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У статті висвітлюється південно-східний вектор укра-
їнської дипломатії в період від 1917 по 1921 роки, зокрема 
становлення українсько-турецьких взаємин. Відображено на-
лагодження політико-дипломатичних та фінансово-економіч-
них відносин між УНР і Українською Державою з Османською 
імперією на початку ХХ ст.
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The article covers the south-eastern vector of Ukrainian 
diplomacy in the period from 1917 to 1921, in particular the 
formation of Ukrainian-Turkish relations. The establishment of 
political-diplomatic and financial-economic relations between 
the Ukrainian People’s Republic and the Ukrainian State with the 
Ottoman Empire in the early ХХ century is reflected.
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На початку ХХ ст. молода Українська державність, 
що відродилася поміж бойовищ Першої світової ві-
йни й серед вогнища революції в Російській імперії 
природно, в силу історичних обставин, була аж над-
то вразлива від європейських військово-політичних і 
соціально-економічних впливів провідних тогочасних 
гравців на планетарній шахівниці. Одначе й за таких 
геополітичних обставин Україна все ж прагла не ста-
ти розмінною монетою на світовому міждержавному 
ринку інтересів та зазіхань й, в міру можливого, на-
магалася і планувала вийти з-під «опікунської» орбіти 
сильних того світу, які вже четвертий рік з двох таборів 
несамовито нищили одне одного за панування над сві-
товими ресурсами і територіями.

Перебіг перемовин урядовців УНР з представ-
никами Антанти у листопаді–грудні 1917 р. і на по-
чатку січня 1918 р. та позиція делегатів Української 
Центральної Ради під час переговорів у Бересті з 
країнами Почвірного блоку, або ж зовнішньополі-
тичні і фінансово-економічні зусилля Української 
Держави (Гетьманату) упродовж травня–листопада 
1918 р. тощо, яскраво свідчать, що попри відсут-
ність політичного досвіду і внутрішньої сталості, 
молода українська дипломатія набувала навичків 
міжнародних відносин безпосередньо у бухливо-
му плині становлення державності й прагла грати 
власну, самостійну ролю на світовій арені. Чи вда-
ло? Здебільшого – ні, проте й причин цьому був ці-
лий оберемок (як об’єктивних, так і суб’єктивних) 
і не завжди вони були залежні від дій українсько-
го уряду. Цілком природно, що головним полем 
зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ді-
яльності урядів України були терени Центрально-
Східної Європи, в тому числі й в силу доконаних 
історичних обставин, на які припала пора відро-
дження Української державності.

Проте було б засадничо невірним вважати, що 
східний вектор зовнішньополітичних і зовнішньо-
економічних інтересів державної України обмеж-
увався лише її безпосередніми на той час геогра-
фічними сусідами, що поставали яко квазідержави 
з уламків царської Росії (РСФРР, Всевелике військо 
Донське, Північний Кавказ чи Терек тощо). Інтер-
еси України вже у ті часи сягали далі на схід – в 
Азію, на просторі терени величезної Османської 
імперії, у Закавказзя і ген – у Персію (Іран). Так, 
одним з ключових завдань першого ж посла УНР в 
Істамбулі М. Левитського вже навесні 1918 р. було 
зав’язання контактів з перським представником у 
Туреччині й налагодження тісних зносин з Персі-
єю, а також просування української присутності у 
Грузії, Вірменії та Азербайджані [38, арк. 5].

Не менш амбітні наміри 
мав і уряд Української Дер-
жави за гетьманування 
П. Скоропадського. Вже 
влітку 1918 р. українські 
урядовці не оминули ува-
гою колишнього шахинша-
ха Персії (Ірану) з династії 
Каджарів Мугаммеда Алі-
шаха, який після втрати 
престолу у 1909 р. утік до 
Росії й згодом оселився з 
сім’єю, почетом і гаремом 
з п’ятидесяти наложниць в 
Одесі у величезній палацо-
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вій садибі Бржозовского, що по вул. Гоголя, 2. Уряд 
гетьмана не лише уважно стежив за життям шаха з 
політичного огляду (адже його син Султан Ахмад-
шах все ще правив країною, хоч і був залежним від 
регентів і вождів бахтіярських племен), але й за-
вбачливо наклав на Мугаммеда Алі-шаха подохід-
ний податок (при цьому даючи тому не сплачувати 
його вчасно, залізаючи у борги і зобов’язання від 
української державної скарбниці) [33, арк. 80 зв.].

Крім того, український уряд наполегливо сте-
лив собі політико-дипломатичний і фінансово-
економічний шлях до Персії, який мав пролягти 
саме через Туреччину та Закавказзя. Вже 30 липня 
1918 р. посол Української Держави в Німеччині 
барон Ф. Штейнгель розмірковував над східни-
ми (перськими) перспективами України у звіті до 
очільника МЗС Д. Дорошенка з проханням до того 
звернути увагу гетьмана П. Скоропадського на те, 
що Грузія могла б стати для України шляхом до 
усього Закавказзя й далі у Персію, а Україна має 
реальну можливість стати експортером-монополіс-
том у постачанні українського збіжжя та сировини 
через Грузію у Закавказзя, Персію та до східних 
провінцій Османської імперії тощо [40, арк. 39]. 
Тож саме Грузія і Туреччина розглядалися київ-
ським урядом як стратегічні геополітичні та еконо-
мічні партнери України у її просуванні своїх торго-
вельних і фінансових інтересів на Схід.

Українсько-турецьке зближення за новітніх ча-
сів розпочалося задовго до відновлення Україною 
своєї державності на початку ХХ ст. Поштовхом до 
цього послугував початок Першої світової війни, 
коли давні прагнення українців до відродження 
власної державності переплелися зі стратегічними 
військово-політичними і фінансово-економічними 
інтересами Центральних держав загалом і Осман-
ської імперії зокрема [9; 10].

Саме у цей час відбу-
ваються перші неофі-
ційні стосунки між 
українсько-турецьки-
ми політичними чин-
никами, пов’язані з ді-
яльністю місій Союзу 
визволення України 
(СВУ) та Головної 
Української Ради 
(ГУР) в Істамбулі [45, 
s. 177]. Так, представ-
ник СВУ в Туреччині 

Мар’ян Меленевський (Басок), що прибув до Іс-
тамбула у жовтні 1914 р., одразу ж розвинув актив-
ну діяльність серед османських військово-політич-
них кіл [45, s. 182]. Вже на третій день після 
приїзду, М. Меленевського було прийнято у столи-
ці Осяйної Порти міністром внутрішніх справ Ту-
реччини Талаат-беєм, котрий заявив, що «турець-
кий уряд сприятиме українському народу у справі 
створення ним незалежної держави» [43, арк. 28]. 
Зі свого боку делеґати ГУР Л. Цегельський і С. Ба-
ран домоглися зустрічі з такими провідними 
османськими політиками як Енвер-паша і Талаат-
бей. Вони запевнили українців у тому, що Туреччи-

на сприятиме створенню на руїнах переможеної 
Росії незалежної Української держави, яка постане 
охоронним муром проти російської навали на Бал-
кани і в Середземномор’я [22, c. 11]. Крім того, по-
ширення розголосу про політичні перемовини в 
Істамбулі делегатів від СВУ спричинило до заці-
кавлення українським питанням більш ширших кіл 
турецького політикуму, а «інтеліґентні турки ціл-
ком захопилися українською справою, – повідо-
млялося у «Вістнику СВУ» навесні 1915 р. – Всі 
вони, здибавши кого-небудь з українців, зачинають 
розмову про Україну, про змагання українців і 
щиро бажають визволення з-під Москви» [3, c. 9]. 
Так, наприклад, наприкінці жовтня 1914 р. газета 
«Тасфір-і-Ефкіар» у статті під назвою «Нова дер-
жава» переконувала читачів, що утворення Україн-
ської держави буде значною послугою світові й 
людяності. Дещо по-іншому, але цілком обґрунто-
вано і доволі логічно, міркувала на своїх шпальтах 
французькомовна газета молодотурків «Жен 
Тюрк», зауважуючи, що «інтереси українців тісно 
пов’язані з інтересами Туреччини. Українська дер-
жава, якої жадають для себе українці, відділила б 
Росію від узбережжя Чорного моря. Створення не-
російської слов’янської держави увільнило би Ту-
реччину від політики інтриґ і забаганок російсько-
го царства, яке прагне до того, щоб запанувати над 
Константинополем і морськими протоками» [2, c. 
17]. Представництво СВУ в Туреччині видавало ле-
тючки для османських вояків («Asker») та інфор-
мативну публікацію «Ukrayna, Rusya, Türkiye, 
Magălemer rnecmu’asi» (1915).

Та все ж, справжнім 
успіхом місіонерів СВУ 
в Туреччині стала декла-
рація міністра внутріш-
ніх справ Османської 
імперії Талаат-бея з 
українського питання, 
що була опублікована 
24 листопада 1914 р. У 
ній він заявив, що Висо-
ка Порта, так само як ка-
бінети берлінський і ві-
денський, визнає 
необхідність визволення 

України з-під російського панування. Після розгро-
му Російської імперії, запевняв міністр, султан-
ський уряд допоможе українському народові ство-
рити власну незалежну державу. Прикметно, що 
Союз визволення України визнавався ним як за-
гальнонаціональний представницький орган укра-
їнського народу, що живе в підросійській Україні. 
Відтак, то був чи не перший офіційний публічний 
документ державного рівня і міжнародного значен-
ня, у якому за українським народом визнавалося 
природно-політичне право на створення власної 
незалежної національної держави.

Представники СВУ прагли домогтися від 
османського уряду також і цілком практичних 
кроків, а саме: сприяння у створенні українсько-
го військового з’єднання, яке спільно з турець-
кими військами висадилося б на Кубані чи у пів-
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нічному Причорномор’ї (в районі Одеси), з тим, 
аби здійняти там вибух національно-визвольного 
руху українців проти російського царату [49]. При 
цьому слід додати, що подібне національно-ви-
звольне повстання готувалося на Кавказі і на Ку-
бані спеціальним німецько-турецьким комітетом, а 
українські емісари від СВУ, звісно ж, перебували 
у цій розробці військових штабів зазначених со-
юзників по Четверному блоку як додатковий еле-
мент і стимулятор, в тому числі й щодо організації 
збройного протицарського виступу на російському 
Чорноморському флоті [51]. У цьому контексті 
між представниками СВУ та довіреними особами 
військового міністра Високої Порти Енвера-паші 
в Істамбулі навіть відбулося обговорення питання 
турецько-українського співробітництва щодо ви-
садки в одному з пунктів російського Чорномор-
ського узбережжя українського збройного підроз-
ділу за підтримки значних турецьких сил, що мало 
би викликати національно-революційний рух в 
Україні [44; 47; 48; 50]. Утім, усі ці плани і споді-
вання виявилися марними.

На новий щабель українсько-турецькі взаємини 
винесла Лютнева (1917 р.) революція в Росії та роз-
вій на її теренах українського національно-револю-
ційного руху. Саме тоді у турецькому Трапезунді 
було організовано Українську Громаду, яка почала 
друкувати «Вісті Української Громади міста Трапе-
зунду» (редактор – Григорій Хименко). У вересні 
1917 р. Українська Центральна Рада призначила 
Миколу Свідерського комісаром Трапезундського 
району, який готував українізацію військових час-
тин в колишній російській імператорській армії. 
Там він також налагодив видання газети «Вісти 
Українського військового зʼїзду Кавказького фрон-
ту» (цей Військовий з›їзд було скликано у Трапе-
зунді у жовтні 1917 р.). На початку 1918 р. росій-
ське військо евакуювало Трапезунд і всі українці 
виїхали в Україну.

Тим часом в Росії владу захопили більшо-
вики, які спрямували свої війська проти щойно 
проголошеної Української Народної Республіки. 
Вже наприкінці січня 1918 р. до Києва підступи-
ли радянсько-більшовицькі війська під проводом 
М. Муравьйова (бомбардування міста тривало 
11 днів – від 15 до 26 січня 1918 р.) [14, c. 204]. 
25 січня 1918 р. Рада народних міністрів УНР 
змушена була евакуюватися зі столиці (спочатку 
державний провід перебрався до Житомира, а по-
тім – до Сарн). Тепер врятувати Центральну Раду 
від остаточного розгрому могла лише стороння до-
помога. Ця допомога прийшла від країн Почвірно-
го (Центрального) блоку. Самостійний статус УНР 
дав можливість Україні укласти союзницький Бе-
рестейський (Брестський) договір з Німеччиною, 
Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною.

Між тим у Бересті українська делегація вела не-
легкі перемовини з представниками Центральних 
держав (Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, 
Туреччина) щодо укладання мирного договору й 
надання цими країнами військової допомоги УНР 
в боротьбі з більшовицькими загарбниками. У при-
ватному форматі переговори української і турець-

кої делегацій відбулися 17 січня 1918 р. на яких 
основними питаннями були визначення кордонів 
України (надто – південних і східних) та взаємно-
го сусідства на Чорному морі. Турецькі представ-
ники наголошували, що питання Чорного моря і 
пропливу через Дарданелли мають бути «пробним 
каменем» для дружніх взаємин між двома держава-
ми. Окремо йшлося й про перспективи підтримки 
Україною мусульманських громад у Криму та на 
Кавказі. На це українська делегація заявила, що 
відносини УНР з Кавказом «щирі та дружні», але 
Україна відмежовується від справи внутрішньої 
організації Кавказу. Зрештою перемовники ді-
йшли до узгодженого знаменника, що українсько-
турецький договір можна буде укласти одразу ж 
після підписання основного договору [25, c. 345]. 
Турки підтвердили свій намір підтримати УНР й на 
пленарному засіданні 1 лютого, коли щодо претен-
зій більшовиків зауважили на проголошені радян-
ською делегацією заяви про права націй на само-
визначення й, відтак, запропонували визнати саме 
за українською стороною виключне право самим 
вирішувати свою долю [29, c. 228–230]. 

9 лютого 1918 р. на останньому пленарному 
засіданні української частини мирової конферен-
ції у Бересті, яке від імені Центральних держав 
відкрив промовою Р. Кюльман, а від України сло-
во-відповідь виголосив О. Севрюк, сторони під-
писали мировий договір [5, c. 7–22; 20, c. 15]. Ви-
сока Порта визнала УНР незалежною державою. 
Цей міжнародно-правовий акт передбачав негай-
не встановлення дипломатичних і консульських 
зносин (ст. IV), звільнення військовополонених 
(ст. VI), започаткування товарообміну між країна-
ми-підписантами (ст. VII), налагодження пошто-
во-телеграфного зв’язку, виплата компенсацій осо-
бам обох держав, які постраждали внаслідок війни 
тощо [18, c. 84–87]. З турецького боку договір під-
писали великий візир і міністр внутрішніх справ, 
член Османської Палати Мехмед Талаат-паша; 
міністр закордонних справ, член Османської Па-
лати Ахмед Нессімі-бей; колишній великий візир, 
сенатор і посол Туреччини у Берліні, член Осман-
ської Палати Ібрагім Хаккі-паша; генерал кавале-
рії, колишній міністр оборони Ахмед Іззет-паша; 
з українського – офіційно уповноважені делегати 
Центральної Ради УНР: Олександр Севрюк, Мико-
ла Любинський та Микола Левитський. 

На тій же церемонії було підписано й окремий 
українсько-німецький додатковий договір, який на 
рівноправній основі встановлював загальноприй-
няті у світі правові принципи відносин громадян 
та юридичних осіб двох сторін [4, c.8–20]. 12 лю-
того 1918 р. українська делегація підписала з деле-
гаціями Туреччини, Болгарії та Австро-Угорщини 
додаткові договори до мирового договору. Вони 
були подібними до українсько-німецького додатко-
вого договору, укладеного 9 лютого [20, c. 15]. Тож 
12 лютого 1918 р. було підписано й додатковий 
Українсько-турецький договір про дружбу і спів-
робітництво, яким Османська імперія визнавала 
суверенність УНР, що передбачало встановлення 
офіційних міждержавних відносин, обмін вірчи-
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ми грамотами та відкриття посольств у країнах. 
Зокрема, додатковою угодою визначалося призна-
чення генеральних консулів, консулів і віце-кон-
сулів після ратифікації з дотриманням принципу 
взаємності. Визнавалася потреба підготовки кон-
сульської конвенції та інших актів, необхідних для 
регулювання міждержавних відносин.

Економічно-фінансові взаємини між Туреччи-
ною та УНР «мали регулюватися, поки не укладено 
відповідний торговельний договір, на основі прин-
ципу найбільшого сприяння нації в торгівлі» [20, c. 
312]. Водночас жодна зi сторін не мала претендува-
ти на преференції, котрі інша надала би будь-якій 
країні, зв’язаній з нею митним союзом і що мала 
спільні з нею кордони (колонії, зарубіжні володін-
ня та протекторати підлягали в цьому відношенні 
тому ж регулюванню, що й метрополія). Загалом 
фінансово-економічні умови договору були більш 
сприятливими саме для Центральних держав, але в 
ситуації, в якій опинилася на початку 1918 р. Укра-
їна, вони були не лише прийнятними, але й вкрай 
необхідними [9; 11, c. 22–37]. Договір скасовував 
усі закони, реґламенти й накази, які були видані на 
території кожної сторони з огляду на воєнний стан. 
Окремі статті реґулювали питання репатріації по-
лонених та інтернованих, матеріальні компенсації 
та передбачали взаємні пільги. З огляду на брак 
будь-якої договірної бази взаємин, УНР і Туреччи-
на домовилися укласти консульську конвенцію, а 
також інші акти [32, c. 14].

Першим тимчасовим пред-
ставником України в Туреч-
чині було призначено Мико-
лу Левитського. Це рішення 
українського уряду було на-
правлено великому візирові 
Талаату-паші листом від 
8 квітня 1918 року [16, c. 
337]. Того ж дня М. Левит-
ський отримав вірчу грамо-
ту й (разом з секретарем 
М. Вовком-Вовченком і уря-

довцем М. Ковальським) вирушив до Істамбула че-
рез Відень. У Відні український посол відвідав ту-
рецького посланника Гільмі-пашу [37, арк. 4; 39, 
арк. 5–6 зв.]. До османської столиці українська ди-
пломатична місія прибула 19 квітня, яку зустрів 
представник турецького МЗС. Він супровів пред-
ставників УНР до готелю «Пера-палас», де для них 
вже були підготовлені відповідні апартаменти. 
20 квітня 1918 р. М. Левитський мав офіційну зу-
стріч з керівником одного з відділів турецького 
МЗС Мухтар-беєм [28, c. 63], а вже 22 квітня посол 
УНР вручив оригінал вірчої грамоти великому ві-
зирю і копії – міністру закордонних справ Осман-
ської імперії. Того ж дня він відвіз і подав свої ві-
зитівні картки усім турецьким міністрам, муфтію 
Істамбула, а також австро-угорському, німецькому 
і болгарському послам в Туреччині (упродовж по-
точного тижня він обмінювався офіційними візита-
ми з представниками дипломатичного корпусу) 
[39, арк. 5–6 зв.]. Першочерговими політичними 
завданнями М. Левитського у Туреччині були: опі-

кування Кримською проблемою, бессарабське та 
балканське питання, зносини з Персією (можли-
вість контактів з перським представником у Туреч-
чині) та події на Кавказі (зокрема становище укра-
їнців, українські Північний Кавказ і Кубань, 
незалежність Грузії і Вірменії та питання створен-
ня окремої мусульманської держави на Кавказі) 
[38, арк. 5].

Тим часом 29 квітня 1918 р. у Києві відбулася 
зміна влади: внаслідок державного перевороту до 
влади прийшов ген. П. Скоропадский, що здобув 
диктаторські повноваження, УНР було повалено, а 
її заступила Українська Держава у формі гетьма-
нату [6].

Новою владою було ухвалено рішення про 
відкликання приначених Центральною Радою ди-
пломатичних представників УНР. Тож 15 травня 
1918 р. в. о. міністра закордонних справ Україн-
ської Держави М. Василенко повідомив М. Левит-
ському про його відставку, на що той листом від 
26 травня відповів, що він і так вважає «немож-
ливим співробітничати з урядом, який зараз по-
став на Україні» [38, арк. 3]. Відтак, до середини 
червня посольством Української Держави в Туреч-
чинв керував М. Вовк-Вовченко, а потім – Петро 
Чикаленко. 10 липня 1918 р. послом до Істамбула 
було призначено правника Олександра Кістяков-
ського, на ім’я якого навіть вже було виготовлено 
вірчу грамоту. Проте, як згадував міністр закор-
донних справ Української Держави Д. Дорошен-
ко, «уже пароплав чекав в Одесі, вже було спові-
щено турецький уряд, вже мав прибути до Києва 
турецький посол, а Кістяковський усе не їхав» [17, 
c. 271]. Тож довелося скасувати це призначення й 
терміново шукати нову кандидатуру на посланця 
до Османської імперії.

Зрештою, лише 21 жовтня 
1918 р. призначення на цю 
посаду отримав колишній 
голова Київської губерні-
альної земської управи 
Михайло Суковкін. За спо-
гадами Д. Дорошенка, він 
«був старий досвідчений 
громадський діяч, знав 
кілька мов, був знайомий з 
закордонним життям», але 
у певний час «відійшов від 
українства» [17, c. 272, 
537]. До штату посольства 
увійшли також радник Лю-

цій Кобилянський, секретарі Михайло Любим-
ський і князь Вячеслав Тенішев, старші урядовці 
Х. Пономаренко та О. Хоруженко, молодший кан-
целярський урядовець Ян Москаленко, перекладач 
Ю. Стеблин-Каменський, військовий аташе пол-
ковник В. Васильєв та військово-морський аташе, 
капітан першого рангу О. Зарудний.

Як засвідчував у власних звітах М. Суковкін, 
посольська місія Української Держави в Туреч-
чині прибула до Істамбула 1 листопада 1918 р. й 
свої перші візити він відбув до міністра закордон-
них справ Османської імперії, послів Німеччини, 
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Австро-Угорщини й Болгарії та згодом (з деякою 
затримкою) відвідав османського великого візиря 
й султана [38, арк. 24–25]. Турецький султан Мег-
мед VІ прийняв українців з великими почестями, 
тепло привітав посла М. Суковкіна, а потім й осо-
бисто кожного з членів представництва, заявивши, 
що «дуже радий був пізнати нас і бажає нам добро-
го життя в своїй державі» [13, c. 360].

Місія посольства Української Держави в Туреч-
чині була нетривалою через історичні обставини 
(14 грудня 1918 р. гетьманат П. Скоропадського 
було повалено), проте відносно успішною та плід-
ною. Перш за все, вітчизняній дипломатії за корот-
кий термін вдалося через підписання спеціальної 
угоди досягти від Туреччини визнання Чорно-
морського флоту власністю Української Держави 
[26]. Крім того, з метою налагодження поштового 
й телеграфного зв’язку між Туреччиною й Укра-
їнською Державою М. Суковкин ініціював підго-
товку підписання низки відповідних угод, а також 
практично досягнув визнання Високою Портою 
Криму як території Української Держави1.

При цьому, слід наголосили й на проблеми гео-
політичного ґатунку, що постали перед українськи-
ми дипломатами у Туреччині та значно ускладню-
вали їхню працю. Зокрема, йдеться про той факт, 
що гетьманські дипломати прибули до Істамбула 
в часі поразки Османської імперії у світовій війні: 
вже 30 жовтня 1918 р. представники турецького 
султана підписали Мудроське перемир’я з краї-
нами Антанти, її кораблі зайшли у бухту Золотого 
Рогу, а 13 листопада союзницькі війська окупували 
столицю Порти. У підсумку, за наслідками світової 
війни Туреччина позбулася 1,22 млн кв. км своєї 
території (68,2%) й зазнала величезних фінансово-
економічних збитків [7, c. 410–425].

Активно діяла у 1918 р. 
в українському напрям-
кові й турецька дипло-
матія. На посаду посла в 
Українській Державі 
планувалося перевести 
керівника дипломатич-
ної місії у Петрограді 
Фахреттіна-бея з випла-
тою щомісячно премії у 
сумі 30 тис. курушів, 
окрім заробітньої платні 
[29, c. 228–230], але пер-

1 Питання приєднання до України Криму гетьманський 
уряд гостро поставив ще з перших днів свого існування, 
про що не раз заявляли не лише П. Скоропадський, а й його 
урядовці. Важливість вирішення для України цієї проблеми 
мало не лише політично-державницький, національний, 
воєнний, а й економічний підтекст. Півострів був важливим 
торговельним шляхом, на ньому набували широкого розвитку 
виноградарство, рибальство, малися сольові запаси тощо. Крім 
того, Крим був важливою ланкою інфраструктури південно-
українського (причорноморського) господарства, відхід якого 
від загальноукраїнської міжпортової мережі створював би 
небезпеку для розквіту та зв’язку, зокрема, таких портів як 
Одеса та Маріуполь. Кримське питання, однак, одразу ж 
вийшло за рамки внутрішньо української проблеми. Півострів 
було окуповано німецькими військами, Туреччина також мала 
свої плани щодо нього.

шим послом (уповноваженим міністром) Осман-
ської імперії у Києві став досвідчений державний 
діяч і дипломат, колишній османський посол у Гре-
ції 48-річний Ахмед Мухтар-бей Моллаогли [39, 
арк. 20]. Генеральним консулом Туреччини у Києві 
(за поданням Міністерства закордонних справ до 
aдміністрації великого візира) указом султана Мег-
меда VІ Вагідеддіна від 15 липня 1918 р. було при-
значено колишнього депутата турецького парла-
менту від міста Кютах’я Ахмеда Феріда-бея Тека 
[39, арк. 30]. Також були засновані консульські 
установи Туреччини у Харкові та Одесі [46, s. 390, 
391]. До Харкова мав вирушити консул Рухи-бей 
Абдулгаді (призначений 12 серпня), а до Одеси – 
Ебурізз Намік-бей (призначений 3 вересня) [25, c. 
347]. Турецькі дипломати прибули до українських 
міст восени 1918 р. після обміну ратифікаційними 
грамотами 22 серпня у Відні2. Процедура відбува-
лася у приміщенні посольства Османської імперії у 
столиці Австро-Угорщини на вулиці принца Євге-
нія, в якій взяли участь повноважний посол Осман-
ської імперії в Австро-Угорській імперії Хусейн 
Гільмі-паша та радник посольства Української 
Держави в Австро-Угорській імперії, заступник 
посла Я. Токаржевський-Карашевич [19, c. 5; 41, 
арк. 7]. Під час ратифікації Берестейскої угоди в 
Меджлісі Мебусані турецькі депутати зустріли 
оваціями доповідь міністра закордонних справ Ах-
меда Несімі-бея, оскільки це був перший (пере-
можний) договір Туреччини за три з половиною 
роки виснажливої світової війни. Звітуючись про 
переваги Берестейського договору та обумовлюю-
чи позицію османів і делегацій Центральних дер-
жав на переговорах в Бересті, турецький міністр 
наголошував на економічній складовій цього між-
державного документа, вказуючи, що Україна 
зобов’язувалася здійснювати поставки до Туреччи-
ни сільськогосподарської та військової продукції, 
зокрема зернові, худобу, вугілля та залізо. Він та-
кож налогошував, така угода з Україною, надавала 
нового подиху економіці Туреччини, яка перебува-
ла у стані економічної блокади з боку країн Антан-
ти [45, s. 203].

Один з найвідоміших турецьких істориків 
ХХ ст. Акдес Німет Курат, зокрема, зауважував 
з цього приводу: «Хоча після укладення Берес-
тейського мирового договору тісні взаємини між 
Україною та Туреччиною проіснували короткий 
час, значення цієї події знаходило відгук ще досить 
тривалий час в середовищі українських націона-
лістів. Позиція Туреччини згадувалася з вдячністю. 
Ця угода дійсно пов’язувала обидві країни щири-

2 Спираючись на невиконання Україною зобов’язання про 
поставку Центральним державам збіжжя обсягом у 1 млн т 
до 31 липня 1918 р., Австро-Угорщина відмовилася не лише 
від реалізації умов Таємного протоколу, а й від ратифікації 
Берестейського мирового договору. За спільною згодою 
Німеччина та Австро-Угорщина порушили умови депозитного 
зберігання Таємного протоколу та його повернення 
українській стороні. Більше того, офіційний Відень вдався до 
безпрецедентного в історії дипломатії кроку: Австро-Угорщина 
ліквідувала український примірник Таємного протоколу 
від 8 лютого 1918 р., аби у такий спосіб убезпечити себе від 
можливих претензій Української Держави.
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ми зв’язками. Незважаючи на пізніше “розрекла-
мований” Договір про дружбу та братерство між 
Анкарським урядом та УРСР, він ніколи по своєму 
значенню не дорівнюватиме Брест-Литовському 
договору» [46, s. 395]. 

Хоча вірчу грамоту османського посла в Укра-
їні Ахмеда Мухтар-бея було підписано 30 серпня 
1918 р., повідомлення про приїзд турецьких дипло-
матичних представників МЗС Української Держави 
отримало ще 6 серпня і негайно віддало відповідні 
розпорядження щодо надання для для посольства 
Туреччини належного приміщення «в кращім квар-
талі в центрі міста» [39, арк. 2]. Одним з перших 
мав приїхати генеральний консул Ахмед Ферід-
бей [1, c. 3]. Османські дипломати (посол Ахмед 
Мухтар-бей, старший секретар посольства Сервер 
Джемал-бей та секретар Алі Мухтар-бей [39, арк. 
27–30]) прибули до Києва 8 вересня 1918 р. [27; 
39, арк. 22], що широко висвітлювалося столичною 
пресою.

Турецький посол Ахмед Мухтар-бей Моллао-
гли прибув до Києва під час перебування гетьмана 
України з офіційним візитом у Німеччині, тож вірчі 
грамоти він вручив представникам уряду Україн-
ської Держави, а саме прем’єр-міністрові Ф. Лизо-
губу у присутності військового міністра та міністра 
юстиції. Коли ж 17 вересня 1918 р. П. Скоропад-
ський повернувся з Берліна до Києва, він висло-
вив готовність невдовзі прийняти у своєму палаці 
османську делегацію. У другій половині вересня 
1918 р. на урочистому прийомі у гетьмана побував 
і дипломатичний представник Османської імпе-
рії. Посла Туреччини, що був вбраний в офіційну 
уніформу, привезли до гетьманського палацу на 
одному з трьох автомобілів, виділених Україною 
турецькому посольству. У машині його супрово-
джували заступник міністра закордонних справ 
Української Держави О. Палтов і відповідальний за 
османську делегацію з української сторони В. Лю-
бинський. В інших двох авто прибули співробіт-
ники посольства Туреччини та представники МЗС 
України.

По прибутті до палацу гетьмана, дипломатів 
зустріли представники П. Скоропадського й за-
просили пройти до обідньої зали (загалом близько 
30 високих державних урядовців і старшин Влас-
ного Штабу гетьмана). Перед тим як запросити де-
легацію до обіду, гетьман провів з турецьким по-
слом особисту розмову, під час якої, як відзначав 
сам Мухтар-бей, виявив до представників султана 
увагу і повагу, а також «особливо попросив переда-
ти його слова падишахові».

Ось як у своїй шифрованій телеграмі до Іс-
тамбулу змальовував прийом делегації посольства 
Високої Порти (Османської імперії) П. Скоропад-
ським сам посол Туреччини в Українській Держа-
ві: «Його Високоповажність Гетьман прийняв мене 
учора у своєму палаці. Цей візит відбувся з осо-
бливою церемоніальністю. Також на заході були 
присутні і дипломати. Після цього Його Високо-
поважність Гетьман дав обід на честь османської 
делегації. Були присутні дружина Його Високопо-
важності Гетьмана та Виконуючий обов’язки Мі-

ністра закордонних справ. Під час обіду Гетьман 
підвівся та підняв келих за здоров’я Його Світлості 
Падишаха, тричі вигукнувши “Хай живе Пади-
шах”. Всі, хто був присутній на обіді долучилися 
до тосту» [29, c. 228].

Згодом Мухтар-бей додав, 
що «обідній стіл був оздо-
блений червоними та білими 
квітами у формі півмісяця та 
зірки. Протягом обіду по-
стійно грав оркестр. Під час 
урочистості Гетьман підві-
вся, привітав прибулих та 
підняв келиха за здоров’я 
Султана. Він тричі вигукнув 
“Слава” за продовження 
Султанату. Під кінець обіду 

він знову встав з-за столу та підняв келиха за успіх 
нашого посольства. За традицією ми зробили жест 
у відповідь. Після обіду ми сфотографувалися у 
саду разом із Гетьманом. Відрядження османської 
місії в Україну урядові та національні кола зустрі-
ли з великою радістю» [29, c. 229].

За словами міністра закордонних справ Україн-
ської Держави Д. Дорошенка, Туреччина на той час 
була не лише стратегічним політичним союзником 
України, а й потенційно важливим економічним 
партнером для Києва у причорноморському регіо-
ні [17, c. 264]. У вересні 1918 р. у турецьке гене-
ральне консульство у Києві (в готелі «Франсуа» на 
вул. Жилянській, 23 [39, арк. 12]) надійшов лист 
від директора департаменту зовнішньої торгівлі 
Міністерства торгу і промисловості Ф. Короліва 
з пропозиціями щодо товарообміну між Україною 
й Туреччиною. Особисті перемовини щодо цієї 
сфери міждержавного співробітництва розпочав 
член ради при Міністерстві торгу і промисловості 
С. Тимошенко, міністерський департамент зовніш-
ньої торгівлі запропонував туркам в обмін на їх-
ній бензин, пальне, нафту, машинні жири з Батумі 
й оливу постачати хліб, пшеницю, ячмінь, цукор і 
метал (розрахунок пропонувалося здійснювати на 
еквівалентній основі продуктами). Крім того, укра-
їнський уряд зобов’язувався домовитися з Німеч-
чиною та Австро-Угорщиною про те, що надавати-
ме ще й цукор поза тими об’ємами, які Туреччина 
мала отримати на підставі спільного договору [35, 
арк. 136]. Проте в належних обсягах налагодити 
очікуваний товарообмін на той час так і не вдалося 
[45, s. 203].

В рамках нового Економічного договору між 
Центральними державами та Україною 10 вересня 
1918 р. було заключено й Угоду про мито, яка яв-
ляла собою додаток № 10 до договору і була під-
писана у Києві вісімкою представників від усіх 
сторін, серед яких, зокрема, були такі відомі на 
той час особи як Відфельдт, Гоффінгер, Шіллер, 
Дюре, Матусевич, Дарочі та інші [42, арк. 3, 50–
51]. Сторони домовилися на тому, що від 1 черв-
ня 1918 року Центральні держави мали сплачу-
вати лише договірні мита й оплати, а саме: «1) В 
зносинах між Німеччиною і Україною служуть за 
підставу постанови торгового і мореплавного до-
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говору від 10 Лютого /29 Січня/ 1894 р. включно до 
доданої до него частини кінцевого протоколу від 
9 Лютого 1897 р. в зміненім додатковим договором 
і протоколом від 28 Липня /15 Липня/ 1904 р. виді, 
а також мировий договор від 9 Лютого 1918 р. за-
ключений між Німеччиною, Австро-Угорщиною, 
Болгарією і Туреччиною з одного, а Українською 
Народньою Республікою з другого боку. 2) В зно-
синах між Австро-Угорщиною і Україною служуть 
за підставу постанови торгового і мореплавного 
договору від 15 Лютого 1906 р., а також мирово-
го договору між Німеччиною, Австро-Угорщиною, 
Болгарією і Туреччиною з одної, а Українською 
Народньою Республікою з другої сторони. 3) В 
зносинах між Болгарією і Туреччиною з одної, а 
Україною з другої сторони служуть за підставу по-
станови мирового договору від 9 Лютого 1918 р. 
про права найбільше приязної нації, заключеного 
між Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією 
і Туреччиною з одного, а Українською Народньою 
Республікою з другого боку» [34, арк. 306–307; 42, 
арк. 50–50 зв.].

Ставки сплат, що були вищими за нововизна-
чені Угодою про мито і які сплачували Центральні 
держави до 1 червня 1918 р. (згідно § 2 угоди), від-
повідно поверненню не належали. За товари ж, які 
були ввезені до України до 1 червня 1918 р. і за які 
ще не було сплачено мито, слід було оплатити вищі 
ставки, згідно з постановами російських законів від 
15 лютого та 18 березня 1915 року. Країни-учасни-
ки угоди зобов’язалися (§ 3) негайно приступити 
до спільних переговорів, щоби в інтересі товарооб-
міну між усіма державами впровадити спрощення 
і полегшення українських митних формальностей. 
На цей аспект угоди1 (а саме на її § 2) Обіжником 
«Про пристосування пільгового тарифу до товарів, 
які привозяться з Німеччини, Австро-Угорщини, 
Болгарії і Туреччини» за № 6241 від 24 вересня 
1918 р., особливо звертав увагу митних установ 
директор Департаменту митних зборів Міністер-
ства фінансів П. Андреїв, наголошуючи, що «1) ви-
плачені Центральними Державами після 1 червня 
ц. р. більш високі, в порівнянню з встановленни-
ми згодою, ставки не підлягають зверненню і 2) за 
товари ввезені до 1 червня ц. р., повинні бути ви-
плачені ставки, згідно з законом 15 лютого і 18 бе-
резня 1915 року і, по скільки це не мало ще місця, 
ця виплата повинна бути зроблена додатково» [15].

У той період на дипломатичному рівні між 
Україною та Османською імперією підіймалися 
такі питання, як: вирішення проблем безпеки у 
Чорному морі, визнання вселенським патріархом 
автокефалії Української православної церкви, роз-
виток взаємовигідних політичних та економічних 
відносин, репатріація інтернованих та військовопо-
лонених, матеріальні компенсації та взаємні пільги 
тощо. Утім, українсько-турецькі взаємини так і не 
набули своїх потенційних обширів та можливостей 

1 Митна спілка (союз) – угода двох або кількох держав 
про усунення митних кордонів й утворення території з єдиним 
митним тарифом. Товари кожної держави, що входить до 
митного союзу, ввозяться на території інших членів митного 
союзу безпошлинно.

через поразку Османської імперії у Першій світо-
вій війні та падіння 14 грудня 1918 р. Української 
Держави у формі гетьманату, а вже вранці в неділю 
12 січня 1919 р. посольство Туреччини у Києві у 
повному складі разом з родинами вирушилo потя-
гом з української столиці до Одеси, а звідти – мо-
рем до Істамбула.

Нова українська республікан-
ська влада в особі Директорії 
та уряду УНР, що змінила 
владу гетьманську, у січні 
1919 р. призначила до Туреч-
чини нового посла, яким став 
Олександр Лотоцький. Ди-
пломати УНР прибули до Іс-
тамбула 23 квітня 1919 р. й 
одразу стикнулася з істотни-
ми труднощами, що були зу-
мовлені не лише стриманим 
ставленням до них турецької 

влади, а й з боку представників країн-переможців – 
Антанти. Ось як згадував про початки роботи по-
сольства УНР в Туреччині сам О. Лотоцький: «Не-
гативна постава союзної військової влади, невільне 
положення турецького правительства під союзною 
окупацією, деструктивна чинність б. українського 
посла – все це утворювало обставини дуже неспри-
ятливі для діяльності і в першу чергу для самого 
існування української дипломатичної репрезента-
ції» [24, c. 38]. Тим не менш, українському посоль-
ству вдалося домогтися свого визнання де-факто 
турецькою владою (по поваленню гетьманату, по-
сол М. Суковкін оголосив про закриття в Істамбулі 
посольства Української Держави), адже О. Лотоць-
кий цілком обґрунтовано вважав, що «Туреччина 
така ж натуральна союзниця України на півдні, як 
Польща – на заході» [23, арк. 15–24].

Потрапило українське посольство і в скандал (з 
низки інших) щодо неправомірного отримання ко-
штів [8, c. 59–89]. Йдеться, зокрема, як видно з до-
повіді головному отаманові військ УНР С. Петлю-
рі від 19 грудня 1919 р. ревізора військових місій за 
кордоном О. Жуковського, про видачу турецькому 
посольству УНР (наказ МЗС ч. 68 від 30 червня) 
на невійськові потреби 1 млн австрійських крон з 
50 млн крон військового фонду [36, арк. 2–2 зв.]. 
Своєю чергою О. Лотоцький 1 лютого 1920 р. по-
дав до імперського Міністерства закордонних 
справ ноту, в якій ініціював створення у Трабзоні, 
Смирні та Єрусалимі тимчасових українських кон-
сульств з огляду на перебування великої кількості 
українців серед російського населення у цих ту-
рецьких землях.

Водночас, у 1919 р. були зроблені і перші кро-
ки до об’єднання держав басейну Чорного моря, 
коли представники України, Білорусі, Дону та Ку-
бані підписали загальний, а також політико-еконо-
мічний меморандум. Дипломати ж УНР активно 
розробляли концепцію окремого Чорноморського 
cоюзу, до якого запрошувалися також Азербай-
джан, Вірменія, Грузія, Кубань, Румунія та Туреч-
чина. Ця військово-політична та торговельно-про-
мислова спілка рівноправних держав мала за мету 



14

ГілеяВипуск 157 ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

не лише економічну співпрацю у всіх сферах, а й 
зміцнення державного суверенітету кожної з країн. 
Серед важливих завдань перед українським пред-
ставництвом в Туреччині залишалося й досягнен-
ня визнання автокефалії Української православної 
церкви [30]. Проте довести усі ці та інші задуми і 
завдання до логічного завершення О. Лотоцькому 
не вдалося. 25 березня 1920 р. на вимогу уряду Ди-
ректорії він був відкликаний з Істамбула.

Від 11 травня 1920 р. ке-
рувати посольством УНР 
в якості надзвичайного 
посла і повноважного мі-
ністра було призначено 
князя Яна Токаржевсько-
го-Карашевича, що пере-
бував на цій посаді до 
21 грудня 1921 р. [21, c. 
184–190]. У 1921 р. мі-
ністр закордонних справ 

уряду УНР в екзилі А. Ніковський наголошував: 
«Справу Причорноморського союзу… треба вияс-
нити турецькому урядові та майбутнім учасникам 
її як справу незалежності і звільнення з-під усяких 
протекторатів держав при Чорному морі. Україна 
для Туреччини, Грузії, Румунії, Вірменії гратиме 
тут головну роль без жодних з її боку заборончих 
тенденцій». Здавалося б, справи УНР у Туреччині 
почали пожвавлюватися: «Ми регулярно бували на 
прийомах у міністра Закордонних Справ та Вели-
кого Везира, – писав Я. Токаржевський-Караше-
вич, – і багато разів зустрічалися поза урядовими 
побаченнями» [31, c. 27]. Але усе це видалося ілю-
зією. 16 березня 1921 р. у Москві між урядом Ту-
реччини та урядом РСФРР було підписано договір 
про «дружбу і братерство», а вже взимку до Істам-
булу прибула спеціальна торговельна місія від 
більшовицького уряду. Українсько-османські ж 
двосторонні відносини тривали недовго з огляду 
на поразку Центральних держав у Великій війні, 
що призвело до окупації Туреччини військами Ан-
танти.

Україна у цей час зазнала 
окупації з боку більшовиць-
кої Росії. Водночас, незва-
жаючи на умови окупації, 
посольство УНР функціону-
вало до 1922 року. Останнім 
послом екзильного уряду 
УНР від 1929 р. по 1935 р. 
був Володимир Мурський, 
який того ж року помер в Іс-
тамбулі. Зауважу принагід-
но, що нині деякі дослідни-

ки пов›язують його смерть з низкою загадкових 
смертей діячів УНР в Істамбулі, які, можливо, були 
отруєні агентами ДПУ.

Між тим, у другій половині 1920-х років 45% 
усього обігу зовнішньої торгівлі УСРР припадало 
на Туреччину. УНР остаточно втрачає суб’єктність 
і навіть номінальну присутність в турецькій дипло-
матичній орбіті, натомість вага і значення УСРР в 
ній посідала чим дальш потужніші позиції, проте 

це вже була не українська державність, а маріонет-
кове територіальне утворення російсько-більшо-
вицького СРСР.

У новітню добу Турецька Республіка визнала 
незалежність України вже 16 грудня 1991 р., тоб-
то через шістнадцять днів після проведення рефе-
рендуму в Україні і виборів президента держави. 
3 лютого 1992 р. було підписано Протокол про 
встановлення дипломатичних відносин між Укра-
їною і Туреччиною, коли до Києва прибула перша 
офіційна делегація Турецької Республіки на чолі 
з міністром закордонних справ Хітметом Чітіном. 
Під час цього візиту було вирішено питання про 
відкриття у Києві посольства Турецької Республі-
ки, яке офіційно відчинило свої двері вже 3 квіт-
ня того ж року. Українське ж посольство в Анкарі 
розпочало роботу невдовзі – 3 січня 1993 р. і нині 
окрім нього на теренах Туреччини діють також ге-
неральне консульство України в Істамбулі та кон-
сульство України в Анталії.
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На основе археологических материалов памятников На-
хчывана проведена новая периодизация культуры халколиту. 
Отмечается, что культура халколиту в Нахчиван развивалась 
в три этапа. I и II этапы отражены в материалах поселения 
Овчулартепе, расположенного в долине реки Арпачай. Ранний 
этап, граничит с 4400-4200 гг. до н.э., характеризуется напол-
землянимы домами, смешанными половой, покрытыми половой, 
зачесанной снаружи керамикой, включая кувшины с тремя руч-
ками с рельефной или зооморфной орнаментацией.

Этап среднего уровня охватывает 4200-4000 гг. до н.э. 
На этом этапе преобладают дома в форме четырехугольни-
ка, построенные из глиняных кирпичей на каменном основании; 
шарообразных кувшины с тремя ручками с яйцевидными дном 
уступили свое место пласкодонним сосудам с цилиндрической 
горловиной. Техника окрашивания типа Убейда и отделки рас-
ческой прессования появились рядом с предшествующими тра-
дициями орнаментации, также развилась металлообработка.

4000-3600 г.г. до н.э., то есть на памятниках долины реки 
Нахчыван наблюдался III этап позднего халколиту. Этот этап 
является современным для Лейлатепе, датированного пер-
вой половиной IV тысячелетия до н.э. (4070-3980 г.г. до н.э. 
[Müseyibli. 2007, стр. 53], и Бериклдиби (3955-3778 г. г. до н.э.). 
Археологические материалы, найденные в Йене Йол, Шорс, Зи-
ринкли обнаружил, что в этот период основное место занима-
ют полуземлянки, четырехугольные и круговые здания, а так-
же построены свете будинки.Ци факты указывают на важ-
ность памятников Нахчывана в изучении взаимосвязи между 
Кавказом и Месопотамией в период позднего халколиту период.

Ключевые слова: Нахчыван, Южный Кавказ, поздний хал-
колита, особенность.

На основі археологічних матеріалів пам’яток Нахчивана 
проведена нова періодизація культури халколіту. Відзначаєть-
ся, що культура халколіту в Нахчівані розвивалася в три етапи. 
I та II етапи відображені в матеріалах поселення Овчулар-
тепе, розташованого в долині річки Арпачай. Ранній етап, що 
межує з 4400-4200 р.р. до н.е., характеризується напівземля-
ними будинками, змішаними половою, покритими половою, за-
чесаною зовні керамікою, включаючи глечики з трьома ручками 
з рельєфною або зооморфною орнаментацією.

Етап середнього рівня охоплює 4200-4000 р.р. до н.е. На 
цьому етапі переважають будинки у формі чотирикутника, 
побудовані з глиняної цегли на кам’яній основі; кульоподібні гле-
чики з трьома ручками з яйцеподібним дном поступились своїм 
місцем пласкодонним посудинам з циліндричною горловиною. 
Техніка фарбування типу Убейда та оздоблення гребінцем пре-
сування з’явились поряд із попередніми традиціями орнамента-
ції, також розвинулася металообробка.

4000-3600 р.р. до н.є., тобто на пам’ятниках долини річки 
Нахчиван спостерігався III етап пізнього халколіту. Цей етап 
є сучасним для Лейлатепе, датованого першою половиною IV 

тисячоліття до н.е. (4070-3980 р.р. до н.е. (Müseyibli. 2007, 
стор. 53), і Бериклдібі (3955-3778 р.р. до н.е.). Археологічні 
матеріали, знайдені в Єні Йол, Шорсу , Зірінклі виявив, що в 
цей період основне місце займають напівземлянки, чотири-
кутні та кругові будівлі, а також споруджені світлі будинки.
Ці факти вказують на важливість пам’яток Нахчивана у ви-
вченні взаємозв’язку між Кавказом та Месопотамією в період 
пізнього халколіту період.

Ключові слова: Нахчиван, Південний Кавказ, пізній халко-
літ, особливість,

A new periodization of the Chalcolithic culture has been carried 
out on the basis of archaeological materials of monuments in 
Nakhchivan. It is noted that the Chalcolithic culture in Nakhchivan 
has developed in three stages. The I and II stages are reflected in 
the materials of the Ovçulartepe settlement located in the valley of 
the Arpachay river. The Early stage bordered by 4400-4200 BC is 
characterized by semi-dugout houses, chaff-mixed, chaff-coated, 
combed on the outside ceramics, including three-handled jugs with 
relief or zoomorphic ornamentation. 

The mid-level stage covers 4200-4000 BC. Quadrangle-shaped 
houses built of mud bricks on a stone base prevail at this stage; 
three-handled ball-shaped jugs with egg-formed bottom have given 
their place to flat-bottomed vessels with cylindrical neck. A dyeing 
technique of the Ubeyd type and decoration by comb pressing have 
appeared along with the previous traditions of ornamentation, 
metalworking has also developed.

4000-3600 BC, i.e. the III stage of The Late Chalcolithic was 
observed in the monuments of the Nakhchivan river valley. This 
stage is contemporary with Leylatepe dated from the first half of the 
IV millennium BC (4070-3980 BC (Müseyibli. 2007, pp. 53), and 
Berikldeebi (3955-3778 BC). The archaeological materials found 
in the Yeni Yol, Shorsu, Zirincli has revealed that semi-dugout, 
quadrangular and circular buildings, as well as light constructed 
houses take basic place during this period. These facts point to 
the importance of the Nakhchivan monuments in studying the 
relationship between the Caucasus and Mesopotamia during the 
Late Chalcolithic period.

Keywords: Nakhchivan, South Caucasus, Late Chalcolithic, 
feature.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Культура Позднего Энеолита на Южном Кавка-
зе как актуальная проблема уже давно исследует-
ся учеными. Хотя в различных исследовательских 
работах затрагиваются отдельные проблемы этого 
периода (Нариманов, 1987; Кигурадзе, 2000; Му-
сеибли, 2007; Бахшалиев и др., 2010; Резепкин, 
2012;) некоторые вопросы, в том числе и проис-
хождение, а также проблемы, связанные с пери-
одизацией, все еще остаются открытыми. Новые 
находки, обнаруженные в последнее время в па-
мятниках, зарегистрированных на территории На-
хчывана, подтверждают существование раннего и 
среднего периода энеолита между поздним неоли-
том и поздним энеолитом, а также предоставляют 
возможность новой периодизации культуры позд-
него энеолита.

Первые этапы энеолитической культуры наблю-
даются в Овчулартепе, расположенном на левом 
берегу Арпачая, недалеко от села Диза Шарурского 
района. Поселение было исследовано в 1980 году 
под руководством В. Алиева и А. Сеидова, в 2001 
году С. Ашурова, в 2006-2013 гг. В. Бахшалиева, 
Ашурова и К. Морро международной азербайджа-
но-французской экспедицией. Различия в архитек-
турном отношении двух строительных слоев, об-
наруженных в культурном слое толщиной 1,5-1,7 
м, заставили исследователей использовать термин 
“средний энеолит” и “поздний энеолит” [Бахшали-
ев и др., 2010. с. 6]. Но находки в Овчулартепеси 
резко отличаются от материалов слоев среднего 



18

ГілеяВипуск 157 ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

энеолита Узунобы и Нахчывантепе. С одной сто-
роны, эти памятники описывали 4690-4350-е годы 
до н. э., а с другой – углеродный анализ Овчуларте-
песи показывал последующий этап (4350-4000 гг. 
до н. э.). С этой точки зрения археологические ма-
териалы I строительного слоя Овчулартепеси име-
ют особое значение для наблюдения за процессом 
перехода в поздний энеолит из среднего энеолита.

Первый период позднего энеолита (4350-4200 
до н.э.). Архитектура этого периода, как и на ран-
ней и средней стадии энеолита, представлены по-
луземлянками [рис. 1]. Такие дома были построе-
ны на склоне холма, на глубине 20-40 см от поверх-
ности Земли. Внутри них обнаружены хозяйствен-
ные ямы диаметром 70-90 см, глубиной до 1,5 м, 
а также горшочки. Многочисленные опорные ямы 
вокруг домов исследователи связывают со свайны-
ми домами [Бахшалиев и др. 2010. с. 56]. Такие по-
луземлянки были зарегистрированы в энеолитиче-
ском слое Бабадервиша и в III строительном слое 
Аликомектепеси [Нариманов, 1987. с. 28-29, 59].

Керамика этого периода изготавливалась путем 
соединения лентообразных слоев желтой, серой 
глины и слоя глины с примесью соломы. Посуда 
облицовывалась соломой и гребенчатыми узорами 
снаружи. Одной из особенностей посуды этого пе-
риода является ее выпуклость, яйцевидная форма 
и заостренное днище. С точки определения осо-
бенностей периода внимание привлекают 3 целых 
хозяйственных сосуда. Один из них желтовато-ро-
зовый, с ручкой и рельефным орнаментом [рис. 2, 
1]. Такой тип сосудов встречался в Teхуте (Энеолит 
СССР, Табл. XLVIII, 15). На одном из двух горш-
ков сравнительно малых размеров находилось ре-
льефное изображение горных козлов, стоявших 
напротив друг друга, а на другом добавлены еще 
три изображения горных козлов с тем же мотивом, 
расположенные в ряд [рисунок 2, 2]. В этом пери-
оде встречаются шарообразные горшки с узким 
горлышком и 3 ручками, а также посуда с острым 
днищем. Последняя отличается тем, что имеет не-
большой объем, а край горлышка украшен гребен-
чатым инструментом [Рис. 2, 4]. Чашеобразные со-
суды были кремового цвета, с выпуклыми рисун-
ками и конусообразные. Наружная поверхность 
выпуклого образца тулова была расчесана, днище 
вогнуто внутрь [рис. 2, 5]. Конусообразные чаши 
были с соломенной облицовкой и круглым днищем 
[рис. 2, 6]. Подобные были обнаржены в Хатунар-
хе (Badalyan et all., 2010. Fig.9: 2/21) и Арслантепе 
[Sagona and Zimanski, 2009. Р. 149, Fig. 5, 2, 4-5].

В орнаменте сосудов первого периода приме-
нялись рельефные, тисненые и нарезные методы. 
Рельефные орнаменты первого типа представлены 
круглыми выступами [рис. 2, 1], рельефными по-
ясами и зооморфическими изображениями [рис. 2, 
1, 4]. Круглые выпуклые орнаменты аналогичны 
с керамикой Кечили [Нариманов, 1987. рис. 8,1], 
Шенгавиту I, Маштосблуру [Энеолит СССР, 1982. 
Табл.XLVII, 6-7, 10], Aмугу Д/E в Анатолии [Sago-
na A. And Zimansky, 2009. р. 149], но зооморфные 
изображения не встречаются в памятниках Южно-
го Кавказа. Второй тип орнаментов применялся в 

основном в виде отпечатков пальцев на рельефных 
поясах. Эта технология применялась для закрепле-
ния рельефных поясов на плече посуды к тулову. 
Такие орнаменты также применялись в энеолити-
ческих сосудах Ментештепе [Lyonnet et all., 2012. 
р. 321].

К третьему типу относится нарезная орнамен-
тация. Она была применена на рельефных поясах 
и на краях венчиков посуды. Этот вид гравировки 
венчика посуды характеризуется некоторыми ис-
следователями как “тип Сиони”, что связано с на-
званием места, где он был впервые зарегистриро-
ван [Sagona аnd Zimanski, 2009. рис. 1. рис. 5.10, 
1]. Но в Овчулартепеси разнообразие этого орна-
мента, как на чашах с соломенной примесью, так 
и на горшках, показывает их связь с местными 
традициями. Следует отметить, что все образцы 
сосудов с нарезным венчиком, обнаруженные в Ов-
чулартепе, Кечили, Арташене, Боюк Кесике, были 
из глины с примесью соломы [Нариманов, 1987. К. 
231, Pl. 35] и отличались от сосудов Сиони с тем 
же орнаментом.

Второй период позднего энеолита (4200-4000 
до н. э.). Остатки архитектуры, обнаруженные во II 
строительном слое Овчулартепеси, были представ-
лены многокомнатными домами, построенными из 
сырцового кирпича на каменном фундаменте [рис. 
3]. Прямоугольные дома этого типа аналогичны до-
мам I-II строительного слоя в Аликемектепеси [На-
риманов,1987. рис. 48], Хассек Хуюке и домам VI 
фазы Арслантепе (Sagona and Zimansky, 2009: Fig. 
5, 4, 6). В земельных захоронениях, обнаруженных 
в полу домов, были зарегистрированы скелеты де-
тей и совершеннолетних. Трупы были захоронены 
в скорченном положении с правой, или же с левой 
стороны. Рядом с трупами, за исключением двух 
могил, не находилось никаких погребальных при-
надлежностей.

В керамика этого периода как по прежнему 
продолжалось гребенчатая технология, гравировка 
края посудов [рис. 4, 1-3]. Произошли некоторые 
изменения в ассортименте, форме и орнаментации 
посуды. Преобладают сосуды с соломенной обли-
цовкой и различными оттенками красного цвета. 
Они в основном состоят из сосудов типа горшков, 
чашек и миски. Горшки представлены 2 типами. 
Те, которые относятся к первому типу, как и сосу-
ды предыдущего периода, с выпуклым туловом, с 
коротким воронковидным горлышком и с круглым 
днищем [рис. 4, 3]. Такие сосуды широко распро-
странены в Майкопской культуре [Мунчаев, 1975. 
рис. 44,3; 45,3; 46,1-7]. Горшки, относящиеся ко 
второму типу, в основном были с цилиндриче-
ским горлом. Привлекают внимание орнаменты 
посуды типа «Чолмак». На одной из них черным 
цветом изображена бута, другая поверхность была 
украшена узорами в виде гребенчатых орнаментов 
[рис. 4, 4, 8].

Некоторые из чашек с конусообразным и вы-
пуклым туловом были с кольцевым или цилин-
дрическим днищем. Часть конусообразных чаш 
были представлены сосудами со знаками [рис. 4, 
9]. Встречаются также образцы с гравированным 
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венчиком [рис. 4, 2]. Подобная посуда с коротким 
горлом, выпуклым туловом, круглым и плоским 
днищем встречается в Новосвободненске, Бамуте 
и других памятниках поздней фазы Майкопской 
культуры [Мунчаев, 1975: Рис. 66, 3, 5], которая 
начинается с 3900-3600-х годов и продолжаетсядо 
начала III тысячелетия [Резепкин, 2012.Табл. 7].

В орнаментации этого периода наблюдаются 2 
направления. К первому направлению можно от-
нести рельефные орнаменты, связанные с преды-
дущими традициями. Эти орнаменты, представ-
ленные гравированными образцами, круглой вы-
пуклостью, расчесыванием, находят свои близкие 
параллели в Сос Хуюке ВA, Сарыгюле и Четенли, 
на холме Кехне Пашгах (Sagona and Zimansky, 
2009: Fig. 5.10,1, 164). В то время в Овчулартепеси 
начало уменьшаться количество круглых выпукло-
стей, стали увеличиваться разновидности грави-
ровки венчиков сосудов. С технологической точки 
зрения, их можно разделить на 4 типа. Первый тип 
– нарезание, второй тип – желобчатые узоры, тре-
тий тип – волнообразная форма венчика посуды, а 
четвертый тип – в виде гребенчатого зубчика [рис. 
4, 2, 10-12]. 

Ко второму направлению относятся новые ор-
наменты. Часть таких орнаментов представлена 
красочными узорами. Они нанесены непосред-
ственно на поверхность посуды в виде комплексов 
широких черных линий, кругов или же в виде бута 
и зигзагов [рис. 4, 4-5, 7]. К другим частям отно-
сятся круглые отверстия, встречающиеся на краю 
венчика посуды [рис. 4, 13]. Количество таких ор-
наментов невелико в течение данного периода, но 
увеличивается к его окончанию.

Орудия труда изготавливаются в основном из 
камня, металла, а меньшая часть из кости. Боль-
шинство инструментов изготавливалось из серо-
черного обсидиана, с использованием небольшого 
количество и коричневатых цветов, а также кремня. 
Малое количество костяных орудий было связано с 
появлением металла. В качестве основного сырья в 
области металлургии использовалась медная руда, 
свинцовая руда, небольшое количество золота. 
Длина одного целого орудия составляет 17,5, ши-
рина 4, толщина 2 см, размеры второго – 16×4,5 см. 
Третье орудие с круглым отверстием в середине 
(3см) был немного больше их, размером 21×5 см 
[рис. 5]. Бронзовых топоров такого типа, сходные 
с этими двумя образцами, в большом количестве 
были обнаружены в Новосвободненске [Резепкин, 
2012. рис. 70, 1-6] и в курганах Нальчика [Мунчаев, 
1975. рис. 50, 5, 9, 10; 51, 8-12; 53, 5-7; 61, 2-3; рис. 
129]. Майкопские орудия в основном изготавлива-
лись из медно-мышьякового смешанного металла 
и подобны орудиям из Овчулартепеси (Мунчаев, 
1975. к. 332).

Золотое изделие состоит из четырех ленто-
образных частей (МАЭНО НАНА, инв.№523; 
№524; №525; №526). Общая масса составляет 6,8 
граммов, длина 35 см, ширина 0,6 см, в некоторых 
местах оноимеет отверстия [рис. 6]. Подобные ему 
пока ни в одном из синхронных памятников не 
встречаются.

Третий период позднего энеолита (4000-
3600до н.э.). Памятники, относящиеся к финаль-
ной стадии позднего энеолита, различаются по 
количеству. Зарегистрированные в долинах рек 
Нахчыванчая и ее притока Сирабчая, памятники 
Шорсу, Йени йол, Зиринджли были обширно ис-
следованы экспедицией, возглавляемой членом-
корреспондентом НАНА В. Бахшалиевым [Бахша-
лиев, 2015. с. 5].

В этом периоде использовались два типа домов. 
К первому типу относятся сезонные дома с легкой 
конструкцией. Это было подтверждено на осно-
ве трех строений в размере 3×2, обнаруженных 
в Шорсу в 2014 году. Этот тип домов также при-
менялся в начальной фазе Майкопской культуры 
[Мунчаев, 1975. с. 207, 201]. Ко второму типу отно-
сятся полуземлянки и кирпичные дома [рис.7]. Не-
которые часть домов, обнаруженных в Йени йоле, 
имела прямоугольную форму и размер 2,3-2,4 м. 
Медная руда, обнаруженная в круглой печи, под-
тверждает применение ее в металлургии [Кулиева, 
Бахшалиев, 2018. с. 40]. Диаметр одной из круглых 
полуземлянок достигает 5,2 метра. Внутри нее 
встречается множество остатков золы и керамики. 
Сходство этих домов с архитектурой памятников 
Боюк Кесика [Мусеибли, 2007. рис. 1-3, 6, 8], Теху-
та [Энеолит СССР, 1982: 414: 41] показывает, что 
в эпоху позднего энеолита была характерна общая 
архитектурная традиция для Южного Кавказа.

Керамические изделия этого периода по со-
держанию глины делятся на 3 группы. На примере 
керамики Йени йола это выражено так: составу со-
ломы составляет 49%, соломы и песка – 46%, песка 
– 5%. На поверхность и в составе некоторых горш-
ков использовали металлические обломки. Посуда 
иногда изготавливалась соединением одноцветных 
глиняных слоев, в большинстве случаев серого и 
коричневого цвета. Не наблюдается существенно-
го различия как в способе изготовления, так и в 
типологическом отношении в керамических сосу-
дах, относящихся к каждой из 3 групп. Более четко 
прослеживается характерная особенность периода 
в сосудах типа чаши и табака (корыто).

Чаши в основном изготавливались из глины 
светло-коричневых, желто-розовых тонов. Некото-
рые из них были покрашены с внешней стороны 
сурьмой, а поверхность некоторых сосудов обжи-
гали. Общая черта этих сосудов, представленных 
образцами с выпуклым, коническим и цилиндри-
ческим корпусом, заключается в том, что края их 
венчиков окружены закругленными отверстиями, 
проколотыми перед обжигом [рис. 8, 1-2]. Такая 
посуда находит свои ближние параллели в матери-
алах позднего энеолита в Боюк Кесик [Мусеибли, 
2007. Табл. XXIII, 2, 5], Джульфинского Кюльтепе 
VII-VIA [Abedi et al. 2014: Fig. 13,6; 28,16; 25, 9; 26, 
3, 7], Холма Сихабид [Henrikson, 1983: Fig. 91, 3], 
а также Тертеридзор [Энеолит СССР, 1982: Табл. 
XLVII, 2-3]. На тулове одного из образцов проколо-
ли 4 круглых отверстия вертикальной формы [рис. 
8, 3]. Посуда с такими орнаментами была известна 
из поселения Гинчи в Дагестане [Энеолит СССР, 
1982. 3, Tabl. XLIX, 15].
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Хотя сосуды типа корыта по цвету и окружно-
сти края венчика с круглыми отверстиями похожи 
на чаши, они отличаются большим объемом и го-
ризонтальными ручками (рис.8, 4-5). Диаметр вен-
чика самого большого из этих сосудов, тулово ко-
торого менее выпуклое– 52, высота 7 см, толщина 
стенки – 0,7 см, а внутри он неровный [рис. 8, 5]. 
Его аналоги были обнаружены в слое III периода 
Ментештепе [Lyonnet et all., 2012. Fig. 142]. Диа-
метр венчика самого маленького такого сосуда со-
ставляет 24 см. Образцы таких сосудов как без ру-
чек, так и с выпуклыми ручками можно встретить 
в Шорсу [Бахшалиев, 2015: рис. 6, 6], Бойюк Ке-
сике (Мусеибли, 2007: Табл. III, 9; 12], Бериклдее-
би [Pitschealauri, 2010.Taf. XII, 2], на холме Кехне 
Пашгах [Pitskhealauri, 2010. Taf. XII, 2], а также в 
Северной Месопотамии [Trentin,IIIb, 1-2; XLVIII, 
3; LVIIa, I, 3; XVIIb, 5-6; XXXIXc, 5a].

Посуда типа сковороды – объемная, с тол-
стыми стенками, высотой 5,5-6,5 см. Снаружи 
их обжигали [pис. 8, 6]. Края венчика некоторых 
сосудов окружены круглыми отверстиями. Их па-
раллели известны из памятников Южного Кавка-
за, таких, как Техут [Тоrosyan, 1976. PL.V: 4-5], 
Чопи [Kiguradze, 2003. р. 91] и Гинчи [Энеолит 
СССР, 1982. Fig. 24], которые относятся к слою 
первой половины IV тысячелетия до н.э. Один из 
них имеет оригинальную форму [pис. 8, 6]. Вну-
три сосуд коричневый и неровный, его диаметр 
составляет 36 см, толщина 1 см, а толщина стенки 
0,7 см (1052,4). Его аналог встречается в Иланлы-
тепе [Нариманов, 1987. pис. 42, 8]. Некоторые из 
таких сосудов с круглым и узким днищем напо-
минают меджмеи (круглый поднос). Эти сосуды 
с круглым днищем, представленные двумя образ-
цами в Йени йоле, были изготовлены из желто-
серой глины (рис. 8, 7). Этот тип посуды наряду 
с поздними энеолитическими памятниками Бе-
риклдееби V (Pitschealauri, 2010.Taf.XII), холмом 
Кехне Пашгах [Maziar, 2010: Fig. 7, 3-4], Северной 
Месопотамии Урукского периода [Trentin, IIIb, I, 
2; XIVb, 11; XXIXb, 9; Ic, 12-13; Ivc,4; Xc, 1-2, 8]. 
С этой точки зрения такие сосуды отражают пере-
ходную стадию от позднего энеолита к раннему 
бронзовому периоду.

Диаметр венчика миски составляет 32-42 см, 
толщина стенки 1,2-1,8 см. Внутренность некото-
рых тонко расчесана, а на поверхности еле замет-
ны следы желтого цвета. Диаметр венчика одного 
из них составляет 52 см, толщина стенки 0,8-1,4 
см. На 1,5 см ниже утолщенного края венчика он 
обведен вогнутой линией шириной 0,5 см [pис. 8, 
8]. Такие сосуды были обнаружены в поздних эне-
олитических памятниках Джульфинского Кюльте-
пе VIB, VIA [Abedi et al. 2014: Fig 19,1; 27,1-3,7], 
а еще больше в Лейлатепе [Нариманов, 1987: 
рис. 63,3-4; 4,1; 6,1,3,7] и Северной Месопотамии 
[Trentin, XIIb,5; XVIIb, 3]. 

Орнаментация в сосудах этого периода пред-
ставлена в малом количестве. Она представлена в 
основном круглым отверстием в венчике посуды, 
иногда сурьмяными или же красочными узорами. 
Незначительное количество геометрических узо-

ров аналогичны сосудам в Новосвободненске [Ре-
зепкин, 2012. рис. 190. 2].

В этот период произошло резкое снижение ко-
личества обсидиана и кремня в составе каменных 
орудий. Они состоят из остатков обсидиана черно-
го, прозрачного, а иногда и коричневого цвета. А 
зернотерки преобладают по сравнению с другими 
орудиями. Такие орудия, в основном обнаружен-
ные в Зиринджли и Шорсу, изготовлены из серого 
речного, туфового и песчаного камня. Терочные 
камни представлены небольшими 2 образцами, об-
наруженными в Шорсу [Бахшалиев, 2015. с. 137]. 
Каменные орудия этой эпохи находят свои аналоги 
в энеолитических материалах Боюк Кесика (Му-
сеибли, 2007. Tablo XXVIII,1), Тойратепе и дру-
гих синхронных памятников [Нариманов, 1987. с. 
рис.15].

Материалы, показывающие развитие металлур-
гии, были представлены сплавами медной руды, а 
иногда и глиняными литейными формами, в кото-
рых изготавливались орудия. Один образец таких 
форм был найден в Зиринджли. Второй образец, 
обнаруженный возле села Гахаб, был изготовлен из 
камня. В этой каменной форме высотой 18,5 см и 
шириной 11,8 см изготавливались топоры с отвер-
стием, длиной 15,5 см [Бахшалиев, 2002. с. 114]. 
Как глины, так и каменные литейные формы по-
казывают, что позднеэнеолитические племена На-
хчывана уже овладели литейной технологией.

Исследование образцов материальной куль-
туры, обнаруженных из археологических памят-
ников Нахчывана, показывает, что в этом регионе 
позднеэнеолитическая культура формировалась на 
основе местных традиций.
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Рис. 1. План глинобитной хижины I периода при 

позднем энеолите (Marro et all., 2011. Fig. 2).

Рис. 2. Сосуды I периода позднего энеолита 
(Овчулартепе).

(МАЕ НО НАНАзербайджана, инв.№ 34; НГИМ, инв.№ 2). 

Рис. 3. Обломки каменных строений из сырого 
кирпича II периода (Бахшалиев и др., 2010.Рис. 5).

Рис. 4. Керамика II периода при позднем энеолите 
(1-5: 19, PI. II; PI. III).

Рис. 5. Бронзовые топоры обнаруженное в 
Овчулартепе

 (МАЕ НО НАНА, инв.№31-33).
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Рис. 6. Золотое колье, обнаруженное в 
Овчулартепе

 (МАЕ НО НАНА, инв.№523-526).

Рис. 7. План построек в III периоде
при позднем энеолите

(Бахшалиев и др., 2010. Рис. 9).

Рис.8. Типичные сосуды, относящиеся
к III периоду позднего энеолита

(1,3-10:Йени йол; 2-Шорсу).
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У статті представлений аналіз особливого співіснування 
особистого у сімейному житті радянської людини з державною 
складовою. Досліджуються питання побуту української 
родини Автор виділяє праці радянських та вітчизняних 
істориків показуючи суспільно-політичні умови характерні 
історичній науці зазначених періодів. Охарактеризовано 
основні досягнення у вивченні проблеми і намічені питання, 
що потребують подальшого наукового пошуку. Окремою 
складовою статті є розгляд особливостей вивчення приватного 
життя як елементу історії повсякденності.

Ключові слова: повсякденне життя, радянська система, 
тоталітаризм, побут, пропаганда, сімейно-побутові традиції, 
соціально-побутова сфера.

The article presents an analysis of the special coexistence of a 
personality in the family life of a Soviet man with a state component. 
The issues of the life of the Ukrainian family are analyzed. The 
author distinguishes the works of Soviet and domestic historians by 
showing socio-political conditions characteristic of the historical 
science of these periods. The main achievements in the study of 
the problem and the planned issues that require further scientific 
research are described. A separate component of the article is the 
consideration of the particularities of studying private life as an 
element of the history of everyday life. The renewal of the economic 
and social structure of Soviet society, that is industrialization, 
urbanization, secularization of consciousness, emancipation of 
women and children, conditioned these changes. In addition, wars 
and social catastrophes have deeply deformed the already difficult 
and not always consistent process of modernizing the family with a 
lot of contradictions. Different groups and sections of the population 
of the USSR were at different stages of transition from the traditional 
type of family. The post-transition families of the urban population, 
especially the big cities, were very different, and the patriarchal 
peasant family was barely affected by changes (not to mention the 
remarkable regional difference). Between them there was a large 
number of intermediate, transitional models. One of the brightest 
indicators of the differences between them was the birth rate. True, 
he did not exist in isolation, but was in a rather close correlation 
with other qualitative and quantitative characteristics: the way of 
life, the type of intra-family relations, the composition and size of the 
family, the stability of marriage, etc.

Keywords: everyday life, the Soviet system, totalitarianism, life, 
propaganda, family and everyday traditions, social and everyday 
sphere.

Постановка проблеми. Оновлення економічної 
та соціальної структури радянського суспільства, 
тобто індустріалізація, урбанізація, секуляризація 
свідомості, емансипація жінок і дітей – обумовило 
ці зміни. Окрім того, війни і соціальні катаклізми 
досить дієво деформували й без того непростий і 
не завжди послідовний процес модернізації сім’ї з 
великою кількістю протиріч.

З одного боку, інститут сім’ї, як і все суспіль-
ство, піддався революційному оновленню. Це 
сприяло подоланню кризи патріархальної сім’ї та 
патріархальних сімейних стосунків, які явно від-
чувалися на початку століття. З іншого ж боку, 
через непослідовність та незавершеність змін, які 
відбувалися із сім’єю, вона зіткнулася з новими 
проблемами, значною мірою втратила здатність 
виконувати деякі життєво важливі для людини та 
суспільства функції. Подекуди відбувся затяжний 
розлад сім’ї як інституції з іншими суспільними 
інституціями і вона, по суті, опинилася на порозі 
нової кризи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасними дослідниками зроблено чимало щодо 
дослідження даної тематики як в контексті повсяк-
денні так і окремішньо. Зокрема О. Коляструк [12], 
М. Рєпіна [22], А. Гуревич [10], О. Удод [24], Н. 
Гогохія [7], Г. Мітрошенко [15], В. Лисак [13], В. 
Головко [8], Л. Рабжаєва [21], Н. Пушкарева [20] у 
своїх працях через повсякденність радянської лю-
дини досліджують загалньоусталені норми, а інко-
ли й аномалії даного періоду. При цьому радянська 
сімейна історія присутня не у всіх працях з вивчен-
ня особливостей радянсткої повсякденності.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Мета статті. Головною метою 
цієї роботи є висвітлення складових української 
сім’ї в розрізі співжиття з ідеологічним чинником 
радянської держави.

Виклад основного матеріалу. Поява нових під-
ходів і напрямків історіографії стала методологіч-
ною базою для наукових розробок, які стосувалися 
проблем приватного життя [Рєпіна 1, с. 20-30]. При 
багатьох існуючих відмінностях усі ці напрямки і 
підходи слугували обє’днавчим началом  станов-
лення історичної антропології. Як загальна глобаль-
на концепція історії з усіма її новітніми досягнен-
нями, – історична антропологія об’єднала вивчення 
менталітету, матеріального життя, повсякдення [10, 
с. 297]. Даний підхід представлений французькою 
історичною школою «Анналів», британською істо-
ричною антропологією і новою культурною історі-
єю, яка виникла у США. Із радянських дослідників 
сюди слід долучити О. Гуревича.

Історична антропологія сприяла певному роз-
ширенню «території істориків», оскільки була 
результатом тісної міждисциплінарної взаємодії 
етнологів, психологів і лінгвістів. На відміну від 
марксистської радянської історіографії, між різ-
ними напрямками історичної антропології не було 
методологічної єдності. Проблематика досліджень 
охоплювала як різноманітні соціальні практики і 
манери поведінки, так і сприйняття життя і смерті; 
вікових періодів і хвороб; свята і будні; церемо-
нії та ритуали; системи харчування і відпочинку; 
різноманітні соціальні страхи тощо. Різноманітні 
теми, які раніше не привертали увагу професій-
них істориків, почали досліджуватися як соціаль-
ні процеси з позицій безпосередніх їх учасників. 
Тому питання міжособистісних і міжгрупових вза-
ємодій знайшли своє висвітлення в історичних до-
слідженнях.
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Визріло питання щодо переосмислення і пе-
ріодичних змін усіх елементів взаємопов’язаної 
системи поведінкових стереотипів, оскільки істо-
рикам вдалося показати, що у різні часи по різному 
тлумачилися такі прояви цієї системи, як любов, 
ненависть, дружба, внутрішньо сімейні стосунки 
[2, с. 12].

Деякі дослідники не розрізняють приватного 
життя та історію повсякдення, оскільки вони над-
то тісно пов’язані; а тому під повсякденням розу-
міють головним чином сферу приватного життя 
щодо питань сім’ї, домашнього побуту, виховання 
дітей, відпочинку, дружніх зв’язків і кола спілку-
вання [25, с. 7].

Більшість дослідників усе ж вважає, що не вар-
то історію повсякдення звужувати до приватного 
й сімейного життя і трудової діяльності та сус-
пільних церемоній. Вона охоплює ширшие коло 
питань, й приватне життя людини завжди вбудову-
валося у її повсякдення і значною мірою залежало 
від неї [23, с. 81].

Відомо, що сфери повсякденного і приватного 
життя безліч разів пересікаються, але повністю не 
співпадають. Тому історики приватного життя ви-
вчають лише одну із сфер повсякденного життя, 
яка залежить тільки від приватних, індивідуальних 
рішень. Тоді як повсякдення не можна звести лише 
до сфери приватного, оскільки окремі його сторо-
ни належать публічному життю [20, с. 98,100].

Поряд з історією приватного життя досить 
близько  перебуває таке наукове направлення, як 
мікроісторія. Вона дозволяє роздивитися певні 
процеси у подробицях, звертаючи увагу не на ви-
значні історичні постаті, а на долю звичайних лю-
дей або невеликих соціальних груп. Вивчаючи такі 
життєві історії, локалізовані у межах визначеного 
історичного часу, мікроісторія дозволяє осмисли-
ти простір можливостей, ступенів свободи чи не-
свободи індивіда у заданих політичних, соціаль-
но-економічних і етнокультурних обставинах [14, 
с. 193]. Описуючи мотиви вчинків конкретних лю-
дей, історія приватного життя виходить на рівень 
мікроісторії як методу досліджень історії повсяк-
дення і основного способу розуміння минулого, 
надаючи нових якостей обговоренню загальноісто-
ричних проблем [14, с. 200].

Під впливом фемінізму складалася своєрідна 
«історія жінок», яка колись була викреслена з так 
званої «чоловічої» історіографії та покликана була 
«повернути жінкам історію» [3, с. 172]. Ключовою 
категорією аналізу досліджень у рамках історії жі-
ноцтва (особливо у 1980-х роках) став «гендер». 
Предметом гендерних досліджень слугують сто-
сунки між чоловіками та жінками і пошук нового 
змісту в цих стосунках; внутрішній світ людини; 
специфічні статуси і ролі у стосунках. Такий на-
прямок гендерної історії (як самостійної дослід-
ницької методології) слугує і напрямком для історії 
приватного життя.

У середині 1970-х років працями європейських 
авторів було підняте широке коло питань, які стосу-
валися структури сімей, прав і обов’язків їх членів 
та внутрішньосімейних стосунків [22, с. 39]. Уряд 

СРСР, прагнучи якнайшвидше розпрощатися з цар-
ським минулим, повів рішучу боротьбу за розвал 
основ старого суспільства. Однією з таких основ 
слугувала і сім’я. Як відомо, радянські партійні 
функціонери, сповідуючи марксистську доктрину, 
виступали за зникнення сім’ї, у якій жінка та діти 
є предметами володіння чоловіка-рабовласника. 
1917 року відмінялися всілякі обмеження, пов’язані 
з укладанням шлюбу, тобто, і релігійні, і національ-
ні, і соціальні, і расові. Встановлювалася моногамія 
і проголошувалася рівність майнових і особистих 
прав чоловіка та жінки. Повністю витіснялася із 
даної сфери церква. Хоча церковний шлюб і не за-
боронявся, та юридичну силу мав лише громадян-
ський шлюб, зареєстрований у загсі.

За взаємною згодою подружжя була також вве-
дена свобода розлучень. Якщо виникали супер-
ечності, то їх вирішення розглядалося судом, як і 
проблема з передачею дітей на виховання, з випла-
тами грошового забезпечення тощо. Урівнювали-
ся в правах діти, народжені як у шлюбі, так і поза 
ним. Надавалася можливість в судовому порядку 
встановлювати батьківство [11].

Документом, який закріпив норми перших де-
кретів радянської влади, був прийнятий у 1918 р. 
спеціальний Кодекс законів про акти громадян-
ського стану, шлюбне, сімейне та опікунське пра-
во. Цим Кодексом подружжя повністю урівнюва-
лося в правах щодо питань сімейного життя і ви-
бору місця проживання, щодо обрання прізвища; 
закріплювався шлюбний вік (для чоловіків – 18 р., 
для жінок -16 р.); відмінявся принцип спільності 
сімейного майна; встановлювалась роздільність 
майна батьків і дітей.

Результати впровадження нового Кодексу вия-
вилися зовсім не такими, як очікувані. Адже відбу-
лося  обмеження інтересів жінок і дітей, оскільки в 
той період абсолютна більшість радянських жінок, 
особливо з дітьми, не працювала і не мала власнос-
ті. А отже і при розлученні вони разом із дітьми 
позбавлялися права на власність чоловіка і бать-
ка, не маючи при цьому власних доходів. Даний 
Кодекс забороняв усиновлення; виховання дітей 
проголошувалося суспільним обов’язком батьків, 
а не їхньою приватною справою. За заявою матері 
стосовно позашлюбних дітей вводилася процедура 
визнання батьківства. Працездатні родичі мали алі-
ментні зобов’язанння щодо своїх непрацездатних 
онуків, братів, сестер, бабусь, дідів [11].

Ліберальним тенденціям відповідала і прийня-
та у 1920 р. спеціальна постанова наркоматів та 
юстиції, яка дозволяла штучне переривання вагіт-
ності в медичних закладах. Це було перше у світі 
офіційне рішення щодо легалізації абортів; і воно 
стало своєрідним благом для більшості радянських 
жінок, які проживали у нужді та побутових страж-
даннях.

У 1926 році був прийнятий новий Кодекс за-
конів про шлюб, сім’ю та опіку. Цим документом 
офіційно прирівнювалося фактичне співпроживан-
ня до зареєстрованого шлюбу, а позашлюбні діти 
- до народжених у шлюбі. Реєстрація шлюбу пере-
стала вважатися обов’язковою. Доказом шлюбних 



25

Гілея Випуск 157ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

стосунків був факт спільного проживання, спіль-
ного господарства, виховання дітей тощо. Шлюби, 
укладені до 1917 року за релігійними обрядами, 
прирівнювалися до зареєстрованих. Реєстраційний 
порядок встановлення батьківства був передбаче-
ний як судом, так і за заявою матері. Дозволялася 
лише одношлюбність; шлюбний вік встановлював-
ся єдиним – 18 років; заборонялися ранні та при-
мусові шлюби. Встановлювалася спільність майна 
і відновлювалося усиновлення дітей. Спростилася 
процедура розлучення. [Собрание узаконений…]

Деякі дослідники пояснюють завершення «по-
літики сексуальних свобод» з намаганнями керів-
ництва країни наприкінці 1920-х років придушити 
справжній розгул насилля і сексуальної розгнуз-
даності. У 1926 році були заборонені аборти для 
жінок, які завагітніли вперше або перенесли цю 
операцію менш ніж півроку тому. Трохи згодом 
ввели платню за аборти, як ще один крок на шляху 
їх обмеження [21, с. 92].

Прийнята 27 червня 1936 р. Постанова ЦВК і 
РНК СРСР «О запрещении абортов, увеличении 
материальной помощи роженицам, установлении 
государственной помощи многосемейным, рас-
ширении сети родильных домов, детских яслей и 
детских садов, усилении уголовного наказания за 
неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в 
законодательстве о разводах» стала своєрідним 
укріпленням сім’ї в радянському законодавстві. 
Збільшувалися розміри державної допомоги на 
придбання необхідних предметів для новонаро-
джених і матері на годування дитини. Багатодітні 
матері, які мали 6 дітей, при народженні кожної на-
ступної дитини отримували державну допомогу в 
розмірі 2 тис.рублів щорічно упродовж п’яти років. 
Жінки, у яких було 10 дітей, отримували по 5 тис. 
рублів на кожну наступну дитину і з другого року 
життя дитини – щорічну допомогу по 3 тис. рублів 
упродовж чотирьох років. 

Ускладнилася процедура розлучення, оскільки 
потрібна була згода і присутність обох із подруж-
жя; ставилася спеціальна відмітка у паспортах; 
стягувалося мито, яке зростало в геометричній 
прогресії з кожним новим розлученням. Після роз-
лучення на утримання дітей стягувалися аліменти, 
за ухиляння від сплати яких передбачалася кримі-
нальна відповідальність. Узаконювалося положен-
ня про заборону абортів, за винятком медичних 
протипоказів, засвідчених комісією лікарів.

Конституцією 1936 року юридично було за-
кріплено рівноправ’я жінки і чоловіка та соціаль-
ні гарантії щодо його реалізації. Це досить вдало 
вписувалося у загальну стратегію сталінської мо-
дернізації країни.

Висновки і пропозиції. Періодичні зміни в 
правовій базі шлюбно-сімейних відносин СРСР (з 
ідентичністю і в УРСР) носили чітко регламенто-
ваний характер взаємодії ідеологічної і партійної 
доктрини формування соціалістичної сім’ї і побуту, 
а також процесу розвитку сімейно-побутових від-
носин. Ми спостерігаємо своєрідні подвійні стан-
дарти радянської сімейної системи. З одного боку 
радянська система контролю за приватним життям 

населення, в тому числі і сімейним, призвела до 
своєрідного відчуття повернення до «старих до-
брих дідівських часів» з моралізаторськими прави-
лами, які супроводжувалися забороною абортів (до 
періоду «відлиги»), обмеженням розлучень, неви-
знанням незареєстрованих шлюбів, підвищенням 
уваги до «морального обличчя радянського грома-
дянина» при призначенні на «відповідальні» по-
сади, втручанням громадськості у сімейні справи 
та багато іншого, що вписувалося у загальну лінію 
уявлень про «порядну радянські сім’ю».
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Досліджується проблема бачення відомим громадсько-
політичним діячем та істориком П. О. Кулішем ролі, місця 
та майбутнього розвитку української культури, літератури, 
народу в історіографічних дослідженнях XIX–XXI ст., у творах 
та листуванні П. О. Куліша 1850–1880–х рр. Виокремлено 
бачення П. О. Кулішем перспектив розвитку української нації, 
культуру котрої він проголошував як окремішнє від польської 
та російської культур явище. Розглянуто зміст поглядів П. О. 
Куліша на відносини українського народу та його культури з 
російським народом і культурою з огляду на роль держави в 
процесі становлення нації. Прослідковано зв’язок Кулішевого 
бачення перспектив розвитку українського народу з точки 
зору ставлення (оцінок) П. О. Кулішем до явища козацтва як в 
минулому так і до численних досліджень українського козацтва 
сучасниками (П. О. Куліша). На основі огляду опублікованого 
листування П. О. Куліша вкотре виокремлено баченням 
Кулішем особливої ролі держави у становленні нації, зокрема 
українського народу, що стало чи не головною причиною критики 
П. О. Кулішем діяльності козацтва як головної антидержавної 
сили та джерела анархії в українських землях. Ці положення 
висловлені П. О. Кулішем в багатьох творах стали, однією з 
причин причиною конфліктів з українофільським табором 
(та його провідниками), зокрема М. І. Костомаровим та В. Б. 
Антоновичем у 1860–1880-х рр.

Саме в епістолярному спадку П. О. Кулішем було виокрем-
лено «етнографічний» тип нації українського народу, що ціл-
ком узгоджувалося з Кулішевим та виокремленим сучасними 
дослідниками розподілом – Росія як державне та політичне 
домінування, а Україна – культурне та духовне домінування, 
котрі у поєднанні становили зміст поняття «руський світ».

Ключові слова: П. О. Куліш, М. І. Костомаров, українська 
мова, українська література, український народ, російська 
мова, російський народ, козацтво, анархія, антидержавний, 
державність.

The article investigates problem the famous socio-political 
figure and historian P. O. Kulish’s vision of roles, places and future 
development of Ukrainian culture, literature, people, in his 1850 – 
1880’s years works and correspondence and in the historiographical 
researches of XIX – XXI centuries. In this vision of P. O. Kulish’s, 
singled out Ukrainian nation and culture prospects of development 
as a phenomenon which differed from Polish and Russian culturies. 
The article consider’s P. O. Kulish’s views the content of the 
relations of the Ukrainian people and it’s culture with the Russian 
people and it’s culture and the role of the state in the nation formation. 
The article investigates P. O. Kulish’s vision and an estimate and 
prospects of the Ukrainian people development term by the cossacks 
phenomenon as it link in the past and in the numerous contemporary 
(to P. O. Kulish) researches of the Ukrainian cossacks.

On the basis of P. O. Kulish published correspondence once 
again there was singled out by Kulish’s a special role of the State in 
the nation formation, in particular the Ukrainian people.

This idea which has become the main reason for P. O. Kulish’s 
the cossacks as the main anti-state force and the source of anarchy 
in the Ukrainian lands activities criticism. These many works P. O. 
Kulish’s provisions have become one of the main reasons caused 

in the 1860 – 1880–ies period his conflicts with the ukrainophile 
camp and it’s leaders, in particular with M. I. Kostomarov and V. 
B. Antonovich.

 It was in P. O. Kulish’s epistolennyy inheritance defined the 
ethnographical type of the Ukrainian people nation, which was 
completely consistent with Kulish and later singled out by modern 
researchers division of Russia as state and political dominance 
symbol, and Ukraine as cultural and spiritual symbol, which 
constituted the “Ruthenian world” content.

Keywords: P. O. Kulish, M. I. Kostomarov, ukrainian language, 
ukrainian literature, ukrainian people, russian language, russian 
people, сossacks, anarchy, anti-state, statehood.

Серед спадщини знаного представника укра-
їнофільського руху першої половини–середини 
XIX ст., одного з провідників Кирило-Мефодієв-
ського товариства П. О. Куліша (1819–1897) значне 
місце займало висвітлення проблем пов’язаних 
з розвитком української державницької думки 
XIX ст. В його спадщині йшлося про майбутній 
розвиток українського народу, його культуру та 
становлення української нації що знайшло своє 
відображення (особливо у питаннях українсько-
го народу, його минулого та майбутнього) у вже 
опублікованій чималій епістолярній спадщині 
Куліша 1840–1860-х рр. [15; 16; 17]. П. О. Куліш, 
як активна та діяльна особистість, також відомий 
як автор популярної «Повести об украинском на-
роде» (1846), історичних творів, котрі викликали 
неоднозначне сприйняття сучасників – «Записки 
о Южной Руси» (1857), «Отпадение Малороссии 
от Польши» 1340-1654» (1888-1889) та «История 
Воссоединения Руси» (в 3 томах) (1874-1877), а та-
кож гострої критики сучасних авторів досліджень 
з історії України [11, с. 55; 20, с. 269; 4, с. 64]. Вар-
то зазначити, що огляд історіографії державних 
та правових ідей щодо минулого та майбутнього 
українського народу у творчості П. О. Куліша вже 
здійснено сучасними українськими дослідниками 
[20, с. 258 – 272]. Водночас, одним з перших М. 
І. Костомаров у 1857 р. звернув увагу на безсис-
темність в укладенні народних дум, переказів в 
збірці П. О. Куліша «Записки о Южной Руси» [6, с. 
42–45]. Він також критично оцінив діяльність П. О. 
Куліша у своїх останніх статтях, а пізніше та надав 
образливі характеристики діяльності П.О. Куліша 
[4, 63; 9, с. 729 – 750; 10, с. 221 – 231; 4, с. 63].

 Наслідуючи оцінки своїх попередників (зокре-
ма українофілів1860–х рр.) критичну оцінку діяль-
ності П. О. Куліша та його поглядів висловив і М. 
С. Грушевський, розглянувши основи творчості П. 
О. Куліша. Він визначив П. О. Куліша провідником 
українського панства, козацької старшини з котрої 
він походив та заперечував виступи радикально – 
налаштованих громадівців [2, с. 17]. Традиційно 
негативні оцінки діяльності та публіцистики П. 
О. Куліша, зважаючи на націоналістичні тенден-
ції, були сформульовані в радянський період [19, 
с. 77–79].

На думку М. С. Грушевського П. О. Куліш являв 
собою тип історика-аматора. Таке визначення під-
тримується й в сучасних дослідженнях [30, с. 63]. 
Водночас, сучасні дослідники звертають увагу на 
позитивну оцінку М. С. Грушевським найвідомі-
шого твору П. О. Куліша «История Воссоединения 
Руси» 1874–1877 рр. [30, с. 63]. Тут автор відзна-
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чив вищість польської культури, вкотре з 1860-х 
рр. означив варварську суть козацтва – розбійни-
цтво як народний ідеал в грубій формі. П. О. Куліш 
також звернув увагу на невігластво як головну рису 
українського духовенства, котра стала чи не голов-
ною причиною переходу українського панства на 
латинство [14, с. 146, 167, 175, 199, 213, 199, 249, 
259; 18, с. 180].

Ці положення стали підставою обвинуватити 
його в «ополяченні», а його переклад Св. Письма 
було визначено «неприродним» за мовою [10, с. 
221–231]. Висновки роботи «История Воссоедине-
ния Руси» стали предметом пильної уваги багатьох 
сучасників та дослідників. Вони убачали причи-
ною різкої зміни поглядів у розумовому стані П. О. 
Куліша [18, с. 173].

Критичні оцінки творчості П. О. Куліша сучас-
никами зберігались і в пізніших дослідженнях [2, 
с. 9–38]. В сучасних дослідженнях застережливі 
оцінки творів П. О. Куліша були доповнені тезою 
про те, що зміна козакофільських настроїв у П. 
О. Куліша була не раптовою, а мала своє коріння 
й була підготовлена в його творах на зламі 1850 
–1860–х рр. [29, с. 87-90; 18, с. 172, 175–176].

З точки зору оцінки суспільно-політичних та 
історичних поглядів П. О. Куліша, окрім його істо-
ричних розвідок та літературних творів, особливо 
цінним є його листування. В листах П. О. Куліша 
містяться оцінки ролі та суті українського суспіль-
ства середини XIX ст., а також польського суспіль-
ства, власна оцінка П. О. Кулішем свого внеску в 
дослідження минулого України (з 1840-х рр. XIX 
ст.), сьогодення тодішньої Малоросії, культурної 
спадщини українського народу, історія станов-
лення українофільського руху, ролі і значення ви-
користання української мови, проблема ставлення 
до російської мови, літератури, народу, погляди 
на процес становлення української літератури, на-
слідків перекладів зарубіжної літератури україн-
ською. Тут є й погляди на формування української 
нації, на її майбутнє, особливо в умовах гіпотетич-
ного розпаду Російської імперії. Листування П. О. 
Куліша також містить інформацію про мотиви по-
чатку його роботи на державних посадах (у 1864–
1867 рр.) Особливе місце та значну вагу з цієї точ-
ки зору мала публікація листування П. О. Куліша 
та М. І. Костомарова, як джерела інформації про 
відносини та погляди колишніх Кирило-мефодіїв-
ців у 1840–х–1880–х рр. здійснена І. П. Житецьким 
(1927) [4].

Одна з важливих тем листування П. О. Куліша 
1840–1860-х рр. – це проблема української мови 
як однієї з головних ознак народу. Так, ще 1845 р. 
П. О. Куліш відзначав велику цінність української 
мови, особливо тих осіб, хто нею розмовляє, що 
було приємним для П. О. Куліша [16, с. 30–40]. 
Примітно, що в листі від 2.05.1846 р. до М. І. Кос-
томарова П. О. Куліш – засудив його за те, що Кос-
томаров казав що він не українець заперечивши, 
що його мати українка [5, с. 269]. Вивченням укра-
їнської, перетворенням її на літературну мову та 
виданням нею народної творчості П. О. Куліш опі-
кувався й до та після повернення з заслання. Так, у 

листі від 08.03.1853 р. до родича М. Білозерського 
П. О. Куліш вказує на свою роботу з вивчення гео-
графії української мови на Чернігівщині [11, с. 45, 
49; 17, с. 124–125].

Цінність використання української в літературі 
П. О. Куліш визначав й у листі до (слов’янофіла) 
С. Аксакова від 1855 р. В той час для Куліша зміст 
«Чорної ради, хроніки 1863 р.» (1857) викладений 
українською мовою був набагато вищим аніж ро-
сійською. П. О. Куліш докладно виклав знаному 
адресату, що людність на півдні Русі давно жила 
самостійним життям, говорила такою мовою ко-
трою спілкуються тепер (1855 р.) 13 млн. (україн-
ців). Ця мова почалася з грубої мови І. П. Котлярев-
ського [17, с. 322–323].

П. О. Куліш висловлював подібні аргументи й 
на сторінках часопису «Основа» до польських опо-
нентів українського руху [12, с. 86]. Обожнюючи 
українську мову ще з 1840-х рр., П. О. Куліш на 
початку 1860–х рр. підкреслював, що українську 
мову визнали тільки у 1862 р., що позначалося на 
оцінці української літератури [16, с. 75–80]. П. О. 
Куліш також наголошував на цілковитій окреміш-
ності українців і поляків, що стало основою його 
подальших досліджень минулого України [12, с. 
41–45; 18, с. 178–200].

Вивчення української мови, історії, запро-
вадження освіти українською, для П. О. Куліша 
було таким же правом українців як і для поляків. 
Водночас, за це право слід було боротися шляхом 
просвіти і справедливості [12, с. 69–71, 75–80, 86]. 
Протиставлення П. О. Кулішем Москви, Польщі, 
та Південної Русі з Польщею залишилося харак-
терною рисою його подальших історичних розві-
док 1870–1880–х рр. [30, с. 79].

П. О. Куліш виходячи з тези про повагу до тра-
дицій згадуваних ним в листах 13 млн. українців 
наголошував на необхідності здійснення перекла-
дів українською взірців іноземної літератури. Мова 
йшла про переклади класичних творів грецької лі-
тератури, зокрема Гомера. Так, у листі з Варшави 
від 1868 р. П. О. Куліш наголошував, що такі пере-
клади важливі для «усвоения украинской словес-
ностью произведений древнегреческой литерату-
ры» [17, с. 162]. Він також бачив можливість пере-
кладу українських народних пісень французькою 
мовою, з їх видання [17, с. 178, 181].

З великою увагою П. O. Куліш ставився до ви-
дання перекладу Св. Письма (спочатку Нового 
заповіту), про що зазначав у листі від 23.03.1869 
р. (Венеція). Він же від 1860-х рр. вважав прихід 
християнства випадковою справою [25, с. 895–898; 
17, с. 178, 181; 18, с. 186–187]. Така увага П. О. Ку-
ліша до майбутнього української мови, літератури 
була природньою для П. О. Куліша, котрий у листі 
до слов’янофіла К. Аксакова від 1.11.1855 р. зазна-
чив, що саме він (порівнюючи себе з Нестором), 
його товариші «відкрили Малоросію», а до цього 
ніхто нічого про неї не знав [17, с. 296–297].

Водночас, важливим для розуміння національ-
но–культурної концепції українства П.О. Куліша є 
зміст його ставлення до російської мови, літерату-
ри. У листі від 1.11.1853 р. Аксакову П. О. Куліш 
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наголошує, що російська мова – «для нас» майже 
рідна та звернув увагу на те, що у росіян є уперед-
женість стосовно особливої ролі російської мови.

П. О. Куліш наголошував слов’янофілам, що 
вони вільні вважати українофільську діяльність як 
«благородне божевілля». Проте, українофільство 
– це діяльність з вивчення мови, літератури, котрі 
з’явилися в інших умовах, з іншими стимулами. 
Також, українська література – це інакше явище 
ніж російська [17, с. 320–321]. Крім того, П. О. 
Куліш, на тлі захоплення новим російським царем 
(Олександром II) у листі до братів Аксакових (Сер-
гій і Костянтин) від 28. 03. 1856 р. підкреслював, 
що хоче навчитися у них любові та патріотизму 
який вони виявляють до усього російського, щоб 
ставитися так до усього Південно–Руського. Також 
він додав, що хоче пережити зиму в Москві аби 
краще осягнути «натуру великорусского человека» 
[17, с. 241–242].

Проголошення в пресі та листуванні окреміш-
ності українців та поляків на початку 1860–х рр. 
П. О. Куліш поєднував з обговоренням з реакціоне-
ром М. В. Юзефовичем ідеї про поступовість роз-
витку української мови, порівняно з російською з 
метою сприйняття її народом [17, с. 30, 53–55, 87]. 
Сам М. В. Юзефович на зламі 1850–1860–х рр. 
убачав П. О. Куліша одним з провідників процесу 
створення нової мови яка мала б увібрати найкра-
ще з української та російської мов [23, с. 323; 23, с. 
184–208]. Цю ж думку П. О. Куліш виклав й у листі 
до слов’янофіла С. Аксакова від 1.01.1856 р. [17, с. 
185–208, 320, 323]. Причиною такого обговорення 
з М. В. Юзефовичем, на наш погляд був факт того, 
що кар’єрний розвиток П. О. Куліша та його май-
бутнього опонента М. І. Костомарова були позна-
чені саме значною роллю Юзефовича, (у 1840–х 
рр. помічника керівника Київського учбового окру-
гу) у службовому зростанні М. І. Костомарова та 
П. О. Куліша. Їх відносини мали тривалу історію 
після знайомства організованого М. О. Максимо-
вичем. Роль М. В. Юзефовича полягала в тому, що 
М. І. Костомаров отримував викладацькі посади в 
Рівному, Київській 1 гімназії, а згодом і Куліш за 
протекцією М. В. Юзефовича, або за проханнями 
П. О. Куліша його знайомі [17, с. 30, 53–55, 87; 5, 
арк. 2, 4зв].

 Осягнення необхідності вивчення української 
мови, літератури, відносин з російським народом, 
культури суспільства цього часу, з точки зору тих 
завдань, що постали перед українським народом – 
саме таку оцінку П. О. Куліш сформулював у 1855 
р. від 13.02. у листі до лікаря І. Славінського [17, с. 
234–235, 241–242]. Він звернув увагу на те, що для 
лікаря який оселиться для роботи з українським 
народом, він швидко забуде усе, що дізнався з книг. 
Малоросійське панство П. О. Куліш визначив як 
скотів, подібних польським, тільки менш освіче-
них. Цю думку, як і намагання відвернути україн-
ський народ від захоплення панськими порядками 
П. О. Куліш пропагував від часів Кирило-Мефоді-
євського братства. Простолюд, в оцінці П. О. Кулі-
ша, добрий для етнографа, а не медика. Крім того, 
на думку П. О. Куліша, історичних пам’яток, ста-

ровини, книжок можна знайти у великій кількості 
в польських містах, зважаючи на майже повну від-
сутність пам’яток в містах Лівобережної України 
[17, с. 234–235; 1, с. 10].

Неодноразово викладені вище П. О. Кулішем 
тези про українське питання формували його 
оцінки української нації загалом. Так, у листі від 
5.03.1864 р. до дружини Ганни Барвінок (Білозер-
ської) він заявив, про наявність загального побою-
вання тих людей говорунів, котрі створюють у сво-
їй уяві українську націю, котру я (П. Куліш) «...ниг-
де не нахожу от Санкт-Петербурга до Одессы…». 
На думку П. О. Куліша українці становили націю в 
етнографічному сенсі, а не політичному. Розмова 
ж про окрему, майбутню Україну йшла від людей, 
що найменше працювали над мовою, історією «…
этой проблематической страны» [15, с. 161]. П. О. 
Куліш наголошував, що ці розмови лякають впли-
вових людей через те, що вони не знають Україну й 
тому роблять висновки проти нас [14, с. 195–196].

На цей же час припадає заява П. О. Куліша, ко-
трий відчував матеріальну скруту, про те, що для 
вивчення української народності треба стояти за 
одне з урядом та допомагати йому в усіх благо-
родних починаннях, про що П. О. Куліш зазначав 
і наприкінці 1880–х рр. Ця позиція сприяла роз-
риву його відносин з М. І. Костомаровим. Куліш 
зазначив, що мав на увазі щоб в Галицьких школах 
вчили на пристойному рівні російської мови, а не 
варварському мовному потворству, не зважаючи на 
закиди поширення російської в школах де вчилися 
переважно українці [4, с. 99; 11, с. 227, 298]. Цією 
обставиною він пояснював початок роботи в Цар-
стві Польському у 1866 р., що свідчило, на думку 
дослідників, про його непослідовність та спроби 
випросити у царату дозвіл на освітню діяльність 
для українського народу, хоч Куліш сподівався на 
отримання дозволу на видання нового часопису [4, 
с. 50; 20, с. 264; 11, с. 221; 1, с. 14]. Заяви щодо уря-
ду П. О. Куліш поєднував з критичними оцінками 
громадської діяльності М. І. Костомарова. Так, ще 
у 1862 р., обговорюючи наслідки оголошення М. 
І. Костомаровим збору коштів на українські під-
ручники, П. О. Куліш заявив, що він на місці Мі-
ністра Внутрішніх справ Російської імперії П. О. 
Валуєва також зустрівся б з М. І. Костомаровим з 
цього приводу, оскільки об’яви М. І. Костомарова 
в газетах про збір коштів на видання українських 
книжок викликали антиукраїнську хвилю в пресі. 
У листі ж від 6.03.1864 р. до М. Д. Білозерського П. 
О. Куліш, оцінюючи здатність до видання україн-
ського часопису М. І. Костомаровим, вважав його 
поганим політиком у цій справі. Він підкреслював, 
що не треба його залучати в цю справу [15, с. 161]. 
В цьому ж листі П. О. Куліш визначив М. І. Кос-
томарова дуже світським, що не мав нічого живо-
творного, став байдужим до усього й «ветшает на 
глазах» [15, с. 160]. В цей час, на думку І. П. Жи-
тецького, П. О. Куліш вирішив видати твори у дусі 
офіційного «обрусительства» [4, с. 47–48].

Погіршенню відносин колишніх братчиків та-
кож сприяли й особливості характеру М. І. Косто-
марова. Так, у листі до давнього знайомого вчите-
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ля історії І. Ф. Хільчевського від 4.04.1874 р. П. О. 
Куліш згадував про М. І. Костомарова у 1861 р. як 
людину котра дуже набридла йому під час подо-
рожі за кордон, мала дивакуватий, не чоловічий 
характер [23, с. 129].

Сучасні дослідники національного руху серед-
ини XIX ст. також звернули увагу на ту обставину, 
що негативне ставлення П. О. Куліша до козацтва 
в 1870-х рр. брало свій початок від тексту «Чорної 
ради» [21, с. 44–45]. Кулішева критика козацтва, 
його заперечення невиправданої уваги козацтву з 
боку сучасних йому істориків, посилилися після 
його роботи в Московських архівах де він переко-
нався, що козаки–це розбишаки без усяких грома-
дянських правил. Їхня ж релігійність не відрізня-
лася від нинішньої турецької (XIX ст.), а способ їх 
поведінки походив ще з дотатарських часів [26, с. 
128; 17, с. 190]. Згодом, П. О. Куліш неодноразово 
намагався довести свої думки в статті про появу 
козацтва читачам відновленого у 1866 р. «Вестни-
ка Европы», проте тодішні провідники часопису 
М. М. Стасюлевич та М. І. Костомаров не сприяли 
її появі. [4, с. 54–55].

В останніх дослідженнях про П. О. Куліша 
звертається увага на переконання Куліша, що коза-
цтву протистояли представники культури – міської 
цивілізації, представлене хутірним міщанством, 
українською, польською шляхтою та російським 
абсолютизм. Тому, природнім для П. О. Куліша, 
було схвалення ліквідації козацтва Петром I та Ка-
териною II. Цю думку, П. О. Куліш зберіг у творі 
1888–1889 рр. «Отпадение Малороссии от Поль-
ши» 1340–1654» [29, с. 93–95].

Жорсткі Кулішеві оцінки козацтва (в той час од-
нієї з провідних тем українського історієписання) 
зберігалися й в його характеристиках деяких сто-
рінок українського національного руху 1840–х рр., 
що викликало заперечення відомим сучасником 
М. І. Костомаровим Кулішевої оцінки діяльнос-
ті Кирило-Мефодіївців, а також негативну оцінку 
М. І. Костомаровим змісту «Хутірної поезії». П. О. 
Куліша та його «Зазивного листа до українського 
народу» 1881 р., з огляду на стан відносин П. О. 
Куліша та української інтелігенції, довіру котрої П. 
О. Куліш втратив [25, с. 895–898; 21, с. 95–99]. М. І. 
Костомаров відзначив різку переміну у П. О. Кулі-
ша від 1874 р. (рік появи «Истории Воссоединения 
Руси»), що і супроводжувалась необгрунтованою 
критикою Т. Г. Шевченка. Несприйняття виклика-
ло позитивне ставлення Куліша до кріпацтва, по-
хвали полякам, що було визначено як ознака «опо-
лячення» П. О. Куліша. М. І. Костомаров також не 
поділяв оцінок П. О. Кулішем панів, ченців – ру-
шійних сил діяльності гайдамацтва [9, с. 729, 731, 
734, 741, 747]. Окремо М. І. Костомаровим було 
сформульовано зауваження до мови українських 
перекладів Св. Письма П. О. Куліша на Галичині 
[10, с. 221–231].

Заперечення ідей Куліша викликало й те, що в 
його першому томі «Истории Воссоединения Юж-
ной Руси» 1874 р. автор особливо наголошував на 
безумовній вищості польської культури над україн-
ською, котра мала домішки іноплемінних культур, 

й визначив козацтво як народний ідеал у грубій 
формі, що протиставляв розбій–розбою. П. О. Ку-
ліш визнавав невігластво в середовищі середньо-
вічного українського духівництва як запобіжник 
поширення єресі та протестантизму. Причиною 
ж переходу на латинство українського панства П. 
О. Куліш убачав у невмінні довести переваги своєї 
віри та небажанням бути в єдиній церкві з чобо-
тарями, віскобійниками та кушнірами – типовими 
представниками українського простолюду. З цією 
думкою було пов’язане і його негативне ставлен-
ня й до князя В. К. Острозького. П. Куліш також 
дійшов до висновку, що проблема поширення 
польської замість руської потребує окремого до-
слідження доби XVI – початку XVII ст. [14, с. 146, 
167, 175, 199, 213, 249, 259, 267; 28, с. 76–78]. Зва-
жаючи на це, дослідники убачають що в працях П. 
О. Куліша важливу роль відіграли культурні, циві-
лізаційні чинники. Тому, в оцінці козацтва він ви-
ходив з того, що окрім ворожості до цивілізації ко-
зацтво виступало також як сила ворожа й будь–якій 
державності в чому він був тотожним характерис-
тиці козаків російського історика С. М. Соловйова 
[29, с. 93–94; 17, с. 180]. Згодом, суттєві зрушен-
ня 1870–80–х рр. у світосприйнятті П. О. Куліша 
призвели до розвитку критичного напряму в його 
творах, на думку ж сучасних дослідників були ви-
кликані можливим інтелектуальним впливом поль-
ського дослідника Хмельниччини та Коліївщини 
першої половини XIX ст., письменника Міхала 
Грабовського, з котрим познайомився ще 1843 р., 
або й егоцентризмом П. О. Куліша [29, с. 81–82; 21, 
с. 45; 11, с. 28–29].

Варто зазначити, що вперше розрив з україн-
ським середовищем та новим оточенням стався з 
П. О. Кулішем ще під час перебування на засланні 
у справі Кирило-Мефодієвського товариства у Тулі 
[11, с. 55]. Згодом в дослідженні 1874–75 рр. П. 
О. Куліш, на думку О. В. Яся, здійснив інтелекту-
альний розрив з тогочасним баченням української 
історії – Т. Г. Шевченка, М. І. Костомарова, М. О. 
Максимовича [29, с. 87]. В той час П. О. Куліш на-
гадував, що наставляв М. І. Костомарова на доку-
ментальну основу історіографії [3, с. 57]. Проте, 
це, мабуть, «не вплинуло» на спосіб історієписан-
ня М. І. Костомарова, отже наповнений літератур-
ною складовою знаменитий твір М. І. Костома-
рова «Богдан Хмельницкий» (його третє видання 
не враховувало зауважень Куліша) став для П. О. 
Куліша прикладом «…одичавшей в нашей Украин-
щине Клио», що викликало несприйняття у М. І. 
Костомарова [17, с. 241–242; 4, с. 58, 64; 11, с. 238; 
22, с. 95–99]. В листі ж до І. Ф. Хільчевського від 
28.02.1875 р., П. О. Куліш зазначав, що історія яку 
пише М. І. Костомаров – це карикатура писана іно-
земцем, його тексти визначив як «празднословие» 
[23, с. 140–141].

Водночас, сам П. О. Куліш у викладі минув-
шини бачив своїм завданням не відтворення фак-
тичного боку явища, а розкриття його впливу на 
виникнення переконань, тобто на те що було його 
причиною явища. Обмежені конкретикою, твори 
П. О. Куліша порівняно з розумуваннями, комен-
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тарями, оцінкам внутрішнього процесу не містили 
аналізу та порівнянь [29, с. 87–90]. Згадана розгор-
нута критика П. О. Кулішем козацтва, містила аб-
солютні оціночні мірила романтичного характеру 
(суд культури та ін.), беззастережність котрих не 
сприймав сучасний П. О. Кулішу критик козаччини 
та один з провідників українства М. П. Драгома-
нов, котрий наголошував саме на архаїчності ідеа-
лізації козаків [30, с. 65, 66, 67]. Як убачають, пере-
раховані протиріччя двох колишніх Кирило-Мефо-
дієвців у баченні української минувшини походили 
від спрямування їх творчості – це романтичний 
ідеал історико–художньої інтуїції, заглиблення в 
минуле, апеляція до Божого промислу, провидіння 
для М. І. Костомарова, або ж суд історії та суд куль-
тури у П. О. Куліша, а його сучасники помічали у 
нього чудну мішанину понять та потягів [30, с. 69; 
11, с. 104]. Згодом, після 1880 р. ці протиріччя та 
характеристика згаданої праці П. О. Куліша з боку 
М. І. Костомарова призвели до чергових образ та 
остаточного розриву в їхніх стосунках [4, с. 62–
63]. П. О. Куліш не змінив своїми творами 1870-х 
рр. ставлення до минувшини України, але значно 
змінив ставлення до себе [11, с. 262]. Зазначимо, 
що вказане протистояння виникла не зважаючи на 
той факт, що сам М. І. Костомаров ще на початку 
1860-х рр. не ідеалізував козаків. Так, у публіцис-
тичному виступі 1860 р. «О казачестве. Ответ Ви-
ленскому вестнику» М. І. Костомаров визнавав та 
виправдовував як нормальне явище розбійництва 
в середовищі козацтва, а у виступі 1864 р. «Лек-
ции по истории Западной России М. Каяловича», 
визнавав, що релігійні питання відігравали у ко-
зацьких повстаннях другорядну роль [8, с. 213; 7, 
с. 60–64, 213].

Отже, на розглянутих вище поглядах на укра-
їнське минуле формувався зміст громадсько–полі-
тичної програми П. О. Куліша, котра ще з 1850–х 
рр. була подібною програмі провідника українофі-
лів 1860–х рр. В. Б. Антоновича [26, с. 121–126]. 
Особлива від початку 1860-х рр. увага П. О. Кулі-
ша до ролі держави в націєтворенні, пояснюється 
дослідниками його детальним ознайомленням з 
життям Німеччини, зокрема з роллю державності 
в становленні нації. Він же убачав можливість за-
провадження на українських землях хуторянства – 
поєднання бідності та багатства, або вагання між 
ними [26, с. 122; 28, с. 68; 11, с. 168].

Державний аспект розвитку українства у твор-
чому доробку П. О. Куліша було вже розглянуто 
літераторами та літературознавцями у 1920 – рр. 
Особливу увагу було приділено думці П. О. Куліша 
про відсутність в Україні верстви, здатної до бу-
дівництва держави. Історик літератури Ю. Шерех 
(Шевельов) звернув увагу на думку П. О. Куліша, 
що в єднанні України та Росії виходив конфлікт 
анархії та порядку. Цю думку також підтримува-
ли дослідники українського національного руху 
1990–х рр. [20, с. 262, 265–266, 271–272]. Вод-
ночас, його ранній твір - широко розповсюджена 
«Повесть об украинском народе» була визначена 
наступною після «Історії Русів» політичною істо-
рією українців [28, арк. 4-18; 16, с. 90; 20, с. 265].

Положення про конфлікт анархії та порядку у 
випадку спілки України та Росії розвивають й су-
часні дослідники творчості П. О. Куліша, оскільки 
автор «Истории Воссоединения Руси» чітко розріз-
нив два світи український та російський, означив-
ши роль (місце) кожного. Так, зокрема, державне 
та політичне домінування він бачив у «Новорущи-
ні» (Росії), але першість в культурних, духовних 
ролях–за «Старорущиною» (Україною). Остання 
в якості Давньої Русі виступала у П. О. Куліша 
ідеалом, а її єдність з «Новорущиною» становила 
«руський світ» [30, с. 80, 81]. Руською ж землею, 
як ще на початку 1860-х зазначав автор, називали 
Україну [18, с. 183]. З цієї точки зору, природнім 
був подив висловлений П. О. Кулішем щодо розмов 
про розпад Російської імперії та про відокремлен-
ня Лівобережної України. Для П. О. Куліша було 
очевидно, що у випадку розпаду Російської імпе-
рії Україна буде об’єктом зазіхань сусідніх націй. 
Цього могло б не бути зазначав П. О. Куліш, якби 
усі працювали над «пробуждением общественно – 
национального сознания» народу [19, с. 195–196].

Наведені раніше приклади листування та кон-
фліктних взаємини колишніх братчиків П. О. Кулі-
ша та М. І. Костомарова варто розглядати не тільки 
з точки зору особистісних відносин, захоплень/об-
раз, а й з точки тих теоретичних та ідеологічних 
конструкцій носіями котрих вони були, що, зокре-
ма, відбилося в їхньому листуванні. Так, зокрема, 
сучасні українські дослідники пропонують розгля-
дати спадщину П. О. Куліша з точки зору консерва-
тивної традиції української історичної, суспільно-
політичної думки зламу XIX – початку XX ст. (В. 
Липинський), особливо у ставленні до проблеми 
та перспектив українського державотворення [30, 
с. 82–83; 21, с. 49]. Роботу П. О. Куліша в Царстві 
Польському українські автори діаспори оцінили 
як таку, що негативно вплинула на його творчість 
[20, с. 270–271]. Важливо наголосити, що консер-
вативні погляди П. О. Куліша на можливий зміст 
політичного розвитку українського народу, його 
націєтворення природньо були пов’язані з його ба-
гаторічною критикою козацтва як анархічної, анти-
державної сили [18, с. 173, 175, 176, 179].
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Проаналізовано умови та напрямки розвитку архівних 
установ Чернігівського регіону у 20-40-х роках XX ст. 
З’ясовано, що розвиток архівної справи мав досить складний 
та суперечливий характер. Впродовж 20-30-х років XX ст. 
відбувався процес жорсткої централізації архівних установ 
та їх тотальне підпорядкування державі та комуністичній 
ідеології. Визначено, що успішний розвиток архівної справи 
у 20-30-х роках був зупинений репресіями 30-х років. Архіви 
зазнали значних втрат в роки Другої світової війни , а їх 
відродження відбувалось в надскладних умовах. Доведено, 
що архівні установи відіграли важливу роль в розвитку 
історико-краєзнавчих студій на Чернігівщині в окреслений 
період. В процесі роботи використовувались загальнонаукові 
та спеціальні принципи (методи): науковості, історизму, 
об’єктивності, системності, плюралізму.

Ключові слова: архівні установи, архівні фонди, архівісти, 
історичне краєзнавство, історичні документи, каталоги.

The topic under research is the main features of the archives’ 
development in the Chernihiv region (20-40s of the 20th century). 
The author analyzes the conditions and lines of the development 
of archival institutions of the Chernihiv region during the outlined 
period, namely 20-40s of the 20th century. It was revealed that the 
development of archival activity was a complex and controversial 
process. It was established that during the 20-30s of the 20th 
century, a process of rigid centralization of archival institutions and 
their total subordination to the state and communist ideology took 
place. It was found out that the successful development of archives 
(20s-30s of the 20th century) ground to a halt due to the repressions 
of the 1930s. Furthermore, the archives suffered significant losses 
during World War II, and their reconstruction took place in extremely 
difficult conditions. It was proved that archival institutions played 
an important role in the development of historical and local lore 
studies in Chernihiv region in the outlined period. The author uses 
such general scientific and special methods as scientific, historical, 
impartial, systemic and pluralistic approaches.

Keywords: archival repositories, fonds, archives, archivist, local 
history, archiving, hisctorical documents, catalogs. 

Складно переоцінити значення архівних уста-
нов для дослідження історичних подій, вивчення 
минувшини оремих регіонів та історії України 
загалом. Органічне поєднання архівістики та кра-
єзнавства робить дуже актуальним дослідження 
досвіду роботи та історії розвитку архівних уста-

нов Чернігівщини. У минулому регіон мав цілком 
заслужену репутацію “архівного Ельдорадо” – тут 
зберігалась документальна спадщина Гетьманату 
з так званою “Генеральною малоросійською архі-
вою” включно. В своєму розвитку архівна справа 
пройшла досить складний та суперечливий шлях. 
Для архівної справи Радянської України вирішаль-
не значення мали Декрет РНК РРФСР « Про реор-
ганізацію і централізацію архівної справи» 

(1918 р.) та « Тимчасове положення про архівну 
справу « (затверджено РНК УРСР 20 квітня 1920 
р.), що передбачали жорстку централізацію архів-
них установ. Вже 31 жовтня 1922 р. було створено 
единий Державний архівний фонд. З 1920 років 
формуються партійні архіви як складова частина 
архівного фонду Комуністичної партії. Впродовж 
20-30- х. років XX ст. посилюється наступ партій-
ної ідеології, командно-адміністративних методів 
управління на українське архівознавство, прово-
дяться тотальні «чистки», репресії серед україн-
ських архівістів. Значних втрат зазнали архіви у 
воєнні роки (вони були зруйновані майже вщент), 
а відродження архівної справи відбувалось в над-
складних умовах. Не дивлячись на це, архівісти 
проводили кропітку роботу і всіляко сприяли роз-
витку історичних досліджень в регіоні.

Деякі аспекти історії розвитку архівів регіону 
досліджував Курас Г. М. (а саме – діяльність Черні-
гівської архівної комісії) [10]. Ткаченко В. В. аналі-
зував розвиток історичного краєзнавства в регіоні 
у 20-30-х роках 20 століття загалом [14]. Щедріна 
Д. С. [15], Мітюков О. Г. [11] займались питанням 
щодо створення та діяльності партійних архівів. 
Плетньова Н. О. проводила свої розвідки в царині 
загальних питань радянського архівного будівни-
цтва [13]. Найбільше уваги краєзнавчій діяльності 
архівістів Чернігівщини приділив Коваленко О. Б. 
[9]. Але, нажаль, і досі відсутні узагальнюючі ро-
боти з проблеми розвитку архівних установ регіону 
у 20-40-х роках 20 століття. Недостатньо, на наш 
погляд, висвітлено проблеми архівів у воєнний та 
повоєнний час. Мета: Проаналізувати загальні тен-
денції розвитку та з’ясувати особливості діяльнос-
ті архівних установ Чернігівщини у 20-40-х рр. XX 
ст. Для досягнення мети вирішувались наступні 
завдання: проаналізовано стан та особливості роз-
витку архівної справи у 20-30-х рр.; з’ясовано стан 
архівів у роки Другої світової війни та повоєнні 
роки; визначено головні проблеми та особливості 
розвитку архівної справи в окреслений період на 
Чернігівщині.

За радянських часів архівами регіону спочатку 
опікувались губернський і повітові Комітети охо-
рони пам’яток мистецтва й старовини (копмиси), 
а згодом губернське та окружні архівні управління 
(губархи і окрархи). У 1923 р. було створено гу-
бернський історичний архів, який у 1926 р. здобув 
статус крайового (регіонального). У зв’язку з по-
дальшими адміністративно-територіальними пере-
твореннями в 1932 р. сформувалось Чернігівське 
обласне архівне управління, якому підпорядко-
вувались усі архівосховища краю [13, c. 63]. Вод-
ночас наприкінці 20-х рр. в Україні, як і в СРСР 
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у цілому, було започатковано створення цілком 
осібної, автономної архівної системи, покликаної 
обслуговувати політико-ідеологічні, інформаційні, 
наукові та управлінські потреби правлячої Кому-
ністичної партії. Її місцевим осередком у регіоні 
став партійний архів Чернігівського обкому КП(б)
У, який діяв на засадах цілковитої секретності й за-
критості.

Архівісти Чернігівщини брали активну участь 
в історико-краєзнавчому русі 20-х рр. Я. М. Жда-
нович, В. В. Дубровський, В. С. Євфимовський, П. 
К. Федоренко оприлюднили чимало документаль-
них матеріалів і ґрунтовних студій з історії регіону 
ХVІІ-ХХ ст. [8, с. 97]. Широкого розголосу набула 
діяльність історико-архівного гуртка, що складався 
зі студентів та старшокласників і діяв на базі Чер-
нігівського історичного архіву. Але всі ці здобутки 
були зведені нанівець вже на початку 30-х рр., коли 
згори надійшла директива “особливу увагу звер-
нути на очищення історичних архівів від рештків 
соціально-чуждих і класово-ворожих, зокрема, 
буржуазно-націоналістичних елементів”. Провідні 
фахівці невдовзі були усунуті від роботи і репресо-
вані, що мало вкрай негативні наслідки для подаль-
шого розвитку архівної справи і краєзнавчих сту-
дій. Логічним підсумком цієї політики стало підпо-
рядкування архівних установ НКВС УРСР. У квіт-
ні 1939 р. Чернігівське обласне архівне управління 
було реорганізовано в Архівний відділ Управління 
НКВС УРСР у Чернігівській області [13, с. 67-68].

Напередодні Великої Вітчизняної війни у Чер-
нігівському обласному державному архіві та його 
філіалах у Ніжині й Прилуках було зосереджено 
понад 6,2 тис. фондів, майже 2,3 млн. справ, у 
тому числі безпосередньо в обласному архіві – 
близько 3,3 тис. фондів, 2 млн. справ. Коли спа-
лахнула війна, до Ульяновська було евакуйовано 
лише 121 фонд, 38 тис. справ радянського періоду. 
Найцінніші в науковому відношенні документи 
фактично були покинуті напризволяще [1, с. 52-
53]. Під час бомбардування Чернігова наприкінці 
серпня 1941 р. було майже повністю знищено 4 з 
6 архівосховищ обласного архіву, розташованих 
у центрі міста. У полум’ї пожежі загинуло понад 
1,2 млн. справ, більша частина описів, бібліотека 
архіву, що складалась з 102 тис. томів книг і пері-
одичних видань [16, арк. 159]. Крім того, близько 
50 тис. справ було розграбовано під час окупації 
[4, арк. 47-52зв]. Втрати Прилуцького філіалу об-
ласного архіву становили 16 тис. справ, натомість 
у Ніжинському філіалі було пограбовано бібліоте-
ку та майно [5, арк. 198, 241-241зв]. Практично по-
вністю були знищені міські та районні архіви об-
ласті. За років нацистської окупації у складі Чер-
нігівської міської управи функціонувало архівне 
бюро, кілька співробітників якого на чолі з С. В. 
Екземплярським намагались зберегти і упорядку-
вати документальні матеріали, що уціліли під час 
бомбардування [1, с. 53-54].

Невдовзі після визволення Чернігівщини у ве-
ресні 1943 р. відновили свою діяльність Архівний 
відділ Управління НКВС УРСР у Чернігівській 
області, обласний архів і його філіали у Ніжині та 

Прилуках. Мережа міських і районних архівів була 
відтворена до кінця 1944 р. [13, с. 68-69] Головні 
завдання визначала ухвалена ще у квітні 1943 р. 
НКВС УРСР “Інструкція про організацію роботи 
органів Управління державними архівами НКВС 
УРСР в районах України, звільнених від німецько-
фашистських окупантів”: відновлення діяльності 
усіх архівних установ; виявлення і концентрація 
документів періоду Великої Вітчизняної війни; ви-
користання архівних документів у агітаційно-про-
пагандистських цілях й інтересах відбудови народ-
ного господарства; збирання матеріалів про вій-
ськові злочини окупантів [11, с. 145]. Але у зруйно-
ваному Чернігові чи не найгострішим було питання 
про пошук належного приміщення для обласного 
архіву. Тільки у вересні 1944 р. Чернігівський об-
лвиконком прийняв постанову “Про впорядкуван-
ня архівного господарства в області та розміщення 
обласного державного архіву”, на підставі якої за 
архівом було закріплено колишній будинок архіє-
пископа – пам’ятку архітектури ХVІІІ ст., котру ще 
належало відбудувати [1, с. 57]. Ремонтні роботи 
розтягнулись на ціле десятиріччя, незважаючи на 
те, що в 1945 р. уряд УРСР збільшив асигнування 
на їх проведення . Нове приміщення було прийня-
то державною комісією у грудні 1953 р. і передано 
обласному архіву в постійне користування в квітні 
1954 р. Однією з головних перешкод, що постала 
на заваді швидкому відновленню архівного госпо-
дарства на Чернігівщині, як і в Україні в цілому, 
була нестача кваліфікованих кадрів, адже без учас-
ті фахівців не можна було здійснити концентрацію 
архівних матеріалів, впорядкування фондів, роз-
горнути наукові студії. Станом на 1 січня 1945 р. 
4/5 співробітників уперше прийшли на роботу в 
архівні установи, до того ж високою залишалась 
плинність кадрів [12, с. 84-85]. До середини 50-х 
рр. цю проблему було поступово подолано, і в об-
ласному архіві та його філіалах склався колектив 
фахівців з вищою освітою історичного або істори-
ко-архівного профілю, що дозволило помітно акти-
візувати усі напрямки діяльності архівної служби. 

Важливою складовою роботи архівістів Черні-
гівщини було збирання та концентрація докумен-
тів, які становили джерельну базу для вивчення 
подій Великої Вітчизняної війни. У жовтні 1943 р. 
Чернігівський обком КП(б)У і облвиконком ухва-
лили постанову “Про збирання та збереження 
документальних матеріалів Великої Вітчизняної 
війни радянського народу проти німецьких оку-
пантів” – документів діловодства установ, під-
приємств, організацій і кооперативних об’єднань, 
друкованих матеріалів (газет, листівок, журналів, 
брошур, книг), а також фотографій, негативів та 
кіноплівок періоду окупації [7, арк. 74-75]. Через 
рік в обласному архіві та його філіалах було скон-
центровано 390 фондів, понад 16 тис. справ, 1 тис. 
листів з фашистської неволі, 300 письмових робіт 
школярів на тему “Що я пережив під час німець-
кої окупації”, написання яких було зініційовано 
архівістами, значна кількість друків того часу 
[1, с. 56-57]. Переважна їх більшість, однак, по-
трапила на таємне зберігання і була розсекречена 
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тільки протягом 1989-1991 рр., що створило пере-
думови для вивчення і наступного запровадження 
в науковий обіг цього джерельного комплексу. У 
1947 р. побачило світ і перше друковане видання 
обласного архіву, що мало виразний краєзнавчий 
характер – ґрунтовний хронологічний довідник 
“Про тимчасову окупацію населених пунктів Чер-
нігівської області і визволення їх Червоною армі-
єю (1941-1943 рр.)”. Зібрані й систематизовані у 
цій книзі відомості, незважаючи на цілком зрозу-
мілу тенденційність у доборі фактів, зберігають 
своє науково-пізнавальне значення і на сьогодні. 
Іншу книгу – збірник документів “Черниговщина 
в борьбе с немецкими оккупантами”, упорядкова-
ний архівістами ще у 1944 р., видати не вдалося 
[3, арк. 94]. 

На порядку денному у повоєнний період досить 
гостро стояло і питання про впорядкування архів-
них фондів: документи внаслідок багатьох пере-
міщень перетворились на купи розсипу, який ви-
магав розбирання, систематизації та описування, 
значною мірою було втрачено і науково-довідко-
вий апарат. Потребували впорядкування і докумен-
ти обласного архіву, реевакуйовані з Ульяновська 
тільки у серпні 1945 р. [6, арк. 6]. Обсяги роботи 
були дуже великі й вимагали концентрації зусиль 
працівників. З цією метою в усіх відділах обласно-
го архіву були створені спеціальні бригади під ке-
рівництвом провідних фахівців. Форсовані темпи 
науково-технічного опрацювання документів мали 
і негативні сторони, породжуючи певний дисба-
ланс у діяльності архівних установ, формальний 
підхід до справи. Тим не менше, у 1953 р. державні 
архіви України в основному виконали це завдання. 
На Чернігівщині впорядкування матеріалів у філі-
алах було завершено у 1951 р., а у самому обласно-
му архіві затягнулось до 1955 р. [13, с. 70].

Таким чином, розвиток архівної справи на 
Чернігівщині має досить суперечливий характер. 
Успішний розвиток архівної справи у 20-х роках 
20 століття був зупинений репресіями 30-х років. 
Війна майже знищила архівну справу в регіоні. 
Архівні установи відіграли важливу роль в розви-
тку історико-краєзнавчих студій на Чернігівщині у 
20-40-х роках ХХ ст. Краєзнавчим змістом так або 
інакше були насичені усі складові повсякденної 
діяльності архівістів регіону – комплектація і упо-
рядкування фондів, створення науково-довідково-
го апарату, видання збірників і добірок документів 
та матеріалів, публікація статей і оглядів джерел у 
фаховій і громадсько-політичній періодиці, органі-
зація фотодокументальних виставок, проведення 
наукових конференцій. Водночас слід зауважити, 
що науковий доробок чернігівських архівістів тієї 
доби несе на собі відчутний відбиток панівної іде-
ології, що певною мірою знецінює його наукове та 
пізнавальне значення і вимагає уважного критич-
ного аналізу. Вивчення досвіду, набутого архівни-
ми установами Чернігівщини у цей суперечливий 
час, підтверджує думки інших дослідників щодо 
органічного поєднання архівістики і краєзнавства 
як потужної підойми наукового рівня регіональної 
історіографії.
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Проаналізовано основні напрямки та особливості діяльнос-
ті Федерації польських організацій в Україні з часу здобуття 
Україною незалежності. Дослідження ґрунтується на аналізі 
напрямків роботи громадських організацій, відомих заходах, 
акціях та подіях, які були організовані та проведені у контек-
сті забезпечення культурно-освітніх потреб польської менши-
ни в Україні. Оцінюється внесок громадських організацій в роз-
будову українсько-польських міжкультурних взаємин. Основна 
увага в дослідженні приділяється вивченню спектру напрямків 
взаємодії між Федерацією польських організацій в Україні та 
українським суспільством, вивченню її участі в житті укра-
їнського суспільства та характеру міжнаціональних взаємин. 
Аналіз процесів проводиться в контексті культурних та освіт-
ніх трансформацій в Україні з 1992 і по сьогодні. В процесі до-
слідження встановлено, що після виходу України та Польщі 
з-під впливу радянської ідеології розпочалась нова сторінка 
українсько-польського міжкультурного діалогу, було започат-
ковано, організовано та проведено ряд культурно-освітніх за-
ходів, фестивалів, створено ряд інституцій, медіа каналів та 
освітніх закладів. Значна роль у цих процесах покладається на 
громадянське суспільство обох країн. Автором також прослід-
ковуються основні здобутки та надбання, які виникли в процесі 
плідної роботи громадських організацій польської меншини в 
Україні.

Ключові слова: міжкультурна взаємодія, громадська ор-
ганізація, культурно-освітня діяльність, фестиваль, польська 
мова.

The article analyzes main directions and peculiarities of public 
organizations of the Polish minority in Ukraine since Ukraine’s 
gaining of independence. The research is based on the analysis 
of the activities of NGOs, known events and actions, which were 
organized and conducted in the context of meeting the cultural and 
educational needs of the Polish minority in Ukraine. We estimate 
the contribution of NGOs to the development of Ukrainian-Polish 
cross-cultural relationships. The research focuses on the study 
of the spectrum of interaction between the Polish community of 
Ukraine and Ukrainian society, studying of its participation in the 
life of Ukrainian society and the nature of inter-ethnic relations. We 
analyze processes in the context of political and socio-economic 
transformations in Ukraine from 1992 to the present. In the 
course of the research it was found that after the exit of Ukraine 
and Poland from the influence of Soviet ideology, a new page of 
Ukrainian-Polish intercultural dialogue was launched, a number of 
cultural and educational events, festivals were launched, a number 
of institutions, media channels and educational institutions were 
created. Civil society in both countries has a significant role to play 
in these processes. The author also traces the main achievements 
and achievements that have arisen during the fruitful work of Polish 
minority organizations in Ukraine.

Keywords: intercultural interaction, public organization, 
cultural and educational activities, festival, Polish language.

Польсько-українські відносини в період здо-
буття Україною незалежності характеризувалися 

різним ступенем активності. Так, Польща першою 
з країн офіційно визнала незалежність України 
2 грудня 1991 p., a 4 січня 1992 р. було встановле-
но дипломатичні відносини між обома державами 
[1; 2]. Після визнання розпочався тривалий органі-
заційний процес у громадсько-політичному, етно-
культурному та дипломатичному плані.

Основна мета роботи – проаналізувати причи-
ни створення, визначити здобутки Федерації поль-
ських організацій в Україні, розглянути діяльність 
організації у сфері міжнаціональних відносин, 
культурних та освітніх процесів польського націо-
нально-культурного товариства.

Джерельна основа статті – опубліковані мате-
ріали Федерації польських організацій в Україні 
(ФПОУ). Також різноманітні аспекти громадсько-
політичної, культурної діяльності висвітлено на 
сторінках польської та української періодичної 
преси.

Польські громадські організації розпочали 
свою діяльність ще з 26 жовтня 1991 р., на Дру-
гому Конгресі поляків в Україні, де було заявлено 
про появу польської організації – Спілки поляків 
України (СПУ), яка визначила своїм завданням 
об’єднання всіх польських громадських утворень 
на території України. 

Головна мета діяльності була визнана як по-
дальше національне відродження всіх поляків 
в Україні, та підкреслювалося, що польське на-
селення підтримує «Декларацію про державний 
суверенітет України» та «Акт проголошення не-
залежності України» і вважає себе складовою час-
тиною українського суспільства. Спілка Поляків 
України здійснила спробу очолити процес націо-
нального відродження поляків у нашій державі, 
однак ініціативнішим в цьому плані виявилось 
інше об’єднання польських громадських організа-
цій. Ним стала заснована у січні 1992 р. у Львові на 
з’їзді поляків України Федерація польських органі-
зацій в Україні. 24 липня 1992 року в Міністерстві 
Юстиції України в Києві, був зареєстрований Ста-
тут Федерації Організацій Польських на Україні. 5 
січня 1993 року в Києві відбувся І Сеймик ФПОУ, 
який об’єднав 22 організації-члени. В результаті 
демократичних виборів, головою Федерації була 
обрана Емілія Хмельова, яка і до сьогодні виконує 
цю функцію. 

На даний момент, Федерація об’єднує поляків в 
134 членських організаціях на теренах всієї Украї-
ни, із загальною кількістю членів – понад 18,5 ти-
сяч [3], а в Києві майже 300. У Федерації на даний 
момент немає членів з Криму, Донецька чи Луган-
ська, де діяла потужна організація. Федерація на-
лічує понад 30 фольклорних колективів. 

ФПО в Україні розгорнула потужну культур-
но-освітню діяльність. Так, під керівництвом цієї 
організації проводиться ряд фестивалів: художніх 
колективів молоді, декламаторського мистецтва, 
польської релігійної пісні, польської культури (ре-
гіональні). Відбулася серія літературних конкурсів, 
змагання за краще знання польської мови. ФПОУ 
також брала участь у підготовці й проведенні Фес-
тивалю української культури у Перемишлі у 1995 р. 
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Під її опікою перебуває створене у 1993 р. у 
Львові об’єднання польських вчених. З 1994 р. 
ФПОУ видає власний друкований орган – «Бюле-
тень ФПОУ» (від 1994 року), з часом – часопису 
ФПОУ «Наші Дороги» (від 2006 року), а також ви-
давництво прозових та поетичних матеріалів, які 
популяризують культуру польського слова, історію 
та народні традиції; створення Об’єднання вчите-
лів Польщі в Україні (м. Хмельницький, 1996 р.), 
а також створення Загальноукраїнського коорди-
наційного методичного центру вивчення польської 
мови та культури (м. Дрогобич, 2004 р.); для шко-
лярів регулярно проводяться олімпіади; діє програ-
ма створення польських бібліотек; відкриття Дому 
Польського в Житомирі (1999 р.), як результат 
зусиль поляків Товариства «Спільнота польська», 
інвестори, які підтримали ініціативу Федерації 
щодо відродження полонії в даному регіоні; від-
криття польських загальноосвітніх шкіл в Гродку 
Подільськім і школи №3 в Мостиськах (за допо-
могою фінансової підтримки Товариства «Спіль-
нота польська» і активній участі з боку ФПОУ, а 
також зацікавлених батьків (2002); започаткована і 
організація щорічних зустрічей польської молоді, 
української і єврейської, що має на меті поєднан-
ня народів і культур (від 1995 р). Також, Федерація 
польських організацій в Україні у 1999 році заці-
кавлювала студентів до «етнізації» польської осві-
ти через створення для поляків потенційних умов 
для вступу на факультет полоністики Львівського 
національного університету. У 2003 році Федерація 
наголошувала на необхідність покращення контак-
тів польських громадських організацій в Україні з 
Міністерством освіти Польща, але, ці пропозиції 
не були виконаними.

Протягом останніх років було організовано різ-
ні типи конференцій. У вересні 2019 року взяли 
участь у конференції, організованій спільно з На-
ціональним університетом наук про життя України 
та Консульським відділом Посольства Польщі в 
Києві. Це була вже 3-а Міжнародна науково-прак-
тична конференція із серії «Поляки в Україні». 
Цього разу ми мали справу з духовним, культур-
ним та історичним життєвим простором творчос-
ті Болеслава Лешмяна. Чергова конференція була 
присвячена прикордонним країнам та поезії при-
кордонних земель. Також організовують щорічну 
Олімпіаду з польської мови та Олімпіаду з поль-
ської історії. Національне читання (7 вересня 2019 
р.) Також відбулось у Києві «Сахем» – Генрік Сен-
кевич, який читали в музеї. М. Жисенка. У 2019 
святкували 100-річчя з дня народження видатного 
польського письменника Густава Герлінг-Грудзінь-
ського (1919-2000) – есеїста, літературознавця, 
журналіста, солдата, в’язня концтаборів ГУЛАГ, 
заарештованого НКВС після агресії СРСР проти 
Польщі.

Організовано ювілейний концерт до 200-ї річ-
ниці від дня народження Станіслава Монюшка (17 
травня 2019 р.) В Національній філармонії в Києві. 
У ньому взяли участь видатні артисти з України: 
Єлізавета Ліпітюк - сопрано - заслужена артистка 
України, нагороджений ансамбль народних інстру-

ментів «Рідні наспіви» та з Польщі: Олександр 
Чайковський-Ладиш, бас та доктор Ярослав До-
магала, фортепіано. Присутні почули відомі пісні 
та арії з опер Станіслава Монюшка. Також трива-
ють святкування 100-річчя Незалежності Польщі. 
Фонд «Свобода і демократія», з якими організація 
співпрацює майже з моменту заснування, запро-
понував нам в рамках проекту «Дорогами до неза-
лежності», Подальша підтримка.

До завдань Федерації польських організацій в 
Україні належить: формування і промоція образу 
Польщі як сучасної і демократичної держави, що 
успішно реформує суспільний устрій, має певні 
досягнення у ринковій трансформації, складає ве-
ликий культурний і науковий потенціал, політично, 
економічно та військово готова до європейської ін-
теграції; розбудження інтересу і підтримка обміну 
думками, а в підсумку – ліквідація негативних сте-
реотипів в українсько-польських відносинах, чи, 
принаймні, їх зменшення.

Організація бере активну участь у встановлен-
ні партнерських контактів між органами місцевого 
самоврядування України та Польщі, вважаючи, що 
такий вид співпраці сприяє польсько-українському 
зближенню. Багато років Федерація співпрацює зі 
Спілкою українців у Польщі.

Не будучи політичною організацією, ФПОУ, ор-
ганізовуючи заходи, в яких беруть участь українці, 
які проживають у Польщі, та українці, які прожи-
вають в Україні, що веде до нової форми відносин 
між Польщею та Україною.

Федерація є постійним членом Українсько-
польського форуму, членом Ради світової поль-
ської діаспори, членом Європейського Союзу 
польських громад. Президент Федерації польських 
організацій в Україні Емілія Хмільова є віце-прези-
дентом Ради польської діаспори світу, членом Ради 
представників Національного комітету у справах 
громадянства України, членом Польської консуль-
тативної ради при Маршалловому апараті Сенату 
Республіки Польща.

Щороку готуються робочі програми, відповідно 
до яких виконуються припущення. Вони амбітні, 
засновані на прагненні тісної співпраці з Батьків-
щиною та відповідними державними структура-
ми та громадськими організаціями в Україні. Ми 
усвідомлюємо, що вони не виконуються повністю, 
і фінансові труднощі є причиною цього. Фінансо-
ва допомога Сенату Республіки Польща, надана 
Асоціацією «Польська громада», Фондом «Pomoc 
Polakom na Wschodzie» та багатьма, багатьма ін-
шими державними та неурядовими організаціями, 
забезпечила реалізацію програмних заходів.

Федерація Організацій Польських бере актив-
ну участь в закладенні партнерських стосунків 
між органами місцевого самоврядування Польщі 
та України, оскільки саме такого роду співпраця, 
сприяє польсько-українському зближенню. Вже 
багато років Федерація тісно співпрацює зі Союзом 
українців в Польщі. ФПОУ допомагає в створенні 
та підтримці громадських організацій та всебічно 
сприяє налагодженню продуктивних культурних 
стосунків між двома країнами [4].
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Не будучи політичною організацією, Федера-
ція, шляхом організації різноманітних заходів, реа-
лізує ідею, яка базується на створенні нової форми 
стосунків між Польщею та Україною.

ФПОУ є постійним членом Українсько-поль-
ського форуму, членом Ради Полонії Світу, членом 
Європейської Унії Полонійних Спільнот.

Основними напрямками діяльності польського 
національно-культурного товариства на сучасному 
етапі стали: видання преси, літератури польською 
мовою; створення художньо-мистецьких колекти-
вів; відкриття шкіл (окремих класів) із навчанням 
польською мовою; відзначення пам’ятних історич-
них дат, релігійних свят, обрядових звичаїв та тра-
дицій; поглиблення співпраці із органами місцево-
го самоврядування тощо [5].

За підтримки різних польських організацій, 
в тому числі Федерації польських організацій в 
Україні з’явилися етнофестивалі, багато з яких ста-
ли щорічними. 2 травня 1993 року, за участю 23 ко-
лективів пройшов фестиваль «Tęcza Polesia» («Ве-
селка Полісся»). Починаючи з 1996 року ФПОУ 
організовує та проводить загальноукраїнські фес-
тивалі польської культури в Україні [7].

Федерація організовує з’їзди, наукові конфе-
ренції, молодіжні зустрічі, семінари, курси, регі-
ональні фестивалі, навчально-мистецькі майстер-
класи, фестивалі та змагання, спортивні заходи, 
які сприяють підвищенню соціальної активності 
поляків, які проживають в Україні. Завдяки зу-
силлям Федерації було створено Спілку вчителів 
польської мови в Україні, молодіжні та ветеранські 
організації, організації з догляду за національними 
пам’ятками тощо.

Протягом останніх років поляки більш свідомо 
і сміливо почали реалізовувати свої права як наці-
ональна меншина в українській державі. Це вели-
чезний прогрес у активізації соціальної свідомості 
українських громадян польської національності. 
ФПОУ бере активну участь у налагодженні парт-
нерських відносин між органами самоврядування 
України та Польщі, вважаючи, що такий вид співп-
раці сприяє польсько-українському зближенню. 
Багато років Федерація співпрацює зі Спілкою 
українців у Польщі.

Зміни в сфері задоволення освітніх потреб по-
лонії відбулися у 2002 рокі. 1 вересня урочисто 
відкрито побудовані, у тому числі за кошти Рес-
публіки Польща дві польські школи – у Городку 
Хмельницької області і Мостиськах Львівської. 
Польською мовою навчаються діти у державних 
навчальних закладах, кількість яких у 2010-2011 
навчальних роках збільшилась у порівнянні з си-
туацією а УСРС, коли існували лише дві польські 
школи у Львові, до 5, за рахунок нових шкіл у 
Івано-Франківській, Львівській та Хмельницькій 
областях. Окрім цього, існує по одному загаль-
ноосвітньому навчальному закладу з навчанням 
польською та українськими мовами і з навчанням 
польською та російською мовали (загалом поль-
ською мовою у державних та комунальних загаль-
нооствітніх навчальних закладах навчалося більш 
як 1500 учнів). Федерація польських організацій 

в Україні від початку свого створення займається 
розвитком освіти поляків в Україні та ставить пе-
ред відповідними органами влади питання щодо 
визнання шкіл з викладанням польською мовою 
школами національних меншин. Це питання часто 
підіймає на засіданнях органів місцевої влади Емі-
лія Хмільова – президент ФПОУ.

Глава Федерації польських організацій в Укра-
їні Емілія Хмєльова вважає непростим завданням 
добитися визнання польської мови регіональною в 
українських місцевостях. Таку думку вона висло-
вила УНІАН у 26.09.2012 [8].

«Мешканцям треба проводити референдум, ми 
не можемо за них ухвалювати рішення. Це процес 
не на один день», – зазначила вона.

Всі наведені факти свідчать про значну акти-
візацію культурного життя польського населення 
України з часу появи різноманітних громадських 
об’єднань. Їх виникнення в кінці ХХ ст., стало ре-
зультатом довгого історичного та духовного роз-
витку двох сусідніх народів, суттєво збагативши 
систему відносин між ними. Особливо зросла роль 
громадських організацій наприкінці 1980-х – у 
1990-х рр., коли їх діяльність стала важливим фак-
тором формування українсько-польських міждер-
жавних взаємин. Федерація організовує конгреси, 
наукові конференції, молодіжні зустрічі, семінари, 
курси, регіональні фестивалі, навчально-мистець-
кі майстерні, фестивалі та змагання, спортивні 
заходи, що стимулюють соціальну активність по-
ляків. Вона є активним учасником польсько-укра-
їнського діалогу.

З 2005 року є ініціатором та співорганізатором 
щорічного польсько- кримсько- татарсько- єврей-
сько- українського міжрелігійного молодіжного се-
мінару «Арка». Організовує українські кваліфікації 
Міжнародного конкурсу декламаторів А. Міцкевич 
KESA (з 1991 року). За ініціативою Федерації в 
Створено Спілку вчителів польської мови в Україні 
та Всеукраїнський координаційний центр методич-
ного викладання польської мови та культури.

Список використаних джерел
1. Геополітика: Україна в міжнародних відносинах: 

Україна – Польща [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://www.readbookz.com/book/183/6482.html. 
08.01.2019

2. Oswiadczenie Rady Ministrow RP dotyczace uznania 
przez Polske niepodleglej Ukrainy (Warszawa, 2 grudnia 
1991 r.) // Zbior Dokumentow. – 1992. – № 1. – S. 13-14.

3. Федерація польських організацій в Україні існує 
вже 25 років. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dom-polski.org.ua/uk/pro-nas/ 02.08.2020

4. Єременко Т. Полонія в Україні після Другої світо-
вої війни // Polska i Ukraina po II wojnie swiatowej. – N. 
20 – 21; 24 – 25.

5. Євтух В. До проблем визначення поняття «етніч-
на меншина» / В. Євтух // Етнічні меншини східної та 
центральної Європи: компаративний аналіз становища 
та перспектив розвитку / [відп. за вип. К. Кейданський]. 
– Київ, 1994. – С. 16.

6. Зімон Г. На шляху від радянської системи до на-
ціонально-державного устрою: інтеграція чи розпад? / Г. 
Зімон // Етнічні меншини східної та центральної Євро-
пи: компаративний аналіз становища та перспектив роз-
витку / [відп. за випуск К. Кейданський]. – Київ, 1994. 
– С. 40.



41

Гілея Випуск 157ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

7. Лойко Л. І. Громадські організації етнічних мен-
шин України: природа, легітимність, діяльність / Л. І. 
Лойко – К.: Фоліант, 2005

8. Польська мова могла б стати регіональною в Укра-
їні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://old.
dailylviv.com/news/39307 11.09.2020

References
1. Heopolityka: Ukraina v mizhnarodnykh vidnosynakh: 

Ukraina – Polshcha [Elektronnyi resurs]. – Rezhym 
dostupu: http://www.readbookz.com/book/183/6482.html. 
08.01.2019

2. Oswiadczenie Rady Ministrow RP dotyczace uznania 
przez Polske niepodleglej Ukrainy (Warszawa, 2 grudnia 
1991 r.) // Zbior Dokumentow. – 1992. – № 1. – S. 13-14.

3. Federatsiia polskykh orhanizatsii v Ukraini isnuie 
vzhe 25 rokiv. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: 
http://dom-polski.org.ua/uk/pro-nas/ 02.02.2019

4. Yeremenko T. Poloniia v Ukraini pislia Druhoi 
svitovoi viiny // Polska i Ukraina po II wojnie swiatowej. – 
N. 20 – 21; 24 – 25.

5. Yevtukh V. Do problem vyznachennia poniattia 
«etnichna menshyna» / V. Yevtukh // Etnichni menshyny 
skhidnoi ta tsentralnoi Yevropy: komparatyvnyi analiz 
stanovyshcha ta perspektyv rozvytku / [vidp. za vyp. K. 
Keidanskyi]. – Kyiv, 1994. – S. 16. 

6. Zimon H. Na shliakhu vid radianskoi systemy do 
natsionalno-derzhavnoho ustroiu: intehratsiia chy rozpad? 
/ H. Zimon // Etnichni menshyny skhidnoi ta tsentralnoi 
Yevropy: komparatyvnyi analiz stanovyshcha ta perspektyv 
rozvytku / [vidp. za vypusk K. Keidanskyi]. – Kyiv, 1994. 
– S. 40.

7. Loiko L. I. Hromadski orhanizatsii etnichnykh 
menshyn Ukrainy: pryroda, lehitymnist, diialnist / L. I. 
Loiko – K.: Foliant, 2005

8. Polska mova mohla b staty rehionalnoiu v Ukraini 
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://old.
dailylviv.com/news/39307 11.09.2020



42

ГілеяВипуск 157 ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

УДК 94(430) “1522–1599”

ДО ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ 
ЛЮТЕРАНСЬКОЇ КОНФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ В 

НІМЕЧЧИНІ
TO THE PROBLEM OF ANALYSIS OF 

HISTORICAL SOURCES OF THE LUTHERAN 
CONFESSIONALIZATION IN GERMANY

Каріков С. А.,
доктор історичних наук, доцент кафедри історії

стародавнього світу та середніх віків, 
Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна),
e-mail: karikov.nuczu@gmail.com, 

orcid.org/ 0000-0001-5121-4103

Karikov S.,
 Doctor of Historical Sciences, Аssociate Professor, 
Аssociate Professor of the Department of Ancient 

and Medieval History, V. N. Karazin Kharkiv National 
University (Kharkiv, Ukraine),

e-mail: karikov.nuczu@gmail.com, 
orcid.org/ 0000-0001-5121-4103

Розглянуто проблему визначення джерельної бази для 
дослідження конфесійних перетворень у Німеччині доби 
раннього Нового часу. Проаналізовано специфіку головних типів 
історичних джерел. Визначено, що дослідження лютеранської 
конфесіоналізації має спиратися на комплексне використання 
документів з історії держави, церкви, освіти. 

Ключові слова: історичне джерело, лютеранська конфесі-
оналізація, Реформація, Німеччина. 

The problem of definition of the source base for the study 
of confessional transformations in Early Modern Germany is 
considered. The specifics of the main types of historical sources 
are analyzed. It is determined that the study of the Lutheran 
confessionalization should be based on comprehensive using of 
documents on the history of the state, church, education.

Keywords: historical source, Lutheran confessionalization, 
Reformation, Germany.

Лютеранська конфесіоналізація, нерозривно 
пов’язана з гострою боротьбою між прибічниками 
різних віросповідань, не може бути зведена лише 
до релігійних питань. Її дослідження передбачає 
вивчення подій Реформації у зв’язку з подальшим 
розвитком німецького суспільства у другій поло-
вині XVI – на початку XVIІ ст. Складність, роз-
маїтість конфесійних трансформацій зумовлює 
потребу залучення широкої джерельної бази, що 
відображає ключові аспекти лютеранської кон-
фесіоналізації – державно-політичний, релігійно-
церковний, освітньо-культурний. До головних груп 
джерел з історії конфесіоналізації належать: акти 
рейхстагів; теологічні праці; євангелічні церковні 
статути; звіти візитаторів; епістолярні джерела; іс-
торичні хроніки. Необхідність їх комплексного до-
слідження визначає актуальність нашої праці. Досі 
в історіографії подібне завдання не вирішувалося.

Акти рейхстагів розкривають історичні умо-
ви розгортання конфесіоналізації, відображаючи 
позиції імперської влади і станів німецького сус-
пільства. Так, противники Реформації посилалися 
на постанову Вормського рейхстагу 1521 р., що за-
бороняла поширення вчення Лютера у німецьких 
землях. Натомість прибічники євангелічного руху 

спиралися на рішення Першого Шпеєрського рейх-
стагу 1526 р., що, виголосивши право князів діяти у 
питаннях віри так, щоб «надалі дати звіт перед Бо-
гом і імператором», фактично закріпили їх повно-
важення як «верховних єпископів» у своїх володін-
нях. Так само значущими є рішення Аугсбурзького 
рейхстагу 1555 р., які проголошували релігійний 
мир у Священній Римській імперії, що позначило 
початок нового етапу конфесіоналізації [3].

Серед теологічних праць варто назвати вірос-
повідні книги євангелічної церкви: «Малий Катехі-
зис» та «Великий Катехізис» Лютера, «Аугсбурзь-
ке віросповідання» й «Апологія Аугсбурзького 
віросповідання» Меланхтона, «Шмалькальденські 
статті» Мартіна Лютера, «Трактат про владу і вер-
ховенство папи» Меланхтона, «Формула згоди», 
підготовлена групою лютеранських теологів. За-
значені твори зібрані у «Книзі згоди» (1580) [6], 
ухвалення якої позначило конституювання люте-
ранської ортодоксії. Діяльність євангелічної церк-
ви в Саксонії стала зразком реалізації принципів 
віросповідних книг, надавши приклад здійснення 
конфесіоналізації в інших німецьких територіях.

Першорядне значення для вивчення проблем 
розвитку церковного життя мають євангелічні 
статути. Із другої половини 20-х рр. XVI ст. їх роз-
роблення набуває поширення у зв’язку з активним 
формуванням євангелічної церковної організації. 
Статути регламентували життя лютеранської общи-
ни на певній території, визначаючи засоби ліквіда-
ції католицьких інституцій, напрями реформування 
догматики і культу, шляхи вирішення соціально-
економічних проблем. Якщо положення певного 
статуту успішно втілювали в життя, їх могли пере-
ймати укладачі статутів інших німецьких регіонів.

Аналізуючи зміст євангелічних статутів, ми 
звертаємося до найбільш повного їх зібрання за ре-
дакцією Е. Зелінга, яке видавали з 1902 р. до 80-х рр. 
ХХ ст. [8]. Крім документів, у зазначеному виданні 
вміщено докладні статті оглядового характеру з іс-
торії Реформації в саксонських містах, а також ре-
тельно оформлено довідковий апарат. Вивчаючи 
євангелічні статути як історичні джерела, варто вра-
ховувати, що вони мали характер інструкції, пере-
раховуючи вимоги, які влада висувала до священ-
нослужителів, учителів, бюргерів, селян. Однак для 
відповіді на запитання, наскільки зазначені вимоги 
втілювалися в повсякденне життя євангелічних об-
щин, дані статутів необхідно доповнювати інформа-
цією, що міститься в інших типах джерел.

Простежити, як заклики й настанови лідерів Ре-
формації реалізовувалися в повсякденному житті 
общин, дають змогу звіти візитаторів. З середини 
20-х рр. XVI ст. реформатори розпочали регуляр-
но проводити візитації парафій; виявлені недоліки 
в діяльності церковної організації і рекомендації 
щодо їх усунення складають основний зміст звітів 
візитаторів [5]. Зазначені документи є своєрідним 
продовженням євангелічних статутів. Якщо стату-
ти визначали загальні напрями розвитку церковної 
організації, позначаючи ідеали реформаторів як го-
ловну мету конфесійних перетворень, то звіти відо-
бражали реальний стан справ у міських і сільських 
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общинах, відображаючи проблеми їх повсякденної 
життєдіяльності.

Значущість епістолярних джерел для розумін-
ня проблем конфесіоналізації пояснюємо тим, що 
реформатори були зацікавлені в наданні єванге-
лічному рухові з боку територіальної влади. Після 
завершення Селянської війни 1524–1525 рр. мож-
ливість подальшого здійснення реформаційних 
перетворень визначали насамперед позиції князів і 
магістратів. Тому не дивно, що реформатори вели 
активне листування з територіальними правите-
лями Німеччини, а згодом – і з представниками 
правлячих династій інших держав, здійснюючи 
внесок у розгортання конфесіоналізації. Прикла-
дом є листування Йоганна Бугенхагена – видатного 
організатора євангелічної церкви та школи, пропо-
відника, теолога, полеміста. Систематизація його 
кореспонденції насамперед є заслугою німецького 
дослідника О. Фогта. У другій половині ХІХ ст. він 
здійснив збір, упорядкування, підготовку до друку 
та видання листів реформатора; згодом це зібран-
ня було доповнено і перевидано. Видання О. Фог-
та налічує 305 листів, написаних Бугенхагеном і 
його кореспондентами [10]. До останніх належа-
ли король Данії Крістіан ІІІ, курфюрсти Саксонії 
Фрідріх Мудрий, Йоганн Стійкий, Йоганн Фрідріх 
Великодушний, герцог Альбрехт Прусський, ланд-
граф Філіп Гессенський та ін. Активне листування 
реформатора з правителями євангелічних територій 
пояснюємо провідною роллю Віттенберга в поши-
ренні лютеранства і участю Бугенхагена в цьому 
процесі. В одних листах він виступає порадником, 
надаючи пропозиції щодо особливостей здійснення 
Реформації; інші листи стосуються подій конфесій-
но-політичного життя у Німеччині та за її межами.

Не менш важливими епістолярними джерела-
ми з історії лютеранської конфесіоналізації є листи 
політичних діячів – прибічників Реформації та її 
противників. Зокрема, у листуванні Моріца Саксон-
ського висвітлено низку питань, пов’язаних із його 
участю у Шмалькальденській війні на боці імпера-
тора, відносинами з реформаторами, приєднанням 
до виступу територіальних князів проти Карла V [1]. 
Цінним джерелом для вивчення лютеранської кон-
фесіоналізації є й листи герцога Георга Саксонсько-
го – непримиренного противника Реформації, який 
у листах, інструкціях, розпорядженнях детально 
визначає заходи, що, на його думку, мали запобігти 
розгортанню євангелічного руху [2].

Важливі відомості щодо розгортання конфесіо-
налізації містять історичні хроніки, де висвітлено 
події політичного й релігійно-церковного життя 
Німеччини. Так, лейб-медик саксонського курфюр-
ста Йоганна Фрідріха Маттеус Ратцебергер, який 
був другом Лютера, у своїй «Рукописній історії» 
приділив увагу відносинам між лідерами Шмаль-
кальденського союзу, перебігу Шмалькальденської 
війни, її наслідкам [7]. Перебуваючи на позиціях 
гнезіолютеранства, Ратцебергер гостро висловлю-
вався проти дій католицького угруповання, спря-
мованих на відновлення впливу Риму.

Іншим представником лютеранського напряму 
хронік доби раннього Нового часу, є юрист Йоганн 

Слейдан. У творі «Коментарії щодо стану релігії і 
держави за часів імператора Карла V» він звертається 
до релігійно-політичної ситуації в Німеччині за доби 
Реформації. Спираючись на документальні мате-
ріали, зокрема архіви Шмалькальденського союзу, 
Слейдан створює панораму розвитку німецького сус-
пільства за доби раннього Нового часу. Підтримуючи 
євангелічне віровчення, Слейдан водночас виявив у 
своєму творі прагнення уникати пристрасних, одно-
бічних характеристик Реформації, що спричинило 
критику його праці з боку деяких прибічників Люте-
ра. Зокрема, становлять інтерес оцінки, надані Слей-
даном щодо Аугсбурзького миру [9].

Певний внесок у висвітлення лютеранської кон-
фесіоналізації здійснили й автори, які перебували 
на протилежних ідейних позиціях. Так, священик 
із Хільдесхейма Йоганн Ольдекоп, який у період 
ранньої Реформації підтримав виступ Лютера про-
ти індульгенцій, пізніше приєднався до боротьби 
проти євангелізму. У «Хроніці» Ольдекопа, написа-
ній із використанням свідчень очевидців і на основі 
власних спостережень, відображено низку важли-
вих подій реформаційного руху: ситуацію після по-
разки протестантів під Мюльбергом і виголошення 
Віттенберзької капітуляції, що стала завершенням 
Шмалькальденської війни, перебіг «Князівської ві-
йни», що призвела до відновлення позицій єванге-
лічного угруповання в німецьких землях [4].

Отже, до особливостей джерельної бази з історії 
конфесіоналізації належить, насамперед, яскраво 
виражена тенденційність низки джерел. Події Ре-
формації найчастіше характеризували або її прибіч-
ники, або її противники. Неминучим наслідком цьо-
го постає суб’єктивізм в оцінці подій лютеранської 
конфесіоналізації. Найбільшою мірою він помітний 
у листах і хроніках, але його вияви зустрічаємо і в 
євангелічних статутах, що відображали посилення 
позицій територіальної влади. Ще одна особливість 
джерел – фрагментарність: кожен їх тип, як правило, 
висвітлює окремі аспекти лютеранської конфесіона-
лізації (політичні, релігійно-церковні, соціокультур-
ні), а не її загальну сутність. Це зумовлює потребу 
звернення до різних джерел, що в сукупності відо-
бражають головний зміст конфесійних перетворень.
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У дослідженні висвітлено діяльність закладів лікувальної 
фізичної культури та спортивної медицини на теренах Пол-
тавщини та Харківщини в другій половині ХХ – на початку ХХІ 
століття. Крізь історичну ретроспективу показано станов-
лення даних закладів в Полтавській та Харківській області. У 
дослідженні висвітлено діяльність вищезгаданих інстанцій, 
зокрема: Полтавський обласний лікарсько-фізкультурний дис-
пансер, Кременчуцький обласний лікарсько-фізкультурний дис-
пансер, кафедра фізичного виховання та здоров’я, фізичної реа-
білітації, спортивної медицини вищого державного навчально-
го закладу України «Українська медична стоматологічна ака-
демія», кафедра спортивної медицини та фізичної реабілітації 
Харківської державної академії фізичної культури.

Ключові слова: лікувальна фізична культура, спортивна 
медицина, заклади, становлення, історія.

The article examines the activities of institutions of medical 
physical culture and sports medicine in Poltava and Kharkiv regions 
in the second half of the XX - early XXI century. The formation of 
these institutions in Poltava and Kharkiv regions is shown through a 
historical retrospective. The study covers the activities of the above 
instances, in particular: Poltava Regional Medical and Physical 
Dispensary, Kremenchug Regional Medical and Physical Dispensary, 
Department of Physical Education and Health, Physical Rehabilitation, 
Sports Medicine of the Higher State Educational Institution of 
Ukraine “Ukrainian, Department of Sports Medicine and Physical 
Rehabilitation, Kharkiv State Academy of Physical Culture.

Nowadays, the state of health of the population is an extremely 
important problem of the society of Ukraine. Recently, the number 
of various types of injuries has increased not only in sports, but also 
in everyday life. Solving the problems of physical rehabilitation in 
Ukraine is carried out by special physical culture and rehabilitation 
institutions. Poltava and Kharkiv regions are represented by a 
number of institutions of this profile, which play a decisive role in 
today’s realities. Unfortunately, despite the significant prevalence of 
medical physical culture and sports medicine in our time, a small 
amount of scientific research is devoted to the coverage of their 
activities in Ukraine through historical retrospect. That is why, 
this study shows the formation, development and coverage of these 
institutions in the Kharkiv region. In the course of the research the 
following goals were set: to cover the activities of institutions of 
medical physical culture and sports medicine in Poltava and Kharkiv 
regions; show the stages of formation of therapeutic physical culture 
and sports medicine in Eastern Ukraine in the second half of the 
XX - early XXI century.

Keywords: medical physical culture, sports medicine, 
institutions, formation, history.

Постановка проблеми. У наш час надзвичайно 
актуальною проблемою суспільства України є стан 
здоров’я населення. Останнім часом збільшилася 
кількість різноманітних видів травм не тільки у 
спорті, а й у повсякденному житті. Вирішення про-
блем фізичної реабілітації в Україні здійснюється 
спеціальними фізкультурно-реабілітаційними за-
кладами. Полтавщина та Харківщина представлені 
низкою закладів даного профілю, які відіграють 
визначальну роль в реаліях сьогодення. З огля-
ду на теперішні ситуації збройних протистоянь в 
Україні, наслідком яких є значна кількість травм 
різного ступеню важкості, висвітлення діяльності 
фізкультурно-реабілітаційних закладів є особливо 
актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З 
огляду на останні дослідження та публікації ві-
тчизняних науковців, які стосуються даної темати-
ки, слід звернути увагу на працю Ю. П. Дехтярьо-
ва, який провів визначну роботу з висвітлення істо-
рії закладів лікувальної фізичної культури та спор-
тивної медицини по всій Україні [2]. В. М. Мухін 
у своїй роботі, присвяченій фізичній реабілітації, 
перший розділ присвятив дослідженню історії 
розвитку лікувальної фізичної культури на тере-
нах України [3]. В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, 
О. Б. Неханевич на початку свого підручника наво-
дять історичні факти стосовно діяльності закладів 
лікувальної фізичної культури в нашій країні [1]. 
В. С. Соколовський, Н. О. Романова, О. П. Юш-
ковська [4] та В. М. Сокрут [5] у своїх досліджен-
нях спортивної медицини та лікувальної фізичної 
культури також звертають увагу на історії розвитку 
даних галузей у різних регіонах, зокрема й у на те-
риторії Полтавської та Харківської областей.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На жаль, не зважаючи на зна-
чну поширеність в наш час закладів лікувальної 
фізичної культури та спортивної медицини, висвіт-
ленню їхньої діяльності в Україні крізь історичну 
ретроспективу присвячено незначну кількість нау-
кових досліджень. Саме тому, у даному досліджен-
ні показано становлення, розвиток та висвітлено 
діяльність даних закладів на теренах Харківщини.

Формулювання цілей статті. У ході дослі-
дження було поставлено наступні цілі: висвітлити 
діяльність закладів лікувальної фізичної культури 
та спортивної медицини на теренах Полтавщини 
та Харківщини; показати етапи становлення ліку-
вальної фізичної культури та спортивної медицини 
в Східній Україні у другій половині ХХ – на почат-
ку ХХІ століття.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Полтавський обласний лікарсько-фізкультурний 
диспансер (ПОЛФД). У 1946 році на базі Полтав-
ської обласної фізіотерапевтичної лікарні було від-
крито лікарсько-фізкультурний кабінет, де працю-
вав лікарем І. Г. Спектор. Через рік для роботи в 
кабінеті було направлено випускницю Харківсько-
го медичного інституту К. П. Лебеденко. Згідно з 
наказом Полтавського обласного відділу охорони 
здоров’я від 24.12.1949 р. №382-а на базі кабінету 
було створено обласний лікарсько-фізкультурний 
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диспансер, який вона очолила. З цього часу розпо-
чато створення кабінетів лікувальної фізкультури в 
районних лікарнях області, куди лікарі диспансеру 
і сьогодні виїздять з метою надання методичної до-
помоги. 

У 1952 році при ПОЛФД створюється стаціо-
нарне відділення на 15 ліжок, воно функціонувало 
до 1962 року. У стаціонарі лікувалися спортсмени, 
яким призначалися реабілітаційні методи після 
одержаних травм, та хворі.

Починаючи з 1952 року протягом багатьох років 
у диспансері працювали старша медсестра Л. С. Мо-
розова, масажист Т. М. Гірман, лікарі А. Й. Ушакова, 
Є. А. Ковшик, Б. М. Черніковер та інші.

З часу заснування і дотепер ПОЛФД є базовим 
закладом зі спортивної медицини та лікувальної 
фізкультури в області. Працівники диспансеру 
завжди були флагманами у формуванні культури 
здорового способу життя нації та залучення до ак-
тивного повноцінного життя людей з обмеженими 
фізичними можливостями. У 2010 році колектив 
ПОЛФД був нагороджений почесною грамотою 
Міністерства сім’ї, молоді та спорту. Сьогодні 
диспансер опікується вихованцями 12 ДЮСШ, 
ШВСМ, факультету фізичного виховання Полтав-
ського педагогічного університету ім. В. Г. Коро-
ленка, низки спортивних клубів, серед яких і фут-
больний клуб Прем’єр-ліги «Ворскла» [2, c. 175].

ПОЛФД здійснює диспансерний нагляд за 
спортсменами, учнями ДЮСШ та особами, що за-
ймаються фізичною культурою, веде велику робо-
ту з медичного контролю за фізичним вихованням 
у дитячих дошкільних закладах і навчальних за-
кладах, допомагає лікувальним установам області 
у запровадженні лікувальної фізкультури для ліку-
вання хворих, проводить реабілітацію спортсменів 
та хворих, веде широку пропаганду здорового спо-
собу життя та фізичної активності серед населен-
ня. Контингент, який обслуговує диспансер, скла-
дається зі спортсменів фізкультурників – майстрів 
спорту, кандидатів у майстри спорту, спортсменів 
першого спортивного розряду, учнів.

Лікувальна фізкультура використовується в 
якості лікувального заходу та є важливим етапом 
функціональної, відновлювальної терапії, вона 
знайшла широке використання в комплексному 
лікуванні спортсменів та хворих різного профілю. 
ПОЛФД, окрім практичної роботи, регулярно про-
водить семінари, курси, інструктажі для лікарів та 
середнього медичного персоналу загальної ліку-
вальної практики з питань лікарського контролю 
та лікувальної фізкультури, заходи з підвищення 
кваліфікації викладачів фізичного виховання та 
тренерів, лекції та бесіди для фізкультурників і на-
селення. Співробітники диспансеру ведуть актив-
ну роботу зі школами-членами Європейської мере-
жі шкіл сприяння здоров’ю.

Заклад працює в тісному контакті з добровіль-
ними спортивними товариствами та управлінням з 
питань фізичної культури та спорту облдержадмі-
ністрації.

У 1976 році головним лікарем був призначений 
В. Ф. Смірнов, у 1978 – Ю. П. Віхорев. З 1980 року 

головним лікарем працював М. П. Деркач, а з 1985 
року С. М. Лисенко. Починаючи з 2006 року дис-
пансер очолює П. А. Шейко – досвідчений лікар, 
заслужений раціоналізатор УРСР, магістр держав-
ного управління, член Національної спілки жур-
налісті України, голова Асоціації головних лікарів 
Полтавської області, асистент кафедри ЛФК та 
спортивної медицини Української медичної сто-
матологічної академії (УМСА), головний фахівець 
ДОЗ зі спортиішої медицини та ЛФК, головний фа-
хівець ДОЗ з нетрадиційної та народної медицини 
[2, c. 176].

Останнім часом диспансер знаходиться в на-
лежному санітарно- гігієнічному стані, має необ-
хідний мінімум обладнання. Придбано автомати-
зований комп’ютерний комплекс «Кардіо+спіро». 
Диспансер також отримав сучасну комп’ютерну 
техніку [4].

У 1966 році в Полтаву було переведено Харків-
ський медичний стоматологічний інститут (нині 
– Українська медична стоматологічна академія) в 
якому була створена кафедра фізичного виховання 
та спортивної медицини. Нині її очолює к. м. н., 
доцент Д. М. Бойко. Академія тісно співпрацює з 
ПОЛФД: проводяться наукові дослідження разом з 
кафедрами травматології та ортопедії, нормальної 
фізіології, гігієни. Диспансером також підписані 
двосторонні договори про співпрацю з Харків-
ською медичною академією післядипломної освіти 
та Київською медичною академією післядиплом-
ної освіти [3].

Важливий розділ роботи диспансеру – медичне 
забезпечення спортивно-масових заходів. Співро-
бітники ПОЛФД беруть активну участь у медично-
му забезпеченні змагань європейського, республі-
канського, обласного рівнів, за що неодноразово 
нагороджуються грамотами та дипломами від ор-
ганізаторів змагань.

Абсолютна більшість спортсменів перебуває на 
обліку у ПОЛФД, регулярно проходять лікувальні 
та реабілітаційно-відновлювальні курси. Тому у 
досягненнях спортсменів Полтавщини є заслуга і 
співробітників диспансеру.

Нині завдання ПОЛФД полягає в максимально-
му забезпеченні кадрової мережі спортивної ме-
дицини в області, а за можливості і її розширення. 
Актуальним лишається підвищення кваліфікації 
кадрів, для чого проводиться значна робота як в 
диспансері, так і в області.

Кременчуцький обласний лікарсько-фізкультур-
ний диспансер (КОЛФД). Відкриття Кременчуць-
кого обласного лікарсько-фізкультурного диспан-
серу було приурочено до початку XXII Олімпій-
ських ігор 1980 року. Так сталося, що саме в рік 
проведення цієї Олімпіади, завдяки наполегливому 
клопотанню тодішніх завідуючого міськздоров-
відділом Б. І. Нагайченка та голови спорткомітету 
Кременчука В. А. Чернишова, було отримано лист 
МОЗ України і наказ відділу охорони здоров’я ви-
конавчого комітету Полтавської обласної ради на-
родних депутатів №334 від 10.12.1979 року «Про 
відкриття міського лікарсько-фізкультурного дис-
пансеру у місті Кременчуці» (спеціалізованого лі-
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кувально-профілактичного закладу для спортсме-
нів і фізкультурників).

За рекордно короткий термін були проведені 
необхідні ремонтні та підготовчі роботи і відкри-
то новий для міста лікувально-профілактичний 
заклад. 

Кременчуцький обласний лікарсько-фізкуль-
турний диспансер (КОЛФД) є лікувально-профі-
лактичним закладом, призначеним для організа-
ційно-методичного керівництва лікарсько-фізкуль-
турною службою у місті; проведення медико-біо-
логічного забезпечення збірних команд та їх резер-
ву; медичного забезпечення осіб, які займаються 
фізкультурою та спортом; оздоровлення населення 
[2, c. 181].

КОЛФД спочатку був міським лікарсько-фіз-
культурним диспансером і мав у своєму штаті 62 
працівники. У 2007 році міський диспансер підпо-
рядкували області.

Головний лікар КОЛФД – С. Є. Соколов працює 
в диспансері з 2011 року. Він має 30-річний досвід 
роботи на Кременчуцькій станції швидкої допомо-
ги (працював старшим лікарем зміни). За короткий 
період на керівній посаді диспансеру С. Є. Соко-
лов проявив себе як досвідчений керівник, нала-
годивши ділові стосунки з тренерським складом та 
керівництвом організацій, яким підпорядковується 
диспансер, а також розумно підійшовши до вирі-
шення поточних проблем закладу [1].

КОЛФД розташований на першому і цокольно-
му поверхах житлового будинку, загальна площа 
приміщення диспансеру 375 м2. Заклад є юридич-
ною особою, має печатку та штамп зі своїм на-
йменуванням, а також свій фонд основних засобів: 
приміщення, інвентар, обладнання, інше майно та 
бюджетні асигнування. Керівництво КОЛФД та 
контроль за його діяльністю здійснюється органами 
управління охорони здоров’я за підпорядкуванням.

Основні завдання диспансеру наступні:
- спостереження за особами, які займаються 

фізкультурою та спортом;
- організація та забезпечення медичного обслу-

говування спортивно- масових заходів та змагань;
- визначення впливу фізичного виховання на 

стан та фізичний розвиток дітей у дошкільних за-
кладах;

- пропаганда оздоровчого впливу фізичної куль-
тури, здорового способу життя серед населення, 
санітарно-просвітницька робота серед фізкультур-
ників і спортсменів;

- контроль та здійснення організаційно-мето-
дичного керівництва лікувальною фізкультурою у 
лікувально-профілактичних закладах міста.

Ключовою ланкою в КОЛФД є кабінет спор-
тивної медицини (лікарського контролю). Велике 
значення у роботі цього структурного підрозділу 
має ефективна робота середнього медичного пер-
соналу.

Важливим кабінетом в диспансері є кабінет 
вузьких спеціалістів, у якому працюють лікарі-су-
місники: хірург, травматолог, невропатолог, окуліст 
та лікар функціональної діагностики. Ще однією 
допоміжною службою лікарського контролю є клі-

нічна лабораторія, де виконуються клінічні аналізи 
крові і сечі. Для лікування та оздоровлення спортс-
менів КОЛФД має зал ЛФК та масажний кабінет 
[2, c. 183].

КОЛФД обслуговує 25 спортивних клубів, 64 
колективи фізкультури,

2 професійних спортивних клуби, 7 ДЮСШ, 
СДЮШОР. Кількість осіб, оглянутих за рік, стано-
вить близько 20 тисяч, кількість аналізів – 15–16 
тисяч, функціональних досліджень – 6–8 тисяч (з 
них 5 тисяч ЕКГ), процедур з лікувальної фізкуль-
тури – 6–8 тисяч. Регулярно проводяться лекції та 
бесіди на медичну тематику.

Кафедра фізичного виховання та здоров’я, фі-
зичної реабілітації, спортивної медицини вищого 
державного навчального закладу України «Укра-
їнська медична стоматологічна академія». Історія 
кафедри починається з 1952 року, коли вона існува-
ла у складі Харківського медичного стоматологіч-
ного інституту. До створення кафедри студентам 
читався лише курс фізичного виховання, лікуваль-
ної фізкультури та лікарського контролю, який очо-
лював Є. М. Євдокимов.

У 1967 році інститут було переведено до м. Пол-
тави. Першим завідувачем кафедри була старший 
викладач О. В. Харламова (1952–1973 рр.). У цей 
період почали функціонувати спортивні секції з 
6 видів спорту: волейболу, баскетболу, лижного 
спорту, плавання, художньої гімнастики, легкої ат-
летики.

У 1973–1990 роках кафедру очолював старший 
викладач, а з 1987 року – доцент Л. П. Крохмаль, 
який приділяв велику увагу спортивно-масовій та 
оздоровчій роботі У 1981 році кафедра зайняла 
перше місце в огляді-конкурсі кафедр медичних 
вузів СРСР.

У 1988 році кафедра фізичного виховання і 
спорту була об’єднана з курсом лікувальної фіз-
культури та лікарського контролю.

У 1990–1996 роках кафедру очолювала к. м. н., 
з 1995 року –д. м. н. О. Л. Єрьоміна. У цей період 
проводилися наукові дослідження з теми «Клініко-
фізіологічні обґрунтування оздоровчих, фізичних 
та оптимальних режимів тренувань осіб різного 
віку» [2, c. 185].

Починаючи з березня 1996 року курс ліку-
вальної фізкультури та лікарського контролю був 
відокремлений від кафедри. Вона набула статусу 
кафедри фізичного виховання та здоров’я. Її за-
відувачем став відмінник освіти СРСР, к. п. н., 
доцент, а з 2002 р. професор М. П. Римар. У цей 
період значна увага приділялася вдосконаленню 
навчально-виховного процесу, зміцненню матері-
ально-технічної бази, проводилися наукові дослі-
дження стану здоров’я студентів щодо динаміки 
фізичного розвитку та фізичної підготовленості з 
упровадженням їх у навчальний процес, розвитку 
спорту та впровадження здорового способу життя 
серед студентів та викладачів академії.

Починаючи з червня 2012 року кафедра була 
реорганізована в кафедру фізичного виховання та 
здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної меди-
цини. Її очолив к. м. н., доцент Д. М. Бойко.
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Наукова тематика колективу кафедри: комплек-
сна реабілітація хворих терапевтичного профілю 
та дітей з ураженням центральної нервової систе-
ми, захворювання органів дихання у спортсменів, 
розробка заходів по боротьбі з тютюнопалінням. У 
подальшому планується розвивати наукові пошуки 
саме в межах вищенаведених наукових інтересів 
колективу кафедри [2, c. 186].

Кафедра спортивної медицини та фізичної реа-
білітації Харківської державної академії фізичної 
культури. Кафедра була відкрита у 1981 році. Очо-
лювала кафедру до 1990 року її засновник к. м. н., 
доцент, секретар Предметної комісії зі спеціаль-
ності ЛФК СРСР Г. П. Пєшкова, і кафедра мала 
назву «Лікувальної фізичної культури, спортивної 
медицини та масажу». У 1990–1998 рр. завідую-
чою кафедри була к. м. н., професор Т. Г. Ананьєва, 
а з 1998 року цю посаду обіймає к. м. н., професор 
О. В. Пешкова.

У 1989 – 2000 рр. на кафедрі працювала профе-
сор, д. м. н. В. М. Максимова. Протягом багатьох 
років на кафедрі працювали та працюють за суміс-
ництвом до теперішнього часу професор, д. м. н. 
С. М. Коваль.; професор, д. м. н. Б. А. Пустовойт; 
професор, к. м. н. В. П. Зайцев; професор, к. п. н. 
П. Б. Єфименко; професор д. м. н. В. А. Литовчен-
ко; професор, к. м. н. Т. А. Литовченко; професор, 
к. м. н. О. В. Мірошниченко; професор, к. м. н. 
С. І. Терещук [2, c. 230].

На кафедрі проводиться значна робота не лише 
викладачами та аспірантами, але й студентами – 
членами студентського наукового гуртка ка федри. 
Щорічно виконується до 33 магістерських, 60–70 
кваліфікаційних і 80 курсових праць, більшість 
з яких захищається на «відмінно». Студенти ви-
конують наукову роботу в медичних закладах м. 
Харкова, де вони беруть участь у лікувальному та 
відновному процесі хворих на різні захворювання 
та з різними пошкодженнями, використовують ме-
дичну апаратуру цих закладів для сучасного обсте-
ження пацієнтів під час фізичної реабілітації [5].

Викладачі кафедри, аспіранти та магістранти 
постійно беруть участь і виступають з доповідями 
у багатьох міжнародних, українських, обласних на-
укових і науково-практичних конференціях зі спор-
тивної медицини та фізичної реабілітації, а також в 
роботі Харківського наукового медичного товари-
ства з ЛФК та спортивної медицини.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Таким чином у другій половині ХХ – на почат-
ку ХХІ ст. на теренах Полтавщини та Харківщини 
можна прослідкувати значний розвиток закладів з 
лікувальної фізичної культури та спортивної меди-
цини. Шляхом впровадження новітніх технологій 
та методів, кожного року десятки тисяч спортсме-
нів та учасників бойових дій отримують належне 
лікування, реабілітацію, та мають змогу проходити 
обстеження функціональних систем організму. У 
подальшому існує можливість проведення порів-
няльного аналізу з врахуванням переваг та недо-
ліків тих чи інших закладів фізичної реабілітації 
та спортивної медицини на теренах Полтавської 
та Харківської областей у різні проміжки часу. Та-

кож можливе розширення тематики дослідження із 
включенням інших регіонів України.
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У статті, базуючись на нормативно-правових документах, 
що регулюють участь України у миротворчій діяльності 
та поточних електронних архівах відповідних відомств, 
аналітичних оглядах, розглянуто становлення та розвиток 
миротворчої діяльності України. Досліджено стратегію 
участі України у миротворчій діяльності. Визначено проблемні 
питання миротворчої діяльності України.

Ключові слова: міжнародна миротворча діяльність, 
міжнародна безпека, незалежна Україна.

The article, based on legal documents governing Ukraine’s 
participation in peacekeeping activities and current electronic 
archives of relevant agencies, analytical reviews, considers the 
formation and development of peacekeeping activities in Ukraine. 
The strategy of Ukraine’s participation in peacekeeping activities 
is studied. Problematic issues of peacekeeping activity in Ukraine 
have been identified.

Keywords: international peacekeeping activities, international 
security, independent Ukraine.

Участь України у міжнародній миротворчій ді-
яльності має ключове значення для нашої держа-
ви, тому що вона розглядається як засіб зміцнення 
національної безпеки через створення стабільно-
го зовнішньополітичного середовища і водночас 
як внесок України у зміцнення системи глобаль-
ної безпеки у світі. Продовження активної участі 
держави в міжнародній миротворчій діяльності 
позитивно впливатиме на зміцнення авторитету 
та поліпшення іміджу України на світовій арені 
як надійного, передбачуваного партнера і контр-
ибутора міжнародної безпеки та стабільності, 
сприятиме подальшому розвитку співробітництва 
з євроатлантичними та регіональними структура-
ми безпеки. Для України миротворча діяльність є 
невід’ємною складовою євроінтеграційного курсу, 
оскільки доповнює процес внутрішньодержавних 
перетворень щодо комплексної і всеохоплюючої 
інтеграції України в європейську та євроатлантич-
ну спільноту. Тому дослідження ролі і місця Украї-
ни у міжнародній миротворчій діяльності є дореч-
ною і актуальною на сьогодні проблемою.

Джерельну базу дослідження склали Закон 
України «Про участь України в міжнародних опе-

раціях з підтримання миру і безпеки», «Стратегія 
міжнародної миротворчої діяльності України» та 
інші нормативно-правові документи, що регулю-
ють миротворчу діяльність України в роки неза-
лежності, а також матеріали поточних електро-
нних архівів офіційних сайтів Посольства України 
в США, Міністерства Оборони України, Спеціаль-
ного миротворчого центру Національної академії 
внутрішніх справ, Місії України в НАТО. Дослі-
дженню означеної проблеми присвячені численні 
публікації вчених, аналітиків, оглядачів: Малин В., 
Поліщук М., Ханеко С., Шелест Г. тощо. Ґрунтую-
чись, частково, на роботах згаданих вище авторів, 
а також на нормативно-правових документах, що 
регулюють участь України у миротворчій діяль-
ності та поточних електронних архівах відповід-
них відомств, у запропонованій розвідці зроблено 
спробу розкрити участь України у міжнародній ми-
ротворчій діяльності в роки незалежності.

За роки незалежності Україна здійснила ва-
гомий внесок у справу зміцнення миру і стабіль-
ності в європейському регіоні та у світі в цілому, 
долучаючись до участі в миротворчій діяльності в 
рамках Організації Об’єднаних Націй (ООН), місі-
ях Організації з питань безпеки і співробітництва 
в Європі (ОБСЄ), заходах НАТО, в тому числі і в у 
рамках програми «Партнерство заради миру», ін-
ших міжнародних організацій, багатонаціональних 
сил. Участь України включає в себе весь спектр 
миротворчої діяльності: превентивну дипломатію 
(Preventive Diplomacy), встановлення миру (або 
миробудівництво /постконфліктне/, Peacebuilding), 
сприяння миру (або миротворчість, Peacemaking), 
підтримання миру (Peacekeeping), примушення до 
миру (Peace Enforcement).

Участь незалежної України у миротворчій ді-
яльності розпочалася із звернення Генерального 
секретаря ООН до Уряду України з проханням на-
діслати батальйон Збройних Сил України в Боснію 
і Герцеговину для участі в операціях Миротворчих 
Сил Організації Об’єднаних Націй у зонах конфлік-
тів на території колишньої Югославії. Враховую-
чи зобов’язання України згідно із Статутом ООН 
(995_010) [17] виконувати рішення Ради Безпеки 
ООН, надавати у її розпорядження збройні сили, 
допомогу і відповідні засоби обслуговування, не-
обхідні для підтримання миру і безпеки, вважаю-
чи, що участь України в забезпеченні припинення 
вогню в Боснії і Герцеговині відповідає інтересам 
підтримання миру і безпеки на Європейському 
континенті, виходячи з статті 2 Закону України 
«Про Збройні Сили України» [1], де вказується, що 
правовою основою діяльності Збройних Сил Укра-
їни є, в тому числі, і міжнародні договори України, 
- 3 липня 1992 року Верховна Рада України затвер-
джує Постанову «Про участь батальйону Збройних 
Сил України в Миротворчих Силах Організації 
Об’єднаних Націй у зонах конфліктів на території 
колишньої Югославії» [15]. Для участі у миротвор-
чій операції Постановою передбачалось виділити 
батальйон чисельністю до 420 військовослужбов-
ців із складу Збройних Сил України [15]. Тривалий 
час саме цей регіон залишався основним для за-
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стосування миротворчого потенціалу України під 
егідою різних міжнародних організацій. 

Протягом 3 тижнів було створено перший укра-
їнський миротворчий підрозділ — 240-й окремий 
спеціальний батальйон, у формуванні якого бра-
ла участь фактично вся Україна. 15 липня 1992 
року два літаки з українськими миротворцями 
здійснили виліт з дніпропетровського аеродрому 
у напрямку Боснії. Передова група налічувала 42 
військовослужбовця. Після приземлення у Сараєво 
українські миротворці одразу опинилися в епіцен-
трі бойових дій, адже місто і аеродром обстрілю-
вали артилерія та снайпери. Через багато років, у 
2013-му, саме ця дата буде визначена Верховною 
Радою України Днем українських миротворців з 
подальшим щорічним відзначенням його на дер-
жавному рівні [14].

З 1992 року близько 45 тисяч військовослуж-
бовців ЗС України взяли участь у 27-ми міжнарод-
них операціях та місіях у різних регіонах планети. 
Зокрема: в операціях ООН на території колишньої 
Югославії (у Хорватії, Косово, Македонії, Схід-
ній Славонії), в Анголі, Гватемалі, Таджикистані, 
Афганістані, Кувейті, Лівані, Судані, Кот-Д’Івуарі, 
Сьєрра-Леоне, Ефіопії та Еритреї, Грузії; в опера-
ціях НАТО в Боснії та Герцеговині, Косово, Іраку, 
операціях «Океанський щит» та «Активні зусил-
ля»; у місіях ОБСЄ в Косово та Грузії; в опера-
ції ЄС «АТАЛАНТА»; у багатонаціональних си-
лах в Іраку, гуманітарній місії в Кувейті, Міжна-
родних силах сприяння безпеці в Ісламській Рес-
публіці Афганістан [5]. 

За всю сучасну історію вітчизняної армії на-
ймасштабнішою була українська миротворча мі-
сія в Іраку, в рамках якої підрозділи Збройних Сил 
України у 2003-2008 роках брали участь в Ірак-
ській війні в складі коаліційних військ під прово-
дом США. За цей період до процесу встановлен-
ня миру і стабільності в Іраку було задіяно 1690 
українських військовослужбовців, 18 з яких заги-
нуло і понад 40 отримали поранення. Українські 
миротворці виконували свої обов’язки пліч-о-пліч 
з польськими і американськими військовими. Щоб 
уникнути ворожого радіо-прослуховування, в ході 
іракської кампанії українські військові спілкува-
лися через радіозв’язок лише українською мовою, 
використовуючи кодові українські слова, оскільки 
у цій країні англійську і російську добре розуміли. 
Як потім зізнавалися українські ветерани, які про-
йшли Ірак, рідна мова неодноразово рятувала їм 
життя під час конфлікту [14].

На сьогодні, 347 військовослужбовців Зброй-
них Сил України виконують завдання в 8 міжна-
родних операціях з підтримання миру і безпеки 
у 6 країнах світу та районі Аб’єй, а саме: в Місії 
ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці 
Конго, Місії ООН у Косово, в Місії ООН у Пів-
денному Судані, в складі Тимчасових сил ООН із 
забезпечення безпеки в Аб’єй та Сил ООН з під-
тримання миру на Кіпрі, в складі Багатонаціональ-
них сили KFOR у Косово та Тренувально-дорадчої 
місії НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Рес-
публіці Афганістан, а також Спільних миротвор-

чих сил в зоні безпеки Придністровського регіону 
Республіки Молдова [8]. 

 На постійній основі за кордоном виконують 
завдання два національні контингенти і національ-
ний персонал [7]: 

Перший контингент — 18-й окремий верто-
літний загін — дислокується та виконує завдання 
на Африканському континенті у складі Місії ООН 
зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго 
з березня 2012 року. Його загальна чисельність — 
250 осіб. На озброєнні підрозділу перебуває 8 вер-
тольотів (4 бойових Мі-24 та 4 транспортних Мі-8).

Завдання 18-го окремого вертолітного загону 
Місії ООН — проводити повітряну розвідку і спо-
стереження, надавати вогневу підтримку наземним 
силам ООН, забезпечувати медичне транспорту-
вання й евакуацію поранених. Крім того, екіпажі 
Мі-8 щоденно перевозять персоналу Місії й ванта-
жі, що є важливим елементом забезпечення її жит-
тєдіяльності.

Другим національним контингентом є інженер-
ний підрозділ, який виконує завдання у складі сил 
КFOR у Косово. 40 фахівців уможливлюють сво-
боду пересування територією Косова, виконують 
окремі заходи з інженерного обладнання місць роз-
ташування військ і розмінування місцевості в ін-
тересах багатонаціональних підрозділів. 

Найчастіше українські військові у складі ми-
ротворчих операцій виконують такі завдання [7]: 
патрулювання зони відповідальності, збір та аналіз 
інформації;

транспортування особового складу, пошуко-
во-рятувальна операція та медична евакуація; мо-
ніторинг процесу роззброєння, демобілізації та 
реінтеграції усіх озброєних угруповань; розвідка, 
розмінування та знешкодження вибухонебезпеч-
них предметів; сприяння у наданні гуманітарної 
допомоги; супроводження гуманітарних вантажів; 
ведення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів 
та місцевості; моніторинг процесу роззброєння, 
демобілізації, реінтеграції.

Також Україна є єдиною країною серед дер-
жав-партнерів НАТО, яка брала участь в усіх осно-
вних операціях та місіях Альянсу. На даному етапі 
український національний контингент та персонал 
виконують завдання у складі Місії багатонаціо-
нальних сил НАТО у Косово, Республіка Сербія 
та Тренувально-дорадчої Місії НАТО «Рішуча 
підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан. 
Крім цього, триває робота із приєднання України 
до участі в Місії НАТО в Іраку та Операції НАТО 
«Морський охоронець» [4].

Окремо стоїть участь українських військовос-
лужбовців у складі Українсько-польського баталь-
йону (УкрПолбату) та Литовсько-польсько-укра-
їнської бригади (ЛитПолУкрбригу). У 1997 році 
Україна та Польща підписали Угоду у справі ство-
рення спільної військової частини для участі в між-
народних миротворчих і гуманітарних операціях 
під егідою міжнародних організацій [19]. (втратила 
чинність у 2011 р.). Відповідно до Угоди було ство-
рено спільний військовий миротворчий батальйон, 
здатний брати участь у міжнародних миротворчих 
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операціях під егідою ООН або ж у операціях бага-
тонаціональних сил, створюваних за згодою Ради 
Безпеки ООН. У 2000–2010 батальйон перебував в 
Косово в складі місії НАТО (KFOR). 

Литовсько-польсько-українська бригада була 
створена у 2014 році на основі Угоди між Кабіне-
том Міністрів України та урядами Литви і Польщі. 
Метою створення зазначалось покращення спів-
робітництва між трьома країнами та забезпечення 
національного внеску до багатонаціональних вій-
ськових формувань високого рівня готовності (Ре-
зервні угоди ООН, Бойові тактичні групи ЄС, Сили 
реагування НАТО), а також міжнародних операцій 
з підтримання миру і безпеки під егідою ООН, ЄС, 
НАТО та інших міжнародних організацій у сфері 
безпеки на основі мандату Ради Безпеки ООН та у 
разі схвалення Парламентами країн-учасників [11].

Важливим компонентом у здійсненні миротвор-
чої діяльності України є поліцейський персонал 
місій. Статтею 4 Закону України «Про Національ-
ну поліцію» передбачена участь поліцейських в 
міжнародних операціях з підтримання миру і без-
пеки [16]. В свою чергу, національний контингент 
і національний персонал комплектуються громадя-
нами України, зокрема поліцейськими, які мають 
необхідну професійну і психологічну підготов-
ку (Стаття 5) [2]. Правові та організаційні засади 
щодо участі національного персоналу МВС Украї-
ни у міжнародних операціях з підтримання миру і 
безпеки визначені Положенням про національний 
персонал МВС України [13]. До складу національ-
ного персоналу належать працівники Спеціально-
го миротворчого підрозділу МВС України, Кіно-
логічного миротворчого підрозділу МВС України, 
інших миротворчих підрозділів МВС України, а 
також окремі працівники, направлені для роботи 
в підрозділах міжнародної цивільної поліції ООН, 
інших міжнародних організацій або тих, що ство-
рені на підставі двосторонніх чи багатосторонніх 
міжнародних договорів України, як експерти з по-
ліцейських питань [9; 13]. 

Враховуючи багаторічний досвід Спеціального 
миротворчого центру з відбору, підготовки та на-
правлення представників МВС України до між-
народних операцій з підтримання миру і безпеки 
Урядом України та керівництвом МВС України 
було доручено на базі НАВС здійснити міжнарод-
ну сертифікацію спеціалізованих навчальних кур-
сів з підготовки міжнародних поліцейських для 
участі в миротворчих операціях ООН. У 2013 році 
було отримано відповідний Сертифікат [9]. Шлях 
становлення миротворчого руху правоохоронців з 
України нерозривно пов’язаний з Національною 
академією внутрішніх справ. В 1994 році перші 
тестування кандидатів і перші підготовчі збори 
проводились на базі Української академії внутріш-
ніх справ. З того часу жоден миротворець не на-
правляється до місії без відповідної підготовки та 
навчання у Спеціальному миротворчому центрі 
НАВС [9]. Для роботи в складі національного пер-
соналу та для участі в операції з підтримання миру 
і безпеки працівник звільняється від займаної по-
сади за останнім місцем проходження служби та 

призначається на відповідну посаду перемінного 
складу СМЦ НАВС. На період участі у міжнарод-
них операціях з підтримання миру і безпеки наці-
ональний персонал перебуває в оперативному під-
порядкуванні Департаменту кадрового забезпечен-
ня МВС України [16]. 

До завдань національного персоналу належать: 
1. Нагляд за дотриманням прав людини згідно з 
міжнародного визнаними нормами та мандатом 
відповідної місії. 2. Виконання функцій з підтри-
мання правопорядку та боротьби зі злочинністю 
згідно з мандатом відповідної місії. 3. Надання 
консультативних послуг у галузі правоохоронної 
діяльності, реформування системи місцевих судо-
вих та правоохоронних органів згідно з мандатом 
відповідної місії. 4. Відбір та підготовка кадрів для 
місцевих правоохоронних органів згідно з манда-
том відповідної місії [9].

З 1994 року понад 2500 працівників міліції та 
військовослужбовців внутрішніх військ брали 
участь у миротворчій діяльності: в складі місій 
ООН у колишній Югославії, Боснії та Герцеговині, 
у Східній Славонії (Хорватія), Македонії, Анголі, 
Грузії, Судані, Східному Тиморі, ДР Конго, Ліберії, 
Котд’Івуарі, на Кіпрі та у Південному Судані, Ко-
сово (кінологічний підрозділ); у складі місій ОБСЄ 
– в Югославії та у Хорватії; у складі місій ЄС – у 
Боснії та Герцеговині і в Македонії [9].

Наразі національний персонал МВС України 
бере участь в 4 міжнародних операціях з підтри-
мання миру і безпеки [10]: у Конго (04 особи, які 
виконують обов’язки у складі поліції ООН); на Кі-
прі (8 працівників, з них 2-є жінок. Двоє офіцерів 
працюють у Головному Штабі Місії, один з них пе-
ребуває на посаді заступника Командира поліцей-
ського компоненту Місії, інша співробітниця від-
повідає за напрямок кадрового забезпечення полі-
цейського компоненту Місії, четверо перебувають 
на керівних посадах в секторах Місії та один на по-
саді патрульного офіцера); у Косово (неозброєний 
миротворчий персонал з числа працівників МВС 
складає 2 особи); Південному Судані (станом на 01 
лютого 2020 року становить 28 осіб, досвідчених 
представників МВС України направлених для про-
ходження служби в місію Урядом України).

Закон України «Про участь України в міжна-
родних операціях з підтримання миру і безпеки» 
від 23 квітня 1999 року став першим комплексним 
документом, де було визначено ключові позиції 
України щодо участі у миротворчій діяльності [2]: 
«Усвідомлюючи свою відповідальність у справі 
підтримання міжнародного миру і безпеки, вра-
ховуючи зобов’язання України як держави - члена 
Організації Об’єднаних Націй (далі - ООН) пода-
вати допомогу ООН в діях, що провадяться від-
повідно до Статуту ООН, а також зобов’язання як 
держави - члена Організації з безпеки і співробіт-
ництва в Європі (далі - ОБСЄ) конструктивно спів-
робітничати у використанні всього діапазону мож-
ливостей ОБСЄ для запобігання конфліктам та для 
їх розв’язання, дотримуючись основних напрямів 
державної політики щодо участі України в удоско-
наленні та розвитку загальноєвропейської та між-
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народних систем колективної безпеки, а також у 
рамках конструктивного партнерства з Організаці-
єю Північноатлантичного договору (далі - НАТО) 
та іншими міжнародними організаціями у сфері 
безпеки, Україна розглядає участь у міжнародних 
операціях з підтримання миру і безпеки як важли-
ву складову своєї зовнішньої політики».

Цей Закон визначив правові, організаційні та 
фінансові засади щодо участі України в міжнарод-
них операціях з підтримання миру і безпеки, а та-
кож порядок направлення Україною військового та 
цивільного персоналу, організації його підготовки 
та забезпечення. 

А 15 червня 2009 року була затверджена «Стра-
тегія міжнародної миротворчої діяльності Украї-
ни», що визначила пріоритетні цілі участі держави 
у міжнародній миротворчій діяльності, завдання та 
механізми реалізації національних інтересів у цьо-
му процесі.

У «Стратегії» наголошувалось, що участь Укра-
їни у міжнародній миротворчій діяльності забезпе-
чує активну її присутність у світових політичних 
процесах і є одним з основних напрямів державної 
політики з питань національної безпеки. А в силу 
значимості миротворчої діяльності у забезпеченні 
міжнародного миру та створенні сприятливих зо-
внішніх умов для розвитку і безпеки нашої дер-
жави, Україна має й надалі залишатися активним 
її учасником та розширювати свою участь у між-
народних миротворчих операціях як одній із най-
більш результативних форм міжнародної мирот-
ворчої діяльності та набувати досвід міжнародної 
миротворчої діяльності.

У «Стратегії» визначено [18]:
пріоритетні цілі участі України у міжнародній 

миротворчій діяльності:
1) збереження та розширення активної присут-

ності України у міжнародній діяльності, спрямова-
ній на підтримання миру і безпеки;

2) підвищення міжнародного авторитету Укра-
їни та підтвердження її прагнень до інтеграції в 
європейський та євроатлантичний безпековий про-
стір;

3) забезпечення реалізації національних 
інтересів;

три рівні пріоритетності миротворчих опера-
цій, що мають враховуватись під час підготовки 
пропозицій щодо участі України у міжнародних 
миротворчих операціях:

перший - операції, які проводяться в регіонах, що 
є ключовими для національних інтересів України;

другий операції, які проводяться спільно з між-
народними партнерами України, співпраця з якими 
сприяє європейській та євроатлантичній інтеграції 
нашої держави; 

третій - інші операції, в рамках яких українські 
миротворці роблять внесок у зусилля міжнародної 
спільноти з підтримання миру і стабільності.

Правовою основою Стратегії та її реалізації є 
Конституція України (254к/96-ВР), Закони Укра-
їни «Про основи національної безпеки України» 
(964-15), «Про участь України в міжнародних ми-
ротворчих операціях» (613-14) та «Про порядок 

направлення підрозділів Збройних Сил України до 
інших держав» (1518-14), інші закони та міжнарод-
ні договори України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, та інші норма-
тивно-правові акти України.

Серед проблемних питань миротворчої діяль-
ності України спостерігається значне зменшення 
участі України в миротворчих операціях під егідою 
різних міжнародних організацій, що пов’язано не 
лише з подіями на Сході України. Так пік україн-
ської присутності спостерігався у 2001 році, коли 
1536 українських військових, поліцейських та спо-
стерігачів брали участь в операціях ООН. З 2005 
року українська участь в таких операціях скороти-
лась майже вдвічі. У тому ж 2005 році зі складу ба-
гатонаціональних сил в Іраку було виведено більш 
ніж 1500 українських військовослужбовців [21, с. 
6]. Найменша кількість українських миротворців в 
складі ООН спостерігається зараз – 347 представ-
ників [8].

Спостерігається також і постійне зменшення 
кількості представників правоохоронних органів 
України, які беруть участь у миротворчих місіях. 
Якщо у 2014 році в місіях під егідою різних орга-
нізацій брали участь 88 правоохоронців, то у 2017 
році їх було лише 48 [21, с. 6].

Також фіксується низький рівень залученості 
жінок до миротворчої діяльності України. Відпо-
відно до відповіді Генерального штабу ЗСУ Укра-
їни, у період з 2014 по 2017 рік жінки-військовос-
лужбовці не брали участі у складі національних 
контингентів. За цей період загалом 5 жінок брали 
участь у складі національного персоналу на по-
садах військових спостерігачів та офіцерів штабів 
місій: а саме у Місії ООН у Косово (1 особа), Місії 
ООН зі стабілізації у Демократичний Республіці 
Конго (3 особи) та Місії ООН у Ліберії (1 особа). 
За інформацією наданою Міністерством внутріш-
ніх справ, у період 2014-2017 рр. у складі націо-
нального персоналу МВС України у міжнародних 
операціях з підтримки миру та безпеки перебувало 
15 жінок-правоохоронців [21, с. 12].

Сьогодні три українських жінки-військовос-
лужбовці проходять службу на посадах миротвор-
чого персоналу в складі Місії ООН зі стабілізації 
в Конго (спостерігач), Місії ООН у Республіці Пів-
денний Судан (штабний офіцер) та Спільних ми-
ротворчих силах у зоні безпеки Придністровського 
регіону Республіки Молдова (спостерігач) [6].

До негативних чинників залучення українсько-
го контингенту до миротворчих місій під егідою 
ООН можна віднести те, що ця участь призво-
дить не тільки до санітарних бойових втрат, але й 
до численних захворювань опісля. Країни, у яких 
здійснювалися миротворчі місії військовослужбов-
цями Збройних сил України (Ліван, Сьєрра-Леоне, 
Конго, Ефіопія), епідемічні щодо багатьох захво-
рювань (чума, холера, лепра, жовта лихоманка, 
СНІД, вірусний гепатит А, тропічна малярія, спі-
рохетози та риккетсіози). Небезпеку також станов-
лять отруйні комахи і тварини [12].

Іноді трапляються прикрі ситуації за участі 
український миротворців, які негативно вплива-
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ють на імідж країни в цілому. Серед миротворчо-
го контингенту іноді фіксуються правопорушення, 
найчастіші з яких це розкрадання пального, вилу-
чення продуктів харчування з раціону військових 
для їхнього подальшого перепродажу місцевому 
населенню. Також існує прикра практика одержан-
ня хабарів за успішне проходження конкурсу серед 
охочих вдягнути блакитні шоломи [3].

Так, наприклад, ООН вимагала від України до-
строково вивести свій миротворчий контингент 
з Лівану через звинувачення у фінансових право-
порушеннях. Українському оборонному відомству 
потрібно було докласти неймовірних зусиль, зокре-
ма, провести значну кількість заходів, спрямованих 
на запобігання подібних ситуацій у майбутньому, 
щоб довести керівництву ООН здатність україн-
ських військовослужбовців виконувати поставлені 
завдання без подібних правопорушень [20].

Висновки. Таким чином, за роки незалежності 
Україна долучалась до участі у міжнародній ми-
ротворчій діяльності в рамках ООН, місіях ОБСЄ, 
НАТО, інших міжнародних організацій, багато-
національних сил. Участь України включає в себе 
весь спектр миротворчої діяльності: превентивну 
дипломатію, встановлення миру (миробудівни-
цтво), сприяння миру (миротворчість), підтриман-
ня миру, примушення до миру.

Першою миротворчою операцією для України 
стала участь батальйону Збройних Сил України в 
Миротворчих Силах ООН у зонах конфліктів на 
території колишньої Югославії (1992). Тривалий 
час саме цей регіон залишався основним для за-
стосування миротворчого потенціалу України під 
егідою різних міжнародних організацій. За всю су-
часну історію вітчизняної армії наймасштабнішою 
була українська миротворча місія в Іраку, в рамках 
якої підрозділи Збройних Сил України у 2003-2008 
роках брали участь в Іракській війні в складі коалі-
ційних військ під проводом США.

З 1992 року близько 45 тисяч військовослуж-
бовців ЗС України взяли участь у 27-ми міжнарод-
них операціях та місіях у різних регіонах планети. 
На сьогодні, 347 військовослужбовців Збройних 
Сил України виконують завдання в 8 міжнародних 
операціях з підтримання миру і безпеки у 6 країнах 
світу та районі Аб’єй. На постійній основі за кор-
доном виконують завдання два національні кон-
тингенти і національний персонал (Конго, Косово). 

Україна є єдиною країною серед держав-парт-
нерів НАТО, яка брала участь в усіх основних 
операціях та місіях Альянсу. Також українські 
військовослужбовці долучались до участі у складі 
Українсько-польського батальйону (УкрПолбату) 
та Литовсько-польсько-української бригади (Лит-
ПолУкрбригу).

Найчастіше українські військові у складі ми-
ротворчих операцій виконують такі завдання: па-
трулювання зони відповідальності, збір та аналіз 
інформації; транспортування особового складу, по-
шуково-рятувальна операція та медична евакуація; 
моніторинг процесу роззброєння, демобілізації та 
реінтеграції усіх озброєних угруповань; розвідка, 
розмінування та знешкодження вибухонебезпеч-

них предметів; сприяння у наданні гуманітарної 
допомоги; супроводження гуманітарних вантажів; 
ведення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів 
та місцевості; моніторинг процесу роззброєння, 
демобілізації, реінтеграції.

Важливим компонентом у здійсненні миротвор-
чої діяльності України є поліцейський персонал 
місій. З 1994 року понад 2500 працівників міліції 
та військовослужбовців внутрішніх військ брали 
участь у миротворчій діяльності: в складі місій 
ООН, ОБСЄ, ЄС. Наразі національний персонал 
МВС України бере участь в 4 міжнародних опе-
раціях з підтримання миру і безпеки (Конго, Кіпр, 
Косово, Судан). З 1994 році миротворці проходять 
відповідну підготовку та навчання у Спеціальному 
миротворчому центрі Національної академії вну-
трішніх справ.

До завдань національного персоналу належать: 
нагляд за дотриманням прав людини згідно з між-
народного визнаними нормами та мандатом від-
повідної місії; виконання функцій з підтримання 
правопорядку та боротьби зі злочинністю згідно 
з мандатом відповідної місії; надання консульта-
тивних послуг у галузі правоохоронної діяльності, 
реформування системи місцевих судових та право-
охоронних органів згідно з мандатом відповідної 
місії; відбір та підготовка кадрів для місцевих пра-
воохоронних органів згідно з мандатом відповідної 
місії.

Першим комплексним документом, де було 
визначено ключові позиції України щодо участі у 
миротворчій діяльності став Закон України «Про 
участь України в міжнародних операціях з під-
тримання миру і безпеки» від 23 квітня 1999 року, 
який націлював на співробітництво у справі під-
тримання міжнародного миру і безпеки в рамках 
ООН, ОБСЄ, НАТО, іншими міжнародними орга-
нізаціями. Участь України у міжнародних операці-
ях з підтримання миру і безпеки розглядалась як 
важлива складова зовнішньої політики.

15 червня 2009 року була затверджена «Страте-
гія міжнародної миротворчої діяльності України», 
що визначила пріоритетні цілі участі держави у 
міжнародній миротворчій діяльності, завдання та 
механізми реалізації національних інтересів у цьо-
му процесі, три рівні пріоритетності миротворчих 
операцій, що мають враховуватись під час підго-
товки пропозицій щодо участі України у міжнарод-
них миротворчих операціях.

У «Стратегії» наголошувалось, що участь Укра-
їни у міжнародній миротворчій діяльності забезпе-
чує активну її присутність у світових політичних 
процесах і є одним з основних напрямів державної 
політики з питань національної безпеки. А в силу 
значимості миротворчої діяльності у забезпеченні 
міжнародного миру та створенні сприятливих зо-
внішніх умов для розвитку і безпеки нашої дер-
жави, Україна має й надалі залишатися активним 
її учасником та розширювати свою участь у між-
народних миротворчих операціях як одній із най-
більш результативних форм міжнародної мирот-
ворчої діяльності та набувати досвід міжнародної 
миротворчої діяльності.
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Серед проблемних питань миротворчої діяль-
ності України спостерігається значне зменшення 
участі України в миротворчих операціях під егідою 
різних міжнародних організацій, що пов’язано не 
лише з подіями на Сході України Зокрема, кіль-
кість українських миротворців під егідою ООН з 
1536 у 2001 році зменшилась до 347 у 2019 році.

Спостерігається також і постійне зменшення 
кількості представників правоохоронних органів 
України, які беруть участь у миротворчих місіях. 
Якщо у 2014 році в місіях під егідою різних орга-
нізацій брали участь 88 правоохоронців, то у 2017 
році їх було лише 48.

Також фіксується низький рівень залученості 
жінок до миротворчої діяльності України. у пері-
од з 2014 по 2017 рік жінки-військовослужбовці 
не брали участі у складі національних континген-
тів. У період 2014-2017 рр. у складі національного 
персоналу МВС України у міжнародних операціях 
з підтримки миру та безпеки перебувало 15 жінок-
правоохоронців Наразі три українських жінки-
військовослужбовці проходять службу на поса-
дах миротворчого персоналу в складі Місії ООН 
зі стабілізації в Конго (спостерігач), Місії ООН 
у Республіці Південний Судан (штабний офіцер) 
та Спільних миротворчих силах у зоні безпеки 
Придністровського регіону Республіки Молдова 
(спостерігач).

До негативних чинників залучення українсько-
го контингенту до миротворчих місій під егідою 
ООН можна віднести те, що ця участь призводить 
не тільки до санітарних бойових втрат, але й до 
численних захворювань опісля.

Іноді трапляються прикрі ситуації за участі 
український миротворців, які негативно впливають 
на імідж країни в цілому (розкрадання пального, 
харчів, спекуляція, хабарі).
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В статті проаналізовано погляди М. С. Грушевського на 
процес становлення і розвитку православної церкви в Україні, 
від Київської Русі до початку XX століття. Відзначено 
погляди історика на конфесійні стосунки між Києвом і 
Константинополем на різних етапах нашої історії. Автор, 
спираючись на праці вченого, виокремив ряд періодів з церковної 
історії України. На переконання М. Грушевського, українська 
церква в могилянську добу була фактично незалежною, лише 
формально підлягала Константинополю, але після приєднання 
до Москви забюрократизувалася і втратила свої національні 
риси. Окремо він відзничив роль монастирів на Русі та їх 
вплив на загальну культуру населення. Історик подав власну 
оцінку діяльності християнських подвижників, зокрема 
святого Феодосія Печерського, праведника Володимира 
Мономаха, Петра Могили. Наприкінці, автор відзначив заслуги 
М. Грушевського як дослідника Української церкви і закликав до 
подальшого вивчення його спадщини.

Ключові слова: М. Грушевський, Православ’я, історія 
церкви, монастирі, князі, унія.

In following article Hrushevsky&apos;s views on formation 
and development process of the Orthodox Church in Ukraine, 
in period since Kievan Rus to beginning of the XX century were 
analyzed. The historian&apos;s views on the denominational 
relations between Kyiv and Constantinople at different stages of our 
history are emphasized. The author has pointed out a number of 
periods in ecclesiastical history of Ukraine in accord with scientist 
work. According to M. Hrushevsky, Ukrainian church was virtually 
independent in the Mohyla era. It was only formally subjected to 
Constantinople, but after joining Moscow, it bureaucratized and 
lost its national features. He emphasized the role of monasteries in 
Kievan Rus and its influence on general culture of its people. The 
historian noted merits of Christian ascetics, including St. Theodosius 
Pechersky, the righteous Volodymyr Monomakh and Petro Mohyla. 
In the end, the author noted merits of M. Hrushevsky as Ukrainian 
church researcher and appealed for further study of his heritage.

Keywords: M. Hrushevsky, Orthodoxy, church history, monaste.

Помітне місце в житті і творчості М. Грушев-
ського посідають проблеми історії української 
церкви. Його можна з впевненістю назвати одним 
з найбільших дослідником релігійних відносин 
на українських землях. Становленню та розвитку 
християнської конфесій він присвятив ряд своїх 
праць. Насамперед, це томи його фундаменталь-
ного наративу «Історія України – Руси». які майже 
цілком присвячені церкві та її ролі в політичному 
житті України. У монографії «Культурно-наці-
ональний рух на Україні в XVI-XVII віці», автор 
прийшов до висновку, що релігійна приналежність 
у ті часи була водночас різницею національною і 

культурною. М. Грушевський грунтовно проаналі-
зував проблеми унії між православною і католиць-
кою церквою, яка була затверджена на соборі в 
Бресті, вказав на розвиток церковної освіти, деталь-
но зупинився на діяльності братств. В узагальнюю-
чій своїй праці «З історії релігійної думки на Укра-
їні», написана ним у 20-ті роки минулого століття, 
вчений висвітлив розвиток християнських ідей та 
їх носіїв, від Київської держави і до початку XX 
століття. Окремі статті та рецензії науковця при-
свячені різним моментам церковного життя, його 
діячам, історикам християнської церкви, життю і 
побуту духовенства. Їх анотований список навели 
М. Куземко та О. Дзюба у збірці праць «Духовна 
Україна» [11]. Погляди вченого на історію релігії 
в Україні вивчали такі дослідники його творчості 
як І. Гирич [1], Ластовський [12], В. Ульяновський 
[2], Л. Тимошенко [13] та ін. Однак, церковно-істо-
ричні праці М. Грушевського на сьогоднішній день 
досліджені недостатньо. 

Мета статті проаналізувати творчу спадщину 
історика, яка висвітлює історію православної церк-
ви в Україні та її служителів, починаючи з княжих 
часів і до початку XX століття. 

Варто наголосити, що М. Грушевський завжди 
був віруючою людиною, це підтверджують його 
щоденники, автобіографії та спомини. Історією 
церкви він почав цікавитися ще з студентських 
років. В одній з перших його праць «История Ки-
евской земли от смерти Ярослава и до конца XIV 
века», (1890 р.), він окрему увагу приділив розви-
тку християнської конфесії та її установам, що ви-
никли в ті часи [10].

У львівський період свого життя 1894 – 1914 рр. 
професор розпочав роботу над фундаментальною 
працею «Історія України-Руси». Уже в перших то-
мах, він виклав власні погляди на поширення хрис-
тиянства на руських землях. Аналізуючи їх знахо-
димо згадки про християнські церкви на території 
Криму на початку нашої ери [4, c. 94]. Окремий 
розділ його дослідження має назву «Християні-
зація Руської держави». Він присвячений поши-
ренню нового вчення серед слов’янських племен, 
а також, охрещенню Руси за князя Володимира 
Великого У другому томі згаданої праці, історик 
висвітлив правління Ярослава Мудрого та його на-
щадків, а також, подав огляд руських земель XII - 
початку XIII століть у якому торкнувся церковних 
відносини в окремих регіонах України, зокрема на 
Волині, в Галичині, Чернігівщині [5].

Третій том його праці носить узагальнюючий 
енциклопедичний характер з історії та культури 
Київської держави. У ньому вчений значне місце 
присвятив питанням суспільного та держаного 
устрою на Русі. Детально зупинився він на про-
блемі її церковного врядування, організації руської 
церкви, взаємовідносин між світської та духовною 
владами. Окреме місце вчений присвятив куль-
турним впливам християнства на різні верстви 
населення Русі. Торкаючись питання освіти, М. 
Грушевський відзначив позитивні процеси, що від-
бувалися на руський землях в XI-XII століттях. Він 
підкреслив роль монастирів в загальнокультурних 
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процесах, зокрема Києво-Печерської обителі та її 
подвижників Антонія, Феодосія, Нестора, Іларіо-
на та ін. М. Грушевський особливо високо оціню-
вав заслуги Феодосія, назвавши його «властивий 
творцем Печерського монастиря і взагалі руського 
чернецтва» [6, c. 415]. Про нього він писав: «Се 
була найбільш визначна фігура в культурній історії 
Руси того часу…Не вважаючи на свої молоді літа 
він задивував братію своїм крайнім аскетизмом й 
чистотою характеру; се був сильний тілом і духом 
подвижник» [ 6, c. 415]. Аналізуючи духовенство, 
вчений вказав на зростання кількості священнос-
лужителів та монастирів, де віруючі могли спо-
кутувати свої гріхи. Лідером на Русі залишалася 
Києво-Печерська обитель, який нараховував кілька 
десятків, а то й сотень монахів. Інші установи по-
дібного типу були значно меншими. 

Монгольське нашестя на Русь започаткувало 
новий етап в історії Православної церкви на Русі. 
Після зруйнування Києва, який був до того був ре-
лігійним центром, митрополит переїхав спочатку 
до Владимира, а згодом, до Москви. Південно-За-
хідні землі Русі залишилися без церковного управ-
ління. До того ж названа територія у середині XIV 
століття опинилася під владою Польщі і Литви. 
У таких умовах були зроблені спроби створити 
окрему митрополію для цих земель. Першу окре-
му Галицьку діоцезію започаткував у 1303 році 
місцевий князь Юрій Львович, однак згодом вона 
була скасована з-за втручання московського князя, 
бо той бажав мати вплив на всю Русь. Боротьба за 
створення окремого релігійного центру на руських 
землях, які ввійшли до складу Польсько-Литов-
ської держави завершилася приблизно у середині 
XV століття, коли Москва після Флорентійської у 
унії 1439 року розірвала стосунки з Константино-
полем. Київ залишився у підпорядкуванні своєї ма-
теринської церкви. З того часу можна вести відлік 
самостійного існування окремої церкви на україн-
ських землях.

Іноземне володарювання, міжконфесійна бо-
ротьба негативно вплинули на становище церкви, 
сприяли її занепаду. Інформацію про її стан подав 
М. Грушевський у V томі «Історії України-Руси», 
де він вказував на «пониженя православної церкви 
під польським правом, безрадність православної 
ієрархії, що вирощена під державною протекцією 
і в ній призвичаєна шукати опертя, тепер побачив-
ши державну власть против себе, не спромоглася 
ані здобутися на гідну опозицію, ані знайти собі 
опертя де інде, поки поміч не прийшла сама – від 
недобитків православної шляхти й міщанства по-
дражненого не тільки в релігійнім, але й націо-
нальнім почутті сим пониженням своєї релігії» [7, 
c. 412].

Вчений вказав на трохи ліпше становище пра-
вославного люду на землях, які ввійшли Великого 
Князівства Литовського, але й там воно погірши-
лося в порівнянні зі староруськими часами. Істо-
рик з цього приводу зауважив на неприхильну по-
літику щодо православних з боку литовського уря-
ду, починаючи від Кревської унії 1385 року. З цього 
приводу він констатував, що «таки католики дійсно 

відтіснили православних від найбільш впливових 
урядів» [7, c. 451].

Занепад православної церкви посилився піс-
ля Люблінської унії 1569 року, яка привела до 
об’єднання Польщі і Литви в єдину державу -- Річ 
Посполиту. Хоча її підданим закон гарантував сво-
боду віри, але насправді, починаючи з середини 
XVI століття відбувалася швидка асиміляція укра-
їнської знаті до польської культури та її перехід до 
католицизму. Славні колись роди заславських, ви-
шневецьких, корецьких та ін. відпадали від бать-
ківської віри і ополячувалися. Наприкінці XVI сто-
ліття заступником православної релігії був князь 
К. Острозький, який у своєму родовому маєтку 
започаткував Академію і створив там культурний 
осередок. Однак, після його смерті в 1608 році він 
занепав, бо його сини прийняли католицизм. М. 
Грушевський оцінюючи його діяльність вказував 
на брак у ньому «індивідуальності й енергії й ви-
тривалості неохоту виступати різко й гостро…Т. 
[6. с. 482]. І далі вчений зазначав, що признаючи 
упадок православної церкви, Острозький був гото-
вий шукати для неї порятунку однаково, чи у като-
ликів, чи у протестантів [8, c. 483]. 

Єдиними оборонцями національної культури 
тоді стають міщани, селяни та козаки. Прихиль-
ники Православ’я створюють братства, які стали 
в оборону батьківських звичаїв, заснували школи, 
шпиталі, друкарні. Найбільш відоме своєю діяль-
ністю стало львівське братство яке активно працю-
вало у другій половині XVI століття .

Отже, перебування земель України і Білорусії 
під владою католицьких держав, боротьба за хліб-
ні місця всередині церковних служителів, пошуки 
протекції серед владних людей, їх часте втручання 
у церковні справи вели до занепаду православної 
церкви. М. Грушевський навів чисельні приклади 
фактично злочинних діянь настоятелів монастирів, 
єпископів, що мали місце в XVI столітті. Він про-
цитував слова сучасника тих подій Копистенсько-
го, де той вказував, що «єпископські й митрополичі 
столиці, засідали люди не гідні, а такі, що були їм 
на ганьбу й сором і гріх…» [7, c. 496]. 

Загальна церковна криза в якій опинилося релі-
гійне життя по всій Україні та Білорусії, створен-
ня московського патріархату, сприяли поширенню 
ідею унії з Римом. Вона була реалізована на Берес-
тейському соборі 1596 року, на якому створено гре-
ко-католицьку церкву. Названій конфесії та наслід-
кам Берестейської унії, М. Грушевський присвятив 
сьомий розділ V і VI томи своєї фундаментальної 
праці «Історія України- Руси». Вчений детально 
схарактеризував унійні процеси між католицькою 
і православними церквами у XIII-XV століттях і 
як вони впливали на українське духовенство. Далі 
він детально зупинився на політичних і релігійних 
подіях в Україні, які сприяли Берестейській унії та 
умови на які погодилася вища православна ієрархія 
задля об’єднання з Римом. Окрему увагу М. Гру-
шевський звернув на реакцію різних верств україн-
ського суспільства на церковні події, що відбулися 
тоді. Народні маси в своїй більшості залишилися 
вірними православній релігії. Козацтво стало на 
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її захист. Результатом Берестейської унії, на пере-
конання М. Грушевського, було співіснування на 
руських землях двох церков Православної і Греко-
Католицької. «Православна церква виходить майже 
з усякої контролі і залежності від правительства, 
як церква ледве толєрована, майже противзаконна, 
не легальна руська церква. Поруч неї далі існує за 
помочию правительства поволі розширяє границі 
свої церква уніятська, як церква руська, лєгальна 
офіціяльна. Церквою привілейованою її властиво 
не можна назвати: обіцяного зрівняння з католиць-
кою церквою вона не дістала, тільки супроти пра-
вославної дістає поміч і опіку правительства, так 
що може вважатися пів-протегованою» [7, c. 618].

Таким чином, результатом Берестейської унії 
1596 року було створення греко-католицької церк-
ви, яку формально підтримав уряд Речі Посполитої, 
нелегальною, але визнаною більшістю населення 
України стала православна церква. Нелегітимний 
статус названої конфесії зберігався майже сорок 
років. М. Грушевський вказав на той факт, що Бе-
рестейська унія сприяла зміцненню Православ’я, 
адже найбільш нестійкий елемент покинув його.

На початку XVII століття культурний і релігій-
ний центр перемістився до Києва, де були сильні 
позиції козацтва. Спираючись на його підтримку, 
формується і розвивається Київське братство. Ве-
лику роль у його створенні відіграв гетьман П. Са-
гайдачний, який вписався туди сам і залучив у його 
ряди Військо запорізьке. Підтримка козацтва дала 
змогу в 1620 році висвятити вищу православну іє-
рархію на чолі з Й. Борецьким. Після цієї важливої 
для православних події треба було добитися визна-
ння їх урядом Речі Посполитої. З цього приводу 
М. Грушевський зазначив: «Таким чином право-
славний єпископат був у цілості відновлений. Але 
тим часом виникло питання далеко складніше – як 
добитися і признання легалізації від правительства 
сій єрархії, поставленій самовільно, з нарушеннєм 
віками усвяченого королівського «права подання» 
православних бенефіцій» [8, c. 437]. Дійсно спо-
чатку урядові кола її не визнали. Лише після смерті 
Сигізмунда III, новий польський король Владислав 
IV легітимізував православну церкву в Речі Поспо-
литої на чолі з її новим митрополитом П. Могилою. 

Оцінюючи його діяльність М. Грушевський вка-
зав на позитивні її сторони, зокрема, на його думку 
«церква організувалася у лояльних відносинах до 
польського уряду, затримавши до царгородсько-
го патріархату відносини зведені до найменших, 
чисто етикетних розмірів» [3, c. 137]. Критично 
поставився вчений і до його системи освіти, яку 
Могила організував не на традиціях візантійсько-
слов’янських, а за зразками латинсько-польськи-
ми, католицькими, зокрема єзуїтськими. «Україн-
ська церква лишилась вірною в догматах і обряді 
церкві грецькій, але всім складом, ідеологією й 
культурою своєю становила галузь сучасної ка-
толицької реакції, що панувала в Південно-Захід-
ній Європі і свої крайні позиції на Сході мала в 
слов’янських краях Австрії та Польщі» [3, 72-73]. 
Характеризуючи таки звану могилянську епоху, 
М. Грушевський відзначав, що вона з релігійно-

го і національно-культурного становища, поруч 
сторін позитивних, мала й величезні хиби. «Його 
реакційний напрям наробив великої шкоди. Він 
відірвав українську церкву від народного життя, 
звівши до найменших розмірів діяльність братств і 
участь громади в церковних справах та розірвавши 
зв’язки з козаччиною – виразником національних 
і соціальних народних змагань тих часів» [3, 77]. 
Узагальнююча оцінка діяльності П. Могили сфор-
мульована вченим у VIII томі ІУР, яку він подав в 
1915 році: «Зі становища українського національ-
ного життя Могилянська доба, що вважалася свого 
часу та до певної міри і тепер вважається апогеєм 
відродження православної церкви України і Біло-
русії, поза церковними , конфесійними інтересами 
має сумнівну вартість. Вона легковажила народ-
ні традиції і спроваджувала українське культур-
не життя на чужі йому шляхи, тому зі становища 
української національної культури ніяк не була 
розквітом, але скоріше дальшим періодом занепа-
ду» [9, с. 99]. Історик вважав одним з винуватців 
змосковлення та бюрократизації церкви, що насту-
пило під російським пануванням у XVIII столітті.

Наступний етап в історії української церкви на-
ступив після Переяславської ради 1654 року, коли 
гетьман Б. Хмельницький піддався московському 
цареві. Православне духівництво в переважній 
більшості не схвалювало цей крок керівництва 
козацької держави. Вони розуміли, що політичне 
підпорядкування російській владі приведе і до за-
лежності від московського патріарха. Так воно зго-
дом і відбулося. М. Грушевський зазначав з цього 
приводу «Це сталося у 1687 році, але вже від 1658 
року Українська церква в межах земель злучених 
з Московщиною, була фактично в московській за-
лежності» [3, c. 82]. З Тобто, в 1686 році москов-
ський цар добився згоди Константинополя на пе-
рехід київської митрополії під управління москов-
ського патріархату. До утвердження своєї духовної 
влади над Україною Москва йшла кіль десятків 
років. Вимогу підпорядкувати УПЦ московському 
патріарху російський уряд поставив після смерті 
Б. Хмельницького. З того часу і почалося посту-
пове поглинення української церкви Москвою. М. 
Грушевський писав про цей процес наступне, що 
«виявлялася вона в початкових формах легших: 
митрополити вибиралися старим звичаєм на собо-
рі духовної і світської старшини, тільки затверджу-
вались московським патріархом; у своїй внутріш-
ній адміністрації лишалися нібито не залежними; 
до справ освітніх і видавничих Москва нібито не 
втручалася. Але рік за роком українське церковне, 
а за ним і культурне життя затіснялось москов-
ським контролем» [3, c. 82]. Фактично в другій по-
ловині протягом XVII століття Москва підпорядку-
вала Лівобережну Україну не тільки політично, але 
й духовно. 

На цьому етапі українське духовенство віді-
грало активну роль у підпорядкуванні імперато-
ром Петром I православної церкви. На жаль його 
представники допомогли царю в проведенні його 
централізаторської політики, яка стосувалася не 
тільки України, але й його особистої влади над дер-
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жавою. М. Грушевський виокремив три значні осо-
би, які по-різному надали підтримку російському 
імператору. Ними були Д. Туптало, С. Яворський і 
Т. Прокопович. Вони, вважав історик, представля-
ли різні течії релігійної думки в Україні і кожен по 
- своєму прислужився імперській ідеї. Російський 
цар Петро I у цей час проводив важливі державні 
реформи і для їх підтримки потребував освічених 
людей. Тому на впливові державні посади залучав 
представників духовенства з українських земель. 
Названі вище особи, завдяки своїй освіті, обійняли 
вищі щаблі ієрархії російської православної церк-
ви, але діяли вони по-різному. Д. Туптало намагався 
уникати кар’єрного зростання, які йому накидали. 
Він залюбки працював як скромний ієромонах над 
справою свого життя книгою «Четіями Мінеями». 
Хоча він досяг посади митрополита Ростовського, 
але в Україні його шанують як творця і укладача 
житія святих. М. Грушевський писав, ця його пра-
ця «лишилася однією з найпопулярніших праць 
київської школи(разом вийшли її чотири томи, що 
обіймають повне річне коло).Автор не виступає 
сильним релігійним мислителем, а лише людиною 
гуманного християнського духу. Таким лишився 
він і пам’яті сучасників і зараз же по смерті був 
проголошений святим» [3, c. 83]. 

По іншому склалося життя С. Яворського, який 
довгий час очолював загальноросійське церковне 
відомство, будучи «блюстителем патріаршого пре-
столу» «Це була тяжка позиція для Яворського. В 
перших роках він, очевидно, співчував Петровим 
планам європеїзації Московщини, обсадження її 
вищих церковних посад людьми київського вихо-
вання, розвиткові школи і культури; і Петро хоч 
дуже неприязний клерикалізму взагалі, теж цінив 
Яворського як людину більш європеїзовану, ніж 
старе московське духовенство» [3, c. 84]. Проте, в 
подальшому бажання царя правити церквою само-
стійно та його нахил у бік протестантизму, висмію-
вання ним православних обрядів, зовсім знеохоти-
ли Яворського служити імператору. Однак, Петро I 
продовжував тримати його біля себе, а той не мав 
відваги заперечувати володарю. М. Грушевський 
відзначав, що довгий час Яворський залишався 
під неустанним наглядом і слідством. «Від часу за-
снування Синоду, якому він сердечно не співчував 
й до самої смерті, але й не відважувавсь зректися 
титулу президента його, Яворський примусово пе-
ребував у Петербурзі. Він тут і вмер невдовзі (1722 
р.) в ролі номінального глави Московської церкви, 
а фактично в ролі позбавленого всякого впливу і 
влади вічного підсудного» [3, c. 84].

Вихованець і ректор Києво-Могилянської ака-
демії Т. Прокопович спочатку славив гетьмана 
І. Мазепу, присвятивши йому свою драму «Воло-
димир», але потім цілком став на бік московського 
царя, проголосивши після його «зради» анафему. 
За таку вірність московський деспот забрав його 
до столиці, де він написав лояльний твір нього 
«Правда волі монаршої». Т. Прокопович безза-
стережно підтримував реформи російського воло-
даря. Характеризуючи особу церковного ієрарха, 
М. Грушевський відзначив його «прихильність до 

необмеженого монархізму «освіченого монархіз-
му», по теперішньому кажучи, в його боротьбі з 
претензіями церкви й духовників… Під час Мазе-
пиної афери він умів дуже сильно задокументува-
ти свою лояльність царському урядові й прибрати 
ласку й довір’я київського губернатора. Цар також 
мав нагоду зауважити його, і репутація майже про-
тестантського симпатика зрештою відкрила йому 
дорогу до найвищих московських церковних по-
зицій» [3, c. 86]. За короткий час Т. Прокопович 
посів високу посаду єпископа псковського з фак-
тичною резиденцією в Петербурзі, а з організацією 
Синоду став фактично першим членом церковної 
колегії. Саме він, на переконання М. Грушевського, 
став «найближчим дорадником і виконавцем його 
церковної реформи, даючи церковно-історичне об-
грунтування і літературну форму його ідеям, що 
відповідали й його власним ідеям бо походили зі 
спільних протестантських джерел» [3, c. 86]. Мож-
на погодитися, що саме Т. Прокопович, як ніхто 
більше прислужився справі Петра I в одержавлен-
ня православної церкви і перетворення її в ідеоло-
гічний відділ державного апарату. 

Аналізуючи діяльність православного духо-
венства, яке походило з українських земель, можна 
стверджувати, що чимало з них добре прислужи-
лося московській адміністрації в справі ліквідації 
національної церкви як духовного інституту, який 
обстоював рідну культуру. Процеси втрати козаць-
кої державності і церковної окремішності йшли 
паралельно і кінець на XVIII століття прийшли до 
логічного завершення – козацька автономія була 
повністю ліквідована, а «офіційна православна 
церква України та її духовенство, особливо вище, 
омертвіло, відірвалось від громадянства, втрати-
ло вплив і значення у громадськім та культурнім 
житті»-- писав з цього приводу М. Грушевський [3, 
c. 89]. Історик наголосив, що під московським па-
нуванням відбувався процес бюрократизації церк-
ви, його початком стала залежність від державної 
влади, яка була чужа для українських мас непри-
хильна національній культурі. «Українське духо-
венство, і зокрема його ієрархія, покірливо і навіть 
запопадливо виконували урядову волю, а часто 
йшла назустріч її бажанням. Ця верства, що ко-
лись концентрувала в собі все свідоміше, що було 
в українськім народі, яка була, так би сказати його 
мозком, тепер цілком утратила розуміння його ін-
тересів, або відчужилася від його потреб і збайду-
жіла до всього, що лежала її власними класовими 
інтересами, взятими в найбільш тісному і матері-
альному розумінні [3, c. 89]. Втративши свободу, 
воно було винагороджено високими духовними по-
садами по всій імперії. 

Вчений вказував, що відчуження від змосков-
щенної офіційної церкви намітилося серед укра-
їнської інтелігенції вже в середині XVIII століття. 
«На церковних верхах цей новий стан речей став 
добре помітним уже в другій половині XVIII сто-
ліття і викликав критичні зауваги Сковороди й Кот-
ляревського, потяг до масонства та інші явища» [3, 
c. 113]. Відчуження від російської церкви прони-
кло в народні маси у середині XIX століття. У цей 



59

Гілея Випуск 157ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

час на українські терени царська адміністрація все 
більше надсилала московських попів ворожих до 
народної культури. 

У той же час (XIX століття), у Галичині, яка 
ввійшла до Австрійської імперії, «українська уні-
атська церква націоналізувалася і зв’язувалася з 
народним життям з інтелігенцією та народними 
масами різноманітними зв’язками не тільки ре-
лігійними, але й національними, культурними і 
політичними, завдяки тому, що духовенство під 
впливом національного відродження потягнулося 
до народу до активнішої участі в його політичнім 
і національнім русі – на Наддніпрянщині якраз по-
мічається сильний рух від офіціальної православ-
ної церкви і шукання задоволення релігійних по-
чуття поза церквою…» [3, c. 113].

Далі історик подав коротку характеристику 
євангельським рухам, які діяли на українських зем-
лях у XIX на початку XX століття. Характеризую-
чи їх М. Грушевський відзначив їх аполітичність і 
не національність, наносні московські форми. На 
переконання історика «У тих формах, які прибрав 
у тих часах український релігійний рух, він здавав-
ся малоцінними, або просто шкідливим з того чи 
іншого поглядів: своєю підкресленою аполітичніс-
тю та неукраїнскістю» -- писав він з цього приводу 
[3, c. 113]. Як бачимо, М. Грушевський оцінював 
нові протестантські конфесії саме з українського 
національного боку. І оскільки вони не сприяли 
українській культурі і національній свідомості то 
його ставлення до них було доволі стриманим.

Революційні події 1917року сприяли відро-
дженню не тільки Української держави, але й укра-
їнської церкви. На жаль соціалістична Центральна 
Рада, яку очолив М. Грушевський, вважала тоді 
релігійне питання не на часі. Пізніше, перебува-
ючи на еміграції, вчений був приємно здивований 
колосальним зростанням Української автокефаль-
ної церкви в першій половині 20-х років минуло-
го століття. Його кузен Марко Грушевський cтав 
єпископом УАПЦ і в листах інформував брата про 
стан справ в Україні. Цілком погоджуюся з твер-
дженням І. Гирича, що «Саме УАПЦ М. Грушев-
ський вважав такою реформістської церквою, яка 
спроможна стати масовою в Україні, тією силою, 
яка спроможна протиставитися Російській Право-
славній Церкві та її негативним впливам в Україні» 
[1, c. 382]. Після повернення в Україну в 1924 році, 
історик і вся його родина належали до прихожан 
цієї церкви. 

М. Грушевський був неперевершеним істори-
ком української церкви, який завжди обстоював її 
національні інтереси. В її розвитку вчений виокре-
мив ряд періодів тісно пов’язаних із загальнодер-
жавним розвитком української нації. У так звану 
княжу добу разом з формуванням держави відбу-
лося становлення церковної організації. Руська 
знать опікувалася православними установами, а ті 
в свою чергу підтримували владу. У часи її занепа-
ду, православна церква залишалася єдиною уста-
новою, яка тримала вкупі всі руські землі. 

Монгольська руїна, а за нею підпорядкування 
південно-західних руських земель Литві і Польщі 

відбилася і на церковній організації. Єдина колись 
Руська митрополія перестала існувати. Православ-
на церква зазнавала утисків від католицьких воло-
дарів. У XVI на початкуXVII століття вона пере-
творилася в національний символ для українського 
народу. Під релігійним прапором, на переконання 
М. Грушевського, відбувався процес першого наці-
онального відродження. На його думку, саме в цей 
час Українська церква стала національною. 

Функцію національної вона продовжила вико-
нувати і часи Хмельниччини. Однак, згодом Мо-
скві вдалося поставити під свій вплив церковне 
керівництво, а пізніше зовсім перетворити її на 
державницьку структуру. Вчений вважав, що у 
XVIII столітті підконтрольна Москві церква ста-
ла могутнім засобом русифікації України. Такою 
вона залишалася до революції 1917 року. Церков-
но-історична спадщина М. Грушевського потребує 
більш грунтовного дослідження. На черзі дня сто-
їть написання монографії з названої проблеми.
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У статті проаналізовано особливості русифікаційної 
політики російської адміністрації у Східній Галичині в 1914-
1915 рр. На основі багатчисельних історичних джерел 
та документів здійснено комплексний аналіз діяльності 
окупаційних органів влади в галузі шкільництва краю. 
Висвітлено репресивну політику російської влади щодо 
українського національного руху та його носіїв.

Ключеві слова: комплексний аналіз, окупаційні органи 
влади, російська влада, український національний рух.

The article analyzes the features of the Russification policy 
of the Russian administration in Eastern Galicia in 1914-1915. 
On the basis of numerous historical sources and documents, a 
comprehensive analysis of the activities of the occupying authorities 
in the field of schooling in the region. The repressive policy of the 
Russian authorities towards the Ukrainian national movement and 
its bearers is covered.

Keywords: complex analysis, occupation authorities, Russian 
authorities, Ukrainian national movement.

Постановка проблеми. Перша світова війна, 
що ознаменувала собою перехід людства від од-
нієї історичної епохи до іншої, належить до чис-
ла тих подій в історії, вплив яких відчувається й 
сьогодні. Вона відіграла велику роль у формуванні 
нової політичної карти світу, становленні сучас-
них моделей економіки, значною мірою обумовила 
переосмислення базових цінностей, зміну моралі 
та суспільних ідеалів, відкрила усі глибини гума-
нітарного падіння, на які спромоглася людина, не-
зважаючи на досягнення світової цивілізації. 

Невід’ємною складовою ґрунтовного вивчен-
ня феномену Першої світової війни, що дозволяє 
скласти комплексне уявлення про цю глобальну 
подію світової історії, є національно-культурна та 
освітня політика російської окупаційної адміні-
страції в Східній Галичині у 1914–1915 рр. 

Необхідність всебічного наукового опрацюван-
ня різновекторних напрямів діяльності російських 
окупаційних органів влади в Східній Галичині у 
1914–1917 рр. зумовлюється тією обставиною, що 

у сучасній українській та зарубіжній історіографії 
підхід до її висвітлення є неоднозначним, а інколи 
– й діаметрально протилежним. Упродовж трива-
лого часу дане питання з ідеологічних міркувань 
замовчувалося, а нерідко – фальсифікувалося. Це 
призвело до появи в історичній літературі значної 
кількості помилок та необґрунтованих припущень, 
а наявні вітчизняні дослідження до певної міри не 
враховують специфіки діяльності інститутів оку-
паційної влади у Східній Галичині впродовж усьо-
го періоду війни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
новекторна діяльність російських органів влади 
в Східній Галичині у роки Першої світової війни 
знайшла своє відображення у роботах багатьох 
вітчизняних дослідників. Зокрема, ставлення ро-
сійської тимчасової адміністрації до українського 
національного руху і формувань Українського січо-
вого стрілецтва досліджено в працях М. Гуйваню-
ка, М. Лазоровича, М. Литвина, К. Науменка. Рек-
візиції та знищення історико-культурних пам’яток 
російською владою в Східній Галичині висвітлені 
в працях Є. Лозового, О. Мазура, І. Патера, А. Се-
редяка. Соціально-економічну політику окупа-
ційної адміністрації краї вивчали Т. Лозанська, 
В. Любченко, О. Сердюк, Р. Шуст. 

Значну увагу історії російського окупаційного 
режиму в Східній Галичині в 1914 – 1917 рр. при-
діляють у своїх працях сучасні російські науковці. 
Так, окремі аспекти діяльності галицьких москво-
фільських інституцій протягом тривалого часу ви-
вчала московська дослідниця Н. Пашаєва. Етно-
соціальні та національно-політичні особливості 
Східної Галичини в згаданий період досліджено 
у низці публікацій М. Савченка. Принципово важ-
ливе значення для досліджуваної теми мали праці 
О. Бахтуріної. У спеціальній монографії «Політи-
ка Російської імперії в Східній Галичині в роки 
Першої світової війни» вона проаналізувала уні-
кальний документальний матеріал і без зайвої по-
літизації висвітлила російську державну політику 
щодо Східної Галичини в 1914-1917 рр. 

Формулювання цілей статті. У даному дослі-
дженні автор ставить перед собою мету висвітли-
ти механізми реалізації національно-культурної та 
освітньої політики російської адміністрації в Схід-
ній Галичині в перший період окупації (серпень 
1914 – травень 1915 рр.) 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
період Першої світової війни українське населен-
ня Східної Галичини зазнало непоправних втрат у 
сфері культури та духовності. Це, значною мірою, 
було зумовлено політикою російської окупаційної 
адміністрації, спрямованою на входження краю у 
загальноросійський культурно-духовний і освітній 
простір. На практиці вона призвела до майже по-
вного руйнування українського національно-куль-
турного життя в регіоні – так званої «Галицької 
руїни» [31, c. 93].

Про те, як відбувалося «об’єднання» краю з ім-
перією, свідчила публікація в газеті «Армійський 
вісник», у якій вказувалося, що «вулиці, громадські 
установи і готелі Львова покриваються вивісками 
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на російській мові, на площах міста продається ще 
недавно закрита австрійською владою російська 
газета «Прикарпатская Русь». Галицькі емігранти 
С. Бендасюк, Ю. Яворський прибули з Києва разом 
з окупаційною армією для того, щоб відновити в 
краї панівне становище російської мови. Поляки, 
євреї, німці і вірмени – всі вивчають російську» 
[10, c. 404].

Незважаючи на те, що у Східній Галичині про-
живало близько 4 млн. україномовного населення 
(75% від загальної кількості жителів), 18 вересня 
1914 р. Г. О. Бобринський розпорядився закрити 
всі українські газети і журнали. Натомість було 
запроваджено видання російськомовних урядових 
часописів «Армейский Вестник», «Военное Сло-
во», «Львовский Вестник», «Львовское Военное 
Слово» та друкованих органів москвофільських 
організацій «Прикарпатская Русь» і «Голос наро-
да» [14, арк. 47; 29, арк. 239]. З числа польських 
періодичних видань виходили “Kuryer Lwowski”, 
“Wiek Nowi”, “Slowo Polskie” [28, арк. 20]. 11 жов-
тня керуючий Львівською митрополичою єпархією 
А. Білинський звернувся до генерал-губернатора за 
дозволом на видання газети «Львівські єпархіальні 
відомості» [25, арк. 18]. Відповідь Г. О. Бобрин-
ського про несвоєчасність такого прохання стала 
ще одним підтвердженням антиукраїнського ха-
рактеру діяльності російської адміністрації.

Відомий український вчений-етнограф В. Гна-
тюк, характеризуючи вересневі події 1914 р., пи-
сав: «Ми тоді зрозуміли, як то наші пам’ятки літе-
ратурні пропадали в старину, в X-XVIII ст., коли 
тюрки, хозари, берендеї, печеніги, татари й тур-
ки… не могли оказувати більшого зрозуміння для 
нашої культури від теперішнього «христолюбиво-
го воїнства» російського царя» [8, с. 84-85].

22 вересня окупаційна адміністрація, мотивую-
чи свої дії «антиросійським підбором наявних ви-
дань», розпорядилася закрити книгарню Наукового 
товариства ім. Т. Шевченка [28, арк. 20]. Через те, 
що українські вояки російської армії відвідували 
місцеві книжкові крамниці, спеціальним циркуля-
ром генерал-губернатора від 30 вересня забороня-
лося під загрозою кари до 3 місяців ув’язнення або 
штрафу 3 тис. руб. купувати або брати в бібліотеках 
будь-які книги, видані російською та українською 
мовами поза межами Російської імперії [1, с. 3].

6 жовтня 1914 р. Головна Українська Рада, 
Українська парламентарна репрезентація і Союз 
визволення України опублікували спільний про-
тест проти указу генерал-губернатора Галичини 
від 30 вересня 1914 р. про заборону розповсюджен-
ня в краї української літератури. У статті «Проти 
московського насилля» надрукованій у Вістнику 
Союза визволення України писалося: «Увійшов-
ши з вогнем і мечем, з насильством і грабунком у 
Галичину, взялися російські наїзники до своєї спо-
конвічної роботи – нищення всього українського» 
[1, с. 1]. Її автори висловили переконання, що на-
віть такі брутальні вчинки Росії не в змозі зламати 
духовного життя українського народу.

Реформаторські ідеї уряду Г. О. Бобринського 
знайшли своє практичне втілення і в системі орга-

нізації освітньо-виховного процесу. Переслідуючи 
мету русифікації завойованого краю, 18 вересня 
1914 р. генерал-губернатор видав циркуляр «Про 
заборону функціонування різного роду клубів, со-
юзів і товариств та тимчасове закриття існуючих в 
Галичині навчальних закладів, інтернатів і курсів, 
за винятком навчальних майстерень» [27, арк. 99].

Необхідно підкреслити, що підставою для при-
йняття даного документу була записка члена Дер-
жавної думи Росії Д. Чихачева «По учебному делу 
в Восточной Галиции и Буковине». Її автор, зверта-
ючись до генерал-губернатора Галичини, наголо-
сив на існуванні в краї несумісної з російськими 
державними інтересами школи, викладання у якій 
велося на польській і німецькій мовах та «україн-
ському наріччі». Разом із цим, переслідуючи мету 
створення в Східній Галичині виключно російської 
освітньої системи, Д. Чихачев наголосив на необ-
хідності реорганізації місцевої школи. Зокрема, він 
запропонував закрити існуючі в регіоні вищі на-
вчальні заклади; для галицьких вчителів у великих 
місцевих центрах організувати курси російської 
мови і ввести її обов’язкове викладання з 1 січня 
1915 р. у навчальних закладах всіх рівнів; поспри-
яти якомога ширшому ознайомленню місцевих жи-
телів з російською мовою, літературою, історією та 
географією; для заохочення оголошувати подяки 
тим завідувачам освітніх закладів, які введуть у 
навчальну програму вказані предмети і досягнуть 
хороших результатів.

Генерал-губернатору переконливо рекоменду-
валося до роботи в освітній галузі допустити лише 
«благонадійних» осіб, вилучити з навчальної про-
грами всі підручники, які характеризуються воро-
жою Російській імперії тенденційністю, тимчасово 
допустити у початкових і середніх школах викла-
дання на місцевих мовах і українському «наріччі» з 
тією метою, щоб фонетичний правопис поступово 
був замінений російським, а з 1 січня 1915 р. ввес-
ти викладання виключно російською мовою [20, 
арк. 3-3зв].

Практичне втілення своєї концепції Д. Чихачев 
розпочав на початку вересня 1914 р. У результаті 
його співпраці із завідувачем київського шкільного 
округу О. М. Деревецьким у Києві була створена 
комісія, яка мала розробити положення про тимча-
сове адміністративне влаштування шкільної спра-
ви у Галичині, а також план і програму курсів для 
підготовки вчителів російської мови [13, c. 66]. До 
складу комісії ввійшли директор народних училищ 
Київської губернії Б. В. Плеський, завідувач канце-
лярії київського навчального округу В. Т. Іванов та 
професори А. М. Лобода і А. Ф. Музиченко.

25 листопада 1914 р. Верховний головнокоман-
дувач затвердив «Тимчасове положення про нагляд 
за навчальною частиною Галичини». Згідно з цим 
документом, на окупованій російськими війська-
ми території контроль над вищими навчальними 
закладами входив до компетенції військового ге-
нерал-губернатора. Нагляд за роботою середніх і 
нижчих освітніх закладів здійснювала дирекція на-
родних училищ на чолі з Б. В. Плеським [23, арк. 
42]. Станом на 1 січня 1915 р. вона нараховувала 
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шість інспекторів: А. П. Юшкевича, П. Д. Фещен-
ка, С. Н. Чебана, П. І. Архангельського, М. І. Тусти-
нова та В. П. Овсієвського [23, арк. 42].

У березні 1915 р. дирекція народних училищ 
розробила і подала генерал-губернатору проект 
всезагальної російської народної освіти в Східній 
Галичині. Він передбачав протягом п’яти років від-
крити у краї 9 тис. народних шкіл, 70 вищих народ-
них училищ та 25 жіночих і 25 чоловічих гімназій. 
Значна увага в проекті приділялася проблемі під-
готовки педагогічних кадрів. З метою її подолання 
планувалося організувати 10 учительських семіна-
рій та 2 інститути [13, с. 60].

Крім того, вирішити шкільні кадрові питання 
російські урядовці планували шляхом відкриття 
двомісячних курсів російської мови. На їх прове-
дення М. І. Іванов виділив 20 тис. руб. [20, арк. 62]. 
Заняття на курсах розпочалися з 1 січня 1915 р. і 
проходили у п’ятьох місцевих центрах: Львові, 
Самборі, Тернополі, Станіславі і Чернівцях. Їхніми 
слухачами були особи чоловічої й жіночої статі, які 
займалися педагогічною діяльністю. Єдина умова, 
яка впливала на відбір учасників, – це їхнє політич-
не минуле. Для проведення курсів було запрошено 
20 лекторів, більшу частину яких складали педаго-
ги з Наддніпрянської України [20, арк. 135, 136зв].

Крім того, 150 галицьких вчителів стали слу-
хачами петроградських курсів російської мови, 
які проводилися з дозволу Міністерства народної 
освіти Росії при жіночій гімназії М. А. Лохвиць-
кої-Скалон [15, арк. 8]. Їхнє відкриття відбулося 
31 січня 1915 р. у присутності міністра внутрішніх 
справ М. Маклакова, військового міністра В. Су-
хомлинова, міністра освіти П. Ігнатьєва, обер-про-
курора Св. Синоду В. К. Саблера, голови шкіль-
ного комітету Галицько-російського благодійного 
товариства І. В. Никанорова, директора гімназії М. 
А. Лохвицької-Скалон та ін. У зверненні до гали-
чан П. Ігнатьєв виголосив: «Черпайте з скарбниці 
російського духу, а потім ідіть у ваші зелені села… 
і несіть святі завіти великих збирачів земель росій-
ських на славу Державного Государя землі росій-
ської, волею якого завершилося те, про що мріяли 
покоління шести віків» [13, c. 58].

Для проведення курсів Рада міністрів Росії та 
Петроградська міська дума, яка неодноразово заяв-
ляла про свою аполітичність, асигнували відповід-
но 35 тис. і 7,5 тис. руб. [18, c. 117]. На нашу думку, 
ці цифри, яскравіше ніж будь-які факти, свідчать 
про те важливе значення, яке відводилося росій-
ській мові як об’єднувальному фактору Східної 
Галичини з Російською імперією.

23 березня 1915 р. Головнокомандувач арміями 
Південно-Західного фронту розпорядився додатко-
во виділити генерал-губернатору 67 880 руб. для 
організації і проведення у Східній Галичині тримі-
сячних курсів російської мови [22, арк. 20]. Вони 
мали проходити у Львові, Золочеві, Тернополі, Бро-
дах, Теребовлі, Ярославлі, Городку і Сокалі. Однак, 
у зв’язку з наступом австро-німецьких військ зна-
чною мірою реалізувати ці задуми не вдалося.

6 травня 1915 р. вчителі-учасники зимових пе-
дагогічних курсів, які хотіли отримати більш квалі-

фіковану підготовку, продовжували своє навчання 
на шестимісячних загальноосвітніх курсах у м. Ки-
єві. Їхньою роботою завідував інспектор народних 
училищ В. П. Овсієвський, на рахунок якого гене-
рал-губернатор Галичини перевів суму в розмірі 
8 200 руб. [22, арк. 231; 21, арк. 42].

Важливого значення дирекція народних учи-
лищ надавала питанню організації навчально-мето-
дичного забезпечення. З її ініціативи були створені 
учительські бібліотеки у Львові, Самборі, Станіс-
лаві і Тернополі. Станом на 30 березня 1915 р. на 
закупівлю книг Б. В. Плеський витратив 3 128 руб. 
[22, арк. 24]. Крім того, інспектори народних учи-
лищ М. А. Юстинов та В. А. Правдолюбов видали 
спеціально для галицьких дітей російськомовний 
буквар «Первое слово», навчання за яким було 
рекомендовано Міністерством освіти Росії. Зна-
чного поширення набула праця інспектора вищого 
початкового училища м. Золотоноші І. Г. Храпаля 
«Новый метод обучения русской грамоты» і «Грам-
матика русского литературного языка», через яку її 
автор С. Бендасюк два роки провів у австрійській 
тюрмі. У той же час українські підручники знищу-
валися. Зокрема, у Львові тільки в одній книжковій 
крамниці російські військові спалили книг на суму 
20 тис. крон [4].

Проте, незважаючи на чималі зусилля дирекції 
народних училищ, протягом вересня 1914 – травня 
1915 рр. на території Східної Галичини було від-
крито всього десять російськомовних початкових 
шкіл [22, арк. 3]. Перша школа розпочала роботу 
в січні 1915 р. у с. Запитові Львівського повіту. 
Згодом відкрилися школи в Городку, с. Луці Львів-
ського повіту, с. Ямниці Станіславського повіту 
та селах Великі Бірки, Глубічки та Ігровиці Тер-
нопільської губернії. Але бажаючих відвідувати 
навчальні заклади виявилося небагато. Батьки не 
могли забезпечити дітей одягом, взуттям та най-
необхіднішим шкільним приладдям.

Значно активніше у царині шкільництва діяло 
російське православне духовенство. До березня 
1915 р. на території Східної Галичини йому вда-
лося відкрити 33 церковнопарафіяльні школи, 
які підпорядковувалися Волинській єпархіальній 
шкільній раді. Вони розміщувалися у будинках 
колишніх австрійських народних училищ, а їхній 
педагогічний персонал, згідно з розпорядженням 
генерал-губернатора, проходив реєстрацію у на-
чальників повітів [30, арк. 12].

21 квітня 1915 р. православний архієпископ 
Євлогій звернувся до Г. О. Бобринського з листом, 
у якому вказав на прохання жителів ще 120 насе-
лених пунктів регіону відкрити у їх поселеннях 
церковні школи [24, арк. 8]. Однак, генерал-губер-
натор дозволив організовувати навчальні заклади 
тільки в тих населених пунктах, жителі яких при-
лучилися до православ’я [24, арк. 14].

Діяльність російської адміністрації та право-
славного духовенства не змогла задовольнити по-
треби жителів краю в галузі освіти. Тому 1 січня 
1915 р. циркуляром генерал-губернатора в Східній 
Галичині було дозволено відновити роботу приват-
них навчальних закладів, але за умови, якщо влада 
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переконувалася у благонадійності їхнього викла-
дацького складу, викладанні російської мови не 
менше п’яти годин на тиждень і використанні тіль-
ки тих підручників з історії та географії, що були 
допущені освітнім відомством Російської імперії 
[20, арк. 122]. З огляду на те, що в регіоні не від-
крилося жодної приватної російськомовної школи, 
окупаційна адміністрація прийняла рішення у Ста-
ніславі й Львові заснувати російські гімназії. Бажа-
ючі навчатися у Львівській гімназії в травні 1915 р. 
змушені були пройти платні двохмісячні курси ро-
сійської мови, історії та географії [21, арк. 8].

Незважаючи на багаточисельні прохання пред-
ставників Львівського магістрату, генерал-губерна-
тор не дозволив відкрити жодної української дер-
жавної школи. Заборонялася робота українських 
середніх навчальних закладів. Однак, як свідчать 
документи, складання випускних екзаменів у 
Львівській політехніці та докторських в універси-
теті все ж таки відбулося [21, арк. 53-54, 74].

Політика насильницької русифікації завойова-
ного краю викликала хвилю протесту серед місце-
вого населення, громадських і політичних лідерів 
Галичини та Наддніпрянщини. Українські діячі Ро-
сійської імперії, критикуючи заходи царизму, під-
креслювали, «що у Східній Галичині було паралі-
зовано всі життєво необхідні напрями» [11, c. 182]. 
Принагідно зауважити, що дане звинувачення було 
небезпідставним, оскільки в 1911 р. у краї працю-
вало 2553 початкові українські школи.

Проект реорганізації окупаційною владою 
освітньої системи принципово не влаштовував 
галицьких москвофілів. У вересні 1914 р. пред-
ставники «Русского народного совета» утворили 
окрему шкільну комісію, яка виробила проект роз-
витку шкільництва в Східній Галичині. В «Записке 
по вопросу о народном образовании в Карпатской 
Руси» вони наполягали на тому, щоб у її межах як 
«вища, середня, так і нижча школи були відразу і 
виключно російськими» [17, с. 2].

Русифікаційна політика російської адміні-
страції в Східній Галичині щодо українського на-
селення проявилася також і в цензурній політиці. 
23 вересня 1914 р. у газеті «Прикарпатская Русь» 
було опубліковано постанову військового генерал-
губернатора Галичини «Про цензуру», яка заборо-
няла висвітлювати відомості про військові операції 
та роботу російської влади [9, c. 308].

На обмеження національних прав українців 
також був спрямований наказ канцелярії військо-
вого генерал-губернатора Галичини від 24 жовтня 
1914 р. У ньому повідомлялося, що військова цен-
зура розглядатиме приватну кореспонденцію тіль-
ки на російській, польській, чеській, румунській, 
французькій, англійській і німецькій мовах. Листи 
й телеграми на «інших мовах та наріччях (тобто 
українській)» підлягатимуть знищенню [2, с. 15].

Окупація російськими військами Східної Гали-
чини спричинила значне культурне спустошення 
краю. 11 листопада 1914 р. наказом генерал-гу-
бернатора Галичини Д. М. Чихачев призначався 
відповідальним за охорону пам’яток старовини, 
бібліотек, наукових і художніх колекцій. У ви-

падку необхідності йому надавалося право вилу-
чати і передавати на збереження у міський музей 
м. Львова окремі предмети та колекції, попередньо 
погодивши свої дії з військовою владою [19, арк. 
1]. Згодом, у 1915 р. на цій посаді Д. Чихачева за-
мінив член-кореспондент імператорської академії 
наук, професор Є. Ф. Мурло. Використовуючи своє 
службове становище, вони розпочали «інвентари-
зацію» – фактично справжній грабіж галицьких 
музеїв, книгарень та товариств. Зокрема, було де-
монтовано обладнання друкарні та опечатано му-
зей Наукового товариства ім. Т. Шевченка. З його 
гуцульської колекції забрано найкращі перстені, 
топірці, старі рушниці, у палітурні знищено все по-
лотно [9, c. 308]. 23 грудня 1914 р. обшук відбувся 
у Національному музею, у результаті якого з його 
фондів було вилучено рідкісні книги, листування 
М. Павлика та архів митрополита А. Шептицького 
[26, арк. 44].

У січні 1915 р. директор музею ім. Миколи ІІ у 
м. Києві звернувся до Г. О. Бобринського з прохан-
ням надати йому можливість приїхати до Східної 
Галичини з метою виявити і вивезти за межі оку-
пованого краю дорогоцінні стародавні ікони та ко-
штовності греко-католицьких храмів. Але, з огляду 
на те, що при Львівській уніатській консисторії 
було створено спеціальний музей, питання про ви-
віз історичних колекцій залишалося дискусійним, 
тому однозначної відповіді Г. О. Бобринський дати 
не зміг. 

Однак найбільшої шкоди матеріальним ціннос-
тям краю було завдано під час відступу російських 
військ у травні 1915 р. Відступаючи зі Львова, ро-
сіяни знищили в друкарні Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка всі акти, забрали його ж магазин 
видань й ілюстровані книжки та найкращу друкар-
ську машинку. Найбільше потерпіли бібліотека, 
архів Етнографічної комісії й канцелярія: пропали 
рукописи творів українських письменників, зокре-
ма, Лесі Українки, Ю. Федьковича, збірки пісень 
О. Бодянського. Російські солдати знищили інвен-
тарі та каталоги бібліотеки, річники українських 
часописів, завдали великої шкоди музеєві товари-
ства [7, c. 32-33].

Російські вояки руйнували приміщення україн-
ських наукових інституцій. Зокрема, було забрано 
усі меблі з бурси Українського педагогічного то-
вариства, знищено приміщення школи ім. Бориса 
Грінченка. У галицьких селах військові згідно з на-
казом командування плюндрували все майно, яке 
знаходилося у читальнях товариства «Просвіти» 
чи організації «Січ», особливо українські книги 
та рукописи. Найбільше з українських інституцій 
постраждав «Академічний дім», котрий, як писали 
сучасники, «виглядає тепер, як стайня недбалого 
господаря» [5, c. 10].

Російська адміністрація всіляко допомагала 
грабувати українські національні реліквії. Так, 
саме професор Є. Ф. Мурло з метою «збереження» 
стародавніх пам’яток на випадок знищення Пере-
мишля вивіз до Петрограду перемиську єпископ-
ську митру-корону Данила Галицького і прапор 
перемишського «Сокола» [12, c. 167]. 
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Заходи окупаційного режиму посилилися зі 
створенням 9 жовтня 1914 р. Тимчасового жан-
дармського управління при генерал-губернатор-
стві, яке розпочало переслідування українських 
громадських діячів. На початку березня 1915 р. у 
Східній Галичині було ув’язнено близько 300 га-
лицьких інтелігентів. Серед них – адвокати А. Чай-
ковський, Д. Старуха, посол Т. Старуха, інженер І. 
Левінський, священики С. Юрик, М. Цегельський, 
В. Громницький, Г. Панчишин, І. Бачинський (брат 
Ю. Бачинського), Г. Склепкович [6, с. 20]. Як зга-
дував К. Паньківський, по дорозі на схід їм всім 
довелося познайомитися із змістом «основного 
параграфа російської конституції: мовчати і не роз-
мірковувати». Характерно, що священик з Жаб’є О. 
Глібовицький такою ж самою фразою характеризу-
вав основи російського правопорядку [29, арк. 242].

Враження, яке справило на наддніпрянських 
українців зайняття Львова російськими військами, 
передають слова особистих споминів Д. Дорошен-
ка. Він писав: «Тепер, коли до нас дійшли точні ві-
домості про цілковитий погром українського життя 
в Галичині, коли київські дільниці і тюрми перепо-
внилися вивезеними галичанами, серед яких були 
професори університету, поважні старі священики, 
інтелігенти всіх професій, жінки, діти, селяни, гір-
ські гуцули, … тоді ми, київські українці, збагнули 
як слід, що таке являє собою визвольна війна і яку 
долю готують нашому народові її подібні наслід-
ки» [16, c. 306].

Висновок. Таким чином, російська адміністра-
ція в Східній Галичині у 1914 – 1915 рр. проводила 
цілеспрямовану русифікаторську політику, ставила 
перед собою завдання анексувати регіон. Задля цієї 
мети окупаційна влада здійснювала заходи для пе-
реходу місцевих закладів освіти на російські зраз-
ки, знищувала український національний рух та 
нейтралізувала його носіїв. Знаряддям реалізації 
задумів російської адміністрації стали москвофі-
ли і православні священики, а засобами – репресії 
(звинувачення в шпіонажі і неблагонадійності та 
арешти, висилки, закриття українських інституцій, 
навчальних закладів, обмеження у користуванні 
українською мовою тощо). У результати таких дій 
зі сторони Росії український національний рух у 
Східній Галичині зазнав великих втрат, але одно-
часно було розвіяно пропагований москвофілами 
міф про «визвольну місію» російської армії.
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The development of a modern university library is characterized 
by an accelerating change in the information space, the education 
system and scientific communication. New information technologies, 
which overshadow traditional forms of education, intensify 
competition in the market of educational services, the globalization 
of science and education, the emergence of “mega science” or 
“international education” projects are just some of the serious 
challenges facing modern universities. The global transformation 
of the educational environment, on the one hand, poses serious 
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(distance education) are faced with the development of information 
and communication technologies on the one hand, and the demands 
of the globalizing world on the other.
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Розвиток сучасної університетської бібліотеки характе-
ризується прискореною зміною інформаційного простору, сис-
теми освіти і наукової комунікації. Нові інформаційні техно-
логії, які затьмарюють традиційні форми освіти, підсилюють 
конкуренцію на ринку освітніх послуг, глобалізацію науки і осві-
ти, поява проектів «меганаукі» або «міжнародної освіти» - це 
лише деякі з серйозних проблем, що стоять перед сучасними 
університетами. Глобальна трансформація освітнього серед-
овища, з одного боку, створює серйозні проблеми для універси-
тетських бібліотек, з іншого боку, відкриває нові перспективи 
розвитку. Вимоги до дистанційної освіти стикаються з розви-
тком інформаційно-комунікаційних технологій, з одного боку, і 
вимогами глобалізованого світу - з іншого.

Ключові слова: дистанційна освіта, неперервна освіта, 
електронні бібліотеки, системи освіти, глобалізація, науково-
технічний прогрес.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Introduction. In the field of educational informa-
tion services, university libraries constantly study new 
technologies and evaluate the problems of their appli-
cation. It should be noted that it is necessary to clarify 
the format of training and determine the requirements 

in order to provide information support for the educa-
tional process. In order to introduce distance learning, 
educational institutions must be provided with a high 
level of the Internet, and those who want to study must 
have the appropriate conditions.

Object of study. The educational process is a glob-
al process. The Bologna process globalized education 
and defined common goals and objectives. As a result, 
the requirements for education in the world have be-
come much closer, the educational process has been 
integrated into international standards.

In many countries, distance learning is a legal form 
of learning. However, it is difficult to say whether 
this form of training will be implemented according 
to general standards. Maybe there is no need for such 
standards? Different opinions are expressed in differ-
ent pedagogical conditions. Proponents of traditional-
ists also have an alternative view on this issue.

The global pandemic has forced the world to re-
define the educational process. To a greater or lesser 
extent, all educational institutions in the world have 
come to terms with the need to switch to distance 
learning and began to devote time to studying this 
problem. Despite the fact that distance education was a 
full-fledged form of education in the law on education, 
this form of education has not yet been fully normal-
ized and has not received legal status.

The normalization of distance learning, registra-
tion of the process and obtaining legal status, especial-
ly international status, are today’s requirements. Also, 
providing information for distance learning sets a new 
direction for libraries of educational institutions.

When organizing distance learning, it is extremely 
important to study the learning algorithm that deter-
mines the quality of training and the assessment pro-
cess. It is also important to study and apply these pro-
cesses in a complex manner, and not separately. After 
analyzing our thoughts and many years of pedagogical 
experience in this direction, we decided to submit the 
following model for discussion by experts.

Distance education (distance learning) will be con-
sidered one of the important achievements of the XXI 
century in all its realities [7, p. 32]. However, there is 
still no fully defined position on its form and condi-
tions. One of the main problems that should be solved 
at the stage of introducing a higher education system 
in Azerbaijan, a new form of education in the higher 
education system, is to ensure a high level of commu-
nication technology and online training programs, as 
well as ensuring the competitiveness and accessibil-
ity of this system for students. The duration of dis-
tance learning, its content and forms of organization 
should be determined in accordance with state educa-
tional standards, requirements for curricula, curricula 
prepared in certain subjects should be clarified. It is 
important to answer a number of questions so that dis-
tance learning takes the place of traditional education 
in the full sense of the word [2, p. 146].

1. Is it enough to use the “open meeting” method 
based on “Keys” technologies on the Internet?

2. Is it possible to control the compliance of educa-
tion with established standards and norms in the pro-
cess of distance learning?



68

ГілеяВипуск 157 ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

3. Should the assessment of labor in distance educa-
tion be changed (in accordance with the Labor Code)?

Problem analysis
1. Using the method of “open meeting”, based on 

the technology of “Keys” on the Internet, you can per-
form the tasks set by distance education. Of course, 
the socialization of students in the traditional teaching 
method undergoes a transformation through the tran-
sition to the form of distance learning. Since modern 
social networks can correspond to the possibilities of 
an “open meeting”, the choice of platform can be de-
termined by the priorities of the regions. For example, 
instagram in Turkey, adnaklasnik in Russia, telegram 
in Iran, and Facebook in Azerbaijan can be recom-
mended to teachers and students, as they are popular 
social networks.

2. In the process of distance learning, you can 
monitor the compliance of education with established 
standards and norms. A number of sources believe that 
establishing “two-way communication” is enough to 
establish distance education. Two-way communica-
tion, i.e. communication between teacher and student, 
creates opportunities for knowledge transfer, dialogue 
and interpretation. But this is not enough. We believe 
that it is important to ensure a tripartite relationship to 
ensure the completeness of distance learning. Heads of 
educational institutions are involved in this process as 
a third party. In this case, the placement of the curricu-
lum in the process of distance learning, the regularity 
of the educational process, and the quality control of 
the lesson can be implemented. Social networks sup-
port this format.

3. Will the assessment of labor in distance educa-
tion change (in accordance with the Labor Code)? This 
is due to the nature of the learning process and is likely 
to be decided under the supervision of governing bod-
ies [4, p. 72].

It is known that higher education institutions allo-
cate 90 minutes (two academic hours) for each lesson 
according to the teacher’s program. The division is 
carried out by the teacher during two academic hours. 
In addition to preparing and checking attendance, the 
teacher spends time announcing lessons, recalling a 
number of important principles and functions, present-
ing and interpreting teaching materials, dialogs and in-
teractive questions, as well as introducing new materi-
al. The equivalent of this time should be determined. If 
a teacher spends 25 minutes introducing a new lesson, 
he or she should spend the rest of the time participating 
in an online dialogue with students, answering ques-
tions, commenting on specific problems, and paying 
90 minutes as a result. Modern social networks also 
support this format [1, p. 243].

The California Department of Education provides 
a list of 12 different resources that enable teachers and 
students to move to the digital space to communicate 
regularly with students and graduates, support mean-
ingful development, and manage student performance 
and progress. Example 12 includes Sources and Tools 
for Online Learning. It should be noted that here is 
the “Open Source Resource List to Support Distance 
Learning”. Discovery Education Standards are list-
ed as one of the resources included in this resource. 

Award-winning digital tutorials include multimedia 
content, and Discovery Education Standards is a large 
professional community of developers.

It turns out this California Department of Educa-
tion project is just a recommendation and gives teach-
ers the power to choose. Educational institutions are 
required to develop and submit uniform forms and 
standards of distance education.

Distance education has acquired legal status as a 
form of formal education in many developed countries 
of the world. In the Republic of Azerbaijan, distance 
education has gained official status in the law on edu-
cation as a form of formal education. At the same time, 
forms of distance learning, labor assessment rules, and 
application at different levels of education are not yet 
normalized and standardized [2, p. 123].

We believe that the norms and standards of dis-
tance education are very important for the globaliza-
tion of education and the implementation of common 
rules. The development of common standards in the 
Council of Europe could be an important step towards 
making it an international standard.

Conclusion. It is important to “record” the pro-
cess, determining the specific goals and objectives 
of distance education. The protocols should reflect 
the algorithm of operations that meets the standards 
established by the education, the norms of who will 
post the required materials and at what intervals, as 
well as the time standards. Only the registered distance 
learning process can be considered legal, and thus the 
teacher fulfilled his duty, and the student passed the 
exam stage.

The following technologies are used to support the 
distance education information system:”keys” tech-
nologies, interactive television technologies and net-
work technologies. Let’s look at their main features.

In case technologies, training materials are collect-
ed in specially structured sets - in the form of “cases” 
[5, p. 11]. These cases are sent to the student for free 
tuition. Communication with educational consultants 
is carried out in established virtual training centers. It 
is believed that thematic technology instills in students 
the ability to master educational materials completely 
independently.

Interactive television technology. As the name sug-
gests, television technology is based on television lec-
tures. It is advisable to demonstrate teaching materials, 
new technologies, exemplary laboratory observations, 
as well as knowledge and skills in the form of televi-
sion lectures broadcast on television 

Network technologies. It consists of technologies 
using the capabilities of local and global (intranets and 
Internet) computer networks. The World Wide Web is 
used to provide students with educational materials, 
search, receive, transmit information for self-study 
and create interactive interactions between teacher and 
student. Communicating with a large number of peo-
ple, access to information is a fundamental difference 
from other network technologies [4, p. 71].

1. First of all, all universities, schools (mainly pri-
vate universities) must develop a long-term e-educa-
tion strategy for at least 4-5 years before moving on to 
any system. Because in the future, the issue of integra-
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tion and integrated development of these systems will 
become relevant and relevant today.

2. At a minimum, installation and organization 
of uninterrupted operation of internal equipment and 
server infrastructure. At the very least, provide email 
and Internet access for all university staff and faculty.

3. To implement these systems at the university, 
appropriate procedures and rules should be applied, 
and to coordinate this work, an appropriate department 
and an authorized person must be appointed.

4. For data storage and security, appropriate secu-
rity systems and infrastructure must be in place.

5. Finally, it is necessary to develop regulatory 
documents for distance learning [9, p. 162].

Logging the process of transferring education to a 
distance form requires a number of preparatory pro-
cesses. First of all, in the educational process, sub-
jects should be classified, and it should be determined 
which subjects should be transferred to distance form 
and what percentage should be transferred to distance 
form. In our opinion, the transfer of 70-80 percent of 
lecture subjects to distance learning will not only not 
create problems in terms of the quality of teaching, 
but may be even more useful with the use of modern 
technologies. The percentage of online lessons of as-
sessment lessons can be determined by the proposals 
of subject teachers depending on the duration of the 
training. After completing this preparation, the legal 
rules of the online course should be recorded.

It is known that every 45 minutes in the education-
al process is considered an academic hour, and special-
ists who teach in accordance with the standards receive 
payment. To connect this process with the legislation, 
the minutes should indicate the number of minutes of 
an online lesson to provide new information, the num-
ber of minutes to familiarize with previous knowledge, 
the number of minutes to view the materials received, 
the number of minutes to register and the number of 
minutes to interact. For example, let’s look at the on-
line lecture of a reputable teacher in a database. The 
teacher begins the lesson, welcomes the participants, 
enters the topic and gives a thirty-minute lecture on 
the topic. This means that the teacher must devote the 
remaining 15 minutes of the academic hour to either 
reviewing and evaluating the material received, or 
interactive discussion [6, p. 97]. Otherwise, in accor-
dance with the legislation, the labor code or the labor 
contract is not fulfilled.

It is very important to take into account the specific 
features of subjects when transferring education to dis-
tance learning. The issue of providing information in 
the process of distance learning should be included in 
this protocol separately, and the teacher should regu-
larly instill in students the skills of finding informa-
tion, as well as take time to regularly comment on the 
recommended materials.

The protocol of these processes leads to legaliza-
tion as the next step. Of course, in the process of mod-
ern globalization, it may be more efficient to develop 
these norms as international norms and support them 
in the framework of the Bologna process.

By the way, it should be noted that the organization 
of online lessons is more in line with modern require-

ments, moving from complex lessons to analytical 
ones. Presentation and analysis of relevant questions 
of the audience during the lesson may be more effec-
tive in terms of the quality of training.

The process of information support of distance 
education is also a separate object of research. Consid-
erable work is being done in this area in many presti-
gious university libraries around the world. Important 
work has been done in this direction on the basis of the 
scientific library of Baku State University.
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В статті на основі офіційної статистики здійснено аналіз 
особливостей розвитку туристичної галузі Норвегії. Визначено 
роль історико-культурної спадщини у формуванні туристичних 
трендів країни і регіону Північної Європи. З’ясовано роль 
Норвегії у розвитку туристичної індустрії Північної Європи. 
Названо найвідвідуваніші туристичні дестинації, а також 
визначено поруч з сприятливими чинниками розвитку туризму 
й ті, які стримують динаміку зростання туристичних 
потоків. Розроблено пропозиції щодо оптимізації розвитку 
туристичної сфери країни. Під час написання статті були 
застосовані такі методи: статистичний, аналізу і синтезу, 
описовий, ретроспективний.

Ключові слова: міжнародний туризм, Норвегія, Північна 
Європа, туристична конкурентоздатність, історико-культур-
на спадщина, ЮНЕСКО, динаміка туристичних потоків.

The article analyzes the peculiarities of the development of 
the Norwegian tourism industry on the basis of official statistics. 
The role of historical and cultural heritage in the formation of 
tourist trends in the country and the region of Northern Europe is 
determined. The role of Norway in the development of the tourism 
industry in Northern Europe has been clarified. The most visited 
tourist destinations are named, as well as those that restrain the 
dynamics of growth are identified along with the favorable factors 
of tourism development. Proposals for optimizing the development 
of the country’s tourism sector have been developed. During the 
writing of the article the following methods were used: statistical, 
analysis and synthesis, descriptive, retrospective.

Keywords: international tourism, Norway, Northern Europe, 
tourist competitiveness, historical and cultural heritage, UNESCO, 
dynamics of tourist flows.

Регіон «Північна Європа» охоплює Скандинав-
ські країни і Фінляндію. До Скандинавських країн 
в історико-культурному контексті належать Норве-
гія, Швеція, Данія та Ісландія. Тривалі економіч-
ні і політичні зв’язки між цими країнами сприяли 
взаємному збагаченню їх духовної і матеріальної 
культури. Сучасні скандинавські мови – шведська, 
датська, норвезька, ісландська входять в сканди-
навську підгрупу германської групи індоєвропей-
ської мовної сім’ї. Жителі цих країн легко розумі-
ють один одного, тому відсутність мовних бар’єрів 
і спільний історико-культурний контекст є сприят-
ливими факторами для розвитку внутрішнього ту-
ризму в даному регіоні, що позитивно відобража-
ється на статистиці туристичних потоків Норвегії. 
Норвегія – це країна, в якій склалися унікальні і 
сприятливі передумови для розвитку туристичної 

галузі. У даному випадку йдеться передусім про 
унікальні природні ресурси, клімат, багату істори-
ко-культурну спадщину та історичне минуле, які 
доповнюють одне одного і сприяють формуванню 
конкурентоздатного, унікального туристичного 
продукту. Крім того, до позитивних факторів, що 
впливають на розвиток туристичної галузі Норве-
гії, слід віднести сприятливі соціально-економічні 
умови і суспільні чинники, високий рівень безпе-
ки, толерантність, якісно і добре розвинену інфра-
структуру, спрощені візові процедури для європей-
ців тощо. Так, країни Північної Європи за рівнем 
ВВП на душу населення входять в топ-30 країн сві-
ту, поступаючись лише країнам Перської затоки та 
деяким карликовим країнам (Макао, Люксембург, 
Сінгапур, Гонконг та ін.) [2]. Більше того, найвищі 
показники ВВП на душу населення в регіоні при-
таманні Норвегії і Швеції, що, безумовно, сприяє 
розвитку туризму.

Не зважаючи на те, що частка Північної Європи 
становить всього 6,5% від світового туристичного 
ринку, туристична індустрія регіону активно роз-
вивається і з кожним роком динаміка туристич-
них потоків тільки зростає [11]. Так, в щорічному 
рейтингу конкурентоздатності у сфері подорожей 
і туризму серед 140 країн світу, який формується 
експертами Всесвітнього економічного форуму в 
Давосі, всі країни Північної Європи входять в топ-
40 рейтингу, при цьому серед країн регіону ліди-
рує Норвегія [2]. Враховуючи тенденції розвитку 
туристичної індустрії у світі і всезростаючу роль 
нових мікро- і макрорегіонів у туризмі, Північна 
Європа і в тому числі і Норвегія викликають до-
слідницький інтерес, чим і обумовлена актуаль-
ність проблематики, порушеної у статті.

Проблеми розвитку туризму Норвегії і регіону 
Північної Європи досліджували такі вчені, як Са-
фіна С. С., Амосова Г. М., які детально проаналі-
зували місце Північної Європи в динаміці турис-
тичних потоків Європейського туристичного ре-
гіону, в тому числі зосередившись на лідируючих 
позиціях Норвегії [11]; Кондратов Н. О. зосередив 
свою увагу на унікальних географічних передумо-
вах розвитку туризму в Норвегії, які обумовили і 
специфіку етнокультурного простору [7]; Кім Г. І. 
[6], Захаров О. Н., Ігнатєв О. О [3]. присвятили свої 
дослідження специфіці менеджменту туристичної 
індустрії Норвегії та аналізу туристичних потоків 
країни. Не зважаючи на актуальність порушеної 
проблематики, праць, які б висвітлювали пробле-
матику історико-культурної спадщини Норвегії, її 
значення в туристичній індустрії і перспективи по-
дальшого використання і формування унікальних 
пропозицій – на сьогоднішній день бракує.

Мета статті полягає у визначенні особливостей 
розвитку туристичної галузі Норвегії та з’ясуванні 
ролі історико-культурної спадщини у формуван-
ні туристичних трендів країни та регіону Північ-
на Європа. Завдання статті обумовлені метою і 
передбачають: аналіз динаміки туристичних по-
токів Норвегії, починаючи з 1990 рр., закінчую-
чи 2019 р.; характеристику історико-культурних 
центрів і дестинацій та їх значення у туристичній 
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індустрії країни; визначення проблем розвитку ту-
ризму Норвегії та напрацювання пропозицій щодо 
популяризації норвезького туристичного продукту, 
історії та культури.

Передусім варто з’ясувати тенденції динаміки 
туристичних потоків, починаючи з 1990 рр., закін-
чуючи останніми роками другого десятиліття XXI 
століття. У першій половині 1990-х рр. у Норвегії 
спостерігалося зростання кількості прибуттів іно-
земних туристів. У другій половині 1990-х рр. дана 
тенденція сповільнилася. У період з 1998 р. по 
2005 р. кількість туристів, що прибувають з-за кор-
дону зменшується приблизно на 10%. З 2006 року 
ця тенденція змінилася в бік покращення і кіль-
кість іноземних туристів почала зростати. Станом 
на 2010 р. загальна кількість гостьових ночівель 
повернулося на рівень 1998 р. У період з 2006 р. по 
2012 р. кількість гостьових ночівель для іноземців 
зросла на 7% [3].

У цілому загальну картину статистики ту-
ристичних потоків відображено у таблиці (2010-
2018 рр.)

Таблиця 1.

Динаміка туристичних потоків [9]

Дата Значення Зміни, %

2018 5 688 000 -9, 02%

2017 6 252 000 4,90%

2016 5 960 000 11,17%

2015 5 361 000 10,42%

2014 4 855 000 1,61%

2013 4 778 000 5,29%

2012 4538000 -8,56 %

2011 4963 000 4,11%

2010 4767 000 9, 69 %

Згідно з даними, наданими Центральним ста-
тистичним бюро Норвегії (SSB) приріст гостьових 
ночівель за 2019 рік склав 4% [10]. Найбільшою 
популярністю тури до Норвегії користуються се-
ред німців, датчан, шведів, британців, голландців.

Не дивним є той факт, що один із чинників роз-
витку туризму Норвегії – це самобутня історія. 
Найпопулярніші історичні пам’ятки, які відвід-
ують туристи – це численні залишки та відрестав-
ровані, або навіть збережені до нашого часу, по-
селення, замки і фортеці вікінгів, історичні, фоль-
клорно-етнічні музеї. До того ж дуже популярними 
є історичні фестивалі, де можна побачити дуже 
точно відтворений повсякденний одяг вікінгів, ста-

родавню зброю та спробувати національну кухню 
Норвегії [4; 5]. Найвідвідуванішими туристичними 
центрами Норвегії, поруч з природними об’єктами 
та маршрутами актичного туризму, виявилися ті, 
які вдало комбінують історико-культурні пам’ятки 
та унікальну скандинавську природу.

Столиця Норвегії, Осло, традиційно лишається 
одним з найвідвідуваніших туристичних центрів. 
Місто було засновано в ХІ ст., але зберегло істо-
ричний колорит – човни вікінгів, старовинні будів-
лі й середньовічні артефакти, які можна побачити в 
численних музеях (Норвезький музей історії куль-
тури, Музей кораблів вікінгів, Національний музей 
мистецтв, архітектури та дизайну, Історичний му-
зей, Музей Кон-Тікі, Музей Фрама, Музей Мунка 
та інші), парках (парк скульптур Вігелланда), архі-
тектурних композиціях (фортеця Акерсхус, церква 
Гамле-Акерс-Кірке, резиденція єпископа, міська 
ратуша) [5].

Крім того популярністю серед туристів корис-
туються відвідини фортифікаційних споруд. Най-
відомішою фортецею Норвегії є фортеця Акерсхус 
в центрі столиці Осло. Інші популярні фортеці: 
фортеця Фредрікстен в Халдене, фортеці Конгстен 
і Гамле в околиці містечка Фредрікстад, яка вважа-
ється суцільною фортифікаційною спорудою.

До списку спадщини ЮНЕСКО Норвегії вхо-
дить вісім об’єктів, сім з яких історико-культурні, 
зокрема: старовинний порт Брюген (в місті Бер-
ген), дерев’яна церква в Урсені, гірничопромис-
лове місто Рьорус, наскельні малюнки в Альті, 
геодезична дуга Струве, Вегаейн – архіпелаг Вега, 
об’єкти промислового значення такі, як підприєм-
ства важкої та гідроенергетичної промисловості з 
селищами та транспортною системою в Рьюкані.

 Селище Гамньой в районі Москенес надає ту-
ристу унікальну можливість відчути дух епохи ста-
рих рибацьких поселень, помилуватися природою 
і зайнятися активним відпочинком. Так, туристам 
надається можливість проживання в старих ри-
бацьких будиночках, збудованих ще в 1890-х роках 
та орендувати човни й велосипеди, ходити в піші 
походи й рибалити, крім цього щороку тут відбува-
ється джазовий фестиваль «FeelgoodJazzfest». Ат-
лантична дорога – восьмикілометрова дорога, що 
простягається через архіпелаг маленьких островів 
в Норвезькому морі. Маршрут пролягає через ма-
ленькі скандинавські села, які відрізняються коло-
ритом і захоплюють етно-культурною особливістю 
на лоні гірських вигинів. Це одна з найпопулярні-
ших доріг у світі, крім цього вона входить до На-
ціонального Туристичного Маршруту і включена в 
список культурної спадщини Норвегії [12].

На південному узбережжі Норвегії можна від-
відати невеликі містечка такі, як Рісер, Арендал, 
Грімстад, Мандал і Флеккфьорд, які зберегли ет-
нічну культуру, а долина Сетесдал відома як колис-
ка норвезьких народних традицій. В Крістіансан-
ді, найбільшому місті Південної Норвегії, туристу 
відкривається унікальна можливість відвідати ста-
ре місто Пусебюен (Posebyen) [4].

Губернія Тренделаг відкриває можливість ви-
рушити у паломницький тур святого Олафа, який 
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веде до собору в Тронхеймі, який виконано у го-
тичному та романському стилі та збудовано (1070-
1300 рр.) на місці поховання Олафа Святого. Так, 
Норвегію було об’єднано близько 900 р., а через 
сторіччя король Олаф запровадив християнство. 
Кожного року собор у Тронхеймі відвідує понад 
40 000 туристів і не випадково, адже цей собор – це 
місце коронації норвежських монархів і найважли-
віша сакральна споруда країни [13]. У другому за 
величиною місті Норвегії Бергені об’єкти світового 
історичної спадщини поєднуються з новаторською 
модою, трендовими ресторанами і прогресивною 
музичною сценою. Місто відкриває можливість 
відвідати провідні музеї країни, які демонструють 
історичний характер і традиції жителів країни.

Серед проблем у розвитку туристичної галузі 
Норвегії варто виділити основну – достатньо ви-
сокі ціни на туристичний продукт. Навіть для єв-
ропейців відпустка у Норвегії – не є бюджетним 
відпочинком. Для українців значним мінусом є 
відсутність лоукост авіа перевізників та прямих 
рейсів Київ – Осло, не великий спектр бюджетних 
засобів розміщення, високі ціни на продукти хар-
чування. Навіть самі норвежці їздять до Швеції в 
супермаркети, щоб купити продуктів на тиждень, 
оскільки ціни там суттєво нижчі.

До того ж існують стереотипи, що Норвегія 
– холодна країна з дорогим алкоголем та білими 
ведмедями, а все тому, що мало хто знає про неї, 
як про одну з найкомфортніших для туристів, без-
печних та високорозвинутих країн. Це може бути 
пов’язано з тим, що реклама туристичного про-
дукту Норвегії неефективна, або націлена лише на 
жителів сусідніх країн [12].

Оскільки значна частка людей обирає бюджет-
ний відпочинок біля теплих морів, Норвегія не 
розглядається в цьому ключі туристами. Здебіль-
шого «відпустка» - не асоціюється з подорожжю 
на північ.

Нині значна кількість людей піклується про 
екологію планети, веде здоровий спосіб життя. А 
досвідчені туристи, побувавши у найпопулярні-
ших країнах - «туристичних брендах», прагнуть 
знайти щось кардинально нове і не схоже на те, що 
вони вже бачили. Тому, на думку автора, Норвегія 
має надзвичайно потужний туристичний потенці-
ал, зважаючи на природні, історико-культурні та 
інфраструктурні ресурси.

Зосередившись на пропозиціях щодо популяри-
зації норвезького туристичного продукту, історії та 
культури ми б хотіли виділити кілька.

По перше, реклама туристичного продукту має 
бути націлена саме на європейців, оскільки через 
свою прогресивність поглядів, вони будуть заці-
кавлені у нових туристичних трендах. Крім цього, 
для останніх географічне положення Норвегії дуже 
зручне, а візовий режим – спрощений.

По друге, департаменту туризму Норвегії мож-
на було б замислитись про створення лоукост авіа-
ліній з країнами, з якими немає спільного кордо-
ну морем або сушею. Це б дозволило, наприклад, 
українцям більшу кількість коштів витратити без-
посередньо в самій країні, а не на авіаперельот.

По третє, об’єднавшись з іншими скандинав-
ськими країнами, можна створити дуже виграшні 
туристичні маршрути, для того аби зацікавити ту-
риста відвіданням декількох країн за одну подо-
рож.

Отже, до передумов розвитку туризму в Нор-
вегії можна віднести: унікальні природні ресурси, 
багату історико-культурну спадщину високорозви-
нену економіку та високий рівень добробуту насе-
лення. Одними з найвідвідуваніших туристичних 
центрів є ті, які вдало поєднують природні терито-
ріальні комплекси і історико-культурну спадщину, 
зокрема Осло, селище Гамньой в районі Москенес, 
Атлантична дорога, невеликі містечка Рісер, Арен-
дал, Грімстад, Мандал і Флеккфьорд, долина Се-
тесдал, Крістіанланд, старе місто Пусебюен, Бер-
ген та інші. Щодо туристичних потоків Норвегії, 
то спостерігається стабільна тенденція зростання. 
Серед проблем розвитку індустрії туризму варто 
виділити такі: високі ціни на продукти харчування 
та варіанти розміщення, дороговартісні перельоти, 
недостатня обізнаність потенційних туристів про 
особливості та переваги Норвегії. Щодо практич-
них рекомендацій для просування туристичного 
продукту країни на туристичному ринку ми ак-
центуємо увагу на продукуванні якісної реклами, 
збільшенні кількості доступних та швидких варі-
антів авіа перельотів, націленісті на співпрацю с 
країнами-сусідами при створенні туристичного 
продукту. Норвегія може запропонувати велику 
кількість активностей, неповторних туристичних 
об’єктів та маршрутів для туристів. Своєю унікаль-
ною культурною спадщиною, історією та природ-
ними ресурсами не може не справити незабутнього 
враження і залишити байдужим.
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The article provides the analysis of the development of the 
Ukrainian advocacy on the example of the Union of Ukrainian 
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of lawyers in the interwar period. The study proves that Galician 
lawyers, UUL members served as a good example of social-political 
movement. The research points out that while almost all lawyers 
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a coherent whole. The article provides the stages of advocacy 
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Проаналізувала розвиток української адвокатури на при-
кладі Союзу українських адвокатів, який був найбільш масовим 
і вдало організованим товариством правників в міжвоєнний 
період, дослідила, що адвокати Галичини у міжвоєнний період, 
а точніше члени СУА, як важливе явище громадсько-політич-
ного руху. Довела, що оскільки майже всі адвокати входили до 
цього товариства, то їх можна розглядати як єдине ціле, по-
дала етапи формування адвокатури, її світогляд, її діяльність 
в галузі політики, економіки, культури’ науки і мистецтва вплив 
на галицьке середовище і формування національної свідомості.

Ключові слова: Союз Українських Адвокатів (1023-
33), Львів, Галичина, українська адвокатура, національна 
свідомість, українські адвокатські канцелярії, польський 
тимчасовий комітет.

(стаття друкується мовою оригіналу)

When On November 22, 1918 Ukrainian-Galician 
troops were made to leave Lviv. Polish troops had oc-
cupied the city. It gave a start to the mass repressive 
actions towards Ukrainians in Galicia. Nationally con-
scious Ukrainians mainly lawyers founded Ukrainian 
Gorozhany Committee in Lviv (UGC) which started 
to function as nongovernmental organization with the 
aim to protect rights of the Ukrainian people.

Polish Temporary Committee was the main rep-
resentative of the official power on the territory. On 
December 5, 1918 general Rozvadovsky signed the 
document were he announced that he had taken into 
account the establishment of UG Cveryfiing its activ-
ity as the one aimed at providing all the necessary sup-
port to Ukrainians in Lviv [1, c. 271].

By May 1019 the Committee had been eligible to 
function only in Lviv. The usurpation of the power by 
the Polish troops in Galicia led to losing the impor-
tance ofthe Committee, which turned out to be only of 
the regional importance. The administrative commit-
tees functioned in Peremyshl, Stanislav, Kolomyya, 
Stryi, Sambir, Berezhany, Pidhaivtsi, Chortkiv and 
Sudova Vyshnia [1, c. 271]. In 1919, the special 
Collegium of the Defenders began its work headed by 
lawyer Maksymilian Levytsky, supported by secretary 
A. Maletsky [1, c. 273]. The situation in Galizia since 
1919 formed the conditions for establishing of the 
above mentioned Collegium. Polish repressive appa-
ratus aimed at cutting down and the total demolishing 
of the liberation movement in Galicia. Therefore, the 
police, prosecutor’s office and court produced tons of 
criminal cases against Ukrainians charging them with 
various illegal actions providing fabricated evidence.

Relevant would be to provide the following his-
toric example. The Polish Lawyers first established 
the similar collegium of defenders during the first 
Russian revolution in 1905. The only difference was 
that it was called The Circle of the Polish Lawyers 
for the Defense of Political Prisoners headed by fa-
mous Polish lawyer S. Patka. The Circle was legiti-
mized by Tsar Russia and it played a crucial role in 
defending political prisoners, which mainly belonged 
to the Polish socialist party [2, s. 5-56]. Unfortunately, 
the former Polish revolutionists after resurrection of 
Poland in 1918 forgot about their liberation ideas and 
became sworn chauvinists.

Ukrainian Collegium of Defenders united all the 
Ukrainian lawyers in Galicia [1, c. 47].

When the Ukrainian army crossed the river Zbruch 
then not only Lviv and Peremshlbut the entire Galicia 
asked UCD for support. The representatives of the 
Collegium realized the fact that there was a necessity 
to create more powerful organization which was able 
to consolidate the lawyers in Galicia”. It was the time 
when the idea of founding the Union of the Ukrainian 
Lawyers in Lviv (UUL) emerged. The Collegium of 
Defenders had functioned until 1926 as a part of UUL.

On March 15, 1922, Ukrainian Lawyers gave the 
Statute Project on the establishment of the Union of 
Ukrainian lawyersto the Voyevod Department for 
further consideration. However, the statute was re-
jected. They made another attempt on January 17, 
1923. The voyevoda decree approved the statute 
on May 5, 1923. The most active role in the work-
ing out the document played lawyers Spepan Fedak, 
Maksymilian Levytsky, Volodymyr Ochrimovych, 
Myroslav Yankevych, Mykhailo Vooshyn, Yevhen 
Davydiak, Maryan Hlushkevych, Izydor Holubovych, 
Yaroslav Olesnytsky, Yuloan Leshchiy, Alfred 
Hovykovych, Stepan Bandel, Yevgen Hvozdetsky, 
Lev Hankevych, Ivan Voloshyn, Ivan Kmitsykevych, 
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Mykola Shukhevych and others. Initiative com-
mittee of Ukrainian lawyers with participation of 
M. Levytsky, F. Yevyn and L. Hankevych assembled 
General Constitutive Meetings of UUL.

On May 1923 at 9.30 pm in the building of Society 
“Ukrainian Discussion” M. Levytsky opened the first 
meeting with a great speech. At the meeting, there 
were 50 lawyers and 15 candidates to advocacy.

UUL was the new higher stage of the national unity 
of the Ukrainian lawyers designed for “defending the 
Ukrainian national rights” [3, c. 23]. According to the 
Polish lawyer earlier they used to work with Ukrainian 
lawyers in Advocacy Chambers, but “they had never 
heard of any Ukrainism or national separatism” [4, c. 
20]. From thenonthe Rus advocacyappears to be “a 
creator of “Ukrainism”, its source and defender” [4, c. 
20]. UUL formed ethical norms of cooperation among 
the lawyers who wished to perform their far from be-
ing easy mission aimed at defending political prison-
ers. UUL brought up fighters for the native language, 
national statehood and these serve as a great achieve-
ment for the Ukrainian society. Each lawyer was dif-
ferent but together they formed “the nation’s brains”.

Structure and Membership of the Societies
As any society, UUL had their own bodies of gov-

ernment. These are
•	 The General meeting
•	 The District
•	 The Controlling Commission
The General meeting were ordinary and extraor-

dinary.
The District yearly mainly in January assembles 

the Ordinary General meeting. At the Meeting, the 
usual routine was tocon sider reports of the District 
and Controlling Commission, to elect the president and 
vice president among the lawyers who are Lviv resi-
dents and 10 members of the District and Controlling 
Commission for the period of one year. The advocacy 
representatives choose one delegate to preserve their 
rights and interests, as well as honored members and 
members-benefactors, come to terms with the increas-
ing or decreasing monthly donations, changes to the 
statute, take decision to abolish the Union and deal 
with the reserve fund.

The decision of the General Meeting is eligible 
when there is 1/3 of the ordinary members are present. 
Decisions are taken by a majority vote. When the vote 
is equal the head of the meeting, the president of vice 
president is responsible for reaching a decision.

If the Meeting can not take place due to the lack 
of members the District assembles another meeting in 
30 days with the sameagenda and the decision will not 
depend on the number of the present members.

The District has the right to assemble Extraordinary 
General Meeting only basing on their decision or on 
the written request of at least 1/3 of all the ordinary 
members or 2/3 of the extraordinary ones.

The District consists of a president, vice president, 
10 members and 1 advocacy delegate. The District 
chooses among its members the second vice president, 
secretary, treasurer, master and their deputies.

To regard the District’s decision as valid the presi-
dent or the vice president as well as 7 members should 

be present. Decisions are taken by a majority vote. The 
candidate of advocacy has a right to participate in all 
the District’s meetings with an advisory vote.

The District deals with the Union’s funds and per-
forms all the duties except for those, which are the 
prerogative of the General Meeting and Controlling 
Commission.

Controlling Commission consists of three mem-
bers who are not the members of the District. Its duties 
includes conducting an audit of the Union’s finance. 
A report on the issue is considered every year at the 
General Meeting.

The Society consists of the honored members, 
members-benefactors, Ukrainian lawyers as ordinary 
members as well as Ukrainian Candidates of Advocacy 
and defenders in criminal cases as extraordinary 
members.

The honored members and members-benefactors 
are admitted at the General Meeting on the District’s 
offer. The District also admits ordinary and extraor-
dinary members on the basis of the written applica-
tion form with the positive decision of all the present 
members.

Ordinary and extraordinary members are obliged 
to pay the obligatory admission charge and monthly 
payment, the amount of which is set at the General 
Meeting. The admission charge for the lawyers was 
10000 marks, for the advocacy members – 5000 
marks, annual fees for the lawyers 60000 marks, for 
the advocacy members – 30000 marks [5, c. 17].

Monthly fees, interest income and yearly income 
constitute the active fund designed to cover the ex-
penses of the annual budget.

Admission charge as well as any donations form a 
reserve fund. In 1925, the funeral fundwas established 
to support the lawyers’ widows and orphans. In 1926, 
the District of UUL took the decision to represent 
Delegatures in the area of the District Courts and the 
separate one in Drohobych as there was a big number 
of lawyers [6, c. 58]. These are the deligatures:

1. Lviv deligature headed by Yevhen Shchurovsky, 
a lawyer from Vynnyky. There are 105 members; out 
of them 76 are the members of UUL.

2. Berezhany deligature headed by Kornylo 
Terletsky. It includes 24 lawyers, 17 – UUL members.

3. Drohobych deligature headed by Ivan 
Blankevych. It includes 15 lawyers, 13 – UUL 
members.

4. Peremyshl deligature headed by Mykola Rybak. 
Includes 23 lawyers, 17 – UUL members.

5. Sambir deligature headed by Volodymyr 
Hurkevych. There are 23 lawyers, 13 UUL members.

6. Stanislav deligature headed by Lev Bachynsky 
until 1931. During the period it was one of the best de-
ligatures in terms of organization and on my opinion a 
good lawyer and prominent public figure L. Bachynsky 
contributed much to successful functioning of the de-
ligature. After Bachynsky Yuliy Olesnytsky becomes 
the head of the deligature. It included 43 lawyers, 26 
UUL members.

7. Stryi deligature headed by Antin Herasymiv. 
Included 20 lawyers and all of them were UUL 
members.
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8. Siannik deligature headed by Vasyl Blavatsky. It 
included 24 lawyers, 19 – UUL members.

9. Kolomyya deligature headed by Andriy 
Chaikivsky. It included 34 lawyers, 9 – UUL members.

10. Ternopil deligature headed by Stepan 
Brykovych. It included 35 lawyers, 21 – UUL 
members.

11. Chortkiv deligature headed by Antin 
Gorbachevsky. It included 23 lawyers, 12 – UUL 
members.

12. Volyn deligature headed by Mykola 
Bahrynivsky from Rivne. The lawyers from Liublyn 
and Vilensk Courts of Appeal belonged to this deliga-
ture. There were 11 lawyers, 6 – UUL members. It was 
the weakest deligature due to its distant location from 
Lviv and which “no matter how hard we tried” we did 
not manage to organize [6, c. 58].

Summarizing his activity in 10 years after the es-
tablishment L. Hankevych pointed out that “there are 
371 lawyers in Galicia in 1933, 242 – UUL members” 
[6, c. 58].

Ukrainian lawyers emerged in Lytva Age though as 
a rare experiencein our history.

The development of the Ukrainian Advocacy be-
gan during the epoch of the Ukrainian national revival, 
when the intelligence realizes itself as a nation. The 
leaders of the national liberation movement are the 
prominent public figures of Galicia, the majority of 
which will become professional lawyers. The highest 
rate of its development one can observe in 90s XIX. 
The first law offices open. In 1881, the first law soci-
ety “The Lawyers’ Circle” starts its activity, in 1909 – 
“The Society of Ukrainian and Rus Lawyers in Lviv”. 
However, they do not become popular due to the war.

WWI puts the advocacy development on pause. A 
great number of talented Ukrainian lawyers die at the 
front leaving nothing but memory.

On November 1928 – July 1919 despite the strug-
gle of the Ukrainian people, Polish troops occupied the 
Galicia territory. The main reasons of the Ukrainian 
failure were inconsistent and controversial actions of 
ZUNR and imperial policy of Entente.

After the May Coup in 1926, Poland becomes a 
totalitarian state. The relations among nations get 
worse. Totalitarian regime does not accept “differ-
ent” ideas. In the first place, the authorities destroyed 
Ukrainian revolutionary forces in Poland by means of 
opening criminal cases on political issues. Everything 
Ukrainian was considered to be suspicious [7, c. 288].

Advocacy institute underwent dynamic but contro-
versial development. The advocacy autonomy was cut 
back due to political and economic crisis. Advocacy 
became available exclusively for Polish lawyers.

Aiming to defend Ukrainians at the political trials 
the Collegium of Defenders was established as a part 
of Ukrainian Gorozhany Committee. However, the 
Collegium realized that as the number of cases against 
Ukrainians was constantly growing it was necessary 
to create much stronger organization, which would be 
able to unite the lawyers from all over Galicia.

Under the extremely complicated conditions, 
Ukrainian lawyers founded in 1923 their first national 
society – the Union of Ukrainian Lawyers. As well as 

being a nongovernmental organization UUL united the 
best part of the nationally conscious Ukrainian law-
yers. It formed the ethical norms of the lawyers’ coop-
eration, which implied a wish to protect their people. 
The Collegium of Defenders functioned as a part of 
UUL. It was an advisory-obligatory nongovernmental 
body for each Ukrainian dealing with defending issues 
at political trials.

In 1928, UUL started publishing their journal “Life 
and Law”. It aimed at making for the lack of law lit-
erature the absence of which made the preparation for 
a trial impossible. The most relevant events in soci-
ety’s life, members’ articles on various topics were 
published there.

UUL lawyers were members of Advocacy 
Chambers, founders of financial-credit organizations, 
members of cultural and educational organizations, 
active politicians, parliament and Sejm ambassadors 
as well as the leaders of the national-liberation move-
ment.

The activity of the Ukrainian lawyers was of 
sacrifice, as they did not used to be paid for. Stress, 
anxiety, sleepless nights, risk - all it accompanied the 
Ukrainian lawyers while providing legal protection for 
the political prisoners.
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У статті проаналізовано різні погляди на формування 
землеволодіння наддніпрянського козацтва у ХVII-ХІХ ст., крім 
цього розглянуто проблеми забезпечення та управління цим 
процесом. Автор спробував проаналізувати погляди дослідників 
XIX-XXI ст. на данні явища, а також осмислити та визначити 
цінність історичного спадку із сучасної точки зору. Розглянуто 
культурні, соціально-економічні, політичні, техніко-юридичні 
фактори, що призвели до ліквідації місцевого права та зміни 
у культурному і господарському житті козаків українських 
губерній з наданням їм особливого правового і культурного 
статусу.

Ключові слова: комплектування, козацьке військо, козаки, 
військова служба, історіографія, методологічні принципи, 
соціальний статус.

The article canalizes historiographical conceptions and 
theories dealing with the origin of nadnipriansky cossacks class. 
It was cleared up that there were two ideas of nadnipriansky 
cossacks origin: ethnic and social. Scientists share the opinion 
that it is Cossacks who defended Ukrainian people from foreign 
enemies, made an active resistance to social, national and religious 
oppression. The author of the article makes an attempt to analyze 
the views and ideas of researchers XIX–XXI centuries about 
these events, understand and determine the value of the historical 
heritage with a modern point of view. The principles of the manning 
of the Cossack army in Ukraine in the XVII century are nalizised 
in this article, and the internal organization of the troops, and the 
system of maintenance and command are considered in this article. 
The author considers cultural, social and economic, political, 
technical and legal factors that influenced the local low abolishing 
and changes in the cultural life of Chernigov province giving in a 
specific legal and cultural status. It is grounded that nadnipriansky 
cossacks were formed out of the representatives from different 
classes and the autochthon conceptions on nadnipriansky cossacks 
origin are the most evident of all. It is reasoned out that vacant 
lends in the left-bank Ukraine were the necessary condition for the 
development of nadnipriansky cossacks settlement. The History of 
social and economic state of Hetmanshchina in conditions of the 
considerable influence of Russian impire is on of the key researches 
of modern science, which are rather grounded, paying attention to 
their influence upon the future of Ukraine. At different times this 
problem was under consideration of such historians as: V. Ruban, 
D. N. Bantysh-Kamenskyi, M. O. Markevych, V. G. Avseenko, 
I. V. Telychenko, V. O. Myakotyn, L. Okynshevych, O. T. Gurzhiy, 
L. Melnyk, V. I. Byelashov. Topicality of this work is defined by 
the peculiarities of modern development of Ukraine, theoretical 
and practical needs of its modernization. Social and economic 
relationships in the society are one of the most powerful factors 
that define country’s development. Hetmanshchina was a state body 
with firm groups and camps which differed in social and economic 
independence. Establishment of the temporary board in hetman’s 
government led to considerable changes in social and economic 
life of the population of Hetmanshchina and in some way had an 
influence on the development of self-government, the amount of 

taxes and fulfilled duties, economic and political process. In fact 
when a new state body was created and took all government and 
hetman’s power upon itself, Russian population that led to a deep 
economic crisis in the area. It is necessary to point to the scientific 
urgency of the subject, as well as to its applied importance. The 
investigation of the state power bodies activities in social and 
economic life meets the needs of a modern state development which 
are aimed at spreading and extending of self-government. The 
purpose of this work is to analyze documentary source, to summarize 
historical researches to find out the role of the temporary board in 
hetman’s government for the development of social and economic 
relationships in Hetmanshchina.

Keywords: historiography, methodological principles, 
nadnipriansky cossacks, сossack’s regiments, historical heritage, 
ethnic, social status.

Актуальність статті обумовлена особливостями 
сучасного розвитку історичної науки, теоретичною 
і практичною необхідністю її модернізації. Соці-
ально-економічні відносини у суспільстві виступа-
ють одним із вагоміших факторів, що визначають 
розвиток держави. Мета роботи полягає у тому, 
щоб здійснивши аналіз документальних джерел 
й історіографічних досліджень визначити форму-
вання землеволодіння наддніпрянського козацтва, 
його вплив на соціально-економічне життя Украї-
ни. Разом із науковою актуальністю статті необхід-
но визначити її практичне значення. Досліджен-
ня соціально-економічних процесів, формування 
землеволодіння, різні погляди на ці питання, від-
повідають потребам сучасного розвитку держави, 
тому-що дають можливість формування регіональ-
ного самоуправління і запровадження приватної 
власності на землю.

Виклад основного матеріалу. Історію науко-
вого дослідження проблеми формування землево-
лодіння наддніпрянського козацтва умовно можна 
поділити на три періоди: 1) ХІХ ст.; 2) початок 
ХХ ст. – 1991 р.; 3) 1990-ті роки – початок ХХІ ст. 
Перший період характеризується зверненням ува-
ги дослідників на формування землеволодіння 
наддніпрянського військового козацького стану, як 
умови охорони прикордонних земель держави [12]. 
Вже на початку ХІХ ст. здійснюються спроби на-
дати оцінку участі українського козацтва у війнах 
Польщі та Московського царства із зовнішніми та 
внутрішніми ворогами, у нагороду за службу коза-
ки отримували у володіння землі [5]. Починаючи 
з 1880-х років відбулись суттеві зміни у вивченні 
історії землеволодіння наддніпрянського козацтва. 
Так, основним досягненням М. Стороженко мож-
на вважати розгляд ним участі наддніпрянських 
козаків у організації спротиву армії Наполеона, 
вчений грунтуючись на досвіді попередників, пе-
реконливо доводив, що одним з стимулів захищати 
Росіську імперію були землі даровані козацькому 
стану російськими правителями [27]. Д. Міллер 
розкрив особливості входження Гетьманщини до 
економічних, соціальних та військових структур 
Російської держави і зупинився на умовах пере-
творення наддніпрянської козацької старшини на 
великих землевласників, а з часом на російських 
дворян [17]. І. Павловський звернув увагу на ко-
заків Лівобережної України у зв’язку з вивченням 
історії землеволодіння та землекористування на 
Полтавщині [22]. Він розкрив процес формуван-
ня землеволодіння наддніпрянських козацьких 
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полків, юридичне закріплення цього процесу в за-
конах Російської імперії. І. Павловський першим 
описав процес залучення наддніпрянських козаків 
на військову службу у 1830-х рр. та під час Крим-
ської війни (1853-1856 рр.) і нагороду їх земельною 
власністю на Північному Кавказі. У другій поло-
вині ХІХ ст. на грунті зростання зацікавленості до 
вітчизняної історії зросла потреба російського сус-
пільства в аналізі та шляхах вирішення так званого 
«польського питання». У зв’язку з придушенням 
польських повстань 1830-х та 1860-х рр. згаду-
ються полтавські та чернігівські козацькі полки, 
що беспосередньо брали участь у цих подіях або 
виконували, на прикордонних з Польщею землях, 
поліцейські функції. Надання українським козакам 
у володіння історичних польських земель бачилось 
російським урядом, як один із факторів закріплен-
ня своєї влади у західному регіоні [23].

Другий етап досліджень характеризується ува-
гою до наддніпрянських козаків з боку дослідників 
у галузі соціально-економічної історії [19]. У мо-
нографії М. Слабченко декілька розділів присвяче-
но «земельному казацькому питанню» [24]. Автор 
описав побут і господарство наддніпрянських ко-
заків Полтавської та Чернігівської губерній, визна-
чив підтвердження права на володіння землями, 
що стало однією з причин їх добровільної згоди 
вступати на віськову службу до російської імпер-
ської армії. Частково процес формування земель-
ної власності наддніпрянських козаків розкритий 
у краєзнавчій літерратурі даного періоду та в уза-
гальнюючих працях з історії українських губерній 
Російської імперї [11]. У середовищі закордонних 
дослідників цього часу панувала думка про симпа-
тії великих земельних власників, вихідців з укра-
їнської козацької старшини, до французького ім-
ператора Наполеона [3]. Під час вивчення соціаль-
но-економічних процесів на українських землях 
О. Левицький, В. М’якотін, І. Лучицький пробува-
ли довести теорію про існування общинного ладу 
землекористування у наддніпрянських козаків [16]. 
Цю точку зору підтримував В. Борисенко, який до-
водив, що общинне землеволодіння існувало у всіх 
козацьких полках Українського Лівобережжя. Про 
розповсюдження общинного землеволодіння на 
території Гетьманщини писав О. Гуржій [7]. Ака-
демік М. Слабченко вважав подібну точку зору, 
такою що не відповідає істині [25], заперечуючи 
сам факт існування общинних порядків у наддні-
прянських козаків [24]. Використовуючи архівні 
документи він переконував у тому, що земля була 
об’єктом куплі-продажу і відчуження її скоріш за 
все відбувалось у той час, коли вона мала найниж-
чу ринкову вартість [26]. О. Єфіменко ствержував, 
що общинні порядки були у наддніпрянських ко-
заків тільки до XVI століття [8]. О. Лазаревський 
не визначився з чіткою позицією відносно цього 
питання [15]. Проблема, як бачимо, не проста. Але 
як би, то не було, не визнавати факт існування на 
українських землях общинного землеволодіння зо-
всім не варто. Так, наприклад, у Березняньській 
сотні «никаких ограниченій в свободном степу 
не бывало, но свободно было тот волній восковій 

степ, где хотя кому косить» [9]. «С давних времен, 
начавши от с. Чарторейки аж до Воронежа было 
все пуща вольная, в якой пущи и села селились и 
всем было волно в тую пущу ездить и хаты в оной 
пущи ставить» [3, c. 437]. За містом Короп віль-
ним був так званий «Козацький сіноркос», яким 
«козаки городовіе издавних времен … как предки 
их так и они» володіли [21]. У спільному володін-
ні козаків був також степ за селом Фастівци над 
річкою Гайворонкою у Івангородській сотні. У 
Конотопській сотні «вільний степ» розкинувся за 
селом Семенівка [24]. Врожайність земель, на дум-
ку багатьох дослідників, позбавляло необхідності 
особистого володіння ними [10]. Про спільний об-
робіток земель може свідчити випадок з мешкан-
цями Конотопа, які «государеву землю распахали 
многую и хлеба сеяли оржаной и яровой и сена 
покосили и лес и бортныя дерева посекли и межи 
и копцы перепахали». «Опанас Зенченко немает 
и неповинен будет у оного товариства войскового 
и мещан жадное скупщини брати и нетурбовати» 
[24]. На пріорітет індивідуальної власності у цей 
час, але не на повне її переважання вказував І. Лу-
чицький [16]. Академік Л. Мілов, пишучи про об-
щину, допускав думку, про те, що на певному етапі 
її розвитку «паевая форма соединялась с практикой 
распоряжения землей на правах личной собствен-
ности» [18]. Визначаючи факт переходу на Ліво-
бережній Україні в індивідуальну власність орних 
земель, В. Борисенко доводив, що протягом другої 
половини XVII ст. у суспільному користуванні об-
щини залишались переважно розрізнені угіддя [2]. 
У розпорядженні общини до кінця XVIIІ ст. були 
і орні землі [4]. Було зазначено, що старшинсько-
гетьманська адміністрація поступово обмежувала 
права козацьких общин на їх землі. Л. Мілов звер-
тав увагу, на той факт, що спільні класові інтереси 
й спротив уряду та локальне об’єднання україн-
ських козаків і селян допомогли тривалому існу-
ванню общини [18]. У зв’язку з початком Другої 
світової війни (1939-1945 рр.) побачили світ іс-
торичні праці, метою яких було нагадати україн-
ському населенню про патріотизм і любов до землі 
своїх предків [6]. Починаючи з середини 1950-х рр. 
радянські вчені-історики відродили дослідження у 
соціально-економічній сфері. Головна увага істо-
риків В. Неупокоєва та Т. Лазанської було приді-
лено питанням демографії, процесам обеззелення 
і зниження прибутковості наддніпрянських козаць-
ких господарств [14]. Суттевий внесок у розвиток 
історіографії земельного володіння українських 
козаків зробив Б. Абаліхін. Його праці стали пер-
шою спробою обгрунтування і повноцінного ана-
лізу історіографічного матеріалу, що відносився до 
теми наддніпрянського козацтва [1].

Упродовж третього періоду одним із напрямів 
стало комплексне вивчення історії формування 
землеволодіння українського козацтва. Значний 
внесок у цей процес внесла професор В. Шандра 
[28]. Авторка розкрила процес формування і голо-
вні етапи становлення землеволодіння у козаків 
Лівобережної України у контексті діяльності Ма-
лоросійських генерал-губернаторств. Своїми пра-
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цями спробували звернути увагу наукового співто-
вариства до теми землеволодіння іррегулярних вій-
ськових формувань такі дослідники, як О. Кухарук 
та О. Любич [13].

Наддніпрянський козацький стан у вітчизня-
ній та закордонній історичній науці розглядався 
здебільшого, як явище, що виникло через необхід-
ність захищати кордони держави. Право на воло-
діння землею набувалось за службу та використо-
вувалось різними урядами як стимул для підкорен-
ня українських козаків. Цікава і драматична історія 
формування землеволодіння наддніпрянських ко-
заків, не має до сьогоднішнього часу комплексного 
дослідження, – її вивчали тільки у контексті історії 
сільського населення українських губерній Росій-
ської імперії, і тому до нашого часу вона мало до-
сліджена.
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В статті досліджено умови і особливості функціонування 
римо-католицької парафії Катеринослава в часи революційних 
подій та визвольних змагань 1917 — 1920 років.

Для вирішення поставленого завдання було використано 
історико — генетичний, історико — порівняльний, системний 
методи.

З’ясовано, що серед сил, які змагалися за владу на україн-
ських землях у 1917 — 1920 роках, лише більшовики дозволяли 
собі агресивні висловлювання щодо Церкви, які підтверджува-
лися репресивними діями.

Визначено, що у 1917 — 1920 роках римо-католицька пара-
фія у Катеринославі діяла, але кількість проведених в ній об-
рядів зменшувалася щороку. Чисельність людей, що здійснили 
перехід у католицизм, суттєво збільшилася у порівнянні з до-
революційним періодом. Переважно це були молоді люди, діти і 
підлітки, охрещені у Православній Церкві.

Виявлено, що зменшення кількості парафіян катеринос-
лавського костьолу було спричинено закінченням бойових дій 
Першої світової війни і поверненням біженців до своїх домівок, 
утворенням незалежної Польщі і бажанням частини місцевих 
поляків (переважно молоді) переїхати на свою історичну бать-
ківщину, особливо у умовах нестабільності на українських зем-
лях і агресивної політики більшовиків.

Ключові слова: римо-католики, парафія, Катеринослав, 
Українська Народна Республіка, Українська Держава гетьмана 
П. Скоропадського, більшовики. 

This article examines conditions and features of the functioning 
of Roman Catholic parish of Katerynoslav during the revolutionary 
events and liberation struggles of 1917-1920.

To solve this problem, historical - genetic, historical - 
comparative, systemic methods were used.

It was found that among the forces that fought for power in 
Ukrainian lands in 1917-1920, only Bolsheviks allowed themselves 
aggressive statements about the Church, which were confirmed by 
repressive actions.

It is determined that in 1917-1920 the Roman Catholic parish in 
Katerynoslav operated, but the number of rites held in it decreased 
every year. The number of people who converted to Catholicism 
increased significantly compared to the pre-revolutionary period. 
Most of them were young people, children and teenagers baptized 
in the Orthodox Church.

It was found that the decrease in the number of parishioners 
of the Ekaterinoslav Church was caused by the end of hostilities 
in I World War and the return of refugees to their homes, the 
formation of independent Poland and the desire of some local Poles 
(mostly young) to move to their historic homeland, especially in the 
conditions of instability on Ukrainian lands and aggressive policy 
of Bolsheviks.

Keywords: Roman Catholics, parish, Katerynoslav, Ukrainian 
People’s Republic, Ukrainian State of Hetman P. Skoropadsky, 
Bolsheviks.

Сторічний ювілей подій революції та визволь-
них змагань, російсько-українська війна, яка 
триває вже сьомий рік, неабиякий інтерес в сус-
пільстві до подій, що відбувалися на українських 
землях у 1917 — 1920 роках, зробили їх як ніколи 
актуальними. Вивчення досвіду взаємин держав-
них утворень означеного періоду з Церквою може 
сприяти формуванню виваженої релігійної політи-
ки в Україні на сучасному етапі.

У 1917 — 1920 роках римо-католицька пара-
фія Катеринослава функціонувала в умовах частих 
змін влади. Кожне з державних утворень проводи-
ло свою політику щодо Церкви. Саме проблемам 
вирішення релігійного питання Центральною Ра-
дою, Українською Державою гетьмана Павла Ско-
ропадського, Директорією УНР присвячені праці 
Валентини Ганзуленко [5] і Лариси Владиченко 
[4]. І. Овсій досліджував зовнішню політику цих 
державних утворень, в тому числі їх взаємини з Ва-
тиканом [14].

Ставлення комуністичної влади до Римо-Като-
лицької Церкви висвітлювали Н. Рубльова [17], Р. 
Дзвонковський [20], І. Осипова [15] та інші вчені.

Попри те, що наукових праць щодо історії РКЦ 
на українських землях стає дедалі більше, ця тема 
не є достатньо вивченою, особливо на регіональ-
ному рівні.

Мета статті - дослідження умов і особливостей 
функціонування римо-католицької парафії Катери-
нослава у 1917 — 1920 роках.

Джерельною базою праці є закони Центральної 
Ради, Української Держави гетьмана П. Скоропад-
ського, Української Народної Республіки, опублі-
ковані у книзі “Історія української конституції”; 
документи більшовиків щодо Церкви, опублікова-
ні у збірнику “Про релігію і атеїстичне виховання”; 
книги реєстрації актів громадянського стану про 
народження і смерть, які велися у костьолі Кате-
ринослава і зараз зберігаються в архіві Дніпропе-
тровської області.

Революційні події 1917 року в Російській ім-
перії активізували національний рух в Україні. 
Державні утворення, які виникали на українських 
землях в часи визвольних змагань 1917 – 1920 ро-
ків, пропонували свої варіанти вирішення релігій-
ного питання. Політика тієї чи іншої влади щодо 
Римо-Католицької Церкви залежала від ставлення 
самої влади до релігії взагалі і до означеної конфе-
сії зокрема; до польської національної меншини і 
від того, наскільки важливою була її підтримка в 
певний період часу; від стосунків з Польщею та 
Ватиканом.

Одним з найважливіших джерел, які дають 
можливість певною мірою зрозуміти ставлення 
влади до Церкви, є законодавство.

Українська Центральна Рада у ІІІ Універсалі 
оповістила, що “народам великоруському, єврей-
ському, польському й іншим на Україні признаємо 
національно — персональну автономію” [19, с. 
75], потім це право було підтверджено в Консти-
туції Української Народної Республіки [19, с. 83]. 
Дослідники стверджують, що Центральна Рада 
“започаткувала широке відродження польських на-
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ціонально – культурних товариств, шкіл, бібліотек, 
вільне видання книг і періодики польською мо-
вою” [6, с. 126] і т. ін., але, “не мала чіткої держав-
ної політики щодо церкви і не приділяла церков-
ним питанням належної уваги” [5, с. 165], хоч при 
Міністерстві внутрішніх справ під час діяльності 
Української Центральної Ради і діяв Департамент 
ісповідань [4].

В Державі гетьмана Скоропадського питанням 
релігії приділяли більше уваги — було створено 
Міністерство ісповідань, при ньому діяла комісія у 
справі підготовки законопроектів церковно — дер-
жавного характеру. В Законі про тимчасовий дер-
жавний устрій України було записано, що “первен-
ствуюча в Українській Державі віра є християнська, 
православна”, але і іншим мешканцям України обі-
цяли “свободне відправлення їх віри” [19, с. 88].

В Основному державному законі Української 
Народної Республіки часів Директорії тільки Пра-
вославній Церкві був присвячений окремий арти-
кул, але чіткої вказівки на те, що саме вона є дер-
жавною, в законі немає. Зазначено, що “всі визнані 
державою віросповідання перед державою рівно-
рядні і рівноправні”, а вільність зміни віросповіда-
ння є забезпеченою [19, с. 98].

В Законі про тимчасовий державний устрій ча-
сів гетьмана Скоропадського наголошувалося, що 
православна віра є «первенствуючою», за часів Ди-
ректорії, на думку деяких дослідників, Православ-
на Церква «набула статусу державної» [5, с. 167]. 
В Законі УНР прямої вказівки на це немає, але 
особливий статус цієї Церкви простежити можна. 
Обидва закони містили положення про рівність ін-
ших віросповідань перед державою.

Прийняті Директорією УНР та в Українській 
Державі гетьмана Скоропадського закони, які сто-
сувалися Церкви, як мінімум не погіршили навіть 
демократизоване у 1905 році релігійне законодав-
ство Російської імперії щодо Римо-Католицької 
Церкви.

Означені закони приймалися на фоні суттєво-
го покращення становища польської національної 
меншини на українських землях. І це вигідно від-
різняло політику українських державних утворень 
часів революції і визвольних змагань від політики 
Російської імперії щодо поляків.

Ставлення більшовиків до релігії було визначе-
но задовго до захоплення ними влади. Висловлю-
вання В. Леніна про те, що «релігія є одним з видів 
духовного гніту... Релігія є опіум народу. Релігія – 
рід духовної сивухи, в якій раби капіталу топлять 
свій людський образ, свої вимоги на хоч трохи гід-
не людини життя» [11, с. 133], не залишали ніякої 
надії на свободу совісті у разі приходу більшовиків 
до влади.

Перші кроки радянської влади в питаннях, 
пов’язаних з релігією, були досить обережними. 
Виданий у 1918 р. Декрет про свободу совісті, цер-
ковні та релігійні спільноти в цілому мав загально-
демократичний зміст. В ньому говорилося про те, 
що Церква відокремлюється від держави, кожний 
громадянин може сповідувати будь-яку релігію або 
не сповідувати ніякої, із офіційних актів видаляєть-

ся позначка про релігійну приналежність, школа 
відокремлюється від Церкви та ін. Але і цей доку-
мент містив положення, які можна було використо-
вувати як “трамплін” для наступу на права вірних. 
Так, зазначені в Декреті “порушення громадського 
порядку” та “необхідні заходи для забезпечення 
порядку” можна тлумачити як завгодно, особливо 
в умовах війни та революції. Завдавали Церкві уда-
ру в економічній площині положення про немож-
ливість володіти власністю, мати права юридичної 
особи, проголошення народною власністю майна 
церковних і релігійних спільнот [16, с. 196].

Негативне ставлення Церкви до цієї влади на-
давало більшовикам “додатковий дозвіл” на по-
дальші дії не тільки проти Церкви, а і проти її слу-
жителів. 

Певний час комуністи намагалися утримува-
тися (принаймні на словах) від прямих заборон. 
Так, закривати і використовувати в інший спосіб 
церкви дозволялося лише в тих випадках, якщо не 
виявиться громадян, які бажають взяти ці будин-
ки в користування і якщо місцева Рада депутатів, 
відповідаючи запиту трудящих мас, ухвалить від-
повідне рішення; декларувалося, що з релігійними 
пересудами... слід боротися не стільки карами та 
репресіями, скільки хорошою школою [16, с. 199, 
202]. Але в цих самих документах говорилося про 
практику заборони деякими Радами депутатів в 
храмах проповіді на чисто релігійні теми і про за-
борону особам, які належать до духовенства... за-
ймати будь-які посади у всіх школах [16, с. 206]. 
Тут вже йдеться не тільки про відокремлення шко-
ли від Церкви, а і про утиски щодо служителів 
культа, про неможливість для представників духо-
венства викладати в школі будь-яку дисципліну і 
навіть обіймати посади, взагалі не пов’язані з ви-
кладанням.

Офіційне законодавство більшовиків було 
більш поміркованим в питаннях релігії, ніж пар-
тійні документи, в яких менше приховували істин-
ні наміри цієї влади. Так, в партійній документації 
комуністів за 1919 – 1921 рр. зазначається, що РКП 
не задовольняється відокремленням Церкви від 
держави і школи від Церкви..., вона організує най-
ширшу антирелігійну пропаганду [16, с. 98]; забо-
ронено приймати в партію тих, хто виконує які-не-
будь обов’язки священослужителів, хоч би якими 
незначними були ці обов’язки [16, с. 100].

Отже, з тих сил, які змагалися за владу на укра-
їнських землях у 1917 — 1920 роках, лише біль-
шовики висловлювали агресивне ставлення до 
Церкви. Це проявлялося навіть на рівні документів 
(особливо партійних), які вони видавали. 

Декларації тієї чи іншої влади не завжди збі-
гаються з її реальною діяльністю. Вивчення цієї 
діяльності допомагає зробити дослідження більш 
повним.

Відомостей щодо утисків Римо-Католицької 
Церкви в період Центральної Ради або Директорії 
УНР автором не знайдено. Вірогідність їх існуван-
ня є мінімальною і не тільки тому, що законодавчі 
акти названих державних утворень не містили різ-
них “випадів” проти Церкви взагалі і РКЦ зокрема, 
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а і тому, що політичні діячі УНР будували стосунки 
зі Святим Престолом (головою української надзви-
чайної місії у Ватикані був граф М. Тишкевич) [14, 
с. 182]. Отже, конфлікт з Папою Римським явно не 
входив в плани очільників УНР. Вони також усві-
домлювали значення “польського питання” в своїй 
діяльності і “багато представників польської люд-
ності брали участь в урядових інституціях Дирек-
торії, в розбудові Армії УНР” [6, с. 132], а у квітні 
1920 року з Польщею був підписаний Варшав-
ський договір.

В Українськії Державі гетьмана Скоропадсько-
го “первенствуючою” називали православну віру, 
були випадки, коли за перехід у католицтво “поро-
ли нагайками, а отця Потапия (православний свя-
щеник, який був прийнятий “у лоно” Католицької 
Церкви – Н. М.) и наиболее активных прихожан 
арестовывали и зверски избивали в тюрьме” [15, с. 
57]. Але у Катеринославі з квітня по грудень 1918 
року, коли в місті керували органи влади гетьмана 
Скоропадського, було здійснено 33 переходи у ка-
толицизм і переважна їх більшість із православ’я 
[9, арк. 244 - 371]. Фактів серйозних репресій щодо 
РКЦ, про які б писали дослідники означеного пері-
оду, автор не зафіксував.

Релігійне законодавство більшовиків 1918 – 
1920 років хоч і мало в цілому загальнодемокра-
тичний зміст, але містило положення, які можна 
було використовувати як “трамплін” для наступу 
на права вірних, що більшовики і робили вже у 
1918 – 1920 роках.

Вкрай негативна інформація щодо радянської 
Росії надходила до Ватикану від архієпископа 
Роппа на початку 1918 року. Ставлення комуніс-
тичної влади до Церкви він називав “руйнівним і 
бандитським” [7, с. 31], а Л. Бабенко вважає, що 
у 1919 році серед більшовиків домінували настрої 
“ліквідації релігійного життя в країні” [2]. Підтвер-
дження цьому знаходимо в працях українських, 
польських, російських дослідників, які пишуть про 
репресії щодо РКЦ з боку радянської влади. Так, 
Н. Рубльова зазначає, що “упродовж 1917 – 1920 
років ... кожен прихід більшовиків приносив ксьон-
дзам обшуки, арешти, допити, свавілля “слідчих”, 
вироки революційних трибуналів, конфіскацію 
церковного і особистого майна тощо” [17, с. 30]. 
Аналогічну думку висловлює і російська дослід-
ниця І. Осипова, стверджуючи, що “після черго-
вої перемоги Червоної Армії і повернення влади 
Рад починалися арешти польських священиків: їх 
брали в якості заручників або за звинуваченням у 
шпигунстві” [15, с. 49]. Роман Дзвонковський в мо-
нографії “Доля католицького духовенства у СРСР 
у 1917 – 1939 роках” зазначає, що у 1918 – 1920 
роках щонайменше 16 ксьондзів було вбито в Ро-
сії, Білорусії, Україні та ще 7 – в Тираспільській 
дієцезії за звинуваченням у шпигунстві на користь 
Польщі. Були й такі, яких вбили без звинувачення 
[20, с. 76, 104].

Саме так поводили себе більшовики і у Катери-
нославі, де радянська влада остаточно була вста-
новлена у грудні 1919 року [3, с. 131 - 146]. Попри 
те, що до цього комуністи захоплювали місто кіль-

ка раз на кілька місяців, Губернська надзвичайна 
комісія встигла показати свою діяльність навіть за 
короткий термін. Викладач Г. Ігренєв, який пере-
бував у Катеринославі у 1918 – 1919 роках, згадує, 
що ГубНК “...напружено працювала – пішли без-
кінечні арешти без суду, хапали направо і наліво 
всіх, хто попадав під руки” [1, с. 240]. “Під руки” 
більшовикам попадали і католицькі священики – в 
червні 1919 року у Кам’янському, що на Катери-
нославщині, був заарештований за постановою 
місцевої Надзвичайної комісії ксьондз Міцкевич. 
Його приговорили до розстрілу, але священику 
вдалося звільнитися [18, с. 83].

Отже, жодне з українських державних утворень 
не проводило цілеспрямованих репресивних дій 
проти Римо-Католицької Церкви, бо це суперечи-
ло їх внутрішній і зовнішній політиці. Поодинокі 
випадки, спрямовані проти католиків, безперечно, 
мали місце, бо в умовах війни влада далеко не все 
могла проконтролювати і запобігти всім небажа-
ним інцидентам. Із загального контексту “вибива-
ється” діяльність тільки більшовиків, які проводи-
ли репресії щодо РКЦ.

Протягом 1917 — 1920 років катеринославська 
римо-католицька парафія функціонувала за часів 
різних державних утворень. Ще під час Першої 
світової війни католицьке населення Катеринос-
лавської губернії суттєво збільшилося за рахунок 
біженців з західних регіонів Російської імперії. 
Якщо в передвоєнні роки кількість записів у кни-
гах про охрещених в парафії св. Йосипа була на 
рівні 300 — 400 на рік, то в 1917 році охрестили 
955 осіб. Великою залишалася ця кількість і у 1918 
році — 954 особи. Переважна більшість малюків 
була охрещена у самому губернському центрі — 
799 — у 1917 році і 782 — у 1918 році. Нові па-
рафіяни з’являлися також у Лозовій, Синельнико-
ві, Павлограді, Новомосковську, Олександрівську, 
Нікополі, Марганці, Авдіївці та інших населених 
пунктах [8, арк. 251 — 382], [9, арк. 145 — 171].

У 1918 році бойові дії Першої світової війни 
припинилися, біженці почали повертатися додому, 
в результаті цих змін кількість охрещених у кате-
ринославській римо-католицькій парафії у 1919 
році зменшилася майже вдвічі і дорівнювала 445 
особам (у самому губернському місті – 415). Сут-
тєво звузилася географія і зменшилася чисельність 
охрещених за межами Катеринослава [9, арк. 373 
— 447]. Якщо у 1917 і 1918 роках за межами гу-
бернського міста охрестили 156 і 172 особи відпо-
відно [8, арк. 251 — 382], [9, арк. 251 — 382], то у 
1919 році — лише 30 [9, арк. 373 — 447]. За кіль-
кісними показниками в цьому році римо-католиць-
ка парафія вийшла на довоєнний рівень, але умови, 
в яких вона функціонувала, суттєво відрізнялися. 
Часті зміни влади у місті, військові дії, економічна 
нестабільність підштовхували катеринославських 
католиків, більшість яких належала до польської 
національної меншини, до виїзду на історичну 
батьківщину. Певним стимулом для цього було 
також те, що Польщі вдалося відвоювати свою не-
залежність і відновити державу. Більшість поляків 
Катеринослава належала до робітничого класу та 
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інтелігенції і не мала вагомої власності в місті. Це 
полегшувало прийняття рішення щодо переїзду.

Записи у книзі про охрещених за 1920 рік по-
вністю підтверджують зазначене вище. В цьому 
році було охрещено лише 44 особи [9, арк. 448 — 
455], всі у Катеринославі. Це набагато менше, ніж 
у попередні роки, в тому числі і довоєнні. Останні 
записи в книзі за 1920 рік були зроблені у квітні, 
що пов’язано з практичним втіленням в життя Де-
крету про відокремлення Церкви від держави, де 
зазначалося, що “акти громадянського стану фік-
суються виключно відділами запису шлюбів і на-
роджень” [16, с. 196]. Навіть якщо припустити, що 
до кінця року хрещення у костьолі продовжували-
ся з інтенсивністю січня — квітня, то виходимо 
на кількість приблизно 150 осіб, що майже вдвічі 
менше, ніж у 1919 році. Зменшення чисельності 
охрещених свідчить про те, що виїжджало багато 
молодих людей.

Під час Першої світової війни суттєво збільши-
лася кількість не тільки охрещених у римо-като-
лицькій парафії Катеринослава, а і померлих. До 
великої кількості біженців, деякі з яких помирали 
від тих чи інших хвороб, додалися поранені, серед 
них були і католики.

З 1917 року чисельність померлих у парафії св. 
Йосипа постійно зменшувалася. У 1917 році цей 
показник був на рівні 555 осіб (468 — у самому Ка-
теринославі, 87 — за його межами), а у 1918 році 
дорівнював вже 442 (397 — у губернському центрі, 
45 — за його межами) [10, арк. 251 — 383]. Люди 
помирали від іспанки, тифу. Про це є записи в кни-
зі реєстрації актів про смерть.

Якщо кількість охрещених у катеринославській 
римо-католицькій парафії у 1919 році у порівнянні 
з попереднім роком зменшилася різко (майже вдві-
чі), то зменшення чисельності померлих відбува-
лося більш повільно — всього по парафії їх було 
343 особи (327 — у губернському місті, 16 — за 
його межами) [10, арк. 393 - 427].

У 1920 році записи у костьольній книзі про 
померлих охоплюють лише січень — березень 
(останній зроблено 11 березня). Кількість помер-
лих – 34, всі вони поховані у Катеринославі [10, 
арк. 427 — 431].

Отже, з 1917 до 1920 року чисельність і охре-
щених, і померлих постійно зменшувалася. У 
1918 році співвідношення між ними (як у самому 
губернському місті, так і в усій парафії) складало 
приблизно 2:1. Саме така пропорція була перед 
Першою світовою війною, але римо-католицька 
спільнота Катеринослава знала і кращі часи на по-
чатку ХХ сторіччя, коли означене співвідношення 
було 3:1 — у 1908 — 1910 роках і навіть 4:1 — у 
1906 — 1907 роках [12, с. 218]. У 1919 — 1920 ро-
ках пропорція знизилася до найнижчого для пара-
фії рівня на початку ХХ сторіччя — 1,3:1.

Ситуація, в якій опинилася парафія св. Йосипа в 
роки Першої світової війни, потребувала збільшен-
ня кількості священиків. На допомогу приїжджали 
священослужителі з інших дієцезій. Закінчення 
активних військових дій і початок реевакуації бі-
женців дозволили ксьондзам повернутися на місце 

свого основного служіння. Протягом 1917 — 1920 
років кількість священиків, які працювали в пара-
фії, поступово зменшувалася, географія їх діяль-
ності звузилася (в відомий період часу 1920 року 
обмежувалася тільки Катеринославом). У 1918 
році за межі Катеринославщини виїхали останні 
з тих ксьондзів, які належали до інших дієцезій і 
приїжджали на допомогу під час Першої світової 
війни. У 1919 році у катеринославській парафії за-
лишилося два священика - декан Рафаїл Шефер і 
вікарій Станіслав Кригельський. У 1920 році всі за-
писи і про охрещених, і про померлих робив тільки 
ксьондз Кригельський [9, арк. 448 - 455], [10, арк. 
427 — 431].

У 1917 — 1919 роках значно збільшилася кіль-
кість тих, хто перейшов “у лоно” Римо-Католиць-
кої Церкви. Якщо до революції чисельність пере-
ходів складала від 3 до 13 щорічно [13, с. 66], то у 
1917 році - 48, а “рекорд” 1917 року було побито 
у 1918 – 57 осіб [9, арк. 171 - 371]. У 1919 році 
їх було 34 (переважна більшість за більшовицької 
влади) [9, арк. 373 - 447], а у відомий період 1920 
року переходів до РКЦ зафіксовано не було [9, арк. 
448 - 455]. Отже, у 1917 році кількість тих, хто ви-
рішив стати католиком, складала 6% від загальної 
кількості охрещених, у 1918 році – 7,3%, у 1919 
році – майже 8%.

Збільшення кількості переходів “у лоно” РКЦ 
є ще одним свідченням того, що багато поляків 
Катеринослава пов’язувало своє подальше життя 
з Польщею, куди повертатися в статусі православ-
ного було “не зручно”. 

До 1918 року обряд прийняття “в лоно” РКЦ 
здійснював виключно декан і виключно у Катери-
нославі (лише у 1916 році один раз обряд здійснив 
інший священик). У 1918 – 1919 роках декан Ше-
фер, хоч і здійснював більшість означених обрядів, 
але до Католицької Церкви приймали і інші свяще-
ники [9, арк. 171 — 371].

До революції більшість тих, хто переходив у 
католицизм — це православні молоді люди віком 
20 — 30 років, діти і підлітки [13, с. 66]. Така ж 
тенденція зберігалася і в часи визвольних змагань 
[8, арк. 251 — 382], [9, арк. 145 — 447].

До 1917 року для прийняття до РКЦ треба було 
мати дозвіл від губернатора [13, с. 66], після Лют-
невої революції — резолюцію катеринославсько-
го комісара (такий запис був зроблений 28 квітня 
1917 року [8, арк. 275]). У 1918 – 1919 роках для 
переходу у католицизм не потрібно було мати ті чи 
інші дозволи від представників державної влади. 

Таким чином, серед сил, які змагалися за вла-
ду на українських землях у 1917 — 1920 роках, 
лише більшовики висловлювалися агресивно 
щодо Церкви. Ці висловлювання підтверджували-
ся їх репресивною діяльністю по відношенню до 
РКЦ. Жодне з українських державних утворень ці-
леспрямованих репресій проти Римо-Католицької 
Церкви не проводило, бо це протирічило їх вну-
трішній і зовнішній політиці.

У 1917 — 1920 роках римо-католицька пара-
фія Катеринослава функціонувала, але поступово 
зменшувалася кількість обрядів, які в ній здійсню-
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валися, а також чисельність священиків, що роби-
ли записи в костьольних книгах. Це пов’язано з за-
кінченням бойових дій Першої світової війни, по-
верненням біженців до своїх домівок, утворенням 
незалежної Польщі у листопаді 1918 року і бажан-
ням частини катеринославських поляків переїхати 
на свою історичну батьківщину, особливо в умовах 
нестабільності на українських землях. Додатковим 
поштовхом до переїзду була політика більшовиків, 
які остаточно захопили владу у Катеринославі у 
грудні 1919 року.

Виїжджали у 1918 — 1920 роках в основному 
молоді люди – про це говорить постійне і вагоме 
зменшення кількості охрещених протягом означе-
ного часу. Саме бажанням виїхати за межі України 
пояснюється, на нашу думку, і суттєве збільшення 
людей, які перейшли у католицизм у 1917 – 1919 
роках. Для здійснення цього переходу в період ви-
звольних змагань не потрібно було мати ті чи інші 
дозволи від представників державної влади.
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У цій статті шляхом комплексної оцінки вищезазначеної 
проблеми зроблена спроба доповнити загальну картину щодо 
фактичного становища жінки в українському суспільстві 
періоду Української революції 1917 – 1921 рр. Зокрема, про-
аналізовано та систематизовано умови та обставини, що 
безпосередньо призвели до участі представниць громадських 
організацій та політичних об’єднань Наддніпрянщини в роз-
будові української державності періоду Української революції 
1917 – 1921 рр. Що, зі свого боку, дало можливість розглянути 
та репрезентувати один із ключових аспектів проблеми від-
носно ролі жіноцтва в Українській революції 1917 – 1921 рр., 
а саме конкретизувати причини їх долучення до національно-
демократичних перетворень періоду Української революції 
1917 – 1921 рр. Мета статті полягає в тому, щоб на осно-
ві опрацювання залучених до роботи здобутків історіографії 
з’ясувати причини долучення соціально активного жіноцтва 
Наддніпрянщини до національно-демократичних перетворень 
періоду Української революції 1917 – 1921 рр. Методологія 
дослідження. Теоретико-методологічне підґрунтя стат-
ті базується на таких усталених принципах як: науковість, 
об’єктивність, історизм, детермінізм та системність. Зі спе-
ціальних історичних методів використовується хронологічний, 
а із загальнонаукових – методи класифікації, систематизації 
та узагальнення. Основні одержані висновки. За результата-
ми проведеного дослідження було виявлено причини долучення 
соціально активного жіноцтва Наддніпрянщини до національ-
но-демократичних перетворень періоду Української революції 
1917 – 1921 рр.: прагнення реалізувати головну мету україн-
ського національного руху першої третини ХХ ст. – відроджен-
ня української держави; значний досвід громадсько-політичної 
діяльності жінок у Наддніпрянській Україні; усвідомленість 
жіноцтвом Наддніпрянщини своєї рівності з чоловіками в укра-
їнському суспільстві; гуманістична направленість українсько-
го жіночого руху в першій третині ХХ ст.

Ключові слова: жіноча історія, «жіноче питання», 
соціально активне жіноцтво Наддніпрянщини першої третини 
ХХ ст., український жіночий рух Наддніпрянщини першої 
третини ХХ ст., український національний рух першої третини 
ХХ ст., Українська революція 1917 – 1921 рр.

In this article, through a comprehensive assessment of the above-
mentioned problem, an attempt is made to complement the general 
picture of the actual position of women in Ukrainian society during 
the period of the Ukrainian revolution of 1917 – 1921. In particular 
it analyzed and systematized the conditions and circumstances that 
directly led to the participation of women representatives of public 

organizations and political associations of Naddnipryansk Ukraine 
in the construction of Ukrainian statehood during the Ukrainian 
revolution of 1917 – 1921. This, in turn, made it possible to consider 
and present one of the key aspects of the problem, as far as the role 
of women in the Ukrainian revolution of 1917 – 1921, namely to 
specify the reasons for their involvement in the national democratic 
transformations in Ukraine of this period. The purpose of the article 
is to clarify the reasons for the joining of socially active women of 
Naddnipryan Ukraine to the national democratic transformations of 
the period of the Ukrainian revolution of 1917 – 1921 on the basis of 
processing the achievements of historiography involved in the work. 
Research methodology. The theoretical and methodological basis of 
the article is based on such well-established principles as: scientific, 
objectivity, historicism, determinism and consistency. From special 
historical methods, chronological ones are used, and from general 
scientific methods – methods of classification, systematization and 
generalization. Main conclusions. Based on the results of the study, 
the reasons for the joining of socially active women of Naddnipryan 
Ukraine to the national democratic transformations of the period of 
the Ukrainian revolution of 1917 – 1921 were revealed: the desire 
to realize the main goal of the Ukrainian national movement of the 
first third of the XX century – the revival of the Ukrainian state; 
significant experience in the social and political activities of women 
in the Naddnipryan Ukraine; awareness by women of Naddnipryan 
Ukraine of their equality with men in Ukrainian society; humanistic 
orientation of the Ukrainian women’s movement in the first third of 
the twentieth century.

Keywords: women’s history, “women’s issue”, socially active 
women of Naddnipryan Ukraine of the first third of the XX century, 
Ukrainian women’s movement in Naddnipryan Ukraine of the first 
third of the XX century, Ukrainian national movement of the first 
third of the XX century, Ukrainian revolution of 1917 – 1921.

Постановка проблеми. Ґрунтовне та різно-
бічне вивчення ролі жіноцтва в історії України має 
особливе значення, адже сприяє кращому розу-
мінню сучасних жінок та дає можливість оцінити 
здатність українського суспільства до соціальної 
модернізації. 

У сучасному українському науковому товари-
стві такий напрямок історичних досліджень як 
жіноча історія вже більш ніж двадцять років не 
втрачає своєї популярності. Особливе місце в іс-
торії українського жіноцтва належить проблемі 
участі жінок в українському національному русі 
першої третини ХХ ст., – періоду, коли соціально 
активні жінки Наддніпрянщини (представниці гро-
мадських організацій та політичних партій першої 
третини ХХ ст. – авт.) відзначилися своєю органі-
зованою та більш масовою діяльністю, передусім у 
напрямку здійснення демократичних перетворень 
у відповідній історико-географічній частині Украї-
ни задля розвитку загальнолюдських цінностей та 
поширення на жінок громадянських і політичних 
прав через реалізацію української національної 
ідеї – побудови української правової держави. 

Реальна можливість перейти від теорії до прак-
тики стосовно втілення в життя відповідних заду-
мів у соціально активного жіноцтва Наддніпрян-
щини з’являється саме з початком Української ре-
волюції 1917 – 1921 рр., чим вони і скористалися 
встигнувши зробити за цей відносно короткий у 
хронологічному відношенні, однак насичений різ-
номанітними подіями та явищами період значний 
внесок у розбудову української державності. 

Які безпосередньо причини спонукали соці-
ально активне жіноцтво Наддніпрянщини опи-
нитися серед тих, хто ініціював та реалізовував 
національно-демократичні процеси на теренах 
України в ці роки покликана дослідити дана на-
укова розвідка.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Та-
кий вибір зумовлюється відсутністю у вітчизняній 
та українській зарубіжній історіографії комплек-
сного дослідження цього питання, про що дозволяє 
констатувати ґрунтовний аналіз наукових публіка-
цій присвячених жіночій складовій українського 
національного руху першої третини ХХ ст. та без-
посередньо участі жінок в Українській революції 
1917 – 1921 рр. 

Однак, не будучі предметом дослідження ця 
тема все ж знайшла своє відображення в історич-
ній науці, зокрема в наукових доробках таких ві-
тчизняних дослідників як І. Андрусяк [1], Н. Бара-
новської [2], С. Білосорочки [3], Н. Жидкової [6], 
О. Кирієнко [7], К. Кобченко [9], О. Кочерги [10], 
О. Лабур [12], Н. Лобко [11], О. Нестерцової-Соба-
карь [14], Н. Олійник [15], О. Орцевої [16], Л. Пе-
тришиної [17; 18], Л. Потапюк [19], О. Смоляр [5], 
І. Сташин [21] та істориків української діаспори – 
М. Богачевської-Хом’як [4] та Д. Рихтицької [20].

Отже, через те, що в історіографії питання щодо 
причин долучення соціально активного жіноцтва 
Наддніпрянщини до національно-демократичних 
перетворень періоду Української революції 1917 
– 1921 рр. досі не актуалізувалося як комплексна 
наукова проблема, хоча деякі його аспекти аналі-
зуються в контексті досліджень вищевказаних на-
уковців, виникає необхідність його всебічного ви-
вчення. До того ж відповідне дослідження сприяє 
формуванню більш точного уявлення про місце та 
роль жіноцтва в українському державотворенні 
окресленого періоду. 

Мета. Виходячи з актуальності та науково-
практичного значення дослідження, автор даної 
статті поставив за мету шляхом системного ана-
лізу залучених до роботи здобутків історіографії 
з’ясувати причини долучення соціально активного 
жіноцтва Наддніпрянщини до національно-демо-
кратичних перетворень періоду Української рево-
люції 1917 – 1921 рр.

Виклад основного матеріалу. Реконструкція 
історичних умов та обставин, в яких перебувало 
жіноцтво Наддніпрянщини під час Української ре-
волюції 1917 – 1921 рр., крізь призму тогочасних 
гендерних практик буде не повною без визначення 
конкретних причин, що спонукали жінок, насампе-
ред представниць громадських організацій та по-
літичних партій відповідної історико-географічної 
частини України долучитися до національно-демо-
кратичних перетворень окресленої доби. Тож, до 
них варто віднести:

−	 реалізація мети українського національно-
визвольного руху – «утворення та розбудова україн-
ської держави». Частина соціально активного жіно-
цтва Наддніпрянщини першої третини ХХ ст. від-
значилась своєю участю в українському жіночому 
русі, який був складовою українського національ-
ного руху. Його представниці вважали, що лише за 
наявності власної держави, побудованої на демокра-
тично-правових засадах [8, с. 64], «жіноче питання» 
буде автоматично розв’язано [2, с. 83; 13, с. 12]. 

Ще однією особливістю українського жіночого 
руху першої третини ХХ ст. був його поділ на три 

ідеологічні течії: ліберально-демократичну, націо-
нал-патріотичну та соціал-демократичну [5, с. 87]. 
Представниці перших двох течій і були учасниками 
українського національного руху. Саме вони свій 
соціальний поступ ставили у пряму залежність від 
вирішення «українського питання» [9, с. 272], адже 
вважали, що лише спільними зусиллями жінок і 
чоловіків можна вибороти волю українському на-
родові. Тому й виступили спільним фронтом з чо-
ловіками в 1917 – 1921 рр. у реалізації національ-
но-державницьких ідеалів українців – відновленні 
та розбудові української державності [17, с. 17]; 

−	 досвід громадсько-політичної діяльності 
представниць ліберально-демократичної та на-
ціонал-патріотичної течій українського жіночого 
руху Наддніпрянської України. Свого часу видатний 
педагог, громадсько-політичний діяч та відома акти-
вістка українського жіночого руху останньої трети-
ни ХІХ – першої третини ХХ ст. – Софія Русова, за-
значаючи про історичний досвід боротьби жіноцтва 
Наддніпрянщини за власні права та національні 
інтереси, наголошувала, що в українському суспіль-
стві першої третини ХХ ст. сформувалось нове по-
коління представниць українського жіночого руху, 
яке було загартоване в національній боротьбі, осві-
чене та самодостатнє [10, с. 49; 5, с. 103]. 

Так вже історично склалось, що в Наддніпрян-
ській Україні ще задовго до березня 1917 р. як ре-
зультат зростання рівня громадянської свідомості, 
було сформовано громадянське суспільство [13, 
с. 12], зокрема на момент повалення російського 
самодержавства в Наддніпрянщині самоорганізо-
вана соціальна система була представлена вибор-
ними органами місцевого самоврядування, гро-
мадськими організаціями та політичними партіями 
[12, с. 45]. 

Усвідомлення соціально активним жіноцтвом 
свого політичного безправ’я стало одним із вагомих 
факторів їх участі у громадсько-політичних органі-
заціях задля досягнення звільнення від нав’язаного 
українському суспільству російським політичним 
режимом патріархальних відносин [5, с. 91]. До того 
ж соціально активне жіноцтво було досить органіч-
ною частиною самоорганізованих спільнот Над-
дніпрянської України (громадських організацій та 
партійних об’єднань – авт.), про що засвідчує факт 
рівності жінок з чоловіками у громадській думці на-
ціонально-демократичних кіл краю ще в ХІХ ст. [4, 
с. 257]. Це в той час, коли законодавство Російської 
імперії чітко вказувало на другорядність жінки в за-
гальноімперському суспільстві, обмежуючи її полі-
тичні права та можливості [3, с. 32]. 

Соціально активне жіноцтво Наддніпрянщини 
мало можливість долучатися до громадсько-по-
літичної діяльності не лише у відповідній істори-
ко-географічній частині України, але й Російській 
імперії в цілому, наприклад: представниці жіночих 
організацій були учасницями гендерних проектів за-
гальноросійського значення організованих з метою 
підтримки маргіналізованих груп жінок (протидія 
торгівлі жінками та проституції) [3, с. 33; 5, с. 95]; 

−	 усвідомленість соціально активною жінкою 
своєї рівності з чоловіком в українському суспіль-
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стві. Попри те, що за російським законодавством 
жінки залишались не правоздатними, не маючи на-
віть пасивного виборчого права та можливості бра-
ти участь у державному управлінні (тільки у квітні 
1917 р. жінки в Російській Державі отримали пра-
во обирати й бути обраними до органів місцевого 
самоврядування, а з вересні 1917 р. на них почало 
поширюватись загальне рівне виборче право щодо 
виборів до вищого законодавчого органу влади – 
Всеросійських Установчих зборів) [14, с. 202], – це 
все ж не завадило жіноцтву Наддніпрянщини на 
початку березня 1917 р. долучитися до українсько-
го державотворчого процесу на рівні з чоловіками, 
зокрема потрапивши як представники громадських 
організацій та політичних партій до першого скла-
ду Української Центральної Ради [15, с. 77; 18, 
с. 145]. Основним поясненням цьому явищу є ви-
сокий статус жінки та її традиційна рівність чоло-
вікові в українському соціумі [5, с. 84; 16, с.52]. 

Український політикум, який мав пряме від-
ношення до державотворчих поступів в Україні 
доби Центральної Ради, представляла інтелекту-
альна еліта, а саме: громадсько-політичні діячі 
[7, с. 517], які зростали на творчості авторитетно-
го, як тоді, так і зараз, українського громадського 
діяча М. Драгоманова, поділяючи його погляди 
щодо паритетного становища чоловіків і жінок у 
суспільстві [1, с. 5; 10, с. 48]. 

Практичним результатом цих теоретичних за-
сад стала взаємна підтримка чоловіками жінок (за-
хист їх прав, відповідно підтримка жіночого руху), 
а жінками чоловіків (входження українського жі-
ночого руху до складу українського національного 
руху) ще під час розбудови українського громадян-
ського суспільства в ХІХ ст. [21, с. 168]. 

Тож коли внаслідок Лютневої революції 1917 
р. відбувся сплеск національного руху в Наддні-
прянщині та постало питання про створення укра-
їнського громадсько-політичного центру – Україн-
ської Центральної Ради [11, с. 44], – представниці 
громадсько-політичних організацій не залишились 
осторонь цього процесу. Зокрема, тогочасна куль-
турна-мистецька інтелігенція, яка одночасно була 
представлена як у клубі «Родина», так і в Товари-
стві українських поступовців (чоловіки та жінки), 
виявилася тою українською політичною елітою, 
яка опинилася в авангарді національно-демокра-
тичних перетворень під час першого етапу Україн-
ської революції 1917 – 1921 рр. [7, с. 517]. 

Варто додати, що крім шанобливого ставлення 
до жінки в українському суспільстві, усвідомленню 
жінками своєї рівності з чоловіками у ньому також 
сприяли: розширені освітні (право на отримання 
вищої освіти) [20, с. 523] та професійні можливос-
ті (доступ до різних сфер виробничої діяльності та 
державного управління, але не на керівні посади) 
[14, с. 199; 4, с. 264]; участь на рівні з чоловіками 
у громадсько-політичних організаціях [19, с. 19]; 
розвиток політичного світогляду жінок, виклика-
ний політизацією українського жіночого руху на 
початку ХХ ст. [9, с. 273]; 

−	 гуманістична направленість українсько-
го жіночого руху Наддніпрянської України першої 

третини ХХ ст. Представниці українських жіно-
чих організацій Наддніпрянщини не обмежували-
ся лише розв’язанням національного та жіночого 
питання. Вони боролись проти будь-якого насилля 
щодо особистості [5, с. 91]. 

Остання обставина перетворила український 
жіночий рух Наддніпрянської України в лібераль-
но-демократичну платформу на якій співпрацюва-
ли представниці різних національностей. Напри-
клад, та ж сама Софія Русова, яка маючи шведсько-
французьке коріння, присвятила своє життя відсто-
юванню національних прав українців [6, с. 115] і 
створенню української системи дошкільного вихо-
вання [22, с. 63]. 

Тому властиві українському жіночому руху 
Наддніпрянщини досліджуваного нами періоду 
такі якості як жертовність, демократизм, толерант-
ність, згода поступитися власними інтересами за-
ради суспільного благополуччя [5, с. 92] виявилися 
ще однієї причиною, що спонукала його представ-
ниць приєднатися до національно-демократичних 
перетворень періоду Української революції 1917 – 
1921 рр. 

Висновки. За результатами проведеного дослі-
дження зроблені такі висновки щодо причин долу-
чення соціально активного жіноцтва Наддніпрян-
щини до національно-демократичних перетворень 
періоду Української революції 1917 – 1921 рр.: 
прагнення реалізувати головну мету українсько-
го національного руху – відродження української 
держави; значний досвід громадсько-політичної 
діяльності жінок у Наддніпрянській Україні; усві-
домленість соціально активним жіноцтвом Над-
дніпрянщини своєї рівності з чоловіками в укра-
їнському суспільстві; гуманістична направленість 
українського жіночого руху Наддніпрянщини пер-
шої третини ХХ ст. 

Перспективи подальшого дослідження. Пер-
спективами подальших досліджень у цьому на-
прямку можуть стати питання, що стосуються 
безпосередньо деталізації зазначеної в цій статті 
проблеми, зокрема з’ясування об’єктивного та 
суб’єктивного характеру причин долучення соці-
ально активного жіноцтва Наддніпрянської Укра-
їни до національно-демократичних перетворень 
періоду Української революції 1917 – 1921 рр. 
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Подано 95 плакатів котрі рекламують тогочасні фірми, 
товари, культурні, мистецькі та масові заходи. Висвітлено 
процес комплектування фонду.
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The article deals with the 95 posters which advertise companies, 
goods, cultural, artistic and mass events. Special attention is paid to 
the process of completing of the funds.
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У фондах Інституту досліджень бібліотечних 
мистецьких ресурсів ЛННБ України імені В. Сте-
фаника зберігається великий масив плакатів, який 
на даний час є повністю заінвентаризованим та на-
лічує 15907 одиниць збереження. Впродовж трива-
лого часу фонд залишався частково опрацьованим, 
а отже невідомим для широкого загалу науковців. 
Незважаючи на це, частково інформацію про фонд 
плакатів Інституту можемо знайти у каталозі ви-
даному у 1976 році під назвою «Плакаты периода 
великой отечественной войны» [1], а також у тезах 
доповідей міжнародної конференції «Мистецька 
культура: історія теорія, методологія» [2; 3; 4; 5].

Впродовж десятиліть фонд плакатів попо-
внювався з різних джерел. У першу чергу це 
обов’язковий примірник, що безпосередньо над-
силався у бібліотеку, а також дарунки окремих осіб 
та організацій. Важливим джерелом поповнення 
фонду Інституту були також плакати з Централь-
ної Василіанської бібліотеки у Львові, з бібліотеки 
Наукового товариства імені Шевченка у Львові, з 
музею Любомирських, бібліотеки Баворовських, з 
Промислового музею у Львові, з приватної колек-
ції львів’янина д-ра Кароля Травнського та ін.

На сьогодні серед науковців немає єди-
ної концепції чіткого поділу плакатів на види. 
А.Андрейканіч у дослідженні «Плакат: його види 
і жанри» пропонує поділ плакатів на такі види: 
пропагандиський, рекламний, соціальний, культу-
рологічний та навчально-інструктивний [6, с. 124]. 
Натомість у статті «Художньо-образні особливості 
соціального плакату» [7, с. 147] пропонується по-
діл плакатів на агітаційний, рекламний, політич-
ний, театральний, інформаційний та учбовий.

Метою нашої статті є виявити та описати рекламні 
плакати до 1939 року котрі зберігаються у Інституті 
досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів.

Згідно із визначенням, що «рекламний плакат 
– це вид масового графічного мистецтва, який за 
своїм змістом, образною структурою, тематикою, 
системою художніх засобів безпосередньо спря-
мований на стимулювання до виконання конкрет-
них соціальних і виробничих завдань, а також на 
заохочення до споживання певних матеріальних 
і культурних цінностей» [8, с. 24] було відібрано 
та описано 95 рекламних плакати зазначеного пе-
ріоду. Для зручності читача матеріал згруповано 
за хронологічним принципом. Обрано стислий 
науково-бібліографічний опис аркушевого об-
разотворчого видання (плаката), який здійснено 
відповідно до методичних рекомендацій, викла-
дених у спеціальних виданнях: Цинковська І. І., 
Юхимець Г. М. Опис аркушевих образотворчих 
документів. – Київ: НБУВ, 2000, та «Методичний 
посібник з бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006) [авт.-уклад. Н. А. Рибчинська]. Львів: 
ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. При описі назву 
плакату наведено мовою оригіналу зі збереженням 
орфографічних та пунктуаційних особливостей. У 
разі відсутності будь-якого авторського тесту на 
плакаті назву сформульовано за змістом зображен-
ня та подано у квадратних дужках. При описі теж 
зазначено художника, видавництво, рік, друкарню, 
місце видання, розмір, ціну, тираж та інвентарний 
номер.

Рекламні плакати Інституту досліджень біблі-
отечних мистецьких ресурсів є цінним докумен-
тальним, мистецьким та інформаційним джерелом. 
Їх подальше наукове опрацювання дасть укладати 
каталоги, покажчики та організовувати виставки.

1847
1. [Реклама лотереї головний приз якої садиба в] 
Tarnowadolna / [худож. невідомий]. – [Б. в.], 1847. – 
Zakład Litograficzny «Р. Pillerа», Lwów. – 24,1´20,3. 
– [Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 3696
1903

2. 100 Jacek Malczewski / худож. [S. Dębicki]. – [Б. 
в.], [1903]. – Zakład Litograficzny «Piller i Sp.», 
Lwów. – 93,3´62,5. – [Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 3850
1908

3. Wieczór Wyspiańskiego w piątek, dnia 20 marca 
w Sali Filharmonii / худож. [K. Sichulski]. – [Б. в.], 
[1908]. –Zakład Litograficzny «Piller- Neumann i 
Sp», Lwów. – 136,5´103. – [Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 3837
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1909
4. Wystawa Kościelna… / худож. S.Kaczor-Batowski. 
– [Б. в.], [1909]. – Zakład LitograficznyA. Przeszlaka, 
Lwów. – 51,4´38,3. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис художника.

Інв. № Пл. 3630
1910

5. «Zdrój mieszczański» Najlepsze piwo krajowe 
ks. Sanguszków wTarnowie / худож. M. Olszewski. 
– [Б. в.], [1910]. – Zakład Litograficzny «Promień» 
Antoniego Edwarda Puttera, Lwów. – 63,3´95,1. – [Б. 
ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 3869
5. Pałac Sportowy. Roller Skating Palace Lwów ul. 
Zielona 57 / худож. L. Wintorowski. – [Б. в.], 1910. – 
Zakład Litograficzny “Promień” Antoniego Edwarda 
Puttera, Lwów. – 95,1´63. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення справа посеред-
ині: L. Wintоrowski, Lwów 1911.

Інв. № Пл. 4106
6. Powszechna Polska Wystawa Architektury Rzeź-
byi Mаlarstwa, Lwów / худож. K. Sichulski. – [Б. 
в.], 1910. – Zakład Litograficzny «Piller-Neumann», 
Lwów. – 76,4´112,2. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення справа внизу: 
SICH 910.

Інв. № Пл. 4129
7. Powszechna wystawa Sztuki Polskiej we Lwowie 
/ худож. F. Wygrzywalski. – [Б. в.], [1910]. – Zakład 
Litograficzny «Piller-Neumann», Lwów. – 132,5´102. 
– [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис художника.

Інв. № Пл. 3841
8. „Zdrój mieszczański“ Najlepsze piwo krajowe 
ks. Sanguszków w Tarnowie / худож. M. K. Olszew-
ski. – [Б. в.], [1910]. – Zakład Litograficzny “Promień-
”AntoniegoEdwardaPluttera, Lwów. – 125,9´94,4. – 
[Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 3820
1911

9. Bal i Koncert 1807 w Teatrze Miejskim we Lwo-
wie / худож. L. Winterowski. – Б. в.], 1911. – Zakład 
Litograficzny «Promien» A. E. Pluttera, Lwów. – 
99,8´70,3. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення справа внизу: L. 
Winterowski, Lwów 1911.

Інв. № Пл. 4109
10. Muzeum Przemysłowy Miejskie. Wykłady z za-
kresu Sztuki i Przemysłu / худож. K. Stefanowicz. – 
[Б. в.], 1911. – Zakład Litograficzny A. Przeszlaka, 
Lwów. – 108,2´76,5. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення справа внизу: KAI-
ETAN... STEFANOWICZ.

Інв. № Пл. 4131
11. UL / худож. R. Lankowski.– [Б. в.], [1911]. – Za-
kład Litograficzny A. Przeszlaka, Lwów. – 106,1´76. 
– [Б. ц.]. – [Б. т.].
Під художнім зображенням напис олівцем:“Afisz 
otwarcia Nadscenki literacko-artystycznej w piwnicy 
pod handlem Szkowrona 21/III 1911.”

Інв. № Пл. 4127
12. Wystawa trzech: Błocki, Kurczyński, Wodyńskiw 
Pałacu przy ul. Mochnackiego 42 / худож. W. Błockі. 

– [Б. в.], 1911. – ZakładLitograficznyA. Przeszlaka, 
Lwów. – 106,1´76,4. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення у нижньому куті 
справа: W. Błockі 911.

Інв. № Пл. 4133
13. Wystawa Podhalańska. Lwów Towarzystwo Przy-
jaciół Sztuk Pięknych / худож. J. Rembowski. – [Б. 
в.], [1911]. – Zakład Litograficzny «Piller-Neumann», 
Lwów. – 98´68,6. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис художника.

Інв. № Пл. 3851
1912

14. Muzeum Przemysłowy Miejskie. Wykłady z za-
kresu Sztuki i Przemysłu / худож. K. Stefanowicz. – 
[Б. в.], 1912. – Zakład Litograficzny A. Przeszlaka, 
Lwów. – 108,2´76,4. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення справа внизу: KAI-
ETAN... STEFANOWICZ.
На звороті напис:“Świetna Dyrekcya Zakładu naro-
dowego im. Ossolińskich we Lwowie».

Інв. № Пл. 4132
1913

15. Balsam. Zdrowotne tutki i bibułki cygaretowe / 
худож. M. K. Olszewski.– [Б. в.], [1913]. – Akcyjne 
Towarzystwo dla Przemysłu Litograficznego, Lwów. 
– 95,1´121,7. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис художника.

Інв. № Пл. 3819
16. Książę Józef Poniatowski 1813-1913 / худож. 
C. Ł.– [Б. в.], [1913]. – Druk. i lit. St. Chowaniec, 
Stanisławów. – 31,2´23,5. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – монограма ху-
дожника.

Інв. № Пл. 3668
17. Tow. Przyj. Sztuk Pięknych we-Lwowie. Wysta-
wa Jerzego Merkla otwarcie 1 lutego 1913 / худож. J. 
Merkel. – [Б. в.], 1913. –Zakład Litograficzny «Piller-
Neumann», Lwów. – 95´63. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис художника.

Інв. № Пл. 3895
18. Wystawa związku powsz. аrtystów polskich w 
Krakowie. Tow. Prz. Szt. Piękn. Lwów / худож. W. 
Błocki. – [Б. в.], [1913]. – Zakład Litograficzny «Pil-
ler-Neumann», Lwów. – 120´80,3. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
У лівому нижньому куті: WB – монограма худож-
ника.

Інв. № Пл. 4134
1914

19. Marya-Delvard Marc-Henry. 2 Sceniczne Wie-
czóry Pieśni / худож. Z. Sperber. – [Б. в.], 1914. – 
Zakład Litograficzny Akcyjne Towarzystwo, Lwów. 
– 125´95,4. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 3830
20. Wystawa E. M. Liliena w Tow. Przyj. Sztuk Pięk-
nych we Lwowie w roku 1914. / худож. E. M. Lilien.– 
[Б. в.], 1914. – Zakład Litograficzny Akcyjne Towa-
rzystwo, Lwów. – 106,3´69,2. – [Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 3861
1915

21. Lektor Wypożyczalnia książek / [худож. неві-
домий]. – [Б. в.], [1915]. – Zakład Litograficzny А. 
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Przyszlakа, Lwów. – 60,4´47,2. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
Інв. № Пл. 3766

1916
22. Wystawę Sztuki Polskiej w Pałacu Sztuki na placu 
powystawowym / [худож. невідомий].– [Б. в.], 1916. 
– Zakład Litograficzny «Piller-Neumann», Lwów. – 
90,5´63,2. – [Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 4147
23. Wystawa Sprzętarstwa Krajowego. Lwów, Mu-
zeum Przemysłowe. Czerwiec, lipiec, sierpień / ху-
дож. М. Osiński. – [Б. в.], 1916. – Litografia Akcyjne 
Towarzystwo, Lwów. – 66,3´95,9. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
Під художнім зображенням – підпис художника.

Інв. № Пл. 4092
1920

29. A. Schwanenfeld. Małopolska rafinerja spiritu-
su, fabryka likerów, miodu i octu Sp. akc. w Tarno-
wie. Rokzałożenia 1832 / [худож. невідомий]. – [Б. 
в.], [1920]. – Drukarnia «Karpalit» S. A., Lwów. – 
90´59,8. – [Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 3920
30. Ziemski Bank Kredytowy. Towarzystwo Akcyjne 
we Lwowie / худож. W. Jarocki. – [Б. в.], [1920]. – Li-
tografia Akcyjne Towarzystwo, Lwów. – 95´62. – [Б. 
ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис художника.

Інв. № Пл. 3854
1921

31. Targi Wschodnie. Foires Orientales, Lwów (Po-
logne) / худож. S. Kaczor-Batowski. – [Б. в.], 1921. 
– Drukarnia «Karpalit» S. A., Lwów. – 67,3´99,2. – [Б. 
ц.]. – [Б. т.].
Під зображенням напис – хромолітографія К. Га-
нішевського.

Інв. № Пл. 4083
1922

32. Baczewski Lwów. Maison-Fondée-en 1782 
/ [худож. невідомий]. – [Б. в.], [1922]. – [Б. д.]. – 
85,6´56,8.– [Б. ц.]. – [Б. т.].
На художньому зображенні справа напис: «Lu-
Can 1922», (Biuro Projektowo-Rysunkowe).

Інв. № Пл. 3921
33. Jubileuszowy Zlot Sokolstwa Polskiego we 
Lwowie / худож. Z. Rozwadowski? – Spółka Akcyj-
na «Kartograf» i Wydawnictwo «Atlas» we Lwowie, 
1922. – 99,9´70,3. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – монограма 
Z. R. У правому нижньому куті – PRZERYS, K. 
HANISZEWSKI.

Інв. № Пл. 4037
34. Książnica Polska. Tow. Nakładowei Wydawnicze 
T. N. S. W. Lwów, Warszawa / худож. Z. Harland. 
– “Atlas”, S-ka Kartograczna Akc. i Wydawnicza, 
Lwów, [1922]. – 100´70,3. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 3981
1923

35. III Targi Wschodnie, Lwów 5–17 września 1923 
/ [худож. невідомий]. – [Б. в.], 1923. – Zakłady 
Graficzne A. Hegedüsа, Lwów. – 31,2´45. – [Б. ц.]. 
– [Б. т.].

Інв. № Пл. 3634

1924
36. The IV-th Eastern Fair and Market / худож. [T. 
Gronowski]. – [Б. в.], 1924. – Zakład Litograficzny 
«Piller-Neumann», Lwów. – 31,2´47,9. – [Б. ц.]. – 
[Б. т.].

Інв. № Пл. 3638
37. Wystawa Związku Studentów Architektury w Auli 
Politechniki / худож. [J. Witwicki?]. – [Б. в.], 1924. – 
Zakład Litograficzny Akcyjne Towarzystwo, Lwów. – 
65,8´46,1. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 3754
38. IV Targi Wschodnie / худож. [T. Gronowski]. 
– [Б. в.], 1924. – Zakład Litograficzny «Piller-Neu-
mann», Lwów. – 70,1´99,7. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На звороті напис – «Dr. Karol Trawiński, Lwów, 
ul. Akademicka 17».

Інв. № Пл. 4082
1925

39. Кakao, kawa, herbata Riedla / [худож. невідомий]. 
–[Б. в.], 1925. – Zakład Litograficzny «Piller-Neu-
mann», Lwów. – 125,8´94,9. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На художньому зображенні, справа по 
середині,напис: «Lu-Can 1925», (Biuro Projek-
towo-Rysunkowe).

Інв. № Пл. 3825
40. Książnica Atlas T.N.S.W. Wszelkie wydawnictwa 
szkolne i naukowe. Książnicy-Atlasu S. a. tu do na-
bycia! / худож. [E. Bartłomiejczyk]. – [Б. в.], 1925. 
– Zakłady Graficzne Książnicy «Atlas», Lwów. – 
100,1´63,2. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображенням – підпис худож-
ника. На звороті плаката – печатка Фундації Ген-
рика Баворовського.

Інв. № Пл. 3987
41. Poltyp. Raty na dogodne maszyny do pisania, do 
szycia / [худож. невідомий]. – [Б. в.], 1925. –Zakłady 
Graficzne A. Hegedüsа,Lwów. – 92,7´61. –[Б. ц.]. – 
[Б. т.].
На художньому зображенні справа – напис: «Lu-
Can 1925».

Інв. № Пл. 3941
42. V Międzynarodowe Targi Wschodnie we Lwowie 
1925 / худож. K. Sichulski. – [Б. в.], 1925. – Zakład 
Litograficzny «Piller-Neumann», Lwów. – 125,9´95,2. 
– [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис художни-
ка.На звороті плаката печатка «Dr. Karol Trawiń-
ski Lwów, ul. Akademicka, 17».

Інв. № Пл. 3821
43. V Międzynarodowe Targi Wschodnie we Lwowie 
/ худож. W. Skoczylas.– [Б. в.], 1925. – Zakład Lito-
graficzny «Piller-Neumann», Lwów. – 58,5´39,9. – [Б. 
ц.]. – [Б. т.].
Під художнім зображенням – підпис художника. 
На звороті плаката печатка – Dr. Karol Trawiński 
Lwów, ul. Akademicka, 17. 

Інв. № Пл. 3718
44. Żydowskie szczęście / [худож. невідомий]. – [Б. 
в.], [1925]. – Zakłady GraficzneA. Hegedüsа, Lwów. 
–98,7´68,2. – [Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 3848
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1926
45. ІІ Український ярмарок в Станиславові від 
3–7 жовтня 1926. Саля “Укр. Сокола”, Заходом Тов. 
Укр. Купців “Зоря” / [худож. невідомий]. – [Б. в.], 
[1926]. – [Б. д.]. – 100´68,2. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
Внизу справа кругла печатка: “Biblioteka W. B.”, на 
звороті овальна печатка: “Biblioteka Fundacyi W. 
Hr. Baworowskiego” і напис олівцем: “Dar wydaw-
ców (2 afisze) 1926. K. D. Nr: 5:054».

Інв. № Пл.4169
46. Львовъ – Полша. VI Международни Източни 
Панаиръ / худож. [Т. Gronowski]. – [Б. в.], 1926. 
– Zakład Litograficzny «Piller-Neumann», Lwów. – 
63´47,2. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На художньому зображенні – графічний знак сту-
дії художньої реклами «Плакат» (PLAKAT).

Інв. № Пл. 3781
47. Українське Кооперативне Свято року Божого 
1926 / худож. П. Х[олодний]. – [Б. в.], [1926]. – Ґра-
фічні заклади А. Геґедюса м. Львів. – 99,7´70. – [Б. 
ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – монограма ху-
дожника П.Х. Під зображенням зазначено літо-
графа А. Андрейчина. На звороті напис олівцем: 
“Dar Wydawсów 1926. K. D. Nr: 5.063.”

Інв. № Пл. 4167
48. Baczewski. Maison fondée en 1782. Lwów / 
[худож. невідомий]. – [Б. в.], 1926. – [Д. н.], Lwów. 
– 115´85,2. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення у правому ниж-
ньому куті: Lu-Can 1926.

Інв. № Пл. 4125
49. Lwów/ Lemberg/ Polen.VІ. Internationale Orien-
talske Messe / худож. [Т. Gronowski]. – [Б. в.], 1926. 
– Zakład Litograficzny «Piller-Neumann», Lwów. – 
126´95,1. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – монограма ху-
дожника TG, а також графічний знак студії ху-
дожньої реклами «Плакат» (PLAKAT). На звороті 
овальна печатка Biblioteka Fundacyi W. Hr. Ba-
worowskiego.

Інв. № Пл. 3818
50. Lvov-Polsko. VI Mezinarodni Vychodni Velethy / 
худож. [T. Gronowski]. – [Б. в.], 1926. – Zakład Lito-
graficzny «Piller-Neumann», Lwów. – 63,1´47,4. – [Б. 
ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 3745
51. Pierwsza Wystawa Przeciwgrużlica ... / худож. K. 
Olpiński. – [Б. в.], 1926. – Zakład Litograficzny «Pil-
ler-Neumann», Lwów. – 99,9´70. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис художника.

Інв. № Пл. 4067
52. Stosujcie nawozy pomocnicze Azotniak i sale-
tra … / худож. F. H. Wygrzywalski. – [Б. в.], 1926. 
– Druk. ofsetowy«Piller-Neumann», Lwów.– 100´70. 
– [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 3955
53. Wystawa Budowlana / [худож. невідомий]. – [Б. 
в.], 1926. –ZakładLitograficzny«Piller-Neumann», 
Lwów. – 96,5´69. – [Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 3849

54. VІ Międzynarodowe Targi Wschodnie we Lwo-
wie / худож. [T. Gronowski]. – [Б. в.], 1926. – Zakład 
Litograficzny «Piller-Neumann», Lwów.– 126´95,1. – 
[Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – монограма ху-
дожника TG, а також графічний знак студії ху-
дожньої реклами «Плакат» (PLAKAT). На звороті 
овальна печатка Biblioteka Fundacyi W. Hr. Bawo-
rowskiego танапис олівцем: «Darwydawców 1926: 3 
afiszeK. D. Nr. 5.052».

Інв. № Пл. 3817
1927

55. День Українського Спорту. Площа “Соко-
ла-Батька” при Cтрийській Рогачці / худож. П. 
Х[олодний]. – [Б. в.], [1927]. – Ґрафічні заклади А. 
Геґедюса, м. Львів. – 100,3´70,1. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – монограма ху-
дожника П.Х. Під зображенням зазначено літо-
графа А. Андрейчина. На звороті овальна печатка 
“Biblioteka FundacyiW. Hr. Baworowskiego” напис 
олівцем: “Dar Wydawnictwa 1927 K. D. Nr: 5257.”

Інв. № Пл. 4166
56. VII Foire Orientale Internationale, Lwów–Pologne 
/ худож. T. Gronowski. – Zakład Litograficzny «Piller-
Neumann», Lwów. – 94,8´63,2. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
Справа по середині: T. GRONOWSKI, зліва посе-
редині: графічний знак студії художньої реклами 
«Плакат» (PLAKAT).

Інв. № Пл. 4070
57. Jubileuszowe Uroczystości 60-lecia “Sokoła-Ma-
cierzy” we Lwowie / худож. Z. Rozwadowski? – Spół-
ka Akcyjna «Kartograf» I Wydawnictwo «Atlas» we 
Lwowie, 1927. – 100,2´70,2. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – монограма Z. 
R.У правому нижньому куті – PRZERYS, K. HANI-
SZEWSKI.

Інв. № Пл.4036
58. Ogólnopolska Wystawa Sportowa we Lwowie / 
худож. T. Gronowski. – [Б. в.], 1927. – Zakład Lito-
graficzny «Piller-Neumann», Lwów. – 95,1´63,1. – [Б. 
ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 4024
59. Spełnijcie obowiązek wobec sieroty. Związek 
Tow. Opieki nad Sierotami Żyd. Rzltej Polskiej / ху-
дож. H.-P. Mund. – [Б. в.], [1927]. – Zakład Lito-
graficzny Ignacego Jaegera, Lwów. – 103,3´70,2. – [Б. 
ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 4098
60. Wystawa Їvgosłowїańska grafїka. Urządza Liga 
polsko-jugosłowiańska oraz Тow. przyjaciół sztuk 
pięknych / худож. J. Tabaković. – [Б. в.], [1927]. – 
Drukarnia Ludowej Spółdzielni Towarzystwa Wydaw-
niczego. – 63,3´95,3. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
Під художнім зображенням напис олівцем – 
Tabaković. У правому нижньому куті – штамп дру-
карні із вказаною адресою та телефоном.

Інв. № Пл. № 3894
61. Za 1 Złoty dom mieszkalne, Аuto, Rower … / [ху-
дож. невідомий]. – [Б. в.], [1927]. – Zakłady Graficz-
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ne A. Hegedüsа, Lwów. – 67,9´99,1. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
Інв. № Пл. 4042

1928
62. Książka w Polsce Odrodzonej 1918—1928. Wy-
stawa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. 
Warszawa / худож. J. Tom. – [Б. в.], 1928. – Zakłady 
Graficzne Spółki Akcyjnej Książnica «Atlas», Lwów. 
– 99,9´71,8. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 4046
63. Wystawa Książki Hebrajskiej i Zabytków Sztu-
ki Żydowskiej / худож. H.-P. Mund. – [Б. в.], 1928. 
– Zakład Litograficzny Ignacego Jaegera, Lwów. – 
100,1´70,1. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
Під художнім зображенням – підпис художника.

Інв. № Пл. 4045
64. Wystawa Książki Lwowskiej od XVI do XIX wie-
ku. Lwów. Kamienica Czarna / худож. R. Mękicki. – 
[Б. в.], 1928. – Zakłady Graficzne «Karpalit» S. A., 
Lwów. – 92,3´59,8. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 4050
65. VIII Międzynarodowe Targi Wschodnie we Lwo-
wie / худож. [J. Petry-Przybylska]. – [Б. в.], 1928. – 
Druk ofsetowy «Piller-Neumann», Lwów. – 100,1´70. 
– [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – монограма ху-
дожниці.

Інв. № Пл. 4081
66. 8 Targi Wschodnie Lwów / худож. Amster(?). 
– [Б. в.], 1928. – Zakład Litograficzny «Piller-Neu-
mann», Lwów. – 95´63. – [Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 4080
67. II Marsz Zadwórzański, zawody piesze Zadwó-
rze–Lwów, 44 klm dnia 27. maja 1928 urządzane sta-
raniem Okręgu Lwowskiego Związku Strzeleckiego / 
F. Wygrzywalski. – [Б. в.], 1928. – Zakłady Graficzne 
A. Hegedüsа, Lwów. – 94,9´61,1. – [Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 3908
1929

68. Kalendarze 1929, Piller–Neumann / [худож. не-
відомий]. – [Б. в.], 1929. – Zakład Litograficzny «Pil-
ler-Neumann», Lwów. – 95,4´63,7. – [Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 3928
69. Międzynarodowy Wyścig Płaski we Lwowie na 
szosie Stryjskiej w niedzielę 25. sierpnia 1929 / ху-
дож.? Amster. – [Б. в.], 1929. – Litografja i druk A. 
Hegedüsа, Lwów. – 97,7´68. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 4014
70. Tydzień nauki сhodzenia / худож. Ż. Łyszyl (?). 
– [Б. в.], 1929. – Zakład Litograficzny «Piller-Neu-
mann», Lwów. – 100,1x70,1. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення: Inż. Ż. Łyszyl 26/
IХ 29.

Інв. № Пл. 4068
1930

71. Wystawa prac Z.Albinowskiej-Minkiewicz, A.
Czarnowskiej, М. Gawełkiewicz-Chybińskiej, A.Har-
land-Zajączkowskiej, J. Starzyńskiego,Tow. Przyj. 

Sztuk Pięknych, Lwów / [худож. невідомий]. – [Б. 
в.], [1930]. – Zakład Litograficzny «Piller-Neumann», 
Lwów. – 94,3´62,9. – [Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 4149
1931

72. Dziady Adama Mickiewicza (1832–1932) / [ху-
дож. невідомий]. – [Б. в.], 1932. – Zakład Litogra-
ficzny I. Jaegera, Lwów. – 65,6´50. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
Згадані особи: L. Schiller, A. Pronaszko, W. Horzyca.

Інв. № Пл. 3768
73. Wojewódzka Wystawa Rolnicza i Rejonalna w 
Tarnopolu / худож. S. Matusiak. – [Б. в.], 1931. – 
Zakład Litograficzny «Piller-Neumann», Lwów. – 
100´69,9. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – монограма ху-
дожника.

Інв. № Пл. 4069
1932

74. ХІІ Międzynarodowe Targi Wschodnie we Lwo-
wie / худож. J. Kieszkowski, E. Wierzbicki. – [Б. в.], 
1932. – Zakłady Graficzne A. Hegedüsа, Lwów. – 
114´84,1. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
Під художнім зображенням зліва внизу: PROJ.
KIESZKOWSKI, E. WIERZBICKI. 

Інв. № Пл. 4116
75. Święto Marjańskie Młodziży Szkolnej Boisko / 
худож. L. Tyrowicz. – [Б. в.], 1932. – Zakład Litogra-
ficzny «Piller-Neumann», Lwów. – 95´63. – [Б. ц.]. 
– [Б. т.].

Інв. № Пл. 4000
1933

76. Gazeta Poranna, Idąc jak zawsze z duchem 
czasu / худож. А.Gałus. – [Б. в.], [1933]. – Zakład 
Litograficzny I. Jaegerа, Lwów. – 100,1´67,1. – [Б. 
ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 3989
77. Czytaj książkę! Tydzień książki od 26-XI do 4-XII 
/ худож. M. Bylina. – [Б. в.], 1933. – Zakłady Graficz-
ne Spółki Akcyjnej Książnika Atlas, Lwów. – 70´49,6. 
– [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 3739
78. Zlot Sokoli dzielnicy małopolskiej we Lwowie / 
худож. K. Маnn.– [Б. в.], 1933. – Zakład Litograficz-
ny «Piller-Neumann», Lwów. – 99,6´69,9. – [Б. ц.]. 
– [Б. т.].
Під художнім зображенням – підпис художника.

Інв. № Пл. 4035
1934

79. XIV Międzynarodowe Targi Wschodnie we Lwo-
wie / [худож. невідомий]. – [Б. в.], 1934. – Zakłady 
Graficzne A. Hegedüsа, Lwów. – 114´84. – [Б. ц.]. – 
[Б. т.].

Інв. № Пл. 4118
1935

80. XV Międzynarodówe Targi wschodnie we Lwo-
wie / [худож. невідомий]. – [Б. в.], 1935. – Zakłady 
Graficzne A. Hegedüsа, Lwów. – 99,5´70. – [Б. ц.]. 
– [Б. т.].

Інв. № Пл. 3866
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81. Krajowe Zawody Szybowcowe. Liga Obrony Po-
wietrzanej i Przeciwgazowej „Ustjanowa” / худож. 
A. Pokiziak. – [Б. в.], 1935. – Druk ofsetowy «Piller-
-Neumann», Lwów. – 99,9´70,1. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. № 4010
82. Wystawa Obrony Lwowa 1918–1919 / [худож. 
невідомий]. – [Б. в.], 1935. – Zakład Litograficzny «Pil-
ler-Neumann», Lwów. – 94,2´54,5. – [Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 3911
1936

83. Ми пємо лише пастеризоване молоко Маслосо-
юзу / худож. В. Дядинюк. – [Б. в.], [1936]. – Ґрафічні 
заклади А. Геґедюса м. Львів. – 100,5´69,9. – [Б. ц.]. 
– [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 4165
84. Akademickie Ślubowania Jasnogórskie, Maj 1936 
/ худож. Ch. Klisz. – [Б. в.], 1936. – Druk. K. Doro-
szyńskiego. – 95,2´63,3. –[Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 3988
85. XVI Międzynarodowe Targi Wschodnie, Lwów 
1936 / [худож. невідомий]. – [Б. в.], 1936. – Zakłady 
Graficzne A. Hegedüsа, Lwów. – 100,5´70,1. – [Б. ц.]. 
– [Б. т.].

Інв. № Пл. 4091
86. My pijeme tylko pasteryzowane mleko “Masłoso-
juzu” / худож. W. Diadyniuk. – [Б. в.], 1936. – Zakłady 
Graficzne A. Hegedüsа, Lwów. – 100´70,3. – [Б. ц.]. 
– [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 3855
87. Ogólnokrajowa Wystawa “Nasze lasy i ocrona 
przyrody” / худож. I. Acedańska. – [Б. в.], 1936. – Druk 
ofsetowy «Piller-Neumann», Lwów. – 100,1´70,1. – 
[Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 4057
1937

88. XVII Międzynarodowe Targi Wschodnie, Lwow 
/ худож. N. Hoch? – [Б. в.], 1937. – ZakładyGra-
ficzneA. Hegedüsа, Lwów. – 100,1´70,3. – [Б. ц.]. 
– [Б. т.].
Під художнім зображенням внизу справа – PROJ. 
N. HOCH.

Інв. № Пл. 4079
Інв. № Пл. 3910 

89. Tydzień Szkoły Powszechnej 2–8.X.1937 / худож. 
I. Acedańska. – [Б. в.], 1937. – Druk. Urzędnicza, 
Lwów.– 83,9´57,9. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 3999
1938

90. Brzuchowice 1918–1938 Pokaz 20 letniej pracy 
i dorobku wsi / худож. невідомий. – [Б. в.], 1938. – 
Druk ofsetowy «Piller-Neumann», Lwów. – 95,4´64,3. 
– [Б. ц.]. – [Б. т.].

Інв. № Пл. 4066

91. Krajowa wystawa Lotnicza / худож. S. Bisanz.– 
[Б. в.], 1938. – Druk ofsetowy «Piller-Neumann», 
Lwów. – 94,8´62,8. – [Б. ц.]. – [Б. т.].
На тлі художнього зображення – підпис худож-
ника.

Інв. № Пл. 4004
92. XVІІI Międzynarodowe Targi Wschodnie we 
Lwowie / худож. M. Weiser? – [Б. в.], 1938. – Zakła-
dy Graficzne A. Hegedüsа, Lwów. – 100,1´70,3. – [Б. 
ц.]. – [Б. т.].
Під художнім зображенням внизу зліва – PROJ. M. 
WEISER.

Інв. № Пл. 4077
93. III Zlot Sokolstwa Dzielnicy Małopolskiej ku 
uczczeniu XX lecia obrony Lwowa 4, 5 i 6 czerwca 
1938 / худож. S. Bobiński. – [Б. в.], 1938. – Druk of-
setowy «Piller-Neumann», Lwów. – 94,9´62,9. – [Б. 
ц.]. – [Б. т.].
Під зображенням – підпис художника.

Інв. № Пл. 3909
1939

94. XIX Międzynarodowe Targi Wschodnie we Lwo-
wie / худож. M. Weiser? – [Б. в.], 1939. – Zakłady 
Graficzne A. Hegedüsа, Lwów. – 99,7´70,1. – [Б. ц.]. 
– [Б. т.].
Під художнім зображенням внизу зліва – PROJ. M. 
WEISER.

Інв. № Пл. 4078
95. XXVII Międzynarodowe Zawody Balonów Wol-
nych Gordon-Bennet Aeroklub Rzeczypospolitej / 
худож. Z. Acedański. – [Б. в.], 1939. – Druk ofse-
towy«Piller-Neumann», Lwów.– 99,9´70. – [Б. ц.]. 
– [Б. т.].
Під художнім зображенням – підпис художника.

Інв. № Пл. 4009
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У роботі продемонстровано посилення інтересу серед до-
слідників до поглибленого вивчення процесу формування монас-
тирями земельної власності. Продемонстровано співпрацю на-
уковців різних галузей наук, для більш детального аналізу цього 
питання. Структуровано й подано інформацію про документи 
датовані серединою XVII–XVIII ст., котрі дійшли до нашого 
часу в оригінальному вигляді, та зберігаються в архівних уста-
новах, а також їх більш пізні копії. Описано особливості цих 
документів, їх вагомість для подальших наукових досліджень, 
адже у ХVІІІ ст. чернігівський Борисоглібський монастир, як і 
решта монастирів володів великою кількістю різних маєтнос-
тей, котрі були вагомим джерелом матеріальних надходжень. 
Крім доходів у грошовому вигляді монастир отримував велику 
кількість продовольства для забезпечення потреб монастир-
ської братії та настоятелів. Про що свідчить відповідна ар-
хівна документація.

Ключові слова: Борисоглібський монастир, архівний до-
кумент, земельна власність, накопичення, економічна стабіль-
ність.

The article demonstrates a growing interest among researchers 
in meticulous study of the process of formation of land ownership by 
monasteries. The collaboration of scientists from various fields of 
science is demonstrated, for a more detailed analysis of this issue. 
Information on documents is structured and presented dated to the 
middle of the XVII–XVIII centuries, which have preserved to our 
time in their original form, and are stored in archival institutions, 

as well as their later copies. The features of these documents are 
described, their significance for further scientific research, because 
in the XVIII century Chernigov Borisoglіbsky monastery, like the rest 
of the monasteries, owned a large number of different possessions, 
which were an important source of material income. In addition to 
income in cash equivalent, the monastery received a large amount 
of food to provide the needs of the monastery brethren and priors. As 
evidenced by the relevant archival documentation.

Keywords: Borisoglіbsky monastery, archival document, land 
ownership, cumulation, economic stability.

Постановка проблеми. Чернігівський Бори-
соглібський монастир у XVII – XVIIІ ст. виступає 
не лише потужним осередками поширення якісної 
освіти та культурного розвитку, а й одним з най-
більших землевласників. Основа його земельної 
власності починає формуватись з XVII ст. [6, с. 73]. 
У XVIIІ ст. земельна власність монастиря постійно 
розширювався, оскільки доволі інтенсивно розви-
валось монастирське господарство, яке потребува-
ло залучення нових земельних площ. Цей процес 
активно тривав майже до кінця століття – до 1786 
року.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Історія церковного та монастирського землево-
лодіння досить докладно описана в роботах відо-
мих вітчизняних дослідників ХІХ-ХХ ст., зокрема 
у працях В. Борисенка, І. Бойка, В. Дядиченка, 
В. Модзолевського, О. Нестеренка, О. Пономарьо-
ва, Ф. Федоренка [4]. Перші наукові досліджен-
ня, спрямовані на з’ясування історії монастиря, 
пов’язані з ім’ям В. П. Коваленка. Він дослідив та 
опублікував невеликі матеріали присвячені історії 
обителі починаючи ще з часів Київської Русі. Піз-
ніше цю роботу продовжили І. Ситий та С. Горо-
бець котрі дослідили та опублікували Чернігівську 
переписну книгу датовану 1666 р., що стала дуже 
цінним документом із соціальної та економічної іс-
торії монастиря. У ній відображена інформація про 
земельну власність Борисоглібського монастиря на 
території Чернігівського полку [22]. Велику кіль-
кість невідомих раніше документів присвячених 
саме питанням земельних володінь та економіч-
ної стабільності Борисоглібського монастиря, за-
лучив до наукового обігу О. Тригуб [8]. Великий 
пласт документів йому вдалось віднайти в фондах 
Чернігівського обласного історичного архіву. Нові 
джерела присвячені земельній власності Чернігів-
ського кафедрального Борисоглібського монасти-
ря, були оприлюднені у збірнику наукових праць 
«Чернігівські старожитності» [23].

Мета роботи. Використовуючи величезний ма-
сив архівних матеріалів та накопичений пласт на-
уково-теоретичних досліджень висвітлити процес 
формування монастирем земельної власності та 
ефективність її використання відповідно до монас-
тирських потреб.

Виклад основного матеріалу. У період XVII-
XVIII ст. на території міста Чернігова фактично 
функціонують чотири православні монастирі: 
Свято-Успенський Єлецький, Свято Троїцько-Іл-
лінський, П’ятницький жіночий монастир та кафе-
дральний Борисоглібський. Саме Борисоглібський 
монастир є дуже цікавим об’єктом для наукових 
досліджень, як один з найстарших на теренах на-



99

Гілея Випуск 157ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

шої держави. Однак, незважаючи на це, залиша-
ється ще чимало прогалин у його історії. Зокрема, 
й питання накопичення монастирем потужної зе-
мельної бази. Це питання досі є одним з недостат-
ньо досліджених. Саме тому надзвичайно важливе 
значення має вивчення та аналіз уже відомих істо-
ричних джерел, та виявлення нових матеріалів. 

Дуже цінним історичним джерелом у висвіт-
ленні цього питання виступають такі документи як 
купчі та уступні записи датовані періодом XVIIІ ст. 
Хронологічно вони охоплюють період 1660 – 
1786 рр. Також наявне у монастиря майно можна 
прослідкувати в гетьманських універсалах, дарчих 
грамотах, обмінних та уступних записах, духовних 
заповітах приватних осіб.

Купчі та уступні записи – це різновид приват-
но-правових актів, що укладається між приватни-
ми особами, та закріплює вільне волевиявлення 
громадян та регулює їхні відносини. Це, перш за 
все записи описують та засвідчують процес купів-
лі-продажу, ці документи видавалися приватними 
особами. В них фіксувались майнові та фінансові 
питання. Будь які рішення за ними заносилися до 
офіційних книг (магістратських, ратушних, пол-
кових), це було зумовлено їх юридичною силою. 
Ці записи також засвідчують, що у разі продажу 
земельних володінь продавець передавав новому 
власнику і документи, пов’язані з правами на воло-
діння відчужуваними ділянками.

У купчому записі чернігівського полкового хо-
рунжого Петра Григоровича на продаж його двору 
з городом у м. Чернігові Чернігівському кафедраль-
ному Борисоглібському монастирю від 10 серпня 
1756 року міститься наступна інформація: «Чего в 
достоверие и для лутчой крепости и владения име-
ючиесь у меня продавцы на те двор, огород и садок 
урядовую купчою, да две неурядовые купчие: едну 
старинную жителя Буяницка Гришка 1716 апреля 
22, а другую жителя черниговского Ильи Устимен-
ка 1754 года в монастыр при сем вручаю» [13, арк. 
1зв]. У листі до Чернігівської полкової канцелярії 
архієрей Антоній Стаховський інформував, що: 
«коло дому архиерейского земля к западу и к полу-
дню вся скуплена у розних жилцев черніговских, 
что купчие являют» [8, с. 112]. Аналізуючи купчу 
священика з села Гучин Василя Янчевського, вда-
лося з’ясувати, що на продаж двору з жилими і гос-
подарськими спорудами у м. Чернігові Чернігів-
ському кафедральному Борисоглібському монасти-
рю, датованому 13 травня 1757 р. було записано: 
«При сем и купшой запис Андрея Григоровича Ча-
ленка партикулярной на оный двор по которому я 
досель спокойно и от кого либо безпрепятственно 
тем двором владел, катедре вручаю» [12, арк. 1зв].

Деякі купчі записи окрім всієї супровідної ін-
формації містили у своєму складі іще і окремі 
приписки, де власник виступав гарантом того, що 
зазначена ділянка не закладена, не переходить но-
вому власнику за заповітом, не продана іншим по-
купцям, а куплена земля «чиста» для нового влас-
ника, тобто ділянка вільна від будь-яких зовнішніх 
зобов’язань. Так, у тому ж таки купчому записі 
чернігівського полкового хорунжого Петра Григо-

ровича міститься такий вислів: «Я, нижей подпи-
савшийся, во всякий суд и право признаю то, что 
з доброй моей воли двор мой з двома огородами 
и сад ... мне по купле урядовой правилно достав-
шийся, и мною владенный, непенный и никому не-
заведенный». Якщо стається так, що довкола зазна-
ченої ділянки виникали якісь суперечливі питання, 
то в такому випадку власники повинні були зняти 
всі претензії (виплатити заставу, анулювати купчий 
запис через суд, то що). Зокрема, в одному з купчих 
записів зазначається: «Буди бы же над чаяние хто 
к тому двору с огородом и садком возымел впредь 
какую претенсию и на катедру учал турбовать, то 
я же и наследники мои должны будем, недопуская 
катедры ни до каких и малейших убытков, своим 
коштом во всяком суде и права от того турбатора 
обороняти и обстоевать» [11, арк. 1-1зв].

В купчому записі священика Василя Артем’єва 
про продаж шинкового церковного двору на ко-
ристь чернігівського кафедрального Борисогліб-
ського монастиря від 5 липня 1754 р. міститься 
така інформація: «Имеючиеся при церкви нашей 
на тот церковный двор старинные крепости по ко-
торым крепостям и церковь наша тем двором вла-
дела, а именно: 1. выпись с книг меских права май-
деборского ратуша Черниговской от Ивана Мат-
веевича Козляницы – бурмистра Черниговского 
– Якову Евфимовичу Лизогубу товаришеви полку 
Черниговского в 1696 году августа 4 дня данную, а 
от него Якова Лизогуба на церковь нашу уступлен-
ную. 2. Аттестацию магистрата Черниговского мне 
священнику той Воздвиженской церкви Василию 
... при сем нашем купчем записе на спокойное и 
безпрепятственное означенным двором оной кате-
дре владение, в оную катедру отдали року и дня 
вышеписанного» [14, арк. 1-1зв].

При оформленні цих документів найчастіше за-
прошували найбільш авторитетних представників 
громади, котрі могли б підтвердити достовірність 
укладеної угоди у випадку, якщо виникала потреба 
звертатись до суду для вирішення будь-яких спір-
них питань.

Дуже рідко зустрічається серед купчих та уступ-
них записів продаж земельної власності за дору-
ченням продавця. Так, в уступному записі, даному 
Чернігівському кафедральному Борисоглібському 
монастирю монахом Ісаєю Єнько на «пляц» з са-
дом у Чернігові 15 вересня 1733 р. зазначено: «К 
сему уступному писму вместо отца моего монаха 
Исаи Еремеевича Енка за болезню его с повеления 
его сын его же Григорий Енко месчанин чернигов-
ский руку приложил» [17, арк. 1зв]. В іншому до-
кументі вдови священика Євдокії Петрової на двір 
з садом у Чернігові проданий нею Чернігівському 
кафедральному Борисоглібському монастирю 28 
березня 1734 р. мова йде про наступне: «К сему 
запису упросилась о подписе руки за себе Косму 
Крестореза. Вместо Евдокии Петровой удовствую-
щой попадьи Покровской, а по ея прошению Кузма 
Григориев Кресторез житель черниговский руку 
приложил» [18, арк. 1зв].

Таким чином, у вийнятових випадках угоду за 
дорученням продавця могла підписувати його дові-
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рена особа, хоча найчастіше в документах зазнача-
ється прізвище саме продавця. Для врегулювання 
більш складних земельних питань використову-
валась інша форма договорів - використовувалися 
уступні записи. Особливістю останніх є те, що у 
них приватна особа добровільно і свідомо уступає, 
тобто передає на користь нового власника свої зе-
мельні володіння. Прикладом цього може слугу-
вати уступний запис, даний Чернігівському кафе-
дральному Борисоглібському монастирю монахом 
Ісаєю Єнько де міститься таке розпорядження: 
«Ныне оной вышевыраженной пляц з садом и ого-
родом з доброй моей воли ради поминовения роди-
телей моих и меня, на катедралный Борисоглебов-
ский черниговский монастырь во вечное владение, 
ясне в Богу преосвященному господину Иродиону 
Жураковскому епископу Черниговскому и Новго-
род Северскому сим моим писанием уступил» [19, 
арк. 1-1зв].

За своєю структурою уступний запис іден-
тичний купчому запису. Зазвичай він складався з 
тих же основних частин, що і купчий запис. При-
кладом може слугувати «Уступний запис на двір 
з городом, даний Чернігівському кафедральному 
Борисоглібському монастирю його підданим Єфи-
мом П’ятаком з синами у грудні 1702 р.», що роз-
починається такою інтитуляцією: «Я, Ефим П’ятак, 
подданный архиерейский, з сынами моими Хомою 
и Павлом». Далі йде диспозиція, яка детально за-
свідчує обставини справи: «чинимо ведомо сим 
нашим письмом добровольным и равною мерою 
непримушным, иже мы двор наш з огородом як 
же лежачий помеж архиерейского двору и церкви 
попустылись мо уволив в вечную ко двору архи-
епископскому в владение их монастыру катедры 
Черниговской вечными часы, отрекаемся сами, 
жены и потомки, приятели наши близкие и дале-
кие, за который тот двор наш примаем себе двор, 
купленный от честного господина отца Ипполита 
старосты ушинского на сей час будучого, он купил 
нам двор у Леска Сидоренка – жителя ушинского 
за пенную сумму коп за десять».

Завершальним елементом цього документа є 
перелік свідків та урядовців, котрі були присутні-
ми при укладанні угоди: «Писано сие письмо при 
людях честных и веры годных: при честному го-
сподину отцу Феодору священнику Ушинскому и 
Троцку Просянику Крышню и для лучшего досто-
верия сами своими руками кресты поклялися при 
Михайлу – войту ушинскому и при Леску Сидо-
ренку и прочими людьми будучими на тот час року 
и дня вышенаписанного».

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Завдяки наявності актових документів 
можна стверджувати, що монастирські землеволо-
діння почали процес свого активного формування 
з XVII ст. та продовжували формуватися впродовж 
XVIII ст. В 1786 р. згідно з указом імператриці Ка-
терини ІІ, було проведено секуляризацію церков-
них та монастирських земель та маєтностей. Всі 
території монастирське майно були передані до ка-
зенного відомства [5, с. 100-102]. В наслідок таких 
рішень, монастир, котрий був одним з потужних 

землевласників, фактично було приречено на за-
непад та ліквідацію. Територія монастиря, розта-
шованого у самому центрі міста, потрапляє під пе-
репланування, внаслідок якого монастир перестає 
існувати як цілісний комплекс. Аналіз архівних 
джерел з історії земельної власності Чернігівсько-
го кафедрального Борисоглібського монастиря ще 
раз дає змогу переконатись у тому, що іще чимало 
важливої та актуальної інформації з історії монас-
тиря, яка дозволяє відтворити повну картину його 
розвитку, потребує подальшого дослідження та за-
провадження до наукового обігу.
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У статті здійснено історіографічний огляд праць, при-
свячених громадсько-політичній діяльності визначної постаті 
українського національно-визвольного і світового антибіль-
шовицького руху Я. Стецько у контексті етнокультурних, 
державотворчих та націєтворчих процесів в Україні на зламі 
ХХ–ХХI ст. Виділено два умовні періоди досліджень життя 
та діяльності Я. Стецько – діаспорний (1944–1991) та укра-
їнський (1991–2020). На основі широкого та різноманітного 
історіографічного огляду систематизовано праці про жит-
тєвий та творчий шлях і проаналізовано доступну базу дослі-
джень про Я. Стецько, виявлено малодосліджені моменти та 
проаналізовано портрет і доповнено її образ як українського 
політика-міжнародника. Опрацьовано праці про Я. Стецько за 
хронологічно-проблемним принципом та окреслено основні на-
прямки дослідження її громадсько-політичної діяльності, роз-
крито її вплив на побудову вектору державної етнокультурної 
політики на основі української національної ідеї, що була вті-
лена в ідеології та державницької діяльності Конгресу Укра-
їнських Націоналістів. Актуалізовано історіографічні знання 
про цю видатну громадсько-політичну діячку та переосмисле-
но її роль у розвитку поміркованого українського національного 
парламентаризму. Підсумовуючи проаналізовані праці, можна 
стверджувати, що вони є переважно публіцистичними, на-
уково-популярними та мемуарними. Виявлено, що етнокуль-
турна, державотворча, націєтворча та громадсько-політична 
діяльність Я. Стецько потребує фахового наукового аналізу. 
З’ясовано, що деякі дослідники оцінювали її діяльність раціо-
нально і комплексно, дехто щиро та емоційно, проте усі вони 
переконані, що лише завдяки своїм чеснотам, таланту та жер-
товній праці їй вдалося таки стати відомою громадсько-полі-
тичною, державно-політичною та культурно-просвітницькою 
діячкою та зробити значний внесок у перебіг етнокультурних, 
державотворчих та націєтворчих процесів, що відбувалися в 
Україні у період від середини 80-х років ХХ ст. до початку 2000-
х років ХХI ст.

Ключові слова: Україна; українці; етнокультурні, дер-
жавотворчі, націєтворчі процеси; історіографічний дискурс, 
Ярослава Стецько.

The article provides a historiographical review of works 
devoted to the socio-political activities of a prominent figure of the 
Ukrainian national liberation and world Anti-Bolshevik movement 
Ya. Stetsko in the context of ethnocultural, state-building and nation-
building processes in Ukraine at the turn of XX-XXI centuries. There 
are two conditional periods of research on the life and work of 
Ya. Stetsko – diasporic (1944–1991) and Ukrainian (1991–2020). 

On the basis of a wide and diverse historiographical review, works 
on the life and creative path are systematized and the available base 
of research on Ya. Stetsko is analyzed, little-studied moments are 
revealed and the portrait is analyzed and her image as a Ukrainian 
international politician is supplemented. Works on Ya. Stetsko on 
the chronological-problematic principle are studied and the main 
directions of research of its social and political activity are outlined, 
its influence on construction of a vector of the state ethnocultural 
policy on the basis of the Ukrainian national idea which was 
embodied in ideology and state activity of the Congress of Ukrainian 
Nationalists. Historiographical knowledge about this outstanding 
public and political figure has been updated and her role in the 
development of moderate Ukrainian national parliamentarism has 
been reconsidered. Summarizing the analyzed works, it can be argued 
that they are mainly journalistic, popular science and memoirs. It 
was found that ethnocultural, state-building, nation-building and 
socio-political activity of Ya. Stetsko needs professional scientific 
analysis. It was found that some researchers evaluated her work 
rationally and comprehensively, some sincerely and emotionally, 
but all of them are convinced that only thanks to her virtues, talent 
and sacrificial work she managed to become famous socio-political, 
political and cultural-educational. activist and make a significant 
contribution to the course of ethnocultural, state-building and 
nation-building processes that took place in Ukraine in the period 
from the mid-80s of the XX century. to the early 2000s of the XXI 
century.

Keywords: Ukraine; Ukrainians; ethnocultural, state-building, 
nation-building processes; historiographical discourse, Yaroslava 
Stetsko.

14 травня 2020 року в Україні було відзначено 
100-літній ювілей з дня народження видатної укра-
їнської діячки світового національно-визвольного 
та антибільшовицького руху Ярослави Стецько 
(14.05.1920–12.03.2003). З метою вшанування 
пам’яті хочеться вкотре привернути увагу до жит-
тєвого шляху й громадсько-політичної діяльності 
та згадати про її особистий внесок у етнополітич-
ну та етнонаціональну боротьбу в умовах склад-
них трансформаційних процесів в Україні та сві-
ті. Життєвий шлях та діяльність, незламна віра та 
сила духу цієї простої талановитої української жін-
ки є справжнім прикладом боротьби за збереження 
національних та державних цінностей та держав-
ницької позиції за допомогою самопожертви, само-
реалізації й політичної волі, прикладом самовідда-
ного служіння Україні та заслуговує популяризації 
знань про неї.

Я. Стецько (у дівоцтві – Анна-Євгенія Йосипів-
на Музика, псевдо – Слава Стецько) – відома укра-
їнська державно-політична, громадсько-політична 
та культурно-просвітницька діячка діаспори, яка, 
провівши частину життя в еміграційному політич-
ному середовищі, сприяла розвиткові революцій-
ної ідеології Організації Українських Націоналіс-
тів (ОУН), пропагуючи й обстоюючи ідею україн-
ської незалежності, а після повернення до України 
зробила значний внесок у її становлення та розви-
ток. ОУН була тією громадсько-політичною орга-
нізацією, що організувала зовнішньо-політичну 
і дипломатичну роботу за сприяння Антибільшо-
вицького Блоку Народів (АБН), Європейської Ради 
за Свободу (ЄРС) та Всесвітньої Антикомуністич-
ної Ліги (ВАКЛ). Під керівництвом Я. Стецька, а 
згодом Слави Стецько були налагоджені контакти 
з політичними організаціями й урядами країн, що 
сприяли розбудові української державності.

Свою діяльність вона починала в Юнацькому 
гурті ОУН у 1938 р., згодом вчителювала, навчала 
дітей українській мові та літературі, фольклору й 
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культурним традиціям, виконувала обов’язки ди-
ректора школи, перед початком німецько-радян-
ської війни перейшла у підпілля, брала активну 
участь у створенні мережі Українського Червоно-
го Хреста для УПА, входила до реферантури за-
кордонної політичної розвідки ОУН, наприкінці 
1960 р. увійшла до складу Президії Всесвітньої Ан-
тикомуністичної Ліги (ВАКЛ) та буда постійною 
делегаткою у Європейській Лізі Свободи (ЄЛС), з 
1968 р. входила до складу Проводу ОУН, керува-
ла сектором зовнішньої політики, згодом була об-
рана Головою Проводу ОУН (р) (1991–2001) [10]. 
У 1985 р. стала віцепрезиденткою, а з наступного 
року – Президенткою міжнародної організації Ан-
тибільшовицький Блок Народів (АБН) (1986–1996) 
[18]. У 1992 р. заснувала та очолила Конгрес Укра-
їнських Націоналістів (КУН) (1992–2003). Була на-
родною депутаткою України протягом трьох скли-
кань (1997, 1998, 2002), займалася значною благо-
дійною діяльністю [8; 16]. Вона вкладала всю свою 
інтелектуальну потугу та творчу наснагу у працю в 
націоналістичних громадських, партійних та дер-
жавних владних організаціях.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, 
що вперше було проведено історіографічний огляд 
та аналіз вітчизняних досліджень про громадсько-
політичну діяльність Я. Стецько в контексті етно-
культурних, державотворчих та націєтворчих про-
цесів в Україні на зламі ХХ–ХХІ ст.

Метою дослідження є історіографічний огляд 
праць про Я. Стецько як громадсько-політичну ді-
ячку та аналіз і оцінка її впливу на становлення і 
розвиток етнокультурних, державотворчих та наці-
єтворчих процесів в Україні у другій половині ХХ 
– початку ХХІ століть.

Завдання – опрацювати праці про Я. Стецько за 
хронологічно-проблемним принципом та окресли-
ти основні напрямки дослідження її громадсько-
політичної діяльності, розкрити вплив на побудо-
ву вектору державної етнокультурної політики на 
основі української національної ідеї, актуалізувати 
знання про цю видатну громадсько-політичну ді-
ячку та переосмислити її роль у розвитку україн-
ського національного парламентаризму.

Можна виділити такі умовні періоди дослі-
джень життя та діяльності Я. Стецько: перший – 
діаспорний (емігрантський) (1944–1991), другий 
– український (1991–2020).

Діаспорний період досліджень характеризу-
ється наявністю невеликої кількості праць про неї 
як про діяча ОУН, АБН та ВАКЛ. Про це свідчать 
документи та ідеологічні видання цих організацій, 
матеріали міжнародних конференцій тощо. Істо-
ричні документи діяльності вищезгаданих орга-
нізацій є архівними джерелами, в яких міститься 
інформація про особистий внесок Я. Стецько у їх 
діяльність. Особливістю цього періоду є те, що ко-
ротка інформація про діяльність Я. Стецько була 
опублікована у багатьох повідомленнях у газетах 
і журналах, присвячених функціонуванню укра-
їнських націоналістичних організацій у контексті 
антикомуністичної та антирадянської боротьби. 
Інформація про цей період її життя та діяльності 

міститься у замітках іншомовних новинних та на-
уково-популярних виданнях та ще потребує дослі-
дження.

Ряд статей про Я. Стецько як про громадсько-
політичну і державну діячку української діаспори 
опубліковано у різних енциклопедичних виданнях. 
Одна із перших статей енциклопедичного характе-
ру про Я. Стецько була опублікована за кордоном 
у радянський час, коли вона перебувала у емігра-
ції, зокрема у словниковій частині «Енциклопедії 
українознавства» (1973). Це було унікальне украї-
номовне видання про українців, що публікувалося 
протягом 1940–1990-х років під егідою Наукового 
товариства імені Тараса Шевченка у Європі. Ін-
формацію про Я. Стецько було подано дуже корот-
ко, одним абзацом про те, що Стецько Слава Анна 
(дата народження невідома, 1920) – це діячка ОУН 
та АБН і журналістка, родом з Тернопільщини, дру-
жина Я. Стецька; з 1944 на еміґрації, членкиня ЦК 
АБН, головна редакторка «ABN – Correspondence» 
(з 1948) і квартальника «Ukrainian Review» та різ-
них видань АБН, організаторка конференцій АБН 
й учасниця міжнародних антикомуністичних кон-
гресів, співорганізаторка Європейської Ради Сво-
боди; членкиня Центральної Управи СУМ (1948 
– 1953), з 1968 – керівниця сектора зовнішньої по-
літики Проводу ОУН (р) [20].

Варто зазначити, що окремих наукових статей, 
присвячених Я. Стецько знайти не вдалося. Ко-
роткі інформативні повідомлення, присвячені зна-
ковим подіям її життя були опубліковані Україн-
ською Центральною Інформаційною Службою та 
Прес Бюро АБН у офіційних друкованих виданнях 
ОУН (б) – «Визвольний шлях», «Шлях Перемоги» 
та ін.

Український період появи праць про неї роз-
почався відразу після її повернення до незалеж-
ної України. Почали з’являтися дослідження про 
діяльності її чоловіка Я. Стецька як видатного 
українця, революціонера та громадсько-політично-
го діяча. У цих працях Я. Стецько згадувалася як 
його референтка, помічниця та дружина, редактор-
ка часопису АБН, фахова перекладачка, організа-
торка міжнародних зустрічей та ін. Про неї як про 
державно-політичну та громадсько-політичну ді-
ячку згадано було мало. Адже активну самостійну 
громадсько-політичну діяльність вона продовжила 
вже після його смерті.

Уже на початку 2000-х про Я. Стецько почали 
писати як про очільницю міжнародних антибіль-
шовицьких та українських націоналістичних орга-
нізацій, зокрема АБН, ОУН та КУН, а також член-
киню українського парламенту та міжнародного 
комітету зав’язків з діаспорою, українську парла-
ментську та культурно-просвітницьку діячку і т. ін.

Ґрунтовні індивідуальні та колективні дослі-
дження монографічного характеру, присвячені 
Я. Стецько, з’явилися вже після її спочину. Архів-
ні матеріали для підготовки науково-популярних 
статей про неї почали активно використовуватися 
передусім членами ОУН та КУН, що мали до них 
доступ, або тими, хто близько співпрацював з нею 
– колегами, депутатами, журналістами та ін. Світ-
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лій пам’яті останньої «вічної революціонерки» 
та народного депутата присвятили свої спогади, 
інтерв’ю, замітки та матеріали багато громадських 
та державних діячів, що були опубліковані в різ-
них українських газетах та журналах. Більшість 
дослідників представляли діяльність Я. Стецько 
застосовуючи комплексний біографічний та істо-
рико-хронологічний методи дослідження. Загалом 
дослідження українського періоду її діяльності 
можна вважати такими, що найяскравіше пред-
ставляють її особистий внесок у розвиток україн-
ської державності та поміркованого українського 
парламентаризму.

Т. Батенко у щоденній львівській Інтернет-га-
зеті «Поступ» опублікував статтю, приурочену 
80-річному ювілею з дня народження Я. Стецько 
«Вічна революціонерка» (2000), де проаналізував 
її діяльність як народного депутата України та міс-
це у політичному середовище незалежної Украї-
ни. Багато уваги присвятив основним моментам її 
участі та ролі у тогочасній політичній боротьбі [1].

Також біографічні дані про неї були включені 
до низки біографічних видань, зокрема, біографіч-
ного енциклопедичного словника «Жінки Украї-
ни» (2001) [22], довідника з історії України за за-
гального редакцією І. Підкови, Р. Шуста (2001) [3], 
біографічного щорічника «Імена України» (2002) 
[23] та ін. У цих замітка коротко подано біографіч-
ні нариси її життя та діяльності.

Лише після спочину Я. Стецько відбувся сплеск 
зацікавленості її внеском у розбудову української 
політичної нації та національної держави. Їй як 
народній депутатці України та Голові Конгресу 
Українських Націоналістів було присвячено стат-
тю В. Кульової «Нам усім не вистачатиме Вас, пані 
Славо!» («Голос України», 2003, від 15 березня) 
[7]. Через рік з’явились статті-спогади В. Кульо-
вої [6] та О. Силина [14], присвячені її пам’яті як 
людини високої жертовності, видатній парламент-
ській та державно-політичну діячці.

Одним із перших науковий підхід для дослі-
дженні життя та діяльності Я. Стецько застосував 
В. Сніжко у праці «Для нас усіх вона була… пані 
Слава» («Українознавство», 2003) [19]. Автор емо-
ційно, проте дуже детально та комплексно згадує 
у своїх працях про Я. Стецько, адже він 10 років 
працював разом із нею, зокрема був її помічником 
та референтом з питань науки. Загалом Я. Стець-
ко підтримувала діяльність багатьох літературних, 
науково-освітніх, літературно-просвітницьких та 
інших товариств, зокрема й Науково-дослідного 
інституту українознавства. Особливістю аналізу її 
діяльності у його статті є те, що він описав свої спо-
гади про роботу з нею, її внесок у розвиток украї-
нознавства та культурно-просвітницьку діяльність, 
що сприяла творенню української політичної нації 
та збереженню української самобутності.

У довідково-біографічних виданнях теж пода-
валася коротка інформація про її депутатську та 
дипломатичну діяльність. У 2004 р. вийшло видан-
ня Української дипломатичної енциклопедії у 2 то-
мах, присвячене 60 річниці Інституту міжнародних 
відносин та 170 річному ювілею КНУ ім. Тараса 

Шевченка. До другого тому цього видання було 
включено статтю енциклопедичного характеру 
В. Головченко «Стецько (дівоче прізвище – Му-
зика) Ярослава Йосипівна» (2004) [2]. Стаття про 
неї як про видатну громадсько-політичну діячку 
було оприлюднено також у довідниках «Хто є хто 
на Тернопільщині. Видатні земляки» (2004) [21] та 
«Українська жінка у визвольній боротьбі (1940–
1950 рр.)» (2006) [26].

У виданні «Українські вісники» (2008) опри-
люднено статтю Н. Позняк «Політика з обличчям 
Жінки» про Я. Стецько як про громадсько-полі-
тичну діячку, яка зробила значний внесок у націо-
нально-визвольну боротьбу українського народу за 
незалежність та етнічну самоідентифікацію. Вона 
складається із коротких ессе, у яких згадані осно-
вні віхи її життя, зокрема про те, як вона у 18 ро-
ків стала активною членкинею ОУН, про її викла-
дацьку діяльність та підпільну роботу, про зустріч 
із чоловіком та спільну революційну діяльність та 
антирадянську пропаганду в діаспорі, діяльність в 
АБН, редакторську діяльність та роботу над часо-
писом «АБН Кореспонденс» спочатку в діаспорі, а 
згодом і в Україні [11].

Л. Романишин у своїй статті «Ярослава Стець-
ко: життя і діяльність» (2008) проаналізувала осно-
вні віхи життя та діяльності Я. Стецько застосу-
вавши біографічний науковий підхід. Дослідниця 
зазначила, що важливим та виваженим було також 
рішення Я. Стецько створити політичний блок 
«Наша Україна», що згодом став блоком Віктора 
Ющенка «Наша Україна» та переміг на президент-
ських виборах. Це рішення далося нелегко, проте 
спрацювало виграшно. Також вагомим внеском 
Я. Стецько у розвиток та підтримку міжнародних 
відносин. Адже вона мала зв’язки за кордоном, і 
це допомагало їй у роботі в Комітеті Верховної 
Ради з закордонних справ. Вона також була голо-
вою Комісії зі зав’язків з українською еміграцією 
[13, с. 221].

Фрагменти як дитячих юнацьких років її життя, 
так і свідчення про становлення її як державно-по-
літичної, громадсько-політичної та культурно-про-
світницької діячки можна знайти в унікальній кни-
зі-спогадах сучасників «Слава Стецько – донька 
української нації. Спогади сучасників» (2011) в 
упорядкуванні М. Чепіжко та В. Чепіжко Ця пра-
ця була видана у 20 річницю з Дня Незалежнос-
ті Української Держави та 70 річницю з дня про-
голошення Акту незалежності у Львові та стала 
справжньою антологією, складеною зі спогадів 
відомих в Україні й світі науковців, політичних та 
громадських діячів, письменників, журналістів, 
військових та інших людей про Я. Стецько. Здо-
буття незалежності повернуло Я. Стецько Україні 
й Україну Я. Стецько, все, до чого вона доклада-
ла всіх зусиль, адже частину життя вона боролася 
за українську державну незалежність на чужині, 
іншу частину життя вона вже на батьківщині про-
довжувала наполегливу працю у складних умовах 
та нових історичних обставинах. Саме періоду її 
громадсько-політичної діяльності з 1990-х до по-
чатку 2000-х років присвячена ця книга. У ній зі-
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брано спомини І. Губки, М. Базелюк, М. Білого, 
Л. Брацюнь, С. Жижка, О. Каменюка, Б. Кожина, 
П. Кононенка, Р. Круцика, Є. Лупакова, М. Магаса, 
Л. Максимець, Є. Марчука, В. Овчарука, В. Огриз-
ка, Д. Павличка, В. Проценка, В. Рога, В. Сергій-
чука, О. Скіпальського, В. Сніжка, В. Ткача та 
О. Чешкова для увіковічнення пам’яті видатної 
українки. Спогади про дитячі роки Я. Стецько та 
те, як вони вплинули на становлення її особистості 
у своїх інтерв’ю та статтях також згадують племін-
ниця Л. Брацюнь та її чоловік – нинішній Голова 
КУН С. Брацюнь. Л. Брацюнь описує дитячі спо-
гади Я. Стецько особливо емоційно. Важливість 
цієї праці полягає у тому, що всі автори спогадів 
намагались цікаво, справедливо та реалістично 
передати свої думки і враження, отримані під час 
зустрічей чи співпраці з Я. Стецько. Книга допо-
внена фото В. Саквука, Є. Власова, М. Лісового та 
із власних архівів авторів. Це мемуарне видання 
стало можливим завдяки авторам проекту, а та-
кож за сприяння О. Слободяна, М. Вараницького, 
О. Герасим’юк, Б. Тарасюка, Є. Марчука та ін. [16].

Про діяльність Я. Стецько в АБН йдеться у 
статтях та виступах Заслуженого журналіста Укра-
їни, Голови Українського комітету АБН у 90-х 
роках М. Базелюк. Вона була головним редакто-
ром відомих газет «Шлях перемоги», журналу 
«Свобода народів», працювала безпосередньо в 
т.зв. «гарячих точках» Нагірному Карабасі, Чеч-
ні, Придністров’ї. Зокрема, М. Базелюк у своїй 
статті «Пасіонарія свободи» аналізує діяльність 
Я. Стецько у 90-х роках ХХ ст. переважно як Пре-
зидента АБН (1986–1996) [16, с. 33–48]. У 1996 р. 
АБН оголосив про саморозпуск, оскільки основна 
мета діяльності організації була досягнута. Ви-
ступаючи в Українському кризовому медіа-центрі 
в Києві 19.04.2016 р. М. Базелюк підкреслила, що 
якби зараз АБН працював у тому ж вимірі, на тому 
ж рівні, який був під керівництвом Я. Стецько, то 
не було б проблем з інформаційною безпекою, де-
зінформацією подій в Україні, які є наразі [25].

Колективна науково-публіцистична моногра-
фія «Вірна дочка України. Слава Стецько: життє-
пис у боротьбі» підготована колективом авторів 
Б. Мельничук, М. Сагайдак та В. Уніят і опублі-
кована теж у 2011 р. У цьому книжковому виданні 
на основі архівних документів, інтерв’ю, спогадів 
та інших матеріалів вперше було висвітлено жит-
тєвий шлях видатної уродженки Тернопільщини, 
дитячі та юнацькі роки, початок діяльності в ОУН 
та підпільної боротьби за збереження української 
державності, діаспорний період та повернення в 
Україну. Автори, спираючись на документальні 
дані, зокрема, наголошують, що Я. Стецько своєю 
діяльністю сприяла розвитку політичної думки в 
діаспорі, на зустрічах із лідерами ряду держав сві-
ту пропагувала і відстоювала ідею української са-
мостійності (зокрема, зустрічі з лідером Тайваню 
Чан Кай-Ші, президентами США Дж. Картером, 
Р. Рейганом, президентом Філіпін Ф. Маркосом та 
ін.) [8, с. 36]. Крім цього, у книзі підкреслено, що 
великим досягненням Я. Стецько є те, що за іні-
ціативи ОУН (б) 10 лютого 2001 р. було створено 

всеукраїнську громадську організацію Молодіж-
ний Конгрес Українських Націоналістів (нині – 
Молодіжний націоналістичний Конгрес). Її очолив 
В. Рог (2001-2003) автор, редактор газети ОУН (б) 
«Шлях перемоги». Молодь МНК брали участь у 
масових народних протестах акції «Україна без 
Кучми» (2001), під час місцевих виборів потра-
пили до місцевих рад різних рівнів (2002) і таким 
чином ОУН через свою молодіжну організацію 
мала вплив на державотворчі, державно-політич-
ні процеси та формування громадсько-політичної 
думки на початку 2000 рр. в Україні [8, с. 64]. Як 
стверджують автори книги, одним із вирішальних 
кроків Я. Стецько, яка, будучи парламентською 
діячкою-патріоткою із прагматичними далеко-
глядними поглядами та розуміючи необхідність 
об’єднання всіх національно-демократичних сил в 
Україні, у 1999 р. зініціювала приєднання КУН до 
блоку НРУ-ПРП (Народного Руху України та Пар-
тії Реформи і Порядок), а також створення у Вер-
ховній раді України фракції «Реформи – Конгрес», 
що згодом призвело до створення у Верховній Раді 
України коаліції демократичних сил та підписан-
ня Угоди про створення виборчого блоку Віктора 
Ющенка «Наша Україна» [8, с. 69-70].

Дуже важливими для розкриття історичної 
правди про життя та діяльність українських емі-
грантів та загалом формування ставлення до т.зв. 
«українського буржуазного націоналізму» є спога-
ди відомого державного діяча колишнього прем’єр-
міністра (06.03.1995–27.05.1996) та міністра обо-
рони України (25.06.2003–23.09.2004), колишньо-
го Голови Служби безпеки України (06.11.1991–
12.07.1994) Є. Марчука. Ці матеріали під назвою 
«Слава Стецько – патріот-реаліст змогла зрозуміти 
реалії життя» (2011) [17] були опубліковані у книзі 
«Слава Стецько – донька української нації. Спо-
гади сучасників», а також на сайті газети «День» 
№43 (12.03) 2018 р. Працюючи у розвідці, Є. Мар-
чук мав доступ майже до всієї періодичної пре-
си української еміграції, газет «Свобода», «Гомін 
України», «Шлях перемоги»; офіційного видання 
ОУН (р) журналу «Визвольний шлях» (Лондон), 
журналу «Сучасність» (Мюнхен); «Енциклопедії 
українознавства» Українського вільного універ-
ситету (УВУ) і мав можливість ознайомитися з 
великою кількістю мемуарів учасників національ-
но-визвольної боротьби. Так він уперше дізнався 
про значущість подружжя Стецько та їхню видатну 
роль у здобутті Україною незалежності. У закри-
тих документах КДБ СРСР і УРСР вони подавало-
ся як найлютіші вороги Радянської влади на рівні 
таких запеклих борців із комунізмом, як С. Банде-
ра, Р. Шухевич та інші. У закритій літературі КДБ 
і його інструктивних документах АБН подавався 
як чи не найстрашніший ворог СРСР, бо стояв не 
лише на чолі так званих «українських буржуазних 
націоналістів», а й був в авангарді світового анти-
більшовизму. Ознайомлення із цим величезним 
архівом секретної інформації значною мірою допо-
могло під час роботи в управлінні КДБ УРСР, куди 
він був переведений із розвідки. Згодом, в інтерв’ю 
радіо «Свобода» він детально висвітлив тему бо-
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ротьби за незалежність України, проти «більшо-
визму» та СРСР [17].

Після виходу двох вищезгаданих монографій та 
особистих спогадів про спільну роботу та зустрі-
чі з Я. Стецько у наступні роки почали періодично 
з’являлися статті, як узагальнюючого характеру, 
так присвячені конкретним різним моментам її 
життєвого шляху та діяльності. Ряд дослідників 
розглядали її діяльність та наслідки у символіч-
ному значенні як легендарну постать, що значно 
вплинула на хід української історії після здобуття 
незалежності. Символічними дослідники вважали 
її досягнення та самовіддану працю на користь 
національного відродження та становлення націо-
нальної ідеї, боротьбу з комуністами та збережен-
ня чіткої державницької антитоталітарної позиції. 
Я. Стецько відображена у символічному значенні 
у наступних статтях: О. Скотникова, О. Крупник 
«Жінка-легенда Ярослава Стецько – символ бо-
ротьби за незалежність України» («Україна моло-
да», 2011) [15], О. Каменюк «Чи ж заграє україн-
ська кров?» («Вільне життя», 2011) [5].

Згодом з’явилося науково-популярне видан-
ня про видатних жінок «Українки в історії ХХ 
– ХХІ століття» під редакцією відомих істори-
ків-українознавців В. Борисенко, П. Кононенка 
та Є. Сверстюка. До книги увійшов нарис лікар-
ки, доктора медичних наук із Києва Н. Міщанчук 
«Слава Стецько – символ незламного духу Украї-
ни» (2012), у якому вона коротко охарактеризувала 
основні віхи її життя та діяльності Я. Стецько, а 
також проаналізувала та представила оцінку її вне-
ску у громадське та політичне життя України на 
початку нового тисячоліття [9].

Спогадами про перші роки діяльності та вра-
женнями від особистих зустрічей Я. Стецько піс-
ля повернення до незалежної України поділився 
міський голова Львова В. Шпіцер «Слава Стець-
ко на полях журналу «Дзвін» (2012). Він згадує 
про свій досвід спілкування з нею та згадує події, 
пов’язані з виголошенням нею у 1991 промови на 
святкуванні 50 річниці проголошення Акту від-
новлення Української держави (30 червня 1941). 
Адже він дуже добре розумів необхідність повер-
нення у цей переломний період відомої політичної 
діячки української діаспори, націонал-патріотки 
Я. Стецько [27].

До 95-річчя від дня народження Я. Стецько від-
ділом наукової інформації та бібліографії Чернігів-
ської ОУНБ ім. В.Г. Короленка у 2015 р. підгото-
вана стаття, у якій подано коротку інформацію її 
життєвого шляху та діяльності та список основних 
праць Я. Стецько та праць про неї [4].

На сайті Українського Інституту Національної 
Пам’яті Н. Позняк-Хоменко опублікувала статтю 
присвячену 100 річному ювілею із дня її народжен-
ня про справу усього життя Я. Cтецько – боротьбу 
за самостійну Україну: за право розмовляти рід-
ною мовою, бути українцями на своїй землі, мати 
свою державу (2020). Як фахова журналістка автор 
підкреслила, що Я. Стецько вірила, що безпросвіт-
не панування тоталітарного режиму мине і тюрма 
народів рано чи пізно, але розвалиться, а одному 

з останніх інтерв’ю своїх інтерв’ю Я. Стецько на-
голосила: «Ми зробили все, щоб в СРСР відбулася 
внутрішня революція. Адже мій чоловік писав, що 
внутрішня революція – це не військовий виступ зі 
зброєю. Коли дитина в школі на стіні малює тризуб 
– ось це вже революція, якщо юнак йде вулицею і 
каже дорослому «Слава Ісусу Христу!», то це теж 
революція, адже все це було заборонено, але моло-
ді люди діяли всупереч волі» [12].

Аналітичну статтю, присвячену пам’яті 
Я. Стецько підготувала журналістка радіо «Сво-
бода» Г. Терещук «100 років від дня народження 
голови ОУН Ярослави Стецько – жінки, яка твори-
ла незалежну Україну» (2020) [66]. Автор акцен-
тувала увагу на тому, що є різні оцінки політичної 
діяльності Я. Стецько в Україні і створеного нею 
КУН та що її часто критикували за життя. Жур-
налістка вважає, що чимало образ досі тримають 
ті, кому не вдалось зробити політичної кар’єри, з 
огляду на позицію чи то КУНу, чи особисто Слави 
Стецько, або ж, кому не вдалося впливати на неї 
як державно-політичної діячки. Г. Терещук вва-
жає, що КУН, як і багато інших націоналістичних 
партій, не став впливовою і успішною політичною 
силою. Та й націоналістичні сили так і не змогли 
об’єднатись в Україні, на що є різні причини. Не 
зважаючи на це, для Я. Стецько було важливо пра-
цювати на перспективу України, при цьому вона 
розуміла, з ким має справу в реальному житті [24].

Отже, у статті здійснено історіографічний огляд 
праць, присвячених громадсько-політичній діяль-
ності визначної постаті українського національно-
визвольного і світового антибільшовицького руху 
Я. Стецько та проаналізовано її вплив на перебіг 
етнокультурних, державотворчих та націєтворчих 
процесів в Україні на зламі ХХ–ХХI ст. Виділено 
два умовні періоди досліджень життя та діяльнос-
ті Я. Стецько – діаспорний (1944–1991) та україн-
ський (1991–2020). На основі широкого та різнома-
нітного історіографічного огляду систематизовано 
праці про життєвий та творчий шлях і проаналі-
зовано доступну базу досліджень про Я. Стецько, 
виявлено малодосліджені моменти та проаналізо-
вано портрет і доповнено її образ як українського 
політика-міжнародника. Опрацьовано праці про 
Я. Стецько за хронологічно-проблемним принци-
пом та окреслено основні напрямки дослідження 
її громадсько-політичної діяльності, розкрито її 
вплив на побудову вектору державної етнокультур-
ної політики на основі української національної 
ідеї, що була втілена в ідеології та державницької 
діяльності КУН. Актуалізовано історіографічні 
знання про цю видатну громадсько-політичну діяч-
ку та переосмислено її роль у розвитку українсько-
го національного поміркованого парламентаризму. 
Підсумовуючи проаналізовані праці, можна ствер-
джувати, що вони є переважно публіцистичними, 
науково-популярними та мемуарними. Виявлено, 
що етнокультурна, державотвоча, націєтворча та 
громадсько-політична діяльність Я. Стецько потре-
бує фахового наукового аналізу. З’ясовано, що дея-
кі дослідники оцінювали її діяльність раціонально 
і комплексно, дехто щиро та емоційно, проте усі 
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вони переконані, що лише завдяки своїм чеснотам, 
таланту та жертовній праці їй вдалося таки стати 
відомою громадсько-політичною, державно-полі-
тичною та культурно-просвітницькою діячкою та 
зробити значний внесок у перебіг етнокультурних, 
державотворчих та націєтворчих процесів, що від-
бувалися в Україні у період від середини 80-х років 
ХХ ст. до початку 2000-х років ХХI ст.
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Проаналізовано загальні тенденції та особливості 
співпраці України з НАТО у період президентства Леоніда 
Кучми (1994 – 2004 рр.). Відзначено, що двосторонні відносини 
на високому рівні, де факто, започатковано у 1994 р. після 
підписання Україною рамкового документу програми НАТО 
«Партнерство заради миру». Зауважено, що нового імпульсу 
цим відносинам надала «Хартія про особливе партнерство 
між Україною та НАТО», яка встановила політичні 
зобов’язання сторін, сприяла забезпеченню геополітичної 
стабільності у Центрально-Східній Європі. Доведено, що 
політичні консультації представників України та НАТО 
значно поглибилися на зламі ХХ – ХХІ ст., про що свідчить 
діяльність Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони 
та закордонних справ. Констатовано, що співпраця з НАТО 
дозволяла нашій державі підвищити рівень національної 
безпеки, скористатись досвідом країн – членів НАТО для 
реформування та створення сучасних національних збройних 
сил, отримувати допомогу НАТО під час проведення операцій з 
метою захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій 
цивільного характеру тощо.

Ключові слова: НАТО, Україна, Збройні Сили, національна 
безпека, Партнерство заради миру.

The general tendencies and peculiarities of Ukraine ‘s 
cooperation with NATO during the presidency of Leonid Kuchma 
(1994 - 2004) are analyzed. It is noted that bilateral relations are 
at a high level, de facto, initiated in 1994 after Ukraine signed 
the framework document of the NATO program “Partnership for 
Peace”. It is noted that a new impetus to this relationship was given 
by the “Charter on a Distinctive Partnership between Ukraine and 
NATO”, which established the political commitments of the parties, 
contributed to geopolitical stability in Central and Eastern Europe. It 
is proved that the political consultations between the representatives 
of Ukraine and NATO significantly deepened at the turn of the XX - 
XXI centuries, as evidenced by the activities of the NATO - Ukraine 
Commission at the level of Ministers of Defense and Foreign Affairs. 
It was stated that cooperation with NATO allowed our country to 
increase the level of national security, use the experience of NATO 
member states to reform and create modern national armed forces, 
receive NATO assistance during operations to protect the population 
from the consequences of civilian emergencies and more.

Keywords: NATO, Ukraine, Armed Forces, national security, 
Partnership for Peace.

У системі національної безпеки сучасної Укра-
їни на тлі російсько-української війни, НАТО від-
ведено одне з найважливіших місць. Важко не 
погодитися з І. Тодоровим, який зауважує, що сьо-
годні все менше сумнівів викликає твердження, що 
членство України в НАТО відкриє нові економічні 
перспективи, знизить рівень фінансових ризиків, 
поліпшить інвестиційний клімат. «Це, у свою чер-
гу, сприятиме активізації економічного розвитку, 

підвищенню добробуту українських громадян. 
Ефективний розвиток нашої країни, збереження 
та укріплення української державності неможли-
во без послідовного втілення власного євроатлан-
тичного покликання», – відзначає науковець [1, c. 
32-36]. У цьому контексті важливо проаналізувати 
основні добутки та перспективи діалогу нашої дер-
жав з Північноатлантичним альянсом на етапі за-
родження двосторонніх відносин (1994 – 2004 рр.) 
у період президентства Л. Кучми.

Відносини Україна – НАТО на етапі їх станов-
лення – малодосліджена тема сучасної української 
та закордонної історіографії. Її окремі тематичні 
ніші заповнено К. Білою [2. c. 202], О. Бодруком 
[3. c. 120], В. Кремінем і В. Ткаченком [4. c. 53-58], 
В. Ліканом [5. c. 600], А. Лазарєвою [6. c. 54-64], 
А. Крамаревським [7. c. 29-34], О. Маначинським 
і В. Богдановичем [8. c. 53-59], Ю. Недзельським 
[9. c. 18-23], С. Пирожковим і В. Чумаком [10. c. 
13-17], В. Радецьким [11, c. 10-12], С. Речичем [12, 
с. 18], В. Тертичним [13. с. 18-22], І. Храбаном [14. 
c. 544], В. Шкідченком [15. с. 3-8] та ін. ученими, 
громадсько-політичними діячами та військовими. 
Основна мета статті – охарактеризувати особли-
вості співпраці України з НАТО у другій половині 
1990-х – на початку 2000-х років у контексті сус-
пільно-політичних процесів.

Наприкінці 1990-х рр. керівництво України усві-
домило невідворотність налагодження конструк-
тивного спiвробiтництва з Альянсом як провiдною 
європейською структурою, яка мала усі перспек-
тиви для того щоб стати осередком нової загаль-
ноєвропейської системи безпеки [16]. Мета такого 
співробітництва – реформування сектору безпеки і 
оборони, зокрема: сприяння трансформації та роз-
витку сектору безпеки і оборони України для вико-
нання властивих йому завдань як в інтересах дер-
жави, так і в інтересах забезпечення регіональної і 
глобальної стабільності і безпеки; сприяння розви-
тку Збройних Сил України для реалізації завдань 
оборони України та участі у міжнародних опера-
ціях і навчаннях; досягнення взаємосумісності 
Збройних Сил України, інших складових сектору 
оборони та безпеки; використання можливостей 
оборонно-технічного співробітництва в інтересах 
розвитку ОВТ Збройних Сил України та підвищен-
ня конкурентоспроможності вітчизняного ОПК на 
міжнародному ринку [17].

Співпрацю України й НАТО, де-факто, запо-
чатковано 8 лютого 1994 р. – Україна підписала 
рамковий документ програми НАТО «Партнерство 
заради миру». «У цьому документі сказано, що 
партнерство започатковується як вираз спільної 
переконаності в тому, що стабільність і безпека в 
Євроатлантичному регіоні може бути досягнута 
лише шляхом співробітництва і спільних дій», – 
констатував А. Парубій [18].

9 липня 1997 р. в рамках саміту НАТО в Ма-
дриді глави держав та урядів країн-членів НАТО 
та Президент України Л. Кучма підписали «Хартію 
про особливе партнерство між Україною та НАТО» 
(далі – Хартія) [19]. Хартія зафіксувала політичні 
зобов’язання сторін на найвищому рівні розвивати 
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«особливе та ефективне» партнерство, яке сприя-
тиме забезпеченню більшої стабільності та спіль-
них демократичних цінностей в Центрально-Схід-
ній Європі, а також стала основою для консульта-
цій між НАТО і Україною в контексті євроатлан-
тичної безпеки і стабільності та в таких галузях, 
як попередження конфліктів, врегулювання криз, 
підтримка миру і гуманітарні операції [20]. Після 
підписання Хартії завершився перший етап діало-
гу України з НАТО.

Для забезпечення якнайповнішого розвитку 
відносин Україна – НАТО та втілення положень 
Хартії, сторони домовилися проводити періодич-
ні зустрічі Північноатлантичної Ради з Україною, 
як правило, не рідше двох разів на рік, у форматі 
Комісії Україна – НАТО (далі – КУН). Відповідно, 
засідання КУН відбулися періодично на рівні глав 
держав та урядів, міністрів закордонних справ та 
оборони, а також послів [21].

Упродовж 1998 – 2004 рр. (другий етап) від-
носини України та НАТО значно поглибилися, про 
що зокрема свідчать постійні зустрічі представни-
ків в рамках КУН. Так, 11 листопада 1998 р. від-
бувається засідання КУН, на якому учасники при-
вітали схвалення Президентом України Державної 
програми співробітництва України з НАТО на 1999 
– 2001 рр. Водночас обговорено питання направ-
лення до Києва двох офіцерів НАТО по зв’язках, 
що сприятимуть участі України в програмі «Парт-
нерство заради миру» [22].

Починаючи із квітня 1999 р., згідно з положен-
нями Хартії, формат відносин переведено у пло-
щину спільного форуму – КУН. Поряд з цим кон-
сультативним механізмом співробітництва Укра-
їна використовувала також й інші механізми, такі 
як засідання Спільних робочих груп (далі – СРГ) 
Україна – НАТО з питань воєнної реформи, озбро-
єнь, економічної безпеки, планування на випадок 
надзвичайних ситуацій, з питань науки і захисту 
довкілля, а також регулярні засідання Україна – 
НАТО на рівні політичного, політико-військового 
керівного, військового, економічного та спеціаль-
ного комітетів. Постійно відбувалися взаємні візи-
ти високого рівня, діалог між Верховною Радою та 
Парламентською Асамблеєю НАТО [23].

Таким чином, можемо відзначити, що на зла-
мі ХХ – ХХІ ст. керівництво України розглядало 
співпрацю з НАТО як один із механізмів євроін-
теграції. Так, зокрема, міністр закордонних справ 
України Б. Тарасюк відзначав, що співробітництво 
з НАТО – лише один з елементів стратегічного кур-
су України на інтеграцію до європейських та єв-
роатлантичних політичних та економічних струк-
тур, до складу яких входить не лише НАТО, але й 
Європейський Союз, Організація з безпеки і спів-
робітництва в Європі, Рада Європи, Західноєвро-
пейський Союз, Організація економічного співро-
бітництва та розвитку, Європейський банк та інші. 
«Те, що Україна вже є повноправним членом ОБСЄ 
та Ради Європи, не означає, що ми повністю інте-
грувалися у велику європейську спільноту, – від-
значав глава МЗС. – Обрано оптимальний напрям 
руху. Швидкість і темпи просування залежатимуть 

від багатьох факторів. Визначальним при цьому є, 
як я вже говорив, забезпечення національної безпе-
ки України. Кінцева мета нашої співпраці з НАТО 
вирішуватиметься з урахуванням думки україн-
ського народу і рішень, що прийматимуться Вер-
ховною Радою» [24].

Зауважимо, що на початку ХХІ ст. взаємодія 
Міністерства оборони України з НАТО у безпеко-
вій сфері загалом обмежувалася наданням Україні 
технічної допомоги у сферах розвитку Збройних 
Сил та утилізації Об’єктів військової техніки (далі 
– ОВТ) і боєприпасів, обміном деклараціями про 
можливість тіснішого партнерства та поодиноки-
ми успішними випадками виробничої кооперації й 
участі у спільних проектах на тлі низки негативних 
(військово-транспортний літак Ан-7Х, модерніза-
ція вертольотів Мі-24 тощо). «Головним здобутком 
України у військово-технічній сфері за рахунок 
військово-технічної співпраці з країнами-члена-
ми Європейського Союз та НАТО має стати мож-
ливість проведення спільних з ними досліджень, 
розроблення та серійного виробництва новітніх 
зразків ОВТ для забезпечення ЗС України та для 
спільного виходу на ринки третіх країн, – конста-
тують учені. – При організації спільних робіт для 
створення новітніх військових систем із західними 
країнами слід бути готовими прийняти базовий 
принцип співпраці juste reteur, якого дотримуються 
країни Альянсу. Його сутність полягає в узгоджен-
ні з іншими стратегічними партнерами можливос-
ті спільного виробництва зразків ОВТ на основі 
жорсткого виконання умов пропорції: залежно від 
частки коштів, що держава внесла у спільне роз-
роблення та виробництво озброєння, визначається 
частина замовлень, які буде розміщено на підпри-
ємствах ОПК цієї держави» [25. c. 18-19].

Важливим кроком до налагодження конструк-
тивної співпраці України НАТО стало затверджен-
ня 27 січня 2001 р. Указом Президента України 
Державної програми співробітництва України з 
НАТО на 2001 – 2004 рр. (далі – Програма) [26], та 
схвалення 22 листопада 2002 р. на засіданні КУН 
у Празі Плану дій Україна – НАТО, в рамках яко-
го мали б реалізовуватися щорічні Цільові плани 
Україна – НАТО [27]. «Сучасні підходи України до 
вироблення політики в галузі безпеки базуються 
на незмінності стратегічної мети держави, якою є 
повномасштабна інтеграція до європейських та єв-
роатлантичних структур та повноправна участь у 
системі загальноєвропейської безпеки. Реалізуючи 
національну політику у сфері безпеки, Україна ак-
тивізує свою діяльність, спрямовану на поглиблен-
ня конструктивного співробітництва з Організаці-
єю Північноатлантичного договору (НАТО), Єв-
ропейським Союзом (ЄС), Західноєвропейським 
Союзом (ЗЄС), Радою Євроатлантичного Парт-
нерства (РЄАП), Організацією з питань безпеки та 
співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Радою Європи 
(РЄ), на основі яких формується нова архітектура 
європейської безпеки XXI століття», – йдеться в 
Указі Президента [28].

15 травня 2002 р. у Рейк’явіку (Ісландія) на за-
сіданні КУН на рівні міністрів закордонних справ 
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учасники заходу відзначили спільне бажання ви-
йти на якісно новий рівень відносин між Україною 
та Альянсом та доручили послам опрацювати по-
глиблення і розширення цих відносин [29, c. 14-
15]. Делегати КУН із оптимізмом зустріли заяву 
Міністра закордонних справ України А. Зленка, 
у якій відзначено, що розширення Альянсу зміц-
нюватиме європейську безпеку, а його політика 
«відкритих дверей» – основний елемент процесу 
європейської інтеграції, що посилюватиме рівень 
національної безпеки України у контексті полі-
тики України на євроатлантичну інтеграцію [30]. 
«Сьогодні важко прогнозувати, яких обрисів набу-
де нова система безпеки в Європі, але очевидним 
є те, що «перезавантаження» відносин з окремими 
країнами відбивається на питаннях безпеки, на 
конфігурації і формуванні центрів впливу. Щодо 
України, то за будь-якої нової ситуації необхідно 
належним чином реагувати на сучасні виклики і 
вживати адекватних заходів», – відзначав згодом 
він [31, c. 14-15].

Серед українського політикуму також не вщу-
хали дискусії щодо ролі НАТО у системі націо-
нальної безпеки України. Цей факт скраво засвід-
чили парламентські слухання «Про взаємовідноси-
ни та співробітництво України з НАТО» 23 жовтня 
2002 р. [32]. «Актуальність питання співробітни-
цтва України з НАТО незаперечна з точки зору 
як забезпечення інтересів національної безпеки 
України, так і перспектив її розвитку загалом. Нова 
стратегія щодо НАТО, затверджена Радою Націо-
нальної безпеки і оборони України 23 травня 2002 
року, що має кінцевою метою набуття повноправ-
ного членства нашої держави в Альянсі, зумовлює 
необхідність і своєчасність сьогоднішніх слухань: 
адже без підтримки парламенту вступ України до 
НАТО неможливий», – відзначав у вступному сло-
ві Голова Верховної Ради України В. Литвин.

В. Литвин зауважив, що «реалізація курсу на 
євроатлантичну інтеграцію не обіцяє бути легким 
і безпроблемним процесом; вона вимагатиме від 
усіх органів державної влади значної психологіч-
ної переорієнтації, значних зусиль для досягнення 
Україною стандартів НАТО і дотримання, таким 
чином, усіх об’єктивних критеріїв членства – у 
тому, що ніхто для України жодних винятків не ро-
битиме, ми вже мали змогу переконатися. Всі наші 
зрушення у розвитку відносин з НАТО – результат 
кропіткої роботи відповідних структур виконавчої 
і законодавчої гілок влади» [33 там само]. 

Провiдна тема парламентських слухань – роль 
Органiзацiї Пiвнiчноатлантичного договору у 
пiдтриманнi мiжнародного миру, стабiльностi i 
безпеки, сприянню полiпшення загального клiмату 
довiр’я у Євроатлантичному регiонi, створен-
ню нової системи регiональної безпеки в Європi, 
виробленнi пiдходiв до проблем роззброєння i 
контролю над озброєнням та запобiгання розпо-
всюдженню зброї масового знищення [34].

У дискусіях йшлося про рiзноманiтнi аспек-
ти ефективностi партнерства мiж Україною та 
НАТО, відзначено, що НАТО пiдвищує рiвень 
гарантiй полiтичної незалежностi, територiальної 

цiлiсностi i непорушностi кордонiв України; спри-
яє входженню України в європейськi структури 
безпеки та її участі, як важливого самостiйного 
чинника, у створеннi нової архiтектури та систе-
ми безпеки в Європi; прискорює реформування 
оборонної сфери i розбудову Збройних Сил Укра-
їни, надає можливостi для використання досвiду 
держав-членiв НАТО в цих галузях, зокрема, 
розбудовi професiйних збройних сил, здатних бра-
ти участь у мiжнародних миротворчих операцiях; 
дає можливостi для отримання допомоги НАТО 
та країн-членiв Альянсу у лiквiдацiї наслiдкiв 
стихiйних лих i катастроф [35 там само].

На черговому засіданні КУН на рівні міністрів 
закордонних справ у Мадриді 3 червня 2003 р., а 
також на рівні міністрів оборони 12 червня 2003 р. 
обговорено виконання Цільового плану Україна 
– НАТО на 2003 рік, проаналізовано особливості 
проведення воєнної реформи, завершення проекту 
утилізації протипіхотних мін, підготовки меморан-
думу про використання стратегічної авіації Украї-
ни в інтересах Альянсу [36]. Тоді ж Верховна Рада 
України у 2003 р. ухвалила Закон України «Про 
основи Національної оборони», який статтями 6 і 
8 визначає повноправне членство нашої держави в 
НАТО [37]. 

29 червня 2004 р. у рамках саміту глав держав 
та урядів НАТО в Стамбулі Президент України 
взяв участь у засіданні КУН, яке вперше проходило 
за участю семи нових членів Альянсу [38]. З огля-
ду на критичне ставлення держав-членів НАТО 
до внутрішньополітичних процесів в Україні, під 
час цього засідання рішення про залучення нашої 
держави до офіційних програм підготовки до член-
ства в НАТО прийнято не було [39]. «Між Украї-
ною і НАТО відносини дуже добрі, конструктивні, 
але той реальний розвиток української економіки, 
громадянського суспільства, виконання критеріїв, 
які необхідно виконати для вступу, не дозволяють 
Україні і НАТО говорити про реальну дату вступу 
України до НАТО. У нас є над чим працювати, є 
«що» і «як», а час розсудить», – заявив з цього при-
воду на спільній з генеральним секретарем НАТО 
прес-конференції в Стамбулі Л. Кучма [40]. 

У той же час, у своєму виступі на засіданні Ко-
місії Україна – НАТО на найвищому рівні Л. Кучма 
відзначив, що для України «принципово важливо, 
щоб здійснювана досі в НАТО політика «відкритих 
дверей» і надалі залишалася визначальним прин-
ципом діяльності Альянсу». Президент України 
також говорив про те, що він повністю згоден з 
тим, що було висловлено під час засідання Комі-
сії генсеком НАТО, лідерами країн-членів НАТО. 
Л. Кучма пообіцяв, що в Україні будуть створені 
всі необхідні умови для роботи міжнародних спо-
стерігачів на виборах і що від спостерігачів «ми 
очікуємо лише одного – об’єктивної оцінки подій 
в Україні та адекватного донесення інформації про 
ці події до світової громадськості» [41].

Таким чином, у 1994 – 2004 рр. Україна робила 
перші важливі кроки для налагодження відносин із 
НАТО як провідної організації у сфері безпеки та 
оборони. Окреслений період доцільно поділити на 
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два етапи: 1) 1994 – 1997 рр. – пошук оптимальних 
форм співпраці; 2) 1998 – 2004 рр. – налагодження 
діалогу на постійній основі з метою вступу нашої 
держави до НАТО. Перший етап завершився під-
писанням Хартії (1997 р.) – стратегічного докумен-
ту, який визначав обов’язки та повноваження обох 
сторін, другий – самітом глав держав та урядів 
НАТО в Стамбулі (2004 р.), де Українській державі 
було вказано на значні прорахунки в зовнішньопо-
літичній сфері.
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В статті проаналізований зміст Бебіанської таблиці 
– бронзової дошки, на який зафіксовані тексти іпотечних 
договорів, укладених між управлінням імператорського 
аліментарного фонду з землевласниками регіону Беневент в 
Південній Італії. Аналіз таблиці та інших написів, знайдених 
у цьому регіоні, привів до висновку, що власники представляли 
стани вершників, декуріонів і військових ветеранів. Площа 
окремих ділянок варіювалася приблизно від 14 до 200 югерів, 
причому ділянки до 100 югерів, зазвичай, передавалися в 
оренду, а маєтки в 100–200 югерів, переважно, оброблялися за 
допомогою рабів, з залученням найманих сезонних робітників. 
Аналіз Бебіанської таблиці дає унікальні дані щодо характеру 
землеволодіння у Південній Італії на початку ІІ ст., а також 
певні відомості щодо господарської діяльності такого 
важливого інституту як імператорський аліментарний фонд.

Ключові слова: Стародавній Рим, Бебіанська таблиця, 
землеволодіння, аліментарний фонд, вершники, декуріони.

Article analyzes the content of the Baebianorum table – a bronze 
board, which records the texts of mortgage agreements concluded 
between the administration of the Imperial Alimentary Fund and 
landowners of the Beneventum region in Southern Italy. The analysis 
of the table and other inscriptions found in this region has led to 
the conclusion that the owners represented the classes of cavaliers, 
decurions and military veterans. The area of individual plots varied 
from about 14 to 200 jugers, with plots of up to 100 jugers, as a rule, 
leased, and estates of 100–200 jugers, mostly, were processed with 
the help of slaves, with the involvement of hired seasonal workers. 
The Baebianorum table analysis provides unique data on the land 
tenure in Southern Italy at the beginning of the 2nd century, as 
well as some details of the economic activity of such an important 
institution as the Imperial Alimentary Fund. 

Keywords: Ancient Rome, Tabula Baebianorum, land tenure, 
alimentary fund, equestrian, decurions.

У часи принципату в Давньому Римі існував 
імператорський аліментарний фонд, основним за-
вданням якого було надання допомоги незаможним 
батькам для виховання вільнонароджених дітей 
(alimenta). Цей фонд був заснований у 98 р. за ім-
ператора Нерви і останній раз був згаданий в епі-
графічних джерелах у середині ІІІ ст.

Аліментарний фонд, діяв як іпотечний банк 
і надавав позики під заставу нерухомості, а під-
опічні діти утримувалися за рахунок відсоткових 
виплат. У кожному населеному пункті, де відкрива-
лося відділення фонду, його службовці знаходили 

землевласників, потребуючих грошей, і, у межах 
виділеної державою суми, надавали їм відсоткові 
позики під заставу землі. Кредитні операції алімен-
тарного фонду фіксувалися документально. Скла-
далася так звана «Tabula alimentaria», відповідно 
до якої певний відсоток, отриманий від наданого 
в позику капіталу, спрямовувався на утримання 
підопічних дітей. Такі акти часто виконувалися на 
бронзових дошках. До нас дійшли дві такі дошки, 
які в історичній літературі отримали назву «Табула 
Велейя» (Tabula Veleia) і «Табула Бебіана» (Tabula 
Baebianorum, або Ligures Baebiani).

Тексти обох дощок несуть досить важливі відо-
мості щодо землеволодіння в Італії на початку ІІ 
століття. Аналіз Велейської таблиці був опубліко-
ваний раніше [4], а у цій статті пропонується ана-
логічний розбір Бебіанської табули.

Цей артефакт знайшли за 40 км від Беневенту в 
1831 році [7, с. 5; 8, с. 83]. Латинський текст табу-
ли вміщено у ІХ томі «Корпусу латинських напи-
сів» (CIL. ІХ. 1455), збірці документів Г. Вілманн-
са (EIL. № 2844), а також у статті П. Вейна [8, с. 
84-90]. Дослідження тексту табули давало багатий 
матеріал щодо характеру землеволодіння і земле-
користування в Північній Італії, де знаходились 
вказані округи. Однією з найбільш ранніх робіт, в 
якій аналізувався зміст Бебіанської табули, стала 
книга В. Генцена [7]. Над текстом табули працюва-
ли також вищезгадані П. Вейн [8] і Р. Дункан-Джон 
[6]. Дані Бебіанської таблиці використали також 
І. Гревс [1] і В. Кузищин [2, 3] при написанні сво-
їх монографій. Однак вивчення Бебіанської табули 
ще далеко не закінчене, а інформація, яку вона міс-
тить вимагає подальшого вивчення і узагальнення.

«Tabula Baebianorum» – це бронзова дошка, на 
який зафіксовані тексти іпотечних договорів, укла-
дених між управлінням аліментарного фонду в Ла-
цію, Кампанії і Самнію і землевласниками округу 
«Ligures Baebiani» про надання позики під заставу 
земельної власності. Названий округ був розташо-
ваний в області Самній біля міста Беневент, тоб-
то у Південній Італії. Однак назва округу «Ligures 
Baebiani» пов’язує його з Лігурією – регіоном у 
Північній Італії. Ця, на перший погляд, невідпо-
відність легко пояснюється. Справа в тім, що ще 
у 181 р. до н.е. римські консули Публій Корнелій і 
Марк Бебій, розгромивши у ході однієї з війн лігу-
рійців, переселили 40000 з них у Самній «Їх пере-
селили за громадський рахунок, числом до сорока 
тисяч вільних з жінками і дітьми. Вони отримали 
також 150000 сестерцій сріблом для влаштування 
на новому місці. Межування і розділ землі взяли 
на себе ті ж Корнелій і Бебій» (Liv. XL. 38. 6-7). Із 
того часу цих переселенців почали називати Кор-
нелієвими і Бебієвими. Назва «Ligures Baebiani» і 
означає «Лігури Бебія» [8, с. 96-97].

Табула починається зі вступного тексту: «Imp. 
Caes. Nerva Traiano Aug. Germanico Q. Articuleo 
Paeto II cos. ob liberalitatem optima maximaque 
principis obligarunt praedia ex proposito Ligures 
Baebiani et Corneliani ut ex indulgentia eius pueri 
puellaque alimenta accipiant.» (В правління) імпера-
тора Цезаря Нерви Траяна Августа Германського, у 
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друге консульство Квінта Артикулея Пета, завдяки 
щедрості найкращого найвеличнішого принцепса 
складена (таблиця) застави земельних володінь 
Бебіанських і Корнеліанських Лігурів для милос-
тивого утримання хлопчиків і дівчаток). Цей напис 
дозволяє датувати цей документ 101 роком. Саме 
на цей рік випадає консульство Пета [9], а Траян 
вже носить титул Германського, але ще на Дакій-
ського [2, с. 174; 5, с. 271; 6, с. 126; 7, с. 12; 8, с. 84].

Самі іпотечні договори розташовані нижче 
означеного вступу в чотири колонки. Перша ко-
лонка втрачена повністю. Друга зліва колонка зі-
псована і там залишилися лише фрагменти на-
званих договорів, власне, окремі слова. Так само 
зіпсований початок тексту у четвертій колонці [8, 
с. 83]. Бажаючих ознайомитись зі змістом «Tabula 
Baebianorum» відсилаємо до перекладу, який здій-
снив автор статті [5, с. 270-275]. Тут ми наводимо 
переклад лише одного договору.

Iulia Hecate fund. Caroniani et Cerelliani et саsae 
Crispinill. pago Roma adf. саеs. n. aest. hs XXIX in hs 
∞∞ item fund. Clodiani pago Herculaneo adf. Тurpilio 
Lupo aest. hs ХХIII in hs ∞∞. f. hs LII in hs IIII. hs С.

Юлії Гекати маєтки Кароніані, Церелліані і 
окрема ділянка Кріспінілл(е), що знаходяться у 
пазі Романо і межують з імператорськими (воло-
діннями) оцінені в 29000 сестерцій, (надано в борг) 

2 тисячі сестерцій, а також маєток Клодіані, що 
знаходиться в пазі Геркуланео і межує з (володін-
нями) Турсілія Лупа оцінений у 23000 сестерцій, 
(надано в борг) 2000 сестерцій; разом вартість ма-
єтків складає 52000 сестерцій, (надано в борг) 4000 
сестерцій. (Повинна сплатити) 100 сестерцій.

Всі іпотеки складені за єдиним зразком. Спо-
чатку йде ім’я власника заставленої нерухомос-
ті. Далі перераховуються окремі маєтки (fundus), 
сальтуси (saltus), окремі ділянки, віддані в оренду 
(casa), висілки (colonia), огороджені пасовиська 
(parietinis) тощо. Далі вказані місця розташування 
маєтків (паги, в яких вони розміщувалися), імена 
власників земельних володінь, з якими межував 
заставлений маєток, вартість маєтку, сума позики, 
отримана від фонду, і, нарешті, сума грошей, які 
повинен був сплачувати власник маєтку кожних 
півроку як процентні виплати [5, с. 271].

Як видно з договорів, відсоток на позику становив 
5% річних. Зауважимо, що у договорах вказана сума 
відсотків, яку необхідно сплачувати за півроку, а не 
за рік, і про це наголошено у вступному тексті. Тобто, 
якщо потрібно сплачувати за 4000 сестерцій 100 сес-
терцій як відсотки за півроку, то це і буде 5% річних 
[5, с. 274]. Точну кількість договорів визначити важ-
ко, бо значна частина тексту втрачена. У тій частині 
табули, яка збереглася, розміщено 47 договорів.

Таблиця 1.
Власники у незіпсованій частині Бебіанської табули 

(дані поміщені від найбільших володінь до найменших, нумерація ж іпотек, відповідає нумерації в 
табулі: перша цифра - № колонки, друга - № іпотеки)
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Як видно з таблиці, вартість максимального 
землеволодіння складало 501000 сестерцій, мі-
німального – 14000 сест. Загалом же, вартість зе-
мельних земельних володінь у Бебіанській таблиці 
можна стратифікувати на 3 групи: від 400000 – до 
1000000 сестерцій – 2; від 100000 – до 400000 сес-
терцій – 10; від 14000 – до 100000 сестерцій – 35.

Цей поділ відповідає становому поділу рим-
ського суспільства на сенаторів, вершників, деку-
ріонів і представників непривілейованих станів. 
До стану сенаторів відносили римських громадян, 
майновий ценз яких складав 1000000 сестерцій. 
Майновий ценз вершника складав – 400000 сестер-
цій, декуріона – 100000 сест. Ті, хто не мав цензу 
декуріона, вважалися непривілейованими.

Жодного володіння, яке б дорівнювало сенатор-
ському цензу не зафіксовано. Проте, серед осіб, се-
ред осіб, які згадуються у Бебіанській таблиці, ми 
можемо визначити сенатора Нерація Марцелла Він 
був консулом-суффектом у 95 р. [9] і ординарним 
консулом у 129 р. [9], а в Беневенті мав земельні 
володіння і був одним із керівників аліментарного 
фонду. В табулі зазначено, що його маєтки меж-
ували з володіннями Ліцинія Ліберала (4. 59), Лу-
ція Віббія Аненглета (3. 72) і Гая Юлія Сатурніна 
(3. 51). Зазначено також, що він оцінював вартість 
володінь Нерація Корелія (3. 14). В епіграфічних 
джерелах знаходимо ім’я близького родича Нерація 
Марцелла, Нерація Приска: «Луцій Нерацій Приск 
син Луція з триби Вольтинія, префект ерарія Сатур-
на, консул, легат, пропретор провінції Паннонія» (L. 
Neratius L. f. Vol. Priscus praef. aer. sat. cos. leg. pr. pr. 
prov. Pannonia) (ILS. № 1034). Відомо, що цей Не-
рацій Приск був консулом-суффектом у 97 р. [170].

У табулі вказане лише два земельних власни-
ка, володіння яких перевищували ценз вершника. 
Це Гней Марцій Руфін (3. 17), загальна вартість 
земельних володінь якого складала 501000 сес-
терцій і Анній Руф (3. 47) – 450000 сест. Обидва 
були вершниками. Серед нащадків Руфіна відомий 
вершник досить високого рангу. З почесного напи-
су, знайденому в Беневенті, видно, що в кінці ІІ – 
ІІІ ст., за імператора Септимія Севера, він займав 
посаду префекта когорти вігілів (пожежної охо-
рони в Римі): «Гнею Марцію Рустію Руфіну, сину 
Гнея префекту вігілів, препозиту аннони імперато-
ра Луція Септимія Севера Пія Пертинакса…» (Cn. 
Marcio Cn. filio Rustio Rufino, praefect. cohortium 
vigilum praeposito annonae imp. L. Septimi Severi 
Pii Pertinac…) (CIL. IX. 1582; ILS. 1343). Посада 
префекта вігілів була четвертою в ієрархії посад 
вершників, зразу ж після префектів преторія, анно-
ни і Єгипту і він носив почесний титул «найвидні-
ший муж» (vir eminentissimus). Ім’я Гнея Марція 
Руфіна зустрічається й на надгробку, знайденому 
в Беневенті «Богам Манам. Рустії Сабині, яка про-
жила 7 років, 11 місяців і 2 дні, Гней Марцій Рус-
тій Руфін, батько, трибун шостої когорти вігілів і 
Салінаторія Августина, мати, найсолодшій донці» 
(D(is) M(anibus). Rustiae Sabinae ouae vixit ann. VII 
mensibus XI dieb II Cn. Marcius Rustius Rufin pater 
tr. coh. VI vig. et Salinatoria Augustina mater filiae 
dulcissimae) (CIL. IX. 1583). Так само, ім’я Руфі-

на можна знайти і в інших документах (ILS. 2155, 
2156). Щодо іншого власника, Аннія Руфа, то у на-
писах можна знайти номен «Аннії», але навряд чи 
вони мали відношення до нашого позичальника, бо 
знайдені в містах, далеких від Беневента (CІL. IX. 
338; 339).

В табулі згаданий ще один вершник – Марк 
Рутілій Руп. Він не був позичальником, але мав у 
Беневенті земельні володіння, які межували з воло-
діннями позичальників Кая Венатора (4. 29), Антія 
Гама (4. 35) і Бетулена Приска (4. 43). Марк Рутілій 
Руп займав високі посади в імператорській адмі-
ністрації. Він був префектом аннони, пізніше був 
призначений префектом Єгипту [2, с. 191]. Як було 
зазначено вище, ці посади заміщалися представ-
никами найвищої категорії вершників, які носили 
титул «найвидніші мужі». Зберігся почесний напис 
на пам’ятній стелі, знайденій в Остії, з якого ви-
дно, що Руп обнімав посаду префекта аннони: «Ім-
ператор Цезар Нерва Траян Август Германський і 
Дакійський, великий понтифік, наділений владою 
трибуна, консул вп’яте. Спорудив ретельно, з вели-
ким старанням Марк Рутілій Руп префект аннони» 
(Imp. Caesar Nerva Traianus Aug. Germ. Dacic. pont. 
maximus trib. potes. cos. V p. p. fecit exacta cura M. 
Rutili Lupi prae. annonae) (AE. 1955. 167). Напис да-
тується 103 роком бо саме у цьому році Траян був 
консулом у п’ятий раз [9].

10 землевласників мали ценз декуріона і воло-
діли земельними володіннями вартістю від 100000 
сест. у Требонія Пріма (3. 62) до 200000 у Стенія 
Феліка (4. 77). Ці власники могли бути декуріона-
ми чи вершниками, якщо зареєстрували не всі свої 
володіння. Єдине виключення – угода з ветерана-
ми-колоністами поселення Бебіана (4. 21) – 100000. 
Тут мова йде про поселення воєнних ветеранів.

У Беневенті знайдений надгробний напис, з 
якого видно, що представниця роду Требоніїв, Тре-
бонія Пелагія була дружиною декуріона з Беневен-
ту: «Богам Манам. Гая Альбана Оптата, декуріона 
Беневенту. Поставила Требонія Пелагія, дружина, 
тому, хто гідно заслужив, і собі» надгробок (D. M. 
C. Alban Optati decur. Benevent. Trebonia Pelagia fec. 
coniugi bene mer. et sibi) (CІL. IX. 1639). З цього 
можна зробити обережний висновок, що Требоній 
Прім належав до роду декуріонів.

До цієї групи належав також Віббій Модест 
(4. 53) – 122000 сест. У Беневенті знайдений фраг-
мент напису присвяченого Авлу Віббію: «Авлу 
Віббію, сину Авла з Палатинської триби, проку-
ратору, едилу, префекту фабрум, дуумвіру із судо-
чинства, квестору, понтифіку… Сабіна. Охоче по-
ставила тому хто гідно заслужив» (A. Vibbio A. f. 
Pal. proc. aed. praef. fabr. IIvir i. d. q. pontif… Sabina. 
L(ibens) p(osuit) b(ene) m(erito).(CІL. IX. 1657). На-
ведений перелік посад характерний для декуріона 
провінційного муніципію. Імена представників 
роду Віббіїв зустрічаються і в інших надписах, 
знайдених у Беневенті (CІL. IX. 1658; 1684, 1705). 
Однак, з них неясно, до якого стану – декуріонів чи 
вершників вони належали.

35 землевласників зареєстрували земельні во-
лодіння вартістю від 14000 сест. у Публія Тіция 
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Аяка (3. 34) до 92000 сест. у Квінта Октавія Мар-
ціала (4. 11). З позичальників цієї групи, в інших 
написах згадана Юлія Геката (3. 53) – 52000 сест. 
В Лігурес Бебіані знайдений надгробок з таким 
текстом: «Богам Манам. Юлії Гекаті Прімітіанус 
Алімнус поставив достойній» (D. M. Iuliae Hecate 
Primitianus Alymnus b. m. fecit) (CІL. IX. 1476). Од-
нак з цього тексту незрозуміло, до якого стану вона 
належала. Цю інформацію можна знайти проаналі-
зувавши написи, у яких мова йде про родичів по-
зичальників.

В Беневенті знайдений напис: «Гаю Целію Бас-
сею Донату, сину Гая, з триби Стеллатіна претору 
церіалу (вищий магістрат Беневенту – авт.), судді, 
квінквеналу, дообраному до стану декуріонів, рим-
ському вершнику. Гай Целій Донат і Бассея Януарія 
батьки. На місці, встановленому декретом декуріо-
нів» (C. Caelio С. f. St. Bassaeo Donato pr. cer. i. d. qq. 
adlect. in ord. dec. eq. r. C. Caelius Donatus et Bassea 
Ianuaria paren. L(oco) d(ato) d(ecretu) d(ecurionum) 
(CІL. IX. 1640). Цей Гай Целій, можливо, належав 
до того ж роду, що й Марк Целій Флакк, згаданий у 
табулі (4. 14) – 75000 сест.

Родичем Афінія Когітата (4. 82) – 60000 сест. 
вірогідно був Нумерій Афіній декуріон з Беневен-
ту, як це слідує з надгробного напису: «Нумерію 
Афінію Гієраксу сину Нумерія з палатинської три-
би, декуріону у Беневенті, який прожив 19 років 31 
день. Нумерій Афіній Апулей? і Афінія Акте не-
щасні батьки» (N. Afinio N. f. Pal. Hieraci decurioni 
Beneventan qui vixit an. XVIIII dieb. XXXI. N. 
Afinius Apul…s et Afinia Acte parent. Infelic.) (CIL. 
IX. 1638).

До роду Турселія Пудента (4. 39) – 50000 сест. 
належав Турселій Фульвій, про якого мова йшла у 
почесному написі, знайденому в Беневенті «Луцію 
Турселію Фульвію сину Луція з велінської триби, 
понтифіку, едилу, квестору, кваттуорвіру з судо-
чинства двічі. Воконія Луція Прокула вільновід-
пущениця, Луцій Турселій Руфін, син Луція з ве-
лінської триби, його дід, достойному спорудили» 
(L. Turselio L. f. vel. Fulvio aed. quaest. IIIIvir iuri 
dic(undo). bis Voconia L. L. Procu. L. Turselius L. f. 
velin. Rufinus avis suis bene merenti fecit) (CIL. IX. 
1465).

У надгробку з Сепіна можна прочитати: «Гнею 
Бадію Серпікану, сину Гнея з триби Волтинія, кват-
туорвіру, едилу, Гней Бадій Серпікан, син Гнея з 
триби Волтинія, найблагочестивішому сину, спо-
рудив» (Cn. Badio Cn. f. Vol. Serpican. IIIIviro aed. 
Cn. Badius Vol. Serpicanus filio piissimo fecit) (CІL. 
IX. 2465). Згадані особи належали до роду Бадіїв, 
так само, як і позичальник з Бебіанської табули Ба-
дій Сатурнін (4. 79) – 60000 сест.

Серед позичальників у Бебіанській таблиці вка-
заний Ноній Рестітут (4. 70) – 50000 сест. В Альба 
Фуценс знайдений фрагмент напису, у якому згада-
ний представник роду Ноніїв «Гаю Нонію Пелагію 
сину Гая з триби Фабія, кваттуорвіру, едилу…» (C. 
Nonio C. f. Fab. Pelagio IIIIvir aed.) (CIL. IX. 3941). 

Сусідом Невія Віталя (3. 75) – 84000 сест. в та-
булі вказаний Умбрій Прим. У Беневенті знайдений 
почесний напис: «Гаю Умбрію Аполаусту декуріо-

ну і квестору Беневенту, Гай Умбрій Руфін син і 
Тит Коміній Феліціссімус брат, достойному спору-
дили» (C. Umbrio Apolaust. decur. et q. Beneventano 
C. Umbrius Rufinus fil. et T. Cominius Felicissimus 
frater. B(ene) m(erito) f(ecit) (AE. 1925. 115). Про 
іншого представника роду Умбріїв йдеться в над-
гробному написі з Беневенту: «Гаю Умбрію Серві-
лію декуріону з Беневенту, прожив 30 років. Сер-
вілія Варія мати» (C. Umbrio Servilio Iusto decurion 
Ben. vixit ann. XXX Servilia Varia mater) (CІL. IX. 
1659).

У цій групі також жодного представника не-
привілейованих станів не зафіксовано. Всі згадані 
особи цієї групи – декуріони чи вершники, які за-
реєстрували не всі свої володіння.

Площа маєтків у документах не вказана, однак 
її можна визначити приблизно, виходячи з вартості 
югера землі (югер = 0,2942 га). Судячи зі згадок у 
джерелах, вона становила приблизно 1000 сестер-
цій. Тому, аналізуючі земельну власність ми умовно 
приймаємо вартість одного югера у 1000 сестерцій.

Якщо не враховувати дрібні ділянки і висілки, у 
Бебіанській табулі згадуються назви 60 земельних 
володінь різного роду: маєтків, сальтусів, окремих 
ділянок і висілків, площею від 14 до 200 югерів. 

Ми згрупували землеволодіння у чотири ка-
тегорії: до 20 югерів включно – 8; понад 20 – 50 
югерів – 34; понад 50 – 100 югерів – 11; понад 100 
югерів – 7. 

До першої категорії належать земельні володін-
ня, зіставні за розмірами з селянськими ділянками. 
Однак, вище був зроблений висновок, що серед 
власників селян не було. Очевидно, ці невеликі 
окремі ділянки були частиною землеволодінь при-
вілейованих власників. Заводити на таких дрібних 
клаптиках власне виробництво було нерентабель-
ним, бо вважалося, що земельні володіння, зали-
шені без господарського нагляду, краще передава-
ти в оренду, ніж обробляти за допомогою рабів і 
тому невеликі ділянки власник передавав в оренду 
селянській родині [3, с. 35]. Селянина-орендаря, як 
відомо, називали колоном [1, c. 176]. Самі ці ко-
лони могли бути або спадкоємцями місцевих жи-
телів, які були колись власниками цих земельних 
ділянок, але змушені були віддати їх за борги, а 
потім, із дозволу власника, залишилися на цих зе-
мельних ділянках як орендарі. Можливо, це були 
прийшлі люди, які колись втратили свою землю і 
почали обробляти чужу [1, с. 120].

Друга категорія, ділянки в 20-50 югерів. Такі 
ділянки власники також здавали в оренду. Слід за-
уважити, що величина орендованої ділянки, якщо 
така була єдиним джерелом існування сім’ї, могла 
не перевищувати за розмірами наділів селян-влас-
ників, як це описано, щодо володінь першої кате-
горії . Однак, у більшості випадків, колони орен-
дували більшу ділянку, у 20-50 югерів. Адже якщо 
селянин-власник, який володіє всім урожаєм, міг 
утримувати свою сім’ю на 10-20 югерній ділянці, 
то орендар який віддавав частину врожаю власни-
ку землі, повинен був для забезпечення своєї сім’ї 
обробляти більш значні наділи. Однак, навіть об-
робляючі більші ділянки, орендарі-колони швидше 
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за все відносились не до заможної групі селянства, 
а, скоріше, до середньої, або навіть нижчої катего-
рії [3, с. 26].

Такою ділянкою (пекулієм) власник міг наді-
лити раба, який частину урожаю віддавав влас-
нику. Так, у одному з вотивних написів мова йде 
про такого раба: «Геркулесу Дафн, раб імператора 
Тита Цезаря Августа Веспасіана, що володіє пеку-
лієм, вілік Педуцейських маєтків дав і присвятив» 
(Herculi sacr. Daphnus imp. T. Caes. Aug. Vespasiani 
ser(vus) pecul(iaris) praedior. Peducear. d. d.) (CIL. 
VI. 276).

Третя категорія, ділянки в 50-100 югерів. Ці ді-
лянки, як зазначив Колумелла, землевласник міг 
обробляти як руками власних рабів, так і переда-
ючи землю в оренду колонам (Columella. de r. r. I. 
7. 1). У випадку, якщо земля передавалася в орен-
ду, колони могли вносити певну фіксовану суму 
орендної плати (merces). Вона, звичайно, вносила-
ся в листопаді [3, с. 157]. Колони могли також, за 
угодою з власниками землі вносити замість грошей 
певну частку урожаю (coloni patriarii). 

В документі, датованому 116 р. визначені долі 
урожаю, які повинні здавати колони: «…пшениці 
– третю частину, ячменю – третю частину, гороху 
– четверту частину, вина з чану – третину, олив-
ків – третю частину, меду з вулика – по одному 
секстарію… з кожної голови худоби – по чотирі 
асси…» (…tritici ab aream partem tertiam, hordei ab 
aream partem tertiam, fabe ab aream partem quartam, 
vinu de laco partem tertiam, olei coacti partem tertiam, 
mellis in avelis mellaris sestarios singulos… in pecora 
singula aera quattus…) (CIL. VIII. 25902).

Орендарі могли нести також відробіткові пови-
нності. У скарзі імператору, датованому 180-183 рр. 
колони-орендарі просили, щоб прокуратор маєтку 
не підвищував їх відробіткові повинності, які, за 
статутом імператора Адріана, складали шість днів: 
«…два дні на оранці, два – на прополюванні, два 
– при збиранні врожаю…» (binas aratorias, binas 
sartorias, binas messorias operas debeamus…) (CIL. 
VIII. 10570).

До четвертої категорії віднесені земельні воло-
діння від 100 до 200 югерів. Маєтки цієї категорії, 
зазвичай, оброблялися рабами під керівництвом 
управителя [1, с. 118], або найманими сезонними 
робітниками [3, с. 93], або ж ці два способи комбі-
нувалися. Про це говорили й римські юристи. Так, 
Павел вказував, що маєток можна обробляти за до-
помогою колонів, які були зобов’язані виплачувати 
щорічно певну суму, а можна було вести господар-
ство самому, силами рабів під керіництвом раба-ві-
ліка (Dig. XXXIII. VII. 18. 4).

У більшості випадків основною робочою си-
лою в маєтку розглядуваного типу були раби, по-
стійний персонал їх на чолі з особливою адміні-
страцією, що жила на віллі [3, с. 160].

Маєтком міг управляти прокуратор з вільно-
відпущеників [1, c. 144]. Так, у Римі був знайде-
ний надгробний напис: «Богам Манам. Тиберію 
Клавдію Спеклатору, відпущенику Августа про-
куратору Формійських маєтків… Корнелія Белліка 
достойному чоловіку» (D. M. Ti Claudio Speclatori 

Aug. lib. procuratori Formis fundis… Cornelia Bellica 
coniugi b. m.) (CIL. VI. 8683).

Однак, у більшості випадків, рабською фамілі-
єю керував раб-вілік [1, c. 94]. Так, у Путеолах був 
знайдений почесний напис у якому згаданий раб-
вілік: «Юлії Еротині - Містій, імператорський вілік 
і підвладна йому фамілія за заслуги» (Iuliae Erotini 
Mistis Caesaris vilic(us) et familia quae sub eo est ob 
meritis eius) (CIL. XV. 1750).

Раб-управитель згаданий і у надгробку, знайде-
ному у місті Бовіллас: «Богам Манам. Клавдії Пріс-
ці, найблагочестивішій дружині, Євтих Трифоніан, 
серв нашого Цезаря, управитель Мамуррського 
маєтку» (D. M. Claudia Priscae coniugi piissimae 
Eutichus Caesaris nostri servus Tryphonianus 
disp(ensator) villae Mamurranae) (CIL. XIV. 2431).

Для обробітку маєтків, які перебували у корис-
туванні землевласника могли найматися колони і 
тоді їх праця регламентувалася управляючим ма-
єтком. Так, у напису, знайденому в Римі, згаданий 
«…колон садів, що знаходяться на Остійському 
шляху» (…colonus hortorum olitoriorum qui sunt 
via Ostiensi) (CIL. VI. 33840). В інших написах 
згаданий «колон на полі Целія Енея» (colonus 
agri Caeli Aenei) (CIL. VI. 9275), «колон маєтку 
Тіроніані» (colono fundi Tironiani) (CIL. IX. 3674). 
Маєткок, який обробляли колони і раби описав 
Цервідій Сцевола (Dig. XXXІІІ. VII. 27 § 1).

Таким чином, вивчення Бебіанської табули при-
водить до таких висновків. Серед позичальників 
можна виділити декілька категорій землевласни-
ків, відповідно до вартості земельних володінь, які 
відповідали цензу вершника, декуріона і представ-
ника непривілейованих станів. Однак, на основі 
цих і додатково залучених даних ми можемо зроби-
ти висновок, що представників непривілейованих 
станів серед позичальників не було, а наявність у 
таблиці земельних комплексів вартістю меншою 
за 100000 сест. пояснюється тим, що їх власники 
заставили лише частину своїх володінь. Площа 
окремих ділянок варіюється приблизно від 14 до 
200 югерів. Бебіанська таблиця не дає даних щодо 
того, як вони оброблялися, проте, за допомогою 
аналізу інших написів можемо зробити висновок, 
що ділянки до 100 югерів, зазвичай, передавалися 
в оренду, а маєтки в 100-200 югерів, переважно, 
оброблялися за допомогою рабів, з залученням на-
йманих сезонних робітників. Підсумовуючи сказа-
не, можна зробити висновок, що аналіз Бебіанської 
таблиці дає унікальні дані щодо характеру земле-
володіння у Південній Італії на початку ІІ ст., а та-
кож певні відомості щодо господарської діяльності 
такого важливого інституту як імператорський алі-
ментарний фонд.
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В статті проаналізовано особливості вивчення інтимного 
життя селян Російської губернії в другій половині ХІХ ст. 
крізь призму матеріалів судових справ як провідного джерела 
дослідження історії повсякдення. 

Зроблено висновок, що як характер злочинів сексуального 
характеру, так і ставлення до них представників органів 
влади, пересічних громадян, точки зору яких представлені в 
матеріалах судових засідань (промови сторін звинувачення 
та захисту, виступи свідків, виступи потерпілих та 
обвинувачених) висвітлюють гендерний аспект розвитку 
селянського суспільства, місце жінки в родині, її роль в 
інтимному житті подружжя. Матеріали судових справ 
свідчать, що чоловік в родині мав абсолютну владу над жінкою, 
мав право вимагати статевих відносин за і будь-яких умов 
жінка мала виконати всі його забаганки. Її відмова суворо 
осуджувалася суспільством, в очах якого за такий проступок 
жінка мала бути покарана. Статевий акт без згоди дружини 
не розцінювався як сексуальне насилля, а побої і навіть 
вбивство жінки сексуально- незадоволеним чоловіком значною 
мірою виправдовувалися. Жінку навіть могли звинуватити, 
що вона роздратувала та розлютила чоловіка та довела його 
до гріха. Сексуальне незадоволеність чоловіків ставилося 
жінкам в провину і розцінювалося як «стан афекту». Якщо 
незадоволений чоловік скоїв злочин, то його стан вважався 
пом’якшувальною обставиною, що виправдовувала його дії в 
очах оточуючих. В той же час, потреби жінки в інтимному 
житті до уваги не бралися. Про це взагалі було говорити 
неприпустимо та соромно.

Ключові слова: інтимне життя, історія повсякдення, 
матеріали судових розглядів, суд, адвокат, прокурор, шлюб, 
родина.

The article analyzes the features of studying the intimate life 
of the peasants of the Russian province in the second half of the 
19th century through the prism of court case materials as a leading 
source of research into the history of everyday life.

It is concluded that both the nature of sexual crimes and the 
attitude of government officials, ordinary citizens, whose views 
are presented in court materials (speeches of the prosecution and 
defense, witnesses, victims and defendants) highlighted the gender 
aspect of peasant development society, a woman’s place in the family, 
her role in the intimate life of the couple. The case materials show 
that the man in the family had absolute power over the woman, had 
the right to demand sexual intercourse under any circumstances, 
and the woman had to fulfill all his wishes. Her refusal was strongly 
condemned by society, in whose eyes the woman had to be punished 
for such a guilt. Sexual intercourse without the wife’s consent was 
not regarded as sexual violence, and beatings and even the murder 

of a woman by a sexually dissatisfied husband were largely justified. 
The woman could even be accused of irritating and angering her 
husband and leading him to sin. Men’s sexual dissatisfaction was 
blamed on women and was regarded as a “state of affect.” If a 
dissatisfied man committed a crime, his condition was considered as 
mitigating circumstance that justified his actions . At the same time, 
a woman’s needs in intimate life were not taken into account. It was 
inadmissible and shameful to talk about it at all.

Keywords: intimate life, history of everyday life, materials of 
court proceedings, court, lawyer, prosecutor, marriage, family.

Інтимне життя довгий час залишалося абсо-
лютно табуйованою темою в історіографії ХІХ 
– ХХ ст. через цензуру та поширені в суспільстві 
стереотипи щодо певної «соромливості» та недо-
речності дослідження «цього» аспекта людських 
відносин. Проблематика інтимних стосунків селян 
в Російській імперії почала привертати увагу до-
слідників історії повсякдення лише з початком ХХІ 
століття в зв’язку із зміною парадигми в постра-
дянській історичній науці. 

Одним з перших до даної теми звернувся ро-
сійський дослідник В. Б. Бєзгін, який акцентував 
увагу на необхідності аналізу величезної «білої 
плями» у вивченні історії російського селянства, 
бо «ігнорування теми інтимного життя» значно 
«збіднює» процес дослідження повсякденного 
життя села, не дозволяє повністю «відтворити ре-
конструкцію селянської буденності» [1].

На актуальності даної теми наголошували 
З. Мухіна, Н. Пушкарьова та ряд інших сучасних 
російських дослідників, які підкреслювали, що 
дана сфера життя щільно переплітається з цілою 
низкою явищ, процесів в селянському повсякденні, 
і замовчення цих важливих елементів призводить 
до неповного вивчення традиційної культури та 
побуту селянства Російської імперії, його цінніс-
них орієнтирів, соціальних інститутів (шлюбу, ро-
дини, процесів виховання) [6; 7].

Майже всі дослідники зазначеної проблема-
тики вказували на обмеженість джерельної бази, 
в основу якої були положені описи етнографів. А 
вони звертали увагу переважно на проблеми до-
шлюбних відносин, цінності цноти в селянському 
середовищі, ставлення до зради в шлюбі, долі по-
зашлюбних дітей. Тому і сучасні науковці обмеж-
ують тему дослідження інтимного життя селянства 
переважно даними напрямками. 

Згадки сучасників, на нашу думку, слід допо-
внювати максимально можливими історичними 
джерелами, які містять навіть мінімальну інформа-
цію про дану сторону людського життя. Вважаємо, 
що матеріали судових розглядів та карних розслі-
дувань є унікальним джерелом вивчення історії 
сексуальності, статевих відносин в середовищі се-
лян Російської імперії. Цінність даних матеріалів 
обумовлена також і тим, що вони демонструють 
ставлення представників органів влади (прокуро-
рів, співробітників карного розшуку, поліції) та 
суспільства (членів суду присяжних, свідків, ау-
диторії в залі засідань) до злочинів, пов’язаних з 
інтимним життям.

Метою дослідження є аналіз інтимного життя 
селян Російської імперії в другій половині ХІХ ст. 
на матеріалах судових розглядів та карних розслі-



121

Гілея Випуск 157ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

дувань злочинів, які пов’язані із сферою інтимного 
життя, сексуальних стосунків в селянському серед-
овищі.

На думку дослідників, інтимне життя селян в 
Російській імперії в досліджуваний період значно 
відрізнялося від інших категорій населення зна-
чними високими моральними стандартами, які ба-
зувалися на нормах православної віри та стереоти-
пах, які домінували в суспільстві і суворо засуджу-
вали будь-які девіантні типи поведінки в цій сфері. 
В той же час, на нашу думку, селяни з дитинства 
були більш обізнані в темі статевих відносин через 
доступність спостереження за тваринами та за ста-
тевим життям батьків та інших близьких родичів, 
які проживали в одному будинку [1].

Термін «інтимне життя» передбачає, що певний 
бік стосунків між партнерами залишається глибоко 
особистим та потаємним. Наразі статеві відносини 
селян в Російській імперії в сімейному повсякденні 
були позбавлені інтимності. В селянському будин-
ку всі члени великої родини часто спали разом в 
одній кімнаті, тому діти, похилі батьки, інші члени 
родини ставали мимовільними свідками сексуаль-
ного життя подружжя. Саме цей фактор часто ста-
вав причиною злочинів через відсутність можли-
вості усамітнитися подружжю.

Наприклад, фельдшер Єнісейської губернії Іван 
Турау в 1867 р. зарізав дружину, яка відмовилась 
виконувати супружній обов’язок. В останні хвили-
ни життя поранена дружина зізналася поліції, що 
просила чоловіка почекати, доки в кімнаті позаси-
пають інші [5, с. 163 - 166].

В 1869 р. в Санкт–Петербурзькому окружному 
суді слухалася справа селянина Виборзької губер-
нії Осипа Оберега, який зізнався, що зарізав свою 
дружину Єву в «пориві гніву», бо вона відмовляла-
ся спати з ним. Вбивство сталося в будинку брата 
потерпілою, куди подружжя приїхало погостити. 
Брат померлою чув, як його зять вночі вимагав від 
сестри інтиму, а Єва скаржилася на погане почуття 
та головний біль. Після чого він почув крик, а коли 
забіг до кімнати, побачив, що чоловік зарубав жін-
ку сокирою.

Допит сусідів подружжя Оберегів в Санкт-
Петербурзі показав, що всі відгукувалися про Єву, 
як про порядну, непитущу жінку з високими мо-
ральними принципами. А її чоловіка характери-
зували як пияку, який часто бив дружину. І навіть 
після таких свідчень суд присяжних заявив, що 
Осип Оберег, якого засудили на 11 років каторжних 
робіт, заслуговує поблажливості, бо він був «роз-
дратований поведінкою дружини» [8, с. 2].

Слід зазначити, що виступи прокурорів та ад-
вокатів, свідчення свідків, рішення суду присяж-
них чітко визначають ставлення до жінки та її 
обов’язку за будь-яких умов задовольняти сексу-
альні потреби чоловіка в російському суспільстві 
в другій половині ХІХ ст.

Сексуальна незадоволеність, або сам факт ста-
тевого акту напередодні скоєння злочину міг стати 
фактором, який в очах суддів виправдовував пове-
дінку чоловіка. Так, наприклад, в вересні 1862 р. 
до московської поліції звернулась Ганна Васильєва 

(23 роки), заявивши, що її чоловік наніс їй ножо-
ві поранення. Чоловік Ганни, Ілля Васильєв (24 
роки), рязанський селянин, працював в Москві 
кучером, а дружина прийшла до нього з села, щоб 
взяти грошей. Проводжаючи жінку додому, Ілля за-
пропонував їй зайти в лісок, де він, після інтимних 
стосунків, почав наносити жінці удари ножем в 
живіт. Ганні вдалося вирватися та втекти.

Під час слідства медична комісія визнала Іллю 
Васильєва невинним, зазначивши, що він наніс 
рани дружині через «короткострокове божевілля», 
що може статися після інтимних стосунків та вжи-
вання алкоголю. (Ілля Васильєв зізнався, що він 
випив напередодні чарку горілки). В даному ви-
падку суд присяжних вирішив, що алкоголь був не 
обтяжливою обставиною, а пом’якшуючою.

Суд присяжних також взяв до уваги і те, що, 
коли Іллю арештували, то потерпіла просила від-
пустити чоловіка, заявляла, що вони ніколи не сва-
рилися, та він її не ображав [2, с. 249].

Ми можемо припустити, що жінка була виму-
шена просити відпустити чоловіка та простити 
йому насильство через низку причин: економічні 
(він «годував» родину, бо працював у Москві і да-
вав гроші родичам), соціальні (осуд суспільства 
та родини чоловіка, звинувачення, що вона винна 
в арешті та тюремному перебуванні годувальни-
ка). Припускаємо, що в умовах домінування ідеї 
«нормальності» фізичного насилля чоловіка над 
жінкою в російському суспільстві в ХІХ ст., Ган-
на Васильєва могла і справді думати, що її чоло-
вік був невинний, а скоїв злочин через горілку та 
статевий акт, як пояснювали фахівці, що оглядали 
Васильєва.

В той час, як інтимні стосунки вважалися важ-
ливим фактором в житті чоловіка, і суд міг виноси-
ти дуже м’які, навіть виправдовуючи вироки, по-
треби жінок в статевому житті до уваги не бралися, 
навіть засуджувалися.

27 червня 1861 р. Тетяна Кропівкіна, 18 років, 
селянка Богучарського повіту, Воронезької губернії 
вбила свого чоловіка Михайла Кропівкіна. Жінка 
зазначила, що в першу шлюбну ніч чоловік не ви-
конав подружній обовязок, а її свекор, перевірив-
ши простирадло зранку, не дозволив їй на другий 
день прикрасити червоними стрічками дружків, які 
мали віднести хліб її батькам (це означало, що Те-
тяна вийшла заміж нечесною). Слід зазначити, що 
втрата цноти дівчиною до шлюбу була страшною 
ганьбою для її батьків та родини. Суспільство за-
суджувало не тільки її, а й батьків, які не змогли 
виховати доньку. Зокрема, батьків жінки мали пу-
блічно покарати в селі: вдягти хомут і примусити 
ходити по селу під сміх всіх односельців.

На суді дівчина свідчила, що вона благала све-
кра повірити їй, що вона чесна, але той тільки на-
кричав на неї та на свого сина, що він покриває 
свою жінку.

Підсудна стверджувала, що в родині чоловіка 
всі знали про те, що у неї немає інтимного життя з 
чоловіком та за її спиною глузували з цього. Вона 
також зазначала, що кожну ніч «намагалася викли-
кати збудження чоловіка, однак в ньому пристрасть 
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не прокидалася, незважаючи на всі її старання». 
Одного разу вона не витримала і спитала, чи цей 
недолік у нього від природи, чи він захворів. Чо-
ловік відповів, що який він є, такий він є. Дівчина 
тоді заплакала і спитала, чому ж він тоді взагалі на 
ній одружився, а розлючений чоловік двічі вдарив 
її по голові. На сварку прийшов свекор і дівчина 
все йому розказала, але той промовчав.

Тетяна розказала, що коли до них в гості завітав 
чоловік сестри свекра, Яків Розпоркін, то свекор 
попросив його оглянути сина. Після огляду Яків 
заявив, що Михайло неспроможний до інтимного 
життя і він хворіє на нетримання сечі (дівчина під-
твердила, що це і сама помічала). І коли Яків Роз-
поркін збирався додому, то тихенько в сінях натяк-
нув дівчині, що вона може сама таємно згрішити.

На допиті Яків Розпоркін свідчив, що справді 
він оглянув статеві органи Михайла і вони були 
природнього розміру. Проте він визнав, що його 
племінник Михайло йому зізнався в тому, що по-
стійно відчував пристрасть, однак одразу після на-
стання ерекції у нього витікала сперма». Він також 
підтвердив, що говорив Тетяни молитися та терпі-
ти, а коли вона почала плакати, то сказав: «Роби, як 
знаєш, діло твоє».

Дівчина зазначила, що 24 червня 1861 р. їй ста-
ло дуже важко на душі, і вона чітко вирішила вби-
ти чоловіка: ввечері запросила чоловіка оглянути 
поле пшениці, а коли вони верталися з поля через 
лісок, то чоловік запропонував передохнути. Він 
постелив на землю свою свитку та сів на неї, за-
просивши Тетяну сісти поруч. Дівчина підійшла 
до нього ззаду та вдарила по голові ножем. Після 
цього вона пішла в будинок батька та зізналася у 
вбивстві. Батько її відвів до волосного правління 
та здав владі.

На допиті чотири невістки (дружини братів 
вбитого) зізналися, що вони іноді жартували над 
парою, але це завжди лише закінчувалося сміхом.

Батько та матір Тетяни свідчили, що після шлю-
бу донька приходила до них в гості та плакала, але 
не називала причини. І про те, що з неї насміхають-
ся через відсутність інтиму не знали.

Дівчину засудили на 30 років каторги [4, с. 280-
285].

Аналогічний випадок трапився 25 січня 1863 р. 
у Казанській губернії, де селянка Уляна Васильєва 
(18 років) вбила сокирою свого чоловіка Іллю Ва-
сильєва. Як свідчила підсудна, 20 січня 1863 р. вона 
вийшла заміж за власним бажанням та по любові. 
Однак прожила з чоловіком лише 4 дня. Вбила, бо 
він не виконував подружній обов’язок і вона вже 4 
дні залишалася незайманою. Коли дівчина почала 
вимагати пояснень, Ілля Васильєв двічі вдарив її 
по обличчю та вирвав з вуха сережку, а потім почав 
тягати за коси. В гніві Уляна взяла сокиру та вночі 
його зарубала. Вирок суду був 8 років каторжних 
робіт [Там само].

До чотирьох років каторги та довічного посе-
лення в Сибіру була засуджена Пєлагєя Антонова 
за замах на вбивство чоловіка (отруїла сірчаною 
кислотою, яку підмішала в чарку з горілкою). 
Однак, по даному вироку було подане прохання 

Його Імперський Величності і цар змінив пока-
рання на один рік ув’язнення через поважні при-
чини справи. 

Отже, в січні 1870 р. Пєлагєя запропонувала чо-
ловікові випити горілки з отрутою. Через 6 тижнів 
чоловік помер в земській лікарні Ржевська. В суді 
жінка пояснила, що не хотіла виходити заміж, бо 
не кохала. До того ж, чоловік її був глухий та без-
зубий. Вона дуже переживала з того, що в селі всі з 
неї насміхалися, що вона вийшла за такого. Жінка 
скоїла злочин через три місяці після весілля. Однак 
прожила з чоловіком не більше двох тижнів після 
весілля, тому що він потім пішов на заробітки, а в 
день, коли він повернувся, отруїла.

В суді також були зачитані свідчення помер-
лого чоловіка, які він дав у лікарні перед смертю: 
«За два тижні, що жив з дружиною, я не мав з нею 
любовного зв’язку. Вона мене до себе не підпус-
кала. Я до шлюбу також не мав інтимного життя з 
іншими жінками. Виходила вона за мене неохото. 
Мені невідому, що її хтось примусив одружитися 
зі мною. Я і справді з дитинства трохи глухий та і 
немає у мене переднього зуба, але я не думаю, що 
з дружини хтось сміявся через це. Не думаю, що з 
неї сміялися, що я їй не пара».

Також чоловік зазначив, що він навіть батькам 
не скаржився, що не мав інтиму з жінкою. Зізнався, 
що не займався мастурбацією («своєї статевої по-
треби я не задовольняв неприродним способом»). 
Однак лікар підкреслив, що померлий мав слабку 
статуру, і важко відповісти, чи слабкість, чи бояз-
кість, чи фізичний порок не дозволяли йому мати 
статевий контакт як з дружиною, так і с іншими 
жінками. Медичний огляд дівчини показав, що 
вона була незайманою.

На запит судді, дівчина зізналась, що перед 
весіллям вона скаржилася священику , що її при-
мусово віддають заміж, що ні вона, ні її майбутній 
чоловік не кохають один одного. А після весілля 
чоловік її жодного разу «не приголубив», не нама-
гався до неї проявляти інтерес.

Дана справа була сенсаційною в Ржевську. До 
зали зібралися десятки глядачів, щоб послухати 
промови адвоката та прокурора та дізнатися вирок 
суду присяжних. Стенограми виступів прокурора 
та адвоката вважаємо цінним джерелом, який від-
дзеркалив два погляди на місце жінки в російсько-
му суспільстві: традиційне патріархальне та новіт-
нє, що поступово зароджувалося і потрохи заявля-
ло про права жінки.

Прокурор звинувачував Пєлагєю Антонову, що 
вона не змірилася з тим, що вона одружена, що вона 
була зобов’язана любити та поважати чоловіка за 
законом як Божим, так і цивільним: «Жити з не-
любом важко, але Антонова тільки починала жити, 
і в її становищі можлива була переміна до кращого. 
Вбивство скоїла на другий тиждень життя з чолові-
ком. Не можна не погодитися, що проживши з ним 
рік-два вона знайшла б у ньому моральні якості, 
які б примирили її з ним. Недоліки чоловіка по-
рядна дружина перестала б помічати, а поступово 
з’явилась би і прихильність до нього. Подружній 
зв’язок скріплюють діти. Вся біда в тому, що Ан-
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тонова не була навчена бути терплячою. До того ж 
чоловік не був злий, п’яницею. Вона сама нічого 
поганого про нього сказати не може».

Промова адвоката була майже революційною, 
бо він будував свій захист на тому, що жінка ро-
зуміла, що її чоловік нездатний до статевого жит-
тя і через безвихідь даної ситуації пішла на такий 
крок: «Він спав з нею два тижні, але підсудна за-
лишилася цнотливою. Це свідчить про неспромож-
ність його до статевого акту». Адвокат також озву-
чував думки, які, зазвичай, вважалися ганебними і 
про які не говорили вголос: «Звичайно можна до-
пустити, що б їй порадили завести коханця. Однак 
підсудна була дуже високих моральних принципів 
і таке собі дозволити не могла».

І абсолютно сенсаційно пролунала думка адво-
ката про недосконалість сімейного законодавства, 
яке практично унеможливлювало розлучення, а 
також негативне ставлення до розлучення в сус-
пільстві: «В такому випадку виходом могло стати 
розлучення, однак його дуже важко уявити в наш 
час навіть серед освічених станів суспільства, а в 
селянському побуті – воно просто немислиме».

Отже три майже однакові справи за складом 
злочину, які були скоєні жінками в період 1861 – 
1870 рр., демонструють поступові зміни в росій-
ському суспільстві в ставленні до місця жінки в ро-
дині, її права на повноцінне сімейне життя, в тому 
числі і на інтимні стосунки. На початку 1870 р. в 
суспільстві вже лунають завуальовані думки про 
необхідність зміни сімейного кодексу і дозволу 
розлучень, які б могли запобігти принаймні трьом 
вбивствам чоловіків, неспроможних на статеві від-
носини. Доказом цього стали як промова адвоката, 
так і мінімальний термін ув’язнення жінки-вбивці 
чоловіка через неспроможність останнього до ста-
тевих відносин.

Таким чином, матеріали судових розглядів є 
важливим джерелом дослідження історії повсяк-
дення, в тому числі питань інтимного життя селян. 
Характер злочинів, пов’язаних з статевими відно-
синами подружжя, ставлення до них як представ-
ників органів влади, так і пересічних громадян, 
точки зору яких представлені в матеріалах судових 
засідань (промови сторін звинувачення та захисту, 
виступи свідків, виступи потерпілих та обвинува-
чених) дають змогу визначити, що чоловік в родині 
мав абсолютну владу над жінкою, мав право вима-
гати статевих відносин за і будь-яких умов жінка 
мала виконати всі його забаганки. Її відмова суворо 
осуджувалася суспільством, в очах якого за такий 
проступок жінка мала бути покарана. Статевий акт 
без згоди дружини не розцінювався як сексуальне 
насилля, а побої і навіть вбивство жінки сексуаль-
но-незадоволеним чоловіком значною мірою ви-
правдовувалося. Жінку навіть могли звинуватити, 
що вона роздратувала та розізлила чоловіка та до-
вела його до гріха. Сексуальне незадоволення чо-
ловіків ставилося жінкам в провину. Воно могло 
стати і причиною злочинів, в такому випадку роз-
цінювалося як «стан афекту» і могло стати обста-
виною, що виправдовувала дії чоловіка. В той же 
час, потреби жінки в інтимному житті до уваги не 

бралися. Про це взагалі було говорити неприпусти-
мо та соромно.

В подальшому дослідникам слід залучати до 
наукового обігу та аналізувати матеріали карного 
слідства, судових процесів, тощо. Вони, на наш по-
гляд, розширять уяву про гендерні стосунки, місце 
і роль інтимного життя в суспільстві селян Росій-
ської імперії.
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У статті на основі архівних матеріалів проаналізовано 
зразки партійної документації як доказ організації злочину 
геноциду українців 1932–1933 рр. Так авторка доводить, що 
оприлюднення та аналіз архівних матеріалів, більшість із 
яких мають гриф «цілком таємно», показує спланованість 
владною верхівкою ВКП(б) за допомогою апарату КП(б)
У та інституту уповноважених і виконавців злочину проти 
української нації. Наголошено, що практично усі свої злочинні 
наміри та дії комуністичний тоталітарний режим ретельно 
формалізував, створюючи навколо «війни за хліб» та боротьби 
з буржуазно-націоналістичними та куркульськими елементами 
систему партійного документообігу (постанови, протоколи, 
директивні листи, доповідні записки, телеграми тощо), яку 
згодом намагалася приховати, а деякі її сегменти – взагалі 
знищити. Однак в українських архівах залишилося чимало 
партійних документів, вивчаючи які, вчені не лише накопичують 
джерельну базу сучасних українських голодоморознавчих 
студій, а й зміцнюють міжнародно-правову аргументацію 
у процесі доведення злочину геноциду, що його задумала та 
вчинила «кримінальна вертикаль» ВКП(б) та КП(б)У стосовно 
українців.

Ключові слова: Голодомор-геноцид українців, організація 
злочину, партійні документи, ВКП(б), КП(б)У.

In the article, on the basis of archival materials, the examples of 
party documentation are analyzed as the evidence of organizing the 
crime of genocide of Ukrainians in 1932–1933. The author proves 
that publication and analysis of archival materials, many of which 
are classified, show the fact that crime of genocide of Ukrainian 
nation was planned by the party authorities of All-Union Communist 
Party (Bolsheviks) by means of Communist Party (Bolsheviks) of 
Ukraine apparatus and institute of authorized representatives. 
Communist totalitarian regime carefully formalized almost all 
its criminal intents and actions and created the system of party 
documentation (resolutions, protocols, directive letters, reports, 
telegrams, etc.) around the “war for bread” and struggle against 
bourgeois-nationalist and kulak elements. Then they tried to hide it 
and even destroy some of its segments. However, Ukrainian archives 
contain many party documents, by studying which the scholars 
not only accumulate the source basis of Ukrainian Holodomor 
studies, but also strengthen international legal argumentation in the 
process of proving the crime of genocide, planned and committed 
by “criminal vertical” of All-Union Communist Party (Bolsheviks) 
and Communist Party (Bolsheviks) of Ukraine towards Ukrainians.

Keywords: Holodomor genocide of Ukrainians, crime 
organization, party documents, All-Union Communist Party 
(Bolsheviks), Communist Party (Bolsheviks) of Ukraine.

Комплексне історичне дослідження плануван-
ня та організації Голодомору-геноциду українців 
1932–1933 рр. повинне ґрунтуватися на репрезен-
тативній та автентичній джерельній базі, важливим 
елементом якої є партійні документи. На відміну 
від інших джерел, саме вони є беззаперечним і пря-
мим доказом злочинності дій партійного керівни-

цтва ВКП(б) та КП(б)У, що призвели до ліквідації 
мільйонів українських селян як класу, українців як 
етносу. Йдеться про офіційну документацію біль-
шовицької влади на різних рівнях, яка засвідчує 
плановість й координованість заходів, спрямова-
них на позбавлення селян матеріально-продоволь-
чих засобів для існування. Агресивна й войовнича 
риторика, яка міститься в цих документах, лише 
підтверджує серйозність намірів партійного керів-
ництва перемогти українських селян у «боротьбі 
за хліб», мета якої побудова «нової держави» через 
винищення та підкорення. У цьому ключі опри-
люднення та вивчення партійної документації, 
особливо до цього не відомої, є актуальним аспек-
том дослідження організації Голодомору-геноциду 
українців. 

Для істориків, що досліджують тему Голодомо-
ру-геноциду 1932–1933 рр., архівні документи були 
й залишаються основним джерелом, без якого сьо-
годні неможливо відтворити повну та об’єктивну 
картину подій, що відбувалися впродовж зазначе-
них років. На цьому акцентують увагу майже усі 
українські вчені, з-поміж яких В. Сергійчук, В. Ма-
рочко, Н. Романець, С. Маркова, Г. Боряк, В. Васи-
льєв, Я. Калакура, С. Кульчицький, Н. Лапчинська, 
О. Лисенко, О. Мельник, Р. Пиріг, Ю. Шаповал, 
О. Ярещенко та ін. Інша проблема – «конфлікт ін-
терпретацій», і досі наявний у лавах голодомороз-
навців, що заважає автентичному розумінню та 
справедливому засудженню цього, без перебіль-
шення, злочину світового масштабу. На нашу дум-
ку, лише наполеглива й кропітка робота у напрямку 
виявлення якомога більшої кількості матеріалів, 
особливо офіційних, партійних, що ними керува-
лися у своїх діях організатори й виконавці геноци-
ду, дозволить ліквідувати дефіцит документальних 
відомостей та хибний вектор розуміння злочинної 
політики союзного та республіканського керівни-
цтва щодо України, в результаті якої, за останніми 
даними, загинуло більше 9 млн українців. 

Мета статті – на базі архівних матеріалів про-
аналізувати партійну документацію як доказ орга-
нізації злочину геноциду українців 1932–1933 рр. 

22 серпня 1932 р. ЦК КП(б)У затвердив по-
станову Укрколгоспцентру, в якій зазначено, що, 
незважаючи на розпорядження ЦК, у багатьох ра-
йонах продовжують видавати хліб при організова-
ному громадському харчуванні. Поряд із натураль-
ними авансами у розмірі 200–400 г на трудодень, у 
рамках громадського харчування відпускають кіло 
й більше на день на людину, протягуючи у такий 
спосіб зрівнялівку найгіршого ґатунку. Це призво-
дить до «розбазарювання» фондів, ставлячи най-
кращий актив колгоспу «в явно невигідне стано-
вище». У ній також вказано, що, перебуваючи під 
впливом колгоспників з малою кількістю трудод-
нів, правління колгоспів неохоче йде на скасування 
видачі хліба при громадському харчуванні. А тому 
зазначена постанова регламентує: по-перше, при-
пинити видачу хліба при громадському харчуванні, 
за винятком трактористів; по-друге, забезпечити 
видачу натурального авансу відповідно до рішень 
ЦК й РНК СРСР винятково на трудодні; по-третє, 
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працюючі колгоспники повинні отримувати гро-
мадське харчування, приносячи власний хліб [18]. 

Зумисно й послідовно виголоджуючи україн-
ців-одноосібників, керівний апарат КП(б)У вод-
ночас піклувався про виконавців цього злочину на 
місцях, про що свідчить постанова політбюро від 
1 листопада 1932 р. «Про покращення матеріаль-
но-побутових умов керівних районних працівни-
ків» [15]. 

У постанові Політбюро ЦК КП(б)У від 5 лис-
топада 1932 р. йдеться про посилення участі 
органів юстиції у проведенні вилучень хліба: 
«1. Зобов’язати судові органи поза чергою розгля-
нути справи по хлібозаготівлям… виїзними сесі-
ями на місці із застосуванням суворих репресій, 
забезпечуючи при цьому диференційований підхід 
до окремих соціальних груп, застосовуючи осо-
бливо суворі міри до спекулянтів, перекупщиків 
хліба. 2. Організувати у кожній області не менше 
5–10 додаткових виїзних судових сесій Нарсуду 
для роз’їздів районами. Судовий розгляд справ й 
застосування найсуворіших репресій повинні су-
проводжуватися широким розгортанням масової 
роботи та мобілізації громадськості навколо цих 
процесів на посилення боротьби за хліб» [16]. 

Директивним листом ПБ ЦК КП(б)У від 5 лис-
топада 1932 р. наказувалося «зобов’язати судові 
органи поза чергою розглядати справи по хлібо-
заготівлям, як правило, виїзними сесіями на місці 
із застосуванням суворих репресій, забезпечуючи 
диференційований при цьому підхід до окремих 
соціальних груп, застосовуючи особливо суворі за-
ходи щодо спекулянтів, перекупщиків хліба» [4]. 
Маючи на меті активізацію цих заходів, відповід-
ною постановою в областях були створені комісії 
для покращення управління застосуванням судо-
вих репресій [14]. 

Чи не найпоказовішим доказом організації зло-
чину геноциду українців є постанова ЦК КП(б)У 
«Про заходи щодо посилення хлібозаготівель» від 
18 листопада 1932 р., якою, по суті, запроваджено 
режим «чорних дошок» [21]. Антилюдську приро-
ду режиму в дії можна помітити на прикладі «До-
повідної записки “Про колгосп с. Городище, зане-
сений на чорну дошку”». У ній зазначено, що за 2 
місяці перебування колгоспу на чорній дошці дер-
жава отримала 373 ц зерна (5,6% річного плану), у 
тому числі, стягненого з садиб і незаконно отрима-
ного – 63 ц; закрито торгові мережі й встановлено 
закриту, за списком, видачу товарів у вугільному та 
радгоспному рабкомах; знято з постачання 1 020 
членів родин колгоспників й одноосібників; вигна-
но з колгоспу групи у складі 58 людей за підтримки 
більшості; виселено 43 кулацькі родини з району; 
віддано під суд правління колгоспу; знято та здано 
у хлібозатівлю посівного фонду в розмірі 356 ц; на-
кладено штрафів м’ясом у розмірі 15-місячної нор-
ми; відібрано у порядку репресії та передано для 
продовольчої бази вугільникам 1 300 га колгоспної 
землі; звільнено 150 осіб [5]. 

Підтвердження відверто злочинних дій кому-
ністів заходимо у доповідній записці голови ДПУ 
УРСР від 22 листопада 1932 р., адресованій секре-

тарю ЦК КП(б)У С. Косіору, в якій заплановано 
«проведення масової операції з нанесення опера-
тивного удару по класовому ворогу». Ця операція 
охопила 243 райони України. Було мобілізовано всі 
ресурси чекістського апарату, щоб виявити контр-
революційні центри організації саботажу та зриву 
хлібозаготівель, їхнє керівництво й «кулацько-пет-
люрівське повстанське підпілля». За результатами 
підготовчих заходів, в Україні потрібно було лік-
відувати 436 групових агентурних розробок, до 
складу яких входило 2117 фігурантів, а також 1308 
одинаків, тобто сумарно 3425 осіб [6].

Досить цікавою є постанова ЦК ВКП(б) та РНК 
СРСР від 14 грудня 1932 р. Відповідно до неї, по-
ряд із завершенням заготівлі зерна, соняшника 
та льону до січня–лютого 1933 р., потрібно було 
звернути особливу увагу на «контрреволюційні 
елементи» (кулаки, колишні офіцери, петлюрівці 
та ін.). Останні внаслідок слабкої роботи та відсут-
ності революційної пильності низки місцевих пар-
торганізацій України та Північного Кавказу зуміли 
проникнути у сільради, земоргани та кооперацію 
з метою організації контрреволюційного руху та 
саботажу хлібозаготівель, а тому потрібно було ви-
корінити ці елементи шляхом арештів, ув’язнень 
у концтаборах і навіть перед застосування найви-
щої кари. Найсуворішого покарання заслуговували 
«саботажники хлібозаготівель з партквитком у ки-
шені» – 5–10 років у концтаборах або розстріл [20]. 

До того ж цією постановою засуджено «непра-
вильну» політику українізації, яка, на думку вищо-
го партійного керівництва, проводилися «механіч-
но» без урахування особливостей окремих районів, 
без ретельного підбору більшовицьких україн-
ських кадрів. Це, мовляв, відродженню «буржуаз-
но-націоналістичних елементів», які почали ство-
рювати власні контрреволюційні організації. Тому 
цією постановою ЦК і РНК СРСР регламентують: 
по-перше, у стислі терміни висилити найбільших 
контрреволюціонерів і саботажників до північних 
областей СРСР, замінивши їх на «старанних кол-
госпників-червоноармійців», яким слід передати 
землі, інвентар й худобу; по-друге, арештованих 
зрадників засудити до 10–15 років концтаборів; по-
третє, запропонувати ЦК КП(б)У та РНК України 
зосередитися на правильному проведенні україні-
зації, здійснюючи системний партійний контроль 
за цим; по-четверте, звернути серйозну увагу на 
правильне проведення українізації, маючи на меті 
ретельний відбір і правильне виховання «україн-
ських більшовицьких кадрів» [20] шляхом їх руси-
фікації. 

29 грудня 1932 р. ПБ ЦК КП(б)У оприлюднило 
постанову про термінове вивезення всіх наявних 
фондів з районних колгоспів, особливо тих, що не 
виконали план хлібозаготівель, негайно мобілізу-
ючи для цього перевізні засоби, живу тягову силу, 
автотранспорт й трактори. Будь-яку затримку з ви-
возом цих фондів ЦК розглядало як саботаж хлібо-
заготівель зі сторони районного керівництва [17]. 
Того ж дня на засіданні було прийнято наступні 
рішення: 1) про поширення на Дніпропетровську 
область заходів, вжитих стосовно Одеської області 
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(висилка 700 родин із 20–25 сіл відсталих районів, 
укладання списку до 50 осіб, виключених з партії, 
для негайної висилки у концтабори тощо); 2) про 
посилення репресій щодо злісних одноосібників-
приховувачів хліба; 3) про звернення серйозної 
уваги по партійній лінії та лінії ГПУ на розкриття 
таємних складів й приховування розкраденого хлі-
ба крупними та дрібними містами, пристанційни-
ми пунктами та у деяких залізничних працівників, 
що є посібниками кулаків й саботажників [13].

1 січня 1933 р. до ЦК КП(б)У та особисто С. Ко-
сіору надійшла телеграма від Й. Сталіна, в якій він 
запропонував сповістити через сільради та колгос-
пи, що ті з колгоспників та одноосібників, які до-
бровільно здадуть вкрадений і прихований хліб, не 
будуть репресовані. Ті, хто не дослухаються до цієї 
вимоги, будуть покарані найсуворішим чином [29]. 

Згодом ЦК ВКП(б) і РНК СРСР оприлюднили 
Директиву від 23 січня 1933 р., в якій Уповнарком-
шляхові та ГПУ запропоновано «негайно дати вка-
зівку усім залізничним станціям щодо припинення 
продажів квитків за межі України селянам, які не 
мають посвідчення міськвиконкомів про право ви-
їзду або промислових та будівельних організацій, 
що не залучені на ті або інші роботи за межами 
України» [3].

Однією з істотних перепон під час вчинення Го-
лодомору-геноциду було небажання багатьох пар-
тійних працівників на місцях втілювати злочинні 
задуми ЦК ВКП(б). Як наслідок, вище партійне 
керівництво намагалося всіляко протидіяти цьому, 
виявляючи та виключаючи з лав КП(б)У «зрадни-
ків партії», широко висвітлюючи у пресі їх ворожу 
антикомуністичну діяльність. Показовою є вказів-
ка С. Косіора секретарям обкомів щодо створення 
комісії для застосування репресій відносно зрадни-
ків й куркульських елементів, які підлягають аре-
шту та висилці [2].

У своєму листі усім членам і кандидатам ЦК 
ВКП(б), секретарям обкомів, крайкомів й рай-
комів від 7 грудня 1932 р. Й. Сталін закликав до 
найжорсткішого поводження зі зрадниками партії, 
які «майстерно підводять кулацьку політику під 
прапором своєї “згоди” з генеральною лінією пар-
тії» [10].

Серед партійних документів, які прямо дово-
дять організацію Голодомору-геноциду як злочину 
проти українського народу, безумовно необхідно 
згадати постанову ЦВК та РНК СРСР «Про охо-
рону майна державних підприємств, колгоспів та 
кооперації і зміцнення громадської (соціалістич-
ної) власності» від 7 серпня 1932 р., опубліковану 
в газеті «Комуніст» через два дні. Цей документ 
більш відомий як «закон про п’ять колосків». У 
ньому чорним по білому ухвалено наступні пунк-
ти: І. Прирівняти за своїм значенням вантажі на 
залізничному та водному транспорті до майна дер-
жавного значення та посилити охорону цих ван-
тажів. За розкрадання останніх – розстріл із кон-
фіскацією всього майна або, при пом’якшувальних 
обставинах, 10 років позбавлення волі також з 
конфіскацією. ІІ. Прирівняти за своїм значенням 
майно колгоспів і кооперативів (врожай на ланах, 

громадські запаси, худоба, кооперативні склади, 
крамниці тощо) до майна державного та посили-
ти його охорону від розкрадання. Аналогічне по-
карання за порушення, як і в попередньому пунк-
ті. ІІІ. Рішуча боротьба з «протигромадськими, 
куркульсько-капіталістичними елементами», що 
вдаються до насильства й погроз колгоспників, та 
можуть спричинити руйнування колгоспу як тако-
го. Прирівнюючи цей злочин до державного, пока-
рання – від 5 до 10 років ув’язнення в концентра-
ційному таборі. Усіх пунктів стосується те, щоб не 
застосовувати амністії до злочинців, засуджених у 
цих справах [19]. 

Окрему цінність для голодоморознавців стано-
вить інструкція про застосування вищезазначеної 
постанови [8], в якій детально зазначено злочини, 
що підпадають під дію закону від 7 серпня (1); ка-
тегорії розкрадачів й міра соціального захисту, яку 
необхідно до них застосовувати (2); порядок спря-
мування справ по розкраданнях (3); спеціальне за-
стосування декрету ЦВК і РНК від 7/VIII-32 р. (4); 
терміни ведення слідства у справах про розкра-
дання (5). По суті, це була інструкція покрокового 
вчинення геноциду, що може бути використана як 
сегмент доказової бази в рамках майбутніх судових 
справ. 

Масштаби наслідків організованого злочину ге-
ноциду українців можна збагнути, взявши хоча б 
до уваги доповідні записки та інформаційні довід-
ки по Харківській та Дніпропетровській областях, 
в яких розкрито напружене продовольче станови-
ще та смертність від голоду в окремих районах 
областей [7]. Схожа ситуація з різним ступенем 
складності спостерігалася майже у кожній облас-
ті України. При цьому важливо наголосити, що 
рішення про виділення допомоги областям при-
ймалися ЦК КП(б)У на базі цинічних мотивів і ви-
бірково щодо визначених цільових груп, адже по-
трібно було підтримувати трудові темпи виконання 
хлібозаготівель. 

Про вагомість виконання хлібозаготівельно-
го плану без сповільнення темпів стає зрозуміло 
з резолюції за доповіддю генерального секретаря 
ЦК КП(б)У С. Косіора «Про підсумки весняної 
засівної кампанії, про хлібозаготівну та збираль-
ну кампанії і завдання організаційно-господар-
ського зміцнення колгоспів». Автор зазначає, що 
конференція приймає до безумовного виконання 
встановлений для України план хлібозаготівель у 
356 млн пудів по селянському сектору. С. Косіор 
наголошує, що країна має усі шанси впоратися із 
хлібозаготівля ми за наступних умов: якщо район-
ні та сільські партійні організації будуть «нещадно 
викривати опортуністів, капітулянтів і скигліїв, що 
бачать причину труднощів і ускладнень цього року 
на Україні у великих темпах, у великих завданнях, 
які вони заздалегідь вважають зі шкідливі і не-
здійсненні» [26]; влада відмовиться від практики 
«стихійно-зрівнялівського» розподілу плану хлібо-
заготівель та буде застосовувати до кожного кол-
госпу окремий, індивідуальний підхід; одноосібні 
господарства, відповідно, здаватимуть не менше, 
ніж здають сусідні колгоспи, без нездійсненних за-
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вдань й перегинів; під час збирання врожаю голо-
вну увагу буде скеровано на боротьбу з втратами 
тощо.

Аналізуючи архівні матеріали, що стосуються 
тієї ж Харківщини, можна знайти чимало партій-
них документів, які підтверджують злочин геноци-
ду українців:

- телеграма бюро Харківського обкому КП(б)
У щодо організації у масовому порядку хлібних 
«червоних валок» на честь 15-ї річниці Жовтня, 
направлена секретарям райпарткомів та уповно-
важеним обкому, текст якої було узгоджено шля-
хом опиту і затверджено на засіданні бюро обкому 
20 листопада 1932 р. [28];

- постанова бюро Харківського обкому КП(б)У 
«Про активізацію органів юстиції та суду в справі 
боротьби за хліб», яка зобов’язувала судові органи 
розглядати справи стосовно хлібозаготівель поза 
чергою, як правило, виїзними сесіями на місці, за-
стосовуючи суворі репресії (зазначено 10 районів, 
куди направлено виїзні судові сесії). Текст поста-
нови ухвалено шляхом опитування членів бюро. 
07.11.1932. Додаток до протоколу від 20 листопада 
1932 р. [12];

- рішення бюро Харківського обкому КП(б)У 
«Про п’ять голів сільрад і секретарів сільпарто-
середків Диканського району, що відмовились від 
виконання зниженого плану хлібозаготівель» із 
приписом обласній КК розглянути справи заявни-
ків негайно з виїздом на місце та притягненням їх 
до суворої відповідальності, а також попереджен-
ням секретарів міських та районних парткомітетів, 
що невжиття ними заходів щодо комуністів, які 
роблять усні чи письмові заяви про неможливість 
виконання плану або потребу його подальшого 
зниження, розглядатиметься обкомом як допомо-
га куркулю і саботаж хлібозаготівель. З протоколу 
№12. 20.11.1932 [27]; 

- витяг з протоколу №12 засідання бюро Хар-
ківського обкому КП(б)У щодо заходів з виконання 
плану хлібозаготівель у Сахновщинському і Бала-
клійському районах, відрядження до районів ко-
місій з повноваженнями віддавати під суд («цими 
сесіями розглянути усі справи про хлібозаготівлі 
і у п’ятиденний термін розглянути не менше ніж 
по 10 справ з опублікуванням вироків у пресі»). 
07.11.1932 [1]; 

- протокол №27 засідання бюро Близнюківсько-
го райпарткому КП(б)У щодо невиконання до 20 
грудня постанови обкому КП(б)У про завершення 
в районі хлібозаготівлі і оголошення з цією ме-
тою ударної декади із застосуванням до нездавачів 
штрафів, вилучення присадибної землі, встанов-
лення млинам твердих завдань по здачі мірчуку. 
21.12.1932 [25];

- протокол №4 позачергового засідання бюро 
Зміївського райпарткому КП(б)У про завершення 
хлібозаготівлі в районі до 16 січня шляхом штур-
мових днів та збільшення тиску на одноосібний 
сектор. 13.01.1932 [23];

- постанова бюро Зміївського райпарткому 
КП(б)У про заходи з безумовного виконання кін-
цевого плану хлібозаготівлі, зокрема застосування 

репресій до одноосібників: вилучення хліба, штра-
фи в розмірі ринкової вартості незданого хліба, 
відмова продажу деяких товарів, судові репресії, 
що не повинно звільняти від здавання хліба, та ін. 
03.11.1932 [14];

- протокол № 1 засідання бюро Зміївського рай-
парткому КП(б)У щодо невиконання постанови 
Харківського обкому КП(б)У від 29 грудня 1932 р. 
про довивезення 912 т хліба (район довивіз лише 
334 т) з вимогою до 5 січня виконати план дови-
возу збіжжя в повному обсязі, застосовуючи до не-
здавачів, а також керівників сільрад, колгоспів та 
уповноважених по хлібозаготівлях широкі репре-
сивні заходи. 02.01.1933 [22];

- протокол № 9 засідання бюро Зміївського 
райпарткому КП(б)У про обговорення телеграми 
П. Постишева від 5 березня 1933 р. щодо провалу 
засипки насіння з констатацією підпадання кому-
ністів, уповноважених райпарткому та секретарів 
парторганізацій під вплив куркульських настро-
їв «голодовки» (Скрипаї, Соколів, Геніївка), та 
рішенням викрити носіїв настроїв «голодовки», 
«застосовуючи до них негайно самих суворих за-
ходів і в першу чергу до керівної частини села», 
доручити райвідділу ГПУ виявити та вилучити всі 
куркульські й контрреволюційні елементи, агіта-
торів та організаторів саботажу, аби до 15 березня 
«за всяку ціну домогтись завершення засипки на-
сіння». 06.03.1933 [24] та ін.

Отже, партійні документи є важливим дока-
зом організації та вчинення Голодомору-геноциду 
українців 1932–1933 рр. Оприлюднення та аналіз 
архівних матеріалів, більшість із яких мають гриф 
«цілком таємно», дає підстави говорити про спла-
нований владною верхівкою ВКП(б) та вчинений 
за допомогою апарату КП(б)У та інституту упо-
вноважених й виконавців злочин проти україн-
ського народу. Практично усі свої злочинні наміри 
та дії більшовицька влада ретельно формалізувала, 
створюючи навколо «війни за хліб» й боротьби з 
буржуазно-націоналістичними та куркульськими 
елементами систему партійного документообігу, 
яку згодом намагалася приховати, а деякі її сег-
менти – взагалі знищити. Попри це, в українських 
архівах залишилося чимало партійних документів, 
вивчаючи які, вчені не лише накопичують дже-
рельну базу сучасних українських голодомороз-
навчих студій, а й зміцнюють міжнародно-право-
ву аргументацію у процесі доведення злочину ге-
ноциду, який задумала та вчинила «кримінальна 
вертикаль» ВКП(б) та КП(б)У стосовно українців. 
Наведені та розглянуті у статті партійні документи 
підкреслюють важливість цього джерела, а також 
відкривають перспективи для подальших дослі-
джень у цьому напрямку, адже системна робота з 
виявлення, опису й комплектування архівних мате-
ріалів, що підтверджують організацію та вчинення 
злочину геноциду українців, наразі триває. 
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– Список використаних джерел. Список літератури наводиться наприкінці статті у алфавітному порядку на мові 
оригіналу, відповідно до Harvard Referencing style (гуманітарні науки та суспільні науки) – (http://ela.kpi.ua/
bitstream/123456789/16051/22/ Harvard_Referencing_style.PDF).
– References. Список літератури транслітерується латинськими літерами (References). Якщо наукова праця написана 
мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими 
літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у дужках.

8. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [7, с. 123], де 7– номер джерела за списком 
використаних джерел , 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або 
[2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231зв].

9. Рукопис статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються зовнішньою рецензією кандидата або 
доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до 
друку. Рецензія завіреною печаткою. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною 
поштою.

10. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція 
залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням 
головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

11. Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по–батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи 
(без скорочень), службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон, e–mail, відділення Нової 
пошти.
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