немощное зябнет,  
еле теплится душа,  
а в кармане – ни шиша!  
До чего ж мне, братцы, худо!  
Скоро я уйду отсюда 
и покину здешний мир, 
что столь злобен, глуп и сир. 

Однією з найважливіших тем вагантів було викриття низьких 
моральних якостей людей, жадібних до влади та грошей, особливо 
діставалося духовенству. Невипадково дуже популярними  
в середовищі бродячих кліриків стали написані латиною сатиричні 
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вірші ще одного видатного ваганта ХІІ століття Вальтера 
Шатильонського (Walterus ab Insulis, бл. 1135 – бл.1200), в яких він 
нищівно викривав падіння моралі в сучасному для нього Римі. Уривки 
з його вірша «Обличение Рима» у перекладі відомого радянського 
філолога Йосипа Борисовича Румера (1883–1954) наводяться нижче: 

В Риме все навыворот к папской их потребе: 
Здесь Юпитер под землей, а Плутон – на небе. 
В Риме муж достойнейший выглядит не лучше, 
Нежели жемчужина средь навозной кучи. 
Здесь для богача богач всюду все устроит 
По поруке круговой: рука руку моет; 
Здесь для всех один закон, бережно хранимый: 
«Ты мне дашь – тебе я дам» – вот основа Рима! 

З часом вагантів поменшало, і їхня поезія начебто забулася, але не 
зникла. У ХVI–XVII століттях в німецьких землях, що тоді були цент-
ром університетської освіти, студенти часто співали пісню, до якої неві-
домим чином потрапили рядки з вагантської поезії. Сьогодні ми знаємо 
її як міжнародний гімн студентства «Gaudeamus», що починається 
словами: «Gaudeamus іgіtur, juvenes dum sumus» (Будемо веселитися, 
поки ми молоді).  

У 1781 році текст цієї пісні був опрацьований німецьким поетом-
мандрівником К.В. Кіндерлебеном. На даний час існує багато її літера-
турних перекладів, одним із яких ми пропонуємо вам познайомитися:  

Гей, повеселімося, 
Поки молодії! 
Мине молодість квітуча, 
Старість нас впов'є, мов туча,  
І земля покриє. 
Де ті, що жили колись 
На розлогім світі? 
Треба чи під землю йти, 
Чи на небо злинути, 
Щоби їх зустріти. 
Те життя – лиш мить одна, 
Вмить воно й пролине. 
Смерть кістлява – тут як тут, 
Чинять свій над нами суд: 
Всіх – до домовини. 
Хай живе науки храм, 
Хай живуть учені! 
Кожен з них нехай живе. 

Процвітає ґроно все 
У добрі, натхненні! 
Хай живуть дівчата всі – 
Стрункі та ласкаві! 
Хай усі жінки живуть, 
Що любов, тепло несуть, 
Ніжні, в праці жваві! 
Хай живе наш край увесь 
І хто править краєм! 
Хай живуть мужі ясні, 
Що з їх ласки, приязні 
Знань тут набуваєм! 
Геть, журбо-напаснице, 
Болісті, гризоти! 
Геть, лукавий зліснику! 
Геть, їдкий насмішнику, 
З нашої спільноти! 

(Переклад Андрія Содомори) 
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Багатовікове існування латинської мови як одного з основних 
предметів у гімназіях та університетах Європи, в католицькій церкві та 
в побуті вчених, політиків і юристів породило безліч анекдотичних істо-
рій та жартів навколо вивчення латинської мови і повсякденного її вжи-
вання як в античні, так і в більш пізні часи. Пропонуємо до вашої уваги 
дві з таких жартівливих історій, латинізми з яких, сподіваємось, зможе 
перекласти кожний, хто хоч трохи вивчав університетську латину: 

У Римському театрі відбувається прем’єра вистави 
«Ромул». На сцені з’являються Ромул і Рем, ...і Ромул, 
здіймаючи руки вгору, вигукує: «O Remus!» Почувши ці слова, 
публіка вслід за ним також здіймає руки до неба та починає 
молитися (порівняй слова: Remus – Рем і oremus – молимося). 

Про папу римського Урбана VIII, що мав світське ім'я 
Маффео Барберіні, після того, як він дав розпорядження 
зняти з античного храму Пантеона бронзовий дах для 
зведення усипальниці апостола Петра, римляни придумали 
таку епіграму: «Quod non fecere barbari, fecerunt Barberini». 

Релігійне протистояння між послідовниками Лютера 
(протестантами) і католиками (їх опонентами) часто знаходило 
своєрідне відображення в гумористичній латині: 

У німецькому місті Віттенберзі вихованці єзуїтської 
гімназії, щоб позлити ідейних супротивників з лютеранської 
гімназії, зустрічаючись з ними на прогулянці, скандували 
дуже голосно дошкульні "риторичні запитання"… і як 
відлуння отримували на них відповіді: «Quid est 
Lutheranus? — A-а-nus! Quid est Lutheri aemulus? — Mu-u-lus! 
Quomodo vocatur Lutheri studiosus? — O-o-sus! Quid еst 
Lutheri juventus? — Ve-e-entus!»  

Протестантські ж учні також не лізли за словом  
в кишеню, скандуючи в бік єзуїтів : «Nonne nequam est 
Jesuita? , – I-і-іta… Quid est Jesuitulus? – Vi-і-tulus!» 

У цому ж самому місті Віттенберзі деканом медичного факультету 
був один сивочолий професор на прізвище Хунд (з нім. Hund означає 
"собака"), який написав дисертацію про сивину. Зразу ж знайшлись 
гострослови, що написали ось таку на нього епіграму, повну алітерації 
та гри слів:  

Es Canis atque canis de canis, cane decane.  
Ne canas de canis, cave, decane Canis. 

Героїв кумедних історій, пов’язаних з вивченням латинської 
мови, можна зустріти і в наші дні. Як вам такий випадок на 
уроці латини:  
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Студента попросили перекласти українською латинську 
фразу: «Cicero et Demosthenes sunt duo clari orаtores». 
Подивившись у тлумачний словник, навпроти слова «Cicero», 
як втім і навпроти слова «Demosthenes», студент знайшов 
одне і те ж саме пояснення – «знаменитий оратор». Незаба-
ром його переклад був готовий: «Один знаменитий оратор  
і ще один знаменитий оратор – це два знаменитих оратори». 

Вживання «латинізмів» було частим явищем для художньої 
літератури всіх народів і часів. Нерідко вони вживалися для 
маскування сатиричної складової у творах і наших вітчизняних 
поетів. Одним з таких новаторів був Іван Петрович Котляревський 
(1769–1838), який написав свою «Енеїду» за сюжетами однойменної 
поеми Вергілія у бурлескно-травестійному комічному жанрі  
з використанням жаргонних слів і латинських зворотів, як у цьому 
уривку з його відомого твору: 

Посли к Латину 
приступились,  
Три рази низько поклонились, 
А старший рацію сказав: 
«Енеус постер магнус паннус 
І славний троянорум князь,  

Шмигляв по морю як циганус, 
Ад те, О , рекс! прислав нунк 
нас.  
Рогамус, доміне Латине, 
Нехай наш капут не загине,  
Пермітте жить в землі 
своєй...» 

На відміну від героїко-патетичної поеми Вергілія, де він 
обґрунтовує божественне походження імператорської влади, 
Котляревський античну історію висвітлює під іншим кутом. Усі його 
персонажі, особливо у перших частинах поеми, дещо приземлені,  
а небожителі зображені ним іронічно істотами хитрими, підступними, 
жадібними і сварливими.  

У лексиці «Енеїди» Котляревського можна знайти просторіччя, 
лайливі комічні слова, однак ця лексична комічність не заступає 
внутрішньої серйозності поеми, оскільки автор порушує в ній 
найактуальніші проблеми тогочасного суспільного життя, немов би 
перелицьовуючи на український лад сюжет знаменитого твору великого 
римського класика. 

Як за часів Котляревського, так і сьогодні розмовляти класичною 
латиною за браком живих його носіїв та недостатніми знаннями цієї 
мови (особливо стосовно сучасних понять) – справа досить важка, проте 
не безнадійна. Як свідчать учасники міжнародних конгресів латиністів, 
що регулярно проводяться в багатьох країнах світу, латина для них під 
час цих заходів є мовою спілкування, оскільки нею не тільки читаються 
доповіді, але й ведуться дискусії під час проведення пленарних засідань 
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і круглих столів. Більше того, майже всі документи (запрошення, 
програми, оголошення та доповіді учасників) зазвичай друкують саме 
латинською мовою.  

До речі, латинською мовою видаються і кілька міжнародних 
журналів, наприклад: «MAS» (Франція), «MELISSA» (Бельгія), «VOX 
LATINA» (Німеччина), друкуються словники та художні книги, 
пишуться наукові твори, ведеться листування і трансляція деяких 
радіопередач.  

Отже, латина і сьогодні продовжує бути одним із засобів мовного 
спілкування, особливо для тих, хто хоче її вивчати, і тому 
невипадково вона все більше починає впроваджуватися в школах  
і університетах нашої країни та у зарубіжних навчальних закладах. 
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«НАРОД» І «НАЦІЯ»:  
АРХАЇЧНІ МІФИ ЧИ СУБ’ЄКТИ ІСТОРІЇ? 

 
О.В. СТОВПЕЦЬ, 

докт. філос. наук, доц., 
Одеський національний морський університет 

(Україна) 
 
Ще не так давно здавалося, що національна держава (як історичний 

концепт, як соціально-політичний конструкт) занепадає та рухається  
у напрямку самоліквідації. І начебто на зміну державам на 
економічному рівні прийдуть корпорації, а на суспільно-політичному – 
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якісь інші форми громадянського суспільства. Однак історичні події 
останнього десятиліття, серед яких можна виділити такі, що 
спричинили глобальний резонанс (а серед них – і російська агресія 
проти України, і крах європейської політики мультикультуралізму  
й мігрантська криза, і казус т.зв. бреґзиту, і активізація боротьби за 
світову гегемонію між США та Китаєм, і суперечності всередині ЄС 
між «старими членами» і країнами Східної Європи, і Карабахський 
конфлікт, й ряд інших процесів) підказують, що списувати держави-
нації з історичної сцени поки що передчасно. 

Перш за все, варто позначити історико-філософський та 
соціально-економічний контекст широкої дискусії про співвідношення 
статусів держави і народу, нації (в даному випадку ми ігноруємо 
етнокультурну складову, тобто «нація» розглядається як громадсько-
політична спільнота, поєднана юридично та організаційно в рамках 
певної держави). 

Консервативні мислителі позначають тенденції до поступової 
деградації «громадянина» як суб’єкта, який володіє справжнім 
політичним впливом, і до зникнення «народу» як певної сили, що 
приймає колективне рішення. Якщо «народ» – це політичний союз 
громадян, а «громадяни» – це апріорно всі, у кого є відповідний 
паспорт, однак ні до кого не пред’являється ніяких моральних та 
інтелектуальних вимог, – тоді політичний потенціал умовного 
«народу», його реальна здатність впливати на «Левіафана» (тобто на 
державу, в метафорі Т. Гоббса) поступового піддається деконструкції. 
Адже «народ», «нація», «громадянин» – це категорії становлення. 
Вони не виникають автоматично, лише за юридичним фактом 
народження певної кількості людей у межах відповідної держави.  
І коли (навіть у найбільш ліберальних суспільствах) ми апелюємо до 
«народу», до народного волевиявлення, до громадянських свобод, то 
цілком може так виявитися, що цього політичного суб’єкта під 
назвою «народ» просто не існує, або ж він має фіктивний статус. 

Що ж до соціально-економічного контексту проблеми 
суб’єктності «народу», то тут ситуація ще цікавіша: необхідність 
радикальних обмежень, викликана пандемією коронавірусу, та 
порядок їхнього впровадження тільки підсилили інтенсивність 
зазначених дискусій. Система відносин держави із суспільством 
(умовним «народом») захиталася під ударами пандемії, адже  
в багатьох країнах були обмануті суспільні очікування. 

Дж. Кейнс свого часу сформулював так звану «неможливу 
трилему»: він сказав, що ви не можете одночасно максимізувати 
Свободу, Справедливість та Ефективність – вам доведеться щось 
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обирати з цієї комбінації. Можна сказати, що зараз у цьому трикутнику 
баланс помітно зсувається, тому що ті переваги на користь Свободи, 
які у світі в минулому періоді переважали, все-таки послаблюються  
в умовах криз, та посилюється тема Ефективності держави як гаранта 
безпеки і справедливості. Інша трилема, більш відома під назвою 
«парадокс глобалізації», була описана Д. Родріком і зводиться до 
наступного: на рівні національної держави неможливе співіснування 
таких цілей, як демократія, повний державний суверенітет та 
повноцінна участь в економічній глобалізації; ці три складові 
перебувають у постійному конфлікті [1]. Зокрема, він наводить 
приклади відмови від демократії в окремих нині успішних державах на 
користь автократії технократичної еліти, яка пристосовує національну 
політику до вимог світового ринку, а не до очікувань своїх громадян.  
І в деяких країнах така практика сприймається як нормальна [2]. 

Таким чином, ми окреслили певний суспільний запит на безпеку та 
ефективність, який в умовах глобальних криз звертає «народ» до своєї 
держави (або «попит», якщо говорити кейнсіанською термінологією). 
Та які пропозиції висуваються в нинішньому світі, щоб той попит 
задовольнити? 

Зараз, ймовірно, на світовій арені представлені три принципово 
відмінні пропозиції. Одна з них надходить звичайно ж від Китаю, 
який тоталітарно-цифровими методами приборкав епідемію краще, 
ніж інші. І не випадково, адже Китай – це перша у ХХІ столітті 
тоталітарна держава. Причому з авторитарного Китай перетворився 
на тоталітарний рівно з того моменту, як йому вдалося вирішити 
головну проблему всіх колишніх тоталітарних режимів ХХ століття,  
а саме: раніше дорого було стежити за своїми підданими, але 
повсюдне впровадження цифрових технологій значно здешевлює  
і оптимізує процес тотального спостереження (додамо сюди ще 
розгортання т.зв. «Системи соціального рейтингу» і всі інші китайські 
цифрові інновації). Соціальний контракт Китайської держави  
з півторамільярдним суспільством виглядає приблизно так: віддайте 
ваші персональні дані, погодьтеся на контроль і регулювання, на 
різноманітні рейтинги благонадійності, не критикуйте державний 
лад – тоді держава вирішить всі ваші проблеми (а рівень життя 
гарантовано буде рости з року в рік). Іншими словами: свобода –  
в обмін на благополуччя, ефективність і соціальну справедливість.  
В таких умовах «народ» очевидно не має реальної політичної 
суб’єктності, бо вона цілком делегована Компартії КНР. 

Принципово інша пропозиція надходить від маленької, але 
успішної Швеції: ця країна, навіть в умовах пандемії, спробувала 
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зберегти цінності свободи і справедливості, як вони розумілися ще 
наприкінці ХХ століття. Треба сказати, що під час першої хвилі 
пандемії коронавірусу багато країн пішли китайським шляхом 
суворих обмежень. А ось у другу хвилю пандемії більшість урядів 
фактично прийняли «шведську модель» карантинної політики, тобто 
вельми помірковану політику, з мінімумом обмежень та із 
розрахунком на розумну поведінку населення. З іншого боку, такі 
країни, як Швеція, зробили ставку на цифровізацію ще раніше за 
Китай, однак від цього не стали тоталітарними. Україна також давно 
вже усвідомила необхідність широкого впровадження цифрових 
технологій. Один із ключових аспектів цього процесу – розвиток 
вітчизняного електронного урядування – став предметом дослідження 
ряду українських науковців [3]. 

Нарешті, третя пропозиція надходить, як це не дивно, не від 
англосаксонських економічних лідерів, а від цифрових платформ, які 
використовують численні агрегатори (тобто займаються 
накопиченням і управлінням даними у сферах електронної комерції, 
гео-контенту, соціальних мереж, тощо). Ці цифрові платформи 
користуються власними репутаційними механізмами, ведуть свою 
статистику, і по суті є такими собі квазідержавними утвореннями, із 
величезним набором зростаючих послуг, зі своїм «цифровим 
громадянством», зі своїми квазіконституціями під назвою 
«користувацька угода». І ці платформи доволі агресивно ростуть  
і в обох Америках, і в Китаї, і в Європі – повсюдно. 

Загальновідомий наратив про права і свободи людини, включаючи  
й невід’ємне право на свободу руху, свободу займатися законною 
діяльністю (можливість працювати) тощо, до моменту глобальної 
коронавірусної кризи не піддавався жодним сумнівам. Однак із 
настанням цієї непередбачуваної обставини переважна більшість 
держав вдалася до адміністративних заходів, які безпрецедентно 
обмежили чимало з цих звичних свобод. При тому відбулося це 
обмеження без якихось ґрунтовних суспільних дискусій чи 
консультацій, й у терміновому порядку. 

Однак ці події не скасовують того факту, що, із соціально-
антропологічної точки зору, для людей як істот хоч і одухотворених, але 
все-таки приматів, завжди важливим є питання статусу, зокрема, 
питання про те, хто «суверен»? хто кому підпорядковується? І ця 
ситуація з обмеженнями, в якій ми всі опинилися, цілком однозначно 
може бути витлумачена як нав’язана нам воля: певні сили нав’язали нам 
всім дуже серйозні обмеження у житті, тобто приблизно з початку 
2020 р. люди в різних країнах світу, в більшому або меншому ступені, 
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знаходяться в ситуації очевидного підпорядкування. Усьому соціуму 
наполегливо запропоновано підкорятися цим новим правилам, і різні 
держави використовують різноманітні комбінації з соціально-
економічних, адміністративних, організаційно-правових, медико-
санітарних, політичних, інформаційних інструментів. Але тут відразу 
виникає питання філософсько-правової властивості: а хто конкретно ті 
інші суб’єкти, котрі усі ці правила сформулювали у такій категоричній 
формі? Який у них мандат? Хто їх уповноважив? 

Обмовимося, що дана публікація не має наміру піддавати будь-
яким сумнівам небезпечність нинішньої пандемії та необхідність 
коронавірусної профілактики. У фокусі уваги – сам принцип 
прийняття обмежувальних рішень в різних країнах, й аналіз 
громадського сприйняття подібних рішень. Ймовірно, у подібних 
життєвих ситуаціях постає проблематика прямого народовладдя  
і, можливо, були б доречними інструменти референдуму чи інші 
форми народного волевиявлення, тому що політика обмежень зачіпає 
усіх. І ось тут постає ключове питання: а чи є взагалі «народ» як 
деякий колективний суб’єкт влади, до якого так часто прийнято 
апелювати? Ми повертаємося до питання «хто є суверен», хто ж 
насправді має владу і волю до її реалізації? 

На таке важливе питання – «Хто править? Хто є справжній 
суверен?» – було свого часу запропоновано відповідь, що особливо 
яскраво актуалізувалося саме в умовах нинішньої пандемії: править 
той, хто здатний запроваджувати надзвичайний стан, а також той, хто 
має владу його скасувати! 

Цей дискурс було ґрунтовно розроблено К. Шміттом та, пізніше, 
Дж. Агамбеном. Так, у своїй програмній роботі 1922 року під назвою 
«Політична теологія» [4], К. Шмітт стверджував, що в основі сучасних 
політичних концептів (таких як «суверенітет», «права», «представ-
ництво», «рівність перед законом», «політична реальність», «компро-
міс», «легальність і легітимність», «гарант конституції» тощо) лежать 
секуляризовані теологічні поняття. Держава, на його думку, існує як 
суверен, що підтримує власну цілісність з опорою на прерогативу влади 
(принцип верховенства), і має бути здатна забезпечити порядок  
у суспільстві за часів криз. Однією з заслуг власне К. Шмітта можна 
вважати акцент його уваги на монополії держави приймати суверенне 
рішення щодо обсягу прав і свобод «народу», незважаючи на 
декларування ліберально-демократичних цінностей та розміщені на 
фасаді багатьох держав офіційний плюралізм, парламентаризм  
і конституційність, які в сукупності створюють видимість народного 
волевиявлення (маскуючи тим самим справжню владу «Левіафана»). 
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Ідеї К. Шмітта істотно розвиває наш сучасник Дж. Агамбен, доволі 
радикально трактуючи внутрішню сторону суверенітету держави. 
Агамбен описує сучасні ліберальні демократії як завуальоване втілення 
авторитарної суверенної держави. В якості найбільш очевидних проявів 
авторитаризму називається тенденція у деяких західних державах 
використовувати інститут «надзвичайного стану» в якості юридичної 
підстави й моральної передумови для введення екстраординарного 
порядку і реалізації виняткових заходів, коли державі це необхідно.  
В умовах надзвичайного стану, що може бути впроваджений під 
загрозою нових терактів, або на тлі епідемічного спалаху, або в умовах 
гострої політичної нестабільності, стандартні законні правила  
і процедури призупиняються, а можливості «народного 
самоврядування» перехоплюються виконавчою владою, причому 
нерідко цей алгоритм закладений у конституційні закони. 

Дж. Агамбен звертає увагу на ту особливість, що принципи 
верховенства права і рівності всіх сторін перед законом мають 
обмежене застосування: вони діють тільки тоді, коли в державі немає 
надзвичайної ситуації та її існуванню, на думку правлячої політичної 
еліти, нема екзистенціальної загрози. В одній зі своїх відомих праць 
під назвою «Homo Sacer» Дж. Агамбен висвітлює й проблематику 
надзвичайного стану (the state of emergency), реконструюючи 
генеалогію даної доктрини, що сягає ще часів Римської республіки. 
Зокрема, вказується, що надзвичайний стан давав змогу римському 
диктаторові цілком легітимно мати необмежені повноваження під час 
війни або внутрішньої смути, і що подібний принцип зберігається  
в багатьох сучасних конституціях. Іншими словами, десь у центрі 
конституційної законності як і раніше «переховується» абсолютний 
суверен, який контролює застосування або відмову від вживання 
норми права, а парламентська демократія і ліберальний порядок  
є «маскою Левіафана» [5]. У цьому сенсі характер дій деяких держав 
Європи та Азії, інших частин світу, в умовах нинішньої пандемії  
в черговий раз нагадує про сказане Дж. Агамбеном. 

Інертність громадянського суспільства (народу) дає державі 
індульгенцію на неадекватний прояв компетенцій суверена. Та у дер-
жавах (навіть у самих ліберальних) завжди зберігаються ризики, що 
«Левіафан» може вийти з-під громадського контролю та (часом навіть 
неявно) узурпувати права знесиленого громадянського суспільства. 
Тобто, за К. Шміттом і Дж. Агамбеном, насправді, в реальності 
править той, хто вводить надзвичайний стан, під час якого дію 
законів може бути призупинено та встановлюється особливий 
порядок. При цьому правлячі еліти, звичайно, можуть конструювати 
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ілюзію політичних процесів, нібито узгоджених із «народом». Однак 
саме у питаннях надзвичайного стану проявляється те, чим реально  
є система управління в тому або іншому суспільстві. Виходячи зі 
сказаного, справжнім суб’єктом влади є той, хто приймає настільки 
радикальні та обов'язкові для всіх рішення, наділяючи себе 
екстраординарними владними повноваженнями. 

Всі ми звикли чути: «народ визначив свою політичну долю», 
«народ зробив революцію», «народ вийшов на площу», або афірмації 
на кшталт «народ вимагає...», «народ знає як...», «народові краще 
видно...», «до думки народу потрібно прислухатися...» тощо. Та у той 
же час, щоб сформувати цю думку, практично у кожній розвиненій 
країні сучасного світу активно використовуються методи і техніки 
«інженерії суспільної згоди». 

Е. Бернейс ще в 1955 році опублікував роботу «The Engineering of 
Consent» [6], у якій, поміж іншого, він каже, що в сучасних умовах 
політичної реклами і маніпуляцій суспільною свідомістю стало 
можливим говорити про штучне моделювання консенсусу зусиллями 
елітних PR-експертів та професійних політиків; «згоду», сформовану 
в такий спосіб у відкритих демократичних суспільствах, важко якось 
суттєво відрізнити від тієї «згоди», якою користуються сучасні 
інформаційні автократи. Тобто Е. Бернейс тут недвозначно натякає на 
успіхи того різновиду інформаційної обробки масової свідомості  
(у всякому разі, в питаннях політики), яка в суспільствах 
недемократичних іменується терміном «пропаганда», і вона ж має 
назву «public relations» в суспільствах ліберально-демократичних. 

Соціумом управляють стереотипи. У. Ліппман, який і запровадив 
у широкий науковий обіг цей термін, також виклав оригінальне 
трактування феномену суспільної думки і проблематизував можливість 
функціонування демократії в складних сучасних суспільствах. У його 
книгах «Суспільна Думка» [7] та «Примара Громадськості» [8] можна 
знайти чимало ідей, актуальних для нинішнього дня, хоча на момент 
публікації зазначених робіт медійні технології в світі були розвинені 
набагато гірше, аніж сьогодні. 

Суспільна думка являє собою образ реальності, відповідно до 
якого діють ті або інші групи людей, чи публічні індивіди, що 
виступають від імені груп (наприклад, державні діячі). Але в умовах 
демократії пряма диктатура неприйнятна. Саме тому, як стверджував 
Е. Бернейс в своїй роботі «Пропаганда» [9], важливим елементом 
інженерії згоди у просторі демократичного суспільства є свідоме 
наукове маніпулювання звичками та думками широких мас, у т.ч. 
через проведення громадських кампаній, заснованих на маніпуляціях 
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підсвідомими почуттями та імпульсами. Серед найбільш ефективних 
прийомів у процесі «інжинірингу згоди» й налагодження «зв’язків із 
громадськістю» Е. Бернейс вважав маніпулювання суспільною 
думкою через використання авторитетів, а також великих мас-медіа.  
З огляду на те, що інформаційну картину реальності формують 
всілякі ЗМІ, Бернейс висловлював ідею, що саме новини, а не 
реклама, – найкращий засіб для донесення маніпулятивних 
повідомлень «народові», який нічого не підозрює. 

Серед можливих причин втрати політичної суб’єктності 
«народом» – заохочення інфантилізації мас із боку правлячих еліт. 
Х. Ортега-і-Гассет ще в 1930 році опублікував свій відомий твір 
«Повстання мас» [10], в окремій главі якого обговорюється тема 
опікуючої держави як «найгіршої з небезпек». Зокрема, Ортега-і-
Гассет там пише, що «масова людина» пишається державою і знає, що 
саме ця інституція нібито гарантує всім благополучне життя. І якщо 
завтра у житті країни виникнуть будь-які серйозні проблеми, масова 
людина постарається, щоб влада негайно втрутилася й узяла всю 
турботу на себе, вживаючи задля цього усі свої необмежені засоби. 
Небезпека ж криється у «повному одержавленні життя», тобто  
в експансії влади та в поглинанні державою всякої соціальної 
самостійності. Виникає згубна масова залежність від держави і, як 
наслідок, надмірна лояльність суспільства до «Левіафану». 

Х. Ортега-і-Гассет виявився на диво прозорливий в цьому 
відношенні. Громадяни (особливо у багатих і процвітаючих країнах) 
виявляють свою лояльність, тому що вони давно вже звикли 
покладати на державну владу різні надії соціально-економічної 
природи. Пандемія коронавірусу ще сильніше загострює всі ці 
сподівання. Держава ж непомітно узурпує права і свободи 
громадянського суспільства (народу) в обмін на «безпеку». 

Звісно, потрібно враховувати специфіку кожного конкретного 
суспільства в нинішній історичний момент, з поправками на 
ментальність, на історичний досвід, на соціокультурні 
характеристики різних суспільств. Деякі дослідження на цей рахунок 
ми проводили раніше [11; 12]. Однак говорячи узагальнено, сьогодні, 
по всій видимості, складно однозначно констатувати наявність 
«народу» як повноцінного політичного суб’єкта, від волі якого 
залежала б політика держави. Приклади країн, де суспільно-важливі 
питання дійсно вирішуються через референдуми та плебісцити, 
можна порахувати по пальцях. 

Тоді може краще було б говорити не стільки про народ, націю, 
скільки про громадян? Громадянин – особливе поняття, семантика 
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якого змінювалася у різні часи. Переосмислення категорії «громадянин» 
вимагає окремого дослідження. Але тут ми схильні лиш підтримати тезу 
про те, що сучасний громадянин – це здебільшого політичний статист, 
котрий раз на 4–5 років імітує участь в обранні влади. Громадянин 
тепер потрібен радше для юридичної легітимації політичного процесу. 
Головне, щоб він прийшов і проголосував, нехай навіть весь інший час 
він взагалі не цікавиться ніякою політикою. Звісно, в інтересах 
«Левіафана» (тобто держави, реального і єдиного суверена) – всіляко 
сакралізувати «громадянина», наділяти його виборчими та іншими 
умовними правами, вкладати в «народ» усілякі найвищі чесноти, 
моральні та ментальні якості [13]. Вже стало звичним якось упускати із 
виду, що – на противагу «натовпу», «масі», «населенню» – поняття 
«народ», «нація», «громадяни», – все це категорії становлення. Вони 
формуються поступово, розвиваючи власне розуміння політичного 
процесу, прав і свобод, національних інтересів. 

Історія показує, що саме в процесі свого становлення народи 
виробляють певний набір громадських моральних, вольових та 
інтелектуальних якостей. Але в ХХ столітті, з активним розвитком 
мас-медіа та PR-технологій, відбулася концептуальна підміна, сенс 
якої в тому, що «народ» начебто виникає спонтанно, з юридичного 
факту народження деякого числа людей в межах тієї чи іншої 
держави. Сталося змішування в розумінні життя у його біологічному 
та соціально-політичному сенсі, і вийшло так, нібито кожна людина, 
що має громадянство деякої країни, вже апріорі мусить коректно 
розбиратися в усіх соціально-політичних питаннях, актуальних для 
своєї батьківщини. Неначе кожен повинен за замовчуванням мати 
якесь моральне і політичне судження... У той час як «громадянин» не 
зароджується сам по собі, народження у громадянстві тієї або іншої 
держави ще не робить людину громадянином в суспільно-
політичному сенсі. Таким чином, ми повсюдно споглядаємо 
концептуальний конфлікт у розумінні категорій «народ», «нація»  
в сучасних соціокультурних умовах. 

Висновки. Можна в цілому відзначити тенденцію, що 
громадянське суспільство повсюдно (навіть на Заході) поступається 
позиціями державі, й державний патерналізм здійснює експансію, 
заповнюючи соціально-політичний вакуум. Всупереч прогнозам про 
кінець «суверенних національних держав» і тріумф корпорацій, 
останні події показують, що ці твердження поки що передчасні. 
Національні держави як і раніше – в непоганій формі, а державні 
еліти, як завжди, не соромляться маніпулювати суспільною 
свідомістю (в т.ч. експлуатуючи категорії «народ», «національні 
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інтереси», «безпека», «зовнішня загроза», «спільне благо», 
«національна гідність» та інші абстрактні матерії). 

Громадяни, сукупна маса яких утворює «народ», «націю»  
(у політичному сенсі даного поняття) – важливі для сучасного 
Левіафана з фіскальної точки зору, тобто як платники податків (адже 
громадяни годують Левіафана-державу), та з юридичної точки зору, 
тобто як легітиматори рішень, прийнятих правлячими елітами, як 
вважається, в спільних інтересах. Проте декларований статус 
«народу» як «носія суверенітету і єдиного джерела державної влади» 
на сьогоднішній день є, на нашу думку, все ж сумнівним,  
з урахуванням того, як приймаються різні загальнообов’язкові 
рішення в більшості країн світу. 

Ситуація із пандемією зіграла в даному питанні лише 
ілюстративну роль. Та в чому причина втрати «народом» суб’єктності 
у політичних питаннях, чи є така втрата остаточною, яким є потенціал 
для реституції статусу «народу» й відновлення впливовості 
громадянського суспільства, та за яких умов – усе це питання 
відкриті, й такі що вочевидь потребують подальших філософсько-
історичних пошуків. На завершення хотілося б зазначити, що «народ» 
як спільнота громадян, політично впливових, активних та 
відповідальних, – це вже далеко не аксіома. Це твердження знов стає 
теоремою, істинність якої знову потребує доведення. 
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Одним із найважливіших завдань діяльності місцевих органів 

влади на початковому етапі соціалістичного будівництва була 
культурно-освітня робота. Потяг народних мас до культури був 
величезним і тисячі громадян нового суспільства линули до 
створених театральних і музичних студій та клубів. Історичні 
зрушення, що відбувалися в соціально-економічній та культурній 
галузях, зумовили бурхливий розвиток усіх видів культури, крутий 
злам у свідомості та психології громадян. 

У даному повідомленні мова йде про конкретну роботу акторів 
Херсонського музично-драматичного театру в перші роки 
будівництва нового життя. Із закінченням воєнної інтервенції  
і переходом країни до мирного будівництва змінювалися напрям, 
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зміст і форми театральної діяльності. Театр поступово ставав опорним 
пунктом уряду у справі ідейного гарту та соціалістичного виховання 
трудящих Херсона і області.  

Нова влада прагнула підпорядкувати своїм інтересам діяльність 
усіх мистецьких закладів. Так, вже 17 лютого 1918 року Народний 
секретаріат освіти України прийняв розпорядження «Про введення 
контролю над діяльністю кінематографів і театрів», у якому зазнача-
лося, що всі театри, як і школи, повинні служити народній освіті. 

У виконанні великих завдань будівництва української культури 
активну участь брала і мистецька громадськість Херсонщини. 
Зокрема, вже у 1917 році в Херсоні народний будинок почав 
використовуватися для культурно-освітньої роботи. При ньому 
були створені драматично-музичний і співочий гуртки. У місті 
почав діяти Український національний театр, який згодом отримав 
назву Державний побутовий український музично-драматичний 
театр імені Т.Г. Шевченка. Цей театр у той час розташовувався  
в приміщенні «Просвіти». До його відкриття, що відбулося  
31 грудня 1917 року, актори підготували водевілі «Солоха» та 
«Товариш Пролітайло». У січні наступного року в театрі було 
показано декілька вистав, зокрема. «Невільник» і «Брат на 
брата» [1]. При театрі згодом сформувався хоровий колектив під 
керівництвом Манченка.  

Музично-драматичний гурток товариства «Просвіти» двічі на тиж-
день влаштовував вистави, щонеділі проводив дитячі ранки. У театрі  
30 червня 1918 року був проведений концерт, присвячений творчості 
М.Ф. Чернявського. У дореволюційний період він був відомий як 
кращий український лірик. На заході Микола Федорович прочитав свої 
твори, а актор Ю.М. Шумський виконав пісню «Про руйнування Січі» 
та мелодекламацію «Трубадур» М.Ф. Чернявського [2]. 

Із відродженням української державності йшли інтенсивні 
пошуки форм театральної та музичної роботи, оновлювався 
репертуар. Із усіх мистецтв найдоступнішим та активно впливаючим 
на виховання мас лишався театр. Цим і пояснювався той факт, що 
професійний та самодіяльний театри з перших днів набували 
широкого розповсюдження як у містах, так і в селах. 

Колектив Херсонського музично-драматичного театру складався  
з акторів, які раніше працювали в Київському, Одеському та 
Харківському театрах. З листопада 1918 року в ньому почала працювати 
Оксана Петрусенко, а також досвідчені актори: В. Данченко, І. Селюк, 
Т. Гай, С. Карпенко, Г. Приходько, Г. Гринько, О. Левандовський, 
І. Богаченко, Г. Слуцька, Ю. Шумський та інші. Завідувачем музичною 
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частиною і диригентом театру був П. Бойченко, концертмейстером – 
С. Стручевський [3]. Обов’язки режисера театру виконував 
І. Сагатовський – відомий актор, режисер, який залучив до театру 
відомих акторів В. Варецьку, К. Лучицьку та інших [4].  

Значну роль у керівництві художнім життя відігравала Рада 
мистецтв, особливо міністерство мистецтв і національної культури. 
Його роботу контролював комісар Наркомосу. Пролеткультівські 
організації набули особливого масового характеру в 1919 році. Вони 
створювали літературні, мистецькі та театральні студії, клуби і діяли 
паралельно з органами Наркомосу. У складній воєнній ситуації під 
час Громадянської війни велике значення мали театральні видовища.  

Особливо популярними у той час були мітинги-концерти.  
Не менш важливою була діяльність народних театрів. Інтерес до 
театру всюди був великий. Села в цьому відношенні не відставали від 
міст. Своїми силами і коштами, часто без всілякої матеріальної 
допомоги, створювалися гуртки, трупи, пристосовувалися 
приміщення і ставилися п’єси. Такі вистави завжди викликали у 
глядачів великий інтерес і співчуття. 

У 1919 році розпочалося активне створення музичних секцій при 
робітничих клубах, народних будинках. Уже у березні того ж року  
в Херсоні існувала спілка театральних працівників, котра передбачала 
здійснювати театральну й музичну освіту та художнє виховання 
населення шляхом організації самодіяльних театрів, хорових 
колективів, оркестрів, студій тощо [5]. 

Репертуар театрів у 1919 році був досить різноманітний  
і різноплановий. Ось що, наприклад, бачили херсонці у тому ж році.  
У музичному училищі 16–20 березня відбувся концерт співачки 
П.С. Резчикової (лірико-колоратурне сопрано) за участю П. Івачьової 
(рояль), Е.І. Голишева (скрипка) та Г.А. Яценчковської (віолончель) [6]. 
Весь збір від спектаклю «На дні» М. Горького, повідомляло товариство 
драматичних артистів міського театру, надійде на користь найбідніших 
сімей, що постраждали від воєнних дій у Херсоні. Товариство 
комедійних акторів оперети 22 і 23 березня поставило у художньому 
театрі веселу оперету «Наречений і папуга», а також комедію 
«Чиновник старого режиму». Музично-вокальне та літературно-
музичне товариство «Глазомір» повідомляло, що з 20 березня 
розпочнуться регулярні заняття і репетиції хористів та музикантів [7]. 

Наскільки високим був у ті роки тонус театрального життя 
Херсона зокрема, свідчить той факт, що в місті одночасно працювали: 
український, російський та єврейський професіональні драматичні 
театри, а також театр мініатюр «Червоний півень», гастролювали 
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оперета, Петербургський фарс В. Стронського. Крім цього, у місті 
існували: симфонічний оркестр, капела народних інструментів та 
народний хор під керівництвом Спешинського. Усі три професіональні 
театри Херсона були укомплектовані солідними, у творчому розумінні, 
кадрами. Крім того, сюди нерідко приїздили гастролери: до російської 
трупи – В. Петіна, Є. Полевицька, О. Мурський; до єврейської – 
П. Літман. Час від часу в приміщенні товариства тверезості, на 
Військовому форштадті окремі українські артисти, такі як: 
А. Городиський, А. Дубравін, І. Лідін-Дніпровський та І. Александров 
організовували вистави із залученням аматорів [8]. 

У жовтні 1919 року приміщення музично-драматичного театру 
було відремонтовано, влаштована ложа. Відомий художник І. Шульгін 
оновив декорації [9]. Зимовий сезон 1919 року, не зважаючи на скрут-
ний час, розпочався у цьому театрі. Були залучені нові актори. У сезоні 
1919–1920 року на сцені міського театру йшли вистави: «Наталка 
Полтавка» І.П. Котляревського; «Запорожець за Дунаєм» С.С. Гулака-
Артемовського; «Сорочинська ярмарка» М.В. Гоголя; «Пошилися  
у дурні», «Ой, не ходи Грицю», «За двома зайцями», «Маруся 
Богуславка» М.М. Старицького; «Циганка Аза» О. Кобилянської та 
інші. В усіх цих виставах провідні ролі виконувала Оксана Петрусенко, 
Співала вона і в концертах, де виконувала українські народні пісні та 
романси. Її вокальні дані привернула до неї увагу театральної громад-
ськості і дуже швидко вона стала улюбленицею вдячних слухачів.  
У літньому театрі «Бомонд» разом із Платоном Цесевичем, який тоді 
гастролював у місті, вона співала Одарку в «Запорожці за Дунаєм» [10]. 

Артистам театру особливо багато доводилося давати концерти під 
гастролей по губернії, виступати у багатьох населених пунктах, спри-
яючи таким чином, прищепленню театрального та вокального мис-
тецтва тисячам мешканцям краю. Група, до якої належала О.А. Петру-
сенко, виїжджала до Берислава, Каховки. У Бізюковому монастирі, де 
розташовувався у той час військовий шпиталь, Оксана Андріївна брала 
участь у концерті для поранених бійців робітничо-селянської армії. 

У міському театрі Херсона на початку 1920 року планувалася 
низка цікавих спектаклів нової трупи, яку організували Н.Я. Збарський 
та В.А. Стронський. Репертуар складався з класики, мелодрами  
і драми. Крім місцевих акторів, до трупи театру запрошувалися також 
артисти Миколаєва і намічалися гастролі Подевицької. У січні в цьому 
театрі йшли п’єси «За покликом совісті» – художня драма. «Дачна 
аптека» – комедія та «Рабиня золота», а також «Співець свого смутку» 
Осипа Димова та «Дві сирітки» М. Кропивницького [11]. У лютому 
того ж року в театрі глядачі переглянули два спектаклі Гр. Ге «Страта» 



369 

і Б. Шоу «Апостол сатани». Увечері була показана п’єса 
О.М. Островського «Остання жертва» [12].  

Вперше в Херсоні 13 лютого 1920 року була показана 
оригінальна комедія за повістю М.В. Гоголя «Сварка Івана Івановича 
з Іваном Никифоровичем». Наступного дня було показано п’єсу 
М. Твена «Принц і жебрак», а також вперше і востаннє – «Паризькі 
жебраки» [13]. У приміщенні червоноармійського клубу наприкінці 
січня 1920 року діяв хор на чолі з диригентом В.Д. Казиміровим [14]. 
Тут 20 і 21 лютого відбувся концерт-мітинг. Крім доповідачів, 
виступила артистка міського театру Н.А. Соколова. Були також 
показані вистави «Червоний дзвін» та «Записи божевільного».  
У лютому 1920 року в Херсоні функціонував театр «Опера» [15]. 

З нагоди роковин смерті Т.Г. Шевченка в Херсоні 9 березня  
1920 року відбулося грандіозне дійство-мітинг пам’яті. Міське насе-
лення вперше відзначило з особливою урочистістю пам'ять україн-
ського поета і великого борця за народне щастя. О другій годині дня 
біля приміщення міського ревкому зібралася маса мешканців міста із 
прапорами та транспaрантами. Були присутні і військові частини. 
Перед початком заходу духовий оркестр виконав «Інтернаціонал».  

На мітингу виступили партійні представники Гордієнко та 
І.І. Пліс. Після мітингу відбувся парад і всі згодом урочистою ходою 
рушили до українського театру. Тут теж були виголошені промови  
і український хор виконав кантату. Далі процесія рушила до будинку 
«Просвіти», який був по-святковому прикрашений килимами  
і портретом Т.Г. Шевченка. Увечері в театрі продовжили вшанування 
пам’яті поета. Хор і оркестр під керівництвом директора театру 
П. Бойченка з надзвичайним піднесенням та емоційністю виконали 
безсмертний «Заповіт» Тараса Шевченка. У програмі концерту брали 
участь О.А. Петрусенко та Ю.М. Шумський, потім була показана 
п’єса Т.Г. Шевченка «Назар Стодоля» [16]. 

З 30 квітня до 20 серпня 1920 року актори музично-драматичного 
театру під керівництвом Івана Сагатовського обслуговували бійців 
Перекопського фронту. «Наш колектив першим відгукнувся на заклик 
командуючого фронтом М.В. Фрунзе, – згадувала акторка театру 
Катерина Лучицька, – і розбившись на три групи, виїхав 
обслуговувати прифронтову смугу». Траплялося й так, що під час 
вистави лунала команда «По конях!», і «глядачі» йшли у бій.  
Через деякий час бійці поверталися і вистава продовжувалася [17].  

Оксана Петрусенко була однією з найактивніших учасниць 
фронтових концертів і її виступи всюди проходили з величезним 
тріумфом. Червоноармійці, мешканці краю щиро полюбили молоду 
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обдаровану співачку. У другій половині 1920 року О.А. Петрусенко 
виїхала до Києва.  

Нові теми, ідеї, образи, що їх почала видавати радянська 
драматургія, відображаючи героїчні події Громадянської війни і будні 
соціалістичного будівництва, викликали до життя нові засоби та 
прийоми художньо оформлених театральних вистав. Діяли у Херсоні  
й театри: «Бомонд», «Художніх мініатюр», «Музична табакерка» та 
кінотеатр «Вампір». Драматичні театри й надалі продовжували ставити 
твори класичної української, російської і зарубіжної драматургії. 
Режисери, серед яких були майстри старшого покоління і молодь 
намагалися по-новому розв’язувати і надавати нового революційного 
звучання класичним творам. 

Херсонський театр незабаром розпочав постановки радянських 
п’єс. Тогочасний період для багатьох акторів був переломним  
у їхньому житті, їх ставленні до радянського мистецтва і до своїх 
завдань перед трудящими [18]. Як відомо, основою будь-якого театру  
є репертуар. Театральний відділ Наркомосу рекомендував 
використовувати в основному класичні п’єси, як такі, що витримали 
випробування часом і мають високу художню і виховну цінність. 
Особлива увага зверталася на п’єси співзвучні ідеям минулих 
революційних подій. Репертуар мав містити також і п’єси, що 
відображали сучасні події життя робітників, селян, народної 
інтелігенції , а також комедії та веселі побутові твори. Це завдання 
актори Херсонського театру виконуватимуть вже в наступні роки. 

Як свідчить поданий матеріал, Херсонський музично-
драматичний театр, працюючи під керівництвом державних органів та 
професійних організацій виконував завдання щодо виховання 
трудящих міста і краю в соціалістичному дусі. Керівництво театру 
постійно вдосконалювало, урізноманітнювало форми і методи 
практичної роботи, поєднувало свою діяльність з актуальними 
завданнями тогочасного життя. 
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Пропаганда в сучасному цифровому світі не втрачає своєї 

актуальності. Вона використовується як із позитивною так і з негатив-
ною метою. Тому актуальними залишаються дослідження всіх сторі-
нок історії пропаганди, які коли-небудь застосовувалися в історії 
людства. Одним із найбільш яскравих прикладів пропаганди є радян-
ська антирелігійна політика, адже комуністична ідеологія в СРСР була 
конкурентом православної церкви у боротьбі за душі громадян. Одним 
із найбільш важливих засобів, який використовувався для проведення 
атеїстичної агітації, були газетні видання УРСР.  

Цій проблемі присвятили свої праці такі українські науковці як 
О. Вітринська, М. Грибеник, Ю. Данилець, Ю. Каганов, В. Калабська, 
Б. Костів, Г. Рудий та ін.  

Однак до цього часу проблема активізації критики релігійних 
свят у газетах УРСР після приходу до влади М.С. Хрущова до цього 
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часу комплексно не досліджувалася. Тому метою цієї доповіді  
є спроба дослідити особливості пропаганди, спрямованої проти 
православних свят у другій половині 1950-х рр. на прикладі газет 
південної України. 

Після того, як СРСР очолив М.С. Хрущов, вийшла постанова ЦК 
КПРС «Про великі недоліки в науково-атеїстичній пропаганді  
і заходи її поліпшення» від 7 липня 1954 р., після чого на сторінках 
радянських газет з’явилися публікації із закликом активізувати 
боротьбу з «релігійними пережитками». Якщо в повоєнній тематиці 
антирелігійного спрямування переважала пропаганда 
матеріалістичного світогляду, то із середини 1950-х рр. на сторінках 
газет півдня УРСР розгорнулася непримирима боротьба з релігійним 
світоглядом. Однією з найбільш яскравих тем була критика 
православних свят.  

Відповідні публікації виходили в таких періодичних виданнях 
південних областей УРСР як «Бугская заря» (Миколаїв), «Знамя 
коммунизма» (Одеса), «Кіровоградська правда» (Кіровоград), 
«Наддніпрянська правда» (Херсон), «Південна правда» (Миколаїв), 
«Чорноморська комуна» (Одеса) тощо. 

У багатьох статтях, присвячених критиці релігійних свят, 
наводилося обґрунтування ворожості будь-якої релігії комуністичній 
ідеології.  

Вже 20 серпня 1954 року в друкованому органі Одеського 
обласного і міського комітетів комуністичної партії України, обласної 
і міської рад трудящих «Знамя коммунизма» вийшла стаття 
«Решительнее наступать на пережитки прошлого», в якій капіталізм 
звинувачувався в тому, що він століттями розкладав психіку людей,  
а релігія – у тому, що вона була засобом розтління людей в арсеналі 
буржуазної ідеології.  

Проведення релігійних свят та обрядів, як стверджувалося у цій 
публікації, відривавало людей від виробничого життя, перешкоджало 
успішному втіленню господарсько-політичних заходів. Наводився 
приклад Біляївського району, в селах якого відзначали релігійні свята, 
які нібито «нерідко супроводжувалися багатоденним пияцтвом». 
Стверджувалося, що саме через це багато хто з колгоспників не 
виходив на роботу, чим «підривалася трудова дисципліна  
і наносилася велика шкода суспільному господарству» [1, с. 1]. 

У публікації «Класово-реакційна суть християнства», яка вийшла  
в друкованому органі Кіровоградського обласного і міського 
комітетів комуністичної партії України та обласної ради трудящих 
«Кіровоградська правда» 8 жовтня 1954 року, йшлося про те, що 
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сучасні церковники «видумують все хитріші прийоми і методи 
залучення на свій бік нестійких людей» у т.ч. прикрашаючи церкви на 
православні свята квітами [2, с. 2]. 

Характерною рисою статей із непримиримим ставленням до 
релігійних свят, які виходили в друкованому органі Херсонського 
обласного і міського комітетів КП(б)У, обласної і міської рад 
депутатів трудящих «Наддніпрянська правда», було те, що вони 
публікувалися напередодні або в день найбільш великих 
православних свят.  

Так, 7 січня 1955 р. у день Різдва Христового вийшла стаття 
«Релігійні свята та їх походження», в якій стверджувалося, що це 
свято експлуататорські класи підтримували і узаконювали як 
обов’язкове для всіх. Стверджувалося, що «саме в такі свята 
церковники особливо посилено закликали трудящих до покори, 
примиренню зі злиднями, безправ’ям, із владою експлуататорів». 

Окрема увага в публікації приділялася темі «шкідливості» 
відправлення релігійних свят. Стверджувалося, що через святкування 
Різдва, Водохрещі, Масляниці, Великодня «в деяких місцях буває 
пияцтво, прогули тощо. Під час довгого посту віруючі підривають 
своє здоров’я, наживають шлункові та інші захворювання. Несвідомі 
віруючі матері примушують постити навіть дітей, що призводить до 
їх захворювання, а то й до смерті» [3, с. 3]. 

За авторства лекторки Херсонського обласного комітету КПУ 
Л. Ковальової у цій же газеті 9 квітня 1958 року побачила світ стаття 
«Походження і суть релігійного свята Великодня». На початку 
публікації авторка зазначила, що християнське свято Великдень було 
встановлене на ознаку страждань, смерті і воскресіння Ісуса Христа, 
якого насправді ніколи не існувало. Далі вона намагалася довести, що 
й саме свято Великодня є вигаданим. 

Наприкінці статті авторка звернулася до класичних ярликів, які 
радянська пропаганда навішувала на релігійні свята. Зокрема, було 
зазначено, що Великдень виник у результаті безсилля первісної 
людини в боротьбі з природою, в умовах класового суспільства 
перетворилося на знаряддя духовного поневолення трудящих. Також 
пролунало звинувачення Великодня у тому, що він шкодить справі 
комуністичного будівництва, поширює і втілює у свідомості 
трудящих релігійні забобони, їх оживлює і зміцнює.  

Нарешті авторка звернула увагу на те, що в час, «коли 
імперіалісти щороку витрачають мільйони доларів на організацію 
підривної діяльності проти країн соціалізму, необхідна висока 
політична пильність радянських людей, непримиренність до ворогів,  



374 

а великодня проповідь любові і всепрощення сприяє безтурботності  
в наших рядах» [4, с. 2]. 

Вже з нагоди Дня Святої Трійці Л. Ковальова підготувала статтю 
«Релігійне свято «Трійця»», яка вийшла в «Наддніпрянській правді»  
20 червня 1959 року, в якій наголосила, що «релігійне свято Трійця 
збереглося аж до наших днів серед відсталої частини населення». 
Потім вона звинуватила релігійні свята у тому, що вони викорис-
товуються духовенством для посилення релігійного впливу на вірую-
чих і поповнення прибутків. Далі закликала роз’яснити віруючим 
«велику шкоду» від того, що вони на Трійцю не вийдуть на роботу.  

Традиційно для таких матеріалів наприкінці було зазначено, що 
радянська людина відкидає віру в бога і релігійні свята, а «самовід-
дана праця на благо суспільства, основана на досягненнях сучасної 
науки і техніки, наблизить світле комуністичне суспільство» [5, с. 4]. 

Отже, можливо для утвердження при владі в образі ленінця 
вірного атеїстичним ідеям М.С. Хрущов активізував в СРСР 
антирелігійну пропаганду. Наслідком цієї політики стала поява на 
сторінках періодичної преси південної України публікацій  
з критикою релігійних свят. Найбільше діставалось православним 
святам, адже православ’я ще залишалося домінуючим у світогляді 
радянських громадян. Характерною рисою таких статей було те, що їх 
автори релігійні свята та обряди називали «пережитком минулих 
епох», звинувачували їх у тому, що вони допомагали 
експлуататорським класам знущатися над трудівниками, а сучасним 
громадянам Радянського Союзу заважають будувати комунізм  
і є шкідливими для їхньої свідомості і здоров’я.  
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ЄВРОАТЛАНТИЧНЕ ПОКЛИКАННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
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Ужгородський національний університет  

(Україна) 
 
Євроатлантичний простір є унікальним і найбільш складним із 

сучасних геополітичних утворень. Поширення ЄС та НАТО на Схід 
відповідає основним стратегічним інтересам України, а саме: 
інтеграція в європейські економічні та політичні структури, 
отримання надійних міжнародних гарантій безпеки;  

Для України питання євроатлантичного покликання не є риторич-
ним. Наша вітчизняна історія наводить чимало яскравих прикладів, які 
переконливо свідчать, що за своїми історико-культурними, менталь-
ними джерелами Україна завжди належала до Європи. Саме уроками 
історії та прагненням України повернути свою ідентичність як повно-
правної європейської держави визначається стратегічна мета вітчиз-
няної зовнішньої політики − інтеграції до євроатлантичних структур.  

Євроатлантичний вибір – це єдиний прийнятний шлях 
магістрального розвитку України, що відповідає її національним 
інтересам, волевиявленню народу, який прагне, врешті, повернутися 
до цивілізованої спільноти, надійно забезпечити своє майбутнє  
у єдиній демократичній і процвітаючій Європі. Він є логічним  
і безальтернативним результатом процесу утвердження незалежності 
нашої держави, формування її зовнішньополітичного курсу.  

Євроатлантичне покликання адсорбує самоусвідомлення України 
в контексті модерної Європи‚ поєднуючи його із практичною наста-
новою‚ яка і полягає в організації процесу набуття членства в євро-
атлантичних структурах. Висловлення підтримки євроатлантичним 
прагненням України після початку російської агресії 2014 року свід-
чить про певний консенсус більшості політичної еліти та громадян.  

Саме реалізація євроатлантичного покликання дає Україні чи не 
єдиний шанс зберегти власну державність. Україна має історичні та 
геополітичні підстави, певне ідеологічне та психологічне 
обґрунтування подальших кроків спрямованих на здобуття 
повноправного членства в Організації Північноатлантичного Договору.  
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У правовому вимірі курс на євроатлантичну інтеграцію був 
закладений ще в Постанові Верховної Ради України «Про основні 
засади зовнішньої політики України» від 2 липня 1993 р. [1].  
На початку лютого 1994 року Україна першою із країн СНД 
підписала Рамковий документ ініційованої НАТО Програми 
«Партнерство заради миру» (ПЗМ) [2].  

У травні 1997 р. в Києві був відкритий перший у світі Центр 
інформації і документації НАТО, а в 1998 р. у Україні розпочалася 
діяльність Місії зв’язку. Основоположною подією у справі розвитку 
двосторонніх відносин між Україною і НАТО стало підписання у Мад-
риді 9 липня 1997 року Хартії про особливе партнерство між Україною 
та НАТО. Хартію підписано з метою розвитку відносин «особливого  
й ефективного» партнерства, яке, як відзначається у Хартії, «сприя-
тиме більшій стабільності та просуванню спільних демократичних 
цінностей у Центрально-Східній Європі» [3]. Хартією було 
передбачено створення спеціального органу − Комісії Україна-НАТО. 
На жаль, через вето Угорщини КУН не збирається понад три роки.  

На думку першого міністра закордонних справ А. Зленка, 
інтеграція в європейські та євроатлантичні структури означала не 
якийсь кінцевий визначений стан держави, а процес, в якому вона 
знаходиться [4]. Рада Національної Безпеки і Оборони України  
23 травня 2002 р. затвердила стратегію України щодо організації 
Північноатлантичного договору. Заявлений у цьому документі 
стратегічний курс на вступ нашої країни до НАТО чітко 
підтверджував сповідування Україною євроатлантичних 
цінностей [5]. Закон України «Про основи національної безпеки» від 
19 червня 2003 р. став першим законодавчим актом, який затвердив 
інтеграцію до НАТО [6].  

Принципове значення мав ухвалений у листопаді 2002 р. в Празі 
План дій Україна-НАТО. Метою цього плану було чітке визначення 
стратегічних цілей і пріоритетів України для досягнення її мети − 
повної інтеграції в євроатлантичні структури безпеки. Вже 2004 р. 
Україна повинна вийти на План дій щодо членства (ПДЧ). Проте низка 
чинників, переважно суб`єктивного характеру, не дозволила це 
зробити. Більш того, перехід до Плану набуття членства й досі 
залишається на порядку денному.  

З 2005 р. між Україною та НАТО офіційно розпочався так званий 
інтенсифікований діалог щодо набуття членства. Проте 
внутрішньополітичні чинники та тиск з боку Росії обумовили 
гальмування євроатлантичної інтеграції. На початку 2008 р. був 
відправлений лист до Генерального секретаря НАТО, підписаний 
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Президентом В. Ющенком, Прем’єр-міністром Ю. Тимошенко та 
Головою Верховної Ради України А. Яценюком щодо приєднання 
України до ПДЧ. Проте ані на Бухарестському саміті в квітні 2008 р., 
ані під час засідання Комісії Україна − НАТО в грудні 2008 р. рішення 
щодо приєднання України до виконання ПДЧ не було прийнято.  
Це було спричинено відсутністю консенсусу серед країн-членів НАТО, 
зокрема, через російські впливи. Натомість на Бухарестському саміті 
Україну запевнили, що вона «буде членом НАТО» [7]. В грудні 2008 р. 
у рамках Комісії Україна − НАТО було вирішено розробляти Річні 
національні програми (РНП) підготовки України до членства в НАТО. 
Не отримавши офіційного статусу країни-кандидата, який надає 
приєднання до виконання ПДЧ, Україна отримала можливість 
здійснювати необхідні практичні заходи з метою отримання членства. 
Виконання Україною РНП є унікальною практикою у двосторонніх 
відносинах НАТО. Президент України щорічно затверджує РНП та 
заходи щодо її виконання. Всі річні національні програми Україна − 
НАТО змістовно відповідали стандартам Плану дій щодо членства  
в НАТО. Втім, залишається принципова відмінність, а саме − стосовно 
відповідальності апліканта та Альянсу за виконання. За президентства 
В. Януковича було змінено довготривалу політичну лінію, спрямовану 
на набуття членства в НАТО. Замість була запроваджена фейкова 
концепція «позаблоковості».  

Правда, змістовне наповнення РНП залишилося спрямованим на 
досягнення Україною євроатлантичних стандартів у цивільному  
і оборонному секторах. Проте в 2010–2013 рр. планування, виконання 
та звітування щодо РНП мало формальний характер. Революція 
Гідності дала надію на позитивні зміни.  

РНП останніх років змістовно відповідає стандартам Плану дій 
щодо членства в НАТО. В них у центрі уваги поставлені права, 
свободи і законні інтереси людини. Саме такий людиноцентричний 
підхід сповідує Північноатлантичний Альянс. Розробка документа 
здійснююється за міжнародною методикою Results-Based Management 
(RBM, «Управління, орієнтоване на результат»). Саме така методика 
використовується при підготовці аналогічних стратегічних 
документів у державах-членах НАТО. Оскільки перелік реформ, які 
включено до програми, дуже широкий і стосується приведення 
багатьох сфер життя країни до стандартів Альянсу, моніторинг 
виконання програми стане своєрідним аудитом країни за критеріями 
НАТО. РНП передбачає як реформи сектору безпеки та оборони, так  
і демократичні перетворення країни. Серед перших, зокрема, 
приведення всієї системи управління силами оборони, стратегічного 
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та оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та 
спостереження до стандартів і сумісності із системами НАТО, 
впровадження демократичного цивільного контролю, забезпечення 
умов для участі українських підприємств у багатонаціональних 
проєктах НАТО у сфері розробки та виробництва озброєння і техніки 
тощо. Серед других, зокрема, сформована ринкова економіка, прозора 
податкова система, ефективне наукове співробітництво між Україною 
та країнами НАТО і ЄС, система боротьби з тероризмом, яка робить 
Україну надійним партнером у системі міжнародної безпеки, 
розвиток системи національної стійкості та захисту критичної 
інфраструктури тощо. 

Понад два роки тому до Конституції України були внесені 
принципові зміни щодо зовнішньополітичного курсу. Зокрема, абзац 
п’ятий преамбули після слів «громадянської злагоди на землі України» 
доповнений словами «та підтверджуючи європейську ідентичність 
Українського народу і незворотність європейського та 
євроатлантичного курсу України». В пункт 5 частини першої статті 85 
щодо повноважень Верховної Ради додано «визначення засад 
внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу 
держави на набуття повноправного членства України в Європейському 
Союзі та в Організації Північноатлантичного договору». У статті 102 
зазначено, що «Президент України є гарантом реалізації стратегічного 
курсу держави на набуття повноправного членства України  
в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного 
договору». До функцій Кабінету Міністрів у статті 116 включено 
забезпечення реалізації стратегічного курсу держави на набуття 
повноправного членства України в ЄС та НАТО [8]. 

Важливим кроком на шляху євроатлантичної інтеграції стало 
приєднання України 12 червня 2020 р. до програми НАТО 
«Партнерство розширених можливостей» (ПРМ), орієнтованої на 
взаємосумісність важливих партнерів Альянсу [9]. 

Своє слово щодо підтримки євроатлантичної інтеграції України 
успішно намагалося заявити громадянське суспільство. Першою 
українською громадською організацією, чия діяльність цілком була 
спрямована на євроатлантичну інтеграцію України була Атлантична 
Рада України, створена 4 січня 1995 р. Принципове значення для 
консолідації громадянського суспільства на тлі євроатлантичної 
інтеграції мала спільна заява низки українських громадських 
організацій 20 червня 2003 р. Вони створили Громадську лігу 
«Україна – НАТО» та заснували Громадський інформаційний центр 
«Україна – НАТО». Реально громадські організації діяли значно 



379 

активніше і ефективніше державних структур, зокрема, у підвищенні 
рівня обізнаності громадськості з діяльністю НАТО та 
євроатлантичної інтеграції України [10]. 

Отже, з урахуванням військових і політичних можливостей 
НАТО, досвіду держав членів Альянсу у формуванні демократичного 
суспільства, ефективної економіки та оборонної сфери членство 
України в НАТО сприятиме вирішенню низки важливих завдань. 
Зокрема, входження до наймогутнішого політично-військового союзу, 
підвищить ступінь безпеки в регіоні і гарантуватиме захист 
національної безпеки України у найбільш ефективний спосіб. 
Позитивно позначиться на обороноздатності України, приведення 
української військової організації у відповідність до стандартів 
НАТО. У разі пасивної позиції нашої країни реальною стане 
небезпека залишитися осторонь світових політичних та економічних 
інтеграційних процесів. Поглиблення євроатлантичної інтеграції 
дозволить Україні ефективніше захищати свої економічні та політичні 
інтереси в Європі та у світі. В результаті активізації відносин  
з євроатлантичними структурами і входження до НАТО Україна 
зможе надійніше гарантувати свою економічну безпеку, створить 
більш сприятливі умови для інтеграції в європейські економічні 
структури, збільшить свій вплив на формування загальноєвропейської 
політики. Зокрема, це посилить позиції України при входженні до 
Європейського Союзу. Країни НАТО є на сьогодні світовими 
лідерами у галузі високих технологій, у т.ч. й оборонних. 
Приєднавшись до НАТО, Україна не тільки отримає доступ до цих 
технологій, а й зможе зробити свій внесок у справу оборони 
євроатлантичних націй, що додатково підштовхне розвиток нашої 
науки та промисловості. Союз із передовими націями світу надасть 
можливість Україні активніше використовувати найсучасніші освітні 
та інформаційні технології. Розширення співробітництва з НАТО, 
країнами-членами Альянсу сприятиме позитивним структурним 
перебудовам в українському суспільстві, зокрема, зміцненню 
демократії, утвердженню верховенства права, захисту прав людини. 
Входження до НАТО має сприяти консолідації суспільства, бо країни 
НАТО є сьогодні світовими лідерами у забезпеченні соціально-
економічних та соціально-політичних стандартів, які сформувалися 
внаслідок побудови соціально орієнтованої ринкової економіки.  

Отже, Україна також значно посилить свої позиції у підтриманні 
внутрішньої політичної та соціальної стабільності; входження 
України до спільноти розвинених євроатлантичних націй істотно 
зменшить рівень загроз, що стоять перед Україною у соціально-
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економічній та гуманітарній сферах. Як країна-член НАТО, Україна 
матиме якісно сильнішу підтримку від своїх партнерів у досягненні 
західних стандартів економічного добробуту та соціальної 
захищеності населення.  

Україна за нових міжнародних умов, обумовлених російською 
агресією, виступає ключовим елементом системи європейської 
безпеки. Агресивна політика Росії змушує євроатлантичну спільноту 
тісніше згуртуватися навколо системи спільних цінностей.  

Таким чином, євроатлантичне покликання означає для України 
більше, ніж бути просто членом системи колективної безпеки, 
інтеграція в НАТО означає включення в євроатлантичний простір 
безпеки з тими країнами, з якими ми поділяємо загальні цінності та 
принципи. Бути частиною механізму колективної безпеки та оборони 
означає отримати надійні гарантії безпеки, що дасть змогу 
сконцентруватися на соціальних та економічних питаннях. Членство 
України в НАТО відкриє нові економічні перспективи, знизить рівень 
фінансових ризиків, поліпшить інвестиційний клімат. А це, у свою 
чергу, сприятиме активізації економічного розвитку, підвищенню 
добробуту українських громадян. Постійна модернізація механізму 
співпраці України і НАТО, що характеризувала відносини з НАТО 
останні роки, значною мірою зумовлена тим, що проблема постання 
нових викликів безпеці потребувала адекватної відповіді. Відносини 
України з НАТО можуть розглядатися як найбільш продуктивні з тих, 
що їх має Україна з усіма іншими міжнародними організаціями світу.  
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Революційні події у сучасній Україні призвели до форсованої 

демократизації суспільства та державного механізму, що, у свою 
чергу, надало безпрецедентно безмежні можливості для дослідників 
радянського минулого. Необмежений доступ до різного рівня 
документів радянських спецслужб підштовхнув до вивчення не тільки 
малодосліджених питань у вітчизняній історіографії, а й викриття 
«білих плям» часів тоталітаризму. До подібних тем, без сумніву, 
можна зарахувати й репресії щодо послідовників пізнього 
протестантизму у післявоєнний час. Саме це й підштовхнуло автора 
окреслити перспективи дослідження зазначеної проблематики  
у розрізі перших років післявоєнного часу. 

У серпні 1945 р. Другим Управлінням НКДБ УРСР на 
«пресвітерсько-проповідницький актив антирадянського сектантського 
підпілля п’ятидесятників-трясунів» (християн євангельської віри, ХЄВ) 
було заведено централізовану агентурну справа «Пророки».  
Як стверджує український дослідник Олександр Коротаєв, дана 
агентурна справа була заведена ще наприкінці 1943 р. УНКДБ Київської 
області, але у зв’язку з розмахом справи на всеукраїнський рівень, 
справа була перетворено з регіональної у загальнореспубліканську, 
тобто централізовану [11, с. 310–311]. 
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Підставою для заведення агентурно-оперативної справи 
послужили агентурно-слідчі й офіційні дані, які свідчили про те, що 
керівний склад п’ятидесятників на Україні організував мережу 
нелегальних громад і молитовних будинків, які «служать осередком 
проведення активної антирадянської пропаганди». Релігійна течія 
охопила Київську, Дніпропетровську, Ворошиловградську, 
Сталінську, Полтавську та низку інших областей УРСР [2, арк. 7]. 
Станом на 1 січня 1946 р. на обліку НКДБ УРСР перебувало  
560 громад із кількістю віруючих 18 177 [2, арк. 10б; 11, с. 298]. 

Особливе занепокоєння радянських спецслужб викликав той факт, 
що відновлення легальної діяльності п’ятидесятників під час радян-
сько-німецької війни відбувалося під патронатом гестапо. У середині 
1942 р. під оперативним контролем німецьких спецслужб у П’ятихат-
ському районі Дніпропетровської області пройшов Всеукраїнський 
з’їзд, який сформував Всеукраїнський союз християн євангельської 
віри, були створені й обласні центри цього союзу, які прагнули до 
об’єднання з громадами баптистів [1]. За даними спецслужб, під час 
німецької окупації «актив сектантів-трясунів з’явився поширювачем 
різних провокаційних чуток, вигадок і пораженських настроїв, 
витлумачуючи біблійне вчення в антирадянському дусі». Саме тому 
окупаційна влада безперешкодно дозволяли діяльність п’яти-
десятників-трясунів, легалізувавши їх громади, групи та надаючи їм 
для молитовних зібрань будівлі [2, арк. 9]. 

Після визволення України, значна частина п’ятидесятників 
перейшла на нелегальне становище, але при цьому проводила 
антирадянську і вербувальну діяльність. Залучаючи до релігійних груп 
молодь, виховували її в антирадянському дусі, закликали не вступати  
у комсомол, відмовляли від служби в армії, залучали в недільні школи 
і курси проповідників. Таким чином, використовуючи вирази 
працівників спецслужб, п’ятидесятники «проводили активну 
антирадянську пропаганду, спрямовану на підрив оборонної 
могутності Радянського Союзу, виховуючи сектантів у дусі невизнання 
радянської влади й ухилення від участі у суспільно-політичному житті, 
називаючи радянську владу «владою сатани», поширюючи 
провокаційні вигадки про нібито «швидку загибель світу»  
і «винищення безбожників». У сільській місцевості пресвітери та 
проповідники вели роботу в напрямку розвалу колгоспів, підбивали 
«нестійкі елементи» до виходу з колгоспів і відмови від виконання 
зобов’язань перед державою у здачі хлібопродуктів, саботуванні всіх 
радянських заходів тощо [2, арк. 10–11]. Все це ставило релігійні групи 
віруючих п’ятидесятників поза радянськими законами. 
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З метою взяття під негласний контроль діяльність 
п’ятидесятників, 26 січня 1944 р. нарком держбезпеки УРСР 
С. Савченко видав чергове директивне розпорядження, в якому 
начальникам обласних управлінь НКДБ УРСР пропонувалося 
«провести нові вербування авторитетної агентури серед різних сект  
у головних громадах області, які впливають на периферійні громади  
і групи» [11, с. 292]. 

Вище вказувалося, що саме у серпні 1945 р. і було заведено 
централізовану агентурно-оперативну справу «Пророки».  
Крім вищезазначених чекістами причин, це було пов’язано  
з необхідністю комплексної боротьби з «незгодними п’ятидесят-
никами», які відмовилися від об’єднання з підконтрольними 
баптистами (серпнева угода 1945 р. про злиття баптистів  
і п’ятидесятників) і перебували на нелегальному становищі. 

Протягом 1946 р. основна агентурна робота у справі «Пророки» 
проводилася у напрямку розкриття «антирадянських» нелегальних груп 
п’ятидесятників і проведення через агентуру розкладницької роботи 
серед пересічних сектантів. Яскравий приклад «розкладницької» (рос. 
«разложенческой») роботи є випадок, що стався у Воровському районі 
Харківської області у жовтні 1946 р. В одній з громад було вирішено 
провести «інсценування» з «другим пришестям Христа», яке 
провалилося. Завдяки провалу чекістська агентура провела активну 
роботу серед віруючих по їх «розкладанню». У результаті значна 
частина адептів порвала з п’ятидесятниками й об’єдналася  
з євангельськими християнами-баптистами [3, арк. 156зв]. 

Натомість основним засобом боротьби з непокірними адептами 
п’ятидесятників залишався репресивний апарат. У 1946 р. репресії 
торкнулися й вірян Ізмаїльської області, коли в агентурну розробку 
були взяті перші прихильники п’ятидесятництва Південної Бессарабії. 
У жовтні 1946 р. МДБ УРСР звітувало, що агентурним шляхом була 
викрита група з 7 осіб, у тому числі пресвітери громади: Костянтин 
Гайдаржі, Степан Дубовий та Віссаріон Клименко. Головним 
звинуваченням, яке висувалося провідникам групи, було те, що вони 
вели активну місіонерську роботу по залученню нових адептів, що 
розцінювалося спецслужбами як «проведення антирадянської агітації, 
спрямованої на зрив заходів радянського уряду, оббріхування 
радянської дійсності, поширення релігійних пісень антирадянського 
характеру». Особливо роздратування у радянської системи викликало 
те, що пресвітери «закликали сектантів, особливо молодь 
допризовного віку, не брати в руки зброю та відмовлятися від служби  
в Червоній Армії» [3, арк. 155–155зв]. 
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Після двох років агентурної розробки Ізмаїльське обласне управ-
ління МДБ прийняло рішення заарештувати найбільш активних діячів 
групи п’ятидесятників: Костянтина Гайдаржі та Дмитра Іванова.  

Довідка: Гайдаржі Костянтин Михайлович, 1896 р.н., 
уродженець с. Дмитрівка Татарбунарського району Ізмаїльської 
області, за походженням із заможних селян, національність – 
болгарин, був керівником громади п’ятидесятників. 

Іванов Дмитро Костянтинович, 1907 р.н., уродженець  
і мешканець с. Дмитрівка Татарбунарського району Ізмаїльської 
області, за походженням із селян-середняків, національність – 
болгарин, безпартійний, був керівником «Недільною школою» 
громади п’ятидесятників. Агент Ізмаїльського управління МДБ. 

Поштовхом до арешту стало набуття «Недільною школою» великої 
популярності серед місцевого населення. Школу відвідувала молодь 
с. Дмитрівка, де «особлива увага зверталася на виховання молоді  
в антирадянському напрямку та ухиляння від служби у Радянській 
Армії і захисту батьківщини зі зброєю в руках» [4, арк. 240–241].  
До того ж син К. Гайдаржі був активним учасником оунівського 
підпілля і продовжував боротьбу з більшовиками й у післявоєнний час. 

Не дивлячись на те, що Д. Іванов був агентом МДБ, він ігнорував 
завдання кураторів і розповів пресвітеру Гайдаржі про своє 
співробітництво, таким чином, за чекістською термінологією, «став на 
шлях дезінформації та дворушництва» [4, арк. 241]. Окрім того Іванов 
налагодив зв’язки з п’ятидесятниками Західної України, які мали 
контакти з Європейським центром, звідки отримували релігійну 
літературу, що поширювалася серед громад інших регіонів УРСР,  
у тому числі і в Бессарабії. 

На початок 1947 р. Гайдаржі та Іванову вдалося залучити до 
громади п’ятидесятників близько 300 адептів, у тому числі 70 дітей 
шкільного віку [4, арк. 241]. 

У кінці 1948 р. Ізмаїльське МДБ розпочало ще одну розробку по 
справі «Пророки» щодо нелегальної громади п’ятидесятників 
с. Новносельське Ренійського району Ізмаїльської області. 
Центральними фігурантами справи були: керівник общини Ніколай 
Тасмали, Михайло Стоматі та Іван Чеботарьов. 

Підставою для агентурної розробки послужилися агентурні 
матеріали, згідно яких «об’єкти розробки, знаходячись у керівництві 
нелегальних груп п’ятидесятників, систематично влаштовують 
нелегальні зборища сектантів, де проводять антирадянську агітацію, 
поширюючи різні брехливі вигадки про радянську дійсність. Поряд із 
цим об’єкти розробки проводять активну вербувальну роботу серед 
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населення по залученню до секти нових осіб, особливо з числа 
молоді, обробляючи їх в антирадянському дусі» [5, арк. 74–75]. 

У серпні 1949 р. було запроваджено агентурну справу 
«Раскольники», у центрі уваги якої було керівництво та проповідники 
нелегальної групи «сектантів-п’ятидесятників» с. Олександрівки 
Бородинського району Ізмаїльської області.  

Швидко провівши оперативні дії, вже у жовтні 1949 р. Ізмаїль-
ським МДБ були заарештовані: керівник групи Харлампій Іванович 
Котречко (1916 р.н.), проповідник Андрій Спиридонович Волокітін 
(1913 р.н.), активний вірянин Іван Фомич Крахмаль (1895 р.н.). 

Причиною швидкої ізоляції підозрюваних став той факт, що вони 
«організували колективний вихід» п’ятидесятників із новоутвореної 
громади Євангельських християн-баптистів, що було неприпустимим 
у розрізі офіційної/неофіційної радянської релігійної політики. 
«Вихід» призвів до створення нелегальної групи п’ятидесятників, що 
складалася з близько 80 адептів, із яких більше 50 – доросле 
населення, і до 30 дітей дошкільного та шкільного віку. 

За агентурними даними, «на нелегальних зборищах своїх 
однодумців» фігуранти справи «систематично виступали  
з проповідями, де закликали сектантів не працювати у колгоспах, 
відмовлятися від служби у Радянській Армії і саботувати заходи, що 
проводилися партією та радянським урядом» [6, арк. 92–93]. Звісно, 
що все це розцінювалося як антирадянська агітація. 

У кінці 1949 р. була заарештована група фігурантів агентурно-
оперативної розробки «Фанатики», що складалася з 8 осіб: пресвітер 
Семен Маслаков, проповідник Володимир Юзефович, «пророчиця» 
Лукерія Мазуренко, вірянин Степан Нелін, Тихон Поліщук та інші. 
Вони організували нелегальні групи п’ятидесятників на території 
Лиманського та Білгород-Дністровського районів Ізмаїльської області. 
Як і в попередніх випадках, активісти поширювали релігійну 
літературу, влаштовували моління та читання псалмів, залучали молодь 
до релігійної громади, проповідували звичайні для п’ятидесятників 
традиційні цінності: дотримування посту, відмова від служби в армії, 
шанування недільного дня тощо [7, арк. 231–233]. 

У процесі слідства фігурантів обох оперативних розробок 
(«Раскольники» і «Фанатики») об’єднали в одне діловодство і кількість 
заарештованих зросла до 13 осіб. Як зазначили оперативники:  
«Всі заарештовані дали під час слідства зізнавальні свідчення про свою 
належність до антирадянського підпілля сектантів-п’ятидесятників».  
У результаті, на початку 1950 р. справу було передано до обласного 
суду, який визнав підсудних винними і засудив 6 осіб (С. Маслакова, 
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С. Неліна, Т. Поліщука, Л. Мазуренко й ін.) до 25 років позбавлення 
волі у ВТТ, і 7 осіб до 10 років ВТТ [8, арк. 70–74]. 

У першій половині 1951 р. оперативники ліквідували нелегальні 
громади п’ятидесятників на території Тузловського та Староказацького 
районів Ізмаїльської області у контексті розробки агентурно-
оперативної справи «Нелегалы». Було заарештовано 10 осіб: Ніна 
Алхімова (лідер громади та «пророчиця»), Леонтій Халупа (заступник 
керівника), Степан Грабіна (проповідник), Феодосій Беспечанський 
(пресвітер), Парфентій Гончаренко, Григоренко й ін. 

Під час слідства з’ясувалося, що протягом 1945–46 рр., за 
вказівкою Н. Алхімової, С. Грабіна, Л. Халупа й ін. у низці сіл 
Ізмаїльської області створили нелегальні групи п’ятидесятників, для 
чого систематично роз’їжджали селами Тузловського та 
Староказацького районів, де «влаштовували нелегальні збори своїх 
однодумців, де виступали з проповідями антирадянського характеру  
і зводили злісну брехню на керівників партії та радянського уряду». 
Цікавою є згадка про «пророцтва» (чого не було у попередніх 
оперативних характеристиках), які начебто пророкували неминучість 
війни СРСР із США та поразку у цій війні радянської системи.  

Весною 1951 р. справа була передана до Ізмаїльського обласного 
суду, який засудив Н. Алхімову та Л. Халупу до 25 років ВТТ,  
а інших 8 фігурантів – до 10 років ВТТ [9, арк. 1–5]. 

Наостанок згадаємо справу так званого «Комітету 
п’ятидесятників» в Ізмаїлі. У вересні 1952 р. було заарештовано 
10 членів «антирадянського підпілля сектантів п’ятидесятників», що 
іменували себе «Комітет п’ятидесятників», у тому числі: Іван 
Колесніков, Трофим Кіценко, Фаїна Борисова та Костянтин Чарой. 

Усі заарештовані належали до ізмаїльської релігійної групи 
п’ятидесятників, що була організована у 1945 р. Активісти громади 
пропагували євангелічні цінності та ідеї, поширювали пророцтва про 
неминучість війни проти безбожної радянської системи («проповіду-
вали неминучість війни і неминучу загибель радянського ладу»), 
розповсюджували літературу серед віруючих і співчуваючих. Під час 
спільних молитов проповідувалася відмова від служби в Радянській 
Армії та заборона брати до рук зброю, лунали заклики першості 
релігійної обрядовості перед суспільно-політичними заходами «партії й 
уряду». Усе це, зрозуміло, оцінювалося як антирадянська пропаганда. 

Восени того ж року Ізмаїльський обласний суд засудив чотирьох 
лідерів до 25 років ВТТ, а інших – до 10 років ВТТ [10, арк. 180–183]. 

Таким чином, ми бачимо, що не дивлячись на проголошену  
у післявоєнний час видиму релігійну свободу, сталінська 
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тоталітарна система залишилася вірною своїй традиційній 
репресивній політиці по відношенню до духовенства та віруючих 
усіх конфесій. Це підтверджують і багаточисленні агентурно-
оперативні розробки по відношенню до непокірних 
п’ятидесятників, які виявили бажання зберегти свої традиційні 
релігійні вірування, не приєднуючись до «більшовицької» конфесії 
Євангельських християн-баптистів, що знаходилася під контролем 
чекістських кураторів. 
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Our study does not seek to provide answers, but to reinstate in the 

debate of current historiography, largely freed from political pressures, 
the relation between nationalism and Nazism against the backdrop of 
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advancements and retreats of borders, populations, and extermination 
policies that characterized both totalitarian systems (Nazism  
and Communism), or of the ideological vehemence characteristic  
of the Cold War. 

 
In Chicago and its surroundings (the state of Illinois), an important 

Ukrainian community grew over time. Ukrainians went there in several 
waves: 1900–1914, 1923–1939, 1948–1956, and 1990–2006. Currently,  
a neighbourhood in West Chicago is called «The Ukrainian Village» [15].  
It seems that this name has been in official use ever since 1905. At the 
beginning of the XXth century, Ukrainian immigrants were not fully aware 
of their ethno-cultural and national identity and used to identify themselves 
as Rusyns (Ruthenians). They gradually came to call themselves 
«Ukrainians», developing a distinctive national identity and thusly 
differentiating themselves from the mass of Eastern Slavs [6].  

The peace of the Ukrainian community in Chicago was upset in 1984 
by the publishing of Allan A. Ryan Jr.’s book – «Quiet Neighbors: 
Prosecuting Nazi War Criminals in America» [10]. Within its pages, the 
author claimed that many of the immigrants which had come to the U.S. at 
the end of WW2 were actually Nazi war criminals, which had taken 
advantage of The Displaced Persons Act of 1948. This Law, signed by 
president Harry S. Truman on the 25th of June 1948, would go on to cause 
several controversies, as it was accused of having anti-Semitic nuances. To 
be precise, although it allowed numerous categories of European refugees to 
settle in the U.S., people who for political or ideological reasons could not 
return to their own countries, this Law stated that granting of the American 
visa was conditioned by their presence in a refugee camp up until the 22nd of 
December 1945. Its critics had found that precisely Jews, which had 
survided the Holocaust, had been the most confused by the postwar 
geopolitical context. Many of them had returned to their countries of origin 
(with special reference being made for Polland), where anti-Semitism had 
not disappeared, so that their entry in a refugee camp had taken place after 
December 22nd, a fact that made them ineligible for the American visa. 
Noticing the shortcomings of the act, Harry S. Truman succeeded in 1950 to 
convince the American Congress to adopt a modified version of the Law, 
removing that restriction and thusly permitting the settlement of 200,000 
other refugees in the U.S. over the next two years [17]. 

Allan Ryan somewhat resumed some of the criticism of the 1948 Law, 
stating in his book that The Displaced Persons Act of 1948 had precisely 
permitted the U.S. settlement of Nazi criminals, most of them Germans, 
Ukrainians, and Balts, and not the settlement of Jews which had survived 
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the concentration camps. According to him, some 116,000 refugees that 
had entered the U.S. on the basis of the 1948 Law were Ukrainians and 
Balts and another 53,000 were Germans; and that amongst them were 
hiding at least 8,000 Nazi criminals [10, p. 26-27]. 

The association of Nazism to the Ukrainian immigration to the U.S. at 
the end of WW2 generated a reaction from the leaders of the Ukrainian 
community in Chicago, given that the author of the book was in the position 
of being a former director of the Department of Justice’s Office of Special 
Investigations (OSI). More precisely, Allan A. Ryan, an attorney-at-law,  
a university professor and an author of several studies [9; 10; 11; 12], had 
occupied the position between 1980-1983 and had, in this quality, been 
responsible for the investigation and prosecution of Nazi war criminals in 
the United States [14]. The 1984 publication of his book, «Quiet Neighbors: 
Prosecuting Nazi War Criminals in America», was, in fact, the results of his 
activity in this function. 

The reaction of the Ukrainian community in Chicago took the shape, 
among other things, of an article published in the «Chicago Tribune», the 
March 23rd 1985 edition [3]. The article was headed «Voice of the people. 
A Ukrainian reply to book on Nazis in U.S.» The author – Myron 
B. Kuropas – was at that time the vicepresident of the Ukrainian National 
Association. Born in Chicago on the 15th of November 1932, he had 
completed his education in the same city, obtaining a PhD in Education 
from the University of Chicago in 1974. Kuropas stood out as an activist 
for the rights of Ukrainians living in the U.S., writing several studies on the 
history of this community [4; 5; 6]. From this capacity, between 1971 and 
1975 he was co-opted as the regional director for ACTION, a federal 
umbrella-agency that combined several volunteer agencies; then, starting 
January 1976, he joined the White House staff as Special Assistant for 
Ethnic Affairs in Gerard Ford’s presidential administration, as part of the 
Office of Public Liaison (OPL). The purpose of this newly created position 
was to maximize communication between government officials and ethnic 
communities. Kuropas acted as White House liaison with leaders of major 
ethnic organizations, including fraternal, civic, religious, and academic 
associations. Further down, we find Myron B. Kuropas as a member of 
senator Robert J. Dole’s team, while in the 1990s he was a professor at 
Northern Illinois University [16].  

After the dissoluton of the U.S.S.R., Myron B. Kuropas is subject to  
a media scandal based on his co-opt and participation in the American 
delegation led by Secretary of State Colin Powell at the official investment 
ceremony of Ukrainian president Viktor Yushchenko on January 23rd 2005. 
The scandal was set off by the American media, that recalled a series of 
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declarations Kuropas had made in the past. In these he had blamed Jews for 
transforming the Holocaust into an industry and had claimed that Ukraine 
was about to become the next victim (a declaration from the year 2000), and 
had said that the excessive role played by Jews in bringing Bolshevism to 
power was not sufficiently studied (an essay dated 1996). Evidently, his 1985 
reaction to Allan A. Ryan’s book was recalled as well [8; 13]. On the basis of 
this scandal the representatives of the American government, as well as 
Ukrainian officials dissociated themselves from Kuropas, although the latter 
tried to demonstrate that he was not an anti-Semite and that he had never 
denied the Holocaust [7]. 

Circling back to the article in «The Chicago Tribune» (March 23rd 
1985), Myron B. Kuropas counteracted the association of Ukrainians to the 
Nazi movement, or at least the existence of a large number of Nazi 
criminals hidden amongst the emigration of Ukrainians and other peoples 
after WW2. We reproduce the article and the arguments of the leader of the 
Ukrainian community in the U.S.: 

«Americans who believe McCarthyism is dead in this country haven’t 
met Allan J. Ryan Jr., author of «Quiet Neighbors: Prosecuting Nazi War 
Criminals in America». 

A former director of the Department of Justice’s Office of Special 
Investigations [OSI], Ryan was in Chicago recently plugging his book and 
claiming that «at least 10,000 Nazi war criminals illegally came here after 
World War II». 

According to Ryan, most «Nazis» settled in America as a result of the 
«brazenly discriminatory» Displaced Persons Act of 1948 which, Ryan 
argues, “was written to exclude as many concentration camp survivors as 
possible and to include as many Baltic and Ukrainian and ethnic German 
refugees as it could get away with.” 

As in the case of the late Sen. Joseph McCarthy, who attempted to 
scare Americans into believing that the federal government had been 
inundated with Communists during the 1950’s, Ryan can only offer bogus 
evidence to substantiate his alarmist assertions. 

According to Ryan, some 116,000 Baltic and Ukrainian displaced 
persons and 53,000 Volksdeutsche came to the United States after World 
War II. «If even 5 percent of those people had taken part in the persecution 
[of Jews],» he writes, «then over 8,000 [the figure is now up to 10,000] Nazi 
criminals are here». He admits that such estimates are hardly scientific. 
Indeed, he sheepishly concedes «they are speculation dressed in very light 
clothing». Nevertheless, Ryan reaches the incredible conclusion that these 
numbers «give a certain perspective to the question of how many Nazi 
persecutors came to this country». 
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Ryan predicates many of his allegations regarding displaced persons on 
two scholarly publications: «The Destruction of European Jews»,  
by Raul Hilberg; and «America and the Survivors of the Holo- 
caust», [2, p. 205, 320, 454–457] by Leonard Dinnerstein [1, p. 17]. 
Unfortunately, Ryan distorts both sources. 

Citing Hilberg, for example, Ryan writes that even the Germans were 
«frightened by the bloodthirstiness» of the Ukrainians in killing Jews. 
When one checks Hilberg, however, one discovers that the reference was 
to the Volksdeutsche [ethnic Germans] in the Ukraine, not Ukrainians. 

Citing Dinnerstein, Ryan argues that the Berlin Document Center 
[BDC], which contained the record of every person who had ever been 
affiliated with the Nazis, was useless in checking displaced persons’ 
backgrounds because «Hitler’s record keepers had shown no interest in 
sympathizers in Eastern Europe». Dinnerstein, however, wrote that the BDC 
was not helpful «because people changed their names or their spellings and 
they did not show up in the records». 

Despite the fact that every displaced person had to undergo an 
exhaustive series of checks by the FBI, the CIA, the Counter-Intelligence 
Corps of the U.S. Army and six other U.S. agencies, and even though an 
investigation by a special subcommittee of the House Judiciary Committee 
concluded that chances for fraud were «practically nil,» Ryan still chooses 
to believe that «boatload after boatload» of Nazi war criminals came to the 
U.S. after World War II. 

As an American of Ukrainian descent, I am incensed by Ryan’s 
repeated attempts to paint all Ukrainians with the brush of anti-Semitism. 
Yes, the Ukraine had people who were members of an auxiliary police 
which collaborated with the Nazis but so did every nation in Nazi-occupied 
Europe. According to Israel’s War Crimes Investigations Office, only 
some 1,000 Ukrainians [out of a national Population of 40 million] were 
directly involved in anti-Jewish actions, a percentage that hardly qualifies 
my people for the kind of collective guilt Ryan heaps upon us. 

Sure, the Ukrainians welcomed the German army when it invaded the 
Soviet Union. Having just suffered through Stalin’s collectivization 
campaign during which some 7 million Ukrainians died in a manmade 
famine, having watched hundreds of thousands of Ukrainians shipped off to 
Siberia for resisting Bolshevik terror and having experienced untold misery 
because of their religious convictions, Ukrainians were ready to welcome 
anyone who was Stalin’s enemy. 

Once Ukrainians learned of Hitler’s true aims in the Ukraine, however, 
they quickly turned against the Nazis and organized a resistance movement 
that was on a par with any underground group then operating in Europe. 
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If the OSI wants the support of the Ukrainian community in its hunt 
for Nazi war criminals, it can have it. First, however, we have to be 
convinced that the OSI, which uses KGB-supplied witnesses and evidential 
material extensively, is not on a witch hunt perpetrated by Soviet-initiated 
disinformation for no other purpose than to discredit and defame one of 
America’s strongest anticommunist communities ». 

Beyond the controversial image of those involved and the arguments 
of each, the debate brings once more to our attention a shortcoming that 
current historiography should clarify. More precisely, that of the corect 
correlation between nationalism – anti-Communistm – Nazism in the case 
of Ukrainians, Balts, etc. during WW2, otherwise we will permanently 
witness this antagonistic tendency: either to minimize by denial, or to 
generalize through putting these two currents on equal footing. 
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Німецький етнос, як такий, в умовах Півдня України залишається 

нерівномірно висвітленим. Особливо це стосується соціально-
економічних аспектів. Хоча зауважимо, що в останні десятиріччя 
через мінливість політичної кон’юктури, завдяки дослідженням 
історичних шкіл Дніпра, Запоріжжя, Донецька, Миколаєва ситуація 
дещо покращилася й актуалізувалася. З 1997 р. при ДНУ функціонує 
Інститут українсько-німецьких досліджень під керівництвом 
С. Бобильової. Практично із самого початку співробітниця інституту 
Н. Венгер (Осташева) впритул займається менонітською 
проблематикою, захищаючи у 1996 р. кандидатську дисертацію [1],  
а згодом, у 2010 р. і докторську [2]. Зауважимо, що її проблематика 
найближче стосується до нашої теми, оскільки вона вивчає саме 
соціально-економічні процеси ХІХ – поч. ХХ ст. Разом із тим, даною 
проблематикою займаються дослідники, якими були захищені 
дисертації – Ю. Берестень [3], Т. Захарченко [4], М. Бєлікова [5].  
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Їх масовий захист призвів до аналізу та узагальнення, що відбулося  
у дисертації Е. Стьопченкової [6]. 

Прибуваючи на незаселені землі, колоністи отримували від 
російського уряду неподільні земельні наділи, звільнення на 20–30 років 
від оподаткування й відсторонення від армійської повинності. Оскільки 
дітей у родинах було значно більше, вже за два десятки років у колоніях 
з’явилася значна кількість безземельних молодих людей, яким 
необхідно було якось влаштовувати своє життя. А за запрошенням вони 
мали право займатися підприємництвом. Воно почалося з відомих 
промислів, трансформувавшись, перетворилося на підприємництво [7]. 
Одним із таких напрямів якого стала цегляно-черепична промисловість.  

Можемо стверджувати, що витвори будівництва на Півдні 
України починаються з цегли й закінчуються черепицею. Серед 
багатьох прикладів німецько-менонітської архітектури ХІХ –  
поч. ХХ ст. стикаєшся із ситуацією, що практично нічого не відомо 
про те, з чого вони зроблені. Не претендуючи на високий статус буді-
вель, слід зазначити, що вони створили справжню революцію в умо-
вах посушливого клімату – припинили безкінечні пожежі, з якими час 
від часу стикався регіон. Наслідками кам'яного будівництва швидко 
скористалися страхові агенти. Вони, зі свого боку, зменшили виплати 
за страховими внесками, якщо будинки були побудовані з цегли та 
вкриті черепицею. 

Метою даної роботи є спроба відтворити послідовність процесу 
виникнення, трансформації та аналізу існування на Півдні України 
німецької цегляно-черепичної промисловості упродовж ХІХ – 
початку ХХ ст. 

До винаходу власних промислів цеглу й черепицю завозили із 
закордону, тобто імпортували з Марселя, Кракова. З колонізаційними 
процесами Півдня України відбулася дисимінація культури менонітів на 
навколишнє середовище. Усюди, де вони жили, вони поширювали свою 
культуру й практику, займаючись своєрідним культуртрегерством. 

Прибувши на нові землі, меноніти не втрачали зв’язок із 
попередніми місцями проживання, і були в курсі усіх тамтешніх 
нововведень та винаходів. Запозичували їх і запроваджували  
у колоніях. Показовим видається такий факт: виявляється, що цегла  
є первинною, а черепиця – вторинна. Для вироблення черепиці існують 
два шляхи. Перший, у результаті якого з’являється так звана римська, 
або як її називали у народі «хвіст бобра». Другий – так звана татарка, 
або «хвиляста». Виробництво такої черепиці займало досить багато 
часу, а компоненти для неї лежали просто під ногами. Найдавніше 
клеймо на цегляних виробах, виявлене під час експедицій, датується 



395 

1845 р. і належить воно Дику Ладикопу. Надалі це ж саме клеймо 
використовувалося щонайменше до 1889 р. 

Перелік форм підприємництва, дозволений менонітам, як  
й іншим переселенцям, згідно із законом «Привілегіуму», наведений 
відомим дослідником менонітської архітектури Р. Фрізеном: це 
вчитилі, управляючі, чиновники, власники млинів, маслозаводів, 
садових господарств, господарі столярних та мебельних майстерень, 
годинникарі та, звісно, власники цегелень [8, с. 602]! Тут же 
наводиться приклад, як ще 1789 р., під час переговорів із князем 
Потьомкіним, менонітські представники Хоппнер та Барщ відстояли 
право менонітів займатися фабриками та заводами на території 
Новоросії у містах та містечках. Виконуючи припис, меноніти 
слухняно селилися по таких населених пунктах й займалися там 
підприємництвом. Можемо стверджувати, що практично у кожному 
місті, містечку, а то й і у селищі існували цегельні, щоб економно 
здійснювати будівництво. Зокрема, в якості прикладу, наведемо 
існування у 1864 р. цегельні в тодішній примітивній сільській 
столиці – містечку Олександрівськ (сучасне Запоріжжя) [8, с. 633]. 

Той же Р. Фрізен у своїй розкішно ілюстрованій роботі кілька 
разів згадує про цегельні. Дві з них були розташовані у колонії 
Розенталь, що знаходилася на правому березі Дніпра й дивилася на 
північну частину острова Хортиці. Одна з них належала Й. Пеннеру. 
Від неї залишилося лише два будинки із цегли, однак вкриті вони вже 
шифером й за первісним призначенням не використовую- 
ться [8, с. 154]. Ще одна згадка про цегельню у Р. Фрізена стосується 
садиби Бергманншталь, яка розташовувалася північніше Хортицької 
колонії у напряму Катеринослава, і виникла після 1862 р. [8, с. 545].  

Показовим є спосіб будівництва. У менонітів він називався 
фламандською кладкою. Розглянемо детальніше, що вона собою 
представляє. Фламандська кладка − це гібрид ланцюгової та готичної 
кладки. Перший ряд виконують не тичком (стусаном), а поєднанням 
стусана і ложки. Другий ряд − ложкові, з перев'язкою вертикальних 
швів. Фламандська перев’язка має чимало різновидів. Так, один 
модифікований тичковий ряд перев’язує три звичайних ложкових 
ряди. При цьому стіна отримує ромбоподібний малюнок.  
Для отримання такого ритму необхідно виконувати рівномірний зсув 
на половину цеглини. Один шаблон або рапорт малюнка займає п’ять 
рядів. Подібна кладка виконується тільки за попередньо складеним 
кресленням, де поштучно вказані всі точкові, ложкові, четвертні та 
¾ цеглини. Декоративну кладку такої складності можна вважати 
високим мистецтвом, а не утилітарним ремеслом. 
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Оскільки масштаби будівництва були значними, колонії постійно 
потребували будівельного матеріалу. У зв’язку із цим допитливі 
меноніти слідкували за тим, що відбувається в Європі. Якимось 
чином їм вдалося довідатися про новий запатентований метод – піч 
Ф. Гофмана. 

Кругла піч Ф. Гофмана є одним із найбільш успішних винаходів, 
який в тій чи іншій формі застосовується у світі до сих пір. Сам 
Фрідріх Едуард Гофман, народившись 1818 р. у Саксонії, 1845 р. 
закінчив Королівську Будівельну академію в Берліні. 1858 р. він 
отримав німецький патент за свою нову піч. Із тих пір всі його 
зусилля були спрямовані на промисловість будівельної кераміки. Він 
проєктував печі, видавав журнали і навіть особисто керував заводами. 

Розрізняють випалювальні печі з верховим полум’ям; польові або 
шотландські печі з висхідним полум'ям; римські печі з переривчастим 
режимом опалення. У всіх цих типах цегла-сирець завантажується до 
холодної печі, яка потім розпалюється. Після випалу піч повинна 
охолонути до початку виїмки обпалених цеглин. Оскільки весь 
процес триває тижнями, продуктивність таких печей нижче 
продуктивності печей послідовного горіння. Близько 1950 р. 
О. Сірлом порівняв піч Ф. Гофмана з піччю з верховим полум’ям: 
«Вісім випалювальних печей із верховим полум’ям і продуктивністю 
кожна 28 000 штук на рік, справили б за рік п’ять мільйонів цегли 
різної будови. Піч безперервного режиму випалу з 18 камерами  
і продуктивністю кожної з них 16 000 штук коштувала б стільки ж, 
але обійшлася б рівно половиною палива для роботи» [9]. 

Така обпалювальна піч із режимом послідовного горіння працює 
24 години на добу та 365 днів на рік. Деякі з цих печей працювали, 
нібито, без перерви навіть по п’ятдесят років. При подібному вигляді 
випалювальних печей йдеться про круглі печі з певною кількістю 
камер, кожна відповідно з дверима для завантаження і розвантаження 
обпаленої цегли. Камери з'єднуються між собою піддувалом і можуть 
завантажуватися послідовно цеглою-сирцем, який потім обпалюється, 
охолоджується і вивантажується, а вогонь перекладається в наступну 
камеру. Коли цегла в одній камері обпалена правильно, гаряче повітря 
відводиться до наступної камери. Паливо завантажується через шуро-
вочні отвори в даху печі. Щоправда, продуктивність печей Ф. Гофмана 
була обмеженою. І хоча паливо в одній камері підігрівало цеглини  
в наступній камері, піч Ф. Гофмана була більш економною з витрати 
палива і не такою шкідливою для навколишнього середовища. 

Піч Ф. Гофмана була оптимально пристосована для масового 
виробництва. Охолодження і новий розігрів печі Ф. Гофмана – це 
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трудомісткий процес, тому піч пристосована для випалу не менш, ніж 
2 млн цеглин на рік. Так, печі Ф. Гофмана стали домінувати 
наприкінці ХІХ ст. у європейській цегляній промисловості. 

На сьогоднішній день у Запоріжжі можна зустріти мінімум три 
локації, які виставляють колекції цегли та черепиці. Перша − в Музеї 
архітектури м. Запоріжжя, друга – скляний підвал на пл. Cоборній, 
третя – у колекціях Запорізького краєзнавчого музею. 

Отже, в результаті проведеної роботи, можна говорити про таке. 
По-перше, необхідні для більш глибокого дослідження документи  
є у наявності, їх потрібно тільки знайти та опрацювати. По-друге, 
стараннями ентузіастів можна організувати наступні експедиції та 
продовжувати пошукові роботи. По-третє, дана тематика є доволі 
цікавою та перспективною. 

На підставі проведених у 2020 році 4-х етнографічних експедицій 
ближчим часом планується експозиція віднайдених матеріалів  
у Музеї архітектури м. Запоріжжя. Разом із тим, у подальшому на 
підставі досягнутих результатів можемо говорити про більш 
детальний розгляд заявленої проблематики. 
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Державні комунікації – один із важливих напрямків діяльності 

органів виконавчої влади. Актуальність комунікацій посилилась  
у період реалізації політики децентралізації. У липні 2020 р. Верховна 
Рада України прийняла постанову «Про утворення та ліквідацію 
районів» [12], яка поклала початок укрупненню районів, а з ним  
і реформуванню органів влади місцевого самоврядування. Так, станом 
на березень 2021 р., в Одеській області було створено 49 громад, 
об’єднаних у 5 районів, відповідно в Миколаївській області в 4 райони 
увійшло 52 громади, а у Херсонській області створено 5 районів із  
40 громадами [5]. 

Комунікація в умовах реформування адміністративно-територіаль-
ного устрою передбачає різні напрямки та форми співпраці з органами 
влади новостворених громад та громадянами. При проведенні 
адміністративної реформи був врахований міжнародний досвід з цього 
питання. Зокрема, важливим стало використання у національній 
практиці досвіду участі громадян у процесах прийняття політичних та 
суспільно-важливих рішень [6; 7; 17]. Зазначимо, що 2020–2021 роки 
стали визначальними у формуванні системного підходу до реалізації 
політики комунікації в умовах децентралізації.  

Проведення реформи децентралізації місцевого самоуправління 
спричинили і реформу в архівній галузі. Оскільки процеси 
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реформування архівів ще тривають, тому метою дослідження  
є осмислення першого досвіду у цій сфері. Важливим також  
є висвітлення взаємодії архівів з органами місцевого самоврядування 
щодо організаційного унормування архівної справи.  

Створення нових територіальних громад, їх укрупнення 
обумовило оптимізацію архівних служб. У цих умовах Укрдержархів, 
державні архіви областей посилили комунікації із представниками 
асоціацій територіальних громад, головами органів місцевого 
самоврядування та архівістами архівних структурних підрозділів. 
Ліквідація старих адміністративно-територіальних одиниць та 
створення нових територіальних районів, поставили перед архівними 
службами важливе завдання – організувати роботу архівних та 
діловодних підрозділів на місцях, забезпечити збереженість 
документів НАФ та документів, утворених внаслідок діяльності 
підприємств, організацій, установ міського, сільського та селищного 
підпорядкування, створити умови доступу до інформаційних ресурсів, 
провести реорганізацію трудових архівів та створити нові архівні 
відділи та архівні підрозділи новостворених районів [10].  

Реформа децентралізації передбачає на рівні державної 
виконавчої влади райдержадміністрацій створення архівних відділів із 
правом юридичної особи, які зберігають документи НАФ та  
є структурним підрозділом виконавчої влади району. Районний 
архівний відділ здійснює управління архівною справою та 
діловодством [11, c. 25]. На рівні міського самоуправління архівні 
відділи створюються за рішенням міських рад районного та обласного 
значення. Сільські, селищні та міські ради місцевого значення 
реформуються в архівні підрозділи без права юридичної особи 
публічного управління [10, c. 8].  

Станом на січень 2021 р. архівні відділи Одеської райдержадмі-
ністрації Одеської області та Херсонської райдержадміністрації 
Херсонської області мали статус новостворених. До новоутвореного 
архівного відділу Миколаївської райдержадміністрації Миколаївської 
області приєдналися Очаківський, Вітовський і Новоодеський архівні 
відділи райдержадміністрацій [15]. Внаслідок ліквідації архівних 
відділів Березнегуватської, Казанківської, Новобузької, Снігурівської 
райдержадміністрацій Миколаївської області був утворений один 
архівний відділ Баштанської райдержадміністрації; до архівного відділу 
Первомайської райдержадміністрації увійшли ліквідовані архівні 
відділи Арбузинської, Врадіївської, Кривоозерської райдержадміні-
страцій, а архівний сектор Вознесенської райдержадміністрації був 
укрупнений за рахунок архівних відділів Братської 
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райдержадміністрації та архівних секторів Веселинівської, 
Доманівської, Еланецької райдержадміністрацій тієї ж області. Шість 
архівних відділів райдержадміністрацій Одеської області були укруп-
нені за рахунок ліквідації 17 архівних відділів райдержадміністрацій. 
Зокрема, укрупнення архівного відділу Білгород-Дністровської 
райдержадміністрації Одеської області пройшло за рахунок архівних 
відділів Саратської, Татарбунарської райдержадміністрацій, а укруп-
нення Ізмаїльського архівного відділу – за рахунок приєднання 
Ананьївського та Кілійського архівних відділів райдержадміні-
страцій [11, c. 21–22, 114–116]. Архівні відділи Бериславської, Генічесь-
кої та Скадовської райдержадміністрацій Херсонської області були 
укрупнені за рахунок ліквідації 9 архівних відділів райдержадмі-
ністрацій [11, c. 120–121].  

Відповідно до реформи архівної галузі державні архіви областей 
зберігають документи постійно; районні архівні відділи – мають 
документи зі строком тимчасового зберігання (5 років), після чого – 
передають документи до державного архіву області. За умовами 
реформи приймання-передавання документів має відбуватися 
паралельно з їх оцифруванням.  

Реформа торкнулася і трудових архівів. Вони почали 
створюватися райрадами ще з 2005 р. У своїй діяльності трудові 
архіви керуються «Типовим положенням про архівну установу 
сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної територіальної 
громади для централізованого тимчасового зберігання архівних 
документів, нагромаджених у процесі документування службових, 
трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не 
належать до Національного архівного фонду», затвердженим наказом 
Міністерства юстиції 02 червня 2014 р. [14].  

Трудові архіви зберігають документи тривалого строку 
зберігання з особового складу (стаж роботи, трудові відносини, 
посадовий оклад); ліквідованих юридичних осіб різної форми 
власності та підпорядкування; ліквідованих фізичних осіб; документи 
тимчасового строку зберігання – виборчу документацію; довідкову 
інформацію [14, п. 10]. Для збереження трудових архівів після 
ліквідації адміністративних одиниць їх правонаступництво 
переходить до їх засновників – органів місцевого самоврядування. 
Водночас право юридичної особи набувають лише об’єднані трудові 
архіви районних рад. Архівні підрозділі на рівні сільських, селищних 
та міських рад не отримали права юридичної особи. На початок 
реформи з 19 районів Миколаївської області трудові архіви були 
створені у 18 районах [15]. Станом на початок січня 2021 р.  
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у Миколаївській області було створено 24 трудових архіви, з яких 
право юридичної особи отримали – 19 [4].  

Укрупнення районів призвело до зменшення на 7,4% установ та 
організацій джерел формування документів НАФ у Херсонській 
області, що створювало напругу в діяльності архівних підрозділів, 
оскільки викликало багато практичних питань з прийманням, пере-
даванням документів до архівів ліквідованих установ і організацій [3]. 
Тому Державний архів Херсонської області тільки у березні 2021 року 
надав відповідальним за архів і діловодство установ та архівним 
підрозділам міськрад та райдержадміністрацій 67 консультацій у теле-
фонному режимі, 11 консультацій у приміщенні державного архіву 
області, 18 – засобами електронного зв’язку [3]. 

Для ефективного управління процесами реформування архівної 
справи в умовах децентралізації та уникнення труднощів та помилок із 
передаванням документів до новоутворених територіальних громад 
органів місцевого самоврядування Укрдержархів створив спеціальний 
підрозділ у відділі формування НАФ. Силами фахівців Укрдержархіву 
наприкінці 2020 р. – початку 2021 р. були оприлюднені методичні 
рекомендації з організації архівної справи в територіальній громаді.  
У методичних рекомендаціях давались роз’яснення щодо вирішення 
практичних питань, які стосувалися створення архівних підрозділів та 
експертних комісій сільських, селищних, міських рад сформованих 
територіальних громад; визначалась процедура передавання архівних 
документів від розформованої до сформованої територіальної громади; 
розкривались особливості роботи в архівних підрозділах в умовах 
децентралізації [10, с. 8].  

Для координації зусиль управління процесами організації архівної 
справи і діловодства в новоутворених громадах, 16 березня 2021 р. 
Укрдержархів провів онлайн конференцію, у якій взяли участь 
представники Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства 
юстиції, Всеукраїнської асоціації громад, Асоціації міст України, 
Української асоціації районних та обласних рад, Асоціації об’єднаних 
територіальних громад, органів місцевого самоврядування, державних 
архівів областей, архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, 
архівісти сільських, селищних, міських рад і їх виконавчих органів [8]. 
Зокрема, у роботі конференції взяв участь перший заступник голови 
Херсонської обласної державної адміністрації та директор Державного 
архіву Херсонської області. 

Обласні державні архіви стали центрами координаційних зусиль 
у реформуванні архівних служб територіальних громад. Так, 
Державний архів Одеської області 29 квітня 2021 р. провів онлайн 
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семінар спільно із керівниками та спеціалістами архівних відділів 
районних державних адміністрацій щодо роботи новостворених 
архівних відділів, які стосувалися роз’яснення питань застосування 
нормативної бази при реорганізації архівних підрозділів, організації 
їх поточної роботи, розроблення і затвердження положення про 
архівний відділ, положення про експертну комісію архівного відділу 
районної державної адміністрації, укладання списків джерел 
формування НАФ в архівному відділі райдержадміністрації нового 
(укрупненого) району тощо [2].  

Фахівці державного архіву Херсонської області у першому 
кварталі 2021 р. надавали практичну допомогу архівним підрозділам у 
підготовці нових положень про архів та експертну комісію, 
удосконаленні описів справ та актів про вилучення документів, 
систематично проводили консультації з питань діловодства та 
збереження документів установ [1]. 

Перший досвід реформування архівних служб в умовах децентра-
лізації показав, що Укрдержархів провів випереджальні комунікаційні 
заходи для убезпечення від помилок при укрупненні архівних відділів 
на місцях. Зокрема, були випущені методичні вказівки, у яких детально 
розписані процеси реформування архівних служб різного рівня під-
порядкування. Публічне обговорення на представницькій конференції 
практичних проблем сприяло уникненню багатьох помилок та виявило 
проблемі питання, які виникли у процесі створення нових укрупнених 
архівних відділів. Необхідну допомогу у формі консультування, онлайн 
конференцій, розроблення необхідної документації на місцях надавали 
й державні архіви областей Півдня України.  
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Симеон Сильвестрович Дєтков – старообрядницький священник 

білокриницької згоди, родом із Румунії, з 1931 р. служив у с. Примор-
ське (Жебріяни), член єпископської ради Ізмаїльської старо-
обрядницької єпархії (1945–1946), у 1947 р. заарештований, у 1953 р. 
амністований, але вже не зміг опікуватися колишнім приходом. 

Останнім часом дослідники все більше звертають увагу на окремих 
особистостей в історії, адже вивчення їх біографії, діяльності дають 
можливість краще зрозуміти той чи інший історичний період. Особливе 
місце становлять особи, що піддалися репресіям за радянських часів. 
Репресоване духовенство Одещини стало предметом дослідження 
відомого одеського дослідника М. Михайлуци [1; 2 та ін.]; частково 
проблему піднімає й ізмаїльська дослідниця Л. Циганенко [3], однак їх 
роботи стосуються першої половини 1940-х років і старообрядці 
згадуються доволі побіжно. Серед репресованих було чимало 
старообрядців-липован, які, як зазначає О. Магола, «не тікали за кордон, 
а залишились разом із народом Божим, щоб нести тяжкий хрест 
страждань та вести боротьбу по захисту віри [4, с. 171]. Одним із них 
був і Симеон Дєтков, життя та діяльність якого не стала предметом 
спеціального дослідження через брак джерел. На цей час про 
репресованого священника зустрічається в науковій літературі лише 
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побіжна інформація [5; 6], що ґрунтується на документах Архіву УСБУ 
в Одеській області.  

Можливість висвітлення життєдіяльності цього священника 
з’явилася з часом виявлення документів Ізмаїльської старо-
обрядницької єпархії (в якій він служив) в Архіві Кишинівської єпархії 
Російської Православної Старообрядницької церкви (РПСЦ). 
Документи були знайдені у Кишиневі в 2014 р. у мішках у келії 
Мазаракіївської церкви, тому архів називають Мазаракіївським. 
Документи зберігалися в окремих теках, які мають заголовки (за якими 
ми і називаємо справи), деякі з них мають посторінкову нумерацію, 
тому при посиланнях така форма зберігалася; там де не було нумерації, 
робили власну поаркушну, як заведено в архівній справі. 

Систематизація архіву продовжується, його документи активно 
оприлюднюються науковцями (Н. Литвинова, О. Луньова, 
О. Прігарін, М. Дятлова, А. Федорова та ін.). Зокрема, О. Прігарін 
серед інших опублікував і автобіографію священника С. Дєткова [7]. 
Правда, в різних справах архіву містяться автобіографії, укладені  
в різні роки, які доповнюють одна одну.  

Отже, в представленій статті робиться спроба на основі 
документів Мазаракіївського архіву, а також деяких спогадах та 
скупих історіографічних даних відтворити складний життєвий шлях 
священника Симеона Дєткова. 

Симеон Сильвестрович Дєтков народився 3 лютого 1883 р.  
в с. Переправа Сулінського району Тулчинської області, в Руму- 
нії [8, арк. 27]. Батьки його, Сильвестр Стефанович і Єфросинія 
Феодорівна, займалися рибальством. У 1893 р. Симеон був відданий 
батьками в церковнослов’янську школу, де провчився у місцевого 
церковного дячка два роки. Також закінчив 4 класи румунської 
школи, а російському письму навчився самоуком [7, с. 297; 8, арк. 24]. 
У 1896 р., після закінчення школи, почав займатися рибальством зі 
своїми старшими братами Стефаном і Никифором. 

У 1902 р. одружився з Суховою Ганною Несторівною, уродженкою 
села Свистовка Тулчинського повіту, дочкою бідних рибалок Сухова 
Нестера Михейовича та Євдокії Архипівни [9, арк. 26]. Невдовзі після 
одруження сина мати Симеона – Єфросинія – постриглася в черниці  
з ім’ям Утропія. Прожила в жіночому монастирі в Руській Славі 31 рік, 
була ігуменею [10]. 

У 1905 р. С. Дєтков призваний до румунської армії до  
33 стрілецького полку в м. Тулча, де прослужив три роки рядовим 
солдатом. У 1908 р., повернувшись додому, продовжував займатися 
рибальством. У 1913 р. був мобілізований на два місяці в той самий 
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полк. Після звільнення від мобілізації продовжував займатися 
рибальством, з 1914 р. служив псаломщиком [8, арк. 27]. У 1916 р. 
знову був мобілізований до 77-го піхотного Тулчинського полку, де 
брав участь у боях проти Німеччини в Карпатах, де всі потрапили  
в полон до німців. У 1918 р. був відпущений з полону. За участь  
у Першій світовій війні мав урядові нагороди – хрест 3-го ступеня та 
3 медалі [9, арк. 38]. 

Повернувшись додому, перейшов із родиною на проживання  
в с. Махмудія. З 1919 р. служив псаломщиком в старообрядницькій 
церкві даного селища. У 1925 р. переведений псаломщиком  
в старообрядницьку церкву м. Сулін, куди переїздить на постійне 
місце проживання; одночасно записався в синдикат і працював  
в порту вантажником з 1926 до 1931 р. [11, с. 273].  

У травні 1931 р. запрошений громадою с. Жебріяни (Приморське) 
священником. Ця община належала до Ізмаїльської старообряд-
ницької єпархії. С. Дєтков поставлений у священники білокриниць-
ким митрополитом Пафнутієм (Фєдосєєвим). У 1941 р. переведений  
в сан протоієрея ізмаїльським єпископом Арсенієм (Лисо- 
вим) [9, арк. 16, 25]. Під час окупації знаходився в селі, допомагав 
вірянам врятуватися від розправи румун, про що піде мова нижче. 

Після остаточного встановлення радянської влади в Бессарабії  
у 1944 р. підпорядкування Ізмаїльської єпархії переходить від Біло-
криницької митрополії до Російської архієпископії. 23 листопада 
1945 р. С. Дєтков затверджений у складі новоствореної єпархіальної 
ради Ізмаїльської старообрядницької єпархії разом із Кирсановим 
Максимом (1880 р. н., священником церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці, м. Вилкове), Леоновим Кипріяном (1899 р. н., 
священником церкви на честь Миколи Чудотворця, м. Ізмаїл) та 
Суховим Ісидором (1910 р. н., священником церкви Введення 
Пресвятої Богородиці, с. Нова Некрасівка) [12, с. 128; 13; 14]. 

Нагадаю, що народився С. Дєтков на території Румунії, де 
проживали його син та дочка, два брати, сестра, з якими, як він 
зазначав в автобіографії, з 1944 р. жодних зв’язків не мав. Дочка 
Олександра Скопкова проживала в м. Вилкове, дочки Анна Куричева 
та Дар’я Чеботарьова, а також син Іоан Дєтков мешкали  
в Приморському та працювали в колгоспі [9, арк. 26]. 

Звісно, відносна релігійна свобода, якою користувалися віряни 
під час окупації, бентежила радянський уряд. Як зазначає Л. Бабенко, 
«на чекістські органи покладалося завдання оперативного виявлення 
та знешкодження «елементів, які співпрацювали з окупаційним 
режимом» та продемонструвати невідворотність відплати «зрадникам 
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Батьківщини», реставрувати атмосферу страху і покори довоєнного 
зразка» [6, с. 254–255]. Тобто в країні поверталася тенденція  
пошуку «внутрішнього ворога», що позбулося актуальності в часи  
німецько-радянської війни, коли всі сили були кинуті на боротьбу  
з зовнішнім ворогом. 

Коли знайомишся зі справами тих часів, дуже часто стикаєшся  
з погрозами під час суперечок на кшталт «я зроблю так, що ти поїдеш 
до білих ведмедів». Шляхом наклепів боролися зі своїми «кривдни-
ками». Така доля спіткала і С. Дєткова, на якого один ображений 
односелець вказав, що він урочисто зустрічав румунсько-німецькі 
війська [10]. Звісно, що анонімка зіграла на руку оперативним спів-
робітникам, які швидко «виявили» священника-колаборанта. 22 березня 
1947 р. С. Дєтков був заарештований. В справі зазначалося, що він 
«організував урочисту зустріч румунсько-німецьким військам», 
«встановив тісний зв’язок із шефом жандармерії, був його радником»,  
а наприкінці 1942 р. висловлювався «про необхідність здійснення 
теракту над керівником ВКП(б) і Радянського уряду» [6, с. 259]. 
Колишній священник с. Приморського о. Олексій Комендантов згаду-
вав, що о. Симеона звинуватили у членстві в румунській сигуранці [15]. 

20 червня 1947 р. С. Дєтков засуджений Ізмаїльським обласним 
судом за ст.ст. 54-10 ч.2, 54-3 КК УРСР до позбавлення волі на 5 років 
із обмеженням у правах на 3 роки [5; 9, арк. 17]. 

Після арешту о. Симеона велика громада (636 дворів) залишилася 
без священника, однак про нового говорити не доводилось, бо село три 
роки потерпало від неврожаю та голоду, доходило до того, що в церкві 
не було навіть «чим світити лампадки» [16]. Подібна ситуація спостері-
галася майже по всій Ізмаїльській єпархії. Спочатку громаду обслуго-
вував священник сусіднього села Карячки (Мирне) – Ананій Смирнов,  
а весною 1949 р. переведений на прохання вірян із Ізмаїльської 
Різдвяної церкви о. Кондрат Бєлов [11, с. 34; 17, арк. 42, 71; 18].  

С. Дєтков відбував покарання в виправному таборі Карабас 
Карагандинської області по 22 березня 1952 р. [9, арк. 17]. 

Оскільки після звільнення йому було заборонено жити в с. При-
морському – обмеження прав на три роки, то 8 місяців прожив  
в м. Арциз (прописаний 6/V 1952 р., виписаний 5/І 53 р. [9, арк. 18]). 
Зазначимо, що в Арцизькому районі жили старообрядці, що 
добровільно переселилися з Румунії у 1945 р. разом зі священником 
Романовим Артемоном Омеляновичем, якого у 1946 р. також 
засудили за ст. 54-10-2 на 6 років позбавлення волі та відправили  
в Іркутську область у м. Тайшет [9, арк. 35]. Зареєстрованої церковної 
громади в Арцизькому районі на 1953 р. не було, тому С. Дєтков не 
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міг їх офіційно обслуговувати і жив виключно на кошти, що 
надсилали діти і онуки.  

Священник неодноразово клопотав, щоб йому дали будь-який 
прихід для служіння. З цього приводу навіть 6 грудня 1952 р. їздив  
в Кишинів до єпископа Іосифа (Моржакова), якому ще у 1947 р. була 
передана в управління Ізмаїльська єпархія, однак не застав його  
у місті. Кишинівський протоієрей П. Дементьєв передав єпископу 
Іосифу заяву та автобіографію С. Дєткова з резолюцією – «моя 
особиста думка не на його користь. Старець 70 років та 
малограмотний» [9, арк. 27, 37]. 

Наприкінці грудня 1952 р. С. Дєтков переїжджає до м. Бендери.  
В травні 1953 р. у зв’язку з амністією з нього були зняті всі 
звинувачення. Отримавши паспорт, він зміг повернутись до 
с. Приморського. З середини червня 1953 р. серед вірян почався рух 
за поновлення о. Симеона священником, оскільки в громаді наростало 
незадоволення служінням о. Кондрата Бєлова. Причому почали діяти 
стихійно, не порадившись ні з благочинним, ні з єпископом, через що 
виникли певні конфлікти. 

14 червня Приморська старообрядницька громада написала 
прохання про дозвіл служити в с. Приморському о. Симеону на ім’я 
єпископа Іосифа, а також благочинного І. Сухова, щоб він з цим 
питанням звернувся до уповноваженого у справах релігійних культів 
Костандогло М.П. [11, с. 267–268; 19, арк. 57–57 зв.]. 17 червня 
о. Симеон і сам просить єпископа Іосифа призначити його 
священником в його єпархію за власним розсудом [11, с. 269], а ось  
у проханні до благочинного просить клопотати перед уповноваженим 
про поновлення на колишньому посту [19, арк. 59]. 26 червня віряни 
знову пишуть колективне прохання до єпископа, підкріплюючи його 
466 підписами [19, арк. 58]. 

Звісно, що о. Кондрат Бєлов не хотів втрачати місце, тому заявляв, 
що о. Симеон не буде священнодіяти в с. Приморському, оскільки 
«сидів за політику, і тому не має права служити» [19, арк. 49]. 

Одночасно і Кілійська Покровська громада просить поставити на 
їх прихід о. Симеона замість о. Петра Морозова, який за станом 
здоров’я бажав повернутися додому в с. Косу [19, арк. 84–85].  

Справу Симеона Дєткова за дорученням єпископа Іосифа 
наприкінці червня 1953 р. розслідували благочинний по 
Ізмаїльському округу Сухов Ісидор та секретар Надьожний Гавриїл.  
В основному віряни давали свідчення на користь о. Симеона. Наприк-
лад, Ломовая Ксенія Василівна (1880 р. н.) зазначала, що о. Симеон 
заслужив у народі велику довіру та повагу «от малаго и до стараго», 
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всі одноголосно бажали бачити його настоятелем Свято Казанської 
старообрядницької церкви села Приморського [19, арк. 45]. 

Чимало свідків зазначали, що під час румунської окупації  
40 родин із села переселили до табору до с. Карячка (Мирне), їх 
очікував розстріл. Однак завдяки клопотанням о. Симеона перед 
тодішньою владою їх родинам вдалося вижити. Такі свідчення дали 
Цвікова Євдокія Фапенівна, Тарасова Феодосія Степанівна, Решетні-
кова Ірина Карпівна, Чеботарьова Надія Тимофіївна [19, арк. 46–49]. 
Також вони зазначали, що о. Симеон збирав для них по селу та 
доставляв, ризикуючи, засоби для існування. 

На допомогу о. Симеона вказувала й Куричева Марія Пилипівна, 
родина якої у 1941 р. повернулася в село Приморське, а коли прийшли 
до примарії по прописку, то їм відмовили, бо «більшовиків не припи-
суємо». Після втручання у справу о. Симеона через 5 днів отримали 
бажане. До речі, Куричева М.П. була ланковою в колгоспі імені 
Андрєєва, користувалася авторитетом в селі, і саме до неї звернулися по 
допомогу щодо повернення о. Симеона на посаді та почали збирати 
підписи за священника [19, арк. 50]. Збирали підписи Павлова Ксенія 
Ізотівна та Старушкіна Феодосія Викулівна [19, арк. 44, 107]. Також на 
витрати о. Симеону, як показала Воробйова Агафія Терентіївна, було 
зібрано 420 карб. (за іншими даними 600 карб.). Гроші збиралися  
з відома церковної ради та всієї громади [19, арк. 43, 107]. 

Як бачимо, більшість вірян підтримали о. Симеона, однак 
виявилася особа, яка дала свідчення проти нього – Ломовая Олена 
Яківна (1888 р. н.). Вона зазначала, що як «перша організаторка 
колгоспу» у 1941 р. була заарештована «румунськими жандармами та 
сильно побита румунськими катами, була зіслана в табір і доходила 
справа до розстрілу». Сподівалася, що о. Симеон її зможе врятувати, 
прийшла до нього додому, а він сказав «ти комуністка, ти погана, йди 
та не оскверняй мій будинок». Вона падала йому в ноги й просила 
милості, але він, за її словами, під жодним видом не поступався,  
і підкидав її ногами [19, арк. 41–42]. 

Ще до розслідування справи С. Дєткова, єпископ Іосиф вирішив 
поставити його на служіння в с. Бичек, відповідно, бажання вірян не 
враховувалося. 1 липня 1953 р. на зборах членів правління старообряд-
ницької Казанської церкви с. Приморського за участю благочинного 
Сухова І.Д. та секретаря Надьожного Г.В. ухвалили рішення: просити 
благочиніє перевести священника Белова К.Я. в інший прихід та дозво-
лити обрати нового кандидата у священники [19, арк. 51]. 3 жовтня на 
служіння в Приморському поставили зятя о. Симеона Терентія Івано-
вича Чеботарьова [11, с. 325; 20]. Провину за ситуацію, що склалася, 
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віряни покладали на благочиніє, яке вчасне не передало документи, 
тому «наша справа і загальмувалась о Дєтковє С.С.» [19, арк. 37]. 

З вересня 1953 р. о. Симеон служить в селі Нова Шура 
Тульчинського району Вінницької області, доволі далеко від своєї 
родини. В 1958 р. він захворів та проситься у відпуску додому на два 
місяці, але єпископ Київсько-Вінницький Іринарх, у підпорядкуванні 
якого він знаходився, відпустив його лише на один місяць – з 22 квітня 
до 21 травня 1958 р. [11, с. 281, 283]. Через місяць о. Симеон не 
повернувся. 24 травня 1958 р. в листі до єпископа Іринарха він просить 
звільнити його з посади і через стан здоров’я, і через різноманітні 
кляузи та наклепи, які знайшли його і дома [11, с. 285]. 

Єпископ Іринарх, своєю чергою, також пише телеграми, листи, 
зокрема, 12 червня 1958 р. просить повернутися до Київсько-
Вінницької єпархії, якщо не на свій прихід, то на будь-який інший за 
його розсудом. Іринарх звинувачував С. Дєткова в тому, що вчасно не 
повернувся до приходу, та й не збирався повертатися, оскільки 
виявилося, що о. Симеон, від’їжджаючи додому, без згоди єпископа, 
здав реєстраційну довідку уповноваженому та знявся  
з обліку [11, с. 291]. С. Дєтков запевняв, що не може приїхати за 
станом здоров’я, оскільки у нього виявилася рана на спині, яку 
потрібно двічі на день обробляти, перев’язувати, сам він робити це не 
в змозі, просить благословити бути на покої [11, с. 293]. За спогадами 
онучки, рана на спині, дійсно, була страшна – від лопаток до 
попереку, навіть ребра видно було [10]. 

Однак єпископа Іринарха така відповідь не задовольнила, він 
вказував, що священник не усвідомив своєї провини, не покаявся, 
внаслідок чого в липні 1958 р. наклав заборону на о. Симеона від 
священнослужіння на невизначений строк [11, с. 277, 295]. 

6 жовтня 1958 р. С. Дєтков знову просить звільнити «на покой», 
не залишати в забороні в похилих роках [11, с. 301]. Лист був 
написаний, очевидно, після поради з єпископом Кишинівським 
Іосифом, який і сам заступався за о. Симеона і, порадившись із 
московським архієпископом Флавіаном, просив зняти заборону  
з 75-річної хворої людини та відпустити його до Кишинівської 
єпархії, так само як і єпископ Іосиф колись відпустив о. Симеона зі 
своєї єпархії до великого приходу с. Шури [11, с. 279]. 

Однак Іринарх невблаганний, заявляв, якщо він зніме заборону, 
то має визнати свої дії із заборони неправильними, тому радив писати 
касацію Освяченому Собору [11, с. 303]. Що й було зроблено. Справу 
С. Дєткова розглядав Освячений Собор 1959 р., заборона була знята. 
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Помер Симеон Дєтков 11 вересня 1964 р., похований на 
кладовищі в с. Приморському (хоча за спогадами онучки – 
Кірєвої Ф.Т. – бажав бути похований біля церкви, але в ті часи не 
знайшлося людини, яка б наважилася подбати про це). 

С.С. Дєтков прослужив в с. Приморському з 1931 до 1947 р., 
заслужив авторитет у людей, активно допомагав вірянам в роки 
окупації, за що як колаборант на 5 років засланий до табору в Караганду 
з 1947 до 1952 рр., потім до амністії в 1953 р., не маючи права 
проживати разом із родиною, мешкав в Арцизі та Бендерах.  
Не зважаючи на те, що віряни активно намагалися повернути його на 
священника в с. Приморське, цього зробити не вдалося. З 1953 до 
1958 рр. – служить в с. Нова Шура на Вінниччині. Закінчив своє життя  
в с. Приморське, яке стало йому рідним, де жили його діти, онуки, деякі 
з яких також присвятили своє життя служінню Богу. Зять С. Дєткова – 
о. Терентій Чеботарьов із 1953 р. був священником в с. Приморському. 
Онучка о. Терентія – матушка Валентина, дружина о.Сергія Столярчука, 
нинішнього настоятеля старообрядницької церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці в м. Вилкове, благочинного по Одеській області. 
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Російська агресія проти України, що розпочалася у лютому  

2014 року, привернула увагу дослідників до проблематики конфліктів 
та їх врегулювання. Особливий інтерес викликають конфлікт на пост-
радянському просторі, у яких безпосередню участь бере Російська 
Федерація. До таких, зокрема, відносяться Придністровський 
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конфлікт, а також конфлікти на території Грузії – в Абхізії та 
Південній Осетії, логічним продовженням яких стала російсько-
грузинська війна 2008 року.  

Кожен із цих конфліктів відрізняється тривалістю військової 
фази, масштабністю бойових дій та кількістю жертв, економічними та 
політичними наслідками, рівнем залучення Російської Федерації та її 
збройних формувань, роллю Росії та інших закордонних акторів  
у переговорному процесі щодо політичного врегулювання тощо.  

Різною є також і поведінка Російської Федерації щодо створених за 
її участі сепаратистських анклавів. Якщо по відношенню до Абхазії та 
Південної Осетії Росія вирішила піти шляхом визнання їх незалежності, 
скориставшись як приводом російсько-грузинською війною 2008 року, 
то по відношенню до Придністровського регіону Республіки Молдова 
Росія досі дотримується політики невизнання. Як зазначається  
у Концепції зовнішньої політики Російської Федерації, затвердженій  
у 2016 році, Росія «...сприяє в рамках існуючого багатостороннього 
переговорного механізму всеосяжному вирішенню придністровської 
проблеми на основі поваги суверенітету, територіальної цілісності  
і нейтрального статусу Республіки Молдова при визначенні особливого 
статусу Придністров’я...» [1]. 

За період, що минув із часу завершення збройної фази 
придністровського конфлікту з’явилося чимало досліджень, 
присвячених йому, у тому числі і фундаментальних. Особливо багато 
уваги приділяють Придністров'ю російські науковці, що цілком 
зрозуміло з огляду на залучення Росії до конфлікту [2]. 

Молдавські дослідники присвятили цьому конфлікту чимало науко-
вих публікацій, проте досі відсутні фундаментальні узагальнюючі праці, 
в яких би розглядалися причини конфлікту та його перебіг, дії 
Російської Федерації та провідних світових акторів під час конфлікту, 
хід переговорного процесу [3]. Натомість, чимало робіт написано 
дослідниками з Придністровського регіону, які у такий спосіб 
намагаються обґрунтувати претензії Придністров'я на незалежність [4]. 

Українські науковці також не залишили цей конфлікт без уваги.  
У період до початку російської агресії проти України з'явилося кілька 
монографій та аналітичних публікацій, в яких здійснена спроба дати 
українське бачення [5]. 

Російська версія причин придністровського конфлікту, його 
перебігу та процесу врегулювання переважно збігається із версією 
істориків-пропагандистів із Придністровського регіону і зводиться до 
наступного: 
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- провина за початок конфлікту покладається на Республіку 
Молдова, яка ухвалила мовне законодавство, що визнавало 
молдавську мову державною і не враховувало інтересів національних 
меншин, у першу чергу, населення районів лівобережжя Дністра; 

- Молдова також пішла шляхом зближення з Румунією, що 
викликало побоювання у населення Придністровського регіону,  
у тому числі, у молдаван щодо приєднання регіону до Румунії та 
«румунізації» населення; 

- Придністров’я має окрему від Молдови історію, а існування 
Молдавської автономної РСР у 1924–1940 рр. може розглядатися як 
предтеча державності так званої «Придністровської молдавської 
республіки»; 

- висновок комісії Верховної Ради РСР Молдова від 28 червня 
1990 р. «Щодо політико-юридичної оцінки радянсько-німецького 
договору про ненапад від 23 серпня 1939 року, а також їх наслідки для 
Бессарабії та Північної Буковини» розглядається як відмова Молдови 
від Придністровського регіону, який увійшов до складу Молдавської 
РСР у 1940 році; 

- Придністровський конфлікт є або актом агресії з боку 
Республіки Молдова проти Придністров’я, або конфліктом двох 
сторін і розглядається як «молдово-придністровський конфлікт»; 

- російські війська вимушено втрутилися у конфлікт на боці при-
дністровських сепаратистів («захищаючи свої сім’ї та цивільне 
населення»); 

- головною перешкодою на шляху врегулювання конфлікту  
є обраний керівництвом Молдови курс на європейську інтеграцію, 
який є неприйнятним для жителів Придністровського регіону, які 
прагнуть увійти до Євразійського економічного союзу. 

Серед українських дослідників є як прихильники російської 
версії [6], так і ті, хто бачать причину конфлікту як комплекс різних 
причин.  

Так, Г. Перепелиця вважає, що основною причиною виникнення 
конфлікту в Придністров’ї стала зміна положення придністровської 
партноменклатури в системі політичної влади в республіці в період  
1989–1991 рр. Він вважає, що виникнення конфлікту «значною мірою 
було обумовлено тим, що при владі в Кишиневі і Придністров’я вияви-
лися діаметрально протилежні за своїми ідеологічними поглядами 
радикальні політичні сили. З одного боку, це були ультраправі,  
з іншого – ультраліві. У такій ситуації номенклатура Придністров’я не 
мала шансів в належній мірі бути представленою в загальнореспублі-
канських органах влади» [7]. Також, Г. Перепелиця відзначає, що 
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спрямованість дій політичних сил, які брали участь у конфлікті, «не 
була пов’язана з утвердженням суверенітету Молдови, а навпаки була 
підпорядкована інтеграції в іноземні державні утворення і орієнтації на 
зовнішні фактори, як з боку Кишинева, так і з боку Придністров’я» і що 
протилежні зовнішні геополітичні орієнтації Придністров'я і Кишинева 
вселяли їх керівництву впевненість у військовій допомозі з боку цих 
зовнішніх сил [7]. Під іноземним державним утворенням дослідник 
розуміє Румунію та СРСР, згодом Росію. Г. Перепелиця також звертає 
увагу на чинник присутності в Придністров’ї 14-ї російської армії, що 
сприяло різкій ескалації збройного протистояння в конфлікті. 

Інший український дослідник В.Коцур вважає, що є три причини 
кризи в Придністров’ї, і перша з них – «гострі етнічні та політичні 
розбіжності між Молдовою західного берега Дністра та Придністро-
в’ям» [8, с. 60]. Другу причину він також вбачає у «румунському чин-
нику», стверджуючи, що «ігнорування історичних соціокультурних 
рубежів у Молдові прихильниками об’єднання з етнічно близькою 
Румунією призвело до розколу країни і проголошення невизнаної 
Придністровської республіки» [8, с. 61] Третім чинником В. Коцур 
також вважає російську військову присутність. 

У цілому ж загальний підхід до вивчення придністровського 
конфлікту, що панував серед українських дослідників до останніх 
часів, містить у собі певні недоліки. 

По-перше, витоки конфлікту і основну причину відсутності про-
гресу в його врегулюванні дослідники бачать, перш за все, у внутрішніх 
проблемах Республіки Молдова (етнічний склад населення, конфлікт 
еліт, історико-культурні розбіжності між регіонами країни) і недооціню-
ється роль Росії у його виникненні і подальшому «заморожуванні». 

По-друге, недостатньою залишається база джерел із вивчення 
конфлікту, зокрема, публікації та документи румунською мовою, 
матеріали періодичних видань Республіки Молдова та 
Придністровського регіону (особливо періоду розгортання конфлікту 
та його військової фази). 

По-третє, чимало уваги приділяється «українському» характеру 
Придністровського регіону, його історії, робиться окремий наголос на 
тому, що в Придністров’ї живуть українці. При цьому не враховується 
той факт, що українці живуть і на правому березі Дністра, де їх, за 
офіційним переписом, більше ніж на Лівобережжі (у Придністров’ї). 

По-четверте, недооцінюються чи недостатньо оцінюються 
загрози національній безпеці, які містила для України  
наявність «замороженого» конфлікту із військовою присутністю  
російських військ. 
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Із початком російської агресії у 2014 році ставлення до 
Придністров’я з боку України змінилося. Наявність російського 
військового контингенту в регіоні дає підстави розглядати цей анклав 
як загрозу національній безпеці України, що і було закріплено  
у відповідних документах стратегічного характеру. Україна здійснила 
ряд кроків, спрямованих на те, щоб зменшити ризики, пов’язані  
з Придністров’ям, зокрема, зміцнила придністровську ділянку 
українсько-молдавського кордону.  

Водночас, вимоги, які висувалися до України з боку Росії та 
окупаційних адміністрацій (т.зв. «народними республіками»), 
інструменти, які застосовувала Росія під час агресії (використання 
неконвенційних збройних формувань, масштабна пропагандистська 
компанія з використанням брехливої інформації, безпосередня участь 
російських військ у бойових діях на боці сепаратистів тощо), 
намагання Москви представити свою агресію як «внутрішньо-
український конфлікт», змусити Україну вести прямі переговори із 
окупаційними адміністраціями викликала асоціації саме  
з Придністровським конфліктом, історія якого потребувала 
переосмислення та нових підходів. 

Прикладом нового підходу може служити дослідження 
«Переосмислення деокупаційної політики України в рамках гібридної 
війни Росії проти України», де серед іншого досліджуються релевантні 
уроки міжнародного врегулювання інших конфліктів. Автори 
дослідження вважають, що відсутність етнічного та релігійного 
компонентів робить придністровський конфлікт «відмінним від 
більшості інших конфліктів за участі Російської Федерації, але 
подібним до гібридної війни РФ проти України» [10, c. 103]. 

Головною причиною виникнення Придністровського конфлікту 
вони вважають зміну «статусу придністровської партійно-господарської 
верхівки у системі політичної влади Молдавської РСР у період  
1989–1991 рр., яка була інструменталізована Російською Федерацією  
у рамках своєї неоколоніальної політики». Експерти відзначають, що 
ухвалення Закону «Про функціонування мов на території Молдавської 
РСР», який встановлював державний статус молдавської мови  
«і був сприйнятий як дискримінаційний з боку російськомовного 
населення» був «формальним поштовхом» і що загроза румунізації 
виступала у якості «приводу для ескалації» [10, c. 103]. Це важлива 
відмінність, оскільки попередні дослідники вважали ці чинники 
причиною конфлікту. 

Автори дослідження роблять висновок, що основними уроками та 
загрозами Придністровського конфлікту для України є наступні: 
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- зміна статусу Росії зі сторони конфлікту на посередника та 
спостерігача стала стратегічним програшем і, за досвідом 
Придністров’я, позбавило Молдову будь-яких дієвих механізмів 
ведення перемовин безпосередньо з центром ухвалення рішень, а не  
з самопроголошеною владою, хоча жодні серйозні зрушення  
у врегулюванні неможливі без політичної волі саме Росії;  

- прямі перемовини з сепаратистами не дають жодних переваг  
і ведуть лише до затягування конфлікту в часі, накопичення 
невирішених економічних та соціальних проблем;  

- Росія як організатор та спонсор конфлікту робить все належне, 
щоби нав’язати Молдові модель врегулювання, яка унеможливить 
подальший рух країни шляхом європейської інтеграції, а свою роль 
посередника натомість використовує для отримання переваг  
у відносинах із західними партнерами ;  

- модель, застосована у Молдові (у вигляді «широкої 
автономії»), може бути нав’язана і Україні, а активний тиск російської 
сторони з метою запустити широке політичне врегулювання без 
вирішення безпекових гарантій, це підтверджує; 

- простежується бажання вирішити питання шляхом конференції 
ключових гравців (США, ЄС та Росії);  

- сепаратистські утворення можуть існувати лише за 
безпосередньої економічної підтримки Росії. 

Таким чином, нові підходи до вивчення історії придністровського 
конфлікту мають базуватися на наступних тезах: 

1. Придністровський конфлікт (і, відповідно, придністровське 
врегулювання як частина цього конфлікту) є за своєю суттю гібридним 
конфліктом, одним із елементів неоколоніальної політики Російської 
Федерації з метою обмеження суверенітету Республіки Молдова та її 
здатності проводити самостійну внутрішню і зовнішню політику, 
встановлення над нею стратегічного контролю, використання її 
території для розширення впливу Росії на ситуацію в Чорноморському 
регіоні та на Балканах. 

2. У силу цього відновлення територіальної цілісності Республіки 
Молдова, так само, як і України та Грузії, залежить не лише від зусиль 
на національному рівні, але й від консолідованої позиції цих трьох країн 
перед світовою спільнотою. В основі цієї позиції має лежати вимога 
виведення російських збройних сил із окупованих територій, 
відновлення суверенітету над зазначеними територіями і відновлення 
територіальної цілісності. 

3. Росія діє в Україні за придністровським сценарієм, а саме: 
прагне, зробити сторонами конфлікту Україну та ОРДЛО, набувши тим 
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самим статус посередника. Водночас, досвід Молдови показує безплід-
ність переговорів із сепаратистами, в той час як Росія, яка контролює 
сепаратистські анклави, відіграє роль посередника та спостерігача. 

4. Нинішній стан справ у врегулюванні придністровського 
конфлікту є, у тому числі, і наслідком суперечливої, непослідовної та 
недалекоглядної політики України. Позиція українського керівництва 
по відношенню до конфлікту базувалася на інтересах бізнес-спільнот, 
які мали зиск від існування в Придністров'ї зони неконтрольованої 
торгівлі або ставилися в залежність від українсько-російських 
відносин. Ця політика не виходила із загрози агресії Росії та 
«придністровського сценарію» для України. У суспільній свідомості 
переважало лояльне ставлення до придністровських сепаратистів. 

Нові підходи дають можливість під іншим кутом зору оцінити 
причини та перебіг початку та збройної фази конфлікту, переговорного 
процесу, зокрема, таких його важливих етапів як підписання 8 травня 
1997 року Меморандуму про принципи нормалізації відносин між 
Республікою Молдова і Придністров’ям (Московський меморандум), 
дати оцінку російським ініціативам щодо перетворення Молдови на 
асиметричну федерацію (Меморандум Козака 2003 року) та плану 
президента України Віктора Ющенка «7 кроків до демократії», 
проаналізувати діяльність ОБСЄ, політику США, Європейського 
Союзу та України у врегулюванні, оцінити ризики та загрози 
російської політики в регіоні. 
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În anul 1890, unul dintre misionarii antisectari ai Bisericii Ortodoxe 

Ruse a numit satul Cișmele din județul Ismail (Basarabia) «stațiunea 
principală a tuturor predicatorilor sectanți». El spunea că aproape toți 
locuitorii din sat au părăsit biserica ortodoxă și au aderat la alte confesiuni 
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creștine [1, p. 690]. În Cișmele a existat o mare comunitate de molocani, iar 
prima biserică baptistă din Basarabia a apărut printre molocanii din această 
comunitate. Este important să cunoaștem cum au venit molocanii în această 
localitate, care în prezent se află în Ucraina și poartă denumirea de Strumok. 
Azi, în acest sat nu mai există molocani. 

Născut din părinți molocani și crescut în mijlocul lor, marele 
predicator baptist rus Vasilii Pavlov scria că «molocanii sunt secta cea mai 
apropiată de protestanți, care, asemenea quakerilor, resping botezul în apă 
și Cina Domnului» [2, p. 194]. 

Cine sunt molocanii? Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea a apărut în 
satul Bolshie Prihody din regiunea Harkov o mișcare religioasă care nega 
autoritatea soboarelor ecumenice, a sfinților părinți, a ierarhilor și orice 
formalism religios, pledând pentru închinare în duh și adevăr. În anul 1785 
arhiepiscopul de Ekaterinoslav, Amvrosii, i-a numit duhobori, adică „cei 
care luptă împotriva Duhului Sfânt”. Adepților acestei mișcări religioase 
le-a plăcut denumirea și ei și-au însușit-o, dându-i sensul de «luptători în 
duh», adică «cei care luptă doar cu armele Duhului Sfânt» [3, p. 44]. 

Pe măsură ce s-a răspândit în diferite părți ale Imperiului Rus, 
mișcarea duhoborilor a asimilat noi și diferite elemente. Ilarion Pobirohin 
din gubernia Tambov a introdus dogma conform căreia mântuirea omului 
vine din cartea vie, nu din cea tipărită (Biblia), și cartea vie, spunea el, sunt 
duhoborii, căci ei sunt epistole vii ale lui Hristos. Adepții lui Pobirohin nu 
credeau în divinitatea lui Isus Hristos. Ei recunoșteau inspirația divină a 
Bibliei, dar încurajau interpretarea alegorică și fiecare lua din Scripturi 
învățăturile care îi conveneau. Biserica, Cina Domnului și botezul le 
considerau valabile doar în sens duhovnicesc și nu vedeau necesitatea să 
fie manifestate în exterior. Respingeau jurământul și înrolarea în serviciul 
militar. Președintele Dumei de Stat, N.A. Homiakov, după ce a locuit puțin 
timp printre duhobori în anul 1877, i-a caracterizat ca fiind oameni sinceri, 
fără viclenie, blânzi, care se îngrijesc mult de nevoile altora. La început 
autoritățile țariste nu i-au împiedicat pe duhobori, dar apoi au declanșat 
prigoane împotriva lor: erau bătuți, arestați, trimiși la ocnă, deportați etc. 
Împăratul Alexandru I a avut o atitudine blândă față de ei și în timpul 
domniei lui au încetat persecuțiile. Țarul a dat ordin ca toți duhoborii să fie 
mutați în regiunea Melitopol, pe malul râului Molochnaya. După domnia 
lui Alexandru I, persecuțiile împotriva duhoborilor au fost reluate cu o mai 
mare amploare, așa că o mare parte din ei au fost nevoiți să se refugieze în 
Canada, unde aveau libertatea închinării.  

Încă la începuturile mișcării duhoborilor, a aderat la comunitatea lor 
un țăran ortodox pe nume Simeon Uklein. Acesta a devenit ginerele lui 
Ilarion Pobirohin, dar după cinci ani a condamnat învățătura socrului său și 
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s-a desprins cu un grup de duhobori. Principalul motiv al conflictului a fost 
atitudinea diferită față de Sfintele Scripturi. Pobirohin le interzicea 
duhoborilor să citească Biblia, spunând că le dă oamenilor multă bătaie de 
cap. Uklein, dimpotrivă, învăța că trebuie să fie considerat adevăr doar 
ceea ce este scris în Biblie, iar restul sunt invenții omenești. În felul acesta 
Uklein a respins doctrina de bază a duhoborilor despre iluminarea internă, 
de care se conduceau în luarea deciziilor de doctrină. El nu nega factorul 
iluminării interne, dar spunea că aceasta trebuie să fie verificată cu 
învățătura Bibliei [3, p. 48–49]. Preoții consistoriului duhovnicesc din 
Tambov i-au numit, în anul 1785, pe adepții lui Simeon Uklein molocani 
(de la молоко – lapte), pe motivul că ei consumau lapte în timpul postului. 
Molocanilor le-a plăcut și ei și-au însușit numele acesta, motivând că 
învățătura lor este «laptele duhovnicesc» despre care scrie Apostolul Petru 
în prima sa epistolă (1 Petru 2:2). Ei înșiși se numeau creștini spirituali și 
învățau că Hristos a întemeiat Biserica, care era alcătuită inițial din apostoli 
și toți cei care au crezut în El. Molocanii afirmau că Biserica adevărată a 
existat până la soboarele ecumenice, iar apoi învățătorii bisericii au 
introdus elemente și învățături păgâne. Astfel, conform învățăturii 
molocanilor, Biserica este alcătuită doar din creștinii spirituali care 
urmează învățătura Evangheliei. Pentru desăvârșire duhovnicească sunt 
date darurile Duhului Sfânt, dar nu prin semne vizibile, ci prin semne 
spirituale. Negau botezul cu apă, considerând drept botez duhovnicesc 
învățarea Cuvântului lui Dumnezeu, pocăința și iertarea păcatelor. 
Respingeau Cina Domnului, zicând că adevărata împărtășanie este să 
primești învățătura lui Hristos și să faci voia Lui. Mai învățau că biserica 
nu are nevoie de preoți, pentru că noi avem un singur Mare Preot – Hristos. 
Pe Maica Domnului și apostoli îi considerau sfinți, dar nu acceptau 
rugăciunea către ei. La serviciile divine puteau să citească și nouă capitole 
din Biblie, cântându-le și apoi se rugau pe genunchi, citind sau rostind pe 
de rost alte nouă capitole din Biblie. Un scriitor rus spunea că sunt cei mai 
inteligenți dintre toți țăranii [4, p. 39]. Molocanii au fost primii țărani ruși 
care s-au asociat pe bază de credință după ce au descoperit pentru ei 
principiul Sola Scriptura, conform căruia Biblia deține unica autoritate în 
materie de credință [5, p. 86].  

Autoritățile nu au făcut diferență între molocani și duhobori, 
prigonindu-i în aceeași măsură, până când în anul 1805 reprezentanții 
molocanilor au prezentat Senatului învățătura lor și au cerut libertate 
religioasă și încetarea persecuțiilor. Ei raportau că, atunci când erau găsiți 
citind Biblia prin case, erau pârâți de preoți, luați de poliție și bătuți fără 
milă, aruncați în închisori, unde erau legați în lanțuri la pereți și ținuți fără 
mâncare. Alții erau făcuți șerbi și impuși să lucreze fără mâncare, în timp 
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ce erau bătuți zilnic. Bătrânii erau exilați, tinerii trimiși în armată, iar copiii 
mici erau luați cu forța de la mame și dați în robie [6, p. 12].  

Venirea molocanilor în Basarabia. În anul 1805, pe timpul 
împăratului Alexandru I, molocanii au primit permisiunea să predice 
învățătura lor pe tot întinsul Rusiei [3, p. 50]. Autoritățile i-au încurajat pe 
molocani să se așeze pe teritoriile nepopulate.  

În Basarabia autoritățile țariste au manifestat o atitudine mai tolerantă; 
aici s-au mutat cu traiul nu doar credincioși ortodocși de rit vechi, ci și 
reprezentanți ai diferitor curente religioase, care, în mare parte, erau ruși de 
naționalitate. Ca rezultat, această regiune a devenit unul din cele mai mari 
centre ale Imperiului Rus unde trăiau ortodocși de rit vechi și reprezentanți 
ai altor curente religioase. Molocanii au populat mai mult ținuturile din 
sudul Basarabiei, pentru că la venirea lor, în nord nu mai erau pământuri 
libere [7, p. 175]. Primii molocani au venit în orașul Akkerman la sfârșitul 
secolului al XVIII-lea, dar cei mai mulți au venit în primii ani după 
anexarea Basarabiei la Rusia [8, p. 122]. Un număr considerabil de 
molocani au venit din Moscova după devastarea acesteia de către Napoleon 
în 1812 [9, p. 53]. Ajunși în Basarabia, în căutarea unui loc de așezare 
obișnuiau să treacă prin diferite localități, având perioade scurte de ședere, 
până găseau un loc stabil.  

La începutul secolului al XX-lea, molocanii reprezentau în Basarabia 
mișcarea evanghelică cea mai numeroasă [10, p. 484]. Cea mai mare 
comunitate a lor era în Bender; această comunitate împreună cu molocanii 
din satele din jur întruneau peste 600 de persoane. La Chișinău erau 400 de 
molocani, la Cetatea Albă – 200, la Tatarbunar – 7, iar în satele Cișmele și 
Spasskoe – 300. Toți erau adepți ai lui Simeon Uklein; fiecare comunitate 
avea casă de rugăciune și conducătorii săi [10, p. 484]. Misionarii 
ortodocși raportau spre sfârșitul secolului al XIX-lea că molocanii erau în 
relații prietenești cu ortodocșii, participau la discuții particulare cu 
misionarii ortodocși, își lăsau copiii să învețe la școlile parohiale împreună 
cu copiii ortodocșilor și nu făceau propagandă în mediul populației 
ortodoxe autohtone din Basarabia. Un misionar ortodox antisectar îi punea 
în contrast pe molocani cu ștundiștii și baptiștii, care erau mult mai 
perseverenți în misiune [11, p. 324].  

Comunitatea molocanilor din Basarabia a mers în descreștere și în 
anul 1926 erau aproximativ 120 de familii. În județul Chișinău erau 29 de 
familii, în comuna Cișmele (jud. Ismail) – 82 de familii, în satul Spasskoe 
(jud. Cetatea Albă) erau 15 molocani [11, p. 326]. Molocanii care locuiau 
în alte localități se aflau sub conducerea liderilor uneia din cele patru 
comunități mari din țară: Chișinău, Bender, Akkerman și Cișmele. 
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Molocanii din Basarabia comunicau suficient unii cu alții și cu confrații de 
confesiune din alte regiuni ale Rusiei [10, p. 485].  

Așezarea molocanilor în satul Cișmele. Misionarii ortodocși antisectari 
au lăsat în scris mai multe versiuni despre apariția molocanilor în satul 
Cișmele. O versiune spune că, prin anii 40 ai secolului al XIX-lea, fugind de 
persecuții, au venit din regiunea Tambov doi țărani molocani, Foma Cicik (tot 
el avea și familia Kovaliov) și Aleksei Sasov, care s-au așezat cu traiul în 
satul Cișmele [13, p. 346]. Până la retrocedarea părții de sud a Basarabiei 
către Moldova în anul 1856, ei și-au ținut în taină convingerile  
religioase [14, p. 474], dar, odată ce s-au văzut în componența Moldovei (din 
1859, a României), unde era libertate religioasă, și-au manifestat liber 
credința și au început s-o propovăduiască oamenilor din Cișmele și satele din 
jur. Predicarea lui Foma Kovaliov și Aleksei Sasov a avut un mare succes și 
prin anii 1860 biserica molocanilor întrunea peste 100 de membri. Locuitorii 
satului Cișmele s-au adresat autorităților române să-i alunge din sat pe 
molocani și au primit permisiune. Atunci Foma Cicik, care era un om bogat și 
cu influență, a mers la bătrânii satului și la prefectura din Bolgrad, unde a 
reușit să convingă autoritățile române să anuleze această hotărâre de alungare 
a molocanilor din satul Cișmele [13, p. 346]; molocanilor însă le-a fost 
impusă condiția să nu mai propovăduiască învățătura lor populației ortodoxe. 
În pofida acestei interdicții, în următorii 10 ani comunitatea molocanilor din 
Cișmele s-a dublat și număra peste 200 de membri.  

Conform celei de a doua versiuni, în timpul Războiului Crimeei  
(1853–1856) a venit în satul Cișmele un rus bogat din regiunea Tambov și 
în serile de iarnă vizita oamenii din sat și purta discuții cu ei. După 
retrocedarea celor trei județe din sudul Basarabiei, aproximativ 40 de 
familii din sat au anunțat că vor urma învățătura lui Simeon Uklein, pentru 
că, fiind parte din România, nu mai exista pericolul de persecuție din 
partea Bisericii Ortodoxe Ruse și a autorităților rusești. Tot atunci ei au 
scos din casă icoanele și le-au distrus în prezența celorlalți locuitori ai 
satului. Apoi au construit casă de rugăciune. Peste 15 ani comunitatea 
număra peste 100 de familii [15, p. 690].  

În anul 1886 molocanii din Cișmele erau în declin. Unii dintre ei au 
trecut la baptiști și alții la ștundiști. Se înregistra și un declin moral. Nu 
putem da mult credit misionarului ortodox, căci el era interesat să 
defăimeze intenționat, totuși în rapoartele lui pentru anul 1889 scria că în 
satul Cișmele molocanii nu mai aveau moralitatea pe care au avut-o în 
timpurile când erau persecutați. O mare parte din molocani petreceau ziua 
de duminică la crâșme, care erau patru în sat, și prin alte birturi mai mici. 
Misionarul spunea că era greu să treci seara pe o stradă, fără să fii înjurat și 
că erau chiar și copii care se îmbătau [16, p. 400].  
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În anul 1901 comunitatea molocanilor din satul Cișmele nu avea un 
lider, pentru că după moartea celui anterior nu se găsea un candidat 
destoinic. Totuși, în anul 1903 l-au ales drept conducător pe Nikifor 
Kovaliov, de 30 de ani, care se remarcase prin modestie, religiozitate și, 
mai ales, prin cunoașterea Bibliei [17, p. 3].  

Comunitatea din Cișmele a apelat, prin intermediul revistei Духовный 
христианин, la molocanii din întreaga Rusie după ajutor pentru 
construcția casei de rugăciune, care începuse în anul 1906 [1, p. 62]. Peste 
patru ani, în 1910, conducătorul lor Piotr Ivanovici Kravțev făcea din nou 
apel la ajutor prin intermediul revistei, scriind că timp de trei ani au avut 
roadă slabă și nu erau în stare să termine construcția [18, p. 71].  

Astăzi, în satul Strumok (fostul Cișmele) există o biserică baptistă 
plantată recent, și nimeni dintre locuitori nu știe unde s-a aflat casa de 
rugăciune a molocanilor. Clădirea nouă a bisericii baptiste a fost construită 
recent. Din spusele oamenilor, molocanii au trecut cu toții la baptiști, dar și 
acolo nu au avut parte totdeauna de conducători spirituali evlavioși și 
aceasta a dus la degradarea bisericii locale, până a dispărut complet. 

Concluzii. După așezarea molocanilor în satul Cișmele, localitatea  
a devenit unul din cele patru centre principale ale molocanilor din 
Basarabia. Celelalte trei au fost în orașe importante precum Chișinău, 
Bender și Ackerman. Molocanii din Cișmele au crescut numeric și au avut 
influență asupra locuitorilor din localitate. Credința molocanilor s-a extins 
puțin în localitățile din jur și nu au fost organizate noi comunități, ci noii 
convertiți s-au atașat comunității din Cișmele. Primii baptiști din Basarabia 
s-au atașat acestei comunități la începutul căutărilor lor spirituale. Apoi, 
când au fost stabilite contacte cu biserica baptistă din Tulcea, au venit 
misionarii și a fost organizată aici prima biserică baptistă din Basarabia. 
Un mare număr de molocani au trecut cu vremea la credința baptistă. 
Astfel, comunitatea molocanilor din Cișmele a jucat un important rol 
pentru dezvoltarea mișcării evanghelice din Basarabia.  
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Наприкінці XX – початку XXI століття українська мова 

переживає процеси, що ведуть до змін на всіх її рівнях. З відомих 
причин ці зміни найбільш помітні в лексичному складі мови. 

Особливо швидко реагує на процеси суспільно-політичного, куль-
турного, технічного, юридичного, наукового життя мова газетно-публі-
цистичного стилю, а багатство її внутрішніх ресурсів дозволяє словесно 
відобразити широку гаму відтінків значення нових реалій позамовного 
світу. Закономірні процеси відродження української мови, розвиток її 
літературної форми вимагають пошуку нових лексичних засобів. 
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Мова газетної публіцистики посідає особливе місце в системі 
публіцистичною стилю. Будучи однією із форм мови масової 
комунікації, вона характеризується своїми особливостями, а саме – 
специфічним соціальним характером, завданням якого є утворення 
максимально інформованого, комунікативно значущого, активно 
діючого контексту. 

У нашій статті ми обрали напрям, де мова газети розглядається як 
матеріал, який дозволяє судити про активні процеси, що відбуваються  
в суспільстві загалом і в мові зокрема, оскільки мова газети 
віддзеркалює суспільно-політичні відносини країни. 

Актуальність статті полягає в тому, що розгляд стану нової юри-
дичної термінологічної лексики в сучасній українській пресі є особ-
ливо доречним сьогодні. Це також зумовлено важливістю вивчення 
динаміки словникового складу сучасної української мови, а отже,  
і характеру мовних уподобань, відзначених сферою ЗМІ – пресою. 

Об'єктом статті обрано матеріал сучасних українських газет. 
Предметом є інноваційні процеси в сучасній українській мові,  

в тому числі й у пресі. 
Метою статті є дослідження нових термінів в сучасній 

українській пресі з різних галузей життя, виявлення новітніх 
тенденцій, змін, які відбулися в сучасній українській пресі наприкінці 
XX – початку XXI століття, як наслідок глобалізаційних впливів. 

Для реалізації зазначеної мети визначено такі завдання: 1) з’ясувати 
чинники й новітні тенденції юридичної термінологічної лексики 
сучасної української мови; 2) дібрати фактичний матеріал з газетних 
видань для аналізу. 

Масово-інформаційна ситуація в Україні сьогодні визначається 
динамізмом, що загалом відбиває зміни й еволюцію усіх сфер 
суспільно-політичного життя. Україна все ще переживає перехідний 
період: недостатньо енергійно запроваджуються реформи; ще досить 
активно діють сили, що прагнуть повернення до старого. 

Термінологічна лексика посідає помітне місце у словниковому 
складі будь-якої розвинутої літературної мови. Безперервно 
поповнюючись новими одиницями, вона становить ту частину 
словника, розвиток якої відбувається найінтенсивніше. 

Тому без вивчення складу термінологічної лексики і змін у ній 
неможливо правильно зрозуміти закономірності розвитку лексичної 
системи мови в цілому. 

Становлення й розвиток термінології, семантична й словотворча 
структура термінів перебувають в центрі уваги фахівців багатьох 
галузей знання. Кожна наука прагне максимально впорядкувати 
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термінологію, якою вона послуговується, і, встановивши однозначну 
співвідносність між словом і термінологічним поняттям, досягти 
максимальної точності й лаконічності кожного терміна.  
Але, виникаючи на ґрунті живої мови, термінологія цілком природно 
й закономірно постійно перебуває під її впливом і не може позбутися 
(особливо в період свого формування) властивостей, що притаманні 
загальномовній лексиці. 

Для того, щоб побудувати несуперечливу терміносистему певної 
галузі знання, необхідно мати насамперед чітке уявлення про те, що 
таке термін. Однак основні вимоги, які ставляться до термінів, поки що 
сформульовані не цілком виразно. Дехто з дослідників, наприклад, 
нараховує до одинадцяти вимог для визначення термінів, але деякі з них 
стосуються не тільки термінів, а й значною мірою нетермінологічної 
лексики (пop.: термін мусить відповідати синтаксичним нормам 
літературної мови, має бути позбавлений морфоваріантів).  
Усі дослідники одностайні в тому, що термін повинен 
характеризуватися лаконічністю, моносемічністю, відсутністю 
омонімів, синонімів тощо. Термін не може містити надлишкової 
інформації, він повинен точно співвідноситися із поняттям. Усі ці 
вимоги визначають «норми поведінки», властиві терміну [1, с. 12]. 

Термінологічна лексика посідає помітне місце у словниковому 
складі будь-якої розвинутої літературної мови. Безперервно 
поповнюючись новими одиницями, вона становить ту частину 
словника, розвиток якої відбувається найінтенсивніше. 

Без вивчення складу термінологічної лексики й змін у ній 
неможливо правильно зрозуміти закономірності розвитку лексичної 
системи мови в цілому. 

У сучасній лінгвістичній літературі можна зустріти багато 
визначень термінів. Вчені по-різному підходять до структурного складу 
слів-термінів, і до їх визначення. Я.А. Климовицький, Н.І. Мостовий, 
Н.П. Кузьмин, В.П. Даниленко вбачають у термінах слова й слово-
сполучення, А.Д. Хаютін – слова й словесні комплекси особливого 
типу, Є.Ф. Скороходько – слова, сталі словосполучення і скорочення.  
У всіх визначеннях підкреслюється співвідносність терміна з поняттям. 
Але ж поняттям співвідноситься і звичайне слово. Воно, як відомо, має 
семасіологічну цінність у кількох планах і слово узагальнює 
(сигніфікативна функція), слово дає найменування (номінативна 
функція), слово передає певне почуття мовця (прагматична функція). 

Термін має, окрім останньої, всі ці функції. Але у терміна 
розвинулася специфічна функція – дефінітивна (яка стала основною), 
оскільки термін є еквівалентом визначення певного поняття. 
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Отже, термін – це слово, словосполучення або скорочення, що 
позначаючи поняття, має дефінітивну функцію [2, с. 5]. 

Термінологічна номінація, на відміну від загальновживаної, – це 
цілеспрямований процес. Терміни виникають у професійному 
середовищі і вживаються у суто термінологічній функції. Вони 
утворюються шляхом переосмислення (термінологізації) 
загальновживаних слів для позначення певного наукового поняття; 
перенесення готового терміна з однієї галузі в іншу (ретерміно-
логізація); запозичення та калькування; використання словосполучень 
для найменування нових понять (у різних терміносистемах вони 
становлять 70% від загальної кількості термінів). 

Основні напрямки термінологічної роботи в Україні передбачають 
узгодженість національної і міжнародної термінології, вироблення 
методологічних засад уніфікації терміносистем та їх збагачення за 
рахунок власних мовних одиниць і необхідних на відповідний час 
лексичних запозичень (теоретичний аспект), участь українських 
термінологів у роботі міжнародних організацій з питань стандартизації 
(прагматичний аспект), укладання різного роду термінологічних 
словників у співпраці фахівців і філологів (прикладний аспект).  
Щоб розв'язати ці проблеми, необхідно заглибитися в історію розбудови 
української літературної мови, побачити витоки конкретних 
українських природно сформованих терміносистем, зрозуміти, що 
українська термінознавча думка формувалася в європейському 
контексті і поступово пробивалася через рамки бездержавності своєї 
нації. У цьому неабияку роль відіграли особистості, передусім 
Г. Кониський, І. Франко, І. Верхратський, М. Грушевський, І. Огієнко, 
В. Сімович і, звичайно, колективний науковий орган, яким із 1872 р. 
стало Наукове-товариство імені Т.Г. Шевченка [5, с. 17–18]. 

Активізація й удосконалення методики укладання 
термінологічних словників в українській літературній мові 
починається з 30–40-х років XX століття. Президія АН УРСР 
створила Словникову комісію, яка виробляла основні засади 
укладання галузевих словників, формувала авторські колективи. 
Відтоді й до 70-х років видано серію термінологічних  
(як перекладних, тлумачно-довідникових, так і енциклопедичних 
словників: «Російсько-український технічний словник» (1961 p.), 
«Російсько-український сільськогосподарський словник» (1963 p.), 
«Енциклопедія кібернетики» (т. 1–2. 1973 р.) та інші. 

Із становленням України, як суверенної держави, проблема 
національної термінології набуває державної ваги. У розв'язанні 
проблеми національної термінології беруть участь Інститути 
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української мови та Комітет наукової термінології НАН України, 
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології 
Держстандарту та Міносвіти України. 

Термінологія, як розділ лексикології, що займається 
загальнотеоретичними питаннями терміна, номенклатури та 
терміногеографії, починає вживатися з 60-х років XX століття і має 
назву – термінознавство. 

Термінологічна лексика повинна забезпечувати точність передачі 
певних наукових, науково-технічних, виробничих та інших 
спеціальних понять, а тому будь-яка образність або двозначність 
зовсім неприпустима. 

За своїм походженням термінологічна лексика неоднакова. До її 
складу входить багато українських за походженням слів, як-от: дієслово, 
прикметник – у граматиці, зварювання, золото – в техніці; чимало слів, 
що утворилося шляхом калькування російських термінів, а іноді 
запозичених з інших мов, таких, як заземлення (рос. заземление), 
стравохід (рос. пищевод), самовизначення (рос. самоопределение); але 
найбільше в ній інтернаціолізмів, як-от: фонема, логарифм, плеврит, 
репродуктор, телевізор, атом та ін. [3, с. 45–47]. 

Значна кількість термінів вживається і газетній мові. Розглянемо 
приклади застосування юридичної термінології в пресі. 

Юридична термінологія (від лат. terminus – рубіж, межа, 
межовий знак і грец. logos – слово, вчення) – сукупність термінів, яка 
виражає систему правових понять і призначена забезпечувати 
потреби спілкування у сфері юридичної науки і практики. Форму-
ється під впливом зовнішніх і внутрішньомовних чинників. На фор-
мування юридичної термінології у кожній мові впливали також 
міжнародні й, відповідно, міжмовні зв'язки. Запозичення і мовна 
інтерференція (взаємодія мовних систем при двомовності) – важливі 
чинники термінотворчого процесу. Поширення сфери правового 
регулювання, поява нових галузей права на стику наук спричиняють 
активне творення юридичних термінів за рахунок залучення термінів 
суміжних сфер. Юридичній термінології, як і будь-якій історично 
сформованій системі, притаманні як загальнолюдські, так  
і національно специфічні мовні закономірності. Основне питоме ядро 
юридичної термінологічної лексики розвивалося на власному етнічно 
мовному ґрунті шляхом мобілізації внутрішніх словотвірних ресурсів 
та засвоєння іншомовних термінів і терміноелементів [6, с. 158].  

Сучасна юридична термінологія є розгалуженою і динамічною 
системою найменувань правових явищ, понять, інститутів, категорій 
тощо. Вона ієрархічно структурована на підсистеми (галузі, підгалузі) 
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та групи (родо-видові, синонімічні) на основі логіко-змістових зв'язків 
між поняттями. Має ядро (основний термінологічний правовий фонд)  
і периферію (суміжні з правом ділянки), в яких під впливом 
екстралінгвістичних та власне мовних чинників постійно відбуваються 
певні лексико-семантичні зміни, процеси термінологізації та 
детермінологізації. 

Значна частина юридичної термінології є інтернаціональною  
і становить запозичення в українській мові. Разом з тим українське 
суспільство виробило юридичну термінологію і на базі української 
мови. У сучасній українській пресі вживаються і терміни-
інтернаціоналізми, і питомі українські терміни [4, с. 47]. 

Розглянемо, які юридичні терміни зустрічаються у сучасній 
українській пресі: 

а) назви юридичних документів:  
Конституція – Основний закон України, що закріплює засади 

організації економічного, соціального, політичного й духовного життя 
суспільства, визначає організацію і функціонування державної влади та 
основи взаємовідносин держави і особи. «Але ні Конституцією України, 
ні Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» не 
визначено, який саме суд має право на проведення...» (Голос України. 
31.07.20. № 133. С. 8.). 

Кодекс (від лат. соdех – навоскована дощечка для письма, книга) – 
єдиний систематизований законодавчий акт, що містить норми певної 
галузі права (наприклад, цивільний, кримінальний, земельний тощо). 
«Пролунало чимало пропозицій щодо вдосконалення проекту 
Податкового кодексу України» (Голос України. 2.08.20. № 135. С. 6.). 

Ліцензія (від лат. lісеnsіа – свобода, право) – 1. Дозвіл, який 
видається державним органом на створення зовнішніх операцій.  
2. Дозвіл на використання чогось. «Ліцензія – ось перше, що повинен 
побачити клієнт у косметологічному центрі...» («Урядовий кур'єр». 
30.10.20. № 197. С. 10). 

Вердикт (від англ., франц. verdict – правильно сказане) –  
1. У кримінальному процесі низки зарубіжних держав, рішення 
присяжних засідателів з приводу винуватості чи невинуватості 
підсудного. 2. Вирок. «Окрім того, Юлія Тимошенко звернула увагу на 
вердикт Конституційного суду від 28 вересня 2000 року» (Голос 
України. 14.08.20. № 143. С. 2.). 

Кредитний звіт – сукупність інформації про суб'єкта кредитної 
історії, яка є повним або частковим відображенням його кредитної 
історії. «Бюро надає кредитний звіт за одним із форматів на умовах, 
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передбачених Договором про падання інформаційних послуг» (Голос 
України. 01.08.20. № 143. С. 30). 

Договір – згода двох чи більше сторін, направлена на 
встановлення, чи призупинення громадянських прав і обов'язків, 
різновид угоди. «Після того, як Ви визначитеся з клінікою, вам 
неодмінно буде запропоновано укласти договір» («Вільне життя». 
2020. № 27. С. 4). 

Претензія – письмове звернення кредитора до боржника про 
сплату боргу і виконання договірних та інших зобов'язань. Вимоги до 
претензії і порядок її пред'явлення регулюються ЦивК України та 
Господарським процесуальним кодексом України. «Якщо ваші пре-
тензії залишають без задоволення, ви маєте можливість звернутися 
до суду по захист своїх прав та відшкодування, крім пальних збитків, 
ще й моральної шкоди» («Вільне життя». 2020. № 14. С. 7.) 

Стаття – первинний елемент системи законодавства, частина 
тексту, законодавчого акта, договору міжнародного, які містять 
норми права. «Крім того, відповідно до статті 56 КЗпП України за 
угодою між працівником і власником або уповноваженим органом 
може встановлюватись... неповний робочий день…» («Урядовий 
кур'єр». 20.02.2020. № 12. С. 4). 

Закoн – нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до 
спеціальної процедури законодавчим органом державної влади або 
безпосереднім волевиявленням громадян. «Згадаймо чинний Закон 
України «Про статус суддів», який гарантує: суддя є в своїй 
діяльності незалежним...» (Голос України. 31.07.2020. № 133. С. 8); 

б) назви юридичних процесів: 
Оподаткування – обов'язковий платіж до бюджету відповідного 

рівня або позабюджетного фонду, що здійснюється юридичними та 
фізичними особами в порядку і розмірах, установлених законодавчими 
актами. «Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється 
Верховною Радою України від 22 травня 2003 року Законом України 
«Про податок...» («Урядовий кур'єр». 19.03.2020. № 14. С. 2). 

Реформа – процес кардинальних, часто тривалих за часом 
перетворень відповідних сторін суспільного життя державно-
правових інститутів, структур тощо. «На нас чекає комплексна 
реформа кримінальної юстиції...» («Урядовий кур'єр». 29.03.2020. 
№ 2. С. 4); 

в) назви юридичних систем: 
Прокуратура – єдина система, на яку відповідно до Конституції 

України та Закону України «Про прокуратуру» (1991) покладено 
функції: підтримання державного обвинувачення в суді; 
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представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 
визначених законом та ін. «Корисно також знати, що незадовільні дії 
міліції можна оскаржити у прокуратурі» («Урядовий кур'єр». 
15.04.2020. № 7. С. 3); «Органами прокуратури за цим фактом 
порушено кримінальну справу…» («Голос України». 13.07.2020. 
№ 127. С. 4). 

Юстиція – 1. Правосуддя; 2. Система судових та пов'язаних  
з їхньою діяльністю установ. Крім суддів, до цієї системи 
включають прокуратуру, органи слідства, адвокатуру, нотаріат 
тощо. «На нас чекає комплексна реформа кримінальної юстиції...» 
(«Голос України». 28.12.2020. № 249. С. 2); 

г) кримінальні назви: 
Корупція – негативне соціальне явище, яке передусім означає 

зловживання державною владою для власної вигоди і заподіює шкоду 
правовим і моральним засадам функціонування суспільства. 
«Здійснення заходів, які мають на меті якнайшвидше утвердити 
конституційні принципи правосуддя, подолати корупцію...» («Голос 
України». 28.12.2020. № 249. С. 2). 

Отже, лексичний склад, внутрішня будова й межі юридичної 
термінології рухливі, відкриті, перебувають у постійному розвитку та 
взаємодії з іншими терміносистемами, загальновживаною та 
неунормованою правовою лексикою. 

Зміни, яких зазнала українська мова протягом радянського 
періоду, не можна вважати наслідком її розвитку, бо весь цей час вона 
перебувала в замкненому колі, яке, нарешті, треба розірвати. Страх 
варіативності й розмивання норм у цьому разі є безпідставними. 
Мова, що звільнилась від гніту, має повернути собі необхідний 
простір свободи для природного руху, розвитку й вдосконалення. 

На часі постало питання вироблення українського нового публіцис-
тичного стилю, який упродовж віків не розвивався рівно  
й беззастережно, а йшов тернистими шляхами свого утвердження  
і становлення. Вироблення стилю зніме чимало питань вживання  
й функціонування термінів, тобто, пишучи журналістську статтю, 
можна оминути деякі неоковиті слова чи фрази, не вживати 
дієприкметникових форм чи деяких запозичених слів. Згадаймо слова 
І. Огієнка, який писав: «Виявилося, що наша мова дуже гнучка й зовсім 
придатна для творення термінологічних назв». 
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Питання репресивної політики комуністичної влади щодо власного 

народу вже не один десяток років знаходяться в колі зору краєзнавців, 
учених, політиків і публіцистів. Завдяки ученим-дослідникам світ 
дізнався імена й прізвища тисяч політичних в’язнів, які безпідставно та 
бездоказово були піддані арештам, репресіям, насильницькій депортації. 
Для багатьох «знайомство» з органами НКВС закінчилося трагічно. 
Пам’ять наших предків та потреба виключення можливості повторення 
жахів тоталітаризму вимагає обережного ставлення та поваги до 
трагічної долі кожного з тих, хто постраждав від політичних репресій. 

Важко не погодитися з думкою М. Шитюка, який стверджував, що 
«поняття «масові репресії» пов’язано з особливостями ґенези та 
формування тоталітарного режиму на територіях, що освоювали 
більшовики після жовтневого заколоту. …Встановивши тоталітарний 
режим … почали насаджувати в країні адекватний їм (більшовикам – 
авт.) соціально-економічний устрій. Експропріація великих і малих 
приватних підприємств, ліквідація національно-визвольного руху, 
ідеологічна індоктринація всього населення були б неможливі без 
масових репресій» [1, с. 3]. 
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Цілком очевидним є той факт, що пріоритет у дослідженні 
сталінських репресій належить європейським вченим – Р. Конквесту, 
Д. Армстронгу, а також історикам-емігрантам Р. Саліванту, 
Я. Білінському. Українські вчені багато зробили для об’єктивного 
висвітлення подій, пов’язаних із репресіями більшовицької влади  
в українських землях. Серед авторів фундаментальних робіт необхідно 
назвати М. Шитюка, Ю. Шаповала, В. Нікольського, С. Василенка, 
М. Михайлуцу [2] тощо. У своїх працях науковці, спираючись на 
раніше невідомі матеріали та документи, довели фальшивість 
абсолютної більшості судових справ так званих «ворогів народу».  
В середині 90-х років ХХ ст. у рамках державної програми 
«Реабілітовані історією» було надруковано серію книг, присвячених 
масовим репресіям сталінських часів у різних сферах життя, серед 
різних соціальних та національних верств населення.  

Набагато менше уваги вчені приділили дослідженню території 
півдня Одеської області, більш відомій в літературі як Південна 
Бессарабія (Буджак, Придунав’я). На жаль, питання діяльності органів 
радянської влади в регіоні на початковому етапі її становлення, 
репресії та депортації місцевого населення з боку органів НКВС до 
цього часу не були предметом комплексного дослідження, що 
підтверджує актуальність обраної проблематики. В розпорядженні 
авторки знаходяться цінні матеріали з архіву Служби безпеки України; 
обласних, міських та районних архівних установ; міських та районних 
комісій з реабілітації жертв політичних репресій, що дозволяють 
розкрити форми та методи фальсифікації звинувачувальних вироків. 
Також з’ясовано специфіку та особливості репресивної політики влади 
щодо місцевого населення саме в Південній Бессарабії.  
На сьогоднішній день у картотеці авторки 2 218 прізвищ мешканців 
регіону (1 428 – голови родин, 790 – члени родин), що були 
репресовані в період із кінця червня 1940 до початку липня 1941 рр. 
Скоріше за все, це ще не остаточні дані й тому робота в цьому 
напрямку продовжується. Паралельно з обробкою архівних 
документів, у рамках діяльності Центру усної історії ІДГУ, 
проводиться анкетування мешканців Придунайського регіону, які 
вижили в ті страшні часи, з метою подальшого використання усно-
історичних свідоцтв для комплексної та всебічної характеристики 
першого року встановлення радянської влади в краї.  

В нашій статті основну увагу буде приділено питанням репресій  
і терору з боку радянських каральних правоохоронних органів та 
апарату влади і управління щодо населення краю в перший місяць 
існування нової влади в регіоні.  
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28 червня 1940 р. – день вступу військ Червоної армії до південно-
бессарабських земель. Вже 7 серпня 1940 р. було створено Аккерман-
ську область із центром у м. Аккерман [3], а 15 серпня цього ж року 
Президія Верховної ради СРСР прийняла постанову «Про націоналіза-
цію банків, промислових і торгових підприємств, залізничного та вод-
ного транспорту, засобів зв’язку в Бессарабії». Поступово, до кінця 
жовтня 1940 р., до планів обов’язкової націоналізації були додані ще 
крамниці, аптеки, ресторани, склади, майстерні, млини і, навіть, житлові 
будинки. Так, у регіоні почалося знищення сталих форм господарюван-
ня та привнесення в життя нових комуністичних «ідеалів» та цінностей.  

Для закріплення комуністичної влади в Південній Бессарабії 
сталінський режим використовував вже наявний «досвід», набутий  
у попередні роки становлення радянської тоталітарної машини. Важе-
лями цього процесу стали арешти, жорсткі обмеження й тотальний 
контроль, розпалювання соціальної та національної ворожнечі, репресії 
та депортації. Ми цілком поділяємо думку М. Михайлуци, який дово-
дить, що «владою… здійснювалися завуальовані під інтереси люмпені-
зованих верств населення соціалістичні перетворення на селі у вигляді 
знищення одноосібного селянського господарства і проведення 
суцільної колективізації» [4, с. 65], для чого в селах регіону у кілька 
етапів було проведено арешти «куркулів». У південно-бессарабському 
краї совєти швидко приступили до реалізації «сталінської національної 
політики, лещатами пройшовшись по чисельним національним групам 
та меншинам» [4, с. 65]. 

Так, за архівними даними у Південній Бессарабії в 1941 р. 
мешкало понад 300 тис. українців, 200 тис. росіян, понад 140 тис. 
болгар, 60 тис. молдаван, 5,7 тис. євреїв, близько 5,2 тис. гагаузів та 
представники інших етнічних груп (греки, поляки, вірмени, роми 
тощо) [5, арк. 50]. За нашими підрахунками, до п’ятірки найбільш 
постраждалих від репресій народів регіону належать болгари, євреї, 
росіяни, румуни (молдовани), українці. 

Перша хвиля репресій щодо південно-бессарабського населення 
припадає на червень-липень 1940 р. Арешти «ворогів народу» в Ізмаїлі, 
Аккермані, Болграді, Рені розпочалися практично одночасно з прихо-
дом радянської влади. Вже 30 червня 1940 р. в Ізмаїлі було заарешто-
вано П. Ананьєва, як колишнього співробітника сигуранці. Звинува-
чення – тайний агент іноземної розвідки [6, арк. 56 зв.]. У в’язниці 
П. Ананьєв провів майже два роки, а в березні 1942 р. – розстріляний.  

До категорії «ворог народу» потрапляли власники підприємств  
й торговельних закладів; заможні селяни й ті, хто працював у держав-
них установах під час румунської адміністрації. Існував так званий 
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«національний підхід», відповідно до якого, приводом для арешту могла 
бути національність людини. Як правило, «ворогів народу», засуджених 
до позбавлення волі, відправляли до в’язниць, а членів їх родин – 
депортували й примусово вивозили до Сибіру, Середньої Азії тощо.  

Зі спогадів колишнього директора гімназії Т. Іваненка: «В червні 
1940 р. педагоги та гімназисти, як і всі мешканці Ізмаїла, зустріли 
Червону армію зі сльозами радості та букетами квітів. А вже в липні 
почалися арешти «ворогів народу». Була тиха ніч, ми з дружиною 
поверталися від друзів, й поблизу свого дома побачили машину. Нас 
чекали троє чоловіків у штатському. «Ви нам потрібні, збирайтеся!», – 
сказав один. Пізніше з’ясувалося, що «потрібен» був не лише я один – 
міська в’язниця, в якій повинні були сидіти злочинці, була вщент 
заповнена «потрібними людьми» – вчителями, робітниками, 
адвокатами, лікарями, селянами…» [7].  

«Наступного дня мене привезли до Ізмаїлу, до монастиря, – 
згадує репресований Д. Редько про події липня 1940 р., – там вже 
було багато таких людей, як я» [8, арк. 4]. 

За нашими (поки ще неповними) даними, за липень 1940 р. лише  
в Ізмаїлі було заарештовано 43 особи (табл. 1). Серед ув’язнених – люди 
різного віку (від 26 до 72 років), професій (господарі приватних підпри-
ємств, учителя, адвокати, робітники порту, колишні поліцейські та пра-
цівники банківських установ), національностей (румуни, євреї, українці, 
греки, росіяни, болгари, молдавани, серби). Наведемо кілька прикладів. 

Відомий в регіоні адвокат Л. Райнов, уродженець Болграду, 
болгарин за національністю, мешкав у Ізмаїлі по вул. Красива та був 
власником великої бібліотеки (понад 10 тис. книжок), яку ще в 1919 р. 
купив у директора міської гімназії. Л. Райнов також був відомий тим, 
що за 14 років адвокатської практики не програв жодної справи. 9 липня 
1940 р. адвоката було заарештовано по звинуваченню  
в контрреволюційній діяльності та засуджено до 8 років виправних 
таборів. Його дружина О. Войцеховська була депортована на 
спецпоселення до Красноярського краю [9]. 

М. Бурт, уродженець містечка Тузли, серб за національністю.  
В царський період був членом Ізмаїльського земського комітету, почес-
ним піклувальником чоловічої гімназії, почесним наглядачем Ізмаїль-
ського 6-и класного училища, членом губернського відділення 
піклувального комітету про в’язниці. За часів румунської адміністрації 
активно займався підприємницькою діяльністю (мав кілька магазинів),  
в 30-і роки виконував обов’язки міського голови. 11 липня 1940 р. 
М. Бурт був заарештований по звинуваченню в контрреволюційній 
діяльності та в березні 1941 р. засуджений до 5 років ув’язнення  



437 

в таборі. Відбувати покарання М. Бурта відправили на Північ, до 
Воркути, де він невдовзі помер [10].  

Підводячи підсумки вищезазначеного, авторка констатує, що 
арешти та репресії в Південній Бессарабії були одним із засобів 
залякування місцевого населення, а репресивно-каральний апарат – 
добре навчений, як «зліпити образ ворога народу», використовуючи 
традиційні для більшовиків методи доносів, безпідставних звину-
вачень, тортурів. До того ж, для репресій, що проводилися в регіоні 
був характерний національний контекст – саме належність до певної 
національності могла стати причиною арешту або депортації. 

 
Таблиця 1 

Список мешканців Ізмаїлу, репресованих в липні 1940 р. 

№ День арешту, 
причина ПІП Нац. Робота до 

арешту Приговор 

1 2 3 4 5 6 
1 30.06.1940 за 

активну боротьбу 
проти 
революційного 
руху  

Ананьєв  
Петро 
Микола-
йович 

молд. працівник 
сигуранції 

27.03.1942 
розстріл 

2 30.06.1940 за 
активну боротьбу 
проти 
революційного 
руху 

Фелішку  
Петре 

румун заступник 
комісара 
поліції 

помер  
у в’язниці 
(01.1941)  

3 05.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Лосецький  
Лев  
Андрійович 

рос. вчитель 05.06.1941 
5 років ВТТ 

4 07.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Костанко 
Онуфрій 
Сидорович 

білорус власник 
ресторану 
(Ізмаїл)  

05.06.1941 
5 років ВТТ 

5 07.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Костанко  
Петро 
Онуфрійович 

білорус власник 
трактиру 
(Ізмаїл)  

05.06.1941 
5 років ВТТ 

6 07.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Понеску  
Іван  
Федорович 

румун власник 
лісопилки  

05.06.1941 
8 років ВТТ 

7 08.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Смилянович 
Микола 
Опанасович 

серб селянин 28.05.1941 
5 років ВТТ  
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

8 08.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Станков  
Іван 
Федосійович 

болг. власник 
ресторану 
(Ізмаїл)  

28.05.1941 
8 років ВТТ 

9 09.07.1940 
колишній офіцер, 
член румунської 
партії 

Аврамов  
Степан  
Силович  

рос. співробіт-
ник 
фінвідділу 

28.05.1941  
8 років ВТТ 

10 09.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Орловський 
Микола 
Іванович 

укр. нотаріус 
(Ізмаїл) 

05.06. 1941 
8 років ВТТ 

11 09.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Райнов  
Леонід  
Іванович 

болг. адвокат 
(Ізмаїл) 

05.06. 1941 
8 років ВТТ 

12 10.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Георгієв  
Семен 
Васильович 

болг. 
 

без-
робітний 

03.06.1941 
5 років ВТТ 

13 10.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Георгіу  
Іван  
Савич 

румун 
 

без-
робітний 

03.06.1941 
8 років ВТТ 

14 10.07.1940 за 
антирадянську 
діяльність  

Бакєркін  
Іван  
Васильович 

рос. працівник 
банку  

05.06.1941  
8 років 
ВТТ. 
Помер  
в таборі 

15 10.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Данилов  
Іван  
Трохимович 

рос. адвокат 
(Ізмаїл) 

05.06.1941 
8 років ВТТ  

16 10.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Кениг  
Леон  
Леонович 

румун комерсант  
(Ізмаїл) 

05.06. 1941 
8 років ВТТ 

17 10.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Переверзов 
Георгій 
Михайлович 

рос власник 
магазину 

05.06. 1941 
8 років ВТТ 

18 10.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Зубенко 
Григорій 
Михайлович 

рос. 
 

сержант 
поліції 
(Ізмаїл) 

28.05.1941 
8 років ВТТ 

19 10.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Попеску  
Петро 
Андріянович 

румун власник 
трактиру  

28.05.1941 
8 років ВТТ 
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20 10.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Непомнящий 
Микита 
Федорович 

укр. власник 
бакалій-
ного 
магазину 

05.06.1941 
8 років ВТТ 

21 10.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Непомнящий 
Семен 

укр. власник 
великого 
будинку 

Помер  
в середині 
1941  
у в’язниці  

22 10.07.1940 як 
соціально 
небезпечний 
елемент  

Нягу  
Олександр 
Григорович 

румун член 
лібераль-
ної партії 

23.05.1941  
8 років ВТТ 

23 11.07. 1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Бурт  
Михайло 
Михайлович 

серб власник 
магазинів 

29.03.1941 
8 років 
ВТТ. Помер 
у таборі. 

24 11.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Варнайоті 
Микита 
Федорович 

грек торговець 
(Ізмаїл) 

05.06.1941 
8 років ВТТ 

25 11.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Мордкович 
Герш  
Абрамович 

єврей власник 
магазину  

05.06.1941 
8 років ВТТ 

26 11.07.1940 як 
соціально 
небезпечний 
елемент 

Мордкович 
Юліус 
Абрамович 

єврей Співвлас-
ник 
заводу 
«Карпати» 

Разом  
з родиною 
депорто-
вано до 
Казахстану 

27 12.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Гавлицький 
Павло 
Гаврилович 

поляк робочий  
в порту 

07.04. 1941 
8 років ВТТ 

28 12.07.1940 як 
соціально 
небезпечний 
елемент 

Мельникова 
Любов 
Панасівна  

укр. домогос-
подарка  

21.02.1941  
5 років ВТТ 

29 12.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Понеску  
Жан 

румун власник 
лісопилки  

Разом  
з родиною 
депорто-
вано до 
Казахстану 
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30 13.07.1940  Бекер  
Яків  
Ісайович 

єврей власник 
ресторану 
(Ізмаїл)  

Депорто-
вано до 
Південного 
Казахстану 

31 16.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Гаврилович  
Іван 
Михайлович 

рос. касир  
в коопера-
тиві 

05.06.1941 
8 років ВТТ 

32 17.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Константинов 
Сократ 
Іоакимович 

рос. пенсіонер 29.03.1941 
8 років ВТТ 

33 17.07.1940 за 
антирадянську 
агітацію  

Попаємопуло 
Герасим 
Герасимович 

грек кучер 
Ізмаїл-
торгу 

28.02. 1942 
8 років ВТТ 

34 18.07.1940 за 
антирадянську 
агітацію 

Мунтяну  
Надія 

рум. власниця 
аптеки 
(Ізмаїл)  

Депортація 
до Красно-
ярського 
краю 

35 22.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Лавроматис 
Микола 
Христо-
форович 

грек вчитель 05.06.1941 
8 років ВТТ 

36 22.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Трифонов 
Дмитро 
Степанович 

болг. селянин 05.06.1941 
8 років ВТТ 

37 22.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Берфельд  
Ушер  
Беркович 

єврей торговець  
(Ізмаїл)  

05.06.1941 
8 років ВТТ 

38 22.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Кицис  
Конрад 
Соломонович 

єврей директор 
коопера-
тиву 

05.06.1941 
8 років ВТТ 

39 22.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Фішман 
Фридрих 
Соломонович 

єврей власник 
бакалійної 
лавки 

05.06.1941 
8 років ВТТ 

40 23.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Цвиков  
Анфім 
Акакійович 

рос. власник 
ресторану 

05.06. 1941 
8 років ВТТ 

41 27.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Амелін  
Дмитро 
Миколайович 

рос. вчитель 05.06. 1941 
8 років ВТТ 
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Закінчення таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 
42 27.07.1940 за  

контрреволюцій-
ну діяльність 

Кокош  
Афанасій 
Костянти-
нович 

молд. власник 
ресторану 

05.06. 1941 
8 років ВТТ 

43 27.07.1940 за  
контрреволюцій-
ну діяльність 

Каташин-
ський 
Тимофій 
Андрійович 

поляк власник 
цегляного 
заводу  

05.06. 1941 
8 років ВТТ 
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СКЛАДНОСТІ ПІДГОТОВКИ ТОМУ 
«КРИМСЬКА ОБЛАСТЬ» ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО ПРОЄКТУ 

«ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР» У 26 ТОМАХ 
 

О.М. ЧЕРНЯХІВСЬКА, 
начальник видавничого відділу, 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 
(Україна) 

 
14 березня 1963 р. на засіданні Кримського обкому Компартії 

України затвердили склад Кримської обласної обʼєднаної редакційної 
колегії з підготовки тому «Кримська область» 26-томного проєкту 
«Історії міст і сіл Української РСР» (далі ‒ ІМІС), започаткованого  
29 травня 1962 р. постановою ЦК КП України 16/18-з «Про видання 
історії міст і сіл Української РСР». Головою головної редколегії ІМІС 
було призначено Петра Тимофійовича Тронька, заступника Голови 
Ради Міністрів УРСР.  

Згідно з рішенням Кримського обкому КПУ, очолив обласну 
редколегію Іван Сергійович Чирва, секретар із ідеології Кримського 
промислового обкому КП України, а його заступником призначили 
Леоніда Дмитровича Солодовника, секретаря Кримського сільського 
обкому КПУ. Відповідальним секретарем обʼєднаної обласної 
редколегії був Іван Петрович Кондранов ‒ завідувач Партійним 
архівом Кримської області. Редакційну колегію тому затвердили  
у складі 26-ти осіб [1, арк. 3–4].  

Зауважимо, що підготовка видання просувалася на тлі дедалі 
потужнішого руху кримськотатарського народу за повернення на істо-
ричну батьківщину з місць його вимушеної депортації у травні 1944 р., 
мирної боротьби за відновлення національного й політичного рівно-
правʼя і повернення у повному обсязі того, що, «надала Велика 
Жовтнева соціалістична революція, ленінська партія, Ленін» [2, с. 325]. 
5 вересня 1967 р. введено у дію Указ Президії Верховної Ради СРСР 
«Про громадян татарської національності, які проживали в Криму». 
Згідно з ним повністю скасовували всі попередні рішення органів дер-
жавної влади у частині огульних обвинувачень усього кримськотатар-
ського народу у пособництві гітлерівцям, але, послуговуючись дивною 
логікою владної верхівки СРСР, пропонували й надалі утримувати 
депортований народ у місцях його примусового виселення, оскільки він 
нібито там «укоренився». Доручали «Радам Міністрів союзних 
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республік і далі сприяти й допомагати громадянам татарської націо-
нальності в господарському та культурному будівництві з урахуванням 
їх національних інтересів і особливостей» [2, с. 325]. Отже, йшлося про 
часткову, неповноцінну й суперечливу реабілітацію кримськотатар-
ського народу з прикріпленням його до місць «сталого» заслання.  

У травні 1969 р. заввідділу історії міст і сіл Інституту історії АН 
УРСР, відповідальний секретар Головної редколегії ІМІС І.С. Слабєєв 
звернувся до П.Т. Тронька з доповідною запискою «Про загрозливий 
стан з підготовкою рукопису тому «Кримська область» [3]. Йшлося про 
те, що, згідно з державним планом підготовки видання повністю 
готовий рукопис Кримського тому вже мали представити на розгляд 
відділу. Однак повідомлялось, що 6 січня 1969 р. під час вибіркового 
обговорення наданих рукописних матеріалів з’ясували, що більшість 
розглянутих нарисів за науковим й ідейно-теоретичним рівнем не 
відповідали вимогам видання, мали численні істотні недоліки  
й недоробки. Потребували доопрацювання також характеристики 
районів й довідки про села ‒ центри сільрад. І. Слабєєв доходив 
висновку, що «в останні два-три роки авторський колектив і обласна 
редколегія фактично не працювали» [3, арк. 108–109].  

Засадничим недоліком підготовлених нарисів була, за його 
оцінкою, їхня заслабка джерельна база, оскільки облредколегія не 
забезпечила можливість авторам тому ґрунтовно вивчити архівні 
фонди, статистичні збірники, літературу й пресу з кримських 
книгозбірень Сімферополя, інших українських архівів, а також Москви 
й Ленінграда. Як наслідок, у підготовлених нарисах були значні 
хронологічні й тематичні прогалини, а також «поверховість  
у висвітленні багатьох явищ і подій» [3, арк. 109]. Головним недоліком 
він вважав те, що по суті було проігноровано історію корінного 
населення півострова ‒ кримськотатарського народу. Так, у нарисі про 
область була відсутня характеристика внутрішнього розвитку  
й зовнішньої політики Кримського ханства ХV‒ХVIII ст., бракувало  
й загальнообовʼязкової «канонічної» згадки про «прогресивне значення 
приєднання Криму до Росії, яке сприяло розвитку його продуктивних 
сил і ліквідувало вогнище багатовікової турецько-татарської агресії 
проти українських і російських земель» [3, арк. 110], а також не описано 
«благодійний вплив» радянського режиму на життя 
кримськотатарського народу 1920‒1930-х рр. Отже, у тексті цього 
вступного нарису мала бути чітко прописана антитеза: «благодіяння» 
радянського режиму ‒ «невдячність» і «зрада» частини 
кримськотатарського населення. Натомість «Належним чином не 
проаналізований факт зрадництва певної частини татарського населення 
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Криму в роки Великої Вітчизняної війни, яка підтримала фашистських 
загарбників, пішла до них в услужіння…, і автори про нього говорять, 
але ніяких пояснень причин цього ганебного явища не дають. З цим 
погодитись не можна. Причини, що зумовили цей факт, мають бути 
проаналізовані з позицій марксизму-ленінізму, інакше майбутній читач 
не зрозуміє, як все це могло статися, може прийти до невірних 
висновків» [3, арк. 110]. Він пропонував пояснити, що протягом 
двадцяти років радянської влади неможливо було цілком ліквідувати 
велетенські залишки феодальних відносин у середовищі кримських 
татар, потужного впливу на них ідеології буржуазного націоналізму  
й реакційного мусульманського духовенства. А тому ці «контррево-
люційні елементи» лише чекали нагоди для відкритого виступу проти 
радянської адміністрації, розраховуючи використати у власних 
інтересах й народні маси. Звісно, вони робили ставку на допомогу  
з боку ударної сили міжнародного імперіалізму ‒ нацизму. Останній же 
у власних політичних й воєнно-стратегічних планах відводив 
півострову дуже важливе місце. Крим розглядався плацдармом для 
наступу на Кавказ й Закавказзя, Малу Азію й далі на Схід. Тому Берлін 
приділяв особливу увагу «підривній роботі» серед кримських татар, 
спираючись знову ж таки на місцеві антирадянські сили ‒ татарські 
буржуазно-націоналістичні елементи й неодмінно «реакційне» 
мусульманське духовенство. І «ворожим елементам вдалося отруїти 
свідомість деякої, найбільш відсталої частини населення буржуазно-
націоналістичною отрутою» [3, арк. 111].  

Далі І.С. Слабєєв робив спробу обґрунтувати депортаційну акцію 
Кремля 1944 р. потребою гарантувати радянським військам, що 
просувалися на Балкани й у Центрально-Східну Європу, надійний тил, 
оскільки «реакційним мусульманським духовенством» й інші 
«буржуазно-націоналістичні елементи» могли завдати підступний удар 
у спину війську, що наступало. Отже, після визволення Криму 
радянська адміністрація повинна була ґрунтовно перевірити місцеве 
населення, аби виявити й нейтралізувати «зрадницькі елементи»:  
«Але подібна перевірка вимагала багато часу. Враховуючи все це, 
Радянський уряд змушений був піти на крайній крок ‒ переселити все 
татарське населення за межі Криму, щоб тим самим забезпечити 
Червоній Армії надійний тил» [3, арк. 111–112]. Так перекидався 
«місток» до квазіреабілітаційного Указу Президії ВР СРСР від 5 вересня 
1967 р. Автор записки вважав, що у томі «татарське питання» 
треба обов’язково висвітлити, інакше воно «… не залишиться поза 
увагою наших недругів з капіталістичного табору, що подадуть його  
у ворожому для Радянської країни дусі» [3, арк. 110].  
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Обласній редколегії ІМІС «для піднесення рівня роботи над 
томом» пропонувалося вжити низку заходів, у т.ч. для поточної 
допомоги авторам виділити (за прикладом інших областей) 
працівника відділу пропаганди і агітації або відділу науки 
Кримського обкому КПУ, розробити чіткий план-графік підготовки 
тому, переглянути склад авторів тому, максимально залучивши до 
написання нарисів «кращі наукові сили області» [3, арк. 114–115].  

Обласна редколегія ІМІС почасти враховувала ці зауваження, але 
робота просувалася повільно.  

10 листопада 1969 р. питання «Про висвітлення деяких питань 
історії Криму в нарисах історії міст і сіл області» винесли на 
засідання Головної редколегії ІМІС. Основним доповідачем виступав 
голова обласної редколегії, він же секретар Кримського обкому КПУ 
Л.Д. Солодовник, співдоповідачем ‒ куратор тому, старший науковий 
співробітник відділу історії міст і сіл Інституту історії АН УРСР Юрій 
Олексійович Курносов [4, арк. 49]. 

Л. Солодовник оголосив думку обласної редколегії, яка вважала, 
що неможливо виконати всі вимоги, що висуваються щодо широкого 
висвітлення у виданні «проблеми татар, які раніше мешкали  
у Криму». Секретар обкому вважав, що це питання докладно 
висвітлювати не слід, обмежившись лаконічною згадкою у вступному 
обласному нарисі. Він був проти того, аби «пояснювати причину 
переходу татар на бік німецьких окупантів». Причина ‒ пікантність 
поточної ситуації у Криму, де «Зараз ми по цілому ряду моментів 
опинилися у скрутному становищі, коли татари почали переселятися 
до Криму» [4, арк. 49].  

Ю.О. Курносов позитивно оцінив зусилля кримських авторів щодо 
покращення рівня їхніх текстів, але заявив, що «татар треба показати»: 
«Що стосується татар, ‒ це питання принципове, і розходжень у нас не 
може бути» [4, арк. 49]. Аналогічну позицію займав і І.С. Слабєєв.  
У підсумку П. Тронько зауважив, що є дві проблеми у написанні тому. 
Перша ‒ джерельна база й якість нарисів про місцеві населені пункти. 
Друга ‒ «це татарське питання» у контексті висвітлення подій  
1941‒1944 рр. 

27 грудня 1970 р. Головна редколегія ІМІС спрямувала звернення 
щодо ідеологічно правильного висвітлення останнього питання до 
керівників академічних інститутів історії у Києві й Москві (директору 
Інституту історії СРСР АН СРСР, члену-кореспонденту АН СРСР 
П.В. Волобуєву) [5, арк. 3]. Московські історики тривалий час зволікали 
з відповіддю. Так, у вересні 1971 р. Ю.О. Курносов пропонував 
скористатися короткотерміновим перебуванням у Києві П.В. Волобуєва 
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й обговорити з ним принципи висвітлення деяких «складних проблем 
історії міст і сіл Кримської області», зокрема називати чи ні хоча  
б частково імена й справи осіб «татарської національності» ‒ ударників 
праці у промисловості й сільському господарстві, діячів культури  
і мистецтва півострова, або взагалі уникати згадувати їхні імена, а також 
тогочасні події й процеси, «повʼязані з особами татарської 
національності», чи варто писати про тих кримських татар, які у роки 
«Великої Вітчизняної війни проявляли героїзм на фронтах, були 
удостоєні звання Героя Радянського Союзу й т.ін.» [5, арк. 167]. 

Рукопис Кримського тому ІМІС знову обговорювали у відділі 
історії міст і сіл УРСР Інституту історії 17 лютого 1972 р.  
Крім співробітників відділу, у засіданні взяли участь представники 
обласної редколегії: Л.Д. Солодовник (голова), І.П. Кондранов 
(відповідальний секретар), Л.І. Волошинов, Н.М. Долматова та 
Г.А. Яценко [6, арк. 11]. І.П. Кондранов поінформував присутніх, що 
кримські автори вступної статті разом із обласною редколегією 
доопрацьовували текст відповідно до отриманих зауважень, адже 
нарешті отримали із Москви рекомендації стосовно «висвітлення ролі 
кримських татар у роки Великої Вітчизняної війни» [6, арк. 11]. 
Зокрема, «слід показати співробітництво татар з фашистами, їхню 
[кримських татар] жорстокість у період Великої Вітчизняної війни, 
обґрунтувати їхнє виселення з Криму» [6, арк. 12].  

На думку Ю.О. Курносова, головним недоліком обласного 
нарису було написання його не згідно змін соціально-економічних 
формацій, а за визначними місцевостями й памʼятками регіону ‒ за 
лекалами путівників, унаслідок чого випали цілі історичні періоди ‒ 
Лютнева революція, «громадянська війна». Він зауважив загальний 
недолік кримських авторів ‒ кричуще незнання/ігнорування 
української мови, унаслідок чого вони неспроможні прочитати 
опубліковані раніше томи ІМІС, а відтак й побачити, як писати 
потрібний текст за аналогією [6, арк. 12].  

Співробітник відділу ІМІС В.М. Зайцев зауважив відсутність  
в обласному нарисі аналізу «класових відносин» у Кримському 
ханстві, в якому автори побачили лише татар-грабіжників, але ж були 
й творці. Бракувало, на його думку, й згадки про багаторазову 
допомогу кримських татар українському козацтву у боротьбі з Річчю 
Посполитою [6, арк. 12].  

За підсумками обговорення схвалили роботу авторського 
колективу над томом, на редагування передавали приблизно половину 
нарисів, решту (в т.ч. й обласний нарис) повертали на доопрацювання. 
Обласна редколегія зобовʼязувалася повернути виправлені тексти для 
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повторного обговорення у серпні 1972 р. [6, арк. 12]. Однак вона не 
дотрималася й цього терміну. Доопрацювання й корекція кримських 
текстів тривали й надалі.  

Між тим, 26 жовтня 1972 р., зважаючи на наявні наміри 
кримських татар повертатися на історичну батьківщину, було 
ухвалено чергову постанову ЦК КПРС «Про окремі категорії 
громадян, переселених у минулому з місць їхнього проживання в інші 
райони СРСР», якою визнавалося «недоцільним» масове переселення 
вигнанців (насамперед кримських татар) назад.  

Згодом, пояснюючи невихід Кримського тому ІМІС 1973 р.,  
у звіті УРЕ за 1973 р. її Головний редактор М. Бажан пояснював, що 
сталося це «у звʼязку з великою складністю висвітлення в ньому 
історичних аспектів» [7, арк. 12]. Але не лише «кримськотатарське 
питання» загальмувало публікацію регіонального тому. 

Як виявилося, «кримські обласні організації» (обком КП України) 
активно просували російськомовне видання місцевого тому ІМІС, 
відстоюючи свою регіональну квазіросійську ідентичність. Про це 
йшлося у його листі П. Тронька до М.П. Бажана від 12 січня 1973 р.: 
«Шановний Микола Платонович! Від Кримських обласних організацій 
надійшло клопотання дозволити видати том «Кримська область» історії 
міст і сіл Української РСР тиражем 25 тисяч примірників, з них  
22 тисячі російською і 3 тисячі українською мовами» [8, арк. 2] 
(виділення наше. ‒ О. Ч.).  

Проте том «Кримська область» був таки надрукований українською 
накладом 15 тис. прим. Але цілком ймовірно, що саме 1973 р. з регіо-
нальної кримської «ініціативи» народилася владна ідея перевидання 
принаймні частини томів проєкту російською мовою, і першим серед 
них було видано том «Крымская область» наприкінці того ж 1974 р.  

27 вересня 1973 р. рукопис україномовного обласного тому здали 
на складання: усього 87 обліково-видавничих аркушів, 35 карт,  
15 кольорових вклейок та 310 чорно-білих ілюстрацій. Суцільне 
контрольне читання відредагованих нарисів, гранок та верстки 
здійснювали заступник Головного редактора УРЕ доктор історичних 
наук І.І. Компанієць, завідувач редакції ІМІС Головної редакції УРЕ, 
кандидат історичних наук В.М. Кулаковський, старший науковий 
редактор, кандидат історичних наук І.Л. Бутич й керівниця редакційної 
групи В.В. Чигирик. На стадії опрацювання верстки були враховані 
побажання й зауваження секретаря ЦК КП України Маланчука В.Ю., 
працівників відділу науки ЦК КП України, а також ряду наукових 
співробітників Інституту [історії] АН УРСР [9, арк. 6]. 6 грудня 1973 р. 
том було підписано до друку. 
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Отже, проблемні татарські питання було висвітлено авторами 
історико-економічного нарису (вступної частини Кримського тому) 
М.М. Максименком та Г.Н. Губенком [10]. Поряд із значним фактичним 
матеріалом, уперше залученим до презентації локальної історії 
півострова, текст ряснів численними історико-пропагандистськими 
штампами. Звісно, негативно характеризувався національний рух 
кримськотатарського населення та його політичні, репресовані радян-
ською владою лідери 20-х рр. XX ст. За порадами з Москви (Інституту 
історії СРСР) й Києва (секретаря ЦК КПУ з ідеології В. Маланчука), 
кримських татар характеризували негативно: «Здійснювати політику 
грабежу і розбою, терору і насильства над радянськими людьми гітле-
рівцям допомагали татарські буржуазні націоналісти. Вони створювали 
у ряді міст і районних центрів Криму мусульманські комітети. За вказів-
кою гітлерівського командування члени цих комітетів обʼїжджали 
татарські населені пункти, проводячи антирадянську агітацію та вербу-
ючи на службу до фашистів антирадянські елементи. У ряді сіл [...] на 
службу німецько-фашистським окупантам стали сформовані ними  
з татарських націоналістів озброєні роти «самооборони», батальйони  
і каральні загони. Навчали їх гітлерівські інструктори. Окремі загони 
татарських буржуазних націоналістів вже в лютому 1942 р. брали 
активну участь у боях проти Червоної армії на Керченському півост-
рові, гітлерівське командування використовувало їх і на севастополь-
ській ділянці фронту» [10, с. 60]. Автори з цензурних міркувань не 
могли пояснити картину виразної «нелюбові» частини корінного насе-
лення півострова (не лише кримських татар, але й німців, греків та ін.) 
до комуно-більшовицького режиму з його насильницькою колективіза-
цією, системними репресіями й масовим знищенням кримськотатар-
ського й німецького населення, насамперед еліти, включно з духовен-
ством, у роки Великого терору 1937‒1938 рр. й буквально напередодні 
військового зіткнення з нацистською Німеччиною. Та й справжня 
картина й масштаби терору, які умотивовували місцевих мешканців 
принаймні на перших порах на співробітництво з нацистським 
окупантом, були невідомі не лише М. Максименку й Г. Губенку,  
а й більшості обласної, та й Головної редакційних колегій ІМІС [11].  

У тексті вступного нарису читачеві повідомляли, що 2 листопада 
1943 р. з сімферопольского концтабору було вивезено, страчено поза 
містом поблизу с. Нове Будке Сімферопольського р-ну й спалено тіла 
1 200 вʼязнів. Наголошувалося, що «у знищенні радянських людей 
брали участь татарські буржуазні націоналісти, які в роки 
тимчасової німецько-фашистської окупації активно співробітничали 
з гітлерівцями» [10, с. 68] (виділення наше. ‒ О. Ч.).  
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Останнє речення супроводжувало «пояснення», «соромʼязливо» 
винесене у підрядкову примітку. Саме воно було предметом 
кількарічного обговорення в обласній та Головній редколегіях ІМІС, 
кабінетах компартійних функціонерів у Києві й Москві. Зрештою, 
текст отримав такий вигляд: «Весною 1944 р., після визволення 
Криму від фашистських загарбників, в умовах продовження війни, 
татари, які проживали в Криму, були переселені в інші райони країни. 
Факти активного співробітництва з німецькими загарбниками певної 
частини татар були необґрунтовано віднесені до всього татарського 
населення Криму. Ці звинувачення знято Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 5 вересня 1967 р. Татари, які раніше проживали  
в Криму, укоренилися на території Узбецької РСР та інших союзних 
республік, вони користуються всіма правами радянських громадян  
з урахуванням їх національних особливостей і інтересів, беруть 
участь у громадсько-політичному житті» [10, с. 68].  

Проте, залишивши багато питань без відповіді і обмежившись 
лише констатацією, автори вступного нарису розповіли про вже 
нововиявлені злочини й жертви «татарських буржуазних націоналістів». 
Мовляв, у вересні 1970 р. у с. Дубки (так 1948 р. перейменовано с. Нове 
Будке) знайшли раніше невідомі місця масових страт ‒ 98 ям, де вияв-
лено останки понад 3 тис. осіб: «У червні-липні 1972 р. в Сімферополі 
відбувся відкритий процес над катами з 152-го татарського батальйону 
СД, який у роки війни перебував на службі у гітлерівських окупантів. 
Злочинці зазнали справедливої кари» [10, с. 68].  

На шпальтах видання була й специфічна відповідь на запитання, 
поставлені 1971 р. Ю. Курносовим, чи слід згадувати кримських татар, 
які у роки «Великої Вітчизняної війни проявляли героїзм на фронтах, 
були удостоєні звання Героя Радянського Союзу». Серед уродженців 
Криму у томі неодноразово згадано двічі Героя Радянського Союзу 
льотчика Амет-Хана Султана. Натомість у виданні відсутня згадка про 
нього як сина кримськотатарського народу, не кажучи вже про зусилля 
героя війни, спрямовані на реабілітацію і повернення кримських татар 
на історичну батьківщину.  

Виходом друком накладу тому «Кримська область» у січні  
1974 р. було завершено реалізацію україномовного проєкту енциклопе-
дичного 26-томника «Історія міст і сіл Української РСР», що тривала  
12 років поспіль. 
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Полтавський національний педагогічний  
університет імені В.Г. Короленка 

(Україна) 
 
Для держави важливим аспектом її зміцнення та розбудови  

є вивчення історії, культури та популяризація традицій народу, 
національної пам’яті. В епоху глобалізаційних змін, розмивання 
культурної ідентичності гостріше постає потреба у пошуках та 
збереженні історичного минулого. Особливої уваги в даному контексті 
заслуговує постать українського письменника, мовознавця, етнографа, 
фольклориста, історика Олександра Степановича Афанасьєва-
Чужбинського, який відіграв значну роль у збиранні, систематизації, 
популяризації етнографічного матеріалу з традиційної культури 
українського народу. Вчений систематизував, дослідив, опублікував 
значний пласт національної пам’яті українського народу, що  
є неоціненним вкладом в майбутні покоління та розбудову України. 
Тому тема даної наукової розвідки є актуальною. 
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Найповніше видання творів О.С. Афанасьєва-Чужбинського 
вийшло в 1890–1893 рр. у Петербурзі. В 1912 р. полтавський історик-
краєзнавець І. Павловський вмістив його біографію у словник 
письменників і вчених Полтавської губернії. В цьому ж році у Львові 
І. Франко видав збірку «Українські поезії Чужбинського». Відтоді 
його твори, переважно віршовані, друкувалися в збірках, антологіях, 
енциклопедіях української поезії [1, 2, 3, 4, 5]. 1961 р. А. Костенко 
опублікував поезію Олександра Афанасьєва-Чужбинського в збірнику 
«Поети пошевченківської доби». Видавництво «Радянський 
письменник» в 1972 р. надрукувало збірку письменника «Поезії»[6]. 
Творчість Олександра Афанасьєва-Чужбинського досліджували: 
Брега Г. [3], Гнатюк М. [6], Мороз Л. [5], Дзендзелівський Й. [4], 
Горленко В. [7], Іваннікова Л. [8], Іщенко О. [9], Смолій В. [10]. 

Олександр Афанасьєв-Чужбинський (11 березня 1816 р. –  
18 вересня 1875 р.), уродженець села Ісківці Лубенського повіту 
Полтавської губернії (нині Лубенського району Полтавської області)  
з родини дрібного поміщика, якому судилося стати українським  
і російським письменником, етнографом, фольклористом, істориком, 
мовознавцем. Дитинство Олександра Степановича, за словами його 
біографа Петра Бикова, проминуло в селі «на лоні благодатної 
української природи, серед патріархального життя народу, багатого на 
поетичні перекази про хоробре козацтво, славних запорожців» [11]. 
Слухаючи кобзарів-лірників, які прославляли історичне минуле 
українців, люблячи українську пісню, полтавець захопився збором 
фольклору та матеріалів з історії рідного краю, які згодом допомагали 
йому як поетові й ученому.  

У 1829–1835 рр. Олександр Афанасьєв (псевдонім Чужбинський) 
навчався в Ніжинській гімназії вищих наук. Під час навчання зблизився 
з українським письменником Євгеном Гребінкою. Закінчивши 
навчання, через рік розпочав військову службу (1836–1843 рр.), служив 
у Білгородському уланському полку. Перебуваючи на військовій службі 
в Тифлісі (Грузія), Олександр Степанович зустрів німецького поета, 
фольклориста Боденштедта, який згодом видав його збірку українських 
народних пісень «Поетична Україна» (1845 р.) у німецькому перекладі. 
Це стало поштовхом у літературній творчості  Афанасьєва-
Чужбинського, яка розпочалася в 1838 р. публікаціями в «Современ-
нике» та журналі української поезії «Ластівка», який у Петербурзі 
видавав Гребінка. Отримавши тривалу відпустку по службі, він 
повертається до України і плідно займається творчістю. Військовий 
офіцер Олександр Степанович у 1843 р. звільняється зі служби у званні 
лейтенанта [8, с. 27]. Після чотирирічної перерви, в 1847 р. Афанасьєв-
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Чужбинський влаштовується на роботу в кабінет губернатора міста 
Воронежа, де працював редактором газети «Воронезькі губернські 
відомості». Цей крок був спричинений політичною ситуацією в Україні, 
яка склалася після закриття Кирило-Мефодіївського братства. Маючи 
блискучу військову кар’єру, Олександр Степанович більшість свого 
життя присвячує етнографічній діяльності та літературознавству. Він 
брав участь у Проекті Морського міністерства Російської імперії з 
дослідження річок, здійснив етнографічні мандрівки берегами Дністра  
і Дніпра, підсумком яких стали дві книги подорожних нотаток: «Нариси 
Дніпра» і «Нариси Дністра»[12; 13].  

Після повернення з етнографічних експедицій на початку 50-х рр. 
ХІХ ст. Олександр Чужбинський переїхав жити до Петербурга, де був 
інспектором шкіл грамотності, завідував музеєм Петропавлівської 
фортеці, активно займався журналістикою: заснував газету «Петербур-
зький лист» (1864 р.), створив відділ «Журналістика» в газеті «Нєдєля» 
(1867–1868 рр.), редагував «Іноземний вісник» (1864–1867 рр.), «Новий 
російський базар» (1867–1868 рр.), газети «Іскра» (1875 р.), «Новости» 
(1875 р.) [7, с. 100].  

Творча спадщина Олександра Степановича велика – це вірші, 
оповідання, романи, праці з етнографії, мовознавства, публіцистика, 
літературно-критичні статті, переклади. Ряд поезій із збірки «Що було 
на серці» були близькими до народних пісень: «Скажи мені правду, 
мій любий козак», «Ой у полі на роздоллі», «Прощання». Він писав 
російською, українською мовами, а в українській літературі став 
відомим як поет-романтик. Більшість його оповідань, віршів 
присвячені темам провінційного військового життя. Перу письмен-
ника, уродженця з Полтавщини належать етнографічні нариси, записи 
народних дум, повір'їв, історичні нариси «О малорусских думах», 
«Быт малорусского крестьянина», «Нариси полювання в Малоросії», 
«Подорож у Південну Росію» в 2 томах, 1863 р. [7, с. 199].  

ХІХ століття було періодом зміцнення російської імперської влади 
на українських землях, що підкріплювалось науковими, історико-
етнографічними дослідженнями народів, територій Російської імперії. 
Історичні умови наклали свого відбитку на формування світогляду 
українського етнографа. Це сприяло залученню Олександра 
Степановича до роботи етнографічних експедицій, з метою збору 
даних та опису звичаїв, побуту, фольклору українського народу. 
Важливою віхою етнографічної діяльності Олександра Афанасьєва-
Чужбинського стала праця в Комісії для опису губерній Київського 
навчального округу. У 1854 р. в її складі відкрилося відділення 
етнографії, яке стало першим в Україні офіційним науковим осередком 
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з етнографічного вивчення українського народу [8, с. 28], що 
ознаменувало перехід до систематичного збору народознавчих 
матеріалів. Для розгортання цієї роботи Комісія розробила й видала 
першу в українській етнографії Інструкцію по збору етнографічного 
матеріалу. Основними результатами діяльності Олександра 
Степановича в Комісії для опису губерній Київського навчального 
округу стали праці народознавчого характеру, зокрема «Словарь 
малорусского наречия» 1855 р. Кожна з його статей мала 
енциклопедичний характер, була проілюстрована українськими 
прислів’ями, приказками, уривками з народних пісень, – наголошує 
Брега Г. [3, с. 153]. Праця «Быт малорусского крестьянина (переважно 
описував Полтавську губернію) є етнографічним описом матеріальної  
і духовної культури українців. Висвітлення цих феноменів знаходимо  
в нарисі «Общий взгляд на быт приднепровского крестьянина», що  
є стислим історичним нарисом України [8, с. 28]. Автор подає 
спостереження над функціонуванням фольклору (пісень, народного 
епосу) в різних верствах населення та субкультурах, знайомить  
з побутом кріпосних і державних селян, колоністів, розмірковує над 
походженням народної творчості українців. Актуальним на сьогодні  
є сказані ним слова: «Всіма правдами та не правдами можна зробити 
висновок, що Малоросія ніколи не була незалежною, але йому можна 
протиставити суттєві та безсумнівні факти. Між тим, жодне з племен, 
що населяють Російську імперію не потребують, можливо, такого 
захисту проти не виправдених нападів як малоросійське» [9, с. 17–18]. 
Олександр Степанович рішуче заперечував спроби показати українців 
в комічному вигляді, не дозволяв насміхатися над їхньою мовою, пере-
кручувати історію. Він характеризує українців як народ тихий, добрий 
та надзвичайно осідлий, що різко відрізняється від північних сусідів 
типом, мовою, одягом, звичаями, – стверджує О. Іщенко [9, с. 20]. 
Однією з головних праць Афанасьєва-Чужбинського стала «Подорож  
у Південну Росію» у 2 томах (1863 р.). Матеріал для цієї книги 
етнограф зібрав у 1856 році під час участі в етнографічній експедиції  
в Україну, організованої за державний кошт для вивчення побуту, 
звичаїв, промислів, занять населення Придніпров'я та прирічкових 
районів Дніпра і Дністра. Дослідник записував народні пісні, казки, 
прислів’я, збирав старожитності, проводив археологічні розкопки, 
вивчав мову, одяг, житло, знаряддя обробки землі та рибної ловлі, 
історичні та природні пам’ятки, детально описав місто Катерино-
слав [1, с. 88]. Після опису порожнистої частини Дніпра, 
О.С. Афанасьєв-Чужбинський представив детальний опис Нижнього 
Подніпров’я, звертаючи увагу на такі населені пункти: Олександрівськ, 



454 

Нікополь, Берислав, Херсон, Вознесенське, Капулівка, Олешки, 
залишки Олешківської Січі, поселення Нижнього Придніпров'я: Старі 
Кайдаки, Волоське, Микільське-на-Дніпрі, Нікополь, Покровське, 
Грушівка [12, с. 265]. Особливо заслуговує на увагу зацікавленість 
українського етнографа топонімами досліджуваних територій: він 
зафіксував назви 15 островів р. Дніпро, 20 каменів, скель, 40 назв 
низин, оскільки ці землі становили основний осередок українського 
козацтва [12, с. 203]. Із поїздок по Дніпру в 1856 р. Афанасьєв-
Чужбинський кілька разів повертався до м. Катеринослава де 
матеріали етнографічних експедицій оброблялися, систематизувалися 
і готувалися до друку.  

Вагомим напрямком етнографічної діяльності ученого стала етно-
графічно-фольклорна співпраця з Тарасом Григоровичем Шевченком. 
Олександра Степановича Афанасьєва-Чужбинського доля звела  
з Кобзарем 29 червня 1843 р. в с. Мойсівці на балу у поміщиці Тетяни 
Волховської, а такі імпрези «були для Малоросії» своєрідним 
«Версалем». Знайомство відбулося завдяки українському письменнику 
Євгену Гребінці. Тарас Шевченко у цей час збирав матеріали для 
поеми «Кавказ», цікавився життям і побутом горян. На початку жовтня 
1843 р. Тарас Шевченко в селі Ісківці (Лубенщина) відвідує Олек-
сандра Афанасьєва-Чужбинського, разом читають в оригіналі твори 
польського поета Адама Міцкевича. Тарас Григорович неодноразово 
гостював у маєтку Афанасьєва-Чужбинського на Полтавщині в 1845 та 
1846 роках. За свого другого приїзду в Україну в 1845–1847 рр. Тарас 
Шевченко запросив Олександра Степановича до подорожі Лівобереж-
жям [1, с. 153]. Для Афанасьєва-Чужбинського це були роки духовного 
піднесення, які вплинули на формування, його як українського поета  
і народознавця. Подорожі з Кобзарем по Україні збагатили полтавсь-
кого вченого духовно, наблизили до джерел історії і культури україн-
ського народу та підготували до того наукового подвигу, яким стала 
пізніше його двотомна праця. Опис особистих вражень від етнографіч-
ної мандрівки знаходимо в книзі «Поїздка на Дніпрові пороги й на 
Запорожжя», 1858 р., яка дала читачам того часу і залишила нащадкам 
розгорнуту картину життя населення Придніпров’я [12, с. 218]. В ній 
Олександр Степанович заперечує тезу про те, що Україна ніколи не 
була незалежною, не може мати своєї державності. Переконливо 
говорить про українську мову як одну з найдавніших, що лягла  
в основу інших слов’янських мов. По смерті Тараса Григоровича 
Шевченка Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський пише 
вірші: «Не в степу, не на могилі...», «Над гробом Т. Г. Шевченка», який 
був надрукований у журналі «Основа» за 1861 р. [3, с. 153].  
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Олександр Афанасьєв-Чужбинський започаткував літературну 
Шевченкіану своїми поезіями та книгою «Спогади про Тараса 
Григоровича Шевченка», де написав великі за обсягом і глибоко 
емоційні спогади про перебування Кобзаря в Україні [14]. У них  
є відомості, що стосуються історії Шевченкових творів, літературних 
інтересів та суспільно-політичних поглядів поета. В спогадах 
Олександра Степановича знайшли яскраві відображення епізоди, 
пов'язані з перебуванням Тараса Шевченка на Полтавщині, розповідь 
про «Тарасову криницю» в с. Ісківці на Лубенщині. 

Зазначимо, що багата жанрами творча спадщина Олександра 
Степановича Афанасьєва-Чужбинського (10 томів) – проза, поезія, 
літературна критика, публіцистика, мовознавство, етнографія, фолькло-
ристика – і в кожній із них письменник, літературознавець, історик, 
етнограф сказав своє вагоме слово. Основними напрямками етно-
графічної діяльності Олександра Афанасьєва-Чужбинського були збір 
українських старожитностей, систематизація фольклору, звичаїв, 
традицій українського народу, його літературної спадщини.  
Для Олександра Степановича важливим було занурення у глибини 
народного культури, доведення художньої повноцінності української 
мови. Афанасьєв-Чужбинський творчо опрацьовував фольклорні 
балади, використовував фольклорні сюжети у власній творчості.  
Для нього було притаманно – ідеалізація фольклору, пошук «духу 
народу» в усній традиції, творче переосмислення народних переказів  
у власній творчості. Особливим напрямком дослідження етнографічної 
спадщини українців для Афанасьєва-Чужбинського були козацькі 
старожитності, топоніміка. Даному аспекту свої діяльності він присвя-
тив наукові дослідження, зібрав величезний пласт маловідомих і невідо-
мих фактів, доніс їх до широкого загалу. Безперечними здобутками його 
стали – детальні описи народних традицій та побуту жителів 
Подніпров’я, Подністров’я, колишніх теренів козацької України.  

Отже, внесок Олександра Степановича Афанасьєва-
Чужбинського, уродженця з Полтавщини у розвиток й популяризацію 
української літературознавчої, етнографічної та народознавчої науки 
є вагомим та заслуговує на високу оцінку сучасників. 
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мультикультурний дистилят, творений віками співіснування на 
перетині різних етнічних, релігійних, геополітичних інформаційних 
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полів. Модус буття населення Галичини детермінований умовами 
поліетнічності та взаємодією т. зв. «паралельних» світів української 
(русинської), гуцульської, польської, пруської, австро-угорської, 
єврейської, караїмської та циганської культурних спільнот [4, с. 386]. 

Кожна етнокультура, що проживає на території Галичини сусідує 
з іншими культурами. У такі ж культурні, релігійні зв’язки вступає  
і сама Галичина, оскільки знаходиться на перетині між католицизмом 
та православ’ям, Заходом і Сходом. Галичина як культурна зона 
перетину та взаємонакладання цих світів з віками «наростила» 
особливий тип «гібридної» свідомості, в якій, попри усвідомлену 
поліетнічну складову численні етноси, релігії та культури 
характеризуються гармонійним співіснуванням. 

Саме етнокультурний простір міста Станіславів (тепер Івано-
Франківськ) з його атмосферою типового міста часів Галичини кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. Австро-Угорської імперії виконує креативну 
функцію, надихає письменницю до художньої інтерпретації культури, 
звичаїв, традицій, релігійного та повсякденного життя етносів, які  
з тих чи інших причин проживають на території Галичини кінця XIX – 
початку XX ст. та неначе «варяться в одному котлі». 

Український літературознавець, перекладач, есеїст, перекладач та 
культуролог Юрій Прохасько зазначає, що «переважна більшість 
тогочасної культурної продукції Галичини з’являлася на тлі більш-
менш виразного наміру кожної культури піднестися над суто 
галицьким культурним обрієм – до якоїсь більшої, показовішої 
культурної єдності, що її мислили переважно і як властиву, і як 
власну, а в кожному разі важливішу від галицької. Галицькі німці 
розуміли себе як частину «культурної німецької нації», галицькі 
ортодоксальні євреї – як частину народу у вигнанні, галицькі поляки – 
як частину зруйнованої Речі Посполитої, яка колись конче мала  
б відродитися, галицькі ж українці – як «частину великого 
багатомільйонового народу». Такими були загальні історичні 
тенденції – й великі історичні стереотипи» [3, c. 7].  

У процесі написання роману «Фелікс Австрія» Софії Андрухович 
допомогли численні історичні монографії, нариси та спогади, тому  
в книзі відбилися найрізноманітніші джерела: від листів митрополита 
Андрея Шептицького своїй матері до номерів газети «Kurjer 
Stanisławowski» за народилася та жила в Станіславові, дають змогу 
яскравіше та повніше описати етнокультурний простір Галичини 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

У романі «Фелікс Австрія» авторка не занурюється у сприймання  
і розуміння світу кожної з національностей, педантично не описує 



458 

узагальнені характери кожного з етносів, не прагне знайти між ними 
відмінності, особливості їхнього світогляду чи показати читачам їхню 
національну картину світу. Радше йдеться про поверхове означення 
русинів, поляків, німців, євреїв та ін., вловлення зовнішніх рис їх 
характеру, замилування окремими національними атрибутами, але аж 
ніяк не посутній аналіз цих етносів. Важливіше витворити 
узагальнений образ мультикультурної Галичини, аніж змалювати 
окреме обличчя кожної з націй, що веде до певного імагологічного 
схематизму творів [4, с. 389]. 

У самому творі С. Андрухович зазначає, які етноси проживали на 
території Австро-Угорської імперії, до складу якої входила Галичина  
з містом Станіславів у кінці ХІХ – початку ХХ ст. «…він пішки долає 
Австро-Угорську імперію: Королівство Галичини та Лодомерії  
з Великим князівством Краківським і князівствами Освенцима і Затору, 
населене небаченим розмаїттям етносів – русинами, поляками, німцями, 
вірменами, євреями, угорцями, циганами, липованами, але найдужче – 
нещасним селянством, яке ще не встигло повністю оговтатись від 
кріпацтва…» [1, с. 127].  

Найбільше літературних стереотипів у романі втілюються саме  
в образах євреїв. Власне єврейська спільнота у галицькому 
міжетнічному діалозі орієнтувалася на обмежені контакти  
з суспільством, які, однак, не порушували спірних проблем культури  
й релігії [5, с. 118]. Ось як авторка їх описує «…Весело бавились, 
кажуть, наші євреї у своєму клубі. Як завжди, королевою балу обрали 
пані докторову Естер Функельштайн – і справедливо: коли висока пані 
докторова проходить вулицею, немає жодної людини, яка б не 
обернулась, не зупинилась, не задивилася вслід…» [1, с. 7];  
«…З-за гори мішків виходить молодий чоловік – напевно, син сонної… 
Щось образливе та принизливе світиться в його очах, хоча м’ясисті 
яскраво-пурпурові губи й розтягнулись у приязній усмішці. Але я, 
замість того, щоб розвернутись і піти геть, стою, наче вкопана, нездатна 
відірвати погляду. Велвеле, король риб із шапкою смоляного волосся, 
присідає над мідницею, спритним рухом виловлює першого-ліпшого 
лина і показує мені... [1, с. 48]; «…старий пожовклий дід – Фейґл 
Крохмаль, батько Цофії, справді схожий на птаха чи радше його 
опудало: кістлявий ніс, впалі щоки, завжди заплющені очі – ніколи не 
відомо було, спить дід чи ні, чи, може, вирушив уже назавжди до 
Небесного Єрусалима... Я завмерла над ним, намагаючись розгледіти  
в пейсах та бороді, які лежали на старечих грудях, бодай натяк на 
подих [1, с. 153]. І якщо до початку ХХ ст. образ єврея в українській 
літературі змальовувався стереотипно, то вже на початку ХХ ст., 
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відбулося, як зауважує Г. Грабович, «відкриття, що єврей може 
викликати співчуття як багатостраждальна людина», яке «втілилося  
в низці творів, що з’явилися на зламі століть» [2, c. 233].  

Торкаючись єврейської тематики, не можна забувати про найголов-
ніший рід занять тогочасних євреїв – торгівля або кравецтво. Описуючи 
тогочасний базар або магазин авторка, не згадує нікого з представників 
інших етнічних спільнот окрім євреїв «Нарешті я підходжу до великих 
оцинкованих мідниць із живою рибою. Над ними сидить велика грізна 
єврейка і спритно плете шкарпетку на довжелезних спицях…» [1, с. 47]; 
«Баумелі живуть неподалік від єврейської лазні… Тут і людям не дуже 
вистачало місця, але дивним чином вся вуличка виявилась заповненою 
возами, навколо яких кипіло життя: там щось знімали й виносили,  
а туди, навпаки, завантажували; з одного боку лунала сварка,  
з другого – сміх, і всюди щось пропонували та продавали…  
Ми опинилися в серці єврейського кварталу… [1, с. 152]; «Кімната, до 
якої ми зайшли, служила Баумелям за крамничку. Тут вони продавали 
тканини і готовий одяг, який пошив батько родини, Мордехай-Лейба 
Баумель, а ще – мереживо, «шпаніше арбайт», яке плели всі сестри (а їх 
було семеро) та мати» [1, с. 153]. Отже тут простежуються найяскравіші 
риси менталітету євреїв.  

Саме євреї та німці на відміну від інших етносів, згаданих у романі, 
характеризуються ще однією вагомою рисою, а саме здатністю до 
згуртованості та єдності «… отець Йосиф розсудливо відповів, що 
українцям завжди бракувало згуртованості – і як тут не захоплюватись 
прикладом наших німців чи євреїв. Ось, скажімо, цього місяця  
в їхньому театрі стараннями сіонських гендлярів відбулась вистава, 
прибуток від якої призначено на підтримку румунських євреїв, які – 
голодні, холодні й переслідувані – втікають із рідного краю, щоб 
шукати долі за океаном!» [1, с. 60]. 

Найбільш вагомою ознакою, що характеризує мультикультуралізм 
роману «Фелікс Австрія» – це багатоконфесійність Галичини, де поряд 
з християнством (православ’ям та католицизмом) безтурботно та 
мирно існує юдаїзм. У романі можемо спостерігати релігійну лексику 
як на позначення релігійних посад представників тих чи інших 
конфесій, назви ритуалів та ритуальних обрядів, так і релігійні 
глютоніми. Наприклад: «…Назустріч мені йдуть молоді рабини  
у чорному вбранні з лискучого сатину, з-під якого разять очі білизною 
снігові смуги шкарпеток; на головах у них – ярмулки, оторочені 
лисячим хутром… Дехто зосереджено молиться, то здіймаючи руки 
догори, то притискаючи долоні до стіни синагоги…» [1, с. 47];  
«…з костелу Святої Анни в Озерянах зник остенсорій…,  
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в Микулинцях, де щойно після пожежі відновили храм, розчинились  
у повітрі дві золоті патени. Тільки напередодні священик із дияконом 
таємно сховали тарелі до кованої скрині…, рабе Давид Моше… пові-
домив про зникнення з таємних сховків Старої синагоги срібної цукер-
нички на гнутих ніжках та прикрашеної рослинним орнаментом для 
зберігання плоду етрог…, коли з синагоги у Бродах зникли старовин-
ний кіддушний келих, ханукія з золотим левом, що іде, та яад, прикра-
шений смарагдом…» [1, с. 8–9]; «Ти ж п’ять хвилин тому розмовляв із 
Іциком, він поніс мезузу до сойфера» [1, с. 153]; «…на час свята 
Суккот ця веранда слугувала родині суккою…» [1, с. 154]; «…І рімо-
німи, й торашилди, і яади... А в Житомирі з бет-кнесету вкрали корону 
Тори…«Печете леках, пані Баумель? – запитую я.»…і красивий мізрах 
з оленями…; …приглядається до того нового темплю; … з нього мав 
би вийти такий хороший меламед…»; …носитиме пейси і бороду і не 
зрадить талес і тфілін…» [1, с. 154–155]; «Велвеле з матір’ю ще досі 
читали по ньому каддіш…» [1, с. 156]; «…казав мені отець Йосиф: 
життя – для того, щоб служити Богу…»; «…прийшла до їмості рано-
вранці …»; «…читали всю ніч наді мною Псалтир» [1, с. 157]; 
«…пастор мовчки дивився їм услід…» [1, с. 22]; «…заходити до кірхи, 
слухати проповідь пастора про блудного сина…» [1, с. 24]. 

Найпоказовішим моментом переплетення культур у Станіславові  
є сцена, коли німець за походженням доктор Анґер бере на виховання 
після смерті батьків разом зі своєю дочкою русинку (українку) 
Стефанію Чорненько. Протягом усього твору Стефанія не вважає себе 
рівною Аделі (дочка доктора Анґера) хоча обидві виховуються  
в одних і тих самих умовах, відвідують одну й ту саму школу.  
Все життя Стефанія віддає служінню Аделі, виконанню її примх. 

Найтиповішим представником культури русинів-українців у творі 
постає Петро, чоловік Аделі. Його авторка описує як працьовитого, 
інтелігентного, рішучого чоловіка, який тримає слово та стоїть на 
своєму. «До роботи Петро завжди був спраглий, як до жаданої 
жінки…» [1, с. 32]; «Петро нікуди не відступився, як стояв твердо обома 
своїми кам’яними ногами на землі…» [1, с. 36]; «Зазвичай із чоловіками 
Петро стає холодним і гострим, як сталеве лезо… До жінок він 
поблажливіший…» [1, с. 40]. Ось як сприймають Аделя та її батько 
доктор Анґер – німці за походження – Петра: «Хоча й українець,  
у ньому більше аристократизму та гідності, ніж у будь-якому чолові-
кові, якого мені доводилось зустрічати» [1, с. 178]; «Її наречений – 
русин, але такого аристократизму, як у нього, я не зустрічав майже ні  
в кого у своєму житті» [1, с. 181]. 
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Українсько-польські культурні взаємини можемо спостерігати 
через давню пісню, «Народний гімн за гаразди Короля», яку чула 
Стефа від старого дідуся: 

«Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki 
Otaczał blaskiem potęgi i chwały 
I tarczą swojej zasłaniał opieki 
Od nieszczęść, które przywalić ją miały. 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, 
Naszego Króla zachowaj nam Panie!» [1, с. 78]. 
або через молитву, якої Стефи навчила сестра Аполінарія  

в школі: «Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela 
nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego 
Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest 
zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, 
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, 
współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało... [1, с. 83]. 

Отже, полікультурність та національна мозаїка Галичини, що 
відбилися у романі «Фелікс Австрія» тісно пов’язані із трактуванням 
Австро-Угорщини як «золотого віку» історії та Франца Йозефа як 
«татка» народів. Як ми бачимо з уривків авторка твору жодним чином 
не показує зверхність однієї етнокультури над іншою. Авторка 
ігнорує політичні проблеми та утиски, а подекуди замовчує і між-
етнічні конфлікти, створюючи таким чином міф «щасливої Австрії». 
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У період 1908–1912 років на теренах Причорномор’я спостеріга-

лось особливе соціальне явище, яке згадується як Балтський рух або 
балтський психоз. Епіцентром його був балтський православний монас-
тир, а географія поширилась на три губернії – Подільську, Бессарабську, 
Херсонську, – поступово охоплюючи інші регіони, разом із північно-
західною частиною Російської імперії. Відомо, що масові психічні 
явища були та залишаються в історії людства постійним супутником 
переламних періодів розвитку суспільства. Ще на початку ХХ століття 
вони періодично виникали переважно на релігійно-ідеологічному 
ґрунті [1]. Якщо ці події супроводжувались зміною свідомості у значної 
кількості учасників, вони визначались як масовий психоз.  

У виникненні масових психічних явищ визначну роль відіграє 
явище психологічної індукції [2]. Явище психічної індукції є нічим 
іншим як відлунням психоемоційного стану значимої людини у життє-
діяльності індуктора. Принципове значення для формування індукції 
мають довіра до індуктора та безперечна повага. Особливим впливом із 
огляду на формування психічної індукції мають так звані харизматичні 
особистості. Ієромонах Інокентій (Іон Левізор) без сумніву до цієї 
когорти належав (фото 1). Саме харизматичні особистості здатні 
формувати (наводити) психічну індукцію на великі мікросоціальні 
групи (у нашому випадку – це віруючі). Відтак у середовищі віруючих 
за механізмом ланцюгової реакції відбувалось поширення первинного 
впливу Інокентія. Кінцевим продуктом такого процесу був комплаєнс 
між вірянами та їхнім лідером. При цьому комплаєнс носив 
деструктивний характер, оскільки послідовники Інокентія відчужували 
своє майно, копали криниці та підземні монастирі замість виконання 
своїх звичних дій сільськогосподарської спрямованості (фото 2). 
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Фото 1. Ієромонах Інокентій (Іон Левізор) 

 

 
Фото 2. Уявлення про божественне походження  

серед прихильників його віри 
 
Нами детально вивчено так званий Балтський рух 1908–1912 років 

на релігійному ґрунті, який призвів до вагомих економічних та 
медичних наслідків та супроводжувався критичним навантаженням на 
Костюженську психіатричну лікарню біля Кишинева, у яку 
госпіталізовано більшість хворих на розлади психіки та поведінки.  

Мета дослідження – вивести з даного конкретного історичного 
феномену провідні закономірності масових рухів, визначити 
специфічні риси саме Балтського руху. Джерелами для проведення 
дослідження були історичні документи, свідчення учасників та 
послідовників віровідступницької доктрини ієромонаха Інокентія, 
праці лікаря психіатра Анатолія Коцовського, сучасника та дослідника 
Балтського руху, художня проза, у якій збережено та простежено 
хронологічний порядок подій (насамперед, роман «Голгофа» Леся 
Гоміна) та деякі інші, менш значимі джерела (фото 3).  

Економічні наслідки полягали у тому, що була значною мірою 
зруйнована інфраструктура на тих сільськогосподарських територіях, де 
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епідемія набула значного поширення ( Бессарабська, Подільська та мен-
шою мірою Херсонська губернія). Медичні наслідки були серйозні-
шими та виявились у тому, що у психіатричні лікарні (насамперед  
у Костюженах) поступила на лікування велика кількість хворих на різні 
психічні розлади, насамперед, конверсійні (істеричні), які формувались 
за механізмом індукції. Зазвичай проповідники нових релігійних культів 
та поглядів використовують найбільш уразливу рису характеру вірян,  
а саме, прагнення до збереження здоров’я. Ієромонах Левізор не тільки 
проповідував, але й займався лікуванням різноманітних захворювань із 
безпліддям включно. Інколи йому, насправді, вдавалося досягти 
вражаючих результатів «лікування», що було пов’язане насамперед із 
функціональним характером розладів, де психологічний чинник відіграє 
суттєву саногенетичну роль. 

 

 
Фото 3. Обкладинка дослідження балтського руху  

професором А.Д. Коцовським 
 
Встановлено низку причин виникнення та поширення балтського 

руху (психозу – за А.Д. Коцовським ).  
По-перше, це – наявність харизматичної особистості, якою був 

ієромонах Інокентій (Іон Левізор із села Кесеуць). По-друге, це 
обов’язкова присутність сакральної жертви – отця Феодосія, пізніше 
канонізованого церквою. Значну роль відіграли низький культурний 
рівень сільського населення Бессарабії та поширення постійного 
вживання вина мешканцями сіл та малих міст.  

Психологічно значимими чинниками було централізоване управ-
ління духовним життям регіону з боку Московського патріархату, який 
ігнорував особливості місцевого менталітету, проведення церковних 
заходів на незрозумілій для простих людей старослов’янській мові,  
у той час, коли Інокентій, священик молдавського походження, говорив 
із людьми зрозумілою їм мовою. Не слід також ігнорувати досить 
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низький загальнокультурний рівень мешканців оточуючих Балту сіл та 
постійне вживання ними вина з гібридних сортів винограду, яке саме по 
собі викликає енцефалопатію через високий вміст сивушних масел. 

У висновку зазначимо, що особливо в 1913 р. у Балті набрав 
особливої сили сектантський рух інокентіївців. Про засновника  
і головного куратора секти (а пізніше і «представника Святого духа на 
Землі») преса писала так:  

«Він (Інокентій) займається відчитуванням біснуватих в присут-
ності великої кількості народу і криками цих одержимих, які прослав-
ляють його, набуває серед темної маси народу славу святого провіс-
ника і цілителя. Промовляючи заклинання, будь-які загрози, допуска-
ючи загальну відкриту сповідь, ієромонах Інокентій доводить багатьох 
до хвороби і несамовитості». В сучасному світі, коли ідеологічна 
складова особливо важлива і впливає на багато політичних, соціально-
економічних аспектів, необхідно приділяти особливу увагу психо-
емоційному стану людей і як похідної – їх релігійної належності. 
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У статті досліджено український національно-визвольний рух 

1940-50 рр. на прикладі родини одного з авторів, що дало змогу 
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встановити зв’язок окремого індивідууму й загальнодержавних 
процесів, їх масштабність та масовість. Використано джерела з фондів 
ГДА СБУ, збірники наукових праць та документів, періодичні видання, 
а також документи з особистого архіву родини автора. 

Останнім часом діяльність учасників українського національно-
визвольного руху (далі – УНВР) 1940-х – 1950-х рр. висвітлювалася  
в значній кількості наукових публікацій і в пресі, що свідчить про 
посилення інтересу до визвольної боротьби за незалежність  
і є важливим кроком для подолання стереотипів та міфологем 
радянської доби. Проте, й досі все ще відчувається брак документів, 
зокрема особистісних, персональних, які пролили б світло на 
найважливіші сторінки історії УНВР. Це пояснюється тим, що 
більшість його учасників загинули або вже померли, чимало документів 
підпілля не збереглися, а деякі з них ще досі не оприлюднені. 
Маловивченими та маловідомими залишаються біографії та діяльність 
окремих особистостей, зокрема, прадіда автора. 

Метою статті є розкриття на прикладі історії однієї родини 
змісту, характеру, масовості, значення, масштабності опору 
українського народу проти репресивно-каральної системи та боротьби 
за незалежну Українську державу. 

Серед безпосередніх учасників національно-визвольної боротьби 
є члени родини автора статті, які внесли свій вклад для відновлення 
незалежності України, та яких не оминули масові репресії, розгорнуті 
радянською тоталітарною системою. 

Прадід Наталлі Шевчук, авторки статті – Іван Шукатка («Сомко»), 
син Юрка та Параски, народився 17 вересня 1921 р. у селі Побук 
Сколівського району Львівської області [5, с. 264, 357]. Його діяльність 
висвітлена в опублікованих матеріалах історика Г. Дем’яна, який  
з відновленням незалежності займався виключно дослідженням 
боротьби ОУН і УПА 1920–1960-х років, оскільки, як стверджував він 
сам, «ніколи національно-визвольний рух не був настільки добре 
підготовленим, організованим; ідейно, політично, юридично  
і програмово обґрунтованим, масовим, тривалим і героїчним» [6].  

Якщо молодь у діяльності І. Шукатки найбільше приваблювала 
романтика героїчних пригод і готовності до самопожертви, то люди 
середнього і старшого віку, а також його ровесники глибоко поважали 
«Сомка» за начитаність, послідовність, принциповість, 
передбачливість і розважливість у налагоджуванні й проведенні всіх 
видів організаційної підпільної роботи та збройної повстанської 
боротьби. Від батьків-хліборобів Юрія та Параски Соловій хлопець 
перейняв працьовитість і притаманну бойківським верховинам 
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наполегливість, що в боротьбі за досягнення омріяної мети в багатьох 
переростала в дивовижну витривалість, доведену аж до цілком 
виправданої впертості. Сприяло цьому й шкільне виховання. 
Початкову освіту здобув у рідному с. Побуці, де закінчив п'ять класів. 
У 1939–1940-х роках продовжував навчання у сільськогосподарській 
школі в с. Черниці, а згодом у Бережниці біля Стрия, куди було 
переведено цей освітній заклад. Повний курс такого хліборобського 
вишколу тривав три роки. До навчання юнак ставився, як згадує його 
ровесник і односелець, учасник повстанського руху Михайло Босяк, 
дуже сумлінно. Набуті теоретичні знання майже відразу застосовував 
у рільничій практиці. Серйозно готувався стати добрим і знаючим 
хліборобом. Але на перше місце в його житті висувалася 
загальнонаціональна проблема [3, с. 5].  

Ще 1930 року в с. Побуці виникає осередок ОУН. До Організації 
ОУН Шукатка «Сомко» вступив 1944 року. Через короткий час його 
призначено окружним референтом пропаганди. Цю функцію 
виконував до весни 1945 р., а відтак став районним провідником 
теренової мережі ОУН Стрийщини. Брат повстанця Володимир 
старанно позаписував відгуки і спогади людей, які мали нагоду знати 
і спілкуватися з Іваном Шукаткою «Сомком». Так, О. Галій, зокрема, 
свідчить, що до «Сомка» горнулися молоді люди, хлопці і дівчата, усі 
ставилися до нього з повагою. Не забули мешканці Стрийщини і тих 
зібрань, на яких «Сомко» виступав із такими зворушливими 
промовами, що у слухачів на очах бриніли сльози. Майже всі, кому 
випала нагода знати його, відзначають такі суттєві риси характеру, як 
принциповість, вимогливість, уважність, доброзичливість  
і справедливість. Відомо, що «Сомко» вів багатогранну діяльність у 
підпіллі, укладав тексти летючок, різноманітних розпоряджень та 
інструкцій, працював і над звітами тощо. Кожен день його 
повстанського життя був ущерть заповнений корисними для нації 
справами. Ворог знав про це і докладав сил, щоб якомога скоріше 
знищити його. Чотири роки підпільник залишався для радянських 
спецслужб невловимим [3, с. 5].  

Один із сучасників М. Клепуц (1935 р.н. с. Побук Сколівського р-
ну Львівської область) повідомляє, що «Сомко» «настільки був 
ерудованим, працездатним, що міг друкарці диктувати доповідь та 
одночасно проводив ще якусь роботу…, три роботи одночасно міг 
робити…, кілька разів були випадки, коли збирав людей і вимикалося 
світло, то він ще дві години говорив… був дійсно 
високоосвіченим» [4].  
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На підставі архівних відомостей нами встановлено, що станом на 
20.09.1946 р. на районний провід ОУН (7 осіб) була наявна агентурна 
справа «Врагі» [2, с. 617, 626, 709, 713]. Як вбачається з листа управ-
ління КДБ у Львівській області, який досліднику Р. Хоменцю вдалося 
відшукати в державному архіві Львівської області, І. Шукатка був 
ліквідований військами і опергрупою МДБ 4 травня 1947 р. в с. Корчу-
нок-Пашавський на Стрийщині. У виписці з доповідної записки про 
результати роботи Стрийського МО МДБ за період з 20 червня до  
20 липня 1947 р., знайденій у цьому ж архіві, йдеться про те, що усу-
нення «Сомка» спровокувало втрату всіх зв’язків між оунівцями, багато 
з яких після цього перейшло у глибоке підпілля [7]. Хоча насправді, як 
стверджує Г. Дем’ян, перебуваючи в оточенні, 5 травня 1947 р., щоб не 
потрапити живим до рук ворога, І. Шукатка пострілом у скроню із 
власної зброї по-геройськи закінчує своє славне життя [3, с. 5].  

«Наша нація оспівала героїзм ОУН–УПА в тисячах неповторних 
пісень», – наголосив Г. Дем’ян у своєму виступі на сьомій сесії 
Верховної Ради України 20 червня 1997 р. [8, с. 84]. Образ «Сомка» 
також увійшов до народного фольклору: 

«Як в вівторок на Уговні сталась хуртовина, 
Віяв вітер, гнулись верби, спала Україна. 
Там вечеряв у Катрусі друг наш славний «Сомко», 
Котрий нищив всю босоту, казав бить їх ловко. 
В ту хвилину біля хати пси загаркотали, 
А босота, мов та хмара, хату обступала. 
А Катруся вийшла з хати, стала близь криниці, 
Но босота, мов сарана, злапала ї' в кігті. 
Вона вирвалась, скричала і вбігла до хати: 
«Друзі славні, – закричала, – треба відступати!» 
Тут наш славний друг-провідник почав в них стріляти, 
Но «емпій» йому затявся, мусів відступати. 
Вони прийшли над криївку і стали кричати: 
«Гей, бандери! Руки вверх! Треба ся здавати». 
Аз криївки чути голос: «Ми не піддамося. 
Краще смерть за Україну – життям клянемося!» 
Погас крик і шум, і галас, стріли замовчали, 
Розірвалися гранати – друзі повмирали. 
І загинув син Вкраїни – ми з ним будем жити 
I повіки, вічні віки у серцях носити». 

Нині на місці загибелі Івана Шукатки («Сомка») та ще двох його 
соратників – Матвія Мельника та Василя Рудника [5, ст. 357] 
встановлено хрест та пам’ятний знак. 
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За «зв’язок» із І. Шукаткою («Сомком»), допомогу продуктами 
харчування учасникам формувань ОУН-УПА прабабуся – Воробець 
Уляна Омелянівна, уродженка с. Сихів Стрийського району 
колишньої Дрогобицької області, мешканка с. Вугільне була 
засуджена на підставі ст. 20-54-1 «а» КК УРСР та ст. 54-11 КК УРСР 
на 10 років у ВТТ із поразкою в правах на 5 років та з конфіскацією 
усього майна. На підставі ст. 1 Закону Української РСР від 17 квітня 
1991 року «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» 
була реабілітована [1, арк. 39, 40, 170, 171, 179-180, 185, 288–289].  

Отже, активна боротьба сотень тисяч українських повстанців за 
незалежну Україну, серед яких був і Іван Шукатка («Сомко»),  
і зв’язкова Уляна Воробець була логічним продовженням попереднього 
періоду визвольної боротьби 1917–1920 рр., та стала передумовою для 
розгортання національно-демократичного руху кінця 1980-х – початку 
1990-х рр., який завершився відновленням незалежності України, 
тридцяту річницю якої будемо святкувати незабаром. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОЇ  
ГУБЕРНСЬКОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ КОМІСІЇ У 1920–1921 рр. 

 
О.Г. ШИШКО, 

докт. іст. наук, доц., 
Одеська національна академія харчових технологій 

(Україна) 
 
Протягом березня-грудня 1920 р. відбулось 67 засідань колегії 

Одеської губернської надзвичайної комісії (ОГНК), на яких було прий-
нято рішення про розстріл 1551 особи. Загалом у цьому році відбулось 
80 засідань колегії, відповідно на 8-ми засіданнях розглядались 
організаційні питання, а на п’яти засіданнях, які відбулись у лютому-
березні, розстрільні рішення не приймалися. Табл. 1 демонструє цей 
загальний показник смертних вироків у місячному розрізі. 

Протягом 1921 р. відбулось 56 засідань колегії ОГНК, на яких 
було прийнято 1393 розстрільних рішення. Табл. 2 так само 
демонструє цей загальний показник застосування вищої міри 
покарання у місячному розрізі. 

В обох таблицях звертає на себе увагу той факт, що кількість смерт-
них вироків значно зростає у другій половині року. Щодо 1920 р., то тут 
це, зокрема, можна пояснити тим, що діяльність ОГНК розпочалась на 
початку лютого, а смертні вироки почали застосовуватись колегією 
наприкінці березня. Що стосується 1921 р., то, як видно з обох таблиць, 
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«активність» колегії ОГНК різко зменшилась у грудні 1920 р. і тривала 
до липня 1921 р. Прямих свідчень щодо причин зменшення цієї актив-
ності немає, можна лише висловити здогад про те, що це було пов’язано 
з переосмисленням наслідків «першого комуністичного штурму», який, 
зокрема, призвів до різкого зростання незадоволення політикою радян-
ської влади у робітничому середовищі. Ще одним суттєвим зменшенням 
рівня розстрільних рішень став фактор амністії, коли смертні вироки 
замінювались ув’язенням до концтабору, або, навіть, і звільненням з-під 
варти. У той же час привертають увагу показники щодо окремих місяців. 
Так, у 1920 р. таким місяцем став жовтень, коли тільки 28 жовтня 
колегія ОГНК постановила розстріляти 100 осіб у справі білогвардій-
сько-польсько-петлюрівської підпільної організації. Стосовно 1921 р. 
такими місяцями стали листопад і грудень, коли у справах підпільних 
петлюрівських організацій – Вознесенської, Тираспольської, Одеської, 
Первомайської та Української підпільної повстанської організації, яка 
діяла у м. Балта та Балтському повіті, колегією ОГНК було прийнято 
рішення про розстріл відповідно 56, 29, 60, 125, 224 осіб. 

Отже, петлюрівці, білогвардійці та поляки (йдеться про тих 
поляків, які були обвинувачені у причетності до діяльності «Польської 
організації військової») були серед тих категорій осіб, на яких було 
спрямоване вістря політичного терору більшовицької влади. Звичайно, 
перелік обвинувачень був набагато ширшим, їхній також не повний 
перелік демонструють наступні таблиці. Відповідно табл. 3 охоплює 
період березня-червня 1920 р., табл. 4 – другої половини 1920 р., 
табл. 5 – першої половини 1921 р. і табл. 6 – другої половини 1921 р. 

Отже, як демонструють ці таблиці, «підпільні петлюрівські 
організації» опинились в епіцентрі політичного терору більшовицької 
влади у перші місяці діяльності ОГНК у 1920 р. та на завершальному 
етапі існування ОГНК у другій половині 1921 р. У першому випадку це 
було пов’язано з наростанням кампанії боротьби з «петлюрівщиною», 
активна фаза якої розпочалась в Одеській губернії у травні 1920 р.  
А у другому – з підготовкою та поразкою Другого зимового походу. 
Причому найбільш чисельним показник жертв став у грудні 1921 р., 
тобто вже після поразки цього походу, що стало ще одним 
підтвердженням тези про те, що «історично терор застосовувався 
переможцем до переможеного супротивника» [1, с. 17]. Сумарно за 
період 1920–1921 рр. колегія ОГНК постановила розстріляти 657 осіб за 
приналежність до «підпільних петлюрівських організацій», що склало 
22,3% від загальної кількості страчених осіб. Для порівняння за 
приналежність до різного роду підпільних контрреволюційних 
організацій колегія ОГНК винесла смертні вироки 199 особам, що 
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склало 6,8%. Окрему категорію обвинувачень складає справа підпільної 
білогвардійсько-польсько-петлюрівській організації, про яку мова йшла 
вище. Крім цієї справи, ще у двох справах підпільних польських 
організацій було прийнято рішення про розстріл 70 осіб. 

Одними з чисельних категорій обвинувачень стали обвинувачення 
у здійсненні збройних грабунків і «нальотів» та у бандитизмі, який  
у першому випадку можна з великою вірогідністю трактувати як кримі-
нальний бандитизм. Вищу міру покарання з такими обвинуваченнями 
було застосовано до 344 осіб, що склало 11,7%. У другому випадку 
лаконічний запис обвинувачення «за бандитизм» не дає можливості 
точно ідентифікувати діяння особи, чи мова йшла про кримінальний чи 
політичний «бандитизм». Адже участь у повстанських загонах, які дуже 
часто називалися «бандами», також могла трактуватися як «бандитизм». 
За таких обставин більш достовірну інформацію можна було б дізнатися 
з архівно-слідчих справ, які знаходяться на тимчасовому зберіганні  
в архівному підрозділі УСБУ в Одеській області. Але, на жаль, таких 
справ опрацьовано ще дуже мало. Скажімо, за 1920 р. таких справ 
виявлено лише 192. Аналіз основних аспектів діяльності ОГНК було 
здійснено на основі опрацювання протоколів засідання колегії 
ОГНК [2]. Ці ж протоколи дають можливість встановити прізвища та 
імена жертв політичного терору за період 1920–1921 рр., а також 
слугують основою для виявлення архівно-слідчих справ в архівному 
підрозділі УСБУ в Одеській області. Опрацювання цих справ, зокрема, 
створює передумови до включення осіб, які були фігурантами цих 
справ, до бази даних «Українського мартирологу ХХ ст.», а також для 
продовження процесу реабілітації щодо тих осіб, яким з різних причин 
у реабілітації було відмовлено. Отже, ще чимало аспектів діяльності 
ОГНК потребують свого подальшого дослідження. 

 
Таблиця 1 

Місяці 
Кількість 

розстрільних 
рішень 

Місяці 
Кількість 

розстрільних 
рішень 

Лютий 0 Липень 147 
Березень 26 Серпень 137 
Квітень 87 Вересень 138 
Травень 164 Жовтень 391 
Червень 183 Листопад 194 
Разом 460 Грудень 84 
  Разом 1091 
Разом 1551 
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Таблиця 2 

Місяці 
Кількість 

розстрільних 
рішень 

Місяць 
Кількість 

розстрільних 
рішень 

Січень 62 Липень 28 
Лютий 48 Серпень 146 
Березень 60 Вересень 190 
Квітень 28 Жовтень 59 
Травень 7 Листопад 254 
Червень 38 Грудень 472 
Разом 243 Разом 1149 
Разом 1392 

 
 

Таблиця 3 

№ Обвинувачення 
Кількість 
смертних 
вироків 

% 

1 2 3 4 

1. Участь у підпільних петлюрівських 
організаціях 72 15,7 

2. Бандитизм 66 14,3 
3. Контрреволюція 32 6,9 
4. Служба у контррозвідці 31 6,8 
5. Виготовлення фальшивих грошових знаків 29 6,3 
6. Збройні грабунки та «нальоти» 24 5,2 
7. Збут фальшивих грошових знаків 21 4,6 
8. Служба у білих у Державній варті 16 3,5 
9. Участь у підпільній організації 12 2,6 

10. Спекуляція 12 2,6 

11. Катування / побиття політичних ув’язнених 
за добровольців 10 2,2 

12. Крадіжка казенного майна 9 1,9 
13. Спекуляція валютою 9 1,9 

14. Видача / арешт радянських службовців / 
комуністів білогвардійцям 9 1,9 

15. Керівництво повстанням / участь  
у повстанні у 1919 р. німців-колоністів 9 1,9 

16. Злочин за посадою 8 1,7 
17. Провокація 8 1,7 
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Закінчення таблиці 3 
1 2 3 4 

18. Служба у Денікіна / Добровольчій армії 8 1,7 
19. Служба у петлюрівській армії 7 1,5 
20. Шпигунство 6 1,3 
21. Утримання притону 5 1,1 
22. Вбивство 5 1,1 
23. Хабарництво 5 1,1 

24. Служба у румунській контррозвідці / 
румунський шпигун 5 1,1 

25. Інші категорії обвинувачень 42 9,4 
 Разом 460 100 

 
Таблиця 4 

№ Обвинувачення 
Кількість 
смертних 
вироків 

% 

1 2 3 4 
1. Бандитизм 154 14,1 

2. Участь у підпільній білогвардійсько-
польсько- петлюрівській організації 100 9,2 

3. Участь у повстаннях проти радянської влади 96 8,8 
4. Участь у збройних грабунках та «нальотах» 88 8,1 

5. Участь у підпільних контрреволюційних 
організаціях 78 7,1 

6. Злочин за посадою 35 3,2 

7. Участь у підпільній організації  
«Союз возрождения России» 31 2,8 

8. Спекуляція 30 2,7 
9. Контрреволюція 28 2,6 

10. Служба у Денікіна / Добрармії 28 2,6 
11. Дезертирство 26 2,4 
12. Хабарництво 26 2,4 
13. Служба у контррозвідці 24 2,2 
14. Спекуляція валютою 22 2,0 
15. Участь у підпільній польській організації 19 1,7 

16. Видача / арешт радянських службовців / 
комуністів білогвардійцям 18 1,6 

17. Підробка документів 18 1,6 
18. Участь у розстрілі комуністів / громадян 18 1,6 
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Закінчення таблиці 4 
1 2 3 4 

19. Шантаж та вимагання 18 1,6 
20. Вороже ставлення до радянської влади 17 1,6 
21. Шпигунство 16 1,5 
22. Участь у єврейських погромах 14 1,3 
23. Крадіжка казенного майна 13 1,2 

24. Підготовка антирадянського заколоту / 
повстання 13 1,2 

25. Участь у підпільних петлюрівських 
організаціях 12 1,1 

26. Інші категорії обвинувачень 149 13,8 
 Разом 1091 100 

 
Таблиця 5 

№ Обвинувачення 
Кількість 
смертних 
вироків 

% 

1 2 3 4 
1. Кримінальний бандитизм 75 30,9 
2. Злочин за посадою 20 8,2 
3. Бандитизм 19 7,8 
4. Злісна спекуляція 15 6,2 
5. Участь у повстаннях 9 3,7 
6. Контрреволюція 7 2,9 
7. Шантаж 7 2,9 
8. Підробка документів 6 2,5 

9. Участь у підпільній білогвардійській 
організації 6 2,5 

10. Контрабанда 5 2,1 
11. Організація «банд», повстань 5 2,1 
12. Участь у повстанні 1920 р. 5 2,1 
13. Служба у контррозвідці 5 2,1 
14. Шпигунство 5 2,1 
15. Вимагання 5 2,1 
16. Хабарництво 4 1,6 
17. Участь у «банді» Заболотного 4 1,6 
18. Видача комуністів 4 1,6 
19. Видача документів за хабарі дезертирам 3 1,2 
20. Дача хабаря 3 1,2 
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Закінчення таблиці 5 
1 2 3 4 

21. Отримання хабаря 3 1,2 
22. Участь у «бандах» Кощового та Дерев’яги 3 1,2 
23. Дезертирство 3 1,2 
24. Переправлення буржуазії до Румунії 3 1,2 
25. Інші категорії обвинувачень 19 7,8 

 Разом 243 100 
 

Таблиця 6 

№ Обвинувачення 
Кількість 
смертних 
вироків 

% 

1. Участь у підпільних петлюрівських 
організаціях 572 49,7 

2. Кримінальний бандитизм 131 11,4 

3. Участь у підпільних білогвардійських 
врангелівських організаціях 72 6,3 

4. Участь у підпільній польській організації 51 4,4 
5. Участь у підпільних повстанських загонах 49 4,3 
6. Шпигунство 32 2,8 
7. Підробка документів 31 2,7 
8. Злочин за посадою 28 2,4 

9. Учасники пограбування заводів «Генцлера», 
«Рубіна і Норкіна» 26 2,3 

10. Вимагання 15 1,3 
11. Вбивство червоноармійців, комуністів 13 1,1 
12. Бандитизм 11 1,0 
13. Контрреволюція 11 1,0 
14. Переправлення буржуазії до Румунії 9 0,8 
15. Інші категорії обвинувачень 98 8,6 

 Разом 1149 100 
 

Джерела та література: 
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Д.В. Архієрейський та ін. ; відп. ред. В.А. Смолій. Київ : Наукова думка, 
2002. 952 с. 

2. Протоколи засідань колегії ОГНК (лютий 1920 р. – березень 1922 р.) // 
Галузевий державний архів Служби безпеки України. Ф. 6. Оп. 3. 
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Формування головних форм благодійності на Півдні України бере 

початок із другої половини XVIII – початку ХІХ ст. та відбувалось під 
впливом загальноєвропейського процесу розвитку державного 
піклування. Благодійні товариства мали різну спрямованість – 
культурну, релігійну, виховну та піклувальну. Одним із таких 
благодійних товариств було Піклувальне Товариство про в’язниці. 

Одеський Комітет Піклувального товариства про в’язниці виник 
1828 р., та маючи статус губернського, опікувався над в’язницями 
Новоросійського краю і Бессарабської області. Організаційна робота  
в Комітеті проводилася відповідно до роботи головної відомчої 
установи – Петербурзького піклувального комітету, заснованого 
1819 р. В контексті цього вся документація та розпорядження 
надавалися звідти. І базовим статутом товариства були «Правила для 
піклувального товариства про в'язниці», за якими координувалася 
робота товариства. Олександр І взяв тюремне товариство під своє 
заступництво, що, природно, обмежило можливості будь-якої 
ініціативи «знизу» в його діяльності [1]. Згідно зі статутом 
тюремного благодійного товариства на чолі місцевих губернських 
комітетів стояли віце-президенти в особі вищої цивільної та 
духовної влади, тобто генерал-губернатор і митрополит. Так, 
протягом існування Комітету до складу віце-президентів входили 
архієпископи Гавриїл (Розанов), Інокентиій (Борисов), Димитрій 
(Муретов), Іоанникій (Горський), Платон (Городецький), Никанор 
(Боровковіч), Сергій (Ляпидевский), Іустин (Охотін), Димитрій 
(Ковальницький), Назарій (Кирилов). 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Комітету, окрім 
благоустрою тюрем та покращення умов утримання, була освітня та 
просвітницька діяльність. Саме моральне виправлення та 
налаштування на шлях істини було важливою умовою утримання 
арештантів. Тому в цьому напрямку піклування передбачалось  
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у формі організації діяльності освітньої роботи зі 
священнослужителем, який спеціально запрошувався у чітко 
встановлені дні для навчання з арештантами, зокрема читання Закону 
Божого. Тому важливою рисою піклування про засуджених було 
залучення до роботи із арештантами церковних служителів. Їх роль 
полягала в тому, щоб шляхом істинного духовного настановлення 
допомогти засудженим стати на «шлях щирого каяття». Саме 
моральному виправленню приділялася значна увага у вихованні 
арештантів. Крім того, Комітет займався і облаштуванням спеціально 
відведених кімнат для навчання або ж окремих приміщень [2, арк. 2].  

Окрім просвітницької діяльності у рамках навчання релігійних 
норм та істин, важливий вплив на релігійне життя арештантів 
відігравала церква при тюремному замку. Підтвердження цього 
відображено у щорічних звітах, де обов’язковим пунктом було саме 
етично-релігійне виправлення арештантів. Так, наприклад, за звітом 
1859 р. констатувалось, що Комітет слідкував за відвідуванням 
арештантами тюремної церкви та зазначалось, що богослужіння 
проводились у неділю, на святкові дні, а під час Святої 
Чотиридесятниці (Великий піст) служіння відбувались щоденно. 
Протягом року таїнства причастя пройшли 442 арештанти. Крім того, 
церковнослужителі не тільки проводили богослужіння, але  
й долучали арештантів до Православної церкви, зокрема, 1859 року із 
розкольників Молоканської секти до Православ’я було долучено двоє 
арештантів [3, арк. 43-43 зв.].  

З метою етичного виправлення арештантів представники комітету 
забезпечували місця ув’язнення релігійною літературою, сприяли 
будівництву церков і організації благочестивих читань. «Правила 
піклувального товариства про в'язниці» повністю узгоджувалися із 
завданнями біблійного товариства, приділяючи велику увагу релігій-
ному впливу на моральність ув’язнених. Наказувалося здійснювати 
церковні служби, проводити недільні та святкові дні «в благочестивих 
читаннях, бесідах і молитві» [4, арк. 9–10]. Тим самим, уперше уряд 
заговорив про необхідність заснувати бібліотеки в місцях ув'язнення, 
але при цьому обмежити склад книг лише книгами духовного змісту. 
Тому, на засіданнях комітету неодноразово порушувалося питання про 
придбання в тюремний замок відповідної релігійної літератури, ікон 
тощо. Повчання релігії та моральності давало можливість показати 
в’язням усю небезпеку і негативні наслідки їх незаконної поведінки, 
розкаяння за вчиненні злочини. 

З особливою опікою керівництво Товариства ставилось до 
неповнолітніх арештантів, оскільки вважали, що вони необдумано 
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могли здійснити злочин або ж не винні у злочинах батьків (це 
стосувалось малолітніх дітей, які потрапляли до тюрем разом із 
батьками-злочинцями). Власне обов’язковою умовою утримання всіх 
неповнолітніх було саме навчання грамоті та Закону Божому. 
Прагнення представників Товариства проводити духовне виховання 
та навчання засуджених було настільки велике, що його представники 
стали за власні кошти будувати й облаштовувати в’язничні церкви та 
школи. Грошове утримання тюремного духовенства і вчителів 
здійснювалося також за кошти Товариства. Представники Товариства 
уважно стежили за своєчасним відправленням богослужінь, 
проведенням занять у школах, забезпеченням духовною та 
навчальною літературою [5, с. 148]. 

Таким чином, одним із важливих напрямів благодійної діяльності 
Одеського Піклувального комітету про в’язниці було моральне 
виправлення арештантів та повернення їх до звичного життя після 
відбуття покарання. Саме церкву було обрано як важливий інструмент 
у переосмисленні незаконної поведінки та направлення на шлях 
істини. Піклувальному комітету вдавалось забезпечувати арештантів 
церковною літературою, займатись облаштуванням церкви при 
тюремному замку, наймати священнослужителів для проведення 
богослужінь та навчанню арештантів основам читання та письма.  
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