




MIĘDZYNARODOWE KONSORCIUM 
NAUKOWO-EDUKACYJNE

imenia Luciena Febvra

CZŁOWIEK W HISTORII 
vs 

HISTORIA CZŁOWIEKA 

Monografia zbiorowa 

Warszawa-Paryż 2021



Recenzenci
dr hab. Zbigniew Karpus
dr hab. Andrij Szapowal

Projekt okładki
Ihor Sribniak

Na okładce – 
z gory: Perykles (Περικλῆς) – ateński polityk, Jarosław Mądry – książę, 

Lorenz von Stein – niemiecki prawnik, historyk, ekonomista
w środku po lewej stronie: Józef Piłsudski – marszałek Polski

w środku po prawej stronie: Symon Petlura – Naczelny Ataman
od dołu: Mykoła Pirogov – chirurg, Iwan Ogienko (metropolita Hilarion), 

Recep Tayyip Erdoğan – Prezydent Turcji

Redaktor
dr hab. Ihor Sribniak

Opracowanie typograficzne
Anastasia Zoria

Korekta
Zespól

ISBN 978-83-652793-4-7

© Copyright by
Maria Bazaeva, Anna Chlebina, 

Vladislava Czajka, Oksana Drach, Igor Girich,
Serhii Holovanov, Svitlana Holosko, Dmytro Hrynʹ,

Lyubomyr Hubytskyy, Giennadij Kazakow, Igor Kryvosheia, 
Wiktor Korotkyj, Аndrij Kudriachenko, Andrij Kuzmenko, Roman Kuczma, 

Yana Martianova, Hanna Melnyk, Olga Motsiyaka, Nadiya Onyschenko, Maryna Paliienko, 
Dmytro Petrenko, Wołodymyr Rychka, Jurij Rychka, Artem Salamakha, 

Grzegorz Skrukwa, Viktoriia Soloshenko, Ihor Sribniak, 
Milana Sribniak, Yurii Stetsyk, Tetiana Szerszowa, 

Andriy Temchenko, Natalia Tsivak, 
Mykoła Tymoszyk, 
Yevhenia Zubenko

© Copyright by 
Międzynarodowe konsorcium

naukowo-edukacyjne im. Luciena Febvra

Warszawa-Paryż 2021

Wydawca 
Międzynarodowe konsorcium

naukowo-edukacyjne im. Luciena Febvra

Książka została przygotowana przy wsparciu
Komitetu badań naukowych MKNE 

im. Luciena Febvra

Druk
Centrum naukowo-wydawnicze im. O.Pritsaka

pritsak-center.com



3

ЗМІСТ

АНТИЧНІСТЬ 
Сергій Голованов
ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ АНТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ В СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ 
В УМОВАХ КРИЗИ ПОЛІСНОЇ СИСТЕМИ ................................................................................................. 5

Роман Кучма
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
ПІД ЧАС РУЙНАЦІЇ  ПОЛІСНОЇ СТРУКТУРИ .......................................................................................... 16

Дмитро Петренко
ПРИЧИНИ, ХАРАКТЕР ТА ЗМІСТ ПРОЦЕСУ «ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ 
НАРОДІВ» у І–ІV ст. н.е. НА ТЕРЕНАХ ЄВРОПИ ................................................................................... 22

ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ – УКРАЇНИ
Андрій Темченко
МІФОЛОГІЯ ПАРАЛЕЛІЗМУ В МАГІЧНО-ЛІКУВАЛЬНИХ ПРАКТИКАХ УКРАЇНЦІВ ............................. 32

Володимир Ричка
ТРАДИЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ........................................................................... 39

Любомир Губицький, Ганна Мельник
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
НАПРИКІНЦІ XVIII – В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. ............................................................................... 53

Ігор Кривошея, Юрій Стецик
МОНАСТИРСЬКА СПІЛЬНОТА УМАНСЬКОГО ВАСИЛІАНСЬКОГО МОНАСТИРЯ 
(1810 – 1815 рр.):  ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД, БІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД................................................ 59

Игорь Гирич
ЯЗЫК, НАЦИОНАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ:
УКРАИНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ XIX – НАЧАЛА XX вв. В ПОИСКАХ ПУТИ РАЗВИТИЯ ................. 69

Дмитро Гринь
СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ В МІСТАХ УКРАЇНИ 1920–30-х РОКІВ: 
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ................................................................................................................ 94

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
Геннадій Казаков
БЕЛЬГІЙСЬКЕ ПИТАННЯ В АМЕРИКАНО-НІМЕЦЬКИХ ВІДНОСИНАХ У РОКИ 
ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПЕРІОД НЕЙТРАЛІТЕТУ (1914–1917 рр.) .............................................. 102

Євгенія Зубенко
З ІСТОРІЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖІНОК ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
(«위안부 – УВІАНБУ» В «БУДИНКАХ ВТІХ» ДЛЯ ЯПОНСЬКИХ ВОЯКІВ) ........................................... 108

Марія Базаєва
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ В СТРУКТУРІ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ США ЩОДО ВЕТЕРАНІВ (1939–1956 рр.) ..........................................................................114

Андрій Кудряченко
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У ФРН: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ...................................... 124

Юрій Ричка
З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ БАСКСЬКОГО ЕТНОНАЦІОНАЛІЗМУ ...................................................... 143

Ольга Моціяка
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ПОЛІТИКИ ПАРТІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ І
РОЗВИТКУ (ТУРЕЧЧИНА) ЩОДО КРАЇН БАЛКАНСЬКОГО РЕГІОНУ, 2002–2020 рр. ...................... 149



4

CZŁOWIEK W HISTORII vs HISTORIA CZŁOWIEKA

ІСТОРІЯ ТАБОРОВОЇ ПРЕСИ
Світлана Голоско, Ігор Срібняк
УКРАЇНСЬКІ ТАБОРОВІ ЧАСОПИСИ ПОЛОНЕНИХ ВОЯКІВ-УКРАЇНЦІВ ЦАРСЬКОЇ 
АРМІЇ У НІМЕЧЧИНІ ТА АВСТРО-УГОРЩИНІ, 1915-1918 рр. (Історіографія та джерела) ................ 155

Яна Мартьянова, Ігор Срібняк, Ганна Хлєбіна
МАТЕРІАЛИ ЧАСОПИСУ «УКРАЇНСЬКИЙ СКИТАЛЕЦЬ» ЯК ДЖЕРЕЛО 
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТАБОРОВОГО ПОВСЯКДЕННЯ ІНТЕРНОВАНИХ 
ВОЯКІВ-УКРАЇНЦІВ УГА В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1922 р.) ..................................................................... 161

ЛЮДИНА І СОЦІУМ
Оксана Драч
МИКОЛА ІВАНОВИЧ ПИРОГОВ: СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛА
КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ..................................................................................... 167

Віктор Короткий
ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ – ІСТОРИК, ВЧЕНИЙ-ЕНЦИКЛОПЕДИСТ ............................................. 184

Наталія Цівак
З ЛИСТУВАННЯ БОРИСА ГРІНЧЕНКА З АГАТАНГЕЛОМ КРИМСЬКИМ:
«ДУМКИ В ГОЛОС» (1892 р.) ................................................................................................................. 187

Ігор Срібняк, Марина Палієнко
«ВІРНИЙ ШЛЯХ ДЛЯ ПРАЦІ…»: КАР’ЄРНІ ЩАБЛІ ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖОГО АНТОНА 
ПУЗИЦЬКОГО У ПЕРІОД ІНТЕРНУВАННЯ АРМІЇ УНР  У ПОЛЬЩІ (1921–1922 рр.) ......................... 190

Андрій Кузьменко
АРХІТЕКТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ В. Г. ЗАБОЛОТНОГО У КИЄВІ в 1920–1940-х рр. ............................... 198

Микола Тимошик
«Я НЕМОВ НА ПУСТЕЛІ ОДИН…»: ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬНОСТІ
ІВАНА ОГІЄНКА (МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА) ..................................................................................... 214

Віктор Короткий, Артем Соломаха
ЛЕОНІД ГУБЕРСЬКИЙ: УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ВИКЛАДАЧ, 
ДИПЛОМАТ-МІЖНАРОДНИК, ВЧЕНИЙ-ФІЛОСОФ .............................................................................. 234

ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ
Мілана Срібняк
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВО-САНІТАРНІ МІСІЇ В ЄВРОПІ, 1918-1920 рр. 
(ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ) .......................................................................................................... 237

Grzegorz Skrukwa
«TAMTA WOJNA…» WOJNA POLSKO-RADZIECKA 1920 r. W LITERATURZE 
PIĘKNEJ I WSPOMNIENIOWEJ OKRESU PRL – WYBRANE PRZYKŁADY ......................................... 243

КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Вікторія Солошенко
РОЛЬ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УСПІШНОМУ ПОСТУПІ СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ ........................... 257

Тетяна Шершова
КУЛЬТУРНА ПАМ’ЯТЬ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ................. 264

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
Владислава Чайка
МІЖКУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ДІАСПОРИ .......................... 271

Надія Онищенко
ПРО УКРАЇНСЬКУ ДІАСПОРУ – ІЗ ЗАРУБІЖНИХ АРХІВІВ: до виходу в світ 
двокнижжя професора Миколи Тимошика про національну книгу і пресу на чужині ........280



5

АНТИЧНІСТЬ 

Зміни полісного громадянського суспіль-
ства Афінської держави протягом доби кла-
сики відбувалися під знаком руйнування 
структури сусідської громади, У сполученні з 
процесами політичних перетворень, які від-
бувалися в державі внаслідок еволюції де-
мократичного ладу, процес руйнування гро-
мади, трансформації полісного колективу, 
послідовного розвитку держави, як політич-
ної організації громадян, підводять Афіни до 
неминучої межі, за якою цей поліс мав зміни-
ти свою сутність та обрати один з можливих 
шляхів подальшого розвитку. В останню тре-
тину V ст. до н.е. Афіни вступили в так звану 
«біфуркаційну зону» свого розвитку.1 

Поняттям «біфуркаційна зона» І. При-
гожин, позначає період розвитку суспільної 
системи, за якого ця система з певних при-
чин набуває нестабільного, неврівноважено-
го стану. Еволюція будь-якої системи, згідно 
з принципами синергетики, характеризується 

1 Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. К. Ли-
бідь.1996. С.184.

послідовною зміною періодів стабільності, та 
нестійких смуг поблизу точок біфуркації, де пе-
ред системою відкривається можливість вибо-
ру одного з кількох варіантів подальшого роз-
витку. Момент вибору такого варіанту («точка 
біфуркації») визначає подальший напрям істо-
ричного розвитку. В контексті нашої проблеми, 
під поняттям «біфуркаційна зона» слід розумі-
ти період, що містить сукупність можливих ва-
ріантів розвитку, які пов’язують попередній та 
наступній рівень розвитку суспільства. 

Таким чином, поступальний розвиток 
держави від полісу до імперії, як форми по-
літичної організації суспільства, може здійс-
нюватися кількома альтернативними варіан-
тами. Як відомо, поліс являє собою сусідську 
громаду вільних землевласників. Кожен з 
таких приватних власників є економічно не-
залежним від держави, оскільки власне гос-
подарство надає змогу забезпечити землев-
ласнику самостійне існування, забезпечуючи 
себе та свою родину необхідними коштами 
та харчовими продуктами. Власники землі, 

АНТИЧНІСТЬ

Сергій Голованов,
Київський університет імені Бориса Грінченка 

ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ АНТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
В СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ В УМОВАХ КРИЗИ

ПОЛІСНОЇ СИСТЕМИ
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члени сусідської громади добровільно об’єд-
нуються, утворюючи державу – поліс із ме-
тою спільного захисту від зовнішніх загроз. 
Всередині громади поступово формується 
структура державного управління, яку утво-
рюють громадяни полісу. 

Отже, ще раз наголосимо – поліс, за сво-
єю сутністю являє собою сусідську громаду, 
яка під впливом зовнішніх умов та необхід-
ності перетворилася на державне утворен-
ня. За такої природи, сутність полісного сус-
пільного організму може зберігатися за неве-
ликої чисельності громадянського колективу 
й території. Загальна кількість громадян не 
повинна перевищувати декількох тисяч, а 
територія міста, разом із сільською округою 
(хорою) не повинна перевищувати декількох 
кілометрів у радіусі. Приклади розмірів тери-
торій та кількості населення усіх відомих нам 
античних полісів підтверджують це правило. 
Великі за площею афінський та лакедемон-
ський поліси являють собою виняток з цього 
правила. Закономірний плин історичного та 
економічного розвитку процесів всереди-
ні полісного утворення спонукають до його 
екстенсивного поширення. Врешті поліс опи-
няється перед межею, перетнувши яку, він 
має змінити свою природу та припинити існу-
вання, як поліс,набувши імперської сутності. 
Приклад історичного розвитку Римської дер-
жави в напрямі від полісу до імперії відбув-
ся на тлі низки завоювань, територіальних 
анексій. Поширивши свої кордони на весь 
Апеннінський півострів, Римська держава 
почала здобувати нові території за його ме-
жами. На другу половину І ст. до н.е. вона на-
була розмірів світової держави . Разом із тим 
поступово змінилася також форма влади.1 

Античний грецький поліс, зокрема Афі-
ни, в процесі поступових, закономірних тран-
сформацій, врешті також опиняється перед 
наступною неминучою альтернативою. За 
першого варіанту подальшого розвитку, 
суспільству залишається перетнути межу 
1 Детальніше з цією проблемою можна ознайомити-
ся завдяки неосяжному переліку праць, які входять 
до наукової спадщини дослідників античності , серед 
яких особливе місце посідають праці Утченка С.Л., 
Кузищина В.І., Трухіної Н.М., Машкіна М.О. та бага-
тьох інших.

масштабів полісної суспільної економічної 
побудови, та розвиватися вшир, збільшую-
чи свою територію. За такого варіанту поліс 
поступово буде змінювати свою структуру, 
та, разом із нею, свою природу. За другого 
варіанту поліс, залишаючись у своїх межах, 
почне уповільнювати свій розвиток і відчува-
ти початок розкладання та руйнації полісної 
природи свого суспільства. Афінська держа-
ва, через низку обставин( зокрема, внаслі-
док поразки у Пелопоннеській війні), змуше-
на була спрямувати подальшу еволюцію по 
другому шляху розвитку.2 

Основу полісного суспільства, як відомо, 
створює потужний прошарок вільних грома-
дян, які володіють економічно незалежними 
господарствами. Саме на цьому підґрунті 
складається політична форма суспільства – 
демократичний або аристократичний поліс. 
Стабільність та врівноваженість полісного 
суспільства значною мірою є залежною від 
збереження економічної основи господар-
ства – прошарку вільних громадян. На нашу 
думку, процеси трансформації полісного су-
спільства, які переживала Афінська держа-
ва, визначалися майновим розшаруванням 
громадянського колективу. Це відіграло роль 
системоутворюючого чинника в еволюції по-
лісного суспільства Афін. Звісно, економічні 
перетворення впливали на таку еволюцію 
не самі про собі. Вони відбувалися в сполу-
ченні з політичними чинниками, Починаючи 
з кінця VІ та протягом першої половини V ст. 
до н.е., афінський поліс відчував збільшення 
загрози з боку Спарти та Пелопоннеського 
союзу, який та очолювала. Саме в цей час 
закладаються підвалини політичного та во-
єнного протистояння зі Спартою, яке місти-
ло в майбутньому загрозу вирішального та 
відкритого зіткнення цих двох найсильніших 

2 На відміну від Афін, Спарта, внаслідок своєї пере-
моги попрямувала надалі по першому шляху розвит-
ку. Цим вона відкрила можливості до зміни полісної 
сутності свого суспільства та зазнала руйнації полі-
су. Її варіант розвитку подібний до того, яким рушила 
Римська держава, що в процесі збільшення своєї те-
риторії вийшла за межі полісного масштабу . Таким 
шляхом в Римі було, подібно до Спарти, зруйновано 
полісне суспільство, що спричинило в подальшому 
відмову від політичного ладу республіки та встанов-
лення імперії.



7

АНТИЧНІСТЬ 

в Греції противників. Спарта посилює намір 
взяти Афіни під свій контроль.

Тож слід зазначити, що період другої по-
ловини V ст. до н.е. характерний низкою змін, 
комплексом процесів, які стали чинниками по-
силення кризового стану Афінського полісно-
го колективу та обумовили поразку держави 
у війні та, як наслідок, кризу й падіння афін-
ської демократії. Навіть за умов поновлення у 
подальшому демократії в Афінах, кінець Vст. 
до н.е. мав для полісу фатальні наслідки, бо 
було підірвано саме його підґрунтя: суспіль-
ні, політичні та економічні основи демократії. 
Наступне століття, тобто перед елліністичний 
період, стало підтвердженням цього сумно-
го висновку. Для більш повного та глибокого 
розуміння напряму еволюції суспільних та 
економічних процесів в Афінській державі V 
ст. до н.е., слід звернутися до аналізу витоків 
цих процесів, які слід шукати в першій поло-
вині V ст. до н.е., основним змістом якого ста-
ли греко-перські (мідійські) війни.

 Най суттєвим наслідком перемоги гре-
ків у мідійських війнах було посилення еллін-
ських полісів і насамперед Афін. З цієї війни 
поліс вийшов з потужним військово-морським 
флотом, лідером Αρχή (Першого Афінського 
морського союзу), що робило його безсум-
нівним політичним лідером всієї Еллади. Для 
Афін припинення воєнних дій давало можли-
вість спрямувати зусилля та державні кошти 
на зміцнення своєї гегемонії як в Афінському 
морському союзі, так і по всій країні в цілому. 
Крім того з’явилася можливість повніше задо-
вольнити внутрішні потреби держави та гро-
мадянського колективу. Найбільш звичною 
точкою зору вважається те, що перемога в 
греко-перських («мідійських») війнах спричи-
нила посилення активності афінського демо-
су, який усвідомив свою роль у здобутій пере-
мозі і мав тепер підстави бажати посилення 
своєї політичної ваги. Це зрештою привело до 
влади політичних вождів демосу та змусило 
аристократію та її лідерів потіснитися від дер-
жавного кормила. Тому друга половина п’я-
того століття до н.е. стала періодом розквіту 
афінської демократії. 

При цьому аристократію не варто вва-
жати апріорно політичною силою, ворожою 

до демократичного режиму. Її місце та роль у 
встановленні та розвитку демократії, зокрема 
Афінської демократії, становить одну з най-
складніших проблем. Аристократії належала 
влада на початку періоду демократичних пе-
ретворень. Як відомо, боротьба з політичним 
пануванням аристократії складала сутність 
процесу становлення демократичної держави 
в Афінах протягом VI ст. до н.е. Кінцева пере-
мога демосу в цій боротьбі, як переконані до-
слідники, обумовлена тим, що афінська арис-
тократія не змогла об’єднати свої сили. Для 
неї на той час суперництво між родами стало 
звичним, майже традиційним настільки, що 
аристократи не змогли вчасно відчути загро-
зу своїй могутності та політичному впливу, яка 
народжувалася з боку демосу. Більше того, 
в запеклій міжродовій боротьбі аристократи 
часто самі закликали маси народу до участі в 
своїх чварах. Це сприяло зростанню народної 
самосвідомості, та в кінцевому рахунку, при-
вело до падіння аристократичного режиму.1 
Панування аристократії зберігалося, до поки 
народ визнавав, що аристократи по праву ке-
рують суспільством, що вони – є αριςθόι (най-
кращі) в цьому суспільстві. Разом із тим, роз-
виток товарно-грошових відносин обумовлю-
вав майнове розшарування не лише в серед-
овищі демосу, але також впливав на розша-
рування панівних верств суспільства – арис-
тократичних верств. Представники збіднілих 
родів, залишаючи родові маєтки, опинялися 
в місті. Там вони приєднувалися до опозиції 
по відношенню до старої родової знаті. Праг-
нення представників аристократії знайти своє 
місце в політичному середовищі, яке змінюва-
лося, переживало трансформації під впливом 
суспільно-економічних процесів, просувало їх 
на позиції лідерів демократичного руху. Осві-
ченість та енергійність таких лідерів знатного 
походження приваблювали до них широкі вер-
стви демосу. Так, за власною ініціативою чи за 
бажанням демосу, ці представники аристокра-
тії ставали ініціаторами перетворень суспіль-
них відносин в громадянському колективі. Так, 
1 Див. Андреєв Ю.В. Раннегреческий полис, с. 104, 
Кошеленко Г.А. О некоторых проблемах становле-
ния и развития государственности в древней Гре-
ции. C.45; Jeffery L.H. Archaic Greece. The City-States 
c. 700-500 B.C. New York, 1976. P.94.
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ватажками демосу в політичній боротьбі ста-
вали переважно представники аристократії. 
Можна навіть припустити, що протягом кла-
сичного періоду не аристократія втрачала 
свої права, а демос підносився до рівня полі-
тичної ваги аристократії.

На середину V ст. до н.е., на думку 
С. Я. Лур’є, більшість незаможної частини 
громадянського колективу складалася з люм-
пенізованого населення.1 Люмпенізація демо-
су пояснювалася економічним підривом інди-
відуального господарства, особливо в сфері 
сільськогосподарського виробництва. 

Напевно, ці обставини обумовили політи-
ку Перикла. Звісно він орієнтувався на інте-
реси не самого демосу, а на інтереси поліса 
в цілому. Та, оскільки демос складав собою 
більшість населення полісу, логіка послідов-
ної політичної позиції Перикла диктувала від-
творювати в політиці держави інтереси демо-
су. Політична влада сама по собі, її здобуття, 
не є кінцевою метою видатного політика, а 
стає лише засобом для реалізації інтересів 
певних суспільних верств. Тому Перикл, до-
сягши верховної влади в Афінській державі, 
спрямував свою енергію та політичну волю 
на посилення цієї держави, що було, на його 
думку, засобом реалізації інтересів не лише 
демосу, а й більш широких верств. Результа-
том такої реалізації стає, знов таки, посилен-
ня держави. «Я дотримуюсь тієї думки, що 
добробут цілої держави, якщо вона прямує 
правильним шляхом, більш вигідний для при-
ватних осіб, ніж добробут окремих громадян 
при занепаді всієї держави в цілому», – ви-
словлювався Перикл в одній зі своїх промов 
(Thuc. ІІ, 60, 2). Тож існування полісної дер-
жави неминуче спиралося на рівновагу сил 
між демосом та аристократією. Політика Пе-
рикла, цілком відповідала інтересам широких 
верств вільного населення, та мала повний 
успіх протягом близько півтора десятиліття. 

Вся повнота його влади могла бути реа-
лізована тільки через демократичний устрій, 
тому для Перикла характерним є дбання про 
подальший розвиток демократії. Це потре-
бувало значних фінансових витрат. Значних 
витрат потребувала також допомога бідним 
1 С. Лурье С.Я. История Греции СПб., 1993. С.357.

верствам у вигляді народних та державних 
святкувань Свята проводилися й раніше, та 
за часів Перикла їхня кількість значно зросла. 
Участь у таких святах згуртовувало громадян-
ський колектив, посилювала відчуття єдності 
з рідним полісом. Численні роздачі та приго-
щення на святах дозволяли демосу отримати 
частину державних доходів. 

Таке зростання фінансових витрат спри-
чинило певні заходи афінян в міжнародній по-
літиці. Скарбницю Афінського морського сою-
зу переміщують з Делосу в Афіни, під приво-
дом більш надійного її захисту (454 р. до н.е.). 

Афіни використовують переваги свого 
лідерства в союзі для розвитку зовнішньої 
торгівлі та перемоги в боротьбі з торговими 
конкурентами. З часів утворення Делоської 
симмахії головні ринки Греції пересуваються 
до Сицилії, Іспанії до Кирени на Півночі Аф-
рики та у басейн Евксинського Понту. Афі-
ни стають гегемоном на всьому Егейському 
морі. На Балканському півострові лідерство 
переходить до потужних торгових полісів 
Коринфу та Мегари. Могутність Афін, як лі-
дера потужного об’єднання великого числа 
грецьких полісів, суттєво зростає. Через це, 
а також завдяки вигідному географічному 
положенню Афін, посередницька торгівля в 
басейні Середземного моря зосереджується 
в руках афінських купців. Іще з першої поло-
вини V ст. до н.е., після перемоги у греко-пер-
ських війнах, афінський порт Пірей почав 
розбудовуватися високими темпами. Він стає 
важливим пунктом посередницької торгівлі 
між країнами Близького Сходу та Малої Азії 
з одного боку та Великою Грецією, Іспанією з 
іншого. На середину V ст. до н.е. Пірей пере-
творюється на транзитний пункт, через який 
проходить велика маса різноманітних това-
рів з усіх країн, не лише Середземномор’я, а 
й взагалі всього стародавнього світу. Цьому 
сприяло також лідерство Афін в Делосько-
му союзі. Використовуючи своє панівне ста-
новище сильної морської держави, Афіни 
концентрують торгівельні операції в Піреї. 
Афінська держава стягала мито з усіх торгі-
вельних операцій. Отже державний фіск мав 
свій прибуток. За деякими даними в середині 
V ст. до н.е. щорічний товарообіг Пірею сягав 
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велетенської суми – двох тисяч талантів. За 
свідченням одного з античних авторів, афіня-
ни активно використовували своє положення 
морського володаря. «З еллінів та варварів, 
лише афіняни можуть бути багатими. Бо ж, 
якщо будь-яке місто багате на корабельний 
ліс, куди воно буде збувати його, якщо не пе-
реконає морських володарів купувати його? 
Якщо будь-яке місто буде багатим на залізо 
мідь, або льон, куди воно буде збувати все це 
окрім володарів моря (тобто афінян – С.Г.)? 
З цієї ж причини ми маємо від одного поліса 
дерево, від іншого – залізо, від третього – 
мідь, від четвертого – льняну матерію, від п’я-
того – віск тощо» (Псевдо-Ксенофонт. Афін-
ська політія. ІІ.11).

Ще один автор, Ксенофонт, у своєму тво-
рі «Про прибутки», відзначає вигідність гео-
графічного положення Афін. «Афіни – пише 
він, – з точки зору морської торгівлі та судно-
плавства – найбажане та прибуткове місто. 
Перш за все, він має чудові безпечні гавані, 
де можна зупинятися під час бурі. Потім, у 
більшій частині інших міст щоразу доводить-
ся брати новий крам, оскільки монета цих міст 
зовсім не дієва за їхніми межами, в Афінах 
же є не лише безліч предметів для заванта-
ження корабля, але в разі, якщо торговець 
не забажає навантажувати корабель новим 
товаром замість свого, то може вести най-
чистіший товар (гроші), оскільки, де б він не 
продав афінське срібло, він усюди отримає 
більше» (Ксенофонт. Про прибутки, ІІІ). Зов-
нішня торгівля базувалася на різниці в цінах 
на одні й ті ж самі товари в різних районах 
Середземномор’я. Причиною такої розбіжно-
сті стали недостатньо міцні економічні зв’язки 
між країнами, що торгували між собою та нео-
днаковими рівнями їх суспільно-економічного 
розвитку. Найбільшого розвитку набула мор-
ська торгівля оскільки перевезення суходо-
лом були значно складніші та більш коштов-
ними. Проте, слабкий технічний рівень роз-
витку мореплавства дещо стримував морську 
торгівлю. За V ст. до н.е. найбільші вантажні 
кораблі не брали на борт більше як 360 тон 
вантажу. Навіть трієри являли собою всього 
лише великі човни, які боялися сильної хита-
виці, отже будь-якої негоди на морі. Плавання 

зберігало обережний характер. За рідким ви-
ключенням, воно залишалося каботажним. 
Морські торгові шляхи залишалися окільними 
а тому довгими. Сполучення по морю відбу-
валося лише у сприятливі сезони року. Але 
це не заперечує того, що перевезення това-
рів морем було значно вигіднішою та більш 
дешевою справою, порівняно із суходільними 
торговими шляхами. Ризик при перевезенні 
товарів морем компенсувався низькою собі-
вартістю. Під час торгівлі у віддалених морях, 
наприклад Евксинському Понті, чи Адріатич-
ному морі, прибуток сягав понад 100%. Тор-
гівля в Егейському морі надавала можливість 
прибутку 25-30%. Різницю утворювала ціна 
ризику. Значним чинником, що перешкоджав 
морській торгівлі залишалося піратство. Але 
навіть морська могутність Афін не дозволи-
ла покінчити з піратством остаточно. Надто 
сприятливими були соціальні умови, які під-
штовхували нових шукачів пригод до мор-
ського розбою. Надто спокусливою та легкою 
здобиччю були купецькі торгові каравани чи 
окремі судна. Навіть окремі успіхи та окремі 
перемоги в боротьбі з морським розбоєм не 
вирішували проблеми в цілому. 

У торгівлю втягувалися різні верстви на-
селення. Крупна торгівля не вичерпувала всі-
єї комерційної діяльності афінян та й греків 
загалом. Важливе місце в господарському 
житті посідала торгівля вроздріб. Вона поши-
рювалася переважно на ринках. На сьогодні 
нам відомі принаймні два великих ринки в 
Афінах V ст. до н.е. – у Пірею, та в самих Афі-
нах, на північному заході від Ареопагу.1 

Афінський демократичний уряд приділяв 
значну увагу розвиткові торгівлі. За свідчен-
ням Аристотеля, питання про постачання мі-
ста хлібом щорічно обговорювався на Народ-
них зборах, рівно як і питання захисту країни. 
(Arist. Polit., 43)

Під тиском воєнних витрат Афінська дер-
жава змушена була вдатися до кредитів. Кре-
диторами, окрім великих лихварів, переваж-
ним чином виступали храми. Протягом пер-
ших 10 років Пелопоннеської війни держава 
взяла в аттичних храмів позику загальною 

1 Сергеев В. С. История Древней Греции. М.-СПб.: 
Полигон, 2008. C.392.
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сумою 800 талантів. Запровадження в обіг 
значної кількості дорогоцінних металів ви-
кликало неминуче падіння їхньої вартості. 
Наслідком цього стало зростання цін. Міра 
ячменю, яка коштувала на початку VI ст. до 
н.е. одну драхму, наприкінці війни подорож-
чала вдвічі. Міра пшениці коштувала три 
драхми. Ще більш ускладнилася справа з 
цінами на худобу. Аттика не імпортувала ху-
доби, а зростання власного населення спри-
чиняло подорожчання м’яса. Навіть при тому, 
що греки в повсякденному житті багато м’я-
са не вживали1, тим не менше воно стрімко 
дорожчало через зростання населення, та як 
наслідок, позначилося відставання розвитку 
скотарства від землеробства. За період війни 
баранина подорожчала у 50-100 разів. 

Зростання кількості срібла в обігу значно 
полегшило отримання кредитів дорогоцінни-
ми металами. За такої ситуації можна було 
очікувати зниження відсотків по кредитам. 
В цілому це була сприятлива тенденція для 
середнього селянства. На випадок поганого 
врожаю зерна, до Аттики можна було імпор-
тувати хліб у необмеженій кількості, селяни, 
отримавши кредит, мали можливість купувати 
імпортоване зерно для прогодування та для 
засівання майбутнього врожаю. Але всупереч 
очікуванням, кредитні ставки знижувалися 
дуже повільно. Через розвиток ремісничого 
виробництва зростала потреба в капіталах, 
тому зберігався високий попит на кредити. 
Можливість тримати високу ставку по кре-
дитам забезпечувалася ще тим, що в Аттиці 
було відсутнє будь-яке регулювання чи обме-
ження кредитних ставок. Певний моральний 
тиск на лихварів, звісно, чинило засудження 
лихварства з боку громадської думки. Проте 
високий рівень ставок опосередковано свід-
чив про високий прибуток в ремісничому ви-
робництві. Високий прибуток міг досягатися, 
за тих умов, лише великою тривалістю робо-
чого часу та низькою зарплатнею. Це робило 
економічно вигідним використання у виробни-
цтві рабської робочої сили. Так створювалася 
ще одна передумова рентабельності рабської 
праці в ремісничому виробництві. Ціни на 

1 Див. Античная цивилизация. Под ред. В.Д. Блават-
ського. М.: Наука, 1973. С.105.

продукцію ремесла лишаються значно вищи-
ми від цін на продукти землеробства. Ці дві 
обставини: висока рентабельність та можли-
вість тримати високі ціни на продукцію реміс-
ництва, створювали об’єктивні передумови 
для поширення рабської праці в ремеслі. На 
період війни рабська праця в ремеслі майже 
цілком витісняє найману працю вільних робіт-
ників. Таким чином розвивалися тенденції з 
витіснення найманої праці вільних громадян 
зі сфери виробництва. 

Порівняно з торгівлею землеробство, як 
бачимо, було менш прибутковою справою, 
проте вкладання грошей в нерухомість було 
більш надійним ніж в рухоме майно. Це зна-
ходило вираз, передусім, в придбанні влас-
ності. Орендування зберігалося вимушено, 
під тиском законів, які забороняли метойкам 
купувати землю. Розміри орендних ставок в 
Аттиці, при найманні маєтків, одразу ж після 
Пелопоннеської війни становили 8%. від при-
бутку. Оренда міських будинків не поступала-
ся розміром ренти сільському маєтку. Висо-
ка земельна рента та відсотки по кредитах, 
звісно зменшували прибуток з капіталу. Тому 
доля заробітку для найманих робітників мала 
залишатися невеликою.2 

Розвиток діяльності трапедзитів сприяв 
поширенню розміну та збереженню грошей. 
Складається практика переказу грошей че-
рез трапедзитів для запобіганні небезпеці 
при перевезенні грошей на далекі відстані. 
Фінансові операції, що їх здійснювали грецькі 
трапедзити, були численними та різноманіт-
ними. Вони сягали значних масштабів, як для 
Греції. Поступово лавки міняйл перетворюва-
лися на своєрідні банківські контори. Лихварі 
набували значної соціальної ваги в полісному 
суспільстві. Грошові суми не лежали мертвим 
вантажем, а віддавалися в позики під відсо-
тки, частинами вкладалися в торгівельні опе-
рації. Держава стає зацікавленою в зростанні 

2 Найбільш важкою та невигідною була наймана пра-
ця гребців на трієрах. Окрім небезпеки, з якою вона 
була пов’язана, платня для гребців була низькою. 
Вона становила лише 3 оболи. Проте, під час війни за 
таку платню тисячі охочих наймалися гребцями. Що-
правда, в далеких експедиціях платня була вищою. 
Так, під час експедиції на Сицилію в 415 р. до н.е., 
гребцям платили по одній драхмі – тобто 6 оболів.
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кількості багатих та заможних верств грома-
дян, які могли бути корисними для держави. 
Найбагатші з трапедзитів, які були здебіль-
шого метойками, стали отримувати афінське 
громадянство (подібно до метойка Пасіона). 
Тепер їхнім обов’язком стає, в порядку вико-
нання літургії, вносити пожертвування на бу-
дівництво трієр, закупівлю зброї, обладунків 
на потреби держави.1 Така політика Перикла 
дозволяла йому виконати свою місію – здо-
бути якомога більше коштів для громадян 
шляхом притягнення багатих співгромадян до 
священного обов’язку, та одночасно з тим, за-
собом експлуатації решти населення: рабів, 
метойків та врешті афінських союзників.2 

Це зміцнювало його владу та авторитет 
настільки, що тривалий час політик був недо-
сяжний для атак своїх політичних опонентів. 
Із цілком зрозумілих причин, не лише при-
бічники олігархії, але також демократи були 
занепокоєні постійним продовженням пере-
бування Перикла на вищій державній поса-
ді. Тривале, протягом 15 років, перебування 
Перикла першим стратегом Афінської держа-
ви дійсно було порушенням демократичних 
принципів. Але мусимо визнати, що такий 
стан речей, як не дивно, був на користь саме 
демократії. Серед демократичних лідерів на 
той час не було гідної альтернативи цьому ви-
датному політику. Тож, послідовне виконання 
цього принципу обмеження влади Перикла 
одним терміном, було б на користь антиде-
мократичних кіл. Так ми бачимо, що послідов-
ний розвиток демократії в античному полісі 
врешті може призвести до заперечення її 
основних принципів. Можна припустити, що 
виникнення ситуації, за якої демократичні за-
кони стають перешкодою на шляху розвитку 
самої демократії, є свідченням початку кризи 
демократії в Афінах. Для подальшого розвит-
ку демократичних перетворень слід було, або 
відмовитися від демократії, або погодитися 
на її обмеження3. В іншому випадку, послі-
довний, стихійний розвиток демократії не-
минуче мав завершився її переродженням, 
втрати її сутності. Скоріше за все, цей процес 

1 Сергєєв В. С.392.
2 Корзун Л. С.31.
3 Там само. С.33.

погрожував установленням охлократії чи 
анархії. Одночасно з еволюцією суспільних 
відносин відбувався розвиток міста, як центру 
споживання, місця зосередження торгівлі та 
ремесла. Оскільки розвиток ремесла і торгівлі 
створює в суспільстві тенденцію до динаміки, 
це стає небезпечним для полісного організму, 
бо спричиняє майнове розшарування грома-
дянського колективу землевласників, яким 
поліс був за своєю сутністю. Розвиток міста, 
як суспільного організму починає деформува-
ти полісну структуру4. Зосередження в місті 
значного числа метойків, як вже згадувало-
ся, їхня концентрація в галузі ремісництва та 
торгівлі, забезпечувала зосередження пито-
мої ваги фінансових коштів в руках людей, 
які стояли поза громадянським колективом. 
Відчуваючи небезпеку такої тенденції, поліс 
створює перешкоди розвиткові ремесла. Ми 
маємо приклади законодавчого обмеження 
права на громадянство людей, які зайняті ре-
місництвом. Заняття ремеслом в V ст. до н.е. 
було непрестижним. Так поліс, як колектив 
землеробів стихійно опирається руйнівним 
тенденціям. 

Втуп цивілізації античної Греції у класич-
ну форму розвитку рабовласництва фунда-
ментальним чином вплинув на економічні 
та суспільні процеси в полісному організмі. 
Особисте збагачення певних верств грома-
дянського суспільства спричиняло активне 
залучення рабської праці до приватних гос-
подарств, як в ремісничому так і в сільсько-
му виробництві. Поширення рабської праці 
у виробництві, особливо за умов класичної 
форми рабства, сприяє економічному зміц-
ненню великих аграрних господарств. В умо-
вах розвитку приватних аграрних маєтків, які 
дозволяють утриматися в межах рентабель-
ності, такі господарства підносять свою кон-
курентоспроможність. 

Підриву конкурентної спроможності се-
лянських господарств сприяло зростання 
імпорту хліба. Ця тенденція спостерігалася 
протягом усього V ст. до н.е. На жаль, ми во-
лодіємо відомостями про обсяг імпорту зер-
нових лише на IV ст. до н.е. Згідно із ними, 
Аттика тоді імпортувала щорічно до 800 тис. 
4 Кошеленко Г.А. Там само. С. 22.
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медимнів. Індивідуальні господарства не 
були спроможні боротися з такою конкурен-
цією через низьку технічну озброєність. Зна-
ряддя орного землеробства майже не зміни-
лися з гомерівських часів, додався лише ме-
талевий лемех. Обмолот зерна здійснювався, 
як і раніше, за допомогою худоби. Вдоскона-
лень у сільському господарстві майже не за-
проваджувалося – й надалі застосовувалася 
двопільна система. Через це продуктивність 
селянських господарств майже не зростала. 
Та про неї ніхто і не дбав. В землеволодінні 
переважали дрібні земельні ділянки. Причини 
цього ми вкажемо нижче. Це ускладнювало 
запровадження технічних вдосконалень. Як 
сукупний наслідок такого становища – низька 
продуктивність середніх та дрібних індивіду-
альних господарств. Поряд із цим зростання 
рентабельності великих господарств мало 
неминучі наслідки. Починається закономір-
не витіснення з ринку індивідуальних серед-
ніх селянських господарств та їх розорення. 
Хоча, цей процес дещо уповільнювався через 
відносно високу собівартість транспортуван-
ня зерна. Цей чинник спричиняв зростання 
собівартості зерна та, звісно, зростання його 
ціни на внутрішньому ринку. Такі обставини 
стримували зростання імпорту зерна. 

Незважаючи на порівняно невисоку про-
дуктивність селянських господарств, Аттика 
щороку виготовляла близько 400 тис. меди-
мнів ячменю1. Виробництво продуктів ви-
норобства та вирощування оливків зберігає 
рентабельність, бо залишається конкуренто-
спроможним по всьому Егейському басейні. 
Це, порівняно висока продуктивність, яка, 
тим не менше, не покривала внутрішніх по-
треб Афінської держави. Отже закономірний 
розвиток рабовласницьких відносин в межах 
відносно невеликого полісного громадян-
ського колективу, спричиняє руйнацію індиві-
дуальних господарств значної частини гро-
мадян-землевласників. Такі процеси, звісно, 
позначаються на всіх сторонах життя поліс-
ного організму. Але, найбільш згубно вони по-
значилися на економічній основі полісного су-
спільства, бо призвели до підриву її соціаль-

1 Ці показники наводить Ю.Белох, не посилаючись на 
будь-які джерела (Белох Ю. С.332.).

ної основи – середніх верств громадянства. 
Що стосується нижчих верств громадянства, 
то їхнє матеріальне становище завжди було 
важким. Від архаїчної доби, часів складання 
громадянського колективу, в полісі точилася 
боротьба широких верств демосу за покра-
щення свого майнового становища. Боротьба 
за скасування боргів, хлібні та грошові роздачі 
з боку держави було головною метою цієї бо-
ротьби. Обмежена, низька платня за найману 
працю тримала працівників на незаможному 
рівні. Рівень оплати – 2-3 оболи в день, не 
дозволяв задовольняти ніяких матеріальних 
потреб, окрім нагальних. Ці обставини ство-
рювали, окрім інших наслідків, передумови 
появи найманництва, як характерної особли-
вості періоду Пелопоннеської війни. Трудові 
верстви громадянського колективу підштов-
хуванні нужденністю, вдавалися до будь-якої 
можливості підробітку. Протягом усієї війни 
вільні громадяни, що належали до нижчих 
майнових розрядів, наймалися гребцями. 
Середні верстви вербувалися найманцями у 
війська, як своєї держави, так і за її межами. 

Все більше число заможних та багатих 
громадян, як громадян так і метойків, відчу-
ваючи обтяжливе зростання своїх громадян-
ських обов’язків у вигляді літургій, прагнули 
вийти з під контролю над своїм майном з боку 
полісної держави. Як вказує В. Н. Андрєєв, 
у другій половині V ст. до н.е. виникає, а в 
наступному столітті посилюється тенденція 
приховування від держави справжнього роз-
міру свого майна, у зв’язку з розкладанням 
прямого податку – ейсфори, та з метою ухи-
ляння від літургій2. Значну частину багатства 
заможні верстви переводять з, так званого 
«видимого» у «невидиме» майно, тобто з 
форми нерухомої власності у грошову, яка 
важко піддається обліку. Для цього заможні 
афінські громадяни переводять більшу части-
ну майна в гроші, які приховують під вигля-
дом грошової позики, ховають від суспільства 
гроші, віддаючи їх на зберігання трапедзитам. 
В. Н. Андрєєв вважає навіть, що за подібне 
утримання грошей трапедзити не сплачували 
відсотки кредиторам. 

2 Андрєєв В.Н., 21-43.
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Звісно, певна частина грошей вкладала-
ся у нерухомість, в купівлю рабів, меблюван-
ня тощо. Проте грошова частина, за переко-
нанням більшості дослідників (Л. М. Глускіної, 
В. Н. Андрєєва, Бёка) переважає над нерухо-
мим майном.1 При цьому нерухома частина 
майна в Аттиці, на думку більшості дослід-
ників, не являла собою суцільного масиву 
земельних володінь. Тобто в Афінському 
полісі не відбувалося концентрації земель-
них володінь, які б перетворювалися на ла-
тифундії. Велике землеволодіння формува-
лося у вигляді скуповування територіально 
розрізнених земельних ділянок. Таке накопи-
чення нерухомості, звісно, не могло забезпе-
чити покращення ефективності експлуатації 
землі. Тому збільшення землеволодіння, що 
складалося з таких подроблених ділянок з 
певної межі ставало економічно невигідним. 
За таких умов економічна система полісу на-
бувала застійного характеру, вона втрачає 
потенціальну можливість розвитку. І дійсно в 
жодному джерелі не знайти свідчень про вдо-
сконалення знарядь праці, поширення вироб-
ництва, піднесення економічної ефективності 
економіки. Тому багатство не сприяло еконо-
мічному розвиткові, навіть тоді, коли гроші 
вкладалися у засоби виробництва. 

Розвиток товарно-грошових відносин 
стимулював зростання товарного характеру 
всієї економіки Афін. В господарстві посту-
пово зникають ознаки її колись натурального 
характеру. На другий план відсувається тра-
диція вимірювати багатство ваговою мірою 
вартості – медимнами. В середині століття 
суспільство відмовляється від критеріїв оцін-
ки майна, ухвалених Солоном. Відтепер до 
першого розряду п’ятисотмірників зарахову-
ють не за надходженням річного прибутку в 
500 медимнів, а за володіння майном, вартіс-
тю в один талант. 

Так, сама економічна система давньо-
грецького полісу створювала нестійкість, 
мобільність структури приватного багатства 
в Афінах. Заможні афіняни не були органіч-
ними придатками до свого майна. Вони ста-
вали просто власниками багатства, склад і 
джерело якого важко було визначити. Майно 
1 Там само. С.31.

постійно змінювало свою форму, переплива-
ло з «майнової» у «грошову», вислизало з під 
контролю громадянського колективу тощо. 

Втрата почуття вірності громадянському 
обов’язку була не найгіршим наслідком за-
гального процесу кризи та руйнування поліс-
ної системи. Починається девальвація поліс-
ної системи моральних цінностей, що, як пра-
вило є однією з перших ознак початку кризи 
суспільної системи. 

У відповідь на ці тенденції, держава на-
магається, при визначенні критерію для на-
дання громадянства, брати в обрахунок не 
лише володіння землею, а також рухоме май-
но. Податки, які було колись запроваджено 
Пейсистратидами у натуральній формі, те-
пер стягуються також у грошовій. Форос, який 
збирався з членів Морського союзу, тепер ви-
плачується виключно у грошовій формі. 

Проте середні за майновим станом, гро-
мадяни в період розквіту демократії не поли-
шали заняття ремеслом. Розвиток ремесла 
диктувався міркуваннями зовнішньої полі-
тики, наприклад створенням Архе. В V ст. 
до н. е. афінський демократичний уряд заохо-
чував вільну працю. Він залучав афінських 
громадян до праці за наймом на будівництво 
громадських споруд. Так, в період, який нас 
цікавить, число рабів, що працювали на ве-
ликих громадських будівництвах, скоротило-
ся до чверті від загального числа робітників. 
При спорудженні Ерехтейона раби також 
складали не більше від чверті всіх робітни-
ків2. Дехто з дослідників (напр. В. Коннор) 
вважають, що основою політичного ладу 
Афін був союз між громадянами-моряками 
та ремісниками і торгівельними верствами. 
Це було головним наслідком залучення знач-
ного числа метойків до імміграції до Афін. 
Так створюється протиріччя між напрямом 
розвитку полісного організму та розвитком 
міста, як економічної структури. 

Навряд чи можна безумовно підтримати 
В. Коннора. Поліс залишався полісом, на-
віть в умовах найвищого етапу суспільного та 
економічного розвитку. Ніяк не заперечуючи 
значення торгово-ремісничих верств в еко-
номіці Афін, ми гадаємо, що питому вагу в 
2 Сергєєв В.С. С.386.
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громадянському колективі складали верстви 
середнього селянства. Можна припустити, що 
економічне руйнування саме індивідуальних 
селянських господарств було лейтмотивом 
подальшої еволюції Афінського полісу. 

Звісно, це ніяк не заперечує місця та пи-
томої ваги торгово-ремісничих верств гро-
мадянського населення. Особливості еконо-
міки Афінського полісу, її спрямованість на 
зовнішній експорт продукції сільського госпо-
дарства, зрештою військово-морську могут-
ність держави обумовлювали важливе місце 
та значення торгово-ремісничих верств в 
економіці полісу. 

В середині V ст. до н.е. зовнішня торгівля 
Афін переорієнтовується зі сходу на проти-
лежний напрям – до західних колоній, до Ве-
ликої Греції. Після греко-перських війн, коли 
для торгівлі Балканських держав іонічні ринки 
частково закриваються, пошук нових ринків 
збуту ремісничої та частково аграрної продук-
ції природним чином приводить до повороту 
торгових інтересів Афін у західному напрямі.1 
В торгівлі з Великою Грецією, неприємну кон-
куренцію Афінам складали Коринф та Егіна. 
Ця обставина зіграла свою роль в майбут-
ньому, під час подій Пелопоннеської війни. 
Конкуренцію з боку Егіни вдалося остаточно 
зламати в 431 р. до н.е. Це надало Афінам 
гегемонію в морській торгівлі на період аж до 
македонських завоювань. Афіни, напередо-
дні війни, набувають монополії також у посе-
редницькій торгівлі між Сходом та Заходом в 
басейні Середземного моря. Морська посе-
редницька торгівля приносила Афінам щоріч-
но до 36 талантів срібла лише від торгового 
мита, яке збиралося з гаваней Пірею. Навіть 
в розпал подій війни, в 414 р. до н.е. торгі-
вельний обіг Пірею дорівнював 30-40 тис. та-
лантів від експортних та імпортних операцій.2 
Це природним чином обумовлювало велику 
1 В цьому контексті цікавою видається думка Ю.Бе-
лоха. Він вважає, що грецькі поліси півдня Італії та 
Сицилії забезпечили своє економічне зростання за 
рахунок родючості землі в цьому регіоні. (див. Белох 
Ю. Греческая история в 2 т. Т.1. С. 323.) На думку 
Белоха Ю. гавані грецької метрополії значно вигра-
вали в порівнянні з Іонією, чим викликали зустрічний 
інтерес полісів Великої Греції.
2 Белох Ю. Т.1. С.324.

питому вагу в громадському житті тієї части-
ни афінського демосу, яка була причетною до 
морської торгівлі.

У сільському господарстві переважала 
праця вільних виробників. Рабська праця за-
проваджувалася тут значно повільніше, ніж 
у ремісничому виробництві. Це пояснюється 
тим, що рабська праця в аграрному секторі 
господарювання виявлялася нерентабель-
ною. Особливо це було справедливим для 
індивідуальних середніх та дрібних селян-
ських приватних господарств. Кам’яниста, 
мало родюча земля вимагала пильного та 
ретельного догляду за посівами. Використан-
ня рабської, підневільної праці в такій тонкій 
та відповідальній справі було неможливим. 
Отже праця вільних робітників залишалася 
переважаючою протягом всього класичного 
періоду. Врахуємо, що домінуючою формою 
аттичного землеволодіння залишалося дріб-
не та середнє селянське господарство, де на 
ділянках працював сам селянин з 1-2 своїми 
рабами. Роль сільського господарства для 
забезпечення внутрішніх потреб Аттики зали-
шалася виключно важливою, незважаючи на 
імпорт зернових. Мабуть цим і пояснюється 
така дивна та своєрідна особливість полісної 
ідеології: незважаючи на зневажливе в цілому 
ставлення еллінів до фізичної праці, в літера-
турі того часу можна зустріти чимало випадків 
схвальних відгуків на адресу праці землеро-
ба. Так, Ксенофонт у своїх працях «Про при-
бутки» та «Домострой» надає низку порад на 
тему, як поповнити державну скарбницю та 
підняти добробут народу. Він розглядає ре-
месло, як заняття нижчого ґатунку, а земле-
робство та сільське господарство в цілому він 
оцінює дуже високо. «Навіть дуже удачливі 
люди не можуть обійтися без землеробства. 
Це заняття надає їм приємність, примножує 
дім, тренує тіло так, що воно стає придатним 
до всього, що гідно вільної людини... Земля 
спонукає землеробів також захищати країну 
зі зброєю в руках, тому що хліб, що виробляє 
вона, легко може стати здобиччю перемож-
ців»(Ксен. «Домострой»V,1-17) 

Оскільки багатство в Афінському грома-
дянському колективі продовжує концентрува-
тися, переважно в грошовій, а не в майновій 
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формі, ми погоджуємося з думкою В. Н. Ан-
дрєєва відносно того, що такі процеси мали 
надати афінській економіці рухливого харак-
теру. Наслідком цього стає відносна плин-
ність, нестабільність майнових відносин в по-
лісному суспільстві. Склад заможних верств 
населення набуває аморфного, нестійкого ха-
рактеру. При цьому, нагадаємо, значна части-
на торгівлі, торгівельного капіталу, багатства 
перебувала в руках метойків, тобто за межа-
ми громадянського колективу. Саме на вер-
стви метойків припадає питома вага «невиди-
мого» за формою втілення, майна. Таке про-
тиріччя породжує кризові процеси в державі. 
В афінському полісі ця криза співпадає в часі 
з Пелопоннеською війною, трохи випереджу-
ючи її початок. В наступному столітті вказані 
тенденції розгорнуться в кризу всієї полісної 
системи. А поки що, в останню чверть V ст. до 
н.е. це були тільки початкові ознаки майбут-
нього глобального струсу. Ця криза була по-
родженням протиріччя, яке визначається як 
конфлікт між традиційною структурою полісу 
та його економічним розвитком, що переріс 
межі полісу. Для Афін це мало фатальні на-
слідки, бо Пелопоннеська війна загострила, 
посилила всі протиріччя в громадянському 
колективі та додала нові: протиріччя між вели-
кими рабовласниками та широкими верства-
ми трудового населення. Війна потребувала 
величезних витрат коштів, що послаблювало 
державу та погіршувало становище грома-
дян. Ці протиріччя, як відомо, знайшли своє 
відтворення в запеклій політичній боротьбі 
між демократами та олігархами, яка точилася 
ще від початку VI ст. до н.е. 

Фукідід, афінянин, син Олора, не шкодує 
барвистих висловлювань для звинувачення 
демократів: «Проте війна, яку я змальовую 
(тобто Пелопоннеська, прим. Г. С.) тривала 
довше і породила бідування, яких Еллада ні-
коли не переживала протягом такого трива-
лого часу; ніколи не було взято і зруйновано 
стільки міст, а ні у війні з варварами, а ні в 
міжусобних війнах Еллінів: в багатьох містах 
навіть усі жителі були винищені і вони засе-
лялися новими. Ніколи не було стільки ви-
гнанців, стільки пролитої крові, ні в битвах, 
а ні в народних заворушеннях... Справжня 

причина, про яку зберігали цілковите мов-
чання була, на мою думку , могутність, якої 
досягли Афіняни та страх, який викликали 
вони в Лакедемонців...» (Фукідід, І, 23). Таким 
чином, Фукідід вбачає причини війни в геге-
монії над Елладою, якої прагнули Афіни. Не 
прямо, але за послідовною логікою, це звину-
вачення було спрямовано проти Перикла, чия 
політика була орієнтована на досягнення пан 
еллінської гегемонії Афін. Проте ця політика 
мала об’єктивними наслідками зміцнення со-
ціальної опори демократії, оскільки зміцнюва-
ла майнове становище демосу. Вона сприяла 
подальшій демократизації політичного життя. 
Оскільки ж політика олігархів суперечила ін-
тересам широких верств громадянського на-
селення, то вона зазнала неминучої поразки.1 

Тож послідовний розвиток демократичних 
принципів побудови полісного колективу, як ми 
вже побачили, неминуче заводив афінську дер-
жаву до кризового глухого кута. З одного боку, 
розвиток демократії сприяв економічному роз-
витку поліса. Наслідком такого розвитку було 
посилення майнового розшарування громадян. 
Але з іншого боку, в майбутньому це призведе 
до залучення земельної власності до товарно-
го обігу й посилення майнового розшарування 
серед громадян. Перетворення землі на товар 
матиме руйнівні наслідки для полісної держави, 
стане однією з ознак кризи полісної системи. 

Таким чином, усі згадані тенденції та про-
цеси, які співпали в часі наприкінці V ст. до 
н.е., об’єдналися в загальний вектор еволю-
ційного руху Афінського полісного суспіль-
ства і спричинили зрушення суспільного та 
економічного розвитку в напрямі пошуку від-
носно «полегшеного» виходу з кризового ста-
ну. Це породило тенденції паразитування за 
рахунок союзників. 

Такі своєрідні явища та тенденції в роз-
витку афінської держави викликали непо-
коєння та незадоволення, як союзників так і 
ворогів афінської держави .Дедалі все біль-
ше загострюються міждержавні відносини не 
лише на самих Балканах, але також по всьому 
регіону Східного Середземномор’я. Наслідка-
ми цього стане концентрація та згуртування 

1 Корзун М. С. Социально-политическая борьба в Афи-
нах в 444-425 гг. до н.е. Минск: Изд-во БГУ, 1975. С. 29.
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Пелопоннеського та криза Афінського мор-
ського союзів. 

Поразка лідерів олігархічних політичних 
угруповань порушила рівновагу у протистоян-
ні олігархії та демократії в полісі. Поширення 
практики остракізму, як засобу розправи з не-
пересічними громадянами, розгул охлократії 
тримав видатних політиків та стратегів в жаху 
перед демосом. Відсутність стійкого керівни-
цтва воєнними діями, постійні зміни стратегів 
мали згубні наслідки. Сицилійська експеди-
ція, її наслідки є достатньо характерними для 
такого стану суспільства. Показним у цьому 
відношенні також став судовий процес над 
стратегами-переможцями в битві при Аргі-
нузьких островах. Більше ніколи до кінця вій-
ни афіняни не здобули воєнного успіху. 

З усього, що було сказано вище, ми ба-
чимо, що суспільні та політичні процеси в по-
лісному суспільстві мали комплексний, бага-
тофакторний характер. Їх розвиток неминуче 
підсував суспільство до болючого внутріш-
нього конфлікту в громадянському колективі. 
Одночасно еволюція демократії призводила 
до порушення самих демократичних прин-
ципів та підводила суспільство до кризового 
безвихідного становища. Як відомо в подаль-
ші століття антична цивілізація так і не зна-
йшла виходу з кризи полісної системи. 
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СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
ПІД ЧАС РУЙНАЦІЇ  ПОЛІСНОЇ СТРУКТУРИ

Криза полісної системи, що знайшла свій 
вияв у вигляді кризи республіки, докорінно 
змінила політичну систему Римської держа-
ви. Станом на середину I ст. до н. е. полі-
тичний устрій Риму зазнав значних змін. Від 
моменту становлення республіки після ви-
гнання Тарквінія Гордого у 510 р. до н. е. і до 

кінця громадянських війн істотно змінилась 
сутність політичної влади. Розширення міста 
змусило трансформувати систему її управ-
ління з civitas1 до повноцінної столиці імперії. 
1 Civitas – (лат. «місто», «держава») цивільна грома-
да, союз вільних землевласників, що набув форм 
держави.  
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Метою і завданням розвідки є комплексне 
дослідження системи державного управління 
Римської республіки на момент кризи полісної 
системи, а також аналіз чинників, що вплинули 
на її зміну. Об’єктом дослідження стало полі-
тичне життя Риму I ст. до н. е. – I ст. н. е., пред-
метом – трансформація систем державного 
апарату стародавнього Риму періоду падіння 
республіки та становлення імперії. 

Джерельна база обраної проблеми пред-
ставлена спадщиною як авторів-очевидців так і 
хроністів, що користувались невідомими для нас 
джерелами. Серед них можна назвати: Плутар-
ха з Херонеї, Аппіана Александрійського, Вел-
лея Патеркула, Гая Светонія Транквіла, Діодора 
Сицилійського та Гая Юлія Цезаря (та його по-
слідовників, що закінчили його «Записки»).

Історіографія обраної проблеми пред-
ставлена працями науковців не лише різних 
дослідницьких шкіл, але й різних історичних 
напрямків. Серед них можна виділити: Т. Мом-
мзена, Ф. Аббота, К. Ніколе, А. Г. Бокщанина, 
О. Б. Егорова, В. І. Кузищина, Н. А. Машкина, 
С. Л. Утченка, І. Л. Маяк та ін. 

Проміжний етап, між падінням республі-
ки та становленням імперії, у історичній науці 
прийнято називати «принципатом»1. Проте 
сама можливість утворення такої політичної 
системи не була б можливою за інших сус-
пільно-політичних умов. Для повного розу-
міння варто коротко охарактеризувати у яких 
умовах відбувалась трансформація. 

По-перше, це зміна економічної основи 
civitas (громадянської общини). Вона напря-
му залежала від кількості оброблюваної зем-
лі. Це змушувало Рим постійно розширювати 
свої земельні володіння шляхом захоплення 
чи колонізації незаселених територій. Разом із 
завойованими територіями збільшувалась кіль-
кість рабів. Останні починали витісняти дрібних 
ремісників. Зменшення кількості дрібних зем-
левласників та ремісників через нездатність ос-
танніх конкурувати з дешевою рабською силою  
призводили до послаблення римської держави. 

Це трапиться через те, що основу рим-
ської армії складали саме громадяни civitas. 
Обов’язковою умовою для  них було самостій-
1 Princeps senatus – (з лат. «голова», «головний у сена-
ті») – почесний титул сенатора римської республіки, що 
мав право першого виступу чи головування на засіданні.

не придбання зброї та власних обладунків. 
Проте станом вже на II ст. до н. е. така система 
вже не може забезпечити Риму ефективний 
захист. Першими сигналами до необхідності 
змін стала реформаторська діяльність братів 
Гракхів та військова реформа Гая Марія.

Реформа останнього змінить принцип на-
бору армії та розпочне становлення професій-
ного війська у Римській республіці. На військо-
ву службу тепер могли йти громадяни, на тер-
мін до 16 років, які не мали власної землі, за 
платню, не дбаючи про власне спорядження, 
зброю чи провізію. Платня за військову служ-
бу кардинально змінила людей. Вони йшли за 
успішним полководцем, оскільки більше пере-
мог – більше здобичі, більше здобичі – більша 
платня. З огляду на це воїни починають підтри-
мувати саме свого полководця, покладаючись 
на його авторитет та майстерність. Одним з 
таких прикладів фанатичної відданості воїнів 
була їх віра у військовий геній  Цезаря2.

Ветерани походів після завершення вій-
ни, наділяються землю, а ауксилії (допоміжне 
військо з негромадян) отримують громадян-
ство. Всі вони стають членами народних комі-
цій, і відповідно отримують влив на вирішен-
ня державних справ. Населення Риму зро-
стає і civitas, що за своєю природою не  могло 
бути надто чисельним (через розподіл пільг 
та привілеїв), непропорційно збільшується.

По-друге, це формування «голосуючої 
юрби» – прошарку людей, не здатних до об-
стоювання власної виробленої позиції під 
час голосування на народних зборах. Так, 
ветерани починають підтримувати свого пол-
ководця, що висувається на державні поса-
ди. Разом з цим збільшується кількість фак-
тів підкупу голосів3, що змінює усю природу 

2 Наводяться приклади центуріонів: Ацилія в морській 
битві при Масалії, Касія Сцева в битві при Дирахії та 
центуріонів, що брали участь в британському поході.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух то-
мах / перевод Г. А. Стратановского. Москва:  «Нау-
ка», 1994. Т. 2. –  С. 20. 
3 Плутарх. Сравнительные жизнеописания… – С. 190. 
Аппиан. Гражданские войны / перевод под ред. 
C. А.  Жебелева, О. О. Крюгера. Ленинград : ОГИЗ, 
Государственное социально-экономическое изда-
тельство, Ленинградское отделение, 1935. –  С. 19.
Гай Светоний Транквил. Жизнь двенадцати цезарей / 
перевод М. Л. Гаспарова. Москва: «Наука», 1993. – С. 9. 
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політичної системи Риму. Вона перетворюється 
на боротьбу окремих осіб за політичний вплив. 

У середині I ст. до н. е. відбудеться один з 
перших прецедентів фактичного усунення від 
влади римського сенату. Перший римський 
тріумвірат Гая Юлія Цезаря, Гнея Помпея та 
Марка Ліцінія Краса – набуде величезної по-
пулярності серед громадян Риму, об’єднавши 
проти влади не лише представників різних 
верств суспільства, але й прихильників різних 
політичних поглядів. 

По-третє, завдяки широкій народній 
підтримці тріумвірат de facto усуває сенат від 
керування державою, зосереджуючи владу 
у в руках тріумвірів. Пізня республіка стає на 
шлях формування нової моделі керування 
державою – принципату. Проте сам тріумві-
рат як об’єднання, не міг бути довготривалим. 
Виконавши всі свої цілі, він був приречений на 
загибель. Допоки у цій системі знаходились всі 
три тріумвіри – вона існувала і тримала свій 
баланс. Проте, зі смертю Марка Ліцінія Красса 
у 53 р. до н. е  під час Парфянської кампанії, 
сама ідея тріумвірату як «союзу трьох» руйну-
ється. Дружба між Цезарем і Помпеєм мала б 
тривати і далі, тому що була скріплена динас-
тичним шлюбом між Юлією (донькою Цезаря) 
та самим Помпеєм. Але в тому ж 53 році, під 
час важких пологів Юлія помирає, а через кіль-
ка місяців потому вмирає й немовля. Всі ті «за-
побіжники», що мали утримати їх від конфлікту 
за владу,  вже не діяли.

Рим знову потрапляє у вир громадянської 
війни, результатом якої стане встановлення 
диктатури Цезаря. Після битви при Фарсалі 
Гай Юлій Цезар  фактично став одноосібним 
володарем, хоча і зберіг при цьому республі-
канський устрій Риму. 

Проблема Римської республіки полягала 
в нестабільності системи управління з її магі-
стратурами, чільні представники яких щороку  
змінювались, та відсутністю регулярної армії. 
Існуюча система не могла гарантувати приві-
лейованим верствам достатньої впевненості 
на подальше спокійне володіння їх майном. 
Тому ідея необхідності укріплення державно-
го апарату та централізації глибоко вкорени-
лась у думки римського нобілітету.

На думку О. Б. Єгорова у самій політич-
ній системі Риму були закладені механізми 
встановлення чи відновлення монархічного 
устрою1. Прикладом цього він називає над-
мірні повноваження влади магістратів, що 
були обумовлені особливостями формування 
римської державності. Окремо слід виділити 
наявність екстраординарних магістратур, об-
рання на які завжди завжди делегувало одній 
людині необмежені повноваження. У цьому 
не можна звинуватити римлян, які в моменти 
небезпеки для держави тяжіли скоріше до од-
ноосібної влади, аніж до колективної, і часто 
безвідповідальної. Певною мірою магістрату-
ри залишали за собою слід монархії, проте в 
своєрідній формі – колегіальній, хоча ці еле-
менти залишались зовсім незначними.

Про сам тип політичного устрою римської 
держави історики сперечаються й донині. Ап-
піан прямо вказує на те, що за часів Цезаря 
було запроваджено монархію: «У кінцевому 
результаті між обома останніми вождя-
ми [Між Цезарем і Помпеєм] під владу Рима 
перейшов і Єгипет, а сама римська держа-
ва отримала монархічний устрій»2. Теодор 
Моммзен називає Цезаря політичним архе-
ологом, що лише заглибився в історію, щоб 
знайти там оптимальний приклад для своєї 
майбутньої держави – шостого царя Сервілія 
Тулія та його монархічний устрій3. Радянські 
дослідники  А. Г. Бокщанин і В. І. Кузищин 
визначають його як військову диктатуру, що 
опирається на міць легіонів. І не можна не по-
годитись з думкою кожного з цих дослідників 
щодо того, що саме діяльність Цезаря та його 
прихід до влади остаточно руйнують полісні 
порядки і розчищають можливість для фор-
мування нової держави – Римської імперії4. 

1 Егоров А. Б. Рим на грани эпох / под ред. И. Ш. Шиф-
мана, Ю. В. Андреева. Ленинград: Изд-во Ленинград-
ского университета, 1985. – С. 218.
2 Аппиан. Гражданские войны / перевод под ред. 
C. А. Жебелева, О. О. Крюгера. Ленинград: ОГИЗ, 
Государственное социально-экономическое изда-
тельство, Ленинградское отделение, 1935. –  С. 14.
3 Моммзен Теодор. История Рима / под ред. А. Б. Его-
рова; перевод C. И. Ковалева, Н. А. Машкин. 
Санкт-Петербург: «Наука», 1997. Т. 3.  –  С. 687.
4 Бокщанин А. Г. Социалный кризис Римской империи 
в I в. до н. э. Москва: Изд-во Московского университе-
та, 1954. – С. 242.
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Спокійне ставлення до подальших змін 
частково можна пояснити традицією преце-
дентного права. Так, балотування народного 
трибуна Тиберія Гракха на другий термін ви-
кликали обурення у римського народу. Тоді як 
аналогічна спроба його брата Гая Гракха була 
сприйнята уже спокійніше, через існуючий пре-
цедент. Власне, сам перехід до принципату ста-
не можливим через зміну ставлення до монар-
хії як такої. Вперше її можна побачити за часів 
диктатури Сулли. Постійні чвари та міжусобиці 
у час його правління припинились, і тільки сам 
цей факт, що подає нам Аппіан, уже показує 
зміну ставлення до диктатури: «Як би там не 
було, партійні заворушення за часів Сулли на 
короткий час припинились і цей факт служив 
відплатою за завдану ним шкоду»1.

У цьому випадку слід спробувати збагнути 
природу протистояння у дихотомії – республі-
ка vs територіальна монархія. У рамках однієї 
політичної системи існували кілька різновидів 
управління провінціями. Загальне керуван-
ня державою станом на I ст. до н. е. знаходи-
лось у  руках сенату. Окремі автономні права 
мали міста-союзники, якими теж керував се-
нат. Захопленими ж територіями неіталійських 
народів керували призначені намісники. Вони 
ставали майже необмеженими монархами. Їх 
влив збільшувався завдяки керуванням ар-
мією, збору податків та ведення війн. Єдиним 
обмеженням була необхідність звітування пе-
ред сенатом за свої дії2. Саме завдяки цьому 
в римській державі поєднувалась монархічні та 
республіканські елементи одночасно. Їх поєд-
нання надавало полководцям, що були наміс-
никами, досвід одноосібного керування певною 
територією. У свідомості солдатів, а вже потім 
ветеранів формувалось позитивне ставлення 
до одноосібної влади3. Підтримка населенням 
такої форми правління зробила можливим 

1 Аппиан. Гражданские войны / перевод под ред. 
C. А. Жебелева, О. О. Крюгера. Ленинград: ОГИЗ, 
Государственное социально-экономическое изда-
тельство, Ленинградское отделение, 1935. – С. 3.
2 Аппиан. Гражданские войны... – С. 4. 
Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух то-
мах / перевод Г. А. Стратановского. Москва:  «Нау-
ка», 1994. Т. 2. – С. 353. 
3 Веллей Патеркул. Римская история / перевод 
А. И. Немировский, М. Ф. Дашкова. Воронеж: «Воро-
неж», 1985. – С. 40.

встановлення необмеженої диктатури спочатку 
Сулли, потім Цезаря і остаточно закріпилась під 
час правління Октавіана Августа. 

Простежити трансформацію Римської 
республіки у імперію можливо завдяки діяль-
ності Гая Юлія Цезаря та Октавіана Августа. 
Диктатура першого стала початковим етапом 
трансформації римського civitas у повноцінну 
імперію. Процеси, що відбувались у середині 
I ст. до н. е. повністю повторювали процеси II ст. 
до н. е. під час утворення «голосуючої юрби»  у 
нижчих прошарках суспільства – плебсу, люм-
пенів та ветеранів. Сенат та магістратури на-
повнювалися «свіжою кров’ю» – романізованих 
варварів, великих землевласників і торговців.

Кількість ординарних магістратур  та се-
нату збільшується. Чисельність сенаторів на 
час Цезаря зростає на 300 і тепер становить 
900 осіб. Кількість преторів зросла з 8 до 16, 
едилів – з 4 до 6, квесторів – з 20 до 40. Усі кан-
дидатури на посади робилися Цезарем через 
його «рекомендацію», що по-суті, являло їх 
фактичне призначення. Причиною такої зміни 
стали дві основні підстави. По-перше, це змен-
шення обсягу влади, що зосереджувався у ру-
ках обмеженого кола людей – родовитої знаті. 
Тобто, зі збільшенням їх кількості, обсяг імпері-
уму4 у кожного з них зменшувався і влив одно-
го окремого сенатора суттєво послаблювався. 
По-друге, це була вдала спроба залучити до 
керування лояльних Цезарю представників.

Імперія, що стрімко розвивалась, не могла 
далі залишатись на принципах та законах, що 
були встановлені для малої общини. Сенат втра-
тив свою ефективність і став більше нагадувати 
політичний клуб за інтересами, аніж державний 
орган. Імперія потребувала єдиновладного прав-
ління і ухвалення невідкладних рішень. 

Принципат Августа встановлював одноо-
сібну владу, маскуючи її під республіканську, 
щоб не вийти за рамки встановленого lex 
romanus. Постійне звернення до «відновлен-
ня» республіки формувало авторитет держав-
ного діяча як прихильника mores maiorum5.
4 Imperium – ( лат. «влада») – уся повнота державної 
та військової влади.
5 Mores maiorum – (лат. «спадковий звичай») – непи-
сані правила суспільних норм у стародавньому Римі, 
що регулювали моделі поведінки у суспільстві, при-
ватному, військовому чи політичному житті.
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Ідея встановлення одноосібної влади 
ідеально вписувалась у тогочасну політичну 
ситуацію. Це явище не є дивним, враховую-
чи специфіку римського права. Якщо перший 
випадок порушення lex romanus міг виклика-
ти хвилі обурення, то наступні вже сприйма-
лись значно спокійніше1. Ставлення до од-
ноосібного правління радикально змінилась 
особливо у порівнянні з попередніми подія-
ми середини I ст. до н. е. Кілька прецедентів 
встановлення диктатур забезпечили якщо не 
широку підтримку населення, а хоча б спо-
кійне ставлення до таких новацій.

До цього ж прагнув і сам Август, який по-
стійно намагався укорінити думку про те, що 
його одноосібне правління потрібне Риму. 
Технічно той передавав усю повноту влади 
народу Риму та Сенату, проте за ним зберіга-
лись повноваження народного трибуна з 36 р. 
до н.е. проконсула терміном на десять років, 
цензора і титул «Августа».  З одного боку – 
влада над Італією дійсно повернулась сенату, 
але завдяки перебуванню під його особистим 
проводом прикордонних провінцій Август 
здійснював провід над армією та флотом, 
призначав намісників провінцій, в яких дис-
локувались легіони. Зберігаючи формально 
рівний статус з іншими чиновниками в  магі-
стратурах, Август фактично був піднесений у 
очах людей настільки високо, що самостійні 
дії з боку колег навряд чи можна було уявити. 

Технічно монархія була прихована у рес-
публіканській системі. Проте у 23 р. до н.е. 
відбулись зміни, що змусили його піти на змі-
ну свого політичного становища. Дослідник 
Ф. Аббот пов’язує це з хворобою, що загрожу-
вала його життю2. Це могло змусити Августа 
до пошуку шляхів до зміцнення своєї влади. 

Номінально титул принцепса чи Авгус-
та3 не давали жодних конкретних переваг чи 
повноважень, а скоріше вважався почесним. 

1 Мається на увазі прецедент повторного обрання 
Тиберія Гракха народним трибуном, що викликало 
обурення. Повторне обрання його брата – Гая Гракха 
буде сприйматись як цілком законна річ. 
2 Abbott F. A history and description of Roman political 
institutions. Boston: Ginn; London: Atheneum Press, 
1901. – С. 269.
3 Augustus – (лат. «примножений», «піднесений») – 
титул який додавали до ім’я принцепса у сенаті.

Традиційна дуалістичність у консулів могла 
завадити зміцненню влади, зважаючи на не-
обхідність її щорічного поновлення. Між тим 
встановлення одноосібного консульства мог-
ло бути сприйняте  як узурпація влади. 

Тому Август використовує іншу можли-
вість, що дає йому змогу додатково збільшити 
обсяг своїх повноважень. Трибунська влада, 
якою він володів була не лише популярною 
посадою серед народу, вона передбачала  
надзвичайно широкі повноваження. Посада 
народного трибуна яку він посідав з 36 р. до 
н. е. була закріплена за ним довічно. А сам він 
зміг скликати сенат або народні збори, накла-
дати вето на рішення, та здійснювати будь які 
господарські операції. І потенційно цей спи-
сок можна було розширити у всіх напрямках. 

І на цьому трансформація системи Августа 
буде призупинена, і він вже не буде приймати 
інших екстраординарних посад. Таким чином 
Октавіан зосередить у своїх руках військову та 
адміністративну владу не виходячи за рамки 
існуючої республіканської системи. Одночасно 
з цим він справлятиме визначальний вплив як 
на сенат, так і на народні коміції, маючи в своїх 
руках всю повноту влади – імперіум. 

За його правління була змінена система 
управління провінціями. Так, зокрема, захід-
ні провінції (здебільшого галльські) були ро-
манізовані. Їхньою управлінською одиницею 
стає муніципалітет, а місцеві магістратури чи 
учасники місцевих зборів отримували грома-
дянство. До керування муніципіїв допуска-
лись лише громадяни, хоча з плином часу і 
поселенці отримали подібні привілеї. Що на-
давало не лише права, але й обов’язки такі 
як: виконання повинностей, несення військо-
вої служби і тп. 

Управління провінціями покладалось на 
намісників, яких призначав сам принцепс, а 
згодом імператор. Він же й приймав рішення 
з усіх важливих адміністративних рішень. Се-
нат, хоч і мав право скасовувати їх, ніколи не 
вдавався до цього, бо вплив принцепса був 
вирішальним. 

Одночасно з цим виникає ще одна полі-
тична інституція – провінційні збори. Склада-
лись вони з представників громад, що про-
живали на одній території. У них же швидко 
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розвивався культ імператора, що спочатку ви-
ник у провінціях Азії та Еллади, а потім швид-
ко перекинувся на західні провінції. 

Систему принципату Октавіана Августа 
справедливо можна назвати «вовком у овечій 
шкурі». Юридично зберігаючи республіканські 
інститути держава фактично була перетворе-
на на монархію. Зважаючи на велику кількість 
громадян, що пам’ятали про «республіканські 
часи» офіційного переходу до монархії не від-
будеться навіть за правління його наступни-
ка – Тиберія. Так, більше ніж 500-річна історія 
римської республіки завершиться плавним 
переходом до системи домінату, що стане вті-
ленням абсолютної влади монарха.
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В безкінечних сплетіннях ліній Всесвіт-
ньої історії процес «Великого переселення 
народів» беззаперечно посідає одне з ключо-
вих місць. Його комплементарність і динаміку 
дуже важко оцінити, а наслідки еволюції да-
ного процесу змушують сучасних дослідників 
генерувати безкінечну кількість наукових те-
орій та гіпотез. «Велике переселення наро-
дів» – це в першу чергу, складна та різносто-
роння взаємодія двох окремих суспільств – 
римського та варварського, яка в кінцевій 
фазі свого існування спричинила кардиналь-
ні зміни етнополітичної ситуації на теренах 
всього європейського регіону. Змін, які поста-
вили остаточну крапку в історії античності1 та 
забезпечили народження з її попелища кар-
динально нової епохи середньовіччя.

Метою та завданням дослідження є все-
бічне вивчення та розкриття причин, характе-
ру та змісту процесу «Великого переселення 
народів», а саме його першого історичного 
етапу, що відбувався у межах І–ІV ст. н.е., а 
також здійснення аналізу різноманітних чин-
ників, що впливали на його загальний хід. 
Об’єкт дослідження – варварські суспільства 
Європи початку І тисячоліття н.е. Предмет 
дослідження – міграційні процеси в європей-
ському регіоні у межах І–ІV ст. н.е.

Проблематика даного дослідження в су-
часній історичній науці досліджена лише фра-
гментарно. Це спричинено тим, що до сьогод-
ні не існує жодної праці, яка б всебічно роз-
кривала зміст і характер міграційних процесів 
в європейському регіоні на межі стародав-
нього світу та середньовіччя. Існує безліч ро-
біт, що торкаються цього питання поверхово 
або лише в його вузьких аспектах. Причиною 

1 Античність (лат. antiquitas, «стародавній») – період 
історії, що охоплює межі від 799 р. до н.е. до 476 р. 
н.е. і застосовується для позначення суспільств ста-
родавньої Еллади та Риму.

такого стану речей на особисту думку автора 
цієї розвідки є недостатній рівень осмислення 
попередніми дослідниками загальних тенден-
цій розвитку історії європейського регіону. Зо-
середившись на дослідженні великої кількості 
дрібних регіональних процесів та фактів, істо-
рики поступово відмовились від представлен-
ня загального ходу цивілізаційного розвитку в 
територіальних рамках європейського регіону. 
Міграційні процеси, які мали місце на цьому 
просторі, ще задовго до самого початку проце-
су «Великого переселення народів» на багато 
століть наперед визначили історичний поступ, 
як варварських племінних формувань, так і 
Римської держави в цілому.

Історіографія проблеми дослідження охо-
плює надзвичайно широкий пласт робіт, що 
були написані у різних часових рамках від 
кінця XVIII ст. до сьогодення. Окремо слід за-
значити й про те, що велика кількість аспектів 
процесу «Великого переселення народів» є 
досі не проясненими належним чином. Фак-
тично, в історії існують діаметрально проти-
лежні точки зору на ті самі явища, що у свою 
чергу призводить до існування паралельних 
історичних концепцій.

У працях дослідниці В. П. Буданової («Вар-
варский мир эпохи Великого переселения на-
родов» та «Великое переселение народов: 
Этнополитические и социальные аспекты»), які 
були підготовлені на основі використання вели-
кої кількості писемних та археологічних джерел, 
професійно та стисло подано інформацію сто-
совно етнічної, політичної, соціальної та еконо-
мічної історії готських формувань в проміжку 
між їх переселенням до Європейського конти-
ненту і до приходу на їх терени племен гунів.

Відомий німецький дослідник історії го-
тів – Хельвіг Вольфрам підготував фундамен-
тальну працю під назвою «Готы. От истоков 

Дмитро Петренко,
Київський університет імені Бориса Грінченка

ПРИЧИНИ, ХАРАКТЕР ТА ЗМІСТ ПРОЦЕСУ «ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ 
НАРОДІВ» у І–ІV ст. н.е. НА ТЕРЕНАХ ЄВРОПИ
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до середины VI века». В ній автор опираю-
чись на існуючі першоджерела, представив 
своє оригінальне бачення етнічної та політич-
ної історії готів.

Становлення і розвиток германських вій-
ськових союзів, їх загального соціального 
устрою та законів, висвітлено в книзі А.І.Не-
усихіна («Проблемы европейского феодализ-
ма: избранные произведения»).

В контексті дослідження процесу «Велико-
го переселення народів» також слід згадати про 
роботу відомого дослідника історії Римської ім-
перії Карла Кріста («История времен римских 
императоров от Августа до Константина»).

Ще один загальновідомий дослідник, пись-
менник, філософ, лінгвіст, літературний кри-
тик, спеціаліст із семіотики і медієвіст родом 
з Італії – Умберто Екко створив великий цикл 
колективних монографій під назвою («Історія 
європейської цивілізації») до якого входить 
одна з книг, яка повністю присвячена темати-
ці римської цивілізації, її економічним, релігій-
ним, політичним, філософським та навіть мис-
тецьким аспектам. Окремо слід відзначити, що 
в цій праці особливу увагу звернено також й на 
«варварський вплив» на сам Рим.

Гіпотезу про безпосередній вплив клі-
мату на процес розвитку історичної дійс-
ності активно обстоює німецький історик 
та кліматолог Вольфганг Бехрінгер в праці 
(«Kulturgeschichte des Klimas»).

Термін «Велике переселення народів» в 
сучасній історичній науці позначає процес ак-
тивних етнічних міграцій племен на території 
Європи, що відбувалися у межах I–VII ст. н.е. 
Слід зазначити, що назва даного визначення 
є умовною, адже в історіографії багатьох кра-
їн воно має кардинально різний зміст: «Період 
міграції» (англ. «Migration period») в Англії, 
«Міграція народів» (нім. «Völkerwanderung») 
в Німеччині та «Германське вторгнення» 
(франц. «Invasion barbares») в Франції та ін. 
Проте, всі вони відображають один і той са-
мий історичний процес – активні етнічні мігра-
ції варварських племен на теренах Європи.

Натомість, загальноприйнятою є його 
періодизація. Сучасна історична наука ви-
значає три головні етапи процесу «Велико-
го переселення народів»: 1) Германський – 

(І–ІV ст. н.е.); 2) Гунський – (IV–V ст. н.е.); 
3) Слов’янський – (VІ–VII ст. н.е.);

Наведена вище періодизація відображає 
конкретні хронологічні рамки, в яких визначе-
на етнічна група займала домінуючу роль в 
ході міграційних процесів. На додачу, вказані 
етапи конкретизують напрямки руху основних 
міграцій, та дають змогу легко визначити го-
ловні лінії зіткнення етносів та їх можливі 
зони розмежування.

Слід зазначити, що міграційні процеси, 
які відбувались у контексті «Великого пере-
селення народів» I–VII ст. н.е. відбувалися 
на дуже значних за обсягом територіях та у 
різних хронологічних рамках свого існування, 
та були обумовлені найрізноманітнішими при-
чинами та взаємопов’язаними або наслідко-
вими передумовами. Тому для даного дослі-
дження слід виділити найголовніші:

1) Кліматичні зміни на теренах Європи у 
межах кінця стародавнього світу та початку 
середньовіччя; 2) Початок процесу розкла-
ду родоплемінних відносин у варварських 
суспільствах; 3) Посилення майнової та со-
ціальної диференціації в середовищі вар-
варських племен; 4) Постійно зростаюча кон-
куренція серед різних варварських племен; 
5) Нагальна потреба пошуку додаткових ре-
сурсів для життя – нових племінних земель; 
6) Посилення двосторонніх торгових та куль-
турних відносин між варварами та Римом; 
7) Потреба постійного розширення меж Рим-
ської імперії; 8) Посилення ознак глобальної 
кризи Римської імперії;

Клімат ніколи не був ключовим чинником, 
що впливав на розвиток цивілізацій, дер-
жав та народів. Проте, з дослідницької точки 
зору не є доцільним повністю відкидати його 
вплив на формування історичної дійсності у 
конкретних регіонах світу. Так, приблизно в 
межах 250 р. до н.е. – 250 р. н.е. на теренах 
всієї Європи тривав «Римський кліматичний 
оптимум» – відтинок субатлантичного кліма-
тичного періоду Голоцену, що приніс з собою 
загальне погодне потепління. [18, 258; 19, 
C. 63-78] Клімат цього періоду був жарким та 
вологим, температурні рамки практично від-
повідали показникам середини ХХ ст. Тому, 
можна зробити припущення, що такий клімат 
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забезпечив населенню тогочасної Європи 
більш сприятливі умови для ведення госпо-
дарської діяльності. Це мало в невеликих 
обсягах поступово збільшувати загальну кіль-
кість виробництва харчових продуктів, наяв-
ність яких в подальшому сприяло активізації 
демографічних процесів, що в подальшому 
призводили до перенаселення конкретних ге-
ографічних регіонів.

Згідно до історичних джерел – першим 
народом, що розпочав процес «Великого пе-
реселення народів» у ІІ ст. н.е. були герман-
ці. Ця, велика за кількістю, споріднених за 
мовою, звичаями та віруваннями сукупність 
племен, спершу проживала на території між 
Балтійським та Північним морями, Дунаєм, 
Рейном, Віслою та Південною Скандинавією 
[10, 1-2; 15, VII, I, 2; 1, XXXVII, 11].

Додатковим підтвердженням цього фак-
ту слугує повідомлення давньогрецького 
купця та мандрівника Піфея з Массалії, який 
у другій чверті IV ст. до н. е. здійснив подо-
рож вздовж берегів Балтійського моря. На-
жаль, його праця була втрачена, але завдя-
ки зусиллям Плінія Старшого і його роботі – 
«Naturalis historia» ми маємо коротке проци-
товане повідомлення з праці Піфея: «Піфей 
казав, що гутони, народ «Германії»1 населяв 
береги біля заливу або біля дельти річки 
(aestuarium) океану Метуонідіс (Metuonidis), 
їх територія простягалася на відстань 6 ти-
сяч стадій; Звідси за один день плавання 
знаходиться острів Абал (Abalum)…» [1, 
XXXVII, 11]. Проте, навіть маючи таку цінну 
інформацію, чітко локалізувати кожне із вка-
заних Піфеєм племен неможливо.

Перші точні відомості про соціальний 
устрій та етнічну приналежність германських 
племен вже значно пізніше подав Гай Юлій 
Цезар в 58 р. до н. е. у творі «Commentarii 
de Bello Gallico».

У середині І ст. до н. е. германці тільки 
розпочали свій довгий шлях до розпаду ро-
доплемінних відносин. Відомо, що майже 
1 Германія (лат. Germania) – топонім-анахронізм, який 
був вписаний до роботи Піфея, Плінієм Старшим. За 
часів самого Піфея, подібного означення для жодної 
з варварських земель ще не існувало. В Стародав-
нього Римі – вживався для позначення східних вар-
варських земель за руслом річок Рейн та Дунай.

всі германці, ще задовго до зустрічі з рим-
лянами займалися скотарством та перело-
говим землеробством [5, IV, 1, 22; 10, 5-6, 
15, 23]. Розмір їх країни Цезар вимірював 
сотнею римських пагів,2 в яких знаходилися 
чисельні доми – родові общини, які займа-
лися спільною працею. У цей проміжок часу 
германці майже не вели зовнішньої торгівлі 
з Римською республікою, адже серед до-
мів та поселень панував лише натуральний 
обмін. І саме тому, римським купцям дуже 
зрідка вдавалося продати варварам3 щось 
незвичне та дорогоцінне, найчастіше пле-
мена лише збували римлянам отриману в 
ході військових походів здобич [5, IV, 2].

Приватної земельної власності у варвар-
ських племен не існувало взагалі, землею 
мали право розпоряджатися лише представ-
ники вищої виконавчої влади – вожді, конун-
ги4 та старійшини шляхом скликання загаль-
них зборів [5, IV, 23; 10, 11-12].

Кожен рік всі родові общини були виму-
шені полишати старі землі та переходити на 
нові місця життя [10, 26]. Постійність такого 
порядку у варварів пояснюється тим, що осі-
лість могла спричинити виникнення соціаль-
ної та майнової нерівності серед домів, а це 
в подальшому призвело б до жорстоких міжу-
собиць, наслідком яких мала стати жага до 
постійного збагачення та бажання силою при-
власнювати чуже майно [5, IV, 22]. 

Подібну, але значно ширшу за обсягом 
інформацію нам розповідає Корнелій Тацит 
в своїй праці «Germania». Тут знаходиться 
чітка інформація, яка вказує на те, що гер-
манські племена були значно обмежені у 
своїх ресурсах через специфіку розташуван-
ня власної країни – вся вона була повністю 
2 Паг (лат. pagus) – найменша адміністративно-тери-
торіальна одиниця, на які розподілялася провінція в 
Античному Римі.
3 Варвар (дав. грець. Βάρβαρος, лат. barbarus) – тер-
мін, яким античні греки, а згодом і римляни називали 
людей «іноземного походження». Зазвичай, дефіні-
ція застосовувалась до племен, що дійсно або уявно 
перебували на доцивілізаційному етапі розвитку.
4 Античні автори зазначають терміни – «rex», «dux» 
та «principes», що є певною мірою синонімічним до 
германського – «kuning» (конунг). Цікавим є і той 
факт, що спеціальне право верховної влади з можли-
вістю розпоряджатися життям або смертю існувало у 
варварських племенах лише за умови ведення війни.
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вкрита густими лісами (що перемежались 
болотами), які закінчувалися у межах басей-
ну річки Рейн та римських провінцій Норик 
та Панонія [10, 5]. Лісові та лісостепові при-
родні зони на відміну степам і лукам вимага-
ють від жителів величезної затрати трудових 
ресурсів на забезпечення функціонування 
скотарства чи землеробства. Тому не дивно, 
що германці чинили постійні спроби вийти за 
межі власних володінь, де намагалися захо-
пити більш багаті та придатні для господа-
рювання землі, які часто вже були власністю 
Риму чи інших германських племен. Подібні 
сутички є невід’ємним елементом існування 
кочового суспільства.1

У І ст. н. е. радикальних змін у сфері 
торгівлі між римлянами і варварами не від-
бувалося. Так, Тацит зазначає, що вожді та 
старійшини дотепер не вбачають у золотих і 
срібних виробах великої цінності та продов-
жують займатися натуральним обміном [10, 
5]. Але, що дуже важливо, найближчі до рим-
ських кордонів племена, вже добре розуміли-
ся на цінності римських монет, вині, золоті та 
особливо сріблі [10, 5, 23]. Сусідство поруч з 
багатими римськими провінціями, викликало 
і безліч міжплемінних конфліктів. Всі без ви-
ключення вожді бажали отримати свою части-
ну такої легкої здобичі. Тому германці, яким 
вдавалося відносно довгий час протриматися 
на зовнішньому кордоні провінцій, починали 
вимагати від Риму офіційного визнання та 
права на власне проживання.

А це у свою чергу свідчить про те, що при-
кордонні германські племена завдяки тісним 
контактам з римськими торговцями зазнава-
ли значно швидших соціально-економічних 
змін, аніж їхні сусіди. Такий стан речей не-
впинно вів до накопичення та використання 
ними дорогоцінних виробів, що знаменувало 
собою значне посилення подальшої соціаль-
ної стратифікації та піднесення знаті.

Незадовго до початку процесу переселен-
ня германських племен в їх соціальній струк-
турі вже існувала «стара» та «нова знать». 

1 Хоча германці й займалися перелоговим землероб-
ством, проте за свідченнями Юлія Цезаря та Таци-
та основою їх господарювання залишалося скотар-
ство – вирощування великої рогатої худоби.

«Нова» складалася з військових вождів та 
найбільш впливових членів родових общин, 
«стара» – з представників патріархальної об-
щинної верхівки. Під впливом вище згаданих 
обставин «нова» знать поступово почала зо-
середжувати владу в своїх руках, підкріплюю-
чи власні права і статус великою кількістю вій-
ськової здобичі та земельною власністю [22, 
с.219]. Збори старійшин – головний судовий та 
законодавчий орган – також зазнав відповід-
них змін. Тепер в ньому на рівних правах бра-
ли участь не лише члени патріархальної вер-
хівки племені, а й представники «нової» знаті.

Поруч із знаттю особливе місце в пле-
мені займали військові дружини. Їх головною 
особливістю було те, що вони формували-
ся не на основі родової приналежності, а за 
принципом добровільної згоди підкорятися 
окремому вождю [20, с.22]. Вождем міг стати 
будь-який повноправний юнак, що належав 
до знаті. Долучитися до такої дружини могли 
всі дорослі чоловіки з різних племен, як знат-
ні, так і простолюдини [10, 12-13]. Всереди-
ні дружини кожен воїн залежав від вождя, а 
вождь від кожного воїна. За таким принципом 
склалася стала традиція – «…вийти живим з 
битви у якій загинув вождь – безчестя та гань-
ба для дружинника на все життя» [10, 14].

Цілком очевидно, що такі дружини не під-
корялися загальній владі племені чи вождю і 
часто ставали ініціаторами нападів на сусідів 
чи будь-яких інших ворогів лише за бажанням 
власного конунга. У такому випадку можна 
сміливо стверджувати й про наявність серед 
таких дружин постійної конкуренції. У мирний 
час воїни таких дружин перетворювалися на 
нову привілейовану верству, яка підважува-
ла стару соціальну структуру племені. Опи-
раючись на свою силу та статус дружинники 
всіма шляхами уникали праці, натомість за їх 
примусом всю хатню та господарську роботу 
виконували жінки, старці та найменші члени 
родини. Конунг дружини у свою чергу займав 
особливе положення – кожна родова общи-
на в племені жертвувала йому певну части-
ну продукції свого господарства. Дари могли 
надходити не тільки від одного конкретного 
племені, а й від багатьох інших. Це поясню-
валося тим, що менш впливові вожді або 
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старійшини інших племен хотіли вбезпечити 
власні землі та отримати постійний імунітет 
від грабіжницьких нападів [10, 15].

Рабів германці використовували дещо 
інакше, ніж це робили римляни. Тацит зазна-
чає, що вони не тримають їх при собі та не 
розподіляють між ними обов’язки: «кожен з 
них [рабів] самостійно розпоряджається на 
власній ділянці та у себе в родині. Господар 
обкладає його так, якби він був колоном,1 
встановленою мірою зерна, чи овець та сви-
ней, чи одягу, і тільки в цьому складаються 
повинності раба… Висікти раба або покара-
ти його накладенням кайданів та примусо-
вою роботою – таке в них стається рідко; а от 
вбити його – справа звичайна, але над ним 
чинять розправу не заради підтримки дис-
ципліни та не з жорстокості, а в запалі гніву, 
як з ворогом, з тією лише різницею, що це їм 
сходить безкарно» [10, 25]. З вільновідпуще-
никами було значно складніше, адже родо-
племінна соціальна структура, базувалася на 
приналежності до певного місцевого роду чи 
сім’ї. Тому, статус «вільного», зрідка міг трак-
туватися відповідно його прямому значенню. 
Фактично, лише його колишній рабовласник 
міг за бажанням запросити таку особу приєд-
натися до свого роду і зробити її повноправ-
ним членом племені. Цікавою є і наступна 
цитата: «…якщо не рахувати тих народів, 
якими керують царі. Там вільновідпущені 
звеличуються й над вільнонародженими, й 
над знаттю;» [10, 25]. Тут Тацит мав на увазі 
племена, вожді яких офіційно отримували від 
Римського сенату статус – «друга римської 
імперії» і відповідне звання – rex. Яскравим 
прикладом таких випадків є вождь об’єднаних 
германських племен – Аріовіст, який у 59 р. 
до н. е. отримав титул – «rex Germanorum» 
[5, I, 31] та Кунобелін – король до-романської 
Британії, якого Светоній Транквіл згадує як 
«Britannorum rex» [4, IV, 44, 2].

За часів існування Римської республіки 
у ІІ ст. до н. е. – к. І ст. до н. е. її неприступ-
ним північно-східним кордоном довгий час 

1 Колон (лат. colonus, coloni) – напівзалежний про-
шарок сільського населення в Римській імперії, який 
сплачував орендну плату господарю за використання 
землі у грошовій або натуральній формі.

залишалося річище Рейну. Воно відділяло 
«римській світ» від «світу варварів», Респу-
бліку від «Германії» та зберігало між ними 
хоча й хиткий, але відносний мир. У 27 р. до 
н. е. з приходом до влади Октавіана Августа 
вектор відносин між германцями та Римом 
поступово почав змінювати свій напрямок. 
Це було спричинено політичною загибеллю 
старої Римської республіки, та становлен-
ням нової Римської імперії на чолі з одноос-
ібним володарем. 

За правління Октавіана Августа розпо-
чалася ціла плеяда військових кампаній, го-
ловна мета яких полягала у розширенні кор-
донів імперії до русла річки Ельби та Дунаю. 
Римська імперія прагнула досягти світового 
панування, а це в свою чергу передбачало 
початок активної зовнішньої експансії, проце-
су підкорення та поглинання земель, ресурсів 
та народів. На додачу до цього, закріплені у 
пам’яті Октавіана Августа спогади про блис-
кучий похід Юлія Цезаря за межі Рейну не 
давали йому спокою та постійно підпитували 
його імператорські амбіції [11, II, 30, 22].

Нова військова реформа, яку Октавіан 
Август розтягнув на довгі роки врешті-решт 
спонукала його до того самого рішення, що 
і його республіканських попередників. Рим 
завжди був зобов’язаний своєю могутністю 
систематичній мобілізації всіх доступних со-
юзних сил. Ще за часів Республіки полководці 
часто вдавалися до використання військових 
ресурсів своїх союзників – царів Сирії та Пе-
редньої Азії. За часів Августа така традиція 
зазнала значної трансформації. Тепер «аук-
силіїв» – допоміжні підрозділи римської армії 
набирали до служби вже на постійній основі. 
Карл Кріст зазначає, що таким чином «фак-
тично був подвоєний військовий потенціал 
імперії, а допоміжні формування також пере-
творилися в інструмент інтеграції, яким була 
романізація» [21, c.151].

Але, поруч із блискучими рішеннями Окта-
віана Августа, сусідили й очевидно проваль-
ні. В 7 році н. е. з метою посилення контролю 
над варварами та пришвидшення процесу 
романізації на посаду намісника та пропре-
тора провінції Германія було назначено Пу-
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блія Квінітілія Вара, який за словами Вел-
лея Патеркула був «від природи людиною 
м’якою, спокійної вдачі, неповоротким і ті-
лом і духом, придатним скоріше до табірно-
го дозвілля, ніж до військової діяльності…» 
[6, LVI, 18, 3]. Дії Квінтілія знову розпалили 
вогнище германського повстання. Тому Ар-
міній, син одного з вождів племені херусків, 
який керував когортою у війську Вара, зра-
див Рим та став лідером нового антирим-
ського повстання [3, II, 118-119]. 

У 9 р. н. е. в Тевтобурзькому лісі Квін-
тілій Вар на чолі трьох римських легіонів за-
знав розгромної поразки від об’єднаних сил 
германців. В наслідок цього всі Римські 
війська були відкинуті до Рейнського кор-
дону, що означало повну втрату провінції 
та звільнення всіх германських племен від 
імперського підпорядкування. З цього мо-
менту Римська імперія повністю полишила 
спроби повторно підкорити північно-східні 
германські землі та цілковито перейшла до 
тактики стримування міграцій та укріплен-
ня свого Рейнського кордону. Це повністю 
підтверджує і Луцій Флор: «Результатом цієї 
поразки було те, що імперія, яку затримало 
побережжя океану, була зупинена берегом 
річки Рейн» [11, II, 30, 22]. Таким чином у 
хаосі окремих історичних подій, які стосува-
лися відносин Риму та Германії утворився 
фундамент тих процесів, що в майбутньому 
призведуть до кардинальних геополітичних 
змін в межах всього європейського регіону.

Наступний етап протистояння розпочався 
у 170 р. н. е., коли Марк Аврелій закінчив ос-
таточне укріплення Італії та почав системно 
завдавати поодиноких ударів племенам, які 
входили до союзу Балломара: маркоманам, 
язигам, вандалам та квадам. Війна тривала з 
перемінним успіхом: доки імперія стримувала 
одні племена біля своїх північних кордонів в 
межах Дунаю, інші намагалися прорвати пів-
нічно-східний кордон, який відділяв Рим від 
Германії. Ще одним постійним епіцентром 
сутичок стала провінція Дакія, яка з півночі 
та сходу межувала з володіннями кочовиків – 
язигів [6, LХХІІ 7, 1; 4; 16, 1-2].

Перемога у Маркоманських війнах да-
лася імперії занадто великою ціною. Біль-

ша половина всіх військ Риму тепер була 
дислокована вздовж русла Рейну та Дунаю, 
аби запобігати повторним навалам варварів. 
А великій кількості германських племен Марк 
Аврелій надав право селитися у прикордон-
них до імперії територіях, біля Панонії, Дакії, 
Германії та навіть біля самої Італії [6, LХХІІ 
11, 5; 12, 2; 15, 1].

На додачу до цього аби зберегти постій-
ний мир, наступні імператори почали випла-
чувати вождям прикордонних племен великі 
суми коштів в обмін на підпорядкування Риму. 
Таким чином, державна система Римської ім-
перії вже не могла повноцінно функціонувати 
окремо від варварського населення.

На думку В.П.Буданової: «Маркоманськи-
ми війнами завершався «золотий етап» існу-
вання Римської держави, а «Барбарикум»1 
вступив у епоху активного формування «клі-
єнтських варварських держав»» [20, c.31].

З цим важко не погодитися, адже у кінці ІІ 
ст. н. е. майже на всій протяжності північного 
та північно-східного кордону Римської імперії 
утворилася «варварська буферна зона». Те-
пер, союзи варварських племен були зобов’я-
зані оберігати кордони Риму від зовнішньої 
загрози, не розв’язувати конфліктів із своїми 
сусідами, не вступати до антиримських со-
юзів, не чинити дій, які б шкодили римській 
державі та мали постійно допомагати імперії 
власним військовим контингентом та ресур-
сами. Проте, в разі невиконання або ігнору-
вання зазначених умов, проти таких племен 
влаштовувалися каральні кампанії. Такий 
формат відносин між варварами та римляна-
ми довгий час цілковито влаштовував обидві 
сторони. Вони гарантували постійну соціаль-
но-економічну стабільність, як для Римської 
імперії, так і для «Барбарикуму». 

На початку ІІІ ст. н. е. до взаємовідносин з 
Римом почали долучатися, ще одні, не менш 
важливі варвари – племена готів, батьківщи-
ною яких була Скандза, сучасна Скандина-
вія [8, 23-24]. Перші сутички готів з Римом на 
правому березі Дунаю могли розпочатися в 
ході останніх років «скіфської» війни, про що 

1 Барбарикум (лат. Barbaricum) – термін-топонім, що 
вживався античними римлянами для позначення при-
кордонних земель на яких жили племена варварів.
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свідчить уривок з роботи Петра Патрикія: 
«Народ карпи, заздрячи, що готи щорічно 
отримували від римлян дань, відправили 
посланців до Туллія Мінофіла і з гордістю 
вимагали грошей» [13, 7]. Подібну інформа-
цію подає і Дексіпп: «При них карпи боро-
лися з мезами (мезійцями), і в той же час 
почалася війна Скіфська…» [14, 13].

Перше масштабне вторгнення союзу гер-
манських племен на чолі з вестготським вож-
дем Ківою сталося у 251 р. Про нього наво-
дять відомості Йордан [8, 101-103] та Зосім 
[7, I, 23, 1]. Внаслідок цього готського походу 
загинув сам імператор Траян Децій та його 
син – Геренній Етруск.

В проміжку з 255 по 268 роки готи ра-
зом з іншими племенами на захоплених у 
Боспорському царстві кораблях вчинили 
шість морських походів, в ході яких вони 
неодноразово грабували велику частину 
Малої Азії – провінції Кападокію, Кілікію, Га-
латію, Віфінію, Азію; знищили давній храм 
Місяця у Ефесі [16, XIII, 6, 2]. Варварам та-
кож вдалося дістатися Ахаї: Афін, Коринфу, 
Спарти та островів Скірос, Лемнос, Крит, 
Родос та Самос [16, XIII, 18, 8; 7, I, 46].

У 269 р. готи прийняли участь у новому 
варварському поході, який за своїм розмі-
ром і характером значно відрізнявся від усіх 
попередніх. Варварські племена (певки, гру-
тунги, австроготи, тервінги, візи, кельти та 
ерули) у спільному військовому союзі діста-
лися до внутрішніх територій Римської імпе-
рії [16, XIII, 6, 2; 8, 4; 9, 4.]. Але після пораз-
ки готів під Наіссом їх відносини з імперією 
зазнали нового, категоричного повороту. На 
зміну постійним військовим конфронтаціям 
прийшло мирне прикордонне співіснування 
[16, XIII, 9, 4].

У кінці ІІІ – на початку ІV ст. н. е. варва-
ри, що брали участь в процесі «Великого пе-
реселення народів» вже впритул наблизилися 
до кордонів імперії. Балкани та вся лінія Ду-
наю продовжували залишатися глухою лінією 
оборони для Риму. В цей самий час за руслом 
річки Дунай племена продовжували свій ак-
тивний соціально-економічний розвиток, який 
спричиняв виникнення міцних варварських 
об’єднань здатних до ведення внутрішніх війн. 

У цей проміжок часу джерела згадують 
лише похід імператора Проба (276-282 рр.) 
проти бургундів, вандалів та сарматів, що 
намагалися потрапити до імперії в межах 
верхнього і північного Дунаю та провінції Ре-
ція [17, ХХVIІІ, 16, 1]. Крім того, Проб також 
розселив на території імперії приблизно сто 
тисяч варварів, до яких входили племена 
бастернів, гепідів, грейтунгів та вандалів. 

У 317 р. внаслідок військового конфлік-
ту між Константином та Ліцинієм управління 
Римською імперією було вперше за історію 
поділено між двома імператорами. А перше 
описане вторгнення готів, яке сталося після 
відносно великого періоду затишшя, відбуло-
ся у 323 р. – під час перебування Константина 
у Фессалоніках.

Згодом у 323 р. Константин здобув ще 
одну перемогу над готами [12, VІІ, 28-29], піс-
ля якої, згідно з Йорданом імператор уклав з 
ними угоду, що передбачала щорічну купівлю 
найманців та видачу готами своїх одноплемін-
ників у заручники до Константинополя [8, 112]. 

Фактично, з 323 р. велика частина вар-
варського світу (вестготи Аріаріха, частина 
сарматів, даків та інших придунайських пле-
мен) стали повноцінними федератами імперії 
[8, 112]. В цей період Римська імперія почала 
активно втручатися у внутрішні справи своїх 
федератів, намагаючись таким чином запобі-
гати міжплемінним конфліктам та війнам. 

У другій половині IV ст. племена алема-
нів, сарматів, франків, квадів та готів знову 
перейшли у наступ на імперські кордони [2, 
XVI, 2-4, 12; XVIІ, 6, 8, 12; XVIІІ, 2; ХІХ, 11; 
ХХ, 10; ХХІ, 2; XХVIІ, 1, 2, 5, 10; XХVIІІ, 2, 
5; ХХХІХ, 4, 6; ХХХ, 3, 5]. Перебуваючи під 
постійним впливом Римської імперії у вар-
варів значно поглибився процес соціальної 
та майнової стратифікації, розвинулись тор-
гівля та ремесло. Тому політична та військо-
ва міць цих племен непропорційно зросла у 
порівнянні з попередніми проміжками часу. 
Це знову дозволило германським племенам 
розпочати систематичні грабунки правого 
берегу Рейну та успішно проникати аж до 
самої Галлії. За свідченнями Амміана Мар-
целліна в 369 р. імператор Валент вирушив 
у військову кампанію проти готів [2, XХVIІ, 
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5, 2-7]. Цього разу – після розгромної пораз-
ки готський вождь Атанаріх був вимушений 
погодитися на принизливі умови миру, які 
передбачали повну економічну ізоляцію його 
племінного союзу [20, с.46].

Здавалося б, що загроза знову була мі-
німізована та на імперію чекатиме відносно 
спокійний період співіснування з «Барбари-
кумом». Проте у 375 році стався переломний 
момент для всієї античної історії – у Північ-
ному Причорномор’ї зіштовхнулися дві по-
тужні міграційні хвилі «Великого переселен-
ня народів»: західна – германська, на чолі з 
готами, та східна – тюркська, яку репрезенту-
вали гуни. Гуни силою підкорили остготську 
державу Германаріха, алланів та гревтунгів і 
впритул наблизилися до римської «буферної 
зони» [2, XХXI, 3]. Такий тиск порушив струк-
туру «Барбарикуму» уздовж всього римсько-
го лімесу1 та значно пришвидшив етнополі-
тичну консолідацію германських племен.

У 378 р. імператор Валент вирішив раз і 
назавжди покарати племена за вчинені ними 
розгроми та грабунки. Не чекаючи військово-
го підкріплення Граціана, він вирішив само-
стійно дати бій об’єднаному варварському 
війську поблизу Адріанаполя. В ході зазна-
ченої битви дві третини всієї римської армії 
разом з Валентом загинули, а вціліла части-
на втечею залишила поле бою. 

Поразка римлян у битві біля Адріана-
полю стала ще однією катастрофою для 
Римської імперії. Перемога готського війсь-
ка показала всім іншим варварам по той бік 
Дунаю та Рейну, що землі Риму тепер можна 
було привласнити силою. 

Наступнику Валента – Феодосію у 
379 році вдалося з підтримкою Граціана 
розбити готське військо поблизу Сирмії. У 
381 році він домовився спочатку з Атанарі-
хом, а потім із усіма іншими варварами про 
встановлення миру за умови розселення 
племен в межах Фракії та Нижньої Мезії. Та-
ким чином за правління імператора Феодосія 

1 Лімес (лат. Limes – «кордон») – укріплений фортифі-
каційними спорудами рубіж, що знаходився на кордо-
нах Римської імперії. Він виконував не тільки захисну 
функцію, а й слугував засобом митного контролю та 
торгівлі зі «зовнішнім світом».

І остаточно завершився процес переселення 
готів. 

Завдяки цьому, вже у кінці IV ст. готи 
спромоглися поглинути більшість своїх гер-
манських сусідів – бастарнів, наристів, гепі-
дів та ін. Відносини, які склалися в цей час 
між федератами та імперією, повністю від-
повідали тим принципам, які були закладені 
ще наприкінці ІІІ – початку IV ст.: їх набирали 
солдатами та командирами до війська, да-
вали змогу заводити власні сім’ї, господар-
ства та отримувати римську освіту. Варвари, 
які донедавна грабували та нищили все, що 
знаходили на теренах Римської імперії, те-
пер перетворилися на її нову привілейовану 
військову верству.

Але, зі смертю Феодосія І готи та всі пле-
мена, яким було надано статус федератів 
підняли бунт, в ході якого було вирішено по-
кинути межі свого старого розселення. За час 
перебування в лоні Східної Римської імперії 
племена вже остаточно втратили всі свої 
варварські риси. Тепер це були консолідова-
ні, етнічно однорідні групи, які успішно вико-
нували функції федератів та беззаперечно 
підкорялися владі обраного ними вождя. В 
проміжку між 400-409 рр. майже всі західні 
та центральні території Західної Римської 
імперії перетворилася на військовий полігон, 
на якому імператор Гонорій всіма силами 
безуспішно намагався зупинити просування 
прибулих племен: готів, сарматів, бургундів, 
саксів, алеманів, остготів, вандалів, свевів 
та безліч інших. 

Фінал всього тривалого протистояння 
настав у 410 р., коли готський вождь Аларіх 
після тривалих переговорів з Гонорієм, втре-
тє взяв місто Рим в облогу [20, c.61]. Цього 
разу місто було взято штурмом, після чого 
його майже повністю розграбували. Впер-
ше за вісім століть Рим був захоплений. Ця 
подія остаточно засвідчила початок перед-
смертної агонії Західної Римської імперії та 
народження з її уламків нових «варварських 
держав». 

Висновки. Перший та напевно най-
вагоміший наслідок, який можна вважати 
фінальною межею першого етапу «Велико-
го переселення народів» – це формальне 
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припинення існування Західної Римської 
імперії. Кризові, явища, які почали спосте-
рігатися у всіх сферах життя Римської ім-
перії ще на початку ІІ ст. н. е. засвідчили її 
неминучий кінець. Племена, що входили до 
першого – «германського» етапу пересе-
лення народів, рухаючись в межах Європи 
з півночі на південний-захід, займали вільні 
від римської присутності території. І в досить 
короткий проміжок часу майже всі землі, які 
знаходилися у міжріччі Рейну та Дунаю були 
заселені величезною кількістю варварського 
населення, що утворили довкола римсько-
го лімесу величезну буферну зону – «Бар-
барикум». Прикордонні варвари через тісні 
соціально-економічні контакти з імперією от-
римували надзвичайно сильний імпульс до 
розвитку у всіх без виключення сферах жит-
тя. А подальший провал політики романіза-
ції, а згодом і повної зупинки процесу експан-
сії Римської імперії в напрямку «германських 
земель»  був лише наслідком процесу взає-
модії цих двох суспільств – «розвинутого» і 
стагнуючого римського та «нерозвинутого», 
але прогресуючого варварського. 

В ході багаторічних війн Римська імпе-
рія поступово виснажувала свій військо-
вий та економічний потенціал, що в цілому 
призвело тільки до подальшого поглиблен-
ня всіх кризових явищ. Щорічне утримання 
Рейнського та Дунайського лімесу потре-
бувало використання величезної кілько-
сті людських та господарських ресурсів, 
які імперія невпинно викачувала зі своїх 
провінцій. Аграрна криза, обмеженість в 
людських ресурсах та падіння загального 
рівня виробництва з одночасним збільшен-
ням податків змушували Рим шукати нові, 
неординарні виходи із складної «варвар-
ської» ситуації.

Доки динаміка розвитку Римської імпе-
рії неухильно йшла  у низхідному напрямку, 
варварський світ, який отримував постійні 
економічні стимули від торгівлі, невпинно 
збільшував свою військову та політичну мо-
гутність. Цьому також сприяли тісні відноси-
ни між обома світами, в ході яких варвари 

частково переймали окремі елементи рим-
ського життя.

Другий основний наслідок – радикальна 
зміна етнічної карти Європи. В ІІ–IV ст. харак-
тер етнічних процесів германських племен 
зазнав дуже істотних змін. В їх середовищі 
одночасно активізувалися процеси етнічної 
консолідації та диференціації. Великі племе-
на утворювалися шляхом військового приму-
су – сильне плем’я, яке складало майбутнє 
ядро об’єднання, що приєднувало до себе 
кілька менших сусідів. В ході такої взаємодії 
племена постійно обмінювалися між собою 
знаннями, навичками, традиціями, звичаями 
та мовними діалектами. У майбутньому це 
привело до синтезу унікальних самобутніх 
європейських культур та мов. 
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22. Неусыхин А. И. Проблемы европейско-
го феодализма / А.І.Неусыхин. – Москва: Наука, 
1974. – 537 с.
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Вивчення лише окремих складових тек-
сту лікувального обряду, (фонетики, ритміки, 
синтаксису) дозволяє дослідити прагматику 
його творення, але позбавляє уявлення як 
цілісність. Очевидно, що складання цих еле-
ментів не є механічним і підпорядковується 
певним закономірностям. Відтак способи по-
єднання окремих звуко– і словосполучень в 
обрядовий текст мають свої особливості, що 
обумовлює їхню структуру і поетику.

Важливою ознакою лікувального дискур-
су, що формує його поетику, є спорідненість 
з етіологічним міфом, оскільки у процесі ви-
голошення тексту відбувається наслідування 
процесу творення. Відповідна властивість 
пояснюється тим, що захворювання сприй-
мається як порушення правильного балансу 
подій, зумовленого неправильною поведін-
кою або іншими «несанкціонованими» діями 
(зуроченням, переляком, укусом змії, підор-
вою, нападом лихоманки тощо). Відтак ін-
струментарій творення лікувального дискурсу 
обумовлений міфом, але є більш специфіч-
ним, оскільки описує ту його ділянку, що сто-

сується потойбічного світу. Звідси пояснен-
ня, чому лікувальні тексти є «замкнутими» 
(кільцеподібними) конструкціями, структура 
яких складається з паралельних зіставлень 
(форма магічного «маскування»), насичених 
різноманітними інакомовними конструкціями. 
Кільцеподібна (замкнута) модель не передба-
чає вихід з текстової ситуації в позатекстову 
реальність (неконтрольовану виконавцем 
обряду). Текст «відкривається» і «закрива-
ється» образним вступом і закріпкою, що ві-
зуально нагадує гру, де замкнене коло грав-
ців розмикається тоді, коли цього вимагають 
правила (впускають-випускають). Очевидно, 
що процес «спілкування» з «тим» світом не 
передбачає безпосереднього контакту з ним, 
а є лише реакцією на його руйнівні дії. Однак 
сам факт «спілкування» становить небезпеку, 
тому має контролюватися з метою запобіган-
ня виходу хвороби за межі замкнутого просто-
ру обряду. Звідси заборона вживати «мертві» 
слова у ситуаціях, пов’язаних з процесами 
відтворення. Поняття, що позначають потой-
бічне (а також наближені до нього, зокрема 
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описи тілесного низу або предметів розпа-
ду) ретельно «зашифровують» й уникають 
вживати у повсякденному мовленні, оскільки 
вони становлять небезпеку, що призвело до 
появи метафоричної синонімії. За допомогою 
інших міфопоетичних засобів – уточнюючих 
слів, прикладок, контекстуальних епітетів, 
метафор описують якості тілесних органів і 
локалізують місця їхнього ураження. Подібні 
методи словесного впливу нагадують магічні 
практики первісних мисливців, які моделюють 
поведінку тварини-тотему під час проведення 
мисливських обрядів. У лікувальних текстах 
«поведінка» хвороби також моделюється, яку 
провокують на вигідні для знахаря дії, вима-
нюючи, задобрюючи чи лякаючи її. Різниця 
полягає в тому, що знахар, на відміну від пер-
вісного шамана, котрий одягає шкіру тварини 
(«перетворюючись» в такий спосіб на неї), не 
наслідує поведінку хвороби. Її імітація відбу-
вається за допомогою специфічних мовних 
засобів, «пристосованих» для спілкування 
з потойбічним, які буквально «не торка-
ються» вух, язика, губ учасників обряду і 
не шкодять «живому» (пор. із семантикою 
межових оберегів на одязі, предметах побу-
ту, елементах житла). Аналогічне ставлен-
ня спостерігається до обрядових предметів, 
причетних до потойбічного, – «мертву воду» 
виливають у «глухий кут» (постійно замкну-
тий), сорочку хворого вивертають (замика-
ють) і викидають на смітник; мотузку прив’я-
зують до сухого дерева або осики (локалі-
зований аналог потойбічного), яйце, яким 
викочують (обмежують) хворобу, віддають 
собаці (нечистій тварині), веретено залиша-
ють на перехресті («чужій» території) тощо.

Замкнений простір тексту організовуєть-
ся за певними принципами, які формують 
його внутрішні смислові зв’язки. Поширеним 
способом кодування «закритої» інформації 
є паралелізм, структура якого дозволяє зі-
ставляти тілесний або психічний стан особи з 
природними (тобто фізичними) об’єктами або 
її явищами (аналог вселенських «емоцій»). 
На думку Є. Мелетинського, передумовою 
виникнення таких зіставлень є «анімістич-
ні світовідчуття й антропологізація природи 
<...> до цього додаються більш конкретні мі-

фологічні уявлення тотемістичного характе-
ру про спорідненість родової групи і природи 
<...>, а також різноманітні міфи»1. Алегоричні 
зіставлення можуть реалізуватися не лише 
у просторових координатах, де «тілесне» є 
приватним способом вираження «космічно-
го». Знаковою є здатність міфу ототожнювати 
«ідеальне минуле» і «мінливе теперішнє», де 
перша частина описує алегоричний за своєю 
природою міфологічний прецедент (аналог 
до еліадівського «споконвічного повернен-
ня»), який має проектуватися у дійсності2. 
Кожне наступне лікування є своєрідним по-
верненням до часів першотворення шляхом 
обрядової імітації «першого» лікування, зо-
крема: пошуку, розпізнання і знищення хво-
роби. Друга частина паралелізму приклада-
ється до першої, дублює її на рівні смислу, 
тому є вторинною. Видима невідповідність 
ситуацій («два береги – дві людини»; «зав’я-
зана мотузка – зав’язана хвороба»; «засліп-
лення покійного – засліплення миші»; «по-
топлення сорочки – потоплення недуги») 
є оманливою. Насправді паралельні обра-
зи є ідентичними, оскільки об’єднуються 
спільною ознакою чи дією – роз’єднання, 
зав’язування, засліплення, потоплення, що 
презентується за допомогою сполучників 
«як… – так…», «якщо… – то…». Дублюван-
ня міфологічного (насправді практичного) 
смислу і становить основу паралелізму, за-
собом якого здійснюється посередництво з 
«іншим», іноді ворожим для людини світом. 

У цьому аспекті цікавими видаються 
смислові реконструкції окремих паралель-
них зіставлень. Наприклад, «Для того, щоб 
миші не гризли зерно: Клуню обходили три 
рази і говорили: «Як мертвого везуть і він ні-
чого не бачить, щоб миші нічого не бачили»3. 

1 Мелетинский Е. М. Поэтическое слово в архаике. 
Сборник статей памяти Сергея Александровича То-
карева. Историко-этнографические исследования по 
фольклору / сост. В. В. Петрухин. Москва: Восточная 
литература РАН, 1994. С. 96.
2 Веселовский А. Н. Историческая поэтика / вступ. ст., 
сост., примеч. И. К. Горского. Москва: Высшая школа, 
1989. С. 408.
3 Полесские заговоры (в записях 1970-1990-х гг.) / 
сост. подготовка текстов и коммент. Т. А. Агапкиной, 
Е. Е. Левкиевской, А. Л. Топоркова. Москва: Индрик, 
2003. № 762.
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У тексті чітко зазначається, що зіставлення 
мишей з «мертвим» актуальне лише в обме-
женому просторі клуні, яку обходили («закри-
вали») тричі. Асоціація мишей з «мертвими» 
пояснюється тим, що вони також становлять 
загрозу для «живих», оскільки асоціюються з 
голодом, хворобами, нечистотою, темрявою, 
підземним світом, тому мають бути засліпле-
ними (пор. з закриванням очей покійникам). 
Можливо, що текст є рудиментом давнього 
обряду, під час якого тіло покійного або його 
фрагменти використовували з «профілактич-
ною» метою знищення «зайвих» мишей. Ана-
логічним чином здійснювали лікування бо-
родавок («зайвого» тіла): «Підеш в лозу (на-
певне місце непохованого покійника – прим. 
авт.), кістку здорову візьми, як вона лежить. 
Приймеш, так і положи, не ворочай другім бо-
ком. По бородавкам стукай <…>»1. 

Очевидно, що для застосування «радикаль-
них» методів знищення необхідні відповідні санк-
ції, які підтверджують правомірність цих дій. На-
приклад, поляки вірили, що мишу/щура створив 
диявол (смерть-темрява), а Бог (світло-життя), 
побачивши це, кинув рукавицю, що перетвори-
лася на кішку (порятунок), тому при вигляді цих 
тварин завжди хрестилися (підкреслювали свою 
приналежність до світла-Бога). Білоруси, знай-
шовши у свіжовикопаній могилі мишу, вважали, 
що покійний був відьмаком і нечиста сила пере-
йшла у його душу2. Ототожнення миші/щура з 
потойбічною (підземною, а відтак негативною) 
істотою простежується у малих формах фоль-
клору (пор.: «Живем, поки миші голови не повід-
гризають», «Смерть, як миша голову від’їсть»3), 
а також лексиці: рос. крыса ↔ д.-англ. hruse – 
«земля», лит. kirsti – «злитись», д.-англ. cursian – 
«проклинати», лтш. kreiss – «лівий»; лат. sorex 
«миша» ↔ лит. seregas – «хворий»4.

1 Полесские заговоры (в записях 1970-1990-х гг.) / 
сост. подготовка текстов и коммент. Т. А. Агапкиной, 
Е. Е. Левкиевской, А. Л. Топоркова. Москва: Индрик, 
2003. № 348.
2 Гура А. В. Символикам животных в славянской на-
родной традиции. Москва: Индрик, 1997. С. 403-416.
3 Потебня А. А. Слово и миф. Москва: Правда, 1989. 
С. 490.
4 Маковский М. М. Сравнительный словарь мифо-
логической символики в индоевропейских языках. 
Образ мира и миры образов. Москва: Гуманитарный 
издательский дом «Владос», 1996. С. 226-228.

Знаковими є також обрядові дії, згадані 
у коментарі до тексту. Потрійне обходжен-
ня клуні (місця зберігання збіжжя → прасл. 
*sъbožьje – «щастя») порівнюється з потрій-
ним обходження обійстя з труною під час 
похорон (місця перебування живих). Руди-
ментом цього обряду є потрійне торкання до-
мовиною порогу оселі. Зрозуміло, що зазна-
чений обряд пов’язаний з лімінальними ста-
нами, зокрема переходом живого у стан мер-
твого. Проектування дій з покійним на мишу 
може свідчити про перетворення живої-«зря-
чої» миші на мертву-«не зрячу» і розриває її 
зв’язок з клунею так само, як розривається 
зв’язок мертвого з його оселею. Семантичні 
зв’язки миші з покійним простежуються також 
в обжинкових обрядах, а саме заборона замі-
тати просипане зерно перед клунею зіставля-
ється зі звичаєм потрійного споживання зер-
на (колива) учасниками похорон.

В етнокультурному контексті образ миші 
набуває дуальних характеристик, що пояс-
нюється візуальними спостереженнями за 
поведінкою цих тварин. Зокрема миші заз-
далегідь відчувають небезпеку, залишаючи 
будинок напередодні пожежі, риючи глибокі 
нори перед холодною зимою, надгризаючи 
хлібину більше звичайного перед неврожай-
ним роком або особисті речі тому, хто «скоро 
помре»5. Звідси асоціативні зв’язки образу 
миші з долею і багатством6, а також обрядо-
вими заборонами ставити пастки біля столу, 
оскільки залишений після вечері хліб, слугу-
вав їжею для покійних, які у вигляді мишей 
відвідували рідних. Цікавими у цьому сенсі 
виявляються зіставлення миші з домовиком, 
місцем перебування якого є запічок («жіноча 
територія»), що пояснює смислові взаємо-
відношення: домовик → миша → жінка → кіт. 
Зокрема жінка (хто народжує) уникає мишей 
(хто знищує), тримаючи біля себе кота (хто за-
хищає), що пояснює формування стереотипу: 
жінки бояться мишей, але прихильні до котів. 
Взаємодія міфологічних образів жінки і миші 
(за участю печі) проглядається у казкових 
5 Гура А. В. Символикам животных в славянской на-
родной традиции. Москва: Индрик, 1997. С. 272-276, 
403-417.
6 Потебня А. А. Слово и миф. Москва: Правда, 1989. 
С. 490.
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сюжетах, де миша служить Бабі Язі, принося-
чи дітям зуби (відлучення від материнського 
молока, здатність споживати тверду/«дорос-
лу» їжу), а старим людям смерть (відсут-
ність зубів унеможливлює харчування)1), що 
співвідносить образ останньої з архаїчною 
Володаркою Життя. Показовим прикладом є 
також існування заборони відмовляти вагітній 
(можливо, стосувалася харчових продуктів), 
«бо миші речі погризуть»2, тобто заперечення 
майбутнього життя провокує псування життє-
вого простору того, хто це зробив (майбутнє 
моделює теперішнє). 

Зіставлення образу миші з пращуром про-
стежується також у лікувально-превентивних 
обрядах. Наприклад, щоб запобігти зубному 
болю у майбутньому (нездатність споживати 
тверду їжу), молочний зуб (м’який і не розрахо-
ваний на тривалу експлуатацію), що випадає 
першим, кидають у запічок зі словами: «Мишко, 
мишко, на тобі зуб кістяний, а мені дай заліз-
ний»3. У цьому разі здатність миші гризти проек-
тується на дитину, що гарантує їй ріст здорових 
і «твердих» зубів. Місце, куди викидали перший 
зуб, співвідноситься з домовиком і сполучаєть-
ся з архаїчними жертвоприношеннями усього 
першого пращурам. Зуб виконує роль маркера, 
за допомогою якого ідентифікується майбутній/
дорослий член родини (пор. з дитячою клят-
вою «на зуб», що може бути рудиментом зви-
чаю віддавати зуб як атрибут життєвої сили). 
Дотичною за значенням є етимологія лексеми 
«пращур»: *ščur → рос діал. щур – «черв’як», 
гр. σαύρα – «ящірка, рептилія» ↔ д.-інд. sura- – 
«божество», д.-інд. surya- – «сонце»4 і зіставля-
ється з чеськ. čirý – «чистий», англ. hir – «ми-
лість Божа»5, в.-нім. shier – «чистий». 
1 Потебня А. А. Слово и миф. Москва: Правда, 1989. 
С. 490.
2 Записано автором: с. Медведівка Чигиринського 
р-ну Черкаської обл.
3 Рецепти народної медицини, замовляння від хво-
роби (записані Я. П. Новицьким, П. С. Єфимен-
ком, В. П. Милорадовичем). Українські чари / упор. 
О. М. Таланчук. Київ: Либідь, 1992. С. 78.
4 Маковский М. М. Семиотика языческих культов 
(Мифопоэтические этюды). Вопросы языкознания. 
2002. № 6. С. 55.
5 Фасмер М. Этимологический словарь русского 
языка : в 4 т. / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачёва ; 
под ред. и с предисл. Б. А. Ларина. Москва: Прогресс, 
1986-1987. Т. 4 (Т – Ящур). 1987. С. 507-508.

Характерним прикладом паралелізму є 
текст, який виголошували під епілептичного 
приступу: «Ішов дідок через місток. Як цьому 
дідку роси ні збивати, так цьому переходу, Ан-
тонову вогню (гангрені – прим. А. Топоркова) 
не бувати. Ах ти, дід-палясун, візьми ж ти пе-
рехо́ди, і переходи, і назбитники (підступи, на-
говори – прим. авт.), да неси ж ти у темні ліси, 
в ущілля бори, де вітер не вїє, сонце не грїє, 
місяць не світить, і сонце не пляше»6.

Зазначений вище текст є подвійним. Пер-
ша частина є формулою, побудованою за 
принципом паралельного зіставлення «дід-
ка», містка, роси і вогню, виголошення якої 
унеможливлює наслідки «падучої», а також її 
радикальних проявів – «переходу» (інфаркту, 
інсульту) або «антонового вогню» (гангрени). 

Очевидно, що «дідок» є потойбічною іс-
тотою, на що указує спосіб його «переходу» 
через межу-ріку, яку не згадують у тексті, але 
її присутність є зрозумілою. Іншою ознакою 
потойбічного («мертвого») є використан-
ня зменшувальної форми понять «місток» і 
«дідок», які у такий спосіб протиставляють-
ся «великим» (а відтак «живим») «мосту» і 
«діду». Наприклад: «Їхав дід через міст, того 
діда увесь світ. Під тим мостом текло три 
річки: перша – водяна, друга – молочна тре-
тя – кровава. Я тую водяну вип’ю, молочну – 
виллю, а кроваву закляну тим чоловіком, що 
у неділю пазури згризає»7. Величина «діда» 
демонструє його обрядову значимість у дав-
ньому пантеоні і межує з архаїчними тотема-
ми і пращурами. «Діду мій мошчий (сильний – 
прим. авт.), дай моєму хлопцю (або дівчині) 
повноту на кості»8 або «В лісі дуб, а в дубі дід, 
а в нього дочка Наталочка»9. Дрібний зріст 
6 Полесские заговоры (в записях 1970-1990-х гг.) / 
сост. подготовка текстов и коммент. Т. А. Агапкиной, 
Е. Е. Левкиевской, А. Л. Топоркова. Москва: Индрик, 
2003. № 430.
7 Таємна сила слова (заговори, замовляння, закли-
нання) / упор. вст. ст. Г. Б. Бондаренко. Київ: Т-во 
«Знання» України, 1992. С. 28.
8 Полесские заговоры (в записях 1970-1990-х гг.) / 
сост. подготовка текстов и коммент. Т. А. Агапкиной, 
Е. Е. Левкиевской, А. Л. Топоркова. Москва: Индрик, 
2003. № 104.
9 Рецепти народної медицини, замовляння від хво-
роби (записані Я. П. Новицьким, П. С. Єфимен-
ком, В. П. Милорадовичем). Українські чари / упор. 
О. М. Таланчук. Київ: Либідь, 1992. С. 66-67.
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поліського «дідка» дає змогу порівняти його 
з західноєвропейськими потойбічними істота-
ми – гномами або ельфами, а називання «па-
лясуном» (д.-лит. plęšti, pląšti – «шуміти, беш-
кетувати, шелестіти»1 підтверджує цю думку. 
Однак образ потойбічного «дідка» експлуату-
ється обрядом. Відомо, що роса з’являється 
на світанку перед сходом сонця, тобто в час, 
коли потойбічні істоти втрачають здатність 
долати «межу», шкодити живим. Саме ця оз-
нака унеможливлює збивання роси, а відтак 
розвитку переходу і гангрени. 

Однак обрядове ім’я «дідка» – «палясун» 
пов’язане з поняттям «плести», що пояснює 
наступну частину тесту. Ст.-слов. плясати – 
«веселитися, радіти» асоціюється з проце-
сом плетіння і може розумітися як «плетіння» 
фігур за допомогою рухів тіла (звідси рос. 
пляска), писання, в’язання чи вишивання. 
Плетені орнаменти були поширені на терито-
рії Давньої Русі і мали сакральну атрибутику. 
На думку Б. Рибакова, вони зіставлялися з 
образами давньослов’янського Переплута, 
наближеного до литовського божества ро-
дючості Пергрубія або прусського Пільвітуса 
(від лат. perpluit – «дощ, який протікає в сере-
дину»2. З плетінням асоціюються близькі до 
«дідка» лімінальні міфологічні істоти, зокре-
ма жаби і змії (звідси казкові сюжети чарівно-
го танцю Царівни-Жаби), а також мотиви сну-
вання в космогонічних текстах українців: «Ой 
як то було з початку світа, – Боже наш, / Ой як 
не було святої землі, / Ой-но на морі павути-
ноньки. / Ой там братоньки радоньку радять: 
/ Як би нам, брате, світ обснувати?»3. Незва-
жаючи на етимологію імені, пов’язану з ідеєю 
розвитку-плетіння, у лікувальному обряді «ді-
док» виконує протилежні функції, пов’язані з 
обмеженням дії (зав’язуванням) хворобливого 
запалення («антонового вогню»). Сприйняття 
зав’язування як припинення пояснює семан-

1 Фасмер М. Этимологический словарь русского 
языка : в 4 т. / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачёва ; 
под ред. и с предисл. Б. А. Ларина. Москва: Прогресс, 
1986-1987. Т. 3 (Муза – Сят). 1987. С. 291.
2 Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. Москва: На-
ука, 1988. С. 753-754.
3 Сосенко К. Культурно-історична постать староукра-
їнських свят Різдва і Щедрого Вечера. Київ: СІНТО, 
1994. С. 228.

тику обрядових дій, що виконують з метою об-
меження негативного впливу «потойбічного» 
(зв’язування ніг і рук покійному, зав’язуван-
ня вузликів навколо зап’ястя хворого або на 
нитці, якою «міряють» хвору дитину4. У цьому 
контексті зав’язування «живого» припиняє його 
рух, а відтак перетворює його на «мертве». 
Так, закручування стебла пшениці, аналогічно 
до збивання роси, є згубною дією й указує на 
причетність її виконавця до потойбічного світу. 
Звідси трактування дієслова «зав’язати», яке 
розуміється як остаточне завершення певно-
го процесу, тому ст.-слов. «плєсти» утворює 
бінарну опозицію до ст.-слов. «вязати». Здат-
ність «дідка-палясуна» зав’язувати проекту-
ється на хворобу, симптомами якої є раптове 
віднімання рук/ніг і конвульсійні судоми тіла. 
Підтвердженням цьому слугує текстове зістав-
лення образу «діда-палясуна» (уособлення 
неконтрольованого, шкідливого руху) з потой-
бічним сонцем, яке «не пляше» (не світить, не 
рухається по небосхилу).

Паралельні зіставленням з неруховим 
«потойбічним» простежуються у текстах від 
пристріту: «На синьому морі камінь, на каме-
ні стоїть хрест, (бі)ля треста стояла хатка, а в 
той хатці сиділа бабка, і вона не уміла ні пря-
сти, ні ткати, тільки уміла при шляху стояти і 
пристріт говорити <...>. Я тебе не уговоряла, 
а тепер я вже взнала, Уговоряю і умовляю, 
на нічиї лози відсилаю, Іди (де) люди не хо-
дять, собаки не брешуть і кури не співають. 
Як звідти курячого гласу не чувати – так у Па-
расі пристріту не бувати»5. Лікувальний об-
ряд здійснюється від імені «бабки», «хатка» 
якої ототожнюється з могилою, про що свід-
чить наявність каменя, хреста і розташуван-
ня її тіла. Згідно з сюжетом «бабка» не вміє 
ткати-прясти, тобто виконувати дії, пов’язані 
з плетінням. Натомість її «діяльність» є ста-
тичною, оскільки обмежується стоянням при 
шляху і замовлянням пристріту (хвороби, 
пов’язаної з емоційними розладами, пору-
шенням психічної динаміки). У цьому разі до-
речними видаються образи потойбічного сві-
4 Записано автором: м. Шпола Черкаської обл.
5 Полесские заговоры (в записях 1970-1990-х гг.) / 
сост. подготовка текстов и коммент. Т. А. Агапкиной, 
Е. Е. Левкиевской, А. Л. Топоркова. Москва: Индрик, 
2003. № 239.
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ту, згадані у тексті: «нічиї лози» (заперечення 
власності), безлюдні місця («де люди не хо-
дять, собаки не брешуть і кури не співають»). 
Основою паралелізму є зіставлення відсутно-
сті «курячого голосу» (метушні) з відсутністю 
пристріту (хвилювання). Зворотні зіставлення 
(голосу з життям) фіксуються в інших текстах, 
де куряче квоктання є позитивним знаком: 
«Як смеркне надворі, треба взять на руки 
дитину, понести до сідала, де кури ночують, 
і сказать: «<...> Ви, кури-курашечки <...> нате 
вам крикливиці і динивиці, а младенцеві (ім’я) 
дайте сонливиці і дрімливиці». <...> Якщо ди-
тина буде жива, то кури засокорять <...>, а як 
умеруще, – будуть сидіть і не обізвуться»1. 

Вище зазначалося, що межовим об’єк-
том, який розділяє два світи – «той» і «цей» 
є річка. Одним із способів знищення є ней-
тралізація недуги шляхом відсилання (пото-
плення, придавлення, закопування, прив’я-
зування) її на нічию територію – річку, пере-
хрестя, «битий шлях» у перехідний час перед 
світанком або опівночі: «Лихоманку топлять, 
для цього йдуть на річку в досвітку в одній 
сорочці, купаються, кидають сорочку у воду 
і повертаються неодягненими»; «Хворий (на 
лихоманку), зрізавши нігті і волосся, навхрест 
кладе їх у клешню живому раку, загорнувши 
у папірець. Потім пускає рака у воду, примов-
ляючи: «Пливи, раче, за водою, бери трясцю 
за собою». Потім плює і повертається не ог-
лядаючись»2. У цій ситуації основою обря-
дового паралелізму є зіставлення частини й 
цілого – сорочку, волосся і нігті ототожнюють 
із недужим (сорочка сприймається як частина 
«тіла»3). Потойбічному жертвують ті части-
ни «тіла», віднімання яких не спричиняє ка-
ліцтва, тому сорочку, волосся і нігті топлять 

1 Рецепти народної медицини, замовляння від хво-
роби (записані Я. П. Новицьким, П. С. Єфимен-
ком, В. П. Милорадовичем). Українські чари / упор. 
О. М. Таланчук. Київ: Либідь, 1992. С. 66.
2 Рецепти народної медицини, замовляння від хво-
роби (записані Я. П. Новицьким, П. С. Єфимен-
ком, В. П. Милорадовичем). Українські чари / упор. 
О. М. Таланчук. Київ: Либідь, 1992. С. 90-91.
3 Маєрчик М. Одяг як символічне тіло (на матеріа-
лі української традиційної культури). Тіло в текстах 
культур. Студії з культурної антропології. Київ: НАН 
України, Інститут мистецтвознавства, фольклористи-
ки та етнології ім. М. Т. Рильського, 2003. С. 69-82.

(в окремих випадках закопують). Можлива й 
інша версія – в архаїчні часи хворих на інфек-
ційні хвороби могли знищувати (з часом об-
межувати карантином) з метою збереження 
життя усього роду. Згодом це трансформува-
лося в обрядову підміну речі, нігтів, волосся 
недужого замість його самого. Напевно, що 
аналогічні звичаї ґрунтуються на емпірично-
му досвіді, оскільки річ може бути носієм ін-
фекційної хвороби, що стало джерелом фе-
тешиських культів (прагненням володіти зна-
ковими предметами). 

Елементи парціальної магії і фетишизму 
фіксуються також в обрядах чарування. Ді-
вчина, яка хотіла принадити парубка, мала 
непомітно зішкребти шкіру з його підошви або 
витягнути нитку з шапки. «Заволодівши цим, 
вона заліплювала нитку або шкіру у віск, ки-
дала грудку воску у вогонь і при цьому прика-
зувала: «Щоб тебе так за мною пекло, як пече 
вогонь цей віск, щоб твоє серце за мною так 
топилося, як топиться той віск, і щоб ти мене 
тоді покинув, коли найдеш той віск»4. 

Смислові зіставлення з «потойбічним» 
є поширеним магічним засобом знищення 
хвороби, яка так само є смертною й активі-
зується під впливом негативних міфологічних 
персонажів. Дуальними до мотивів знищення 
є тексти творення (констатація абсолютного 
початку): «На синьому морі, на білому каме-
ні стоїть дуб керая́н. Під тим дубом білий ка-
мінь, під дубом престол стоїть, на тому столі 
три скатерки лежать, рябі, рябчасті, дро́́бні, 
дробчасті, за тим престолом три дівиці си-
дять, перед тими дівицями три чарки вина 
поналивані, перед моєю корівкою чорною/
рабою дев’ять чарок молока наливаю, Пречи-
стою Матір’ю переслáно. Як ясного сонця не 
перегледіти, а зірочок не перелічити, а міся-
ця не зняти, так від моєї корівки чорної/рябої 
пользи не відібрати»5. Текст утворено на ос-
нові двох паралельних фігур, змістовно пов’я-
заних між собою, зокрема: «три чарки вина» 

4 Петров В. Український фольклор (Заговори, голосін-
ня, обрядовий фольклор народнопоетичного циклю). 
Берегиня. 1996. № 1-2. С. 127.
5 Полесские заговоры (в записях 1970-1990-х гг.) / 
сост. подготовка текстов и коммент. Т. А. Агапкиной, 
Е. Е. Левкиевской, А. Л. Топоркова. Москва: Индрик, 
2003. № 790.
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зіставляються з «дев’ятьма чарками моло-
ка», неспроможність передивитися сонце, 
зняти з неба місяць, перерахувати зорі уне-
можливлює зурочення корови. Початок міфо-
логічного тексту є описом Початку, що слугує 
еталонним зразком для наслідування. Таким 
зразком виступає центр всесвіту, опис якого 
радіально звужується, концентруючись від 
загального до конкретного: океан → камінь 
(острів) → дуб → камінь/престол → скатер-
ки → чарки. Наповнення трьома небесними 
«дівицями» трьох чар вина продукує напов-
нення дев’ятьох чар молока на землі (3 діви-
ці × 3 чари). Семантика вина може бути запо-
зиченою з євангельського сюжету про пере-
творення Ісусом Христом води на вино.

Інша частина тексту є рудиментом космо-
гонічного сюжету творення світу (зоряного 
неба) трьома дівицями, які стелять на небес-
ному престолі («білому камені») три скатерки 
із зображенням сонця, місяця і зір: «три ска-
терки лежать, рябі, рябчасті, дро́́бні, дробчас-
ті». Мотив божественного творення наклада-
ється на давні анімістичні уявлення, де світ 
уявляється як людиноподібна істота, а сонце 
як небесне око1. Рудиментами цих вірувань є 
вживання дієслова «перегледіти», що вказує 
на ймовірність негативно-магічного впливу 
на сонце-око (пор. з дитячою грою, «хто кого 
передивиться»). У традиційних уявленнях 
погляд має символічне значення, оскільки є 
способом беззвучної і миттєвої передачі ін-
формації, тому «німому» покійнику закрива-
ли «мертві» очі, а одним із найнебезпечніших 
способів порчі вважався «зглаз». У досліджу-
ваному тексті моделюється ситуація змаган-
ня поглядів сонця і «недоброго ока», резуль-
тат якого є очевидним. 

Висновок. Одним із способів кодування 
скритої інформації є асоціативні зіставлення 
двох, на перший погляд, не пов’язаних між 
собою об’єктів/явищ. Необхідність прихову-
вання цієї інформації пояснюється її токсичні-
стю щодо «живого» у необрядовій (незахище-
ній) ситуації. Активація прихованих значень 
санкціонована обрядом і зумовлена неорди-

1 Чубинський П. П. Мудрість віків. Українське наро-
дознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: 
в 2 т. Київ: Мистецтво, 1995. Т. 1. С. 12.

нарними обставинами, що виникли внаслідок 
хвороби. Однак паралельні зіставлення не є 
однозначними і статичними, що пояснюєть-
ся «багатофункціональними» властивостями 
операційної системи асоціативного мислення 
і спричиняє розгалужену систему смислів.

Незважаючи на розгалуженість цієї коор-
динатної системи, її мета залишається оче-
видною і полягає у моделюванні правильного 
з погляду міфу розгортання подій. Практично 
усі «чисті» значення, що виникають внаслі-
док зіставлення, фокусується на corpus et 
anima людини, яка концентрує у собі ознаки 
міфологічного всесвіту. Наочно ці властиво-
сті уявляються як система бінарних опозицій: 
«м’яке-тверде», «живе-мертве», «рухоме-не-
рухоме», «холодне-тепле», «бите-ціле» і т. п., 
які описують межові стани макро– і мікрокос-
мосу. Паритетні відношення між ними регулю-
ються за допомогою відтворення смислової 
рівноваги: твердий камінь відновлює твер-
дість кості; мертве тіло знеболює зуб; нерухо-
ма скеля зупиняє рух крові; холодний рак зні-
має жар; розбивання горщика унеможливлює 
повернення хвороби і т. д. 

Перелік смислових елементів, за допо-
могою яких реалізується ідея паралельного 
зіставлення, є доволі обмеженою, оскільки лі-
кувальний текст стосується тієї частини міфу, 
що описує потойбічне. Це пояснює замкну-
тість (захищеність) його структури, що має 
обмежити експансію не-живого у світ людей. 
В межах цієї замкненості актуалізується об-
рядова ситуація, встановлюється свій мікро-
клімат, який проявляється у специфічних лек-
сичних сполуках, інакомовних фігурах.

Разом з тим, регламентом обряду перед-
бачено «дозоване» розмикання структури, 
яке має тамувати біль або зупинити кровоте-
чу, що розцінюються як надмірні прояви «жи-
вого». Згадування образів, несумісних з іде-
єю життя, зумовлює використання обрядової 
лексики, що має унебезпечити «спілкування» 
з потойбічним. Наприклад, називати не ім’я 
об’єкта, а його властивості, зокрема танато-
логічні (мається на увазі сліпота, німота, не-
рухомість, твердість, відсутність тепла, світла 
тощо). Під час виголошення тексту відбува-
ється вербалізація небезпечних стосунків 
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За помірно недовгий календарний час 
свого процвітання Київська Русь наростила 
доволі потужний культурний шар пам’яті. У 
його відкладеннях збереглися сліди пригаду-
вань про початки історії своєї країни та діяння 
її перших князів – будівничих Києво-Руської 
держави. Таким дорогоцінним артефактом, 
зокрема, є Похвала хрестителю Русі, виго-
лошена київським митрополитом Іларіоном 
15 липня 1049 або 1050 р.1 перед мармуровим 
гробом Володимира Великого під склепінням 

1 Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 
кн. [Репринтне видання]. – К., 1993. – Т. 3: До року 
1340. – С.468; Людольф Мюллер Киевский митропо-
лит Илларион: жизнь и творчество // Его же. Понять 
Россию: историко-культурные исследования. Пер. с 
нем. -Москва, 2000. – С. 98 – 99; Poppe A. The Building 
of the Church of st. Sofia in Kiev // Journal of Medieaval 
History, 1981. Vol. 7. – P. 39; Idem. The Emergence of 
the Veneration of St Vladimir. Р. 42. Про інші точки зору 
на час та місце проголошення Слова Див.: Розов Н.Н. 
Синодальный список сочинений Иллариона – русс-
кого писателя XI в. // Slavia, 1963. № 32. – С. 148; 
Ужанков А.Н. Когда и где было прочитано Иларио-
ном «Слово о Законе и Благодати» // Герменевтика 
древнерусской литературы. – Москва, 1994. Сб. 7. Ч. 
1. – С. 75 – 106; Его же. Из лекций по истории рус-
ской литературы XI – первой трети XVIII в. «Слово о 
Законе и Благодати» Илариона Киевского. – Москва, 
1999. – С. 17 – 21; Данилевский И.Н. Повесть вре-
менных лет. Герменевтические основы изучения ле-
тописных текстов. – Москва, 2004. – С. 261; Симонов 
Р.А. Математическая и календарно-астрологическая 
мысль Древней Руси. По материалам средневековой 
книжной культуры. – Москва, 2007. – С.193 – 196.

збудованого ним першохраму – Десятинної 
церкви у Києві. У ній з пієтетом згадувалися 
імена перших руських князів – Ігоря Старого 
і Святослава Славного. Дід і батько Володи-
мира, за словами Іларіона, прославились час 
свого панування мужністю і хоробрістю у ба-
гатьох країнах, що їх і по сьогодні за їхні пере-
моги і могутність згадують і славлять:

мужьством же и храборствомъ прослуша 
въ странахъ многах . и побѣдами и крѣпо-
стию поминаються нынѣ и словуть . не в худѣ 
бо и невѣдомѣ земли владычьствоваша . нъ 
в Руськѣ . яже вѣдома и слышима есть всѣми 
четырьми конци земли2.

Цикл літературних творів Іларіона, об’єдна-
них загальною назвою Слово про Закон і Бла-
годать був створений в епоху володарювання 
у Києві князя Ярослава Мудрого. Тоді країна 
перебувала саме у зеніті своєї слави і величі, 
що спонукало її церковно-політичну еліту озир-
нутись на своє героїчне минуле і згадати діяння 
славетних предків. Проте, у їх шерезі не знайш-
лося місця для попередників Ігоря й Святосла-
ва – Віщого Олега, Аскольда та гаданого родо-
начальника княжої династії – Рюрика.

Більшістю сучасних дослідників, пере-
важно російських, ця легендарна постать 
2 «Слово о законе и благодати» Илариона / 
Изд. А. М. Молдован. – Киев, 1984. – С. 91–92.

«живого» і «мертвого», яке водночас не може 
бути названим (активованим), що зумовлене 
обрядовою забороною «озвучувати» (накли-
кати) смерть. Лікувальний обряд «лобіює» ін-
тереси «живого», що є своєрідною відповіддю 
на хворобу як «несанкціоновані» дії потойбіч-
ного (життя має завершуватися «у свій час» і 
супроводжуватися обрядом переходу).

Отже, паралелізм є не лише зіставлен-
ням ознак, а скоріше способом налагодження 
смислових зв’язків між цими ознаками, вста-
новлення своєрідного паритету між дійсним 
і бажаним, видимим і прихованим. Останнє 
ототожнюється з міфом, який слугує незмін-
ною моделлю, еталонним зразком для наслі-
дування.

Володимир Ричка,
Інститут історії України НАН України (Київ)
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визнається реальною історичною особою, 
скандинавом за походженням. «Саме ім’я 
Рюрик, – стверджує Є.В. Пчолов, – то сканди-
навське ім’я Hroerekr, що складається з двох 
основ. Перша його частина походить від дав-
ньоскандинавського слова hrodr, що означає 
«слава», друга – являє собою прикметник у 
значенні «могутній, той, що наділений вла-
дою». Тобто, ім’я Рюрик буквально означає 
«могутній славою». Ім’я це було поширене 
серед родових кланів ютландських, тобто 
днтських правителів»1. Його традиційно від-
носять до династії Скьйольльдунгів, найдав-
ніших данських конунгів, нащадків легендар-
ного Скьйoльда – сина самого Одина.

Думка про приналежність літописного Рю-
рика до династії правителів Ютландії, вперше 
висловлена ще в середині тридцятих років 
ХIХ століття професором Дерптського універ-
ситету Фрідріхом Крузе2, після майже століт-
нього забуття несподівано знайшла підтримку 
і розвиток в працях вчених ХХ ст. Вона було до-
повнена і, багатьом здавалося, підтверджена 
М. Т. Бєляєвим в опублікованій ним у 1929 р. 
роботі «Рорик Ютландський і Рюрик Почат-
кового літопису»3. Вчений вельми вправно і 
майстерно ототожнював літописного Рюрика 
з відомим за відомостями анналів Франкської 
імперії Ютландським конунгом Роріком, який 
був у IX ст. правителем частини Фрісландії на 
західному узбережжі Північного моря.

Хронологію діяльності Роріка на Заході 
переглянув Хенрік Ловмяньский. Польський 
вчений не знайшов підстав для ототожнення 
його з Рюриком Новгородським. Останній, на 
його думку, з’явився в Ладозі на рубежі IX-X ст. 
через більш ніж два десятиріччя після смерті 
Роріка Фрісландскького4. Однак, прихильники 
ототожнення удатного Фрісландського конунга 
з новгородським князем Рюриком не залиши-
ли спроб гармонізувати літописну хронологію 
1 Пчелов Е.В. Рюрик и начало Руси.– М., 2012. – С. 43.
2 Крузе Ф. О происхождении Рюрика //Журнал Мини-
стерства народного просвещения (Далі – ЖМНП). – 
СПб., 1836. № 1 . – С. 1 – 32.
3 Беляев Н. Т. Рорик Ютландский и Рюрик Началь-
ной летописи //Seminarium Kondakovianum. – Prague, 
1929. Т.3. – С. 215 – 270.
4 Ловмяньский Г. Рюрик Фрисландский и Рюрик Нов-
городский //Скандинавский сборник, Вып. VII. – Тал-
лин, 1963. – С. 246 – 247.

його князювання в Ладозі і Новгороді з мате-
ріалами археології. Наприклад, Г. С. Лебедєв 
вибудував «у світлі археологічних та нумізма-
тичних даних, що характеризують динаміку обі-
гу срібла на Балтиці в середині VIII – 70-х рр. 
IX ст.» іншу, що складається з двох періодів, 
версію хронології перебування Рюрика на Русі.

На його думку, «приблизно столітній пе-
ріод (750-850-і роки) мирних зв’язків завершу-
ється загостренням слов’яно-скандинавських 
відносин і вигнанням «варягів» (свеїв) з Ладо-
ги. В умовах міжплемінної усобиці ладожські 
словени в 862 р звертаються до Рюрика. Цей 
ватажок вікінгів до цього часу володів земля-
ми в західній Ютландії і на Фрісландському 
узбережжі, у фризо-скандо-німецько-слов’ян-
ському прикордонні, він контролював шлях з 
Північного моря по р. Айдер в Хедебю, а не-
задовго до 860 р, мабуть, покинув Дорестад 
(який незабаром після цього знову став здо-
биччю вікінгів). Не виключено, що Рюрик був 
одним з організаторів блокади Бірки в 850-х 
роках. Не раніше 864 р Рюрик з дружиною 
утверджується в Ладозі в якості «покликаного 
князя» (що цілком відповідає пізнішої новго-
родської традиції запрошення князів, зі збере-
женням основних контрольних функцій в ру-
ках вічової адміністрації), а князівські «мужі» 
появляються в Ізборську, Полоцьку, Білоозері, 
Ростові і Муромі і таким чином відновлюється 
територіальна цілісність Верхньої Русі пер-
шої половини IX ст.»5. У 870-873 рр. Рюрик, 
на думку дослідника, повертається на Захід 
для залагодження власницьких відносин з 
французьким королем Карлом Лисим і Людо-
віком Німецьким. Тим часом в Ладозі і Нов-
городі, «формується антикнязівська опозиція 
на чолі з Вадимом Хоробрим. Повернувшись, 
Рюрик зумів розправитися з непокірними і 
ймовірно, в цей час вступив в династичний 
шлюб з однією з представниць місцевої зна-
ті». Другий період перебування Рюрика на 
Русі (875-879 рр.) характеризується, на думку 
автора, «стабілізацією економічних зв’язків 
на Балтиці»6. Вибудувана Г. С. Лебедєвим 

5 Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. 
Историко-археологические очерки. – Л., 1985. – С. 214.
6 Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. – 
С. 214.
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хронологічна канва подій уявляється довіль-
ною, непідкріпленою даними археології та ну-
мізматики, контамінацією книжкових перека-
зів про Рюрика Новгородського і відомостей 
європейських хронік про Роріка Ютландсько-
го. Вагомих підстав для ототожнення цих двох 
персонажів історії ранньосередньовічної Єв-
ропи, як демонструють новітні дослідження1, 
в джерелах не виявляється . 

Літописець відвів короткий, у порівнянні 
з іншими язичницькими князями, строк прав-
лінню Рюрика – його смерть він відносить 
до 879 р Відсутності в літописних джерелах 
вказівок на обставини його смерті і місця 
розташування могили В. Лушин знаходить 
пояснення в допущенні про можливе викори-
стання літописцем старозавітної символіки 
уподібнення князя Рюрика одному з староза-
вітних персонажів. «Співставлення Рюрика з 
старозавітними патріархами можливо, – вва-
жає автор, – у розрахунку літописцем термі-
ну правління цього князя, що правив 17 років 
(862 – 879): стільки ж прожив Яків в Єгипті, 
куди пішов «з родом своїм». На користь цієї 
гіпотези, на його думку, свідчать і інші випад-
ки звернення укладачів Повісті временних 
літ – грандіозного літописного твору, складе-
ного на початку ХІІ ст. до біблійної хронології. 
Однак, більш вірогідною мені видається інша, 
виявлена   В. Лушином паралель: «Рюрик – 
Мойсей; пророк вивів євреїв з Єгипту, наш 
князь – русь із «замор’я»; Мойсей провістив 
майбутнє колін Ізраїлевих, але в землю обі-
товану не увійшов (Рюрик не правив в Києві); 
своїм наступником перший призначив Ісуса 
Навина, другий передає свого єдиного ма-
лолітнього сина (джерело князівської влади) 
під опіку Олега. Якщо ім’я пророка Мойсея 
тлумачити як «взятий (врятований) з води, 
то Рюрик теж в деякому роді узятий з неї – із 
«замор’я», із водних просторів»2. Це спосте-
реження не безпідставне. 

1 Див.:Яманов В.Е. Рорик Ютландский и летописный 
Рюрик //Вопросы истории, 2002/4. – С.127–137; Лу-
шин В. Рюрик //Древняя Русь в IX – XI веках: кон-
тексты летописных текстов / Отв. ред. Е.П. Токаре-
ва. – Зимовники: Зимовниковский краеведческий 
музей, 2016. – С. 11-31.
2 Лушин В. Рюрик //Древняя Русь в IX – XI веках: кон-
тексты летописных текстов. – С. 12–13.

До цього лише варто додати не прийняте 
автором до уваги та, вельми знакова обста-
вина, що київська літописна традиція почина-
ється і закінчується Рюриком. Літописна стат-
тя 1199 р., якої завершується Київський літо-
пис містить розгорнуту похвалу київському 
князю Рюрику Ростиславовичу. У ній, серед 
іншого стверджується, що за княжіння Рюри-
ка Київська держава («держава самовладна к 
Богу изваяна») прикрашається славою, 

паче звѣздъ небесныхъ . не токмо и в 
Рускых . концехъ вѣдома . но и соущимъ в 
морѣ далече . во всю бо землю изиидоша по 
пророку . богомирная словеса твоя (Пс. 18, 5) 
христолюбовная дѣла . ими же о всих владыка 
. твои славиться . да видѣвше бо вѣща еу-
вангелистъ . дѣла ваша добрая . прославять 
отца нашого иже есть на небесах (Мф. 5, 16) 
. от днье бо мнозии боголюбци познаються . 
без лѣности тещи во слѣдъ тебе ревнующе . 
обрѣтше тя проводника . яко Моисѣа . новыи 
сеи Израиль . изводящаго . из работы неми-
лосръдиа и от мрака скоупости3.

Свого часу на цю паралель «двох Рюри-
ків» звернув увагу Дмитро Іловайський, який 
висловив думку про те, що легенда про улаш-
товувача Руської землі – Рюрика, який при-
йшов із «замор’я» народилася в Видубицько-
му монастирі з метою звеличення сучасного 
Рюрика4. Припущення Д.І.Іловайського було 
обережно підтримано М.С.Грушевським: «…
Рюрик носив те ж ім’я, що й той варязький 
ватажок, котрого літописна версія Сильве-
стровської редакції [Повісті временних літ] 
зробила родоначальником київської династії. 
Може бути, що се й піддало гадку комусь з 
братії, може сьому нашому молодому книж-
никові, піднести добродієві-Рюрику відпис 
літопису як вияв вдячності монашої громади. 
Правда, що в кінцевій похвалі, яка мала грати 
ролю, так би сказати, супровідної адреси, про 
се нічого не сказано, тільки подяка за опіку! 
Тому я висловлюю свою гадку про сей мотив 
як необов’язковий здогад. Але той факт, що 
3 Ипатьевская летопись //Полное собрание русских 
летописей (Далі – ПСРЛ). – Т. 2. – изд.2. – Москва, 
2001. – Стб. 713 – 714.
4 См.: Иловайский Д.И. Разыскания о начале Руси. 
2-е изд. – М., 1882. – С. 100 – 106.
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похвала, якою закінчувалась літописна збір-
ка, була призначена для доручення Рюрикові, 
дає сьому певну правдоподібність»1. 

Якщо в літописній біографії старого Рю-
рика його уподібнення до біблійного Мойсея 
приховане, то в панегірику Рюрику Ростисла-
вовичу воно звучить на повну силу. Використо-
вуючи старозавітну символіку, видубицький 
ігумен розвиває ідею законного успадкування 
великокнязівського столу правнуком Володи-
мира Мономаха, Рюриком Ростиславичем, 
слава якого «вѣдома» не тільки в Руській 
землі, а й народам «соущим в морѣ далеко». 
Пригадування «замор’я», звідки з’явився «ро-
доначальник» правлячої князівської династії 
навряд чи випадково. Перед нами, вважаю, 
своєрідна композиційна заримовка, пов’язано-
го з ім’ям двох Рюриків початку Русі і її апогею. 
Призначенням Рюрика старого було провісти-
ти майбутнє колін Ізраїлевих. Успадкувавши 
цнотливість Йосипа, чесноти Мойсея, Давидо-
ву лагідність і правовірність Великого Костян-
тина2, Рюрик Ростиславич через уподібнення 
його з Іовом виступає одним з родоначальни-
ків обраного народу Ізраїльського, що призвів 
Русь – Новий Ізраїль до зеніту своєї величі і 
слави. Не виключено, що легендарні Рюрико-
ві брати, представлені в якості мудрих і спра-
ведливих правителів були творчою знахідкою 
літописця, воскресившого їх із небуття для 
симетрії з добрими і боголюбивими братами 
Рюрика Ростиславича.

Літературне оформлення легенди про 
прикликання варязьких князів Б. О. Рибаков 
відносив до епохи Ярослава Мудрого: «При 
дворі Ярослава, який оточив себе найманою 
варязькою гвардією і свояками-варягами, 
складалися скандинавські саги, які називали 
його «Ярослейфом», і не було б нічого дивно-
го в тому, що руський придворний сказатель, 
оспівуючи почесного гостя з варязької землі, 
нагадав би легким натяком про перші варязь-
кі шляхи»3. В. Лушин, спираючись на княжий 
1 Грушевський М.С. Історія української літератури: 
В 6 т. 9 кн. / Упоряд. В. В. Яременко; Приміт. С. К. осо-
вецького. – К., 1993. – Т.3. – С.32.
2 Див.: Ипатьевская летопись //ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 714.
3 Рыбаков Б.А. Древняя Русь: Сказания. Былины. 
Летописи. – М., 1963. – С.83. Автор не такої дав-
ньої монографії, присвяченій «варязькому питан-
ню» – В.В. Фомін вважає, що «початок літературному 

іменослов і «внутрішню хронологію» літо-
писного оповідання, дату створення легенди 
про покликання варягів і Рюрика відносить до 
першої половини 60-х рр. XI ст., співвідносячи 
її з часом народження Рюрика Ростиславича. 
Таке ім’янаречення князя свідчить, на думку 
дослідника, про те що, «легенда про прикли-
кання варягів і її головний персонаж в зазна-
чений час вже були відомі (принаймні, серед 
правлячої династії)»4. Ця легенда, очевидно, 
на перших порах не користувалася особли-
вою популярністю, а стала актуальною коли 
син смоленського князя Ростислава Мстисла-
вича, правнук Володимира Мономаха вперше 
утвердився на великокнязівському престолі.

Між тим, давно помічено співзвучність ле-
генди про прикликання Рюрика викладеній у 
літописі історії вокняжіння у Києві самого Во-
лодимира Мономаха. Свого часу Б. О. Риба-
ков проникливо зауважував, що останньому 
імпонувала ідея законності запрошеного зі 
сторони князя, яким був і він сам, що князь 
з’являється як заспокоювач хвилювань, які 
нагадують київську ситуацію 1113 р. і те, що 
запрошений князь усуває беззаконня і воло-
дарює «по праву»5. Відзначаючи пряму схо-
жість літописного оповідання про вокняжіння 
Мономаха в Києві з легендою про покликання 
варягів О. П. Толочко звернув увагу, що «роз-
повідь про запрошення Мономаха на князю-
вання розташована в прикінцевій частині тек-
сту Повісті временних літ таким чином, що си-
метричною їй на початку літопису виявляєть-
ся оповідь про покликання варязьких князів. 
Історія починається з запрошення князя і за-
вершується запрошенням князя. Обидва епі-
зоди побудовані по одному сюжетному плану 
(безвладдя – заколот – прикликання князя – 
встановлення порядку) і, по суті, говорять 
про одне: прикликання князя є вищий прояв 

оформленню варязької легенди, здатної закріпити 
київський стіл саме за своїм сином Святославом і 
його потомством, мабуть, поклала княгиня Ольга, 
своїм походженням пов’язана з варягами і з Північ-
но-Західною Руссю, куди прибула в 862 р варязька 
русь» (Фомин В.В. Варяги и варяжская русь: К ито-
гам дискуссии по варяжскому вопросу. – М., 2005. – 
С.461).
4 Лушин В. Рюрик //Древняя Русь в IX – XI веках: кон-
тексты летописных текстов. – С.24.
5 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. – 
М., 1982. – С. 301.
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його влади»1. Хай там що, цілком очевидно, що 
генеалогічний переказ про походження князів-
ської династії із Скандинавії є літературним ви-
находом другої половини ХІ ст. Князі Київської 
Русі ніколи себе не позиціонували Рюриковича-
ми. Постать Рюрика залишилась практично не 
затребуваною у їхній родовій пам’яті.

Натомість жвавішими були пригадування 
Олега Віщого: у 950-х рр. Святослав Ігоревич 
назвав цим ім’ям одного із своїх синів. Вони 
актуалізувалися на початку ХІІ ст., коли в роз-
порядженні укладачів Повісті временних літ. 
опинилися списки русько-візантійських угод 
першої половини Х ст. Вони і дали можливість 
київським книжникам осмислити й належним 
чином поцінувати діяння Віщого Олега – цього 
енергійного будівничого Київської держави2. 
Нагадуванням про нього була «Олегова моги-
ла», що заховалась у буйній зелені київських 
високостостей десь на подільській Щекавиці. 
Довгі часи вона залишалась вельми приміт-
ною урбаністичною прикметою середньовіч-
ного Києва. У ХІ – ХІІ ст. вона ще зберігала 
своє сакральне значення й була добре відома 
тодішнім киянам. Усамітнена на околиці міста 
вона, на думку В.Л. Комаровича, «продовжу-
вала залишатися осередком культу Роду, з 
періодичними бенкетами-поминками, тризна-
ми-боями та «плачами». Давньоруська язич-
ницьке родовшанування уявлялося дослідни-
ку значущим культурно-історичним явищем, 
яке не обмежувалася доісторичним родона-
чальником Києм: «в оновленому вигляді той 
же культ відродився знову, в історичний вже 
час, над могилою Олега, засновника Київської 
держави і родоначальника князівської динас-
тії» 3. В часи складання Повісті временних 
1 Толочко А. Очерки начальной Руси. – К.; СПб., 
2015. – С. 99. На думку В.К.Зіборова, безправне 
утвердження Мономаха в Києві, «яке порушило 
традицію заміщення київського столу і багатовікову 
традицію старшинства в князівському роді, і стало 
приводом до створення родовідної легенди про Рю-
рика». Ширше див.: Зиборов В.К. Игумен Сильвестр и 
поп Василий – одно лицо // Древняя Русь во времени, 
в личностях, в идеях. Альманах, вып.5: К 80-летию 
профессора Игоря Яковлевича Фроянова. – СПб., 
2016. – С.138 – 140.
2 Див.: Рычка В. Вещий Олег в истории и памяти – 
СПб., 2019.
3 Комарович В.Л. Культ рода и земли в княжеской 
среде XI – XIII вв. //Труды отдела древнерусской ли-

літ подібні язичницькі практики, які, на думку 
В. Л. Комаровича, «міг спостерігати Нестор» 
стали вже, як видається, надбанням далеко-
го минулого. Хоча, впродовж наступних віків 
стародавні кургани залишалися об’єктом на-
родного шанування та героїко-поетичних при-
гадувань. Навколо них формувалися кладо-
вища, тут відбувалися поминальні обряди та 
ініціації.

За середньовіччя меморіальні практики 
були не тільки частиною релігійного ритуалу, 
але також створювали підстави для легітима-
ції тієї чи іншої династії, демонстрували по-
літико-династичну саморепрезентацію: «ос-
нову практики поминання, – вмотивовує Ю.Є. 
Арнаутова, – складають уявлення : про те, що 
смерть не обриває людського існування й про 
те, що називання імені рівнозначно присут-
ності відсутнього ... переконаність у тому, що 
«бути названим» і «бути» – одне й те саме»4. 
Християнській Русі конче необхідно було при-
лучити до круговерті поминального кола усіх 
представників княжого роду. У переддень 
50-річного ювілею хрещення Русі з ініціативи, 
мабуть, великого київського князя Ярослава 
Мудрого, відбулося ексгумація й охрещення 
останків язичницьких князів – Олега і Яро-
полка Святославичів, які наклали головою у 
міжусобних війнах 977-978 рр. За свідченням 
Повісті временних літ 1044 р. вони були пе-
репоховані у церкві святої Богородиці (Де-
сятинній): «выгребоша 2 князя . Ярополка и 
Ольга . сына Святославля и крестиша кости 
ею . и положиша я въ церкви святая Богоро-
дица»5. Цей храм був мартирієм й одночасно 
усипальницею великокнязівської родини. 

За свідченням німецького хроніста Тітма-
ра Мерзебурзького на початку ХІ ст. посеред 
церкви вже стояли на видноті кам’яні саркофа-
ги Володимира і його грецької дружини Анни. 
В Десятинній церкві знаходилося й поховання 
княгині Ольги, останки якої також перенесли 

тературы Института русской литературы АН СССР. – 
М.; Л., 1960. – Т. XVI. – С.97.
4 Арнаутова Ю. Е. Memoria: «тотальный социальный 
феномен» и объект исследования // Образы прошло-
го и коллективная идентичность в Европе до начала 
Нового времени. – М., 2003. – С. 23.
5 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – Т. 1. Москва, 
1962. – Стб. 155.
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під її склепіння. Перенесення праху Ярополка 
й Олега Святославичів до Десятинної церкви, 
де був похований їх рідний брат – хреститель 
Русі було здійснено, як уявляється, у рамках 
продуманої програми меморіально-поми-
нальних практик правлячої династії Київської 
Русі. Усвідомлення того, що язичники і хри-
стияни можуть існувати у потойбічному світі 
спільно свідчить про визнання права за мер-
твими на місце у спільноті, яка ще не надто 
далеко віддалилась від цивілізації, пов’яза-
ної з язичницькою поховальною традицією. 
Тілесні останки відігравали надзвичайно важ-
ливу роль для всіх середньовічних спільнот. 
Включення пошанування язичницьких пред-
ків в християнську релігійну практику Київ-
ської Русі передбачало, як і у скандинавській 
і франкській культовій традиції, «участь покій-
них в прийнятті важливих рішень їх сім’ями, 
тобто релігійними спільнотами, з якими вони 
будуть спілкуватися через сни і чудесні втру-
чання у теперішню дійсність»1. Випадок «по-
смертнего охрещення» Олега і Ярополка 
свідчить про певну культурну спадкоємність у 
розумінні давньоруською світською і церков-
ною елітою ролі померлих як членів христи-
янського співтовариства. 

Центральними постатями колективної 
пам’яті Київської Русі були її хрестителі – кня-
гиня Ольга та її онук Володимир. Автор скла-
деної на схилку ХІ ст. Похвали княгині Ользі, 
з гордістю стверджував: «Блаженная бо кня-
гини Олга прослави Бога всими дѣлы своими 
добрими, и Бог прослави ю». Свідченням та-
кої богообранності є її нетлінне тіло, покладе-
не у спорудженій її онуком церкві святої Бо-
городиці (Десятинній): «и есть гробъ блажен-
нныя Олгы и наверху гроба оконче створено 
и туда видити тѣло блаженныя Олги лежаще 
цѣло. Да иже с вѣрою придеть, отворится 
оконче и видить честное тѣло лежаще цѣло 
и дивися чюду таковому, толико лѣтъ в гробѣ 
лежащю цѣлу не раздрушимуся. И человѣцѣ 
вѣрнѣи, видивше чюдо толико, славять Бога 
1 Гири П. Использование археологических источ-
ников в истории религии и культуры // Одиссей. Че-
ловек в истории. 1998. – М., 1999. – С. 199. Порівн.: 
Бойцов М. А. Погребение //Словарь средневековой 
культуры  / Под ред. А. Я. Гуревича. – М., 2003. – 
С. 364 – 372.

дивящеся милости Божии, юже имать на 
святыхъ» своихъ»2. В історичній пам’яті схід-
ного слов’янства Ольга залишилась матір’ю 
князів руських, а Володимир Святославич 
став батьком Русі. Від нього, як від древа 
раю (коріння Єссеєвого) проросла святість 
його синів-стростерпців – Бориса і Гліба:

Радуися святая главо, вождю и учителю 
нашь, имже избывшее тмы и свѣтъ познав-
ше . радуися, честное древо самого рая, иже 
израсти нам святыя лѣторасли . святыя муче-
ника Бориса и Глеба . от неюже нынѣ сынове 
русьстии насыщаются . приемлющимъ не-
дугомъ исцѣленье . радуися, дѣлателю вѣры 
Христовы . истерзавъ лестное тернье из Руси 
. взоравъ крещеньемь всю Русьскую землю . 
и насѣявы святыми книгами . от нихъже жн-
ють русьстии сынове . полезныя руковяти 
покоянье . друзии же ядять неоскудную пищю 
въ царствии небесном3.

Подібні характеристики Володимира як 
батька перших києво-руських святих – Бориса 
і Гліба набувають в середньовічних агіогра-
фічних пам’ятках ширшого звучання: він на-
зивається батьком усієї Русі4, а її «нові люди 
християнськії» – синами руськими. Мотив бо-
гообраності Київської Русі, її народу і руських 
синів став улюбленою топікою давньоруської 
агіографії та інших літературних творів. Це 
демонструє, наприклад, створене у 80-х рр. 
XI ст. Читання про Бориса і Гліба5,численні 
служби та житія хрестителя Русі – князя Во-
лодимира. У гімнографічних і богослужбових 
2 Цит. за виданням: Зимин А. А. Память и Похвала 
Иакова Мниха и Житие князя Владимира по древней-
шему списку //Краткие сообщения Института славя-
новедения АН СССР, 1963. – Вып. 37. – С. 69-70.
3 Текст цитованого проложного Житія Володимира 
подається за виданням: Лосева О. В. Жития рус-
ских святых в составе древнерусских Прологов 
XII – первой трети XV веков. Москва, 2009. С. 431 – 
432. Порівн.: Славитинский М. Канонизация св. кня-
зя Владимира и службы ему по памятникам XIII – 
XVII  веков. Странник: Духовный журнал. – СПб., 
1888. Т.  2-. С. 227.
4 Успенский Б.А. Борис и Глеб: Восприятие истории в 
Древней Руси. – Москва, 2000. – С.44 – 46.
5 Абрамович Д. И. Жития св. мучеников Бориса и 
Глеба и службы им – Москва, 1916. С.145; Бугослав-
ський С. Україно-руські пам’ятки XI – XVIII вв. про кня-
зів Бориса і Гліба (Розвідки й тексти) [Памятки мови 
та письменства давньої України] Т.І. – Київ, 1928.
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текстах Борисо-Глібського циклу сини русьтії 
експліцитно уподібнюються біблійним «синам 
Єссея»1. Господь відкинув Саула за непокір-
ність і противлення слову Божому і замість 
нього царем над Ізраїлем обрав одного з 
синів Єссея. Ним виявився молодший серед 
братів – Давид, який і був помазаний на цар-
ство. Мабуть, не випадково, що і молодшому 
з синів Володимира – Глібу було також дано 
ім’я Давид: «святому же Глѣбови створено 
имя Давыд. Видиши ли благодать и отятъ по-
ношение от сыновъ Израилевых (1 Цар.17: 
25-26, 45 – 46), тако же и сии святыи Давыдъ 
изиде противу супостату дияволу и погуби и, 
и отятъ поношение от сынов рускыхъ»2. Пе-
ремога Давида над Голіафом принесла на-
роду Ізраїля спасіння, а жертовний подвиг 
Гліба-Давида – духовне зцілення та спасіння 
руським синам. 

Здається, немає вагомих підстав для 
осмислення цього поняття в етнічних кате-
горіях «народу». Це уявлена спільнота, за-
барвлена біблійною топікою обраного народу. 
У пам’ятках давньоруської літератури воно 
осмислюється в категоріях його приналеж-
ності до спільноти, створеної заповітом Бога 
з Ізраїлем. Як справедливо відзначав свого 
часу М. І. Єфімов, «християни Руської землі 
і їх правителі – це не руський народ (етнічна 
спільнота), а народ Біблії, народ Старого За-
віту, подібний до біблійного Ізраїлю, що пере-
плавився після пришестя Христа в спільноту 
Нового завіту3. У своєму Слові про Закон і 
Благодать київський митрополит середи-
1 «І вийде пагінчик із пня Єссеєвого, і галузка дасть 
плід із коріння його. І спочине на нім Дух Господній, – 
дух мудрости й розуму,дух поради й лицарства, дух 
пізнання та страху Господнього (Іс. 11: 1-2)…І ста-
неться в день той до Кореня Єссеєвого, – що стане 
прапором народам – погани звертатися будуть до 
Нього, і буде славою місце спочинку його!» (Іс.11:10). 
Уподібнення князівського родоводу з древом Єссея 
має ряд широких аналогій в образотворчому мисте-
цтві у візантійському світі й на латинському Заході, 
де перші приклади зображення дерева Єссея з’яв-
ляються ще в XI ст.
2 Чтение о житии и о погублении блаженную страс-
тотерпцю Бориса и Глѣба. Святые князья-мученики 
Борис и Глеб / Исслед. и подг. текстов Н. И. Милютен-
ко. – СПб., 2006. – С. 364.
3 Ефимов Н.И. Русь – Новый Израиль: Теократиче-
ская идеология своеземнаго православия в допе-
тровской письменности. – Казань, 1912. – С. 36–37.

ни ХІ ст. Іларіон стверджував, що Ізраїль не 
прийняв Спасителя, тому й справдилося його 
пророцтво про зруйнування Єрусалима і за-
гибель юдейства. Істина і Благодать засяяла 
над новими народами:

вѣра бо благодтьнаа по всеи земли про-
стрѣся . и до нашого язика рускааго доиде . 
и законное езеро прѣсъше . евангельскыи же 
источникъ наводнився . и всю землю покрывъ 
. и до насъ разлиася се бо оуже и мы съ всѣ-
ми християнами славимо святую троицю а 
Иудеа молчить. .. а иудеи отриновени4. 

Сини Ізраїлю були відкинуті, а народ Русі, 
який знайшов порятунок у святому хрещенні 
був уподобаний Богом й названі людьми Бо-
жими: «людие Божии нарекохомся . и врази 
бывше сынове его прозвахомъся . и не иу-
деискы хвалимо . нъ хрстианьскы благосло-
вимъ»5. З прийняттям християнства Русь поз-
бавилась від «обману диявольського» і вірою 
князя Володимира знайшла спасіння. Хри-
стос возлюбив «новії люди, Руськую землю, і 
просвітив її хрещенням святим».

Трагічна загибель молодших Володими-
рових синів у пам’яті нащадків невіддільно 
пов’язувалася з іменем ненависного вбивці, 
їхнього старшого брата – Святополка, про-
званного Окаянним. Коли київський князь 
Всеволод у 1140 р. хотів вигнати з Переяс-
лава Андрія і посадовити там свого брата, 
Андрій відповів, що йому миліше прийняти 
смерть на своїй землі, ніж іти на княжіння 
до Курська: «тако и прежде было Святополк 
про волость чи не уби Бориса и Глеба, а сам 
чи довго поживе»6. Святополка пригадують 
й волинські укладачі Галицько-Волинський 
літопису. Оповідаючи під 1230 р. про вте-
чу змовників, що надумали вчинити заколот 
проти князя Данила, літописець зазначає, 
що ті, «побегше имъ яко окаяньныи Свято-
полк»7. Крім Святополка згадували ще одно-
го негативного персонажа борисо-глібського 
циклу – вбивцю Гліба на ймення Горясер. 
Воно було на вустах Андрія Боголюбського, 
коли він знемагав під натиском озброєних 
4 «Слово о законе и благодати» Илариона / Изд. 
А. М. Молдован. – Киев, 1984. – С. 88.
5 «Слово о законе и благодати» Иллариона. С.90.
6 Ипатьетьевская летопись // ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 305.
7 Ипатьетьевская летопись // ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 762.
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заколотників у своїй заміській резиденції по-
близу Владимира-на-Клязьмі1. Він був таким 
ревним шанувальником культу свв..Бори-
са і Гліба, що наважився навіть викрасти у 
Вишгороді разом з іконою Богородиці дав-
нього грецького письма ще й меч, який нале-
жав князю Борису. Збудована ним на Нерлі 
поблизу Владимира церква була знана як 
«становище св. мученику Борису и Глебу»2. 

Борисо-Глібських храмів було зведено 
багато по усіх куточках Київської Русі. Проте 
головним місцем поклоніння Борису і Глібу 
залишався київський Вишгород. У збудовано-
му у цьому місті князем Ярославом на місці 
ветхої дерев’яної церкви святого Василія п’я-
тиверхого храму-усипальниці були встанов-
лені гробниці обох князів. В 1115 р., у сторіччя 
їхньої мученицької смерті київський вже тоді 
князь Володимир Мономах разом з чернігів-
ськими Святославичами перенесли їхні святі 
мощі із дерев’яного храму до нової, до нової, 
добудованої ними у Вишгороді кам’яної цер-
кви3. Вона була освячена у першу травневу 
суботу, а наступного недільного дня до неї 
вже перенесли святих: 

«и яко бысть утро, – сповіщає літописець, 
який, очевидно був учасником і очевидцем 
цієї події, – митрополитъ епископи ігумени . 
оболокошася оу святительския ризы, и свища 
въжгогъ с кадѣлы благовоньными . и придоба 
к раками . святою и взяша раку Борисову и 
выставиша и на возила и поволокоша оужи . 
князи и бояре черньцемь оупрѣдъ идущимъ 
.съ свѣщами . попомъ по нимъ идущимъ . та 
же ігумени та же епископи преді ракою . а кня-
зем с ракою . иждущимъ межи воротам . и не 
бѣ лзѣ нести от множьства народа»4. 

Люди ламали ограду, а інші навіть покри-
ли були городські стіни і забрала, аж страшно 
було бачити таку силу народу. Тоді Володи-
1 Ипатьетьевская летопись // ПСРЛ. – Т. 2. – Стб.587.
2 Див.: Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 493.
3 Реконструйовані розміри церкви 42 х 24 м переви-
щують за довжиною всі відомі на сьогодні трьохнеф-
ні однокупольні храми Русі. Ширше див.: Зоценко В. 
Древнерусский Вышгород. Историко-археологичес-
кий обзор //Борисо-Глібський збірник /Упорядник Кос-
тянтин Цукерман. Випуск 1. – Paris, 2009. – С.30 – 32.
4 Ипатьетьевская летопись // ПСРЛ. -Т. 2. – Стб. 280-
281.

мир звелів різати дорогоцінні паволоки, ме-
режива й горностаєві хутра та розкидати їх 
народу, а також срібняки кидати людям, які 
сильно налягали, – аби легко внести домови-
ну до храму. Поставивши домовину Бориса в 
церкві князі з духовенством і боярами пішли 
по Гліба і в такий же спосіб призвели її до цер-
кви і поставили коло брата. Тим часом між Во-
лодимиром та Давидом й Олегом спалахнула 
благочестива суперечка через те, що Моно-
мах хотів поставити домовини посеред цер-
кви аби спорудити над ними срібний терем, а 
Давид і Олег хотіли поставити їх у закомари – 
заглибини-ніші у церковних стінах, як запо-
відав батько Давида. Довелося, за порадою 
митрополита Никифора кидати жереб: «и по-
ложи Володимеръ . свои жребии .а Давыдъ 
и Олегъ . свои жребии на святои трапезѣ и 
выпася жребии Давыдовъ и Олговъ». Отож 
домовини святих мучеників були поставлені у 
дві закомари на правій стороні храму. Проте, 
Володимир дотримав слова і виповнив свою 
обітницю. Згодом він окував обидві домовини 
сріблом і золотом й прикрасив закомари.

Вишгород став визначним місцем пам’яті, 
до якого з усіх усюд потягнулися потоки благо-
честивих паломників. У релігійно-політичних 
уявленнях середньовічної Русі цей київський 
пригород позиціонується як «выший и превы-
ший городъ всѣхъ, второй Селунь». Грецьке 
місто Солунь було другою столицею Візан-
тії, а святий Дмитро Солуньський – її охо-
ронцем і цілителем. Так само й Борис і Гліб 
стали оберігателями Руської землі: «Стѣна-
ми твоимъ, Вышегороде, устроихъ стража 
(Борис і Гліб – В.Р.) вся дьни и вся нощи, 
иже не уснѣта, ни въздрѣмлета, храняща и 
утвержающа отцину свою, Русьскую землю, 
от супостатьныхъ поганъ и от усъбьныя рати, 
правьдьныи бо и по смърти живъ есть»5. 

5 Абрамович Д. И. Жития святых мучеников Бориса и 
Глеба и службы им [Памятники древнерусской лите-
ратуры. Вып. 2] – СПб., 1916. – С. 50. На близькість 
культу братів-страстотерпців св. Димитрію – небесно-
му покровителю другої столиці Візантії вказав свого 
часу С. О. Бугославский. За його спостереженнями, 
літописець виявляє знайомство з болгарськими пе-
рекладами літературних пам’яток, що прославляють 
св. Димитрія. Серед них, можливо, був і приписува-
ний зазвичай Мефодію Канон Димитрію Солунсько-
му, що входить до складу Мінеї XII ст. та його Житіє. 
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Не тільки Вишгород, але й багато інших 
міст були своєрідним окличним знаком на 
мапі культурної пам’яті Київської Русі. Збу-
довані Володимиром Великим на південній 
околиці «Руської землі» Переяслав та Білго-
род поблизу Києва були названі в пам’ять про 
завойовницькі походи Святослава Славного 
й боротьбу Русі за хозарську і болгаро-дунай-
ську «спадщину»1. Не випадковим, треба ду-
мати, був і вибір для міських центрів Серед-
нього Подніпров’я таких назв як Корсунь, Бо-
гуславль, Треполь, Халеп. Вони засвідчують 
тяглість і спадкоємність політики наймену-
вання давньоруських міст. Зведений на Росі 
Ярославом Мудрим Корсунь був, безсумнів-
но, названий в пам’ять про кримський похід 
його батька і став топонімічним спогадом про 
прилучення Русі до християнства у візантій-
ському Херсоні/Корсуні на Чорноморському 
побережжі. Треполь і Халеп на Дніпрі, ймо-
вірно, кореспондуються з християнськими 
центрами Близького Сходу – Тріполі і Халеб/
Алеппо. Ці топонімічні реалії, наділені своє-
рідною сакральністю доповнювали й унаоч-
нювали книжні мотиви богообраності Руської 
землі, яка у багатьох пам’ятках давньоруської 
літератури покволом уподібнюється до Свя-
тої Землі. В «політичній теології» християн-
ського Средньовіччя ідея міського улашту-
вання була невід’ємною частиною побудови 
Християнського Царства. Цими спонуками, 
не в останню чергу, і визначалася політика 
найменування міст у Київській Русі. 

Іноземці не випадково називали її «кра-
їною міст». Міське населення Київської Русі 
в часи її найвищого піднесення, складало 
чотири відсотки загального демографічно-
го потенціалу усієї країни (близько 12 млн)2. 
Населення міст було неоднорідним як за со-
ціальними, професійними та віросповідними 
ознаками: «тут перетиналися різні конфесій-

(Див.: Бугославский С. А. Текстология Древней Руси. 
Т. 2: Древнерусские литературные произведения о 
Борисе и Глебе / Сост. Ю. А. Артамонов. – М., 2007. – 
С. 247).
1 Ширше див.: Ричка В. Градобудівництво князя 
Володимира: політика найменувань // Культурний 
шар. Статті на пошану Гліба Юрійовича Івакіна. – К., 
2017. – С.355 – 361.
2 Толочко П.П. Древнерусский феодальный город. – 
К., 1989. – С. 202.

ні, політичні, владні структури, зіштовхува-
лись і взаємодіяли різноманітні творчі сили. 
Чисельність і щільність міського населення 
набагато вища, ніж в селах. У них концен-
трувалися функції суспільства, яке поступо-
во відривалося від аграрних занять: обмін, в 
тому числі предметами розкоші, технологіч-
но складне ремесло, грошове господарство, 
транспорт, оскільки міські центри контролю-
вали найважливіші шляхи сполучення. У мі-
стах зосереджувалася монументальне зодче-
ство і зведення потужних оборонних споруд. 
Там розташовувалася адміністрація (світська 
і церковна), монастирі як центри писемності 
і книжності. Всі творчі імпульси виходили з 
міст, куди стікалися активні і рухливі колекти-
ви»3. Колективна пам’ять динамічна і багато-
гранна. Її культурний шар формували спогади 
та переживання окремих родин, літургійні та 
корпоративні культурні практики, або сказати 
б, слідом за Морісом Хольбваксом комме-
морації: «Колективна пам’ять набуває плоті 
завдяки багатству різних форм коммемораціі: 
ювілейним урочистостям, читанню літератур-
них творів, участі у меморіальній службі за за-
гиблими, дотриманню традиційних релігійних 
обрядів в святкові дні. За допомогою всіх цих 
ритуалів у даної групи людей формуються 
уявлення про ті чи інші події минулого, виро-
бляється єдність цих уявлень. Підбирається 
певна словесна форма для їх артикуляції»4.

 Такими професійними коммеморатора-
ми за середньовіччя були люди книжної куль-
тури, передусім, монастирські ченці. Вони 
займалися складанням літописів, укладали 
житія святих та забезпечували, з-поміж іншо-
го, щоденну літургію євхаристії – заупокійних 
поминальних служб. Саме у межах літургій-
ної практики відбувається конструювання 
перших історичних досвідів у східнохристи-
янському світі5. Сплеск генеалогічної пам’яті 
3 Даркевич В.П. «Градские люди» Древней Руси: XI – 
XIII вв. //Из истории русской культуры. Т. 1 (Древняя 
Русь). – М., 2000. – С. 644 -645.
4 Halbwachs M. The Collective Memory / Transladet by 
F. J. and V. Y. Ditter . New York. P. 82. Порівн.: Зерубавель 
Яель. Динамика коллективной памяти // Ab Imperio: исс-
ледования по новой имперской истории и национализ-
му в постсоветском пространстве, 2004. – № 3. – С. 77.
5 Ширше про значення літургії як першого і основно-
го досвіду переживання історії для середньовічних 
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на середньовічному Заході в ХІ ст. покликав 
до життя практику укладання «книг пам’яті» – 
libri memorialеs. Ці «книги», що зберігалися в 
тамтешніх монастирях і церквах складалися із 
списків померлих і живих людей, імена яких 
згадувалися на літургії, а також упорядкова-
них по днях смерті в календарному порядку 
записів імен ченців та вірян. «Поминальні 
списки покійних, що циркулювали між черне-
чими громадами, дозволяли пам’яті вийти за 
межі локального (парафіяльного) світу. Сама 
наявність подібних текстів змушувало мер-
твих бути присутніми на богослужінні, навіть 
якщо їх імена при цьому не оголошувалися. 
Libri memorialеs під час літургії зазвичай не 
читалися. Для душеспасительного ефекту 
меси було достатньо їхньої присутності на 
вівтарі»1. Практика укладання подібних по-
минальних книг або Пом’янників зародилася 
і в Київській Русі. Спонуканий клопотаннями 
ігумена Печерського монастиря у Києві Фе-
октиста київський князь Святополк Ізяславич 
в 1108 р. звелів митрополиту Никифору впи-
сати Феодосія Печерського в синодик. Той 
«повелѣ вписувати по всем епископьям . и 
вси же епископи с радостью вписаша . и по-
минати и на всех зборѣхъ»2.

Монастирська memoria не була пасивною. 
Її динамічність і креативність виявлялася не 
лише у постійному вербальному нагадуванні 
живим про померлих. Церковні храми були міс-
цем поховання цілих князівських родин. Разом з 
пам’ятними могилами донаторів і жертводавців 
тут зберігалися, пов’язані з ними та важливи-
ми у їхньому і всієї країни подіями матеріаль-
ні предмети та реліквії. Такими, зокрема, були 
«порти блаженних первых князьи». Сповіщаю-
чи про велику пожежу, що спалахнула у Влади-
мирі-на-Клязьмі, Лаврентіївський літопис під 
1185 р. та Іпатіївський під 1183 р. повідомлять, 
що згоріло мало не все місто разом з великим 
князівським двором, багато церков, в тім числі й 

спільнот візантійського християнського світу див.: 
Griffin Sean. The Liturgical Past in Byzantium and Early 
Rus’. – Cambridge: Cambridge University Press/ – 2019 
[Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 
Fourth Series].
1 Гири П. Память // Словарь средневековой культуры 
/Под ред. А.Я. Гуревича. – Москва, 2003. – С. 344.
2 Лаврентьевская летопись //ПСРЛ. – Т. 1. – Стб.283.

«сборная церкви святая Богородица Зла-
товерхая ….. и что бяше в неи : и дну оузорочи . 
и поникадила серебреная . и судъ златых и сре-
бреныхъ бе-щисла . портъ шитыхъ золотомъ и 
женчюгомъ яже вѣшали на праздникъ въ двѣ 
верви от Золотых ворот до Богородицѣ»3. 

Серед розграбованого монголо-татарами 
в 1237 р. дорогоцінного начиння цього хра-
му – ікон, посуду та книг згадуються й «порты 
блаженних первых князьи, еже бяху повѣшали 
в церквах святых на память собѣ»4. Цей опис 
носить характер пізнішої вставки, запозиченої 
із реалій вчиненого у 1203 р. Рюриком Ростис-
лавичем і союзними йому військами чернігів-
ських Ольговичів у Києві нечуваного погрому: 

Взят бысть Кыевъ Рюрикомъ о Ольгови-
чи . и всею Половецкою землею . и створися 
велико зло В Русстѣи земли . якого же зла не 
было от крещенья надъ Кыевомъ… не ток-
мо одно Подолье взяша и пожгоша ино Гору 
взяша . и митрополью святую Софью разгра-
биша . и Десятинную святую Богородицу 
разграбиша . и манастыри всѣ . и иконы одра-
ша . а иныѣ поимаша . и кресты честныя и 
ссуды священыя . и книгы и порты блаженых 
первых князьи . еже бяху повѣшали в церквах 
святыхъ на память собѣ5.

Практика збереження вбрання «перших» 
руських князів, що були окрасою Храму Бо-
жого була запозичена, як вмотивував О.П.То-
лочко, із візантійської традиції пошанування 
царських шат і інсигній влади першого хрис-
тиянського володаря Візантії – Константина 
Великого, що зберігалися у соборі св.. Софії 
в Константинополі. «У візантійській теорії від-
правним пунктом вселенської влади імпера-
тора розцінювалося правління першого цар-
ствуючого християнина – Костянтина. Згідно 
з традицією, його вбрання не було витвором 
рук людських, але надіслане Богом через ан-
гела, що звелів «покласти їх до Великої свя-
тої церкви, яка ім’ям самої істинної мудрості 
Божої святою Софією нарікається». Цьому 
вбранню надавалося майже містичне значен-
3 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – Т. 2. – Стб.630.
4 Лаврентьевская летопись. Вып.2: Суздальская ле-
топись по Лаврентьевскому списку //ПСРЛ . – Т.1. – 
Стб.463.
5 Там же. – Стб. 418.
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ня. Підвішене над святим престолом у вівтарі 
цього храму воно було прикрасою храму. Інші 
царські шати і облачення розісланими покла-
дено поверх святого престолу, служачи свого 
роду символом і речовим доказом супрематії 
імператора в християнському світі»1. Візантій-
ські імператори подеколи могли дарувати свій 
одяг якомусь місту в знак особливої милості, 
і тоді це вбрання урочисто вивішувалося у 
головному міському храмі2. Можна обережно 
припустити, що так само і у збудованій в Києві 
хрестителем Русі – князем Володимиром Де-
сятинній церкві, а пізніше й у храмі св. Софії 
збереглося щось із парадного одягу перших 
«блаженних князів» Київської Русі – Володи-
мира Великого, одруженого з грецькою «це-
сарівною» та церемоніального вбрання Ярос-
лава Мудрого. Вони мали не тільки меморі-
альне, але, можливо, й прикладне значення: 
їх могли використовувати під час проведення 
церемоніалів, зокрема, обряду великокнязів-
ської інтронізаці – посідання великокнязів-
ського престолу, який здійснювався, зазви-
чай, у святій Софії Київський.

У цьому, прикрашеному мозаїками та 
фресками головному храмі Русі на південній, 
західній і північній стінах під арками хорів мі-
стилася велика фрескова композиція із зобра-
женням Ярослава Мудрого з моделлю храму 
в руці, його дружини Ірини-Інгігерд, а також 
їхніх синів та дочок Більша частина цієї ком-
позиції не збереглася до наших днів. Запро-
понована С.О.Висоцьким її реконструкція за 
малюнком А. ван Вестерфельда, зробленого 
в середині XVII ст. з тоді ще зацілілої фрески 
ХІ ст. містить зображення ще двох фігур, – 
можливо Володимира і Ольги3. Замовник і 
будівничий цього величного храму підносить 
його в дарунок Христу-Вседержителю ніби від 
усієї династії. Запалені свічки в руках Ярос-
лавових синів, що несуть їх услід за батьком 
1 Толочко А.П. «Порты блаженных первых князей»: 
к вопросу о византийских политических теориях на 
Руси // Южная Русь и Византия. – Київ, 1991. – С. 36.
2 Грабар А. Император в византийском исскустве. – 
М., 2000. – С.25 –26.
3 Высоцкий С.А. Светские фрески Софийского со-
бора в Киеве. – Киев, 1989. – С. 73 –74. Порівн. 
Poppe A. Kompozycja fundacyjna Sofii Kijowskiej. W 
poszukiwaniu ukladu perwotnego //Buleten historii 
sztuki, 1968. T.1. – S. 3 – 29.

символічно освітлюють добрі діла цієї княжої 
родини4 та її апостольську опіку над людьми: 
«Ви світло для світу… Отак ваше світло не-
хай світить перед людьми, щоб вони бачили 
ваші добрі діла та прославляли Отця нашого, 
що на небі» (Мт. 5: 14, 16). 

Іконографічна композиція ктитореї Ярос-
лава спонукає істориків до пошуку прихованих 
у ній й інших символічних мотивів. Наприклад, 
Ф.Кемпфер зводить її у ранг документу сень-
йорату і убачає у ньому підтвердження прися-
ги єдності княжої сім’ї у політичних справах5. 
Так само й іншим дослідникам цей княжий 
портрет уявляться як спрямоване у майбутнє 
послання Ярослава: «композиція княжої фрес-
ки в соборі св. Софії репрезентувала таку кон-
цепцію сімейного урядування над Руссю, за 
якої старший син мав посісти місце батька. 
Метою системи було забезпечити єдність сім’ї 
та підвладних територій»6. Не переконаний в 
тому, що цей художній образ являє собою но-
таріально засвідчений юридичний акт політич-
ного співжиття княжої сім’ї, яким воно бачило-
ся Ярославу після його смерті. 

Вміщений у складі Повісті временних 
літ «Заповіт» Ярослава Мудрого, у якому 
вбачають документально засвідчену «кон-
цепцію сімейного урядування» є закостені-
лим книжним конструктом, який не набув осо-
бливого резонансу. Пам’ятним для багатьох 
поколінь його спадкоємців став, натомість 
поділ Русі по Дніпру, про який Ярослав умо-
вився зі своїм братом Мстиславом вікопомно-
го 1026 р.: «Ярославъ совокупи воя многы и 
створи миръ с братом своим Мьстиславомь у 
Городьця. И раздѣлиста по Днѣпръ Русскую 
землю: Ярослав прия cю сторону, а Мьстис-
лавъ ону . И начаста жити мирно и в брато-
любьствѣ и уста»7. Після неповних двох деся-
тиліть єдинодержавного правління Ярослава 
адміністративно-політичний поділ «Руської 
землі» по Дніпру зі смертю останнього було 
4 Козак Н. Образ і влада (Княжі портрети у мистецтві 
Київської Русі ХІ ст.). – Львів. 2007. – С. 39.
5 Kämpfer F. Das russische Herrscherbild von den 
Anfängen bis zu Peter de Grossen. Studie zur 
Entwicklung politischer Ikonographie im byzantinischen 
Kulturkreis. – Recklinghausen, 1978. – S. 114 – 116.
6 Козак Н. Образ і влада (Княжі портрети у мистецтві 
Київської Русі ХІ ст.). – С. 44.
7 Лаврентьевская летопись //ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 149.
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знову відновлено. На Дніпровському Лівобе-
режжі виникають князівські столи з центром 
в Чернігові і Переяславі: «Поділ земель між 
синами Ярослава... став вихідною точкою для 
дальшої політичної організації. Полудневу 
Сіверщину Ярослав відлучив і утворив осіб-
не – Переяславське князівство. До північної 
Сіверщини, з Черніговом прилучено землі Ра-
димичів, В’ятичів, Муромську волость і Тмута-
ракань. Все се, по всякій правдоподібности, 
були землі держави Мстислава Тмутаракан-
ського, з котрих вилучено тільки Переяслав, 
щоб утворити ще одну княжу волость на се-
реднім Дніпрі, в тім осередку руського політич-
ного життя, де хотілося мати осідок кождому 
з старших Ярославичів»1. Поділ Русі 1026 р. 
по Дніпру залишив помітний слід в суспіль-
но-політичній свідомості тогочасної еліти. Об-
ґрунтовуючи право на володіння спадщиною 
своїх батьків і дідів, князівські клани зберегли 
пам’ять про той прецендент. Наприклад, во-
сени 1195 р., 

сослався Рюрикъ (Ростиславич – В.Р..) 
со Всеволодомъ сватомъ своимъ и с бра-
томъ своим Давидомъ, послаша мужи своя ко 
Ярославу и ко всимъ Олглвичемъ, рекше ему 
целоуи к намъ крестъ со всею своею братью 
како вы не искати отчины нашея Кыева и 
Смоленьска под нами и под нашими дѣтми 
и подо всимъ нашимъ Володимеримь племе-
немь, како раздѣлил дѣдъ нашь Ярославъ по 
Дънѣпръ, а Кыевъ вы не надобѣ2.

Поділ 1026 р. по Дніпру зберігся не тіль-
ки в родовій пам’яті князівських кланів. То був 
детонатор нестабільності, що провокував різ-
нобій регіональних ритмів історичного життя 
країни. Хоч політичного відокремлення Пра-
вобережжя від Лівобережжя в княжу добу не 
відбулося, однак саме тоді сформувалися 
уявлення про відмінність історичних первенів 
двох берегів Дніпра. Цивілізаційно-політичні 
1 Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 
кн. [Репринтне видання]. – К., 1992. – Т. 2.: ХІ – ХІІІ 
вік. – С. 315. Для некорисного порівняння див.: Мор-
гунов Ю. К вопросу о разделе южнорусских земель 
в 1026 г. «по Днепр» //Наукові записки з української 
історії: Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмель-
ницький, 2005. – Вип.16. – С.221 – 226.
2 Ипатьевская летопись // ПСРЛ . – Т.2. – Стб. 688.

і культурні відмінності Правобережної й Лі-
вобережної України визначали особливості 
формування національно-культурної іден-
тичності українства в ранньомодерну добу та 
новітні часи, зумовивши сьогоднішню куль-
турно-психологічну дихотомію українського 
Сходу й українського ж Заходу.

У книжній, духовній традиції Київської 
Русі Ярослав Мудрий прославлявся як рев-
ний христолюбець, продовжувач справи Во-
лодимира: 

иже недокончаная твоя (Володиморо-
ві – В.Р.) наконьча . акы Соломонъ Давыдо-
ва . иже дом Божии святыи его Премудрости 
създа на святость и освящение граду твоему 
. юже съ всякою красотою оукраси . златомъ 
и сребромъ и камениемь драгимъ . и съсуды 
честныими . юже церкви дивна и славна 
всѣмъ окрестнымъ странамъ . яко же ина не 
обрящется въ всемъ полунощи земнѣѣмь . 
от въстока до запада . и славныи градъ твои 
Кыевъ . величьствомъ яко вѣцемь обложилъ 
. прѣдалъ люди твоа и градъ святѣи всеслав-
нии скорѣи на помощь христианомъ святѣи 
Богородици3.

Проте, він не заслужив такої приємної у 
народі пам’яті як його батько: «індивідуаль-
них прикмет його в нашій традиції ми не ма-
ємо майже зовсім. Очевидно, в його особі, 
в характері не було прикмет визначних, нез-
вичайних, що могло б зворушити фантазію 
сучасників, відбитися в пам’яті суспільности і 
викликати перекази, легенди, анекдоти, як то 
було з Володимиром»4. З цим не могли зми-
ритися пізніші історики. Намагаючись запов-
нити цю лакуну вони назвали його Мудрим, 
спромоглися створити зворушливу легенду 
про «бібліотеку Ярослава Мудрого», незлі-
ченні скарби якої й досі бентежать уяву на-
ших сучасників.

У культурному просторі пам’ятевого шару 
Київської Русі постать Ярослава-Георгія не 
стала, мовлячи словами Михайла Грушев-
ського, «вінцем звеличання староруської 

3 «Слово о законе и благодати» Илариона / Изд. 
А. М. Молдован. – С.97.
4 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 2.: ХІ – 
ХІІІ вік. – С. 43.
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слави». Цей приз дістався його онуку – Воло-
димиру Всеволодовичу Мономаху. Саме він 
став «центром рухомої легенди про тріумф 
Русі над Візантією, перехід від візантійських 
царів до руських князів регалій, царського ти-
тулу і [тому] под[ібне]..., з чого потім вийшло 
традиційне обґрунтування царської власті 
Мономахових потомків – московських царів»1. 
Старокиївські літописці послідовно змальову-
ють Мономаха як ревного піклувальника за 
долю Русі, її оборонця від зовнішніх ворогів 
і внутрішніх міжкнязівських чвар, називаючи 
його добрим дбайливцем Руської землі. Він, 
мовлячи словами давньоруського книжника 
«просвітив Руську землю, наче сонце, і слава 
його розійшлася по всіх землях». Ця немерк-
нуча у віках слава розважливого і твердого 
державця, справедливого володаря-миротво-
рця збереглася в історичній пам’яті східних 
слов’ян. Володимир Мономах, зауважував 
свого часу Микола Костомаров, «залишив по 
собі пам’ять найкращого із князів... Його бла-
годушність, сполучена в ньому з енергійною 
діяльністю і розумом, піднесло його так висо-
ко і в очах сучасників, і в пам’яті потомства»2. 

Творцем образу ідеального володаря чи 
не в першу чергу був сам князь. Перші літера-
турні твори, що творять його образ, походять 
від Володимира або з його оточення. Це, на-
самперед, його знамените Повчання та скла-
дений на початку ХІІ ст. грандіозний літопис-
ний звід Повість временних літ. Вона була 
складена, мовлячи словами Михайла Гру-
шевського, прихильником Мономаха, який у 
створеному ним творі, «зіставсь ідеалом кня-
зя – енергійного, запопадливого, для громади 
доброго»3. Володимир Мономах свідомо пра-
цював над створенням свого образу. Він зумів 
набути великого авторитету серед сучасних 
йому представників князівських кланів, впли-
вових вельмож та церковних ієрархів. Тексти 
лише відобразили результат цієї безпосеред-
ньої комунікації Мономаха. Либонь тому, і 

1 Грушевський М.С. Історія української літератури: В 
6 т. 9 кн. – К., 1993. – Т.3. – С.189-190.
2 Костомаров Н.И. Князь Владимир Мономах // Рус-
ская история в жизнеописаниях ее главнейших дея-
телей. Кн.1. Вып. 1, 2, 3. – М., 1990. – С.70.
3 Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11 т., 
12 кн. – Т. 2. – С.120.

пізніше його образ розвивається у вступі до 
Галицько-Волинського літопису, руській ре-
дакції Літописця патріарха Никифора, Слові 
про погибель Руської землі. Його кульмінаці-
єю став кінець XV-XVI ст., коли формується 
легенда про царські дари Мономаху й відро-
джується у XVIII – на початку ХІХ в історичній 
творчості та художній літературі4 що сприяло 
популяризації князя. Утім, художня літерату-
ра використовувала і розвивала ті риси обра-
зу князя, які продукувала історична наука. 

 Як і Мономаху, галицькому князю Дани-
лові пощастило мати прихильного йому літо-
писця. «Повний щирої симпатії й поважання 
до свого «короля», сей літописець, – заува-
жував М.С.Грушевський, – з замилованням 
слідить за подвигами свого героя, не упускає 
нічого, що могло б піднести його славу й чес-
ноти, та досить зручно налягає на ясні фарби, 
малюючи Данила, і на темні – в оправах його 
противників»5. Він щедро зігріває Данила у 
променях слави його батька Романа: 

«его отець бѣ царь в Роускои земли . иже 
покори Половецькоую землю . и воева на ины 
страны»6. В іншому місці, у статті 1251 р. з-по-
між іншого, автор зауважує: «Богу помогшоу 
има . и придоста со славою на землю свою 
. наследивши поуть отца своего великаго 
Романа . иже бѣ изоострился на поганыя . яко 
лев . имже Половци дѣти страшаху»7. 

Данило виступає продовжувачем діянь 
Романа Мстиславича і його діда Володимира 
Мономаха, прославленням яких відкриваєть-
ся Галицько-Волинський літопис:

По смерти же великаго князя Романа . 
приснопамятнаго самодержьца всея Роуси . 
4 Ширше див.: Ищенко А.С. Владимир Мономах в рус-
ском общественно-историческом сознании: мифо-
логический образ и историческая реальность. – Ро-
стов-на-Дону, 2014.
5 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т.3: до 
року 1340. – С. 90.
6 Ипатьевская летопись //ПСРЛ. – Т.2. – Стб.808.
7 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – Т.2 – Стб. 813. 
Успішні війни Романа Мстиславича з половцями 
увічнені й у похвалі пера візантійського історика 
Нікіти Хоніата. Див.: Nicetae Choniatae Historia /
Red. J.-P. van Dieten. Barolini et Novi Eboraci, 1975; 
Никита Хониат. История /Под ред. В. И. Долоцкого, 
н. В Ченцова. – СПб., Т.1-2 (2-е изд. Рязань, 2003). – 
Т. 2. – С. 194-195.
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одолѣвша всимъ поганьскъıмъ язъıком оума 
моудростью . ходяща по заповѣдемь Бж҃имъ . 
оустремил бо ся бяше на поганъıе яко и левъ 
. сердитъ же бість яко и ръıсь . и гоубяше яко 
и коркодилъ . и прехожаше землю ихъ яко и 
орелъ . храборъ бо бѣ яко и тоуръ . ревнова-
ше бо дѣдоу своемоу Мономахоу . погоубив-
шемоу поганъıя Измалтянъı . рекомъıе Полов-
ци […] тогда Володимерь и Мономахъ . пилъ 
золотом шоломомъ Донъ . и приемшю землю 
ихъ всю . и загнавшю оканьнъıя Агарянъı1.

У цьому, завершеному на Волині наприкін-
ці ХІІІ ст. літописному творі «король» Данило 
двічі порівнюється з Володимиром Великим. 
Промовистою, у цьому відношенні, є наступна 
його характеристика: «Богу поспѣвающю има 
. створиста емоу помощь великоу . и внидоста 
со славою . в землю свою . инъıи бо князь не 
входилъ бѣ в землю Лядьскоу толь глоубоко . 
проче Володимера Великаго . иже бѣ землю 
крестилъ»2. У воїнській похвалі Данилові, вмі-
щеній під 1254 р., зауважено: «Данилови же 
князю хотящоу . ово короля рад . ово славы 
хотя . не бе бо в земле Роусцеи первое . иже 
бе воевал землю . Чешьскоу ни Святослав хо-
робрыи . ни Володимеръ святыи»3. 

Досконалим за своєю літературною май-
стерністю є виписаний у Галицько-Волин-
ському літописі під 1252 р. парадний портрет 
«короля» Данила. На чолі руських полків, спо-
ряджених озброєнням «татарським», Данило 
гордовито їхав обіч угорського короля «по 
обычаю Роуску» на зустріч з прибулими до 
нього посланцями германського імператора:

бѣ бо конь под нимь дивлению подобенъ, 
и сѣдло от злата, жьжена, и стрѣлы и сабля 
златомъ оукрашена. Иными хитростьми, яко-
же дивитися: кожюхъ же оловира Грцького, и 
кроуживы златыми плоскоми ошить, и сапози 
зеленого хъза шити золотом4.

Багато хто з істориків вбачає у цьому 
яскравому описові майстерну руку безпосе-
реднього очевидця. Одіж Данила виписано 

1 Ипатьевская летопись //ПСРЛ. – Т.2. – Стб.715-716.
2 Ипатьевская летопись //ПСРЛ. – Т.2. – Стб.758.
3 Ипатьевская летопись //ПСРЛ. – Т.2. – Стб.821.
4 Ипатьевская летопись //ПСРЛ. – Т.2. – Стб.814.

з реальними деталями, що виходять за межі 
трафарету давньоруських літописів. Проте, 
давно помічено, що цей опис текстуально 
ґрунтується на запозичених давньоруським 
книжником фразеологізмах Хроніки Георгія 
Малали. За спостереженнями О.С.Орлова, 
у XVII книзі Малали Еллінського літописця, 
«описується одяг Чафія, Лазсько-Перського 
царя, яку дарував йому імператор Устин, як ін-
сигнії влади: носив він «вѣнецъ Румескъ», але 
білий «оскрилъ» і мав «в багра место нашву 
злату плоску … сапози же его беша от своея 
ему страны черъвени с бисеры, пръскимъ об-
разомъ, тако же и пояс ему съ бисеры». При 
цьому, вчений не виключав можливості, що «на 
зображення Данила, крім Чафія, наклалися 
риси царя Дарія Перського з Александрії, саме 
з розповіді про те, як приймаючи Олександра 
Македонського, «седяше Даріи въ венци, иже 
бе съ каменіемъ, в ризе червлене, яже бе ва-
вилоньскы ткана златым пряденом, и в багре 
царьстемъ, и в сапозехъ златыхъ, съ каме-
ниемъ деланы по лысту его, скипетры обаполы 
его, палъци же тмами около его». Після бесіди, 
Дарій, «дръжа за руку Александра и веде его 
въ полату свою. И се же знамение добро имя-
ше Александр, за руку приведенъ отъ врага. И 
пришед во внутрь полаты своя, абие възлеже 
пръвее Александр на вечери Дарьеви»5. З та-
кою гостинністю Дарія співставляється завер-
шення літописної оповіді 1252 р. про виправу 
Данила. Похваливши руський «обичай» Дани-
ла, угорський король «просися оу него въ станъ 
. зане зной бѣ велик дне того онъ же я и за роу-
коу и веде его въ полатоу свою . и самъ сов-
лочашеть его . и облачашеть и въ порты своѣ и 
таку честь творяшеть»6. Хай там що, літописець 
був щирим у своєму прагненні звеличити коро-
ля Данила. Середньовічний книжник знайшов 
потрібний ключ аби піднести Данила Галицько-
го на котурни катехізованої величі. 

Разом із згасанням києво-руської літопис-
ної традиції завмирають струни пам’яті Ки-
ївської Русі. Їхнє відлуння є добрим бароме-
тром загальних досягнень її культури. 

5 Орлов А.С. К вопросу об Ипатьевской летописи // 
Известия Отделения русского языка и словесности 
АН. – Пг., 1926. – Т. ХХХІ. – С. 105 – 106.
6 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 814 – 815.
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За умов поширення пандемії коронаві-
русу (COVID-19), що викликала захворюван-
ня більше 200 млн. осіб, призвела до майже 
5 млн. смертельних випадків, громадськість та 
держава долучаються до формування колек-
тивного імунітету через вакцинацію, в органіч-
ному зв’язку з розвитком різних форм профі-
лактичних заходів, зростає роль праці лікаря. 
Тому актуальним залишається вивчення стану 
охорони здоров’я Київської губернії наприкін-
ці XVIII – в першій половині ХІХ століття, коли 
фундаторами системи медицини були нарівні, 
як держава, так і меценати.

Не втратило досі значення досліджен-
ня Д.Де ля Фліза щодо медико-топографіч-
ного опису Київщини, у якому автор описав 
лікарські рослини, хвороби, поширені серед 
населення, причини, які спричиняли вказа-
ні хвороби, вплив звичаїв на здоров’я лю-
дей.1 Дослідження причин захворювань киян 
І.Пантюхова розкрило значення якості грунту, 
води, каналізації, громадської гігієни, спосо-
бу життя, освіти на здоров’я міської громади 
Києва з 1841 р.2 В працях В.Щербини, присвя-
чених історії Києва в першій половині ХІХ ст. 
відображено зростаюче значення благодійної 
діяльності, у тому числі в медичній сфері.3 
Сучасні дослідники також зробили вагомий 
внесок у з’ясування засобів і методів бороть-

1 Де ля Фліз Д. П. Альбоми = Д. П. Де ля Флиз. Аль-
бомы = D. P. De la Flise. Les Albums: [в 2 т.] / НАН 
Украї ни, Ін-т укр. археографії та джерелознавства іме-
ні М. С. Грушевського [та ін.]; [редкол.: П. Сохань (го-
лова) та ін.]. – Київ : [б.в.], 1996–1999. – (Етнографіч-
но-фольклорна спадщина). Т. 2. – 1999. – 687 c. : іл.
2 Пантюхов И. Причины болезней Киевлян. К.: 
Киевская губернская типография, 1877. 64 с.
3 Щербина В. Київ в 20-х роках ХІХ ст. // Україна. – 
1925. – Кн. 3. С. 112-119.

би з епідеміями (Л. Жуковський,4 М. Оборін5), 
виокремлення ролі благодійних закладів в 
сфері суспільної опіки (Ф. Ступак),6 опис при-
ватних аптек Гейтера, Бунге та ін., Київської 
казенної аптеки (В. Ковалинський),7 дослі-
дження народної медицини у ХІХ ст. (Т. Коза-
ченко),8 лікарні університету Св. Володимира 
у Києві (Ю. Шемета)9 та інших лікарень міста 
(М. Бойчак, Р. Лякина).10  

Заклади медицини наприкінці XVIII ст. 
поділялись на державні та приватні. Дер-
жавні натомість мали цивільну та військову 
підпорядкованість. Серед державних уста-
нов охорони здоров’я існували ті, які фінан-
сувалися з державного бюджету та бюджетів 
самоврядних структур.

Першорядного значення держава нада-
вала медичній опіці над військовою сферою. 
Пріоритетність турботи визначалась наявніс-
тю медичних кадрів та державними інтере-
сами, які охоплювали насамперед очільників 
4 Жуковський Л. З історії епідемії холери в Києві 1847 
року / Л. Жуковський // Агапіт. – 1996. – № 4. – С.70 – 71.
5 Оборін М. Погляд на лікування хворих на чуму і 
профілактику її в Україні та в Росії у XVIII столітті / 
М.Оборін // Агапіт. – 1998. – № 9/10. – С. 66 – 71.
6 Ступак Ф. Я. Благодійність та суспільна опіка в Укра-
їні (кінець XVIII – початок XX ст.) / Ф. Я. Ступак. – К. : 
Інститут історії України НАН України, 2009. – 269 с.
7 Ковалинський В. Київські мініатюри. – Вип. 6: Київ 
аптечний. – К., 2007. – 622 с.
8 Козаченко Тетяна. Народна медицина українців у 
дослідженнях польських етнографів ХІХ століття // 
Етнічна історія народів Європи. – № 40. – К., 2013. – 
168 с. – с.85-91.
9 Шемета Ю. М. Документи з історії початкового об-
лаштування Університету Св..Володимира: опис лі-
карні та її майна (1834 р.). / Ю.М.Шемета // Соціальна 
історія. – 2009. – Вип. V. – с.130-135. – с.135. (24 хво-
рих перебувало).
10 Бойчак М. П. Лякина Р. Н. Госпитали стародавнего 
Києва и их лечебники. – К.: Мединформ, 2013. – 131 с.
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монархії та військову сферу. Саме про це свід-
чать наступні цифри: якщо на початку XVIII ст. 
в Росії було всього до 150 іноземних докто-
рів і лікарів, то в 1802 р. усього налічувалося 
1519 лікарів; з них: в армії – 422, у флоті – 
218, у лікарських управах, карантинах, шпи-
талях – 879. Крім того, були ще вільнопракти-
куючі лікарі, але їх кількість невідома.1

Губерніальна реформа 1775 р. посприя-
ла створенню нової системи допомоги бідним 
і потребуючим, що об’єднала заклади гро-
мадської опіки і медичної допомоги. Це були 
спеціальні державні заклади – прикази гро-
мадської опіки.2 У той же час запроваджува-
лись посади повітових лікарів. За виконанням 
професійних обов’язків лікарів спостерігала 
Медична колегія (1763-1803 рр.). В 1799 р. 
структура колегії містила п’ять відділень: пер-
ше відповідало за медичну науку, друге – за 
генеральні суходільні та морські шпиталі, 
державні (казенні) аптеки, медично-хірургічні 
академії; третє – за воєнну медицину; четвер-
те – за цивільну лікарську частину; п’яте – за 
кадри медицини. З ініціативи О.І.Васильєва – 
Головного директора Медичної колегії 1797 р. 
в кожній губернії створено лікарські управи.3

У Київській губернії також утворено Ки-
ївську лікарську управу (з 1803 р. у підпо-
рядкуванні Міністерства внутрішніх справ), 
в якій на липень 1798 р. працювали інспек-
тор колезький радник Іван Брозин, оператор 
колезький асесор Остап Яновський, акушер 
доктор Опанас Масловський.4 У повітових 
містах медичним обслуговуванням насе-
лення займалися штаб-лікарі, лікарські учні, 
бабки-повитухи. Зокрема, у Києві лікар-
ські послуги надавали: штаб-лікар Розлач 
Семен, лікарські учні Остап Переваленко, 
Андрій Ташенко, бабки-повитухи Анна Не-
дерлей, Дарія Григоровичева; у Василь-
кові – лікар Василь Кладкевич, лікарські 
учні Василь Хоменко, Василь Збиковський, 
бабка-повитуха Єфросинія Каневська; у Бо-
гуславі – лікар Орловський, лікарські учні 
1 Мирский М. Б. Очерки истории медицины в России 
XVI-XVIII вв. Владикавказ, 1995. 170 с. С.114.
2 Там само. С. 115.
3 Мирский М. Б. Очерки истории медицины в России 
XVI-XVIII вв. Владикавказ, 1995. С.117.
4 ЦДІАК. – Ф.533. – Оп.1а. – Спр.51. – Арк.113.

Йосько Гершкович, Федір Ралинський, баб-
ка-повитуха Агафія Скрибицька; у Сквирі – 
лікар Андрій Аридт, лікарські учні Казимир 
Грушецький, Матвій Вальський, бабка-по-
витуха Дарія Арнотова; у П’ятигірці – лікар 
Іван Френберх, лікарські учні Вензель, Ки-
пріян Хлоп, повивальна бабка – вакансія; у 
Липовці – лікар Геннуш, лікарські учні Яків 
Горбанів, Антін Несельський, бабка-повиту-
ха – вакансія; у Махнівці – лікар Романов-
ський, лікарські учні Франциск Андраченко, 
Волько Йосьович, бабка-повитуха Варвара 
Калина; в Умані – лікар Гофман, лікарські 
учні Добровольский, Абрам Замалович, 
бабка-повитуха Сарра Гершвельд; у Кате-
ринополі – лікар Олександр Графенгорст, 
лікарські учні Петро Доброницький, Григорій 
Ксенжич, бабка-повитуха – вакансія; у Чи-
гирині – лікар Ілля Аморенський, лікарські 
учні Петро Никитич, бабка-повитуха – ва-
кансія; у Черкасах – лікар Осокоровський, 
лікарські учні Андрій Фульда, Іван Леб-
ський, бабка-повитуха Ребен Браславка; у 
Радомишлю – лікар Ромбах, лікарські учні 
Сржаневський, Іван Нарбутович, бабка-по-
витуха – вакансія.5 Проблеми із кадровим 
забезпеченням існували у сфері акушер-
ства, оскільки вакантними залишалися по-
сади бабок-повитух у П’ятигірці, Липовці, 
Катеринополі, Чигирині, Радомишлю. 

Лікарі, як і священники чи вчителі деся-
тиліттями працювали на тих же посадах, 
віддаючи улюбленій професії усі свої сили 
та вміння. Саме такі риси виявив лікар міста 
Махнівки Романовський, який і у 1807 р. пра-
цював повітовим штаб-лікарем.6 Саме цьому 
лікарю довелося засвідчити смерть власника 
с. Жежелів Антонія Цадера.7 У 1811 р. в Мах-
новському повіті був штаб-лікар, який засвід-
чив повну сліпоту дворового чоловіка Наума, 
який прислуговував Людвіку Мазаракі в селі 
Хажині Махновського повіту Київської губер-
нії.8 Ще довше на посаді повітового лікаря 

5 ЦДІАК. – Ф.533. – Оп.1а. – Спр.51. – Арк.113зв.-114.
6 ДАЖО. – Ф.601. – Оп.1. – Спр.61. – Арк.5.
7 Губицький Л., Мельник Г. Трикутник визиску: дер-
жава, поміщик, кріпак (за матеріалами історії села 
Жежелів к. ХVІІІ – ХІХ століття). // Країзнавство. – 
2012. – №2. – С.60.
8 ДАКО. – Ф.280. – Оп.2. – Спр.1269. – Арк.640.
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у Василькові працював Василь Кладкевич, 
який на 1816 р. мав звання штаб-лікаря.1

На 1830 р. ситуація із лікарями Київської 
губернії змінилася, оскільки до медпрацівни-
ків на державних посадах долучилися меди-
ки, що здійснювали вільну практику. Із звіту 
Київського воєнного губернатора Б.Княжнина 
відомо, що усі повітові міста мали штатних лі-
карів, а також 48 лікарів в губернії, що заро-
бляли за рахунок вільної практики.2

Вагомого значення держава та органи 
місцевого самоврядування надавали будів-
ництву та обслуговуванню військових шпи-
талів. Наприкінці ХVІІІ століття в Російській 
імперії діяло постійних 13 сухопутних і 7 мор-
ських, не рахуючи тимчасових військових 
шпиталів, які створювали під час війн.3 Серед 
них Київський шпиталь заснований 1755 р. 
був стратегічним об’єктом, тому його у 1820 р. 
охороняв військовий караул із 14 осіб.4 Ви-
ключного значення «гоубшпиталь» здобув, 
оскільки в ньому перебувало до 2000 осіб.5 
Над окремими категоріями закладів військо-
ві здійснювали охорону. Так, у тому ж 1820 р. 
Київський «умиротворний будинок» охороняв 
військовий караул, що складався з 18 осіб. 

6 Серед богоугодних закладів Києва також 
функціонував будинок інвалідів для відстав-
них штаб і обер-офіцерів та нижніх чинів.7

У Київській губернії з кінця ХVIII ст. діяли 
цивільні шпиталі. Зокрема, в Києві діяла лікар-
ня Києво-Печерської Лаври, лікарня Приказу 
суспільної опіки (створена 1782 р.), Кирилів-
ська лікарня (з 1803 р.), лікарні медичного фа-
культету університету Святого Володимира (з 
1841 р.).8 У лікарні Київського приказу суспіль-
1 ДАКО. – Ф.1. – Оп.295. – Спр.4587. – Арк. 1.
2 ЦДІАК. – Ф.533. – Оп. 2. – Спр. 606. – Арк. 98.
3 Мирский М.Б. Очерки истории медицины в России 
XVI-XVIII вв. Владикавказ, 1995. С. 118.
4 ЦДІАК. – Ф. 533. – Оп. 5. – Спр. 31. – Арк. 13 зв.
5 Щербина В. Київ в 20-х роках ХІХ ст. // Україна. – 
1925. – Кн. 3. – С.114.
6 ЦДІАК. – Ф. 533. – Оп. 5. – Спр. 31. – Арк. 13 зв.
7 Щербина В. Київ в 20-х роках ХІХ ст. // Україна. – 
1925. – Кн. 3. – С.114.
8 Губицький Л.В., Мельник Г.М. Київська губернія в 
умовах епідемій кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст. // Тези 
доповідей Всеукраїнської науково-практичної конфе-
ренції : Суспільно-політичні процеси в умовах пан-
демії: особливості та виклики (Київ, 16 квітня 2021 
року). – К., 2021. – С.137.

ної опіки, міській богадільні, міській лікарні на 
80 осіб, для божевільних на необмежену кіль-
кість людей 9 на початку ХІХ століття лікували 
десятки хворих, як цивільних, так і військових.10 
Лікарні цивільного відомства обслуговували й 
військових. Так, 1803 р. в лікарню Київського 
приказу суспільної опіки потрапив відставний 
Київського батальйону Р.Іванов.11 Медичне об-
слуговування  ставало можливим завдяки дер-
жавному фінансуванню, а також благодійним 
внескам. Так, того ж 1803 р. колезький асесор 
Филипов заповів із заборгованих йому губерн-
ським секретарем Бендерським 2450 крб., з 
яких 1450 крб. для студентів київської акаде-
мії, а 1000 крб. – на лікарню.12 

Громади повітових міст також долучалися 
до створення та турботи за лікарнями. Так, у 
Черкасах магістрат з міських сум фінансував 
функціонування місцевого лазарету у 1800 р.13 
У 1801 р.  в місті Умань діяло п’ять єврейських 
та дві руських богадільні.14 Значення міських 
лікарень зростало, особливо, у періоди війн. 
Так, Таращанська міська «богадільня» стала в 
нагоді 1812 р., в якій лікувалися поранені вій-
ськові.15 В умовах французько-російської війни 
1812 р. місцева влада вдавалася до найму 
приватних будівель для облаштування шпи-
талів. Саме так діяла міська влада Сквири: в 
найм взяли будинок шляхтича Івашкевича.16 За 
обставин, коли місцева влада вдавалася до 
продажу медичних приміщень, відчувалася не-
стача медичних площ, як це відбулось 1811 р. 
у Василькові.17 У вказаному повітовому центрі 
не лише не відмовилися взагалі від лікарні, а 
навпаки дбали про її ремонт та відновлення.18

У медичних закладах київського приказу 
суспільної опіки засвідчено високу смертність 
1836 р.19 Опосередковано про рівень смерт-
ності свідчать дані 1850 р. про відставних 

9 Щербина В. Київ в 20-х роках ХІХ ст. // Україна. – 
1925. – Кн. 3. – С.114.
10 ЦДІАК. – Ф.533. – Оп. 1. – Cпр. 473. – Арк. 1.
11 ЦДІАК. – Ф.533. – Оп. 1. – Cпр. 171. – Арк. 1.
12 ЦДІАК. – Ф.533. – Оп. 1. – Cпр. 207. – Арк. 1.
13 ДАКО. – Ф.1. – Оп.295. – Спр.1384. – Арк. 1.
14 ЦДІАК. – Ф. 533. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 10 зв.
15 ДАКО. – Ф.1. – Оп.295. – Спр.3703. – Арк. 1.
16 ДАКО. – Ф.1. – Оп.295. – Спр.3691. – Арк. 1.
17 ДАКО. – Ф.1. – Оп.295. – Спр.3332. – Арк. 1.
18 ДАКО. – Ф.1. – Оп.295. – Спр.4758. – Арк. 1.
19 ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 68. – Cпр. 158. – Арк. 1.
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солдат («нижніх чинів») та солдаток у Київ-
ській губернії. Так, відставних солдат в гу-
бернії налічувалося 7756, а солдаток було 
12142.1 Тобто, солдат у відставку йшло майже 
удвічі менше, ніж їх жінок, які доживали до та-
кого ж віку. Тому держава намагалася хоча б 
мінімально забезпечити колишніх військових, 
які зазнали поранень, зокрема в київському 
інвалідному домі перебувало 67 відставних, 
а в богадільні 42 відставних, а ще 4 в лікарні 
поміщика Понятовського.2 Такою ж високою 
була смертність і серед селянства, особливо, 
серед дітей. Тому показовою є філантропічна 
позиція деяких поміщиків. Згідно із звітом Ки-
ївського цивільного губернатора І.Фундуклея 
за 1850 р. в губернії засвідчено факти тур-
боти поміщиків великих маєтків про здоров’я 
селян, яким надано право користуватися при-
ватними лікарнями, що фінансувалися еконо-
міями.3 Зокрема, у Київському повіті нарахо-
вувалось 3 лікарні. У лікарні м.Бородянка лі-
кувалося 84 чоловіків, 75 жінок за кошти помі-
щика Понятовського на суму 156 крб.; у лікар-
ні м.Кагарлик відповідно – 274 та 56, за кошти 
поміщика Трощинського – 361 крб.; у лікарні 
м.Ржищів відповідно – 56 та 21, за кошти по-
міщика графа Дзялинського – 180 крб.

У Васильківському повіті в лікарні м.Білої 
Церкви лікувалося 1200 чоловіків, 1300 жінок 
за кошти поміщиків графів Браницьких на 
суму 9000 крб. 

Одинадцять лікарень працювало у Та-
ращанському повіті. Так у лікарні м.Стави-
ще лікувалося 529 чоловіків, 204 жінок за 
кошти поміщиків графів Браницьких на суму 
1206 крб.; у лікарні с. Високого лікувалося 
відповідно – 5 та 4 за кошти поміщика Тарно-
вецького – 4 крб.; у лікарні с.Скибинці – 35 та 
22 за кошти поміщика Мадейського – 32 крб.; 
у лікарні с.Ганайки – 3 та 5 за кошти поміщика 
Абрамовича – 3 крб.; у лікарні м.Тетіїв – 8 та 
12 за кошти поміщика Даровського – 7 крб.; у 
лікарні с. Кашперівка – 10 та 9 за кошти помі-
щика Свейковського – 14 крб.; у лікарні м.П’я-
тигори – 6 за кошти поміщика Рогозинського – 
3 крб.; у лікарні с. Дубрівка – 19 та 9 за кошти 

1 ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 8120. – Арк. 16 зв.
2 Там само. – Арк. 16 зв.
3 Там само. – Арк. 21 зв., 67-68.

поміщика Меленевського – 15 крб.; у лікарні 
м.Животів – 7 та 4 за кошти поміщиці Красов-
ської – 5 крб.; у лікарні с.Черепин – 3 та 5 за 
кошти поміщика Єзерського – 4 крб.; у лікар-
ні м.Кошевата – 32 та 27 за кошти поміщика 
Млодецького – 50 крб.

У Канівському повіті функціонувало 6 лі-
карень. У лікарні м. Богуслав лікувалося 
370 чоловіків, 285 жінок за кошти поміщиків 
графів Браницьких на суму 3275 крб.; у лі-
карні м.Корсунь і при ній богадільні відпо-
відно – 317 та 269 за кошти поміщика князя 
Лопухіна – 315 крб.; у лікарні м. Таганча – 
334 та 119 за кошти поміщика Понятовсько-
го – 453 крб.; у лікарні м.Шендерівка (при ній 
інвалідний дім) – 191 та 181 за кошти поміщи-
ка Понятовського – 372 крб.; у лікарні м.Сте-
блів – 98 та 57 за кошти поміщика Головин-
ського – 155 крб.

Звенигородський повіт також відзначився 
наявністю 6 лікарень: у лікарні с.Чижів лікува-
лося 73 чоловіків, 36 жінок за кошти поміщиці 
графині Потоцької на суму 310 крб.; у лікар-
ні м.Шпола лікувалося відповідно – 107 та 
103 за кошти поміщика генерал-майора Ор-
лова – 437 крб.; у лікарні с.Козацьке – 341 та 
318 за кошти поміщика дійсного статсько-
го радника Фундуклея – 1230 крб.; у лікарні 
м. Вільшана – 407 та 408 за кошти поміщиків 
графів Браницьких – 1411 крб.; у лікарні с.Ки-
рилівка – 207 та 119 за кошти поміщиків спад-
коємців поміщика Енгельгардта – 438 крб.; у 
лікарні м.Калигірка – 198 та 164 за кошти по-
міщика Лопухіна – 514 крб.

Три лікарні існувало також у Чигирин-
ському повіті. У лікарні с.Головків лікувалося 
171 чоловік, 71 жінка за кошти поміщика дійс-
ного статського радника Фундуклея на суму 
1000 крб.; у лікарні м.Кам’янка відповідно – 
172 та 52 за кошти поміщиків Давидових – 
1500 крб.; у лікарні с.Турії – 145 та 112 за кош-
ти поміщиків спадкоємців надвірного радника 
Лопухіна – 1200 крб.

У Уманському повіті діяло 2 лікарні: у лі-
карні м.Тальне лікувалося 441 чоловік, 245 жі-
нок за кошти поміщиці генеральші Наришки-
ної на суму 2500 крб.; у лікарні м.Буки лікува-
лося 32 чоловіків, 10 жінок за кошти поміщика 
князя Любомирського на суму 100 крб.
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Крім того, у Черкаському повіті було за-
сновано 7 лікарень. У лікарні м.Городище 
лікувалося 342 чоловіки, 664 жінки за кошти 
поміщика князя Воронцова на суму 2815 крб.; 
у лікарні м.Мошни лікувалося відповідно – 
150 чоловіків, 58 жінок за кошти поміщика 
князя Воронцова – 1025 крб.; у лікарні с.Кса-
верівка відповідно – 65 ч. та 85 ж. за кошти 
поміщика графа Потоцького 250 крб.; у лікарні 
м. Сміла відповідно 1253 та 261 за кошти по-
міщиці графині Бобринської – 5000 крб.; у лі-
карні м. Межиріччя відповідно – 85 та 106 за 
кошти поміщиці княгині Багратіон – 118 крб.; 
у  лікарні с. Матусів відповідно – 40 та 54 за 
кошти поміщика генерал-майора Орлова – 
135; у лікарні с.Мліїв при цукровому заводі 
відповідно – 420 та 80 за кошти Одеського 
1 гільдії купця Яхненко – 2520 крб.

П’ять лікарень було створено у Радоми-
шльському повіті. Зокрема, у лікарні м.Іван-
ків лікувалося 43 чоловіків, 30 жінок за кош-
ти поміщика князя Любомирського на суму 
410 крб.; у лікарні м.Хабне лікувалося відпо-
відно – 380 чоловіків та 320 жінок за кошти по-
міщиці княгині Радзивілл – 1200 крб.; у лікарні 
с. Хапів відповідно – 90 та 60 за кошти помі-
щиків графів Браницьких – 90 крб.; у лікарні 
м. Чорнобиль відповідно – 87 та 93 за кошти 
поміщиці графині Пален – 461 крб.; у лікар-
ні м. Горностайпіль  відповідно – 48 та 51 за 
кошти поміщиці графині Мнишек – 247 крб.

У Липовецький повіт працювало 3 лікар-
ні. У лікарні м.Іллінці лікувалося 99 чоловіків, 
101 жінка за кошти поміщика графа Плятера 
на суму 315 крб.; у лікарні м.Дашів відповід-
но – 130 ч., 140 ж. за кошти поміщиці графині 
Потоцької – 450 крб.; у лікарні с.Ситківці від-
повідно – 117 ч., 137 ж. за кошти поміщиків 
графів Потоцьких – 485 крб.

Три лікарні було створено у Сквирському 
повіті. У лікарні с.Верхівня лікувалося 256 чо-
ловіків, 136 жінок за кошти поміщиці Ганської 
на суму 1767 крб.; у лікарні  м.Вчорайше ліку-
валося відповідно – 86 чоловіків, 57 жінок за 
кошти поміщика Понятовського – 600 крб.; у 
лікарні м.Ружин відповідно – 15 та 19 за кош-
ти поміщиці Челищевої – 47 крб.

У Бердичівському повіті існувала одна 
лікарня. Так у богадільні м. Бердичів лікува-

лося 284 чоловіки, 252 жінки за кошти єврей-
ської громади на суму 4005 крб.

У 1850 р. в повітах Київської губернії пра-
цювала 51 приватна лікарня, де лікувалося 
9865 чоловіків, 7007 жінок, на що витрачено 
48190 крб. або по 2,86 крб. на кожного хво-
рого. Найбільше приватних лікарень було в 
Таращанському повіті, найбільше хворих – 
2500 осіб обслужили в лікарнях Васильків-
ського повіту, найкрупніший меценатський 
внесок на одну лікарню здійснили графи Бра-
ницькі на потреби Білоцерківської лікарні.

Відкриття нових лікарень та забезпечен-
ня їх кваліфікованими кадрами стало можли-
вим завдяки залученню іноземних фахівців, 
підготовки власних лікарів, що практикува-
лися як лікарські учні, а також відкриття ме-
дичного факультету Київського університету. 
Кількість медиків постійно зростала, але їх 
було недостатньо для обслуговування на-
селення, численність якого зростала. Так, 
в 1850 р. в Київській губернії налічувалося 
94 лікарі, у том числі 26 на службі, 6 при ма-
єтках з правом державної служби, 3 ветери-
нарних. Протягом року лікарями здійснено 
623 розрізи людських трупів для підготовки 
судово-медичних висновків.1 Цінний досвід 
серед студентів медичного факультету Ки-
ївського університету в середині 1850-х ро-
ків здобував колишній учень Білоцерківської 
гімназії (1847-1848 р.) Юзеф-Аполінарій Рол-
ле – відомий лікар та історик.2

Місцеві лікарі усіма відомими способами 
і методами боролися із хворобами. Зокрема, 
в 1850 р. в повітах Київської губернії повсюд-
но засвідчено поширення лихоманки, часто із 
ускладненнями; кривавим проносом хворіли 
569 осіб, з яких 116 померли (в повітах Київ-
ському, Таращанському, Канівському та Ра-
домишльському найбільше в липні та серпні); 
цингою – в Уманському повіті з березня було 
169 хворих, лише 1 помер; скарлатиною – в 
Сквирському повіті захворіли 128, померло 
41; віспою, що проявилася в середині літа, 
в Київському та Звенигородському повітах, 
захворіло 222, з них померло 24; кір був в 

1 ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 8120.– Арк. 20 зв.
2 Подолинний А. Тарас Шевченко і Вінниччина. Імен-
ник словник. – Вінниця: Едельвейс і К., 2012. – С.74.
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повітах Київському, Васильківському, Тара-
щанському, Черкаському, Чигиринському і 
Радомишльському, ним захворіло 795, по-
мерло 138. Простудною лихоманкою 38 осіб 
захворіло, померло 3.1 Тобто, найбільшою за-
грозою для населення губернії у вказаний рік 
були кір та кривавий пронос.

Задля подальшого зростання ефектив-
ності системи охорони здоров’я на початку 
1850-х років створили Комітети громадського 
здоров’я в губернських та повітових містах, у 
тому числі в Київській губернії.2 

Перша та стаціонарна медична допомога 
ставала можливою як через наявність лікарів, 
так і через доступність ліків. Продажем та за-
безпеченням лікувальними засобами та ре-
човинами займалися аптекарі (фармацевти) 
та знахарі-травники. Справа утримання аптек 
була дорогою та пов’язаною із володінням 
аптекарями спеціальними фармацевтични-
ми знаннями. Уже в 1770 р. в Києві мешкало 
до 100 німців і один із них – Бунге – утриму-
вав аптеку.3 Приватна ініціатива зі створен-
ня аптек потребувала дозволу держави. Так, 
1799 р. аптекар Трипольський виступив з іні-
ціативою відкриття аптеки у м.Шпола Звени-
городського повіту Київської губернії.4 Держа-
ва погодилася на відкриття аптеки у м.Умані 
і в 1801 р. цей фармацевтичний заклад уже 
діяв в повітовому центрі.5

Процес створення аптек був затребува-
ний і на 1830 р. Київський воєнний губерна-
тор Б.Княжнин засвідчив, що для відпуску 
медикаментів в губернії діяло 28 аптек, серед 
яких одна казенна (державна), а друга При-
казу суспільної опіки».6 Через двадцять ро-
ків – у 1850 р. Київський цивільний губерна-
1 ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 8120. – Арк. 21 зв.
2 ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп.1. – Спр.9771. – Арк. 1.
3 Пантюхов И. Причины болезней Киевлян. – К.: 
Киевская губернская типография, 1877. – С.21.
4 ДАКО. – Ф.1. – Оп.336. – Спр.127. – Арк. 1.
5 ЦДІАК. – Ф. 533. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 10 зв.
6 ЦДІАК. – Ф.533. – Оп. 2. – Спр. 606. – Арк. 98.

тор І.Фундуклей стверджував про зростання 
кількості аптек в губернії, зокрема: «36 при-
ватних аптек, одна – Приказу суспільної опіки, 
одна – казенна (державна).7 Тобто, протягом 
20 років в губернії численність фармацевтич-
них закладів зросла на 8 одиниць. Аптекарям 
доручалися специфічні завдання. Зокрема, 
київському аптекареві Сегету міська адмі-
ністрація близько 1850 р. наказала зробити 
цілу низку аналізів води різноманітних кри-
ниць Печерська з метою виявити шкідливі ре-
човини у воді.8 

Із зростанням кількості населення міст 
однаково важливими факторами ставали не 
лише наявність медичних закладів та фа-
хівців, але й поширення й дотримання норм 
громадської гігієни. Як помітив І.Пантюхов, у 
середині ХІХ століття в найгірших санітарних 
умовах знаходилось київське туземне міщан-
ське і селянське населення та євреї.9 Серед 
головних причин вказаного становища наз-
вано гірші в санітарному відношенні зайняті 
ними місцевості, бідність, неосвіченість. На-
томість, в кращих умовах мешкало право-
славне населення центральних частин міста 
Києва, і врешті, в достатньо хороших – осві-
чене православне населення центральних 
частин міста, католики і лютерани, які могли 
собі забезпечити гідне життя та умови через 
вищі прибутки, освіту та спосіб життя.

Таким чином, у Київській губернії напри-
кінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. приказ-
на, воєнна та приватна медицини відігравали 
значну роль у справі збереження здоров’я на-
селення та в процесі створення перших ліка-
рень, аптек і спеціальних медичних навчаль-
них закладів.

7 ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 8120. – Арк. 20 зв.
8 Пантюхов И. Причины болезней Киевлян. – К.: 
Киевская губернская типография, 1877. – С.8.
9 Там само. – С.18, 41.
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Пізнання минулого неможливе без «олюд-
нення» історії. Державне будівництво, органі-
зація та діяльність громадських, релігійних 
та наукових інституцій, перемоги чи поразки 
у військових конфліктах чи битвах, розвиток 
економіки та господарства, геніальні відкрит-
тя, – за цим стоять конкретні люди.

Дослідження інституційної історії різних 
конфесій доволі копіткий процес, який тривалий 
час, у ХХ столітті, в силу ідеологічної упередже-
ності, був дуже ускладений. Дати відповідь на 
багато питань можуть біографічні, просопогра-
фічні та генеалогічні пошуки. Це повною мірою 
стосується історії чернецтва (монашества) на 
українських землях. Серед християнських чер-
нечих орденів важливу роль у поширенні віри 
та освіти відіграв орден святого Василія Вели-
кого. Цей чернечий орден заснований 1617 р. 
Йосифом Вельяміном Рутським (1574-1637) 
та Йосафатом Кунцевичем (1580-1642). Усьо-
го на території Речі Посполитої на середину 
XVIII ст. функціонувало 148 василіанських мо-
настирів, із них 122 – на українських землях. У 
20 – 40-х роках XVIII ст. всі уніатські монастирі 
об’єднуються в одну василіанську конгрегацію1.  
З 1743 р. – орден Святого Василія Великого Ру-
синів [Ordo Sancti Bazilii Magnii Ruthenorum]. Бе-
рестейська генеральна капітула 1772 р. схва-
лила поділ Чину на провінції, називаючи його 
корисним, але радила відкласти виконання цієї 
постанови до кращих часів2.
1 Н. Петров, Очерк истории Базилианского ордена в 
бывшей Польше, «Труды Киевской духовной акаде-
мии» 1871, 2, с. 296.
2 І. Патрило, Нарис історії Василіян від 1743 до 1839 р. 
«Записки Чину Святого Василія Великого» (далі – За-
писки ЧСВВ) (Серія ІІ. Секція І.) 1992, 48, с. 222.

У другій половині XVIII ст. відбулися три 
поділи Речі Посполитої, як призвели до анексії 
Російською імперією території Білорусі та Пра-
вобережної України. У цей переломний історич-
ний момент Чин нараховував 150 монастирів та 
1235 ченців (без новиків). Це був найчисленні-
ший чернечий орден на українсько-білоруських 
землях, один із найбільших у всій Речі Посполи-
тій. Коли у 1773 р. почали ліквідовувати Товари-
ство Ісусове, то василіани змогли перейняти у 
своє розпорядження 20 середніх шкіл3.

Внаслідок першого поділу Речі Посполи-
тої (1772 р.) визріла необхідність в утворенні 
нових чернечих провінцій, оскільки василі-
анські монастирі потрапили до складу різних 
державних утворень: Польського королівства, 
Австрійської та Російської імперій. На Торо-
канській генеральній капітулі ЧСВВ (1780 р.) 
прийнято рішення про реорганізацію діючих 
провінцій із наступним поділом: Святопокров-
ської на Польську і Галицьку та Святотроїць-
кої на Литовську і Білоруську. Такий поділ з 
однієї сторони дозволяв ефективніше про-
вінційним управам керувати на місцях (ре-
гулярніше проводити візитування обителей, 
контролювати мобільність чернецтва, дисци-
плінувати іноків), а з іншого боку надмірна роз-
дробленість адміністративних одиниць і релі-
гійна політика світських володарів не сприяли 
проведенню спільних генеральних капітул із 
участю представників з усіх провінцій Чину4.
3 M. Wojnar, De regimine Basilianorum Ruthenorum a 
metropolita Josepho Velamin Rutskyj instauratorum 
«Analecta OSBM» (Ser. II. Sec. I) 1949, I. s. 99–100.
4 Ю. Стецик, Чернецтво Святопокровської провінції 
ЧСВВ (1739 – 1783 рр.): просопографічне досліджен-
ня : Монографія, Дрогобич 2018, с. 129.
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Реорганізована Святопокровська про-
вінція, яка від першого (1772 р.) до другого 
(1793 р.) поділів Речі Посполитої продовжувала 
залишатися у Польському королівстві, об’єдну-
ючи 33 монастирі. У межах волинського воєвод-
ства перебували обителі у Білостоку, Гощі, Го-
родищі, Загайцях, Загорові, Зимному, Кременці, 
Луцьку, Любарі із Колодіжним, Мильці, Мильчі, 
Низкиничах, Острозі, Піддубцях, Почаєві, Пугін-
ках; подільського – Барі, Головчинцях, Кам’янці, 
Коржівцях, Маліївцях, Сатанові; київського – Бі-
лилівці, Каневі, Лисянці, Овручі, Тригір’ї; бра-
цлавського – Граневі, Умані, Шаргороді, Стра-
клові, Тумині, Четвертні, а також два монастирі 
із теренів Польщі – Любліні, Варшаві1.

Серед василіанських монастирів Правобе-
режної України нашу увагу привернув  Уманський 
василіанського монастир зі школою, або учили-
щем, один з найвідоміших на Правобережній 
Україні. 1765 р. в Умані за сприяння Ф. Потоць-
кого було засновано василіянський Свято-Бо-
городицький монастир, а наступного року – на-
вчальний заклад при ньому. Магнат своєю осо-
бливою фундацією передав у повне володіння 
монастирю сс. Гереженівку (в текстах – Гредже-
нівку), Малу Маньківочку (в текстах – Маньківка 
або Монастирок). Василіянський монастир був 
ліквідований російською владою після приду-
шення листопадованог повстання та на хвилі 
соціо-культурних репресій проти правобережної 
шляхти у 1834 р. Автори цієї статті у своїх публі-
каціях неодноразово висвітлювали різні сторінки 
історії уманських василіян2. 
1 М. Ваврик, Нарис розвитку і стану Василіянського 
Чина ХVІІ – ХХ ст. Топографічно-статистична розвід-
ка «Записки ЧСВВ» (Серія ІІ. Секція І) 1979, XI, с. 178.
2 І. Кривошея, Уманська василіанська школа в період 
свого розквіту (1796 – 1830 рр.) «Історико-педагогічний 
альманах». 2005, 1, с. 94 – 100; його ж, Уманський ва-
силіанський монастир (1765 – 1834). Умань 2009, 28 с.; 
Ю. Стецик, Ченці-педагоги уманських василіанських 
шкіл (1769-1774 рр.): біографічний огляд «Емінак: нау-
ковий щоквартальник» 2016, 2(1), с. 22– 27; його ж, Ци-
ркулярні листи протоігумена Онуфрія Братковського як 
джерело регламентації чернечого життя у монастирях 
Святопокровської провінції (1772– 1775 рр.), «Пробле-
ми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ» 
(Серія «Історія») 2016, 38, с. 15 – 28.; його ж, Лист-обіж-
ник протоігумена Йосифа Моргульця до монастирів 
Святопокровської провінції (07.02.1777 р.) «Проблеми 
гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ» (Се-
рія «Історія») 2017, 40, с. 131–144; його ж, Листування 
отця Іраклія Костецького із фундатором Уманського 
василіянського монастиря (1765–1767 рр.) «Емінак: 

Фрагментарні згадки про більшість цих 
іноків віднаходимо і в наступне десятиліття, 
яке супроводжувалося зміною кордонів поль-
ської провінції. Проте, у 80-их роках XVIII ст. 
перервано традицію укладення регулярних 
каталогів монастирів та чернецтва Святопо-
кровської провінції. Фрагментарні відомості 
про насельників Уманської обителі зафіксо-
вані в книзі «Актів» місцевої монастирської 
канцелярії, в якій інок-писар фіксував інфор-
мацію про час прибуття та відбуття монахів 
обителі. Записи чітко ілюструють мобільність 
уманського чернецтва. Відповідно наше до-
слідження носить вибірковий характер у ре-
конструкції біограм іноків, які згадуються на 
сторінках згаданої актової книги3.

У результаті другого поділу Речі Поспо-
литої Правобережна Україна, а з нею і Умань 
були інкорпоровані до складу Російської ім-
перії. 1793 року в приміщеннях монастиря 
шляхта присягала на вірність Катерині ІІ. При-
сягу зачитував генерал М. Кречетніков, а на-
ступного 1794 року монастир і учбові заклади 
при ньому було закрито. Імперський уряд Ка-
терини ІІ провадив політику зменшення впли-
ву національно-релігійних (мови, католиць-
кого та греко-католицького віросповідань)4 
і юридичних чинників на ситуацію в регіоні, 
заявивши про поширення на приєднані тери-
науковий щоквартальник» 2017, 3 (19), Т. 2, с. 108–113; 
І. Кривошея, Ю. Стецик, Джерела історії Умансько-
го Василіянського монастиря: географія, походження 
та інформаційний потенціал [в:] Історичні джерела в 
українському інформаційному й освітньому просторі: 
верифікація та інтерпретація : монографія / наук. ред. 
д.і.н. проф. О. О. Салати. Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 
2018. с. 24–37; І. Кривошея, Ю. Стецик, Обіжник про-
тоігумена Інокентія Матковського ЧСВВ (29.01.1781 р.) 
«Емінак: Науковий щоквартальник» 2020, 2 (30), с.21–
29; І. Кривошея, Ю., Стецик, Насельники Уманського 
монастиря в умовах реорганізації Святопокровської 
провінції чину Святого Василія Великого  (1780 – 1790 
рр.) [в:] Człowiek, etnos, naród w historii świata – procesy 
państwotwórcze na obszarze europejskim (od starożytności 
po współczesność). Monografia zbiorowa (przygotowana 
z okazji 30-lecia działalności Studium Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego). Warszawa-Paryż: 
Międzynarodowe Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne im. 
Luciena Febvra 2020, s.183-198.
3 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502 Rękopis 
klasztorny XX Bazylianów  Humańskich (bez paginacji).
4 Н. Стоколос, Уніатська церква у контексті конфе-
сійних трансформацій на Правобережній Україні під 
владою Російської імперії «Український історичний 
журнал». 2002, №4, с. 97.
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торії загальноросійських законів, що фактич-
но скасовувало дію найбільш застарілих, на 
думку росіян, положень Литовських статутів. 
Це супроводжувалося закриттям монастирів, 
училищ при них, масовим наверненням уніа-
тів (у давнину православних прихожан та свя-
щеників) у православ’я. Дослідник О. Петрен-
ко, посилаючись на джерело у «Подольских 
епархиальных ведомостях», вказує, що всі 
василіанські монастирі Брацлавського наміс-
ництва до 1795 року, за винятком Барського, 
досить легко були переведені у православ’я1. 

Уманський василіанський монастир було 
закрито. Агресивна політика Катерини ІІ у ре-
лігійному питанні на Правобережжі призвела 
до того, що за два роки (1794 – 1795 рр.) у 
православну віру було навернено близько 
трьох мільйонів уніатів2. 

Смерть Катерини ІІ поліпшила становище 
греко-католиків, бо новий імператор Павло І 
ставився до них більш прихильно. Василіан-
ським монастирям було дозволено відновити 
свою діяльність, щоправда, тепер вони «під-
порядковувалися уніатським єпископам, а не 
василіанським ігуменам та протоігуменам»3. 
У 1796 році діяльність василіанського монас-
тиря в Умані було відновлено.

Значний внесок у розвиток освіти в поль-
ському політичному дусі на початку ХІХ століття 
зробили Адам Чарторийський і Тадеуш Чаць-
кий, які провадили свою лінію, користуючись лі-
беральністю нового імператора Олександра І4.

За описом Умані 1797 року, у василіан-
ському монастирі з кам’яною церквою, збу-
дованою у 1790 році5, було 19 василіанських 
служителів6. У той же час в уманській василі-

1 Подольские епархиальные ведомости.  1873.  № 18. 
С. 608-611 цит. за Петренко О. Брацлавська губернія 
і Брацлавське намісництво. «Київська старовина». 
2000. №1. с. 59.
2 Документы объясняющие историю Западно-Русско-
го края и его отношения к России и к Польше. СПб., 
1865. С.CLIV;  В. Смолій, Возз’єднання Правобереж-
ної України з Росією, Київ 1978, с. 158.
3 Там само, с. 98.
4 100 лет борьбы польского народа за свободу. По 
Б. Лимановскому, Л.Кульчицкому и др. / Сост. под 
ред. Ю. Подвинского. М., 1907.  с. 27–28.
5 Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського (далі ІР НБУВ), ф.ІІ, спр.3350, 
арк.1 – 2 зв.
6 Там само, ф.ІІ, спр.19517, арк. 3зв.

анській школі, яка вважалася однією із найкра-
щих на Правобережжі, навчалося 263 учні7.

На період розквіту Уманського василіан-
ського монастиря та школи при ньому припадає 
час навчання відомої трійки С. Гощинського, 
Б. Залеського та М. Грабовського. Володимир 
Гнатюк так описав цю добу: «Роки перебуван-
ня в Умані для Ґощинського були цілою епохою 
його ідейного й літературного розвитку. Він став 
одним із активних учасників і проводирів літе-
ратурних інтересів школярської молоді спільно 
із своїми новими близькими друзями Богданом 
Заліським і Мих. Ґрабовським. Молодь читає 
нову літературу, стежить за періодичними ви-
даннями і виявляє самостійний літературний 
хист. Із шкільної доби Ґощинському належить 
надрукована «Duma na gruzach ojczyzny». Мих. 
Ґрабовський 1816 р. покинув товаришів, перей-
шовши до Одеського Рішельєвського ліцею, а 
1819 р. залишили школу Ґощинський і Залісь-
кий, не закінчивши її через конфлікт із префек-
том кс. Скибовським»8. До речі, після закриття 
монастиря колишній ректор Скибовський стане 
православним єпископом в Житомирі: «Уні-
атська віра цього ченця, з брутальністю якого 
зіткнувся колись молодий поет Гощинський, не 
встояла перед прагненням почестей»9.

За нашими підрахунками впродовж 1810 – 
1815 рр. через Уманську обитель пройшло 
20 ченців (14 ієромонахи та 6 братів-професів). 
Із них 5 братів-професів прибули до обителі 
для здобуття дворічних філософських студій. 
Інші брати осідали в обителі на триваліший час 
(4–6 років) для виконання обов’язків комірника, 
економа, префекта будівництва, резидентів у 
монастирських селах (Гереженівка, Маньківка), 
магістрів (вчителів) у нижчих класах василіан-
ського колегіуму для світської молоді10. 

До Уманського монастиря скеровували-
ся брати-професи для проходження двохріч-
них філософських студій, які були проміжною 
7 О. Крижанівський, С. Плохій, Історія церкви та релігій-
ної думки в Україні: Навч. посібник: У 3-х книгах. Кн.3. 
Кінець XVI – середина XIX століття, Київ 1994, с. 267.
8 В. Гнатюк, Попередник Шевченкових «Гайдамаків» 
[в:] Черкаський край – земля Богдана і Тараса: куль-
турологічний збірник, Київ 2003, с. 156–157.
9 Д. Бовуа. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шлях-
та між царизмом та українськими масами.  Київ, 
1996. с. 310.
10 Ibid.
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ланкою між риторикою та теологією. В обите-
лі брати-студенти поряд із інтелектуальною 
формацією долучалися до духовної праці над 
собою: регулярна участь у богослужіннях та у 
реколекціях. Адже, відповідно до Конституцій 
Василіанського Чину кожний чернець, неза-
лежно від того чи він брат-профес, чи ієромо-
нах, був зобов’язаний щорічно відбувати вось-
миденні духовні реколекції, які мали сприяти 
вдосконаленню християнського життя.

Інша частина братів-професів присила-
лася до обителі для допомоги у провадженні 
колегіуму для світської молоді. Адже, більша 
частина із них вже отримала відповідну інте-
лектуальну підготовку і в умовах недостатньої 
кількості педагогічних кадрів залучалася керів-
ництвом провінції до викладання у молодших 
клас або ж ставали магістрами- помічниками 
для отців-професорів. Викладання у колегіумі 
для світської молоді ієромонахами фундамен-
тальних предметів свідчить про високий рівень 
інтелектуальної підготовки: отці-професори 
викладали не тільки філософію, християнську 
науку, але й були обізнані у математиці, фізиці.

Із додатків І та ІІ помітно, що між ченцями 
монастирської спільноти діяв чіткий розподіл 
обов’язків: господарських (економ, комірник, 
префект будівництва), освітніх (професор, 
магістр), церковних (парох, ризник, сповід-
ник, проповідник), адміністративних (ректор, 
віце-ректор, префект школи, соцій). Встанов-
лення відповідної регламентації у діяльності 
кожного ченця спільноти дозволяло запрова-
дити ефективний механізм управління оби-
теллю та реалізації домінуючого напряму її 
діяльності: освітньої. Адже, серед насельни-
ків домінували отці-професори (7 із 11 іноків).

Через відсутність у каталогах та книзі «Ак-
тів» відомостей про походження кандидатів 
до чернецтва практично важко встановити 
соціальну та етноконфесійну приналежність 
насельників обителі. І тільки на підставі опи-
сових біографічних матеріалів можемо визна-
чити у 50 % іноків домінувало територіальне 
походження із теренів Руського та Волинсько-
го воєводств колишньої Речі Посполитої. Після 
1780 р. австрійською владою було заборонено 
відправляти монахів із Галицької до Польської 
провінції. Відповідно, можемо стверджувати, 

що більшість кандидатів до чернецтва рекру-
тувалося із місцевою молоді, яка проживала 
на території Польського королівства. У більшо-
сті випадків це були терени давніх українських 
етнічних земель: Волині, Поділля, Київщини.

До чернецтва вступали юнаки різних віко-
вих груп: у 15 – 23 років – 2 особи, 24 – 30 ро-
ків – 5 осіб, 31 – 40 років – 3 особи, понад 
40 років – немає, залишається не встановле-
ним у 10 осіб. Із наведеної статистики помітно, 
що у Речі Посполитій до 1768 р. не існувало 
віковий обмежень щодо складення чернечих 
обітів професа, адже більшість молодих юна-
ків вступали до монастирів у ранньому віці. 
Масовість такого явища спонукала польський 
сейм у 1768 р. прийняти постанову про вста-
новлення вікових обмежень  щодо вступу кан-
дидатів до чернецтва після досягнення ними 
24 років1. До цього віку юнаки вважалися кан-
дидатами, будучи рядовими братами-непро-
фесами, які в будь-який момент могли вийти 
із монастирської спільноти та повернутися до 
колишнього світського укладу життя.

Тривалість проживання в уманській спіль-
ноті коливалася від 2 до 6 років. Адже, у Ва-
силіанському Чину практикувався принцип мо-
більності чернецтва, відповідно до якого кож-
них чотири роки провадилася планова ротація, 
шляхом переміщення іноків з одної обителі до 
іншої. Найбільш динамічною категорією були 
брати-студенти, які постійно скеровувалися до 
різних студійних домів, які функціонували при 
монастирях польської провінції.

Основний пласт монастирської спільноти 
становили досвідчені ієромонахи (50 %), які 
посідали значний досвід у провадженні аске-
тичного укладу життя, оскільки перебували 
у Василіанському Чині вже понад 20 років. 
Саме завдяки їхнім духовним і організацій-
ним навичкам і вмінням вдалося активно про-
вадити освітню діяльність як серед молодого 
покоління чернецтва, так і серед мирянства.

Таким чином, на підставі записів монастир-
ської та провінційної документації вдалося 
укласти біограми 20 ченців, які проживали в 
Уманському василіанському монастирі впро-

1 Ю. Стецик, Чернецтво Святопокровської провінції 
ЧСВВ (1739–1783 рр.): просопографічне досліджен-
ня : Монографія, Дрогобич 2018, с. 145.
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довж 1810-1815 рр. Із загальних біографічних 
відомостей не у всіх випадках можемо визна-
чити територіальне походження. Водночас за-
лишається невідомою соціальна та етноконфе-
сійна приналежність кандидатів у монашества. 
Натомість чітко простежуються основні етапи 
духовної (кандидат – новик – профес – ієрей) 

та інтелектуальної (студент – семінарист – ма-
гістр – професор) формації уманського василі-
анського чернецтва. Визначення чіткої регла-
ментації монастирських та церковних обов’яз-
ків серед членів монастирської спільноти доз-
воляє окреслити основний напрям діяльності 
Уманської обителі: освітня праця.  

ДОДАТКИ

Додаток І
Стабільний штат насельників Уманського василіанського монастиря

впродовж 1810 – 1815 рр1.

№ Чернече ім’я, прізвище Обов’язки Загаль-
ний вік

Тривалість 
у професах

Тривалість 
в Умані

1 о. Олександр Сеницький ректор, професор права та історії 61 17 5
2 о. Ієронім Гурин віце-ректор, касир 57 34 7
3 о. Патрицій Концевич професор літератури 53 36 3
4 о. Граціан Мікулинський професор математики - - 2
5 о. Леонтій Скібовський професор фізики - 3 16
6 о. Йосиф Кісілевич професор другого класу - - 6
7 о. Платон Сладоровський професор першого класу - - 6
8 о. Анатолій Рудницький завжди хворий 60 40 2
9 о. Нікандор Волковинський прокуратор у Маньківці 75 36 5

10 о. Інокентій Волосовський прокуратор у Гереженівці - - 5
11 брат Ісидор Яровжовський комірник - - -

Додаток ІІ
Рухомий штат насельників Уманського василіанського монастиря

впродовж 1810 – 18152

1 січня 1811 р. прибув о. Симон Бродович із Любара до Умані для виконання обов’язків 
ризника.

20 січня 1811 р. прибув о. Казимир Борковський із Овруча до Умані для виконання обов’яз-
ків сповідника.

Вересень 1812 р. прибули брати-студенти Пафніцій Берегович, Порфірій Загурський, Йоа-
хим Малишевський на філософські студії до Умані.

У жовтні 1812 р. відправлений до Бару о. Симон Бродович.
У жовтні 1812 р. прибув на посаду професора риторики о. Климент Риновецький.
У травні 1813 р. прибув із Дермані до Умані о. Порфирій Гачевський для виконання обов’яз-

ків сповідника.
У вересні 1813 р. прибули на філософські студії брати-студенти Марк Марчинський, Герва-

сій Ціховський, Ювеналій Проневич.
21 грудня 1814 р. відправлений до Загорова о. Порфирій Гачевський.
10 січня 1815 р. поїхав до Лисянки о. Казимир Борковський.
11 січня 1815 р. призначено ігуменом Уманської обителі о. Граціана Микулинського.
2 лютого 1815 р. о. Олександр Сеницький відправлений до Піддубців для виконання 

обов’язків ігумена.  

1 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.
2 Ibidem.
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Берегович Пафнутій
Народився у 1788 р1. Місце народження, 

вступу до чернецтва, складення монаших обі-
тів та смерті не встановлені. 1812 р. як брат, що 
завершив філософські студії, прибув до Уман-
ського монастиря, де призначений вчителем 
першого класу2. У 1820 р. виконував обов’яз-
ки вихователя у третьому класі3. 17.08.1821 р. 
відправлений до Барського монастиря для ви-
конання обов’язків вчителя другого класу4.

1  ІР НБУ. – Ф.ІІ. – №3350. – Арк.4.
2 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.
3  ІР НБУ. – Ф.ІІ. – №3350. – Арк.4.
4 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.

Борковський Казимир
Народився 1755 р. Вступив 1772 р. до 

чернецтва. По році аскетичних випробовувань 
у новіціаті 1773 р. склав монаші обіти профе-
са. Впродовж 1773 – 1774 рр. проходив студії 
із риторики у Сатанівському монастирі, а у 
1775 – 1776 рр. вивчав філософію у Луцькому 
монастирі.  1777 – 1779 рр. виконував обов’яз-
ки магістра синтаксису у василіанській колегії 
Любарського монастиря1. 20.01.1811 р. прибув 
із Овруча до Умані для виконання обов’яз-
ків сповідника, будучи вже ієромонахом. 
10.01.1815 р. виїхав із Уманського до Лисян-
ського монастиря, де 1819 р. помер2.

1 Cathalogus monasteriorum Ordinis Sancti Basilii 
Magni provinciae Protectionis Beatissimae Virginis 
Mariae cum residentibus in iis Religiosis Patribus et 
Fratribus ex Anno 1773 in Annum 1774, et ex Anno 
1775 in Annum 1776, et ex Anno 1778 in Annum 1779. – 
Typis S.R.M. Monaste: Poczajovien: O.S.B.M. Anno 
Domini,1773, 1775, 1778.

2 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.

Бродович Симеон
Дата і місце народження, вступу до чер-

нецтва, складення монаших обітів та смерті 
не встановлені. 01.01.1811 р., відповідно до 
послушного листа, прибув до Умані із Любар-
ського монастиря для виконання обов’язків от-
ця-ризника. У жовтні 1812 р. відправлений до 
Барського монастиря1. Помер 1814 р. у Барі2.

1 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.
2 В. Лось, Н. Сінкевич, Catalogus partum et fratrum 

defunctorum Чину св. Василія Великого у фондах ін-
ституту рукописів НБУВ (середина XVIII – початок 

XIX ст.) «Генеалогічні записки» Вип.12 (нової серії 
6), Львів 2014, с.99.

Волковинський Нікандер
Народився 1753 р. Вступив до чернецтва 

1774 р. По році навчання у новіціаті 1775 р. 
склав чернечі обіти професа. 1776 – 1779 рр. 
вивчав теологію у Білостоцькому монастирі1. 
По завершенні чернечих студій отримав іє-
рейські свячення. Впродовж 1810 – 1815 рр. 
призначений прокуратором чернечої рези-
денції у Маньківці, що належала до Умансько-
го монастиря2. Помер 1824 р. у Почаєві3.

1 Cathalogus monasteriorum Ordinis Sancti Basilii 
Magni provinciae Protectionis Beatissimae Virginis 
Mariae cum residentibus in iis Religiosis Patribus 
et Fratribus ex Anno 1775 in Annum 1776, et ex 
Anno 1778 in Annum 1779. – Typis S.R.M. Monaste: 
Poczajovien: O.S.B.M. Anno Domini,1775, 1778.

2 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502. 

3 В. Лось, Н. Сінкевич, Catalogus partum et fratrum 
defunctorum Чину св. Василія Великого у фондах ін-
ституту рукописів НБУВ (середина XVIII – початок 
XIX ст.) «Генеалогічні записки» Вип.12 (нової серії 
6), Львів 2014, с. 101.

 

Волосовський Інокентій
Дата і місце народження, вступу до чер-

нецтва, складення монаших обітів не встанов-
лені. 1810 – 1815 рр. як ієромонах виконував 
обов’язки прокуратора чернечої резиденції 
у Грендженівці, що належала до Уманського 
монастиря1. Помер 1817 р. у Маньківці2.

1 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.
2 В. Лось, Н. Сінкевич, Catalogus partum et fratrum 

defunctorum Чину св. Василія Великого у фондах ін-
ституту рукописів НБУВ (середина XVIII – початок 
XIX ст.) «Генеалогічні записки» Вип.12 (нової серії 
6), Львів 2014, с. 101.

Гачевський Порфирій
Дата і місце народження, вступу до чер-

нецтва, складення монаших обітів та смерті 
не встановлені. У травні 1813 р. як ієромо-
нах прибув до Уманського монастиря із Дер-
мані для виконання обов’язків сповідника. 
21.12.1814 р. поїхав до Загорівського монас-
тиря. 20.05.1818 р. виїхав із чернечої рези-
денції у Маньківці до Білостоцького монасти-
ря на посаду вікарія1. Подальша доля зали-
шається не відомою.

1 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.

Додаток ІІІ
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Гурин Ієронім
Народився 1758 р. Вступив 1775 р. до 

чернецтва. Після року навчання у школі но-
віціату 1776 р. склав монаші обіти професа1. 
21.08.1778 р. прибув до Умані із Любарського 
монастиря та призначений магістром грама-
тики в Уманському василіанському колегіумі. 
1779 р. відправлений на філософські студії до 
Луцького монастиря. По завершенні навчан-
ня отримав ієрейські свячення. 09.08.1782 р. 
скерований до Барського монастиря для ви-
конання обов’язків професора першого кла-
су. 15.02.1785 р. прибув із Кременця до Умані 
для викладання у ІІ класі. Проте, незабаром 
29.07.1785 р. поїхав до Загаївського монасти-
ря для викладання ченцям риторики першого 
ступеня. 1804 р. призначений сповідником та 
ризником в Умані. Впродовж 1810 – 1815 рр. 
був віце-ректор та економом Уманського мо-
настиря. 01.03.1810 р. розпочав восьмиденні 
реколекції в Умані2. Помер 1815 р. у Жиди-
чинському монастирі3. 

1 B. Lorens, Bazylianie prowincji koronnej w latach 
1743 – 1780.  Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego 2014, s. 450.  

2 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.
3 В. Лось, Н. Сінкевич, Catalogus partum et fratrum 

defunctorum Чину св. Василія Великого у фондах ін-
ституту рукописів НБУВ (середина XVIII – початок 
XIX ст.) «Генеалогічні записки» Вип.12 (нової серії 
6), Львів 2014, с. 97.

Загурський Порфирій
Дата і місце народження, вступу до чер-

нецтва, складення монаших обітів та смерті 
не встановлені. 1812 р. як брат, що завершив 
філософські студії, прибув до Уманського мо-
настиря для виконання обов’язків вчителя1. 
Подальша доля залишається не відомою.  

1 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. – Rkps.4502.

Кісілевич Йосиф
Народився у 1770 р1. Місце народжен-

ня, вступу до чернецтва, складення обітів 
та смерті не встановлені. 1810 – 1816 рр. як 
ієромонах був професором другого класу в 
школі при Уманському монастирі, викладаю-
чи польсько-латинську граматику2. Подальша 
доля залишається не відомою.

1  ІР НБУ. – Ф.ІІ. – №3350. – Арк.4.
2 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.

Концевич Патрицій
Народився 1759 р. Вступив до черне-

цтва 1774 р. По році навчання у новіціаті 
1775 р. склав монаші обіти професа. 1775–
1776 рр. проходив філософські студії у За-
гайському монастирі. 1776–1777 рр. розпо-
чав теологічні студії у Білостоцькій обителі, 
які продовжив 1778–1779 рр. у Підгорецько-
му монастирі1. Продовжив навчання у Кра-
ківському університеті (три роки). По завер-
шенні навчання отримав ієрейські свячення. 
Деякий час був настоятелем у Лисянському 
монастирі2. Провадив викладацьку працю по 
різних монастирських школах у Барі, Остро-
зі, Шаргороді. Впродовж 1810 – 1812 рр. був 
професором літератури у повітовій школі 
при Уманському монастирі3. Після тривалої 
хвороби помер у квітні 1812 р. в Умані4.

1 Cathalogus monasteriorum Ordinis Sancti Basilii 
Magni provinciae Protectionis Beatissimae Virginis 
Mariae cum residentibus in iis Religiosis Patribus 
et Fratribus ex Anno 1775 in Annum 1776, et ex 
Anno 1778 in Annum 1779. – Typis S.R.M. Monaste: 
Poczajovien: O.S.B.M. Anno Domini,1775, 1778.

2 Wołyniak (J. Giżycki) O bazylianach w Humaniu 
[w:] Przewodnik Naukowy i Literacki, 1899, R. 27, s.745.

3 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.
4 В. Лось, Н. Сінкевич, Catalogus partum et fratrum 

defunctorum Чину св. Василія Великого у фондах ін-
ституту рукописів НБУВ (середина XVIII – початок 
XIX ст.) «Генеалогічні записки» Вип.12 (нової серії 
6), Львів 2014, с. 98.

Малишевський Йоахим
Дата і місце народження, вступу до чер-

нецтва, складення монаших обітів та смерті 
не встановлені. 1812 р. як брат, що завершив 
філософські студії, прибув до Уманського мо-
настиря для виконання обов’язків вчителя1. 
Подальша доля залишається не відомою.

1 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.

Мерчинський Марк
Дата і місце народження, вступу до чер-

нецтва, складення монаших обітів та смерті 
не встановлені. У вересні 1813 р. прибув до 
Уманського монастиря для проходження фі-
лософських студій1. Подальша доля залиша-
ється не відомою.

1  Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.
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Мікулинський Граціан
Народився у 1765 р1. Місце народжен-

ня, вступу до чернецтва, складення обітів 
та смерті не встановлені. Здобував освіту на 
чернечих студіях. По завершенні навчання 
отримав ієрейські свячення. Призначений на 
провадження педагогічної праці як професор 
математики у монастирських школах Поча-
єва, Бара, Любара, Канева, Овруча2. 1814 – 
1815 рр. як ієромонах був професором мате-
матики та префектом школи при Уманському 
монастирі. 11.01.1815 р. призначений ігуме-
ном цього ж монастиря, обіймаючи цей уряд, 
разом із посадою ректора школи, до 1826 р3. 
Станом на 1820 р. був префектом школи та 
монастиря. Володів кількома мовами: поль-
ською, латинською, російською. Добре знав 
філософію та теологію4. Подальша доля за-
лишається не відомою.

1 ІР НБУ, ф.ІІ, спр.3350, арк. 4.
2 Wołyniak (J. Giżycki) O bazylianach w Humaniu 

[w:] Przewodnik Naukowy i Literacki, 1899, R. 27, s.1036.
3 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.
4 ІР НБУ, ф.ІІ, спр.3350, арк.4.

Проневич Ювеналій
Дата і місце народження, вступу до чер-

нецтва, складення монаших обітів та смерті 
не встановлені. У вересні 1813 р. прибув до 
Уманського монастиря для проходження фі-
лософських студій. Під час студій був при-
значений вчителем першого класу. Однак був 
запідозрений у «хибному» навчанні учнів і 
звільнений із посади вчителя та відправлений 
12.10.1816 р. до Лисянського монастиря1. По-
дальша доля залишається не відомою.

1  Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.

Риновецький Климент
Дата і місце народження, вступу до чер-

нецтва, складення монаших обітів та смерті 
не встановлені. У жовтні 1812 р. прибув із Лю-
барського до Уманського монастиря як ієро-
монах для виконання обов’язків професора 
риторики. 02.07.1817 р. відправлений із Умані 
до Кременця для навчання монахів (братів)1. 
Подальша доля залишається не відомою.

1  Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.

Рудницький Анатолій
Народився 1751 р. Вступив до чернецтва 

1771 р. По році навчання у новіціаті 1772 р. 
склав монаші обіти професа. 1773 – 1774 рр. 
вивчав риторику у Сатанівському монасти-
рі. 1774 – 1775 рр. перебував у Замості, де 
проходив філософські студії. 1776 – 1779 рр. 
проходив теологічні студії у Кам’янецькому 
монастирі1. По завершенні студій отримав іє-
рейські свячення. 1810 – 1811 рр. проживав в 
Уманському монастирі, часто хворів. Помер у 
липні 1811 р. в Умані2.

1 Cathalogus monasteriorum Ordinis Sancti Basilii 
Magni provinciae Protectionis Beatissimae Virginis 
Mariae cum residentibus in iis Religiosis Patribus 
et Fratribu ex Anno 1773 in Annum 1774, et ex Anno 
1775 in Annum 1776, et ex Anno 1778 in Annum 1779. – 
Typis S.R.M. Monaste: Poczajovien: O.S.B.M. Anno 
Domini 1773, 1775, 1778.

2 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.

Сеницький Олександр
Народився приблизно у 1769 р. в шляхет-

ській родині. Місце народження не встановле-
но. До часу вступу в чернецтво навчався у Кре-
менці. Вступив до монастиря 19 червня 1785 р. 
Місце вступу не визначено. По завершенні чер-
нечих студій з риторики та філософії продовжив 
вивчення теології у Краківському Ягелонському 
університеті (три роки), які завершив до 1793 р. 
Чернечі обіти професа склав 15 серпня 1793 р. 
Після отримання ієрейських свячень розпочав 
педагогічну діяльність, яка тривала 20 років. 
Був вчителем у громадських школах: викла-
дав фізику у Любарі, з 1798 р. навчав філосо-
фії василіанських братів-студентів у Загорові1. 
Вподальшому призначався вчителем риторики 
по різних монастирських школах2. Впродовж 
1810 – 1814 рр. був ректором-настоятелем та 
професором історії і права в школі при Уман-
ському монастирі. 02.02.1815 р. переїхав до 
монастиря у Піддубцях на посаду ігумена3. В 
наступні роки також виконував обов’язки насто-
ятеля у Володимирі, Луцьку, а з 1824 по 1827 рр. 
у Любарі. Знав природничі науки та різні мови 
(не визначено, які саме). Дати і місця смерті не 
встановлено, орієнтовно після 1830 р4.

1 I. Wodzianowska, Bazylianie prowincji ruskiej w 
1827 r. [w:] Zakon Bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej 
i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych,  
Rzeszów 2018, s. 173.
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2 Wołyniak (J. Giżycki) O bazylianach w Humaniu 
[w:] Przewodnik Naukowy i Literacki, 1899,R. 27, s.1036.

3  Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.
4 I. Wodzianowska, Bazylianie prowincji ruskiej w 

1827 r. [w:] Zakon Bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej 
i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych,  
Rzeszów 2018, s. 173.

Скібовський Леонтій
Народився 1782 р1. Місце народження та 

смерті не встановлені. Вступив до монастиря 
21 листопада 1803 р., а чернечі обіти склав 
1 січня 1808 р. По складенні обітів отримав іє-
рейські свячення2. Закінчив Віленський універ-
ситет3. Впродовж 1810–1826 рр. як ієромонах 
був професором фізики, природничої історії, 
права та префектом школи при Уманському 
монастирі. Піклувався про матеріальне забез-
печення учнів чим спричинився до зростання їх 
чисельності. Проводив із учнями різні навчаль-
ні розваги та залучав їх до збирання рослин з 
метою укладення гербарію, який використову-
вався для проведення навчальних занять4. Із 
кінця 1824 р. ігумен Тригірського монастиря5. 
25.04.1827 р. призначений ігуменом цієї ж оби-
телі та провінційним консультором Святопо-
кровської провінції. Посідав посаду настояте-
ля до часу ліквідації монастиря (1832 р.). Був 
шанованою особою серед Уманського соціуму, 
поміркований у судженнях, керував монастир-
ською спільнотою та школою, учні якої стали 
відомими постатями. Час його врядування 
припадає на важкі часи, коли прихильників 
унії змушують переходити до православ’я. 
В той час залишилася мала кількість ревних 
прихильників унійних ідей, але до їх числа не 
належав о. Скібовський, який став апостолом 
поширення православної віри, хоча за своїми 
поглядами залишався католиком, посідав мо-
настирські капітали, намагаючись їх зберегти 
від наступу православних. Однак зберіг свій 
давній священичий одяг, бороди не запускав, 
широкого одягу не прийняв. При зустрічі із 
випускниками школи висловлював глибоку 
болість та сором за свій вчинок у зміні обря-
ду6. Володів російською, французькою, латин-
ською, німецькою мовами7.

1 ІР НБУ, ф.ІІ, спр.3350, арк.4.
2 I. Wodzianowska, Bazylianie prowincji ruskiej w 

1827 r. [w:] Zakon Bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej 
i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych,  
Rzeszów 2018, s. 179.

3  Wołyniak (J. Giżycki) O bazylianach w Humaniu 
[w:]  Przewodnik Naukowy i Literacki, 1899,R. 27, 
s.1040.

4 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.
5 I. Wodzianowska, Bazylianie prowincji ruskiej w 

1827 r. [w:] Zakon Bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej 
i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych,  
Rzeszów 2018, s. 179.

6  Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.
7 ІР НБУ, ф.ІІ, спр.3350, арк.4.

Сладоровський Платон
Дата та місце народження, вступу до 

чернецтва, складення обітів не встановлені. 
1810 – 1815 рр. як ієромонах був професо-
ром першого класу в школі при Уманському 
монастирі1. Помер 1819 р. у Білостоці2.

1  Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.
2 В. Лось, Н. Сінкевич, Catalogus partum et fratrum 

defunctorum Чину св. Василія Великого у фондах ін-
ституту рукописів НБУВ (середина XVIII – початок 
XIX ст.) «Генеалогічні записки» Вип.12 (нової серії 
6), Львів 2014, с. 101.

Ціховський Гервасій
Дата і місце народження, вступу до черне-

цтва, складення монаших обітів та смерті не 
встановлені. У вересні 1813 р. прибув до Уман-
ського монастиря для проходження філософ-
ських студій. 02.07.1820 р. повернувся із Канева 
до Умані вже як ієромонах та призначений вчите-
лем фізики. 17.08.1821 р. поїхав до Володимир-
ської школи, де призначений вчителем фізики1. 
Подальша доля залишається не відомою.

1Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps.4502.

БІБЛІОГРАФІЯ

Джерела
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, 

rkps.4502 Rękopis klasztorny XX Bazylianów 
Humańskich (bez paginacji).

Cathalogus monasteriorum Ordinis Sancti Basilii 
Magni provinciae Protectionis Beatissimae Virginis 
Mariae cum residentibus in iis Religiosis Patribus 
et Fratribu ex Anno 1773 in Annum 1774, et ex Anno 
1775 in Annum 1776, et ex Anno 1778 in Annum 1779. 
Typis S.R.M. Monaste: Poczajovien: O.S.B.M. Anno 
Domini 1773, 1775, 1778.

Wodzianowska I., Bazylianie prowincji ruskiej w 
1827 r. [w:] Zakon Bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej 
i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych,  
Rzeszów 2018, s. 150 – 182.

Інститут рукопису Національної бібліотеки Украї-
ни ім. В. І. Вернадського, ф.ІІ, спр.3350, арк.1 – 4.
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Лось В.,. Сінкевич Н, Catalogus partum et fratrum 
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1. ЯЗЫК КАК ОБЩЕСТВЕННО-
КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ 

Украинская историография начинает 
украинское литературное возрождение с 
1798 г., времени создания первого худо-
жественного произведения на украинском 
языке – «Енеїди» И. П. Котляревского, но 
только через 100 лет появилось первое на-
учное исследование истории украинского 
народа, написанное на украинском языке – 
«Історія України-Руси» М.Грушевского. Эту 
дату, на мой взгляд, можно считать точкой 
отсчета политического этапа националь-
но-освободительного движения Украины. 
Начало этому этапу положили и другие со-
бытия: примерно в то же время была изда-
на книга западно-украинского социалиста 
Юлиана Бачинского «Украина ирридента» 
(«Украина под ярмом») (1891), были осно-
ваны Национально-демократическая пар-
тия во Львове (1899 г.) и Революционная 
украинская партия в восточной Украине 
(1900), программу которой изложил в сво-
ей брошюре «Самостійна Україна» («Неза-
висимая Украина») Николай Михновский. 
Понадобилось 100 лет, чтобы от неосознан-
ного украинофильства перейти к утвержде-
нию идеи государственной независимости 
и культурной обособленности Украины. Эта 
идея существования отдельного украинс-
кого народа должна была быть закреплена 
идеей существования отдельного украинс-
кого языка как языка украинской культурной 
общности, отличной от русской и польской. 
М. Грох выделял три этапа в националь-
но-освободительных движениях «неистори-
ческих» народов Центральной и Восточной 

Европы: романтический (этнографический), 
академический и политический1. 

Для Украины эти три этапы соответство-
вали деятельности Кирилло-мефодиевского 
общества в 30-х – 50-х гг. XIX в. (романтиче-
ский этап), деятельности громадовцев-украи-
нофилов2 в 60-90-е гг. XIX в. (академический 
этап) и, наконец, – деятельности первых по-
литических партий – Братства тарасовцев и 
Революционной украинской партии РУП с 
90-х г. XIX в. до 1917 г. (политический этап)3. 

В этой статье я попытаюсь показать, как 
на различных этапах национально-освобо-
дительного движения его лидеры и предста-
вители национальной элиты относились к 
украинскому литературному языку. Меня ин-
тересовало, как национальная идентичность 
ученых и политиков Украины была связана с 
употреблением ими литературного украинс-
кого языка как в научном и публицистическом 
творчестве, так и в повседневном общении.

Деятели национального возрождения 
первого романтического этапа осознавали, 
что украинский язык на том этапе своего раз-
вития еще не мог выполнять общественные 
функции. М. А. Максимович – первый ректор 
университета св. Владимира в Киеве и выдаю-
1 Hroch M. Social Precondition of National Revival 
in Europe. A Comparative Analysis of the Social 
Composition of Patriotic Groups among the Smaller 
European Nations. Cambridge; L.; New York; New 
Rochelle; Melbourne; Sydney, 1985. P. 23.
2 Громады – полулегальные демократические обще-
ственные организации украинской интеллигенции, 
возникшие после крестьянской реформы 1861 г.
3 После 1905 г. появились УСДРП, эсеры, радикал-де-
мократы и др. Подробнее о периодизации украинско-
го движения см. в кн.: Гирич І. Українські інтелектуа-
ли і політична окремішність (середина ХІХ – початок 
ХХ ст.). К., 2014. С. 81-93.

Игорь Гирич,
Институт украинской археографии и источниковедения

имени М. С. Грушевского НАН Украины (Киев)

ЯЗЫК, НАЦИОНАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ:
УКРАИНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ XIX – НАЧАЛА XX вв. 

В ПОИСКАХ ПУТИ РАЗВИТИЯ
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щийся украинский филолог, литературовед и 
историк, писал своему западно-украинскому 
корреспонденту историку Д. И. Зубрицкому 
о том, что в Приднепровской Украине «не 
может быть развитой словесности на южно-
русском языке1 – ею могут быть и являются 
лишь отдельные сочинения: Котляревского, 
Квитки, Гребёнки и др.». М. А. Максимович 
считал, что перед украинским языком и уст-
ной народной поэзией стоит задача обога-
щать общий для русских и украинцев русский 
литературный язык2. 

П. А. Кулиш (1819-1897) – человек пе-
реходного поколения, один из основате-
лей Кирилло-Мефодиевского общества, 
друг Т.Г.Шевченко, романтик и современник 
М. А.  Максимовича, в начале своей деятель-
ности разделял взгляды последнего, но в от-
ношении проблемы «язык и цивилизацион-
ный выбор» принадлежал к представителям 
уже второго – украинофильского – этапа. 
Кулиш стал главным защитником идеи куль-
турной обособленности украинского языка 
от общерусской основы, создав, в частности, 
систему правописания украинского языка, 
которая по его имени неофициально называ-
лась «кулишовкой». П. А. Кулиш не толь-
ко, как М. Максимович, утверждал ценность 
украинского фольклорного слова, но и сове-
товал русским самим обогащаться духовны-
ми ценностями, которые дают украинское 
народное слово и изящная словесность. Он 
призывал попечителя петербургского учебно-
го округа и своего благодетеля Петра Алек-
сандровича Плетнева изучать украинский 
язык для обогащения будущего общерусского 
языка3. Он говорил П. А. Плетневу, что «из-
1 Украинский язык до его первой кодификации по 
системе Е. И. Желеховского, объявленной офи-
циальной для украинцев Австро-Венгрии (1893 г.), 
в Российской империи назывался южнорусским или 
малорусским.
2 Цит. по: Лисяк-Рудницький І. Зауваги до проблеми 
«історичних» та «неісторичних» націй // Лисяк-Руд-
ницький І. Історичні есе: У 2 т. Т. І. К., 1994. С. 31.
3 Деятели первого и второго этапа украинского дви-
жения не делали ставки на украинский литературный 
язык и признавали русский язык общим достоянием 
русских и украинцев в сфере науки и публицистики. 
Только в сфере художественной литературы они 
признавали господство украинского. Этот концепт 
разделяли русские словянофилы сер.ХІХ в.

за его незнания украинского языка смотрел 
на него как на человека, не получившего 
полного русского литературного образова-
ния». В свою очередь последний смотрел на 
П. А. Кулиша как на «полу-чудовище» из-за 
его «украинщины», которую рассматривал 
как его главный недостаток, мешавший фор-
мированию дружеских отношений4. Каждое 
свое произведение П. А. Кулиш отправлял в 
библиотеку П. А. Плетнева для его потомков, 
надеясь, что в будущем они поймут ошибку 
своего предка. 

П. А. Кулиш был первым украинским дея-
телем, пытавшимся заинтересовать пере-
довую русскую общественность украинской 
литературой, которой, по его мнению, при-
сущ демократический характер. В письме к 
С. Т. Аксакову он отмечал: «Наша литература 
развивается под совершенно противополож-
ными побуждениями, чем Ваша. За Вас был 
и есть двор, аристократия и все богатое на 
Руси; против нас малороссийская аристокра-
тия и все богатое в Малороссии. У Вас пер-
воклассными поэтами были генералы или 
люди высшего сословия; у нас – дети негра-
мотных родителей, обрабатывающих хлеб 
собственными руками»5. В качестве доказа-
тельства П. А. Кулиш мог привести только 
пример Т. Шевченко, – ведь и у П. А. Кулиша, 
и у И. П. П. Котляревского, и у Г. Ф. Квитки- 
Основьяненко были образованные родите-
ли, так что эти писатели относились скорее 
к мелкопоместному и дворянскому сословию, 
нежели к крестьянству. Но, видимо, с точки 
зрения Кулиша, творчество Т. Шевченко было 
значительнее по художественным достоин-
ствам всей тогдашней украинской литера-
туры вместе взятой. 

В письме С. Т. Аксакову П. А. Кулиш 
призывает не пытаться переделывать украин-
ца в русского: «Я не захотел бы присвоить 
Малороссии ни одного москвича, – хотя бы то 
был и такой человек, как наш Гоголь. Я раду-
юсь всякой душе, проявляющейся в формах 
московской жизни, и желаю, чтобы Вы так же 
радовались появлению между нами людей, 

4 Там же.
5 Куліш П. Листи. Т. ІІ. К., 2009. С. 321 (письмо от 
1.01. 1856).
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возвышающих достоинство малороссийской 
натуры»1. П. А. Кулиш протестовал против 
того, чтобы деятельность, направленная на 
создание украинской литературы, воспри-
нималась как нечто подобное «благородно-
му сумасшествию». По его мнению, русские 
должны быть заинтересованы в украинской 
литературе как литературе братской, кото-
рой свойственны многие черты, каких нет в 
русской литературе, и эта последняя может 
обогащаться за счет украинской – так же, 
как украинцы обогащают себя достижениями 
русской литературы. 

Именно для того, чтобы преодолеть пре-
дубеждение русских во взглядах на украинс-
кий язык, П. Кулиш свой первый исторический 
роман в украинской современной литературе 
«Черную раду» (1846), который начал писать 
в Украине по-русски, в Петербурге продол-
жил уже по-украински. Роман, повествующий 
о борьбе за гетманский титул после смерти 
Богдана Хмельницкого, выдержал несколько 
изданий и на русском и украинском языке, и 
получил позитивные оценки как у украинских, 
так и у российских критиков.

В отличие от М. А. Максимовича, П. А. 
Кулиш квалифицировал украинский язык 
именно как отдельный «язык», а не «наре-
чие», опередив в этом многих представите-
лей украинофильского этапа. Так, в письме 
другу от 1856 г. он отмечал: «Надобно писать: 
малороссийский язык, а не наречие»2. Глу-
бокий знаток староукраинской литературы и 
народного творчества, П.А.Кулиш считал, что 
уже во времена Запорожской Сечи украинс-
кий язык имел все черты самостоятельного 
языка. Творчество новых литераторов сер. 
ХIХ в., по его мнению, только усугубило эту 
принципиальную разницу между украин-
ским языком, с одной стороны, и польским и 
русским – с другой. В том же году он писал 
славянофилу С. Т. Аксакову: «Не называйте 
малороссийский язык наречием: это большая 
ошибка, «незнанья жалкого вина»! Шевченко 
в переложениях Псалмов сделал уже первый 
шаг к тому. «Черная рада» делает второй 
шаг. Это не нападение на ваш русский язык; 

1 Там же. С. 320–321.
2 Куліш П. Листи. Т. 2. К., 2009. С. 327.

это возрождение упавшего истинно русско-
го языка и стремление возвратить ваш язык 
московский к источнику красот его»3. 

П. А. Кулиш в украинском языке видел 
носителя народного духа, формирующего на-
родность. «Дух наш оставался незаглушен-
ным в живом слове народном и объявился 
недавним временем словесностью украин-
ской»4. При этом П. А. Кулиш имел в виду, без 
сомнения, произведения Тараса Шевченко, 
так как именно его «Кобзарь» продемонстри-
ровал неисчерпаемые языковые возможно-
сти украинского слова. В «Зазывном письме 
к украинской интеллигенции» (1882 г.) Кулиш 
призывал пропагандировать культурные до-
стижения украинского языка, который сберег 
украинцев среди «чужеземной толпы»: «сло-
во наше сохранилось в бессмертных песнях 
и тайниках наших семей…недоступных поли-
тическим инспекциям»5.

По мнению П. А. Кулиша, язык являет-
ся оружием не столько культурным, сколько 
политическим. Поэтому и соглашался он с 
М. Катковым, проповедником русского цен-
трализма, который боялся литературного 
возрождения в Украине больше, чем польс-
кого восстания 1863 г. «Польское восстание 
ничто, – писал Кулиш, – если сравнить его с 
восстанием литературной Украины. Там … 
отпала бы, может быть, под смутное время, 
небольшая провинция от империи; а здесь 
мужицкий язык, ставши литературным, раско-
лет империю по самой сердцевине...»6. Путем 
к переустройству украинского общества Ку-
лиш считал массовое просвещение народа. 
Именно он издавал для народа популярные 
книги, которые должны были поднять всеоб-
щую грамотность. По его мнению, культура, 
которая всегда двигала общество по пути 
прогресса, выше политической целесообраз-
ности. А поскольку украинская культура есть 
результат культурных влияний сильных дер-
жав России и Польши, то П. А. Кулиш считал 

3 Там же. С. 324.
4 Куліш П. Нарис історії словесності русько-україн-
ської. Погляд на занедбання народної мови // Хроніка 
2000. К., 2009. Вип. 78. С. 134.
5 Куліш П. Зазивний лист до української інтелігенції // 
Хроніка. 2000. К., 2009. Вип. 78. С. 158.
6 Куліш П. Там же. С. 158.
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неправильным для современного украин-
ца отказываться от культурного потенциала 
русской и польской культур. Отсюда берет 
свое происхождение его идея о приоритете 
культуры Речи Посполитой и России перед 
козацкой стихией, которая часто разрушала 
культурные достижения соседних народов. 
П.А. Кулиш призывал осваивать польскую и 
русскую культуры и на их основе развивать 
современную украинскую. При этом писа-
тель не мог разрешить свои сомнения насчет 
того, считать ли Украину частью европейской 
(польской) или русской цивилизации. В 80-е 
гг. XIX в. Кулиш пытался развернуть свою 
деятельность в Галиции, которая находилась 
под сильным влиянием польского общества, 
и стремился проводить в жизнь политику 
«украинского Пьемонта»1. В последние годы 
жизни он склонялся к тому, чтобы рассматри-
вать Украину как часть русского мира и под 
влиянием этих идей написал трехтомную 
«Историю воссоединения Руси». 

Именно П. Кулиша следует назвать клю-
чевой фигурой украинского национального 
движения, и именно он пытался поставить 
украинский язык на службу этому движению. 
Кулишу, который понимал роль языка в иде-
ологической обработке масс, принадлежит 
идея издания школьных книг для чтения на 
украинском языке. Он же стоял у истоков фор-
мирования концепции о языке и слове Т. Шев-
ченко как языке отдельной нации. Неслучайно 
и современники П. Кулиша (В. Петров, И. Пе-
трункевич и др.) подчеркивали политический 
характер «культурной идеи» П. А. Кулиша, 
утверждая, что она создавала фундамент для 
политической обособленности Украины. 

Деятели украинофильского этапа 60-х – 
90-х гг. XIX в. продолжили дело П. А. Кулиша. 
но далеко не все понимали его далеко иду-
щие планы. Большинство из них не признава-
ли общественных функций украинского языка 
и оставались на почве культурничества. 

Однако именно употребление украинско-
го языка стало внешним признаком первых 
украинофилов-хлопоманов, выделившихся 

1 Галичина считалась по аналогии с исторической об-
ластью в Италии своеобразным «Пьемонтом», вокруг 
которого объединится будущее государство Украины.

из польских гмин2. В Киеве, сменяя польские 
исторические костюмы на домотканую селян-
скую «свитку», они переходили с польского 
языка на украинский3. «Хлопоманы» Киева и 
российской Украины в 60-х гг. XIX в. приобре-
ли в Западной Украине союзников в лице 
«народовцев», представлявших обществен-
но-политическое движение либерального 
толка, возникшее в 60-е гг. XIX в. в Галиции, 
Буковине и Закарпатье и противопоставляв-
шее себя ориентирующихся на Российскую 
империю «москвофилов». С этого периода 
начинаются и контакты между «хлопомана-
ми» и «народовцами», возникает идея объе-
динения восточной и западной земель в один 
политический край – соборную Украину.

Н. И. Костомаров рассматривал украин-
ский язык как один из главных факторов на-
ционального возрождения. Изучая историю 
народа, он пытался возродить украинскую 
поэзию: в частности, он написал поэтиче-
ское произведение «Украинские баллады», 
которое вышло двумя годами раньше «Коб-
заря» Шевченко. «Любовь к малороссийско-
му слову, – писал историк в своей авто-
биографии, – все больше и больше захва-
тывала меня; мне было обидно, что такой 
прекрасный язык остается без какой-либо 
литературной обработки и, кроме того, по-
двергается незаслуженному презрению. Я 
везде слышал грубые издевки и насмешки 
над хохлами не только от великороссов, но 
даже от малороссиян высшего сословия, ко-
торые считали позволительным глумиться 
над мужиком и его способом выражения»4. 

Украинский язык крестьянства как основ-
ного представителя украинского народа сы-
грал решающую роль в развитии идеологии 
2 Хлопоманы – киевские украинофилы, частич-
но польского происхождения (В. А. Антонович, 
Т. Р. Рыльский, Б. С. Познанский, К. П. Михальчук), 
главным образом представители студенческого дви-
жения к. 50-х – нач.60-х гг. XIX в., провозгласивших 
себя выразителями интересов украинского простого 
народа («хлопов»). Польское студенчество объеди-
нялось в студенческие корпорации – гмины.
3 Мияковский В. «Киевская громада» (Из истории украин-
ского общественного движения 60-х гг.) // Син України: 
Володимир Боніфатійович Антонович / ред. В.Короткий, 
В.Ульяновський. К., 1997. К., 1997. Т. 2. С. 51.
4 Костомаров М. Автобіографія// Самі про себе. Нью-
Йорк, 1989. С. 82
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«хлопоманов». Один из первых представите-
лей этого течения – Б. С. Познанский – опи-
сал любопытную дискуссию, которая состо-
ялась в 1859 г. в Киеве в доме Ф. Панчен-
ко – украинского крестьянина из Киевщины. 
Обычно на таких диспутах присутствовали 
польские студенты-украинофилы, входившие 
в основанный в Киевском университете в 
1857 г. Тройницкий союз, который выступал за 
освобождение крестьян и возрождение поль-
ского государства в грницах 1772 г. В этот раз 
кроме хозяина присутствовали В. А. Антоно-
вич, Ф. Р. Рыльский, Б. С.Познанский, а также 
В. В. Васильевский, Прженедельский и Вицус. 
Трое первых представляли украинскую инте-
ллигенцию, трое последних – польскую инте-
ллигенцию, проживавшую в Правобережной 
Украине, которая до сер. XIX в. ориентирова-
лась преимущественно на польскую культуру. 
Первые трое высказали на киевской сходке 
мнение, согласно которому именно украин-
ский язык должен стать языком культурного 
общения для верхних слоев общества. Па-
радоксально, что сама дискуссия велась при 
этом по-польски. Когда же Прженедльский 
обратил внимание на это обстоятельство, 
Т.Рыльский пояснил, что по мере развития 
украинского народа будет развиваться и их 
язык, причем до такой степени, что им можно 
будет пользоваться и для обсуждения таких 
абстрактных понятий, для анализа которых в 
тот момент было необходимо обращаться к 
возможностям польского и русского языков1. 
Фактически на этом собрании произошла са-
моидентификация по языковому принципу, и 
в результате те люди, которые до 1859 г. ав-
томатически считались поляками, идентифи-
цировали себя украинцами. 

 Примечательно, что именно польская 
культурная среда воспитала тех будущих 
украинцев, которые определили приоритет 
украинского слова, хотя большинство в своей 
публицистической, научной деятельности, а 
также в общественной и повседневной жизни 
пользовались русским языком2. Считалось, 
1 Багалій Д. Матеріали для біографії В. Б. Антонови-
ча. К., 1929. С. 33-66.
2 Украинофилы, ориентирующиеся на польскую 
культуру (Б. Познанский, Р. Рыльский. К. Михаль-
чук), были хорошо знакомы с украинской крестьян-

что украинский язык станет языком науки 
и публицистики с течением времени, когда 
разовьются его лексические возможности. 
А на первых порах таким языком науки до-
лжен был оставаться русский. Левобережные 
украинцы,3 наследники исторической Гетман-
щины, люди Южной Украины и слобожане 
были куда более стойкими поборниками все-
го русского. Один из них, русский и украинс-
кий писатель, автор исторических романов о 
козачестве, Данило Мордовец (Мордовцев) 
писал в 70-е гг. XIX в.: «Надо радоваться, 
когда в человечестве будет языком мень-
ше, – все ж одной перегородкой меньше для 
человеческого сближения»4. Такое пессимис-
тическое отношение к возможностям возрож-
дения украинского слова было связано с тем, 
что ни царское правительство, ни общество в 
целом не были заинтересованы в пропаган-
де и развитии украинской культуры. Украин-
ский писатель и общественный деятель А.И. 
Лотоцкий так определил тогдашнюю обще-
ственную атмосферу в российской Украине: 
«Украинское слово как самый примечатель-
ный признак украинской национальной жизни 
было осуждено на смерть, его «не было, нет 

ской стихией, хотя и проживали в поместьях поль-
ских землевладельцев Подольской, Волынской и 
Киевской губерний.
3 Основными культурно-историческими областями 
российской Украины в ХІХ в. были: Правобереж-
ная Украина (Киевская, Житомирская, Ровенская, 
Волынская, Хмельницкая, Винницкая, Черкасская 
области), Левобережная Украина или Гетьманщина 
(край, который с сер. ХVІІ до конца ХУІІІ в. занимала 
Гетманская держава в составе Российского государ-
ства; сегодня Полтавская и Черниговская области и 
частично Брянская область Российской Федерации, 
где размещался самый богатый Стародубский полк), 
Слобожанщина (сегодня Харьковская, Сумская 
области Украины, частично, Воронежская, Белго-
родская, Курская области России, где находился 
Острогожский слободской полк). Юг Украины – быв-
шие землы Запорожской Сечи (сегодня Одесская, 
Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Дне-
пропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская 
области). Правобережье находилось под польским 
культурным влиянием, Левобережная Украина хра-
нила историческую память о козацкой державности 
и также ратовала за автономию. Население Слобо-
жанщины занимало серединную позицию между Гет-
маншиной и Югом Украины, который находился под 
наибольшем влиянием русской культуры.
4 Цит. по.: Лотоцький О. Сторінки минулого. Варшава, 
1933. Ч. 2. С. 23.
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и не должно быть», соответственно и след его 
должен исчезнуть; если фактически нельзя 
было его уничтожить в использовании народ-
ной массы, то в любом случае на поверхности 
общественной жизни ему не было места»1. 

Пребывая под дамокловым мечом рус-
ской цензуры и царских карательных органов, 
украинофилы приходили к мысли, что до-
биться общественного признания украинско-
го языка наравне с русским и польским будет 
невозможно. Пропасть между функциональ-
ными возможностями этих языков, казалось, 
лишь возрастала. Валуевский указ 1863 г. и 
Эмский указ 1876 г., не признавшие суще-
ствование отдельного украинского языка, 
обрекли дисциплины украиноведения – эт-
нографию, историю, литературоведение – на 
то, чтобы их преподавали только на русском 
языке. Даже идеологи российских украинцев 
были настроены скептически. Так, В.А. Анто-
нович (1834-1908), известный историк и ли-
дер Киевской громады, читая в 90-е гг. XIX в. 
лекции по истории Украины, уже не надея-
лся связывать воедино вопрос украинского 
языка и политико-культурного обособления 
Украины. Не случайно он подчеркивал, что 
язык не является решающим показателем 
национальной самоидентификации. В одном 
из своих трудов он писал: «Национальность 
охватывает все функции души человеческой. 
Большая ошибка думать, что национальнос-
ть зависит исключительно от языка… Народ 
может от сильных притиснений изменить вну-
тренние признаки, духовные. За 700-летнее 
порабощение три четверти ирландцев изме-
нили свой язык на английский..., но нацио-
нальный тип ирландцев и без этого внешнего 
признака остался тем же»2. В конце жизни он 
еще больше укрепился в подобных суждени-
ях. Так, в 1905 г. в «Записці в справі обмежень 
української мови» он повторил почти то же 
самое, утверждая, что не следует смешивать 
два разных понятия – государство и нацио-
нальность, что «после 600 лет притеснений 
англичанам удалось лишить большинство 
ирландцев их языка, но вопреки этому ирлан-

1 Лотоцький О. Указ. соч. Варшава, 1932. Ч. 1. С. 247.
2 Антонович В. Виклади про козацькі часи на Україні. 
Чернівці, 1912. С. 232.

дцы признают себя отдельной национальнос-
тью и в парламенте и на митингах ведут упор-
ную борьбу против англичан на английском 
же языке»3. 

Киевские «старогромадовцы» в это вре-
мя в целом поддерживали идею применения 
двух языков на своих собраниях. Так, А.Ф.Кис-
тяковский вспоминал, что в 1883 г., когда от-
мечался юбилей Тараса Шевченко, на тор-
жественном вечере царила смесь русского 
и украинского языков4. Идею использования 
украинского языка в общественной сфере 
высказывали те представители «Старой гро-
мады» (В. Антонович и А. Кониский), которые 
поддерживали идею Галиции – украинского 
Пьемонта – и сотрудничества с поляками для 
создания соборной культуры вне политичес-
кого влияния России. 

В тот же период большой вклад в утвер-
ждение украинского как равноправного с 
европейскими языка внес историк и обще-
ственный деятель М. П. Драгоманов (1841-
1895). Во второй пол. 70-х гг. XIX в. он начал 
издание в типографии Женевы сборников 
«Громада» – первого украиноязычного об-
щественно-политического периодического 
издания российской Украины. Ряд членов 
«Старой громады», к примеру А.Ф.Кистя-
ковский, сомневались в целесообразности 
украинского языка для «Громады», опасаясь, 
что в этом случае издание не будет пользо-
ваться широкой поддержкой. Вот что он пи-
сал в своем дневнике: «Уже по одному этому 
(издаваясь на украинском – И. Г.) журнал бу-
дет иметь самую узкую программу и самый 
ограниченный круг читателей. Между тем как 
стань Драгоманов на точку зрения общерус-
скую, начни издавать газету или журнал на 
общерусском языке, станет издание органом 
вопросов общерусской общественности»5. 
На самом деле, благодаря М. Драгоманову, 
который сделал выбор в пользу украинского 
языка, украинский вопрос вышел на между-
народную арену.
3 Записка В. Антоновича в справі обмежень україн-
ської мови (передрук з «Записок УНТ». 1908. Кн. 3. С. 
33-39 // Син України… Т. 2. С. 88.
4 Кістяківський О. Щоденник. К., 1994. Т. 2 (1880–
1885). С. 395.
5 Там же. Т. 1 (1874–1879). С. 264.
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М. Драгоманов также существенно по-
влиял на украинских социалистов. Под его 
руководством начал научные исследования 
по экономике Сергей Подолинский, разверну-
ли публицистическую деятельность писатели 
и общественные деятели Иван Франко, Остап 
Терлецкий, Михал Павлик. Вообще именно в 
конце XIX в. появилось украинское социалис-
тическое движение, идеологом которого стал 
М. Драгоманов и галицкие социалисты Семен 
Витык, Николай Ганкевич и др.

Украинский политический этап нацио-
нально-освободительного движения (90-е гг. 
XIX в.) покончил с языковым дуализмом – в 
литературе и общественной украинская эли-
та использовала прежде всего украинский 
язык. Как следствие начала формироваться 
литературная научная и публицистическая 
речь. Большое влияние на российскую Украи-
ну оказала Галиция, где с 1893 г. украинский 
язык в правописании E.Желеховского стал 
одним из официальных языков Австро-Вен-
грии. В российской Украине литературный 
украинский язык в сфере науки, публицисти-
ки внедряло молодое поколение «Старой 
громады», которые в 1896 г. объединились 
вокруг издательства» «Вiк» («Время). 

В 90-е гг. ХХ в. в общественную жиз-
нь российской Украины включились многие 
деятели, для которых украинская речь была 
языком повседневного общения – лингвист 
Борис Гринченко, писатель Василий Дома-
ницкий, публицист Сергей Ефремов и др. 
Внедрение украинского языка в сферу науки 
и публицистики укрепило его статус и в целом 
способствовало дальнейшему культурному 
обособлению Украины. Трудно переоценить 
роль в этом процессе М. С.Грушевского, ко-
торый все свои труды писал по-украински, а с 
1894 г. в качестве председателя Научного об-
щества им. Т. Шевченко во Львове приобщал 
молодое поколение российских украинцев 
к научной и публицистической работе. Меж-
ду ним и «вековцами» был налажен контакт, 
и еще до 1905 г. – Первой русской револю-
ции – была проделана широкомасштабная 
работа по изданию общественно-политиче-
ской периодики в Приднепровье. Украинские 
публицисты и писатели активно печатались в 

львовских изданиях: журналах «Зоря», «Жит-
тя і слово» («Жизнь и слово»), «Літератур-
но-науковий вісник» («Литературно-научный 
вестник»). После революции 1905 г. Валуевс-
кий и Эмский указы были отменены, и в рос-
сийской Украине можна было печатать сочи-
нения на украинском. 

Вообще последствия революции 1905 г. 
оказались благотворными для Украины. Если 
в к. ХІХ в. – нач. ХХ в. о развитии украинского 
языка заботились либерально-центристские 
силы – Всеукраинская организация1, Обще-
ства украинских прогрессистов (ТУП)2, Ра-
дикально-демократическая партия3, то уже 
после 1905 г. и появления брошюры «Само-
стійна Україна» («Независимая Украина») 
Н. Михновского украинский язык получил по-
ддержку со стороны украинских марксистов, 
прежде всего социал-демократов.

2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕСТВЕ

Однако внедрить украинский язык в обще-
ственно-культурную жизнь было чрезвычай-
но сложно. Этому противодействовало цар-
ское правительство, не готовым оказалось и 
само общество. Национальная самоиденти-
фикация вовсе не совпадала с применением 
украинского языка в сфере культурной жиз-
ни. Что касается использования украинского 
языка интеллигенцией, то сер. XIX в. была тем 
рубежом, который знаменовал резкое вытес-
нение родного языка за пределы городов. 
Индустриализация в целом способствовало 

1 Всеукраинская организация или ЗУБДО (общеу-
краинская беспартийная демокартическая органи-
зация) возникла в 1897 г. в Киеве как продолжение 
Киевской громады Ее лидерами были В. А. Антоно-
вич, А. Я. Конисский и Н. В. Лысенко. Старая громада 
к этому ушла с политической сцены, занимаясь чисто 
культурными вопросами..
2 Товарыство украинских поступовцев (ТУП) возникло 
после поражения Первой русской революции в 1908 г. 
Оно заменило собой ЗУБДО. Исполняло функции 
надпартийной координации усилий всех украинских 
партий для решения украинского вопроса в России. 
Во главе стояли М. Грушевский, С. Ефремов, Е. Чи-
каленко. Просуществовало до революции 1917 года.
3 Радикально-демократическая партия возникла в 
1905-1906 гг. как первая центристская партия либе-
ральной украинской интеллигенции. Во главе ее сто-
яли С. Ефремов, Б. Гринченко, Е. Чикаленко.
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русификации городов Украины. Там же, где 
продолжало доминировать традиционное 
аграрное общество, украинский язык еще 
и во второй половине XIX в. еще сохранял 
свои позиции и даже влиял на другие этносы 
края. Так, например, украинский обществен-
ный деятель и соратник М.С, Грушевского 
Е. Х. Чикаленко (1861-1929), который провел 
детство в Перешорах, на севере Херсонской 
губернии (современная Одесская область) 
вспоминал, что еще в 60-е гг. XIX в., местные 
паны-землевладельцы, потомки молдавских 
переселенцев, говорили на чистом украин-
ском языке, а по-молдавски – лишь старые 
паны и особенно старухи. «Только времена-
ми, – писал Е. Чикаленко, – зятья чужестран-
цы, которые стали «приймаками» (приемы-
шами – И.Г.), привносили искалеченный мос-
ковский язык и вообще другую атмосферу в 
патриархальную жизнь перешорских панов, 
но таких все не любили»1. 

Сходная ситуация складывалась и в ре-
гионах Правобережной Украины в к. 70-х – 
нач. 80-х гг. Так, уже упомянутый украинский 
публицист С. А. Ефремов отмечал, что на 
юге Звенигородщины (теперь Черкасская об-
ласть) польские мелкоземельные помещики 
села Пальчик говорили с крестьянами-сосе-
дями исключительно на украинском языке. По 
его словам, «официальная система вражды и 
ненависти терпела крах там внизу, на земле, 
если панство не сочеталось с господством»2. 

 Внешние атрибуты городской культуры 
позволяли этому панству хотя бы с виду от-
личаться от соседа-мужика и, как им каза-
лось, подняться на более высокую ступень 
культурного развития. Напротив, «мужик, 
возвращаясь из москалей (русской армии. – 
И. Г.), складывал мундир в сундук на память 
либо до какой-нибудь оказии, надевал свитку 
и через какой-то месяц из его разговора уже и 
не видно, что его переехала своим казармен-
ным колесом русская культура»3. 

В деревне именно высшая прослойка в 
наибольшей степени подвергалась русифи-
1 Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). Нью-Йорк, 
1955. С. 160.
2 Єфремов С. Про дні минулі// Молода нація. 2002. 
№ 1 (22). С. 153.
3 Там же. С. 151.

кации. В городе, наоборот, именно крестьяне 
старались поскорее избавиться от «провин-
циализмов» и стать в уровень с «высшей» го-
родской русской культурой. Евгений Харлам-
пиевич Чикаленко, который обучался в Ели-
саветградском реальном училище в 70-е гг. 
XIX в., вспоминал впоследствии, что «мень-
ше всего говорили по-украински и меньше 
всего интересовались украинским движе-
нием крестьянские парни, они одни стесня-
лись родного языка и не признавались в нем, 
желая поскорее избавиться от этого клейма – 
«мужицтва»»4. 

Самым мощным источником русифика-
ции была русская школа. Именно там молодой 
человек вынужден был общаться по-русски и 
в конечном итоге забывал родной украинский 
язык и даже стыдился говорить на нем. При-
чем этот нивелирующий пресс больше всего 
ощущался в государственных классических 
гимназиях, в меньшей мере – в реальных 
школах и духовных училищах и семинариях, 
а также в коммерческих школах. Так, Е. Чи-
каленко вспоминал, что в Елисаветградском 
училище ученики не подвергались гонениям 
за разговоры между собой по-украински, как 
это делалось в государственных гимназиях. 
Даже наоборот: к примеру, учителя ботани-
ки, называя растения по-латыни, приводили 
соответствующие украинские названия, а на 
уроках русской словесности преподаватель 
учил, как различать, где писать в словах «е», 
а где – «ять»: когда в «малорусском» языке 
слышится «і», тогда в таком слове по-русски 
надо писать «ять»5.

Духовная школа на Украине была ближе 
к украинской языковой и ментальной стихии. 
Лидировал в этом отношении подольский ре-
гион, где в семьях сельских священников про-
цветали украинские язык и культура. В своих 
мемуарах о Каменец-Подольской гимназии 
80-х гг. XIX в. Александр Лотоцкий писал, что, 
хотя русский и был единственным официаль-
ным языком, в живом общении господствовал 
украинский. Только два семинариста на пару 
сотен старшеклассников, – вспоминал писа-
тель, – по принципиальным мотивам взяли 

4 Чикаленко Є. Спогади. С. 87.
5 Там же. С. 86.
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моду использовать в разговорах русский язык. 
Использование украинского языка в частных 
разговорах было настолько естественным, 
что если у кого-либо проскальзывало русское 
слово, это сразу вызывало у собеседников 
иронические реплики. Все преподаватели и 
ученики всю жизнь проживали в селах среди 
крестьян, и другим языком, кроме украинско-
го не пользовались. Точно так же и священни-
ки с крестьянами говорили преимущественно 
по-украински, разве что проповеди с амвона 
произносились по-русски, так как учебники 
гомилетики давали образцы лишь русско-
язычных проповедей1. 

В высшей духовной школе Украины – 
Киевской духовной академии – ситуация 
была уже несколько другой. Там учились не 
только представители украинских сел и горо-
дов: около половины учеников были выпус-
книками русских средних духовных учрежде-
ний, выходцы и выпускники из Костромской, 
Владимирской, Ярославской губерний. Про-
фессура и ректор старались проводить обу-
чение в централизаторском духе. Потому 
в стенах Киевской духовной академии, как 
считал А. Лотоцкий, ощущался языково-на-
циональный украинско-русский антагонизм. 
Когда русский студент слышал украинскую 
речь и не понимал значения слов, он часто в 
вступал в спор и настаивал на необходимос-
ти общаться на «общепонятном», «обще-
русском языке». Такие дебаты становились 
поводом для экскурсов в историю украин-
ско-русских отношений. Популярными те-
мами были Переяславская рада 1654 г., 
вопросы о воссоединение или присоедине-
нии Украины, о роли Ивана Мазепы и Пол-
тавской битвы 1709 г. и подобные моменты. 
А. Лотоцкий пишет, что в таких спорах на 
украинскую сторону становились часто и те 
«самоотверженные малороссы»2, которые 
были на хорошем счету у академического 
начальства, «искусственно укрощенное на-
циональное чувство оживало от грубого при-
1 Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 1. С. 35.
2 «Самоотверженные малороссы» – так украинцы на-
смешливо называли тех людей украинского происхо-
ждения, которые забывали свои корни, переходили 
на русский язык общения и становились «политиче-
скими россиянами».

косновения национальной нетерпимости и 
зоологических аппетитов»3. 

Украинская речь в устах образованного 
интеллигентного человека воспринималась 
как нечто странное и обращала на себя вни-
мание окружающей публики. Галичане во 
второй половине ХІХ в. уже имели хотя и 
небольшую, но украиноязычную европейс-
кого типа интеллигенцию. Они обучались в 
университетах Австро-Венгрии, – так, боль-
шая студенческая громада существовала в 
Венском университете, который заканчивал и 
классик украинской литературы и науки Иван 
Франко4. Довольно много украинцев Галиции 
работали в сфере юриспруденции – адвока-
тами и нотариусами и в сфере медицины – 
врачами. Семьи священников, принадлежав-
ших греко-католической церкви, были глав-
ным источником для формирование кадров 
интеллигенции. Некоторые украинцы делали 
значительную политическую карьеру, рабо-
тая в Галицком краевом сейме и австрийском 
парламенте, становились сенаторами5. При 
этом они не утрачивали свою языковую и на-
циональную идентичность и не растворялись 
в австрийской и польской нациях. Жители 
Приднепровья этим еще не могли похвалить-
ся. Если украинец делал там политическую 
или чиновничью карьеру, он переставал быть 
украинцем и становился политическим рус-
ским. Морской офицер австрийского флота 
Ярослав Окуневский, представитель извест-
ной семьи львовских украинских аристокра-
тов, побывав в 70-е гг. XIX в. в с. Каменка на 
Днестре в Подольской губернии, на границе 

3 Там же. С. 108.
4 Иван Яковлевич отучился во Львовском универси-
тете, но его не закончил, а полное высшее образова-
ние с защитой доктората получил в Вене. См.: Грицак 
Я. Пророк у своїй вітчизні. К., 2006. С.158
5 См.: Макарчук С. А. Этносоциальное развитие и на-
циональные отношения на западно-украинских зем-
лях в период империализма. Львов, 1983. Вообще по 
характеру экономической деятельности 77% населе-
ния Галичины было связано с сельским хозяйством 
(земледелие, животноводство, лесное хазяйство), 
9% – разного рода ремеслами, 8 % – с торговлей, 
6% были представителями вольных профессий, слу-
жили в государственных и общественных институци-
ях. См.: Ястребовъ Н. В. Галиція наканунђ Великой 
Войны 1914 года. Съ картой Галиціи и Буковины съ 
Угорской Русью. Петроградъ, 1915. С. 40
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с Австро-Венгерской империей, пишет о том 
впечатлении, которое его украинская речь 
произвела на местных «батюшек»: чуде-
са – говорит по-украински, «хоть на хохла 
не похож». Но, услышав украинскую речь из 
уст интеллигентного человека, они сразу же 
продемонстрировали свои национальные 
чувства, мол, и они украинцы, «но только 
правительство не пускает»1. В Украине свя-
щенников называли «пан-отець». Не все 
священники говорили по-украински, а если 
и говорили, то не литературным языком а 
крестьянским суржиком. Литературный язык 
был привилегией государственных наций – 
поляков и русских. Поэтому когда культурно-
го вида человек говорил по-украински, то это 
вызывало удивление. К термину же «хохол» 
сами украинцы привыкали как к обыденному 
определению украинца.

Отношение к украинскому языку в город-
ской среде менялись на глазах. Еще в 60-70-
е гг. XIX в. небольшие города были сплошь 
украиноязычными, то через 30-40 лет уже по-
чти на сто процентов русскоязычными. В сво-
ем «Дневнике» Е. Чикаленко приводит один 
любопытный эпизод. Брат известного обще-
ственного деятеля и известного лингвиста 
М. Комара (Уманца) А. Ф. Комаров в беседе 
пожаловался Е. Чикаленко, что в Алексан-
дровске (нынешнее Запорожье) в нач. 70-х гг. 
XIX в. все мещане, чиновники и все населе-
ние еще говорили по-украински, а уже в нач. 
ХХ в. город настолько обрусел, что почти не 
услышишь родной украинской речи2. Некий 
невольный слушатель беседы вмешался в 
разговор со словами: «А разве он (А. Ф. Ко-
маров – И. Г.) не знает, что тогда все говорили 
на своем языке, потому что другого не зна-
ли, они были темные, а теперь те несколько 
душ, которые говорят по-своему, говорят уже 
сознательно, а один сознательный ценнее, 
чем тысячи темных»3. 

Сам Е. Чикаленко вспоминал свои мо-
лодые годы и уездный город Ананьев на се-
вере Херсонской губернии (нынешняя Одес-

1 Окуневський Я. Листи з чужини. К, 2009. С. 416.
2 Чикаленко Є. Щоденник. К., 2004. Т. 1 (1907–1917). 
С. 281.
3 Там же. С. 282 (запись от 8 июня 1913 г.).

ская область). Там в нач. 90-х гг. XIX в. нельзя 
было услышать московскую речь. «Чино-
вники говорили между собой по-украински; 
мещане, переселенцы из Полтавщины, так 
называемые заднепрянцы, говорили чистым 
украинским языком, а мещане, переселенцы 
из Молдовы, говорили по-молдавски; евреи, 
которых большинство в Ананьеве, кроме 
своего жаргона, говорили и по-украински, и 
по-молдавски». К 1913 г. «еще только меща-
не говорят между собой по-своему, а евреи и 
чиновники уже все говорят по-московски или, 
лучше сказать, русским жаргоном»4. 

Созданное государством представле-
ние о едином «русском» народе, неумоли-
мо влияло на подсознательные ориентиры 
людей. А. Лотоцкий вспоминал еще один 
интересный разговор, который состоялся на 
рубеже ХХ в. между режиссером театра ко-
рифеев Николаем Садовским и театроведом 
и общественным деятелем Иваном Стешен-
ко. Чтобы потрафить вкусам «галерки», ак-
теры говорили на исковерканном украинском 
языке. И. Стешенко по поручению молодых 
украинцев встретился с руководством театра 
и просил обратить внимание артистов на то, 
как они используют украинскую речь. На это 
М. Садовский заметил: «А разве Вы на улице 
говорите по-украински»?

«Разумеется, – ответил Иван Матвее-
вич. – Нигде и никогда иначе, чем по-украин-
ски, не говорим».

«Так будете в Сибири!» – яростно взор-
вался Садовский. 

«Но до сих пор в Сибирь за это не попа-
ли, так, может, и не попадем»5. 

В целом почти до последней четверти 
ХІХ в. украинский язык не был языком посто-
янного общения культурной элиты. А неко-
торые деятели даже «самостийницкого» на-
правления толком не знали украинского, поль-
зуясь главным образом русским. А. Лотоцкий 
вспоминал, как бывший активист украинского 
движения из Елисаветграда М., услышав, 
что писатель постоянно говорит с известным 
деятелем громады, поэтом М. С. Кононенко 
по-украински, спросил: «Неужели Вы всегда 

4 Там же. С. 281–282.
5 Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 1. С. 254.
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говорите межу собой по-украински?» «Да, – 
ответил М Кононенко, – даже не знаю, гово-
рит ли вообще Александр Игнатьевич [Лото-
цкий] по-русски, ведь нам по-русски разгова-
ривать еще никогда не приходилось»1.

Успех украинизации во многом зависел 
и от личного опыта общения на украинском 
языке, и от того, в какой мере это использо-
вание украинского языка было осознанным. 
Так, Е. Чикаленко всегда – и в обществе 
помещиков, и обществе крестьян говорил 
исключительно на родном наречии. Поэтому 
и в Перешорах крестьяне и паны не пытались 
ни с кем в разговоре использовать исковер-
канный русский язык. В ответ на чужие на-
смешки, мол, крестьяне говорят «по-хохла-
цки», у них всегда был наготове неотразимый 
аргумент, – пример пана Чикаленко, который 
знает разные языки, но и с детьми, и с чужи-
ми всегда говорит по-украински. Евгений Чи-
каленко подчеркивал, что никогда и никого не 
заставлял говорить по-украински, а использо-
вал лишь личный пример, при этом старался 
говорить языком литературным2. 

Приобретя на рубеже веков новое име-
ние в Кононовке на Полтавщине, Е.Чикален-
ко таким точно таким же способом продолжал 
влиять на национальное сознание крестьян. 
Поначалу реакция крестьян была насторо-
женной: их удивляла господская «блажь»; 
они считали, что пан унижает себя, стараясь 
говорить «по-деревенски», и потому пыта-
лись отвечать ему на чистом русском языке. 
Но видя, что «господин» говорит так со всеми, 
они проникались уважением к своему языку. 
Таким способом Чикаленко удавалось влиять 
и на местных учителей в Кононовке. Те, бывая 
в гостях у писателя и видя его пример, пере-
ставали стесняться украинского языка, начи-
нали читать газету «Рада» и брать украинские 
книги из его библиотеки – со временем они 
становились сознательными украинцами.3 

Принципиальное использование украин-
ской речи привлекало к себе внимание людей 
других национальностей, так же боровшихся 
за политическую независимость. Так, Е. Чи-

1 Там же. С. 241–242.
2 Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). С. 170.
3 Там же. С. 265

каленко вспоминает в своем «Дневнике» о 
латышском инженере Земеле, работавшем 
в его имении в годы Первой мировой войны. 
Проработав несколько лет в Украине, Земель 
не встречал господ, говоривших в семьях по-у-
краински и был убежден, что по-украински го-
ворт только крестьяне Поведение Е. Чикален-
ко вызывало у него энтузиазм и напомнило об 
опыте своего народа: первая газета на латыш-
ском языке начала выходить в Лавтии в 80-е 
гг. XIX в., еще при Александре ІІІ, и благодаря 
ее влиянию сначала интеллигенция, а со вре-
менем и мещанство в повседневном общении 
перешли на родной латышский язык4. 

Если в Австро-Венгрии и интеллигенция, 
и крестьянство привыкли к использованию 
украинской речи в публичной речи – она зву-
чала с трибун галицкого сейма и австрийс-
кого парламента и пр., – то в подроссийской 
Украине такие факты были скорее исклю-
чением из правил. Украинские крестьяне 
Западной Украины, не говоря уже об интел-
лигенции, еще с 60-х гг. XIX в. ставали чле-
нами сейма и парламента и выступали там 
с трибуны на украинском языке. Ситуация в 
России начала меняться только после рево-
люции 1905 года и отмены Валуевского указа 
1876 г. Так, например, на заседаниях Госу-
дарственной Думы зажиточный крестьянин 
из Полтавщины Николай Онацкий, принадле-
жавший к Украинской демократической пар-
тии, выступал на украинском языке. Речи на 
украинском языке произносил в Думе и депу-
тат из Киевщины . Аркадий Грабовецкий5.

Украинская молодежь социал-демокра-
тических воззрений, которая училась в годы 
перед Первой мировой войной в Киеве и рос-
сийских столицах, воспринимала уже незна-
ние и неупотребление украинской речи в пуб-
личной деятельности как рецидив «малорос-
сийства»6 и поднимала на смех общественных 
4 Чикаленко Є. Щоденник. Т. 1(1907–1917). – С. 353.
5 Лотоцький О. Сторінки минулого. Варшава, 1934. – 
Ч. 3. – С. 49.
6 В украинской общественной мысли и публицисти-
ке «малороссами» называли тех украинцев, которые 
придерживались взгляда о существовании «триеди-
ного русского народа» и не признавали права украин-
цев на политическую обособленность. «Малороссы» 
рассматривались как антиподы украинцев, обладав-
ших украинским политическим сознанием.
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деятелей, выступавших перед публикой 
по-русски. Когда сын известного украинского 
деятеля-шестидесятника, певец Иван Алек-
сеевич Алчевский в годы Первой мировой 
войны спел русский романс в украинском 
лазарете Петербурга, украинские студенты 
начали протестовать и кричать: «Позор, Ал-
чевский!». Вот другой пример. Сын автора 
«Ще не вмерла Україна» Михаил Чубинский 
на собрании украинских социал-демокртов 
в 1914 г. выступал по-русски. Л. Струтинская 
высказала ему свой упрек, – по ее мнению, 
нужно было говорить по-украински. С этим 
докладчик вполне согласился, но, не владея 
хорошо украинским, говорил по привычке на 
«общепонятном» русском, поскольку не хотел 
калечить благозвучный язык предков. Однако 
замечание подействовало на других доклад-
чиков, и они, тоже не зная толком украинско-
го, выступали, хоть и с ошибками, все-таки на 
родном языке1. 

Украинская революция 1917-1921 годов2 
позволила многим из представителей мо-
лодого поколения, перед революцией гово-
ривших по-русски, сделать выбор в пользу 
украинского. Так, в своих мемуарах А. Лото-
цкий упоминает сына крестьянина из родно-
го села Белоусовки на Подолье – Дорофея 
Мукомелы, который до 1914 г. », к огорчению 
отца, говорил только «по-московски». Но 
в 1917 г. молодой человек стал офицером 
украинской армии и перешел на украинский 
язык, и в связи с этим по просьбе отца нанес 
визит Лотоцкому в его киевском доме3. 

«Язык» и «нация» понятия связанные и 
взаимозависимые, но эта взаимосвязь не яв-
ляется жестко детерминированной. Поэтому 
абсолютно прав был украинский обществен-
ный и политический деятель Дмитрий Доро-
шенко (1882-1951), который на замечание од-
ной галичанки по поводу незнания многими 
украинцами литературного языка, что якобы 
свидетельствовало об отсутствии у них на-
ционального чувства, приводил пример сво-

1 Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч.2. С. 125.
2 Так в украинской историографии обозначается пе-
риод борьбы за независимость и война с «красным» 
и «белым» террором в 1917 – 1921 гг.
3 Лотоцький О. Указ. соч. Ч.1. С. 91.

его отца, большого национального патриота, 
но не говорившего по-украински4. 

3. УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК 
И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО

Новая украинская литература начина-
ет развиваться в сер. ХІХ в. Ее позиции не 
были прочными. Русская интеллигенция как 
в коренной России так и в украинских горо-
дах полагала, что за счет украинцев нужно 
было прежде всего пополнять кадры русских 
писателей и расширить аудиторию читателей 
русской литературы. Власть и общественное 
мнение также не одобряли попыток созда-
ния национальной украинской литературы. 
Об этом писал Иван Франко в своей статье 
«Сухой пень»: «Дело украинского слова, его 
развития чуждо великорусскому обществу; 
…это общество тоже ослеплено своим госу-
дарственным положением, в делах государ-
ственных думает, за исключением немногих, 
высоких умом и сердцем (единиц), точно 
так же, как бюрократ»5. «Высокими умами» 
И. Франко считал тех выдающихся русских 
прогрессивных ученых, которые тогда под-
держали украинцев. Назовем только А. Ша-
хматова, Ф. Корша, А. Лаппо-Данилевского, 
Н. Кареева и др. Статья «Сухой пень» была 
написана в 1905 г., накануне отмены Емского 
указа 1876 г. В годы революции 1905-1907 гг. в 
киевском архиве была найдена записка киевс-
кого генерал-губернатора Дондукова-Корса-
кова, который не считал оправданным же-
сткие меры царя против украинского слова. 
В к. 70-х гг. XIX в. к нему обращались власти 
Петербурга за разъяснениями, касающимися 
реакции общества на указ 1876 г., и, как по-
лагал Иван Франко, некоторые послабления в 
украинском вопросе в на. 80-х гг. могли быть 
связаны с этими обстоятельствами. Прошло 
30 лет, а ситуация мало изменилась. 

Как уже говорилось, объективно идея су-
ществования отдельного украинского языка и 

4 Приймак Т., Заворотна Н. Листування Д. Дорошен-
ка з Доріс Яндою // Український історик. 2006. Ч. 1-3 
(169-171). С. 224-225.
5 Франко І. Сухий пень // Франко І. Мозаїка: Із тво-
рів, що не ввійшли до зібр. творів у 50 т. Львів, 2001. 
С. 279.
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литературы была связана с идеей политиче-
ской самостоятельности, и потому российская 
бюрократия и даже часть российского обще-
ства стремились не допустить культурного 
обособления Украины, видя в существовании 
отдельного украинского литературного языка 
угрозу для политической целостности Рос-
сийской империи. Взаимопонимание между 
обществом и чиновниками демонстрирует 
анонимный донос неизвестного «доброжела-
теля», поборника государственного единства, 
шефу жандармов В. Долгорукому в феврале 
1863 г., в котором он писал: «Затея этих рево-
люционеров, теперь довольно невинная, рас-
считывает на слишком широкие результаты, – 
начав обособление языка, она метит на отде-
ление Малой России от Великой и федерацию 
с Польшей … Если нам удастся (мыслят эти 
люди – И. Г.) выхлопотать перевод св. Писания 
на полупольское наречие малоруссов, дело 
наше будет выиграно; затея наша, на первый 
взгляд, невинна и даже благородна, авось по-
ймаются! Там уже к этому крепкому камню не-
трудно будет пристроить обособление языка, 
потом жизни, потом национальности»1. 

Украинофильство могло существенно по-
вредить карьере украинцев, состоявших на 
государственной службе. На службе такие 
украинцы часто демонстративно говорили 
по-русски, маскируя таким образом свое про-
исхождение и интерес к украинской культуре. 
А. Лотоцкий вспоминал, как известный украин-
ский этнограф, собиратель сказок, брат писа-
теля Панаса Мирного Иван Рудченко, служа в 
Казенной палате в Киеве, опасался разговари-
вать на службе по-украински. Когда Александр 
Игнатьевич, находясь вместе с И. Рудченко 
на работе в пустом помещении, обратился к 
нему по-украински, тот, чрезвчайно смущен-
ный, «оглянулся пугливо по сторонам, не слы-
шит ли кто-нибудь, а после очень оживился, 
начал рассказывать, также по-украински, о 
своих планах относительно этнографического 
материала, который был у него очень богатый 
и многочисленный – «целый сундук»»2. 

По-украински говорил и вел переписку 
известный историк-археограф, член «Ста-

1 Мияковский В. Киевская громада… С. 54–55.
2 Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 2. С. 452.

рой громады», ученик В. Антоновича Орест 
Левицкий. Но в 1885 г с ним произошел не-
приятный инцидент: накануне приезда в Киев 
императора Александра ІІІ историку нанес 
визит полицмейстер, и Орест Иванович не-
ожиданно для себя узнал, что находится под 
«негласным надзором» и должен на время 
пребывания царя оставить город. Это спрово-
цировало у него нервный срыв: он запретил 
своим близким писать ему письма на украин-
ском, вышел из «Старой громады», стал по-
двергаться радиации страха. В письме к сво-
ему тестю В. Яценко он писал, что ожидает 
увольнения с должности учителя гимназии 
и ссылки в глушь. Страшась кары за своё 
украинофильство, он перестал заниматься 
своими исследованиями по этнографии и до 
1905 г. целиком погрузился в публикацию ар-
хивных документов3. Его украинофильство 
и покровительство В. Антоновича помешали 
историку занять в 70-е годы XIX в. профес-
сорскую должность в Киевском университете. 
Беспокойство по поводу своей судьбы застав-
ляло его уже и после революции 1905 г. не 
подписывать настоящим именем свои статьи 
в журналах «Записки Українського Наукового 
Товариства», «Літературно-науковом вісник» 
и «Україні». Для местной пророссийской ин-
теллигенции Киева, эти издания были «мазе-
пинскими», и тех, кто в них печатался, рас-
сматривали как «мазепинцев». 

Публичные надписи и вывески на украин-
ском в XIX в. были строго запрещены. Когда 
в 1899 г. украинские круги Киева и других го-
родов Российской империи на собранные 
деньги собирались ставить памятник И. Кот-
ляревскому, то планировалась деловая над-
пись: «Збудовано цей пам’ятник 1899 року 
західом Полтавської городскої думи, коштом 
земляків і прихильників рідної мови» («Этот 
памятник воздвигнут в 1899 г. усилиями го-
родской думы Полтавы, на средства соотече-
ственников и поборников родного языка»). От 
полтавского губернатора комитету по соору-
жению памятника пришло письмо, в котором 
сообщалось, что «помещение на памятнике 

3 Василенко М. Академік Орест Іванович Левицький// 
Василенко М. Вибрані твори: У 3 т. К., 2006. Т. 2. 
С.191.
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надписи на малороссийском языке министр 
внутренних дел признал неудобным, находя, 
впрочем, возможным допустить надпись этого 
содержания на языке русском». Цитаты на па-
мятнике из произведений поэта должны были 
подаваться в «общерусском правописании», 
которое украинцы называли «ярыжкой»1. 

Даже после отмены запрета на украин-
ское слово в 1905 г. в обществе сохранялась 
инерция его отторжения. В 1908 г. Украин-
ское научное общество2 отмечало 45-летний 
юбилей научной деятельности известного 
украинского лингвиста П. И. Житецкого и ре-
шило отправить поздравление по телеграфу 
на украинском языке. Но телеграмма на почте 
не была принята, хотя телеграммы на поль-
ском языке в Киеве свободно отправлялись. 
Польский язык, в отличие от украинского, на 
уровне масоового сознание русского населе-
ния воспринимался как отдельный язык. 

Доминирование русского языка и куль-
туры приводили к тому, что украинцы пред-
почитали не говорить на родном языке. Е. 
Чикаленко вспоминал, как в начале ХХ в. 
учительница его детей стеснялась говорить 
по-украински, хотя все в его доме общались 
на этом языке. Не помогли даже продолжи-
тельные беседы Евгения Харлампиевича о 
том, что когда-то вся интеллигенция говори-
ла по-украински. (Он имел в виду, что в ХУІІ – 
ХУІІІ вв. разговорным языком С.Яворского, 
И.Мазепы, Ф.Прокоповича, Дмитрия Ростовс-
кого и др. был украинский). «Но в школе ей 
так запудрили мозги, – писал Евгений Чика-
ленко, – что она украинский язык считала 
чем-то таким мерзким и низким, что интелли-
гентному человеку стыдно говорить на нем». 
Примечательно, что отец этой учительницы, 
простой крестьянин, говорил на украинском 3. 

Использование украинского языка пред-
ставителями народа могло бы дать веский 
аргумент в пользу беспрепятственного раз-

1 Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 2. С. 277. Такое 
правописание получило название «ярыжки», так как 
звук і украинского языка передавался через «ер» – 
твердый знак.
2 Украинское научное товарищество (УНТ в Киеве) 
было основано в Киеве в 1907 г. М.Грушевским, В.На-
уменко и др.
3 Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). С. 199.

вития украинского языка и литературы. Но 
отсутствие украинской школы, прессы, куль-
турной среды общения приводили к суще-
ственному разрыву в восприятии украинского 
литературного языка интеллигенцией, кото-
рая его культивировала, и простыми людьми. 
Русское общественное мнение часто интер-
претировала это явление как нежелание на-
рода говорить на искусственном языке украи-
нофилов. Между тем применительно к нача-
лу ХХ в. можно отметить немало фактов по-
зитивного отношения народа к новой украин-
ской литературе. В. Короленко впервые 
серьезно поверил в будущее украинского, 
когда, приехав жить в Полтаву, услышал, как 
его соседи говорят между собой на книжном 
литературном языке, который отличался от 
разговорного полтавского. Как выяснилось, 
мещане читали газету «Рада» и сознатель-
но употребляли литературный язык. Между 
местными украинцами и В. Короленко состо-
ялся следующий диалог: 

– Вы же прекрасно знаете русский язык, 
зачем же вы говорите между собой по-у-
краински? (Короленко)

– А вы, наверное, хорошо знаете фран-
цузский язык, зачем же вы говорите между 
собой по-русски? (Иван)

– Потому что это мой родной язык, я с 
детства говорю на нем и люблю его. 

– Так и мы: украинский язык – наш родной 
язык, мы на нем с детства говорим и любим его4.

Желание простого народа усваивать лите-
ратурный язык побудило В. Короленко к изу-
чению литературного украинского языка, хотя 
научиться писать на нем он уже не надеялся. 

Примечательно, что употребление 
украин цами родного языка воспринималось 
бюрократами как свидетельство политиче-
ской неблагонадежности его носителя. Ког-
да сына Е. Чикаленко Льва при пересечении 
границы Российской империи обыскивали 
полицейские (как социал-демократ считался 
политически неблагонадёжным), жандарм из 
«малороссов» перечитав украиноязычные 
письма к отцу, спросил: 

– А вы принадлежите, очевидно, к украин-
ской партии? 
4 Чикаленко Є. Щоденник. К., 2004. Т. 1. С. 221.
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– То есть вы хотите сказать, к украинской 
нации, – ответил Лев. 

– Нет, я тоже малоросс по национальнос-
ти, но я не разговариваю и не переписываюсь 
со своим отцом по-малорусски»1. 

Примечательно, что во времена Украин-
ской революции 1917-1921 гг. отношение 
к украинцам и их языку со стороны русских 
большевиков менялось по мере их продвиже-
ния по Украине. Так, например, во время вто-
рого наступления большевиков зимой 1918-
1919 гг. украинский язык, как отмечает в сво-
ем дневнике Е. Чикаленко, уже не вызывал 
такой негативной реакции, и Украина была 
признана «Федеративной украинской респу-
бликой». Во время третьего наступление на 
Украинскую Народную Республику в к. 1919 г. 
большевики даже были готовы провозгласить 
лозунг «Хай живе самостійна Україна!», так 
как убедились, что с помощью оружия они за-
владели украинской территорией2. 

 
4. ЯЗЫК В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
ДЕЯТЕЛЕЙ  НАЦИOНАЛЬНО-
ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Наши представления о безусловном 
языковом национализме деятелей украинс-
кого движения существенно преувеличены. 
Не только, как писал Р. Шпорлюк, профессор 
Гарвардского университета, директор Украин-
ского института, один из авторитенейших исс-
ледователей украинского национального дви-
жения второй половины ХХ в.3, произведения 
украинского национализма писались ими по-
началу по-русски, но и в повседневной жизни 
они чаще употребляли русский язык, который 
был для них родным. Только с 90-х гг. XIX в., 
когда начался политический этап украинского 
движения, употребление украинского языка в 
общении с окружающими стало принципом. 

Дело, видимо, в том, что украинская эли-
та до конца ХІХ в. воспринимала себя ин-
1 Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 2. С. 58–59.
2 Чикаленко Є. Щоденник 1919–1920. К.; Нью-Йорк, 
2005. С. 191–192.
3 Шпорлюк Р. Імперія та нації. З історичного досвіду 
України, Росії та Білорусі. К., 2000; Idem У пошуках 
майбутнього часу: Статті та есеї. К., 2010; Idem Укра-
їнське національне відродження // Україна. Наука і 
культура. К., 1991. Вип.25. С.159-16

тегральной частью общероссийской элиты, 
частью общероссийской интеллигенции, для 
которой русский язык был неким культурным 
кодом, объединившем все этносы России в 
одну политическую общность. 

Тарас Шевченко, писавший поэтические 
произведения по-украински, в переписке упо-
треблял украинский и русский языки, а прозу 
и свой дневник писал по-русски. Известный 
украинский общественный деятель и историк 
В. В. Дорошенко (1879-1963), специалист по 
творчеству Шевченко, объяснял выбор рус-
ского языка тем, что к сер. ХІХ в. украинская 
литература еще не успела выйти за пределы 
беллетристики. Хотя члены Кирилло-Мефо-
диевского братства и стремились превратить 
украинский язык в орудие науки и публицисти-
ки, но не успели на практике осуществить это4. 

Все члены этого общества в принципе 
знали украинский язык и, демонстрируя эти 
знания, использовали его в переписке. Но 
на самом деле можно говорить скорее об 
употреблении ими – для создания нацио-
нального колорита – отдельных украинских 
слов. П. Кулиш лишь иногда писал по-украин-
ски, – главным образом, когда обращался к 
галичанам. Своему другу Н. И. Костомарову 
он также писал письма по-русски. О раннем 
периоде знакомства с ним П. Кулиш писал: 
«Сам Николаша, как мы все, питомцы обще-
русских школ, вначале пренебрегал хохлатчи-
ною и думал на языке Пушкина»5. Изменение 
отношения к украинской речи произошло в 
к. 30-х.– нач. 40-х гг. XIX в., причем благодаря 
существенному влиянием первых этнографи-
ческих исследований М. А. Максимовича и 
изданием им фольклорных сборников «Ма-
лоросские песни» (1827) и «Украинские пе-
сни» (1834). К украинскому языку эти интел-
лектуалы стали обращаться под влиянием 
осознанного выбора. 

Украинские общественные деятели 
группировавшиеся в нач. 60-х гг. XIX в. в 
Петербурге вокруг первого украинского об-
щественно-политического журнала журнала 
4 Дорошенко В. Сторіччя Шевченкового «Щоденни-
ка»// Хроніка 2000. Зарубіжне шевченкознавство (з 
матеріалів УВАН). К., 2011. Вип. 4 (86). С. 249.
5 Кулиш П. Воспоминания о Николае Ивановиче Косто-
марове // Хроніка 2000.– К., 2009.– Вип. 78. – С. 208.
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«Основа» (Н. И. Костомаров, П. А. Кулиш, 
Т. Г. Шевченко и др.) общались между со-
бой также главным образом по-русски, чем 
вызывали удивление у тех русских, кто по-
падал на их заседания. Один из таких свиде-
телей Ф. Воропонов писал: «Чувствовалось, 
что большинство здесь – горячие привержен-
цы всего малороссийского; слышалось нема-
ло о праве, достоинстве и важном значении 
народного языка, но меня отчасти удивило, 
что при всем том говорящие мало им поль-
зовались. Даже в тесных кружках земляков 
речь шла, главным образом, на языке обще-
русском, литературном. Выдвигались среди 
бесед отдельные малорусские фразы, пого-
ворки, отрывки народных песен, иной начнет 
и разговор по-малорусски, а там опять сведут 
на общую русскую речь»1. Психологически 
причины такого русскоязычия вполне понят-
ны: первые украинофилы еще не оторвались 
от общероссийской интеллигенции, языком 
общения которой была русская речь. 

Первым языком, который В. Б. Анто-
нович усвоил в детстве, был французский, 
вторым – польский, на котором разговари-
вали в семье. В Киевском университете он 
общался в основном с полькой студенческой 
молодежью. Но в нач. 60-х гг. XIX в., став 
основателем хлопоманского движения, пе-
решел на украинский, хотя в личных контак-
тах с польскими украинофилами продолжал 
использовать польский. Но свои труды пу-
бликовал исключительно на русском языке, 
которым владел блестяще. По-украински 
В. Антонович писал мало. Это связано со 
стилистической неразработанностью украин-
ского языка и языковым несовершенством 
украинской публицистики.

На заседаниях Киевской Громады В. Ан-
тонович больше общался по-русски. «Го-
ворил Владимир Бонифатиевич, – писал 
его ученик Антон Синявский, – в частной и 
общественной жизни, как почти все украин-
ские деятели того времени, за некоторыми 
исключениями (М. Ф. Комаров, А. Я. Конис-
кий, В.  Н. Вовк-Карачевский, Е. Х. Чикаленко 

1 Воропонов Ф. Сорок лет тому назад: По личным 
воспоминаниям// Вестник Европы. 1904. Т. 3. № 6. С. 
757–772.

и др. – И. Г.). И, конечно, все украинские пи-
сатели, литераторы, таким «макаронизмом», 
который отразился и в [его] письмах»2. 

Частные лекции в своем доме и домах 
других членов «Киевской громады» В. Ан-
тонович читал по-украински. Свои воспоми-
нания он сначала писал, а потом диктовал 
по-украински. Однако фонетика его речи 
была, видимо, больше польской, чем украин-
ской. Вот что вспоминали его современни-
ки: «Вступительная лекция В. Б. Антоновича 
в 1870 г. оставила первое впечатление, что 
перед аудиторией «нерусский человек»… 
Произношение Владимира Бонифатиевича, 
отображавшее польско-украинское влияние, 
было такое, что его часто спрашивали во вре-
мя съездов, особенно в Москве – «Вы, веро-
ятно, из иностранцев?»»3 

В. Б. Антонович хорошо владел русским 
языком. Но, постоянно им пользуясь, он 
вместе с тем относился к русской литературе, 
а шире – к русскому культурному наследию в 
цивилизационном измерении очень скепти-
чески. В отличие от М. Драгоманова, который 
призывал читать и российский и австрийских 
украинцев читать прогрессивную русскую ли-
тературу, В.Антонович считал, что языковая 
близкость может произвести на украинца не-
гативное влияние в духовном отношении. Он 
считал, что лучше читать произведения клас-
сики на оригинальных европейских языках. 
Достижения европейской философской мыс-
ли и литературы В. Антонович считал более 
полезными для интеллектуального развития 
украинцев. Михаил Грушевский – ученик В.Ан-
тоновича, так писал про отношения Влади-
мира Бонифатиевича к русской литературе: 
«Русская же культура и литература, которая 
безраздельно господствовала над представ-
лениями и вкусами украинской интелигенции 
тех времен, не вызывала у него особенного 
уважения, и еще меньше симпатий. С первых 
шагов знакомства они предстали перед ним 
как атрибуты казенной обрусительной шко-
лы, и как таковые навсегда остались для 

2 Синявський А. З публіцистичної діяльності В. Б. Ан-
тоновича. Листування з М. Ф. Комаровим (1889 – 
1901 рр.) // Син України… Т. 2. С. 162.
3 Там же.
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него орудием украинского порабощения. Он 
считал, что русская литература, культивиро-
вавшаяся великороссийским помещичьем 
сословием, не способна дать ведущих идей 
такому демократическому, мужицкому обще-
ству, как украинское. «Что может украинский 
читатель взять с этих призведений, напи-
саннях помещиками, где выступают только 
графы и князья, а если люди без титулов, то 
с большими имениями… Психологическое 
самокопание русской литератури – кому нуж-
но?»1 В письме к М.Драгоманову от 8 сентя-
бря 1885 года, написанном на русском языке, 
В.Антонович так отзывался о преимуществах 
европейских литератур перед русской для 
украинцев: «Самый большой вред в культур-
ном отношении приносит украинской инте-
лигенции то, что она воспитывается исклю-
чительно на росийской литературе, вместо 
того, чтобы искать источника света в любой 
литературе западноевропейской; я старался 
доказывать, что российская литература тем 
вредна, что в огромной своей массе или су-
ждения и убеждения государственно центра-
листические, или дает самым дешевым ко-
штом обривки либеральных идей, отучает от 
самостоятельной выработки и приучает идеи 
менять, как дамские моды…»2.

Замечая негативное отношение русских 
либералов к украинскому вопросу, он по-
лагал, что лучше искать союзников среди 
украинофильствующей польской шляхты и 
землевладельцев Галичины, которые были 
заинтересованы в укреплении народовской 
парии Западной Украины. Наибольшие на-
дежды он полагал на развитие Народовской 
партии в австрийской Украине, а также на 
рост народного самосознание в Галичине, 
на которое активно работала западноукраин-
ская интеллигенция и местная греко-като-
лическая церков. В отличие от М. Драгома-
нова, В. Антонович не тешил себя илюзией 
что российская демократия может поддержат 
украинцев в борьбе за политическое обосо-
бление от России. В этом его убедили неод-

1 Грушевський М. З соціально-національних концеп-
цій Антоновича // Син України... Т. 1. С. 120.
2 Листування Володимира Антоновича з Михайлом 
Драгомановим // Ibid. Т. 2. С. 114.

нократные встречи с русскими либералами 
и радикалами еще в 60–70-е гг. XIX в. Он не 
называет конкретных имен, только отмечает, 
что не видит особенной разницы между ли-
бералами и революционерами в отношении 
к украинскому вопросу. В письме к М. Дра-
гоманову от 8 сентября 1885 г. он писал: 
«я плохо отличаю одну фракцию крайней 
левой от другой… все они, как мне кажутся 
огулом, – держиморды под красным знаме-
нем и столоначальники от революции». А все 
потому, что по мнению В. Антоновича они 
воспитывались на «казенно-петровской или 
централистически варяжской столичной ли-
тературе». В тоже время в области научной 
деятельности, В. Антонович поддерживал 
тесные контакты с российской научной обще-
ственностью, графиней П.Уваровой и графом 
С.Уваровым из Московского археологическо-
го общества, профессорами Московского и 
Петербургского университетов.

Что касается роли украинского языка 
в общественной жизни, то к этой проблеме 
В. Антонович относился, как и большинство 
его современников, индифферентно. При-
мечательно, что и сами права этого языка на 
официальное употребление он отстаивал на 
официальном языке Российской империи. 
Такова была тогдашняя действительность. 

В конце жизни В. Антонович разуверился 
в возможности того, что город в Украине заго-
ворит по-украински. Но больше, чем кто-либо 
из представителей его поколения, он осозна-
вал роль украинского языка как фактора соз-
дания нации. Он был первоклассным знато-
ком народной поэзии, которую горячо про-
пагандировал. Вместе с М. Драгомановым 
он в 1874 г. издал эпохальную для истории 
украинской науки и общественной мысли 
книгу «Исторические песни малорусского на-
рода». Он также много сделал для Научного 
общества им. Т. Шевченко (Наукового товари-
ства iменi Шевченка), основанного в 1873 г. во 
Львове с целью содействия развития украин-
ской культуры. Практически он преобразовал 
это общество из литературного в научное, 
заложив тем самым основы для развития 
национальной науки. Одной из последних 
работ В. Антоновича была «Записка в справі 
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обмежень української мови» (1905), которая 
готовила почву для появления официального 
документа об отмене запрета на украинское 
слово 1876 г. Как историк, профессор Киевс-
кого университета он отстаивал тезис о су-
ществовании отдельного украинского языка в 
прошлом и настоящем.

Но в целом представители украинофиль-
ского периода еще не относились к языку об-
щения как принципиальному моменту и кон-
тактировали в письмах в основном по-русски. 
Поэтому можно говорить, что именно идея 
соборной Украины была тем ключевым фак-
тором, который вынуждал украинцев Рос-
сийской империи принципиально поднимать 
языковой вопрос. 

Так, представители Громады считали 
своей первой задачей кодификацию украин-
ского языка и прежде создание словарей 
украинского языка. Так, результатом деятель-
ности Киевской громады стал четырехтом-
ный толковый словарь украинского языка под 
редакцией известного украинского списателя 
и специалиста по фольклору Бориса Грин-
ченко (1907-1909). Этот словарь был удосто-
ен золотой медали Петербургской академии 
наук. Члены Громады также собирали мате-
риал для географической и биографической 
энциклопедий Украины, публиковали архив-
ных документы по истории Украины и зани-
мались другой культурнической работой.

Первые ученики В. Антоновича, хотя и 
были русскоязычными, но при этом оста-
вались сторонниками украинской культур-
но-политической обособленности. Так, ли-
дер Одесской громады Леонид Смоленский 
практически никогда не говорил по-украин-
ски1. Уроженец Одессы, Смоленский был 
городским жителем и не имел опыта украин-
ского разговорного языка. Из Одессы он по-
чти не выезжал, если не считать обучения 
в университете св. Владимира и шутил, что 
является не украинцем, а «одесским меща-
нином». Вместе с тем именно он возглавил 
украинское национальное движение в Одес-
се. Примечательно, что Чикаленко сравнивал 

1 Правда, его воспитанник Е. Чикаленко слышал, как 
тот поет народные украинские песни . См.: Чикален-
ко Є. Спогади (1861–1907). К, 2011 С. 64.

его с лидером харьковской «Громады» – Дми-
трием Пильчиковым. По его мнению, оба они 
учили живым словом – говорили как библей-
ские пророки, убедительно, с вдохновением, 
и многих своих учеников сделали сознатель-
ными украинцами2. 

Оба они были представителями полити-
ческое крыла громадовцев и делали акцент 
на политической деятельности и пропаганде 
национального социализма. Современник 
Л. Смоленского Дмитрий Пильчиков, акти-
вист полтавской, а затем идейный руково-
дитель харьковской «Громады», был ради-
кальным украинским патриотом, убежден-
ным «самостийником», отстаивавшим идею 
политической независимости Украины. При 
этом перед аудиторией он часто выступал 
на русском языке. К сожалению ни сам он, ни 
Л. Смоленский не оставили после себя почти 
никакого творческого наследия – их жанром 
были устные импровизации на тему нацио-
нального возрождения3. 

Интересно, что именно Д. Пильчиков про-
будил интерес к Украине у известного иссле-
дователя казацкой старины Дмитрия Явор-
ницкого. Тогда, в 1881 г. Дмитрий Иванович 
только что окончил Харьковский университет 
и, как писал Е. Чикаленко, не умел ни слова 
сказать по-украински. Д. Пильчиков посовето-
вал ему поехать в Запорожье, чтобы ближе 
познакомиться с культурой украинского на-
рода. Тот же, съездив на земли бывшей За-
порожской Сечи, страстно увлекся историей 
запорожского казачества, написал труды на 
эту тему, и даже по своим внешним чертам, 
стал типичным украинцем, каких очень мало 
встречалось среди интеллигенции4. 

Современник В. Антоновича и следую-
щий руководитель «Громады» Александр Ко-
ниский, в отличие от своего учителя, употре-
блял украинский язык в публичном общении 
и писал по-украински стихотворения, повести 
и публицистические сочинения. 

Один из известных деятелей «Гро-
мады» историк и публицист М. Драгоманов 
воспитывался в казацко-офицерской русско-

2 Там же.
3 Там же. С. 121.
4 Там же. С. 122.
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язычной семье. С родными он общался и 
переписывался по-русски, но впоследствии 
сделал сознательный выбор в пользу украин-
ского языка в своих сочинениях. Его первые 
произведения, написанные в сер. 70-х гг. 
XIX в., не отличались стилистическими до-
стоинствами, но в конце жизни его украи-
ноязычные тексты уже ставали образцами 
для подражания. Как и В. Антонович, он по 
традиции переписывался с киевскими «гро-
мадовцами» по-русски, но со своими лите-
ратурными учениками И. Франко и М. Пав-
ликом – по-украински. То, что члены семьи 
европейца-космополита М. Драгоманова не 
только хорошо владели украинской речью, но 
и были активными проводниками ее в широ-
кие народные массы, свидетельствует о не-
поколебимой вере в перспективы украинского 
движения. Сестра Драгоманова Елена Косач 
в общественных кругах прослыла как пропа-
гандистка украинской культуры и украинского 
языка. Племянница историка Лариса Косач 
не случайно взяла псевдоним «Леся Украин-
ка». Сын Светозар был активным деятелем 
Революционной украинской партии (РУП), 
ставившей задачей создание независимого 
украинского государства.

Но, конечно, главную роль в украинском 
национальном движении сыграл М.С. Гру-
шевский. Собственно, с его деятельности, 
как уже говорилось, начинается политичес-
кий этап в украинском национально-освобо-
дительно движении. Он также много сделал 
для развития украинского языка. Родители 
Михаила Сергеевича, хотя и принадлежали 
к духовной элите Правобережной Украины, 
по-украински в семье не говорили. Сергей 
Федорович Грушевский, хотя и любил народ-
ную украинскую культуру, но не проявлял ни-
каких особых пристрастий к украинской идее. 
Живую украинскую речь его сыну приходи-
лось слушать только в с. Сестриновке, где 
жили родственники по линии матери. Глафи-
ра Захаровна по-украински говорила преиму-
щественно с прислугой, но с детьми – по-рус-
ски. Главной проблемой для юного Михаила, 
желавшего говорить и читать по-украински, 
было отсутствие разработанного литератур-
ного украинского языка. Лексическую нехват-

ку он компенсировал за счет литературы и 
русско-украинского словаря Левченко1.

С отцом и матерью М. Грушевский гово-
рил и переписывался по-русски, но сестру 
Анну Сергеевну и брата Александра Сергее-
вича на протяжении 80х–нач. 90-х гг. XIX в. 
побудил перейти на украинский. Он не только 
разговаривал с ними по-украински и писал им 
письма на этом языке, но и требовал от них 
самих отвечать на украинском, исправлял их 
языковые и стилистические ошибки. 

Первым украинцем, с которым М. Гру-
шевский заговорил по-украински, был бывший 
деятель киевской «Громады» В. Кобылян-
ский. Произошло это в старших классах в 
первой половине 80-х гг. Тифлисской гимна-
зии2. Кобылянский в молодости был членом 
Киевской громады, знал В.Антоновича и 
А. Кониского, а позднее по делам службы по-
пал на Северный Кавказ.

М. Грушевский был фактически первым 
ученым российской Украины, который не 
только призывал украинцев постоянно поль-
зоваться украинским языком в повседневной 
жизни, но и начал писать научные работы 
по-украински. Именно его следует считать 
создателем первого «неярыжного» лите-
ратурного правописания для российской 
Украины, основой которого послужила га-
лицкая «желехивка». Постоянная работа на 
украинском языке привела к тому, что М. Гру-
шевский начал забывать русский литера-
турный. Так, написав свой «Очерк истории 
украинского народа», он заметил погрешности 
в русском и попросил А. Лотоцкого и С. Ефре-
мова перечитать его текст. Когда Михаил Сер-
геевич в 1907 г. претендовал на должность 
профессора по кафедре русской истории, ве-
ликодержавно настроенные коллеги заявили, 
что он якобы не может преподавать, поскольку 
забыл русский язык. 

Поколение 70-х гг. XIX в. (А. Лотоцкий, 
С. Ефремов, В. Доманицкий, В. Дурдукивс-
кий, В. Прокопович и др.) были уже настоящи-
ми украинскими общественными деятелями, 
а не просто украинофилами. Если последние 
первейшим своим делом считали культурную 

1 Грушевський М. Спомини// Київ. 1988. № 12. С. 125.
2 Там же.
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работу и не интересовались политикой, то 
деятели 90-х гг. ставят перед собой полити-
ческие задачи и рассматривают культуру как 
часть политической работы. Примечательно, 
что уже в юности они пользовались украин-
ским языком в повседневном общении.

В 80-е гг. на молодого С. Ефремова 
огромное влияние оказывала украинская 
стихия его родного села Пальчик на Звениго-
родщине, большую роль играла и его семья, 
в которой говорили на украинском. Атмосфе-
ра первых учебных заведений – Уманской 
бурсы и Киевской духовной семинарии также 
благоприятствовала украинским симпатиям. 
С. Ефремов писал, что с детства не воспри-
нимал русскоязычие как норму и говорил 
по-украински и со сверстниками, и с друзья-
ми родителей и даже посмеивался над теми, 
кто, подстраиваясь под обстоятельства, пе-
реходил на русский. Из всей большой семьи 
Ефремовых только брат Егор, вернувшись из 
семинарии, говорил по-русски1.

А. Лотоцкий вспоминал, что украинский 
был единственным языком общения и в его 
семье, и среде соседей, которую составляли 
священники, представители местной админи-
страцией и служащие2.

Известный деятель одесской «Гро-
мады», в будущем один из самых активных 
сторонников самостийной Украины Иван 
Луценко, по воспоминаниям Е. Чикаленко, 
был в Одессе единственным интеллиген-
том, говорившем по-украински. Но выбор 
в пользу украинского был сделан им не 
сознательно, а стихийно – Луценко с дет-
ства вращался в украиноязычной среде. На 
призывы Е. Чикаленко присоединиться к 
идейному украинству отвечал по-украински, 
что возрождать Украину бесполезно. Это 
все равно, мол, что подкладывать руки под 
мертвого человека. Такие суждения, выска-
занные им в молодости, не помешали ему 
позже стать активным деятелем украинско-
го национального движения3.

Переход на украинский язык общения 
был свидетельством идейной политизации 
1 Єфремов С. Про дні минулі // Молода нація. 2001. 
№ 1 (22). С. 224–225.
2 Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. І. С. 8.
3 Чикаленко Є. Спогади. С. 222–223.

украинского движения. Когда профессо-
ра Киевского университета Андрея Лободу 
на спросили Высших женских курсах, какое 
название имеет больше прав на существо-
вание – «Украина» или «Малороссия», он 
высказался за первое. Но когда слушатель-
ницы попросили его преподавать свой пред-
мет по-украински, профессор смутился и 
признал, что попал в затруднительное поло-
жение, потому что хорошо украинского языка 
не знает4. Однако уже в 20-е гг. XX в., став 
членом Украинской Академии наук, А. Лобо-
да досконально выучил украинский и даже 
редактировал «Етнографічний вісник», выхо-
дивший на украинском языке.

Некоторые украинские общественные 
деятели, хорошо зная украинский язык, ста-
рались не афишировать этого, боясь слож-
ностей в продвижении по службе. Так, уче-
ник В. Антоновича Д. Багалей, профессор 
русской истории Харьковского университе-
та, председатель городской Думы и ректор 
университета хорошо знал украинский язык, 
разговаривал на нем еще с детства, так 
как воспитывался в украиноязычной среде. 
Д. Багалей примыкал к Харьковской украин-
ской Громаде, изучал историю, этнографию 
и культуру слободской Украины. Но вместе с 
тем, занимая должности в городской и уни-
верситетской администрации, он тщательно 
маскировал свое украинофильство. После 
революции 1905 г. он стал членом Государ-
ственного совета при императоре и читал 
русскую историю наследнику российского 
престола цесаревичу Алексею. В изданиях 
Научного общества им. Т. Шевченко во Льво-
ве Д. Багалей не печатался, хотя в «Запис-
ках НТШ» печатались такие его коллеги, как 
Н. Сумцов и Е. Редин. Новые должности при 
дворе сделали из Д. Багалея еще более ос-
торожного человека. После смерти в 1908 г. 
В. Антоновича, профессор, по воспоминани-
ям современников, резко изменился, почти 
совсем сократил общения с украинскими по-
литиками, старался не говорить по-украин-
ски публично5. 
4 Макаров А. З хроніки українського життя Києва 
1906–1914 рр. С. 282.
5 Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917). К., 2004. – 
С.323
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Что касается украинских политических 
деятелей, то их отношение к украинскому 
языку было разным и зависело от целого ряда 
обстоятельства. Так, кадеты до 1917 г. вообще 
не ставили задачей поддержать идею авто-
номии Украины, соответственно и проблеме 
языка уделяли мало внимания. Член кадетской 
партии известный украинский общественный 
деятель и историк Николай Василенко, как и 
большинство представителей т.н. левобереж-
ной школы украинских историков, учеников 
А. Лазаревского, мало общался по-украински. 
Он в общем отрицательно относился к идее 
национально-территориальной автономии и 
мало сотрудничал с украинскими изданиями, 
предпочитая в основном редактировать рус-
скоязычную газету партии «Киевские отклики»,. 
Однако уже цосле революции 1905-1907 гг. он 
стал разделять разработанную М. Грушевским 
концепцию отдельного от российского украинс-
кого исторического процесса, и это отразилось 
на его отношении к украинскому языку. Хотя 
он продолжал общаться и переписываться 
по-русски с украинцами-«малороссами», но с 
«политическими украинцами», и прежде всего 
с самим М. Грушевским, Н. Василенко пере-
писывался по-украински. Не случайно киевские 
русские монархисты Б. Юзефович, Д. Пихно, 
В. Шульгин оценивали Н. Василенко как адепта 
и пропагандиста идей М. Грушевского. Но свой 
дневник и воспоминания он писал по-русски 
даже в 20-е гг. XIX в., когда уже был академи-
ком, возглавлял Социально-экономический от-
дел Всеукраинской Академии наук и редакти-
ровал его многочисленные издания. 

Другие украинские кадеты в вопросе о 
языке придерживались примерно тех же по-
зиций. Хорошо знали украинский язык разве 
что И. Шраг – лидер черниговской «Громады» 
и активный борец за внедрение в культурную 
жизнь на российской Украине, а также петер-
бургский украинец, переводчик и писатель 
Михаил Могилянский, бывший родом с Чер-
ниговщины. Не случайно оба, поняв, что и в 
1917 г. централистский курс кадетов продол-
жал сохраняться, вышли из партии1.

1 См. об этом: Іваницька С., Демченко Т. Михайло 
Могилянський: життєвий і творчий шлях // Пам’ятки 
України. 2013. № 9 (193). С.6.

Другой кадет, один из самых активных 
депутатов от украинской фракции в Государ-
ственной думе, Павел Чижевский, также не 
знал украинского языка. Когда Е. Чикаленко 
предложил ему стать главным редактором 
«Рады», тот вынужден был отказаться по 
причине языковой неграмотности2. Извест-
ный кадет и член ЦК этой партии, и к тому 
же активист «Старой громады» – Иван Лу-
чицкий, претендовавший на первенство в ее 
идейном руководстве, соревнуясь с В. Анто-
новичем, – тоже не отличался глубокими зна-
ниями украинского языка3. 

В киевском литературном салоне М. Тре-
бинской, где собиралась украинская инте-
ллигенция, даже после 1905 г. общались 
в основном по-русски. На это жаловался в 
письме к известному украинскому историку и 
публицисту Василию Доманицкому Вячеслав 
Липинский, один из идеологов правого крыла 
украинского движения. Он рассказывал, как 
был с другом на журфиксе у г-жи Требинской, 
чувствовал себя как дома, среди людей, буд-
то давно знакомых. Одна незадача – приш-
лось говорить по-русски, потому что все вок-
руг так беседовали, а В. Липинскому было 
неудобно вырываться из круга и говорить на 
украинском4. Он, поляк по происхождению, 
но долгое время жил в селе на Волыни и 
украинским владел значительно лучше мно-
гих украинцев. 

Родным семейным языком для Вячесла-
ва Липинского был польский. Его отец, хотя 
и был сторонником российской государствен-
ности, но говорил с детьми по-польски. До 
1908 г. В. Липинский не решался писать на 
украинском, хотя великолепно владел разго-
ворным языком и с украинскими деятелями 
общался по-украински. Еще в самом нача-
ле ХХ в., будучи учеником гимназии, он стал 
соучредителем украинского студенческого 
кружка, благодаря чему вошел в контакт с 
будущими членами Украинской социал-де-
мократической рабочей партии (УСДРП) 
К. Квиткой и Б. Матюшенко. В. Липинский 

2 Чикаленко Є. Щоденник. К., 2004. Т. 1. С. 163.
3 Ibid. C. 82.
4 Липинський В. Листування / Під ред. Я. Пеленсько-
го. К.; Філадельфія, 2003. Т. 1: А–Ж. С. 502–503.
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был блестящим оратором и публицистом, 
публиковал свои сочинения на польском и 
украинском языках. В 1910-1912 гг. он часто 
выступал на заседаниях украинской громады 
в Кракове и не случайно накануне Первой ми-
ровой войны заслужил репутацию из лучших 
украинских публицистов. 

Новое поколение украинских политиков, 
принадлежавших сначала к РУП, а затем к 
УСДРП, уже было полностью украиноязыч-
ным. И в этом смысле оно отличалось от по-
коления украинофилов. Именно это поколе-
ние поставило вопрос о принципиальном для 
украинцев употребления украинского языка.

Но проблема стихийного украинства1 и 
перед революцией 1917 г. была такой же акту-
альной, как и за пятьдесят лет до этого. Даже 
украинские писатели-классики воспитыва-
лись часто в русскоязычной семейной и то-
варищеской среде. Классик украинской со-
ветской поэзии Владимир Сосюра, родом из 
Донбасса, начал писать стихи сначала на 
русском, и на рубеже второго десятилетия ХХ 
в., во время обучения в Харькове, его пере-
ход на украинский воспринимался большин-
ством студентов как выбор в пользу культуры 
низшего качества. Один из них спрашивал 
В. Сосюру: «Зачем ты королевскую флейту 
сменил на свирель?». Свой выбор В. Сосюра 
объяснял так: если бы он родился в России, 
писал бы по-русски, а так он не знает народа 
России, только знаком с его литературой2.

5. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 
И ЕГО ПОНИМАНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Новые тексты художественной литерату-
ра 90-х гг. ХХ в., написанные на литературно 
украинском языке, не сразу получила при-
знание у старого поколения украинофилов. 
Известный украинский педагог и обществен-
ный деятель Елисей Трегубов, прочитав «До-
рогою ціною» повесть классика украинской 
литературы М. Коцюбинского, спрашивал у 
Сергея Ефремова, как он воспринимает та-
кую прозу. Услышав в ответ, что вполне по-

1 Стихийное украинство – употребление языка без 
политической мотивации, а как язык общения роди-
телей и среды обитания.
2 Сосюра В. Третя рота. К, 1988. С. 222

ложительно, Трегубов заметил: «А я так не 
мог: как зацепился на первой странице за то 
пакостное «сторіччя» («столетие». – И. Г.), 
то уже дальше и не продвинулся». Приме-
чательно, что при этом Е. Трегубов был, как 
отмечал Ефремов, был человеком сугубо 
украинской культуры и сторонником развития 
национального языка3.

Самой большой проблемой в создании 
литературного украинского языка было тер-
минологическое оформление абстрактных 
понятий. Для них приходилось отыскивать 
соответствия в староукраинском языке ХVІ-
ХVІІІ вв., латыни, старославянском и пр. Эти 
лексические новшества чрезвычайно болез-
ненно воспринимались прежде всего «мало-
россами». Свое неприятие новаций в литера-
турном языке они аргументировали разными 
способами: либо ссылались на отсутствие 
этих слов в народном языке их сел, будь то 
Черниговщина или Полтавщина, либо жало-
вались на неблагозвучность, необычность 
«кованых», т.е. новых слов, вводимых писа-
телями и литераторами в язык конца XIX в. 
«Малороссы» отвергали как искусственные 
такие слова, как, например: «вплывы» («вли-
яния»), «засади» (основы), «поступ» («про-
гресс»). Происхождение таких слов они при-
писывали «вредному» влиянию поляков и 
немцев, которые якобы таким образом пыта-
ются оторвать украинцев от русского корня. 
Но, с другой стороны, существовало мнение 
о том, что украинский язык не является чу-
ждым русскому, ведь украинцы принимали 
участие в его литературной кодификации в 
ХVІІІ в., внесли в него много своей лексики 
и фонетических форм. Украинский язык, как 
считалось, не обедняет, а обогащает общее 
для восточных славян культурное насле-
дие. Однако,как уже говорилось, российская 
бюрократия видела опасность в развитии 
украинского языка. «Самоотверженные ма-
лороссы» выступали против переводов про-
изведений мировой классики на украинский. 
На переводчиков – классиков украинской 
литературы М. Старицкого и Е. Косач-Пчил-
ку – рисовались карикатуры: их изображали 

3 Єфремов С. Про дні минулі // Молода нація. 2004. 
№ 1 (30). С. 194.
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с молотками в руках, от ударов которых о на-
ковальню отлетали разные «кованые» слова. 
М. Старицкому вполне серьезно приписыва-
ли перевод известной фразы Гамлета: «Буты 
чи не буты? Ось в чім заковика»1.

Монархическая газета «Киевлянин», 
весьма популярная в Киеве, с к. 60-х гг. 
XIX в. и вплоть до 1919 года вела упорную 
войну с украинским движением. Его редак-
торами были известные деятели русской 
партии в Киеве и члены черносотенных ор-
ганизаций – такие, как Виталий и Василий 
Шульгины, Дмитрий Пихно, а ведущим пу-
блицистом – один из идеологов русского на-
ционализма Анатолий Савенко. 

Проблема с пониманием языка украин-
ских органов печати была и у самих носите-
лей этого языка – крестьян, не обученных 
в школах азам грамотности (ведь все шко-
лы в Украине были русскими). Что уж гово-
рить о далеких от живой народной речи лю-
дей: так, помещик из Полтавской губернии 
Бобырь-Бохановский, выдававший себя за 
любителя украинской литературы, возму-
щенно спорил с Е. Чикаленко по поводу 
языка украинской газеты «Громадська дум-
ка» («Общественное мнение»): 

«Ну, разве это по-нашему? Это по-хорват-
ски или по-словацки, только не по-нашему. Ну 
прочитайте сами хоть эту передовую статью: 
«Суспільний рух з протягом часу набрав такої 
сили...» и т.д. Ну кто разберет эту фразу? Что 
такое «суспільний», что такое «рух»?»

После объяснений Евгения Харлампие-
вича он заявил:

«Вот и надо было так и сказать: «С тече-
нием времени наше общественное движение 
приняло такие формы и размеры»... (в ори-
гинале непонятные украинские слова заме-
нены русскими. – И. Г.). 2

Неприятие состоятельными слоями насе-
ления современного украинского литератур-
ного языка и правописания было довольно 
распространенным явлением в ХХ в начале. 
Помещик И. Д. Яневский, сам крестьянского 
происхождения, пренебрегал украинским ли-
тературным языком, считая его оскорблением 

1 Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. І. С. 195.
2 Чикаленко Є. Спогади… С. 467–467.

народной речи, языка Т. Шевченко и И. Котля-
ревского. Несмотря на эти взгляды, Яневский 
общался с членами семьи по-украински. Все 
его четверо сыновей, окончившие универси-
тет, продолжали говорить с отцом по-украин-
ски. И сам Иван Данилович требовал от сыно-
вей обращаться к нему на родном языке.3 

Мнения читателей украинской литера-
туры, подобных Бобырю-Бохановскому и 
Яневскому (а таких было немало), свиде-
тельствуют о том, что они не понимали сам 
феномен литературного украинского языка, 
который не может быть тождественным 
разговорной крестьянской речи. 

Если же говорить о широких слоях украин-
ского крестьянства, особенно тех территорий, 
где проходила историческая граница Гетман-
щины и Речи Посполитой, а также крестьянах 
промышленных районов Украины, то там в 
массе своей они находились на самой низкой 
ступени национального сознания и мыслили 
категориями « господский и мужицкий язык». 
Вот пример. Когда волостной писарь предло-
жил крестьянам села Красный Кут Кремен-
чугского уезда подписаться под петицией к 
правительству о введении украинского языка 
в местной школе, они начали возмущаться:

– Это чтобы наши дети остались навеки 
мужиками?

– Не надо! Теперь хотя бы некоторые из 
наших детей обучаются на учителей, попов, 
врачей, а то и этого не будет!».4

У деятелей украинского национального дви-
жения были серьезные основания беспокоиться 
по поводу таких настроений крестьянства – ведь 
только отдельные сельские громады, находив-
шиеся под влиянием интеллигенции, выдвигали 
требования создания украинских школ, и на-
деяться на массовое добровольное движение в 
этом направлении не приходилось. Позитивные 
сдвиги в отношении простых людей к проблеме 
национальной школы могли бы произойти толь-
ко в том случае, если бы крестьяне убедились 
бы в том, что подобная тенденция характерна и 
для города, что украинский язык господствует в 
административной сфере, а также в системе 
среднего и высшего образования. 

3 Чикаленко Є. Щоденник. К., 2004. Т. 1. С. 68, 103.
4 Чикаленко Є. Спогади. С. 349.
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6. ПРАВОПИСАНИЕ 
И НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Наличие собственной системы правопи-
сания в украинском языке объективно спо-
собствовало укреплению идеи культурной 
обособленности Украины, поэтому не случай-
но в борьбе с этой системой царская цензура 
видела свою важную задачу. Уже в 1827 г. в 
своем издании «Малороссийских песен...» 
М. Максимович делает попытку введения 
историко-этимологического правописания1, 
которое имело своей целью сохранить иду-
щую из Древней Руси общность российского 
и украинского правописания. Представители 
созданной в Галиции в к. 20-х гг. XIX в. ли-
тературной группы «Руська трійця» (Яков Го-
ловацкий, Иван Вагилевич и др..) были, как 
и позже П. Кулиш, сторонниками системы 
фонетического правописания. Но утвержде-
ние этой системы в общественном сознании 
продолжалось целых полсотни лет, вплоть до 
серьезной победы движения «народовцев» в 
общественной жизни Галиции.2 

В 50-е гг. XIX в. П. Кулиш практически 
сформулировал главные принципы фоне-
тического правописания украинского языка. 
Если М. Максимович рассматривал этот 
язык как «наречие» общерусского языка, то 
П. Кулиш в своей концепции отталкивался от 
идеи существования отдельного от русского 
украинского языка. Ключевой момент этой 
системы правописания – передача буквы 
«ять» через «і». В выше упомянутом письме к 
М. Максимовичу от 16 января 1856 г. П. Кулиш 
подчеркивал: «Что касается до правописания 
... безъерность я отвергаю, но ерыжничанье 
терплю как меньшее из зол. Ваше правопи-
сание я очень уважаю, но книги печатаются 
всего больше для людей нелитературных, 
которые не возьмут на себя труда научить-
ся чтению по правилам, хотя бы этих правил 
было всего три. Впрочем, Основьяненко3 был 
1 Максимович М. О правописании малороссийского 
языка. Письмо к Основьяненке // Киевлянин. 1842. 
Кн. ІІ. С. 153–180.
2  Франко І. Етимологія і фонетика в южноруській літе-
ратурі. Коломия, 1894.
3 Г. Ф. Квитка-Основьяненко (1778-1843), украинский 
писатель автор широко известного произведения 
«Конотопская ведьма».

прочитан без затруднения с –ы-. Со време-
нем надобно будет его выбросить; но теперь, 
когда словесность южнорусская только что 
начинает возвышать свой голос, ей надобно 
усвоить то правописание, которое всего ско-
рее вводит читателя в наши звуки. Между 
–ы– и –и– мягким не так много разницы, как 
между –о– и –и-, -ђ– и -и-, -и– и -ы-…».4 

Выходя из фонетического принципа на-
писания букв, П.Кулиш предлагал «ять» за-
менять на «і», а букву «ы» передавать по-у-
краински как «и». Сегодня разработанные им 
принципы стали нормой украинского литера-
турного язика.

М. Максимович соглашался с Кулишом, что 
«ы» не подходит к украинскому произношению, 
но неохотно признавал фонетический принцип, 
который бы подчеркивал различия между дву-
мя языками. Для П. Кулиша замена «ы» на «и» 
была лишь делом времени. «Еще наши обо-
ротни не выучились читать по-своему, – писал 
М. Максимовичу П. Кулиш, – и, напечатав -и– 
вместо –ы-, мы скорее помоскалим свою мате-
ризну5 ... Наш язык поднимется на ноги благо-
даря людям просвещенным, а просвещенный 
народ так уже привык ехать по-московски, что 
только крутое –ы– переломает вновь его язык 
до христианской речи. Пусть поерыкает лет с 
десяток, – тогда подсунем ему и мягенький -ы 
... Наши миряне народ еще молодой, солидных 
лет не дошел, у нас еще не знают ни истории, 
ни обычаев родных, еще и ум наш не стал на 
ноги относительно соображений богоугодных 
то ли общественного толка...»6

Примечательно, что до 1847 г. П. Кулиш 
был еще сторонником правописания М. Мак-
симовича, а после разгрома общества Кирил-
ло-мефодиевского общества начал разраба-
тывать систему фонетического правописания 
и в 1856 г. издал написанное им по правилам 
этой системы сочинение «Записки о Южной 
Руси». В этом году и родилась «кулишовка». 
Пантелеймон Александрович написал С. Ак-
сакову: «Пускай под «Феклушею» напечата-
ют П. Кулиш (не Кулеш, а Кулиш, ибо так про-
износят моё имя в Малороссии)».7

4 Куліш П. Листи. К., 2009. Т.2. С. 327.
5 «Русифицируем свою родину».
6 Там же. С.327-328
7 Там же. С. 355.
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В 60-90-е гг. XIX в., когда во главе нацио-
нально-освободительного движения стояли 
украинофилы, «кулишовку» признали в каче-
стве общеукраинской системы правописания. 
Даже созданная в Галиции система Желеховс-
кого в общем представляла собой модифици-
рованный вариант «кулишовки». Мнение наро-
довцев устраивало Кулиша куда больше, чем 
взгляды М. Максимовича, за систему правопи-
сания которого цеплялись «москвофилы». 

М. Драгоманов также выступал за фо-
нетическую систему правописания, обще-
ственно-политическое значение которой он 
прекрасно понимал. Он возмущался тем, что 
появившийся в 1876 г. в Праге в обход цен-
зуры «Кобзарь » был издан «ярыжкой». Ми-
хаил Петрович считал, что настало время от-
бросить старую украинофильскую традицию, 
представленную правописаниями Максимо-
вича, Гатцука, Кулиша, галицким церковнос-
лавянским правописанием и осуществить 
серьезную реформу языка.

Украинцы, вообще говоря, не придержи-
вались единого правописания. Чуть ли не каж-
дый автор во второй половине ХIХ в. писал 
по-своему.1 Когда украинские издания из Га-
лиции стали распространяться в Приднепро-
вье, возник спор по поводу выработки едино-
го для обеих частей Украины правописания, 
общей литературной нормы. Во имя общей 
нормы Е. Чикаленко готов был идти навстре-
чу галичанам и согласиться на то, чтобы в 
собирательных глаголах писать частицу «ся» 
отдельно. Но редакция газеты «Рада», вок-
руг которой группировались приднепровские 
украинцы, подняла шум, и пришлось отказа-
ться от этого. Впрочем, как известно, слитное 
написание этой частицы с глаголом стало об-
щелитературной нормой украинского языка, 
но уже в 20-е гг. ХХ в. «Вообще, наша нация – 
анархисты; на протяжении истории не смогла 
создать своего государства, а теперь не мо-
жем даже общего правописания создать», – с 
сожалением подытожил Чикаленко.2

М. Грушевский своих убеждений, как и 
правописания, не менял; в отличие от редак-

1 Лотоцький О. Сторінки минулого… Ч. 3. С. 167.
2 Є. Чикаленко – П. Стебницький. Листування. Київ, 
2004. С. 245 (письмо от 28.12.1910) .

ции газеты «Рада», он публиковал свою газету 
«Село» следуя правописанию, принятому в 
Галиции, где он прожил значительную часть 
своей жизни. Это вызвало большое недоволь-
ство среди приднепровских украинцев. В этой 
связи Петр Стебницкий говорил Е. Чикаленко: 
«И Вы еще будете говорить, что мы народ, а 
не секта? Ей-богу, следовало бы загнать всю 
украинскую интеллигенцию куда-то на остров 
и истребить всех до единого (не так и много 
будет), чтоб и духу не осталось. Тогда, может, 
родится новая, лучшая, здоровая прямо из 
народа». П. Я. Стебницкий еще не знал, что 
именно эту методику решения украинского во-
проса через два десятилетия возьмет на воо-
ружение большевистская власть…

М. С. Грушевский, методично издавая 
свои научные труды и публицистику на украин-
ском языке многое сделал для возникновения 
общего для Восточной и Западной Украины 
правописания. Все украиноязычные издания 
приднепровских украинцев, в том числе по-
дцензурные и нелегальные периодические 
издания украинской социал-демократии, при-
знавали общеукраинской системой правопи-
сания именно «желехивку». Зато «ярыжка» 
стала правописанием «малороссиян», не при-
знававших «политической Украины».

7. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Подведем некоторые итоги.
Итак, на первом, романтическом, этапе 

украинского движения его представители сто-
яли на славянофильских позициях, отстаи-
вая идеи федерализации России. В 40-150-
х гг. XIX в. вопрос об украинском языке как 
языке науки и общественной жизни только 
ставился на повестку дня общества. Общим 
для украинской культуры языком, языком на-
уки и просвещения считался прежде всего 
русский язык. Проблема отдельного право-
писания для украинского языка только стави-
лась. Русский был господствующим языком, 
на котором писали свои труды и общались в 
повседневной жизни деятели украинского об-
щественного движения..

На втором, украинофильском (гро-
мадовском), этапе в 60-е–80 гг. XIX в. 
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появляются первые украинскоязычные жур-
налы, и украинский язык начинает внедрять-
ся в сферу науки и просвещения. Тогда же по-
беждает идея необходимости использования 
украинского языка во всех сферах культур-
ной жизни. Украинские общественные дея-
тели делают ставку на политическую обосо-
бленность Украины от России. Утверждается 
первая общепринятая система правописания 
для российской и австрийской Украины. Тем 
не менее большинство общественных дея-
телей рассматривают украинскую культуру 
и свой вклад в нее как неотъемлемую часть 
русской культуры, а. русский язык еще сохра-
няет преобладающее значение.

На третьем, политическом, этапе начи-
ная с 90-х гг. и вплоть до 1917 г. происходит 
окончательный перелом в мировоззрении 
украинской политической элиты. Политиза-

ция украинского общественного движения 
приводит к тому, что украинский язык стано-
вится неким символом государственной не-
зависимости Украины. Украинская интелли-
генция перестает воспринимать себя частью 
общероссийской интеллигенции и переход на 
украинский язык закрепляет этот процесс. Но-
вое поколение общественных деятелей поли-
тиков социалистического направления отстаи-
вает идеи независимости украинских земель 
на своем национальном языке. В Западной 
Украине происходит стихийная «украиниза-
ция» населения – усвоение родного языка 
на уровне общего образования. В Восточной 
Украине этот процесс в 1917 г. только начинал-
ся. Система общеукраинского правописания 
начала утверждаться только после револю-
ции 1905 года. Однако до 1917 г. общество так 
и не получило украинской школы.

Дмитро Гринь,
Київський університет імені Бориса Грінченка

СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ В МІСТАХ УКРАЇНИ 1920-30-х РОКІВ: 
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА

Усвідомлення кризового стану, суворо 
персоніфікованої структури, нової ізоляції 
української історичної науки від світового на-
укового співтовариства призвело на початку 
нинішнього століття до певного розширення 
інтернаціональних контактів1. Активізація цих 
зав’язків пов’язана насамперед з розвитком 
«нової соціальної історії», яка, на думку акаде-
міка В.А.Смолія, «по суті є становим хребтом 
сучасної історичної науки, її своєрідною магі-
стральною віссю, саме розвиток якої значною 
мірою й забезпечує поступальний рух уперед 
усієї історичної галузі»2. Серед таких субдис-

1 Стельмах С., Хаусманн Г. Українська історіографія 
в міжнародному порівнянні / С.Стельмах, Г.Хаусманн 
// Соціум. Альманах соціальної історії. – 2002. – Ви-
пуск 1. – С.245-247.
2 Там само. – С.8.

циплін, як етноісторія, локальна історія, усна 
історія, історична екологія, історія сім’ї, історія 
сексуальності, історія злочинності, соціальна 
історія релігій, що виникли в контексті розвитку 
нової соціальної історії відповідне місце нале-
жить й урбан-історії та історичній демографії.

Проривом у дослідженні міської історії 
стали праці професорки Я. В. Верменич, при-
свячені проблемам концептуалізації міської 
історії як наукового напряму, широкому комп-
лексу теоретико-методологічних проблем су-
часного містознавства3.
3 Верменич Я.В. Теоретико-методологічні проблеми 
історичної урбаністики / Я.В.Верменич // Український 
історичний журнал. – 2004. – №3. – С.23-38.; Вер-
менич Я.В. Історична урбаністика в Україні: теорія 
містознавства і методика літочислення / Я.В.Вер-
менич. – К.: Інститут історії України НАН України, 
2011. – 306 с.; Верменич Я.В. Регіональна інтеграція 
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Свідченням розширення кола дослідни-
ків міської історії є функціонування Центру 
міської історії центрально-східної Європи – 
незалежного науково-дослідницького центру, 
заснованого у квітні 2004 року австрійським 
істориком Гаральдом Біндером і офіційно від-
критого у Львові у жовтні 2006 року1. На думку 
Олени Бетлій цей Центр залишається єдиною 
в Україні повноцінною дослідницькою інститу-
цією, а сам він є «успішним та унікальним»2. 
Наміри щодо консолідації істориків-урбаністів 
відобразились і в створенні 2012 року науко-
во-дослідного інституту історичної урбаніс-
тики науковцями Бердянського державного 
педагогічного університету3 спільно з Інститу-
том української археографії та джерелознав-
ства ім. М. С. Грушевського НАН України та 
Центру урбаністичних студій НаУКМА4.

Внаслідок необхідності поліпшення комуні-
кації та популяризації напрямку, Інститутом істо-
рії України НАН України та історичниим факуль-
тетом Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка у 2016 р. було започатко-
вано видання журналу «Місто: історія, культура, 
суспільство», який, включаючи 2021 р., налічує 
12 номерів5. На думку професора І.Патриляка, 
стратегія часопису полягає у зосередженні уваги 
на  дискусійних проблемах історичного пізнання 
в координатах урбаністики6. 

Зважаючи на складність міської іс-
торії як напряму історичних досліджень, 
автори і впродовж останніх років намага-
в умовах глобалізації: теорії та сучасні реалії / Відпо-
відальний редактор В.А. Смолій. – К.: Інститут історії 
України НАН України, 2018. – 351 с.
1 Центр міської історії Центрально-Східної Європи 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.
lvivcenter.org/uk/
2 Бетлій О.В. Міська історія: окреслення дослідни-
цького поля / О.В.Бетлій // Вісник Харківського на-
ціонального університету імені В. Н. Каразіна. Серія 
«Історія України. Українознавство: історичні та філо-
софські науки». – 2018. – Вип. 26. – С.11.
3 Константінова В., Лиман І. Науково-дослідний інсти-
тут історичної урбаністики // Місто: історія, культура, 
суспільство. – 2016. – № 1. – С. 44-48.
4 У Могилянці створено Центр урбаністичних студій 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.
ukma.edu.ua/index.php/news/2126
5 Місто: історія; культура, суспільство / City: History; 
Culture; Society [Електронний ресурс] – Режим досту-
пу: http://mics.org.ua
6 Місто: історія, культура, суспільство. – 2016. – 
№ 1. – С.6.

ються конкретизувати її поле. Зокрема, 
І. М. Ковальська- Павелко, здійснюючи «де-
маркацію предметних полів» історичної 
регіоналістики, історичного краєзнавства 
та історичної урбаністики, називає їх при-
кладними галузеями історичної науки, але 
водночас визнає науковими дисциплінами, 
що мають міждисциплінарний статус, який 
обумовлює їх специфіку та унікальність7.

Не претендуючи на «вичерпний історіо-
графічний аналіз вітчизняної й зарубіжно-
ї історичної урбаністики» та «не вдаючись у 
дискусію щодо визначень урбанізації», Олена 
Бетлій, критично порівнює позицію Я.Верме-
нич з визначеннями «класиків міської історії», 
зокрема, американського соціолога та демо-
графа Кінґслі Дейвіса та професора Лестер-
ського університету Джеймса Дайоса. Продов-
жуючи характеристику різниці у тлумаченнях 
особливостей міської історії, авторка аналізує 
проблематику відповідних наукових часописів, 
а саме, згадуваного нами, українського жур-
налу «Місто: історія, культура, суспільство» та 
міжнародного кембриджського журналу Цен-
тру міської історії в університеті Лестер «Urban 
History». Так чи інакше, лейтмотивом статті є 
теза про те, що міська історія  – без перебіль-
шення один із найскладніших, найвимогливі-
ших, але водночас найпривабливіших напря-
мів історичних досліджень, залишається пер-
спективним та невичерпним8. Серед завдань 
дослідниця визначає ґрунтовніше досліджен-
ня урбанізаційних процесів ХІХ та ХХ століть 
в Україні через реконструкцію історії містян 
з огляду на ґендерні, соціальні, етнічні іден-
тичності. Відтак, запропонована нами стаття 
присвячена аналізу історіографії змін саме в 
соціальній структурі міського населення та ха-
рактеристиці демографічних переписів як дже-
рела для дослідження цих змін.

Як відомо, теорія класової боротьби, 
яка була наріжним каменем марксистсько- 
7 Ковальська-Павелко І.М. Історична регіоналістика, 
історичне краєзнавство та історична урбаністика: де-
маркація предметних полів / І.М.Ковальська-Павелко 
// Грані. – 2014. – №6 (110). – С161-167.
8 Бетлій О.В. Міська історія: окреслення дослідниць-
кого поля / О.В.Бетлій // Вісник Харківського наці-
онального університету імені В. Н. Каразіна. Серія 
«Історія України. Українознавство: історичні та філо-
софські науки».– 2018. – Вип. 26. – С.9-17.
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ленінської методології дослідження соціаль-
но-економічних відносин у суспільстві і за-
лишалася базовою парадигмою історичних 
досліджень соціальної структури донедавна. 
Незважаючи на те, що питання соціальних змін 
належали до одних з пріоритетних напрямів ра-
дянської історичної науки, монографічні дослі-
дження динаміки соціальної структури означе-
ного періоду з’явились лише на рубежі 1970-80-
х рр.1, а в українській радянській історіографії 
єдина спроба створити узагальнюючу працю 
з історії соціальної структури України обмеже-
на «Очерками развития социально-классовой 
структуры УССР 1917-1937»2. Фактично у цих 
працях узагальнено певний доробок досліджень 
кількісних та якісних зрушень у розвитку класів 
і соціальних верств. Серед них найбільш інтен-
сивно вивчалася історія робітничого класу3.

Закладена ще у 1920-х рр. концептуаль-
на позиція ставлення до інтелігенції як до 
міжкласового прошарку, який має другорядну 
роль, не відіграє самостійної ролі у суспіль-
них і політичних процесах, призвела до того, 
що її історія опинилася поза полем активно-
го вивчення. Впродовж 1980-х – на початку 
1990-х рр. з’явилось кілька публікацій Л.І.Тка-
чової, яка запропонувала поглибити розумін-
ня соціальної природи інтелігенції ранньора-
дянського періоду4. Зміни у самій парадигмі 
1 Изменения социальной структуры советского об-
щества (октябрь 1917 -1920). – М., 1976; Изменения 
социальной структуры советского общества (1921 – 
середина 30-х годов). – М., 1979.
2 Очерки развития социально-классовой структуры 
УССР, 1917–1937 / АН УССР. Ин-т истории; Отв. ред. 
С. В. Кульчицкий. – К.: Наук. думка, 1987. – 237 с.
3 Бойко Н.К. Рабочий класс Украины в период строи-
тельства социализма (опыт анализа массовых статис-
тических источников). – К., 1990.; Колесник В.Ф. Робітни-
чий клас України наприкінці 20-30-х років: історіографія 
проблеми: Автореф. дис. … д-ра істор. Наук: 07.00.02, 
07.00.09 / Київ. держ. ун-т. – К., 1991.; Резницкая М.В. 
Рабочий класс Украины в период социалистической 
реконструкции народного хозяйства (1926 – 1937). 
Очерк историографии проблемы. – К., 1977.; Шаталина 
Е.П. Развитие социальной структуры рабочего класса 
Украинской ССР (30-е годы). – К., 1988.
4 Ткачова Л.І. Деякі питання формування радянської 
інтелігенції (20-ті – початок 30-х рр.) / Л.І.Ткачова // 
Український історичний журнал. – 1981.– №2. – С.69-
78.; Ткачова Л. I. Соціальне обличчя української інте-
лігенції 20-30-х років / Л.І.Ткачова // Проблеми істо-
рії України: факти, судження пошуки. – 1992. – Вип. 
2. – C. 68-74; Ткачова Л. I. Дореволюційна інтеліген-
ція в радянській тоталітарній системі / Л.І.Ткачова // 

дослідження інтелігенції означеного періоду 
пов’язані з докторською дисертацією Георгія 
Касьянова5, якій передували декілька колек-
тивних монографій6.

Продовженням якісного оновлення дослі-
джень з історії інтелігенції стали праці Ольги 
Коляструк, яка запропонувала оригінальне 
дослідження повсякденного життя інтеліген-
ції УСРР7. В полі цієї ж субдисципліни згодом 
з’явилось цікаве дослідження Євгена Комара, 
присвячене соціальним аномаліям у повсяк-
денному житті населення УСРР 20-х рр., а 
передусім кримінальній злочинності, алкого-
лізму та проституції8. 

У другій половині 1980-х рр. Ф.Г. Турчен-
ко, який досліджував проблему діяльності 
«приватно-капіталістичних елементів», кон-
статував, що « … в історіографії питання про 
ліквідацію експлуататорських класів деклару-
ється в загальному вигляді і на цю тему не 
створено жодної роботи»9. Проте, на межі 
століть історіографічний доробок значно по-
повнився. Аналіз сучасної української історіо-
графії концептуальних принципів, теорети-
ко-методологічних підходів, проблемно-тема-
тичних напрямків історії нової економічної по-
літики здійснено у статті  Л. І. Шаповал, в якій 
авторка проаналізувала понад сорок публіка-

Проблеми історії України: факти, судження пошуки. – 
1994. – Вип. 3. – С. 49-57.
5 Касьянов Г.В. Інтелігенція Радянської України 1920-
х – 30-х років: соціально-історичний аналіз: Автореф. 
дис. ... д. і. н. – К., 1993. – 32 с.
6 Даниленко В. М., Касьянов Г. В., Кульчицький С. В. 
Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. / В. М. Данилен-
ко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький. – К., 1991; 
Касьянов Г. В., Даниленко В. М. Сталінізм і україн-
ська інтелігенція (20-30-ті роки) / В. М. Даниленко, 
Г. В. Касьянов. – К., 1991.
7 Повсякденне життя інтелігенції УСРР в 1920-ті рр.: 
сучасний теоретико-методологічний та історіографіч-
но-джерелознавчий дискурс : дис. ... д-ра іст. наук 
№ 07.00.06. / О.А. Коляструк. – К. : Ін-т історії України 
НАН України, 2010. – 510 с.; Коляструк О. А. Інтеліген-
ція УСРР в 1920-ті роки: повсякденне життя / О. А. Ко-
ляструк. – Харків: Раритети України, 2010. – 386 с.
8 Комар Є. Г. Соціальні аномалії у повсякденному 
житті населення УСРР 20-х рр. XX ст. [Текст] : авто-
реф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.01 / Комар Євгеній 
Григорович; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 
Київ, 2015. – 17 с.
9 Турченко Ф. Г. Начало ликвидации класса буржуа-
зии на Украине / Ф. Г. Турченко // Вопросы истории 
СССР. – Харьков,1986. – Вып.31. – С.16.
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цій1. На увагу заслуговують праці О. О. Суш-
ка, який не тільки залучив до лабораторії на-
укового пошуку значний масив статистичного 
матеріалу,2 але й намагався відтворити «соці-
ально-історичний тип підприємців»3.

Прямий зв’язок з означеною темою  має 
наукова література, яка базується на статис-
тичних даних загальних та вибіркових пере-
писів. Спроби залучення цього виду джерел 
стали здійснюватись відомими вітчизняни-
ми демографами та статистиками невдовзі 
після їх проведення ще у 1920-х рр.4 Єди-
ною ж спробою відтворення впливу нової 
економічної політики та радянської модер-
нізації на міське середовище, здійсненою 
у 1930-х рр., стала праця відомого україн-
ського демографа Юрія Овксентійовича 
Корчак-Чепурківського5 «Короткий огляд 
репродукції людності УСРР»6, в якій ана-
лізується відтворення населення України 
в 1920-хрр., дається детальна характерис-
тика статистичних матеріалів для вивчення 
демографічних процесів в різних соціальних 

1 Шаповал Л.І. Висвітлення сучасними українськими 
істориками історії підприємництва періоду НЕПу / 
Л. І. Шаповал // Гуржіївські історичні читання: Збірник 
наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, 
А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 
2015. – Вип. 10. – С.38-42.
2 Сушко О. О. Особливості становлення та функціо-
нування приватного підприємництва в Україні періо-
ду НЕПу (1921–1928): історико-теоретичний аспект / 
О. О. Сушко. – К.: Преса України, 2003. – 251 с
3 Сушко О. О. Непмани: соціально-історичний тип 
приватних підприємців в УСРР (1921–1929 рр.). – К.: 
Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003.
4 Гіршфельд А. Міграційні процеси на Україні (в світлі 
перепису 1926 р.). – Харків, 1930; Мінаєв С. В. На-
слідки Всесоюзного перепису населення 1926 року 
на Україні. – Харків, 1928; Хоменко А. Сучасне укра-
їнське місто в класовому відношенні (спроба соціаль-
ної характеристики). – Харків, 1925. та ін.
5 Юрій Овксентійович Корчак-Чепурківський – син Овк-
сентія Васильовича Корчак-Чепурківського, визначно-
го українського гігієніста, епідеміолога, організатора 
системи охорони народного здоров’я, міністра УНР, 
дійсного члена ВУАН. Починаючи зі студентських років 
працював у Інституті демографії ВУАН. Заарештова-
ний та ув’язнений  після ліквідації інституту у 1938 р. 
Після закінчення другої світової війни працював у від-
ділі методики статистики здоров’я в Самарканді. По-
вернуся до Києва у 1957 р. Помер у 1967 р.
6 Корчак-Чепурківський Ю. О. Відтворення населен-
ня Української РСР до початку першої п’ятирічки / 
Ю. О. Корчак-Чепурківський // Демографічні дослі-
дження. – К., 1975. – Вип. III. – С. 78–114.

групах. Зокрема, вперше здійснено спробу 
порівняльного аналізу даних демографічних 
переписів (всесоюзного 1926 р. та обліку 
міської людності УСРР 1931 р.).  

З середини 1930-х рр. історико-демогра-
фічна проблематика фактично зникла з до-
слідницької практики. Лише в 1970-х рр. з’явля-
ються історичні праці, які базувались на комп-
лексному, системному аналізі даних демогра-
фічної статистики як основи джерельної бази 
дослідження7. Починаючи з кінця 1980-х  рр., 
такі розвідки відновлюються (у загальносоюз-
ному масштабі). Зокрема, В. Б. Жиромська 
дослідила питання зрушень у соціальній струк-
турі міського населення в перші роки НЕПу 
шляхом залучення, головним чином, матері-
алів перепису 1923 та 1926 рр8. У роботі зро-
блено наголос на Європейську Росію, хоча 
задля співставлення наводяться дані і по ін-
ших соціалістичних республіках. Дослідження 
вирізняється ґрунтовною критикою підсумків 
переписів, результатом якої є висновок про по-
рівнюваність даних демографічних переписів 
1920–30-х рр. практично за всіма параметрами 
(за виключенням деяких розбіжностей в адмі-
ністративно-територіальному поділі). Резуль-
татом розширення джерельної бази наукових 
розвідок В.Б.Жиромської стала монографія, 
що вийшла друком у 1996р. та докторська дис-
ертація9. В них окреслені зміни, що сталися у 
демографічному та соціальному складі не тіль-
ки міського, а й сільського населення Росії та її 
регіонів: людські втрати, зменшення чоловічого 
населення, підвищена смертність та компенса-
торні процеси, які розпочалися за мирних часів. 

На особливу увагу заслуговують праці про-
фесора В.В.Підгаєцького10. Результатом роботи 
7 Васькина Л. И. Материалы Всесоюзной переписи 
населения 1926 года как источник по истории рабо-
чего класса СССР / Л. И. Васькина. – М., 1972.
8 Жиромская В. Б. Советский город в 1921–1925 гг.: 
Проблемы социальной структуры / В.Б.Жиромская. – 
М.: Наука, 1988. – 168 с.
9 Жиромская В. Б. После революционных бурь: На-
селение России в середине 20-х годов. − 2-е изд., 
стер. / Отв. ред. Ю. А. Поляков. – Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2019. – 199 с.
10 Подгаецкий В.В. Социальная структура населения 
городов Украины в годы НЭПа (опыт многомерно-
го статистического анализа материалов переписей 
1923 и 1926 гг.): Дис. докт. ист. наук. – Днепропе-
тровск, 1991. – 510 с.
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автора стала побудова та аналіз динамічно-
ї багатомірної типології соціальної структури 
міст. Вченим використані кількісні методи в 
історичному дослідженні, зокрема, кореляцій-
ний, кластерний аналіз та аналіз методом го-
ловних компонент. Безперечним позитивом є 
унікальність постановки проблеми в українській 
історіографії та демонстрація можливостей ви-
користання тогочасного програмового забезпе-
чення у вивченні соціальної структури, що ста-
ло одночасно наслідком квантифікації історії та 
імпульсом до розвитку кліометрики в Україні1. 
Розвиток цієї субдисципліни знайшов розвиток 
у роботах учнів професора Віталія Підгаєцько-
го, зокрема В.А. Дмитрієвої2, Ю.Святця3. 

Причини недостатнього рівня досліджено-
сті історії інтелігенції та приватних підприємців 
можна пояснити нечітким, розмитим визна-
ченням соціального стану. Чи є «молодший 
обслуговуючий персонал» або «службовець» 
інтелігенцією?; «хазяїн, що працює з членами 
сім’ї» або «хазяїн-одинак» буржуазними еле-
ментами? Відповідь на ці питання можуть дати 
програми статистичних обстежень.

В переписах 1920-30-х pp. найбільший 
комплекс питань стосувався зайнятості насе-
лення. Основою принципу розподілу громадян 
за заняттям було джерело засобів до існуван-
ня, тобто заняттям відзначали тільки ту роботу, 
яка відповідала зазначеному принципу. Проте, 
як відомо, не кожне джерело засобів існування 
може бути заняттям (наприклад, проживання 
на утриманні держави або окремих осіб: пенсі-
онери, стипендіати та ін., якщо вони не мають 
оплачуваної роботи). Таким чином, під занят-
тям, яке не завжди співпадало з професією, 
розумілась робота, що фактично виконува-
лась на момент перепису і давала опитуваній 
особі заробіток або натуральний прибуток.

1 Кліометрика. Частина 1. Інформаційні технології та 
інструменти: Підручник / За ред. Проф. В. В. Підга-
єцького. – Дніпропетровськ, 1998.
2 Дмитрієва В.А. Концептуальна модель бази даних 
«Міські поселення України в роки непу» / В. А. Дми-
трієва // Джерелознавчі та історіографічні проблеми 
історії України. Теорія та методи. – Дніпропетровськ: 
ДДУ, 1995. – С. 193–198.
3 «Кліометрика. Формально-кількісні та математи-
ко-статистичні методи»: підручник. Д: Вид-во Дніпро-
петр. ун-ту, 2003.

Ознаку наявності чи відсутності власних 
засобів до існування було покладено в основу 
поділу населення на самодіяльне та несамо-
діяльне. За програмами демографічних пере-
писів 1920-30-х pp. самодіяльними вважали 
осіб, які мали самостійне джерело засобів 
до існування – заробіток, стипендію, пенсію 
тощо. Отже, до цієї категорії, крім осіб, що 
брали участь у виробничій діяльності, входи-
ли пенсіонери, студенти, утриманці державних 
установ і т.д. Все ж характеристика лише са-
модіяльності не може в повній мірі відобрази-
ти рівень залученості населення до сфери ви-
робництва. З цією метою серед осіб, які мають 
самостійне джерело засобів існування, виділя-
ють категорію «економічно активне населен-
ня», яка менша за чисельність самодіяльного 
населення на кількість осіб, які мають власний 
прибуток, але не мають заняття (наприклад, 
пенсіонери, стипендіати та ін.)4. В такий спосіб 
можна з’ясувати співвідношення між економіч-
ним «активом» та «пасивом» суспільства.

Проблема визначення «соціально-класової» 
структури у переписах 1920-30-х рр. вирішува-
лась шляхом постановки питання про станови-
ще в занятті. З огляду на важливість таких даних 
воно ставилось з максимальною деталізацією. 
про що свідчить перелік соціальних категорій5. 

За переписами 1920-х pp. розподіл насе-
лення на соціальні категорії майже не зміню-
вався. Принципову різницю між соціальними 
категоріями становить спосіб застосування їх 
представниками власної праці – за наймом або 
поза ним. За цією ознакою виділимо дві основ-
ні групи, серед яких перші, а саме робітники, 
прислуга та службовці наймалися на роботу, 
а решта – хазяї всіх рівнів та члени сім’ї, що 
допомагали в занятті, працювали у власному 
господарстві. До останньої відносяться і особи 
вільних професій, які мали приватну практику.

Відмінність між робітниками  та служ-
бовцями  обумовлювалась особливостями їх 

4 Труды Центрального статистического управления 
СССР. – М.: Издательство ЦСУ СССР. – т. ХVІІІ. – 
Вып. II. – С.117 (далі: Труды ЦСУ …).
5 Труды ЦСУ. – Т. ХХ. – С. 390-391; Т. ХХVІІІ. – С. 6; 
Підсумки обліку міської людності УСРР 1931 p. – 
Харків, Народне господарство та облік, 1933. – С.ХІ; 
Російський державний архів економіки. – Ф.1562. – 
Оп. 336, спр. 900
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участі у виробничій діяльності. До робітників 
відносили осіб, зайнятих безпосередньо ви-
робництвом і переміщенням матеріальних 
цінностей чи доглядом за виробничими меха-
нізмами. За службовців вважали осіб, участь 
яких у виробництві виражалась у формі не-
матеріальних послуг, пов’язаних безпосеред-
ньо з виробництвом або з обслуговуванням 
населення1. Іншими словами, до службов-
ців відносили осіб, які керували виробничим 
процесом, його технічним забезпеченням та 
організацією, здійснювали облік та контроль 
робіт, займались зберіганням та розподілом 
продукту, охороною безпеки, здоров’я насе-
лення, культурно-освітньою роботою і т.ін. 
Вже сам перелік свідчить про те, що склад 
цієї категорії за переписами 1920-х pp. був до-
сить неоднорідним. Тому службовці підрозді-
лялись на три категорії: старший, середній та 
молодший персонал, а за переписом 1926 р. 
до цієї соціальної групи було віднесено й осо-
бисту прислугу, яку у 1923 р. виокремлювали. 
Це пов’язано з тим, що середній та молодший 
персонал серед службовців і прислуга були 
схожі за складом, а їх функціональні обов’яз-
ки не вимагали високої кваліфікації і не були 
пов’язані з інтелектуальною працею. Водно-
час оперування даними про старший персо-
нал службовців не дасть точної уяви про ди-
наміку кількості кваліфікованих спеціалістів, 
оскільки за характером заняття та професій-
ним складом близькими до службовців була 
частина представників ще однієї соціальної 
категорії – особи вільних професій. За пере-
писами 1920-х pp. до них відносили лікарів, 
адвокатів, вчителів та ін., які мали приватну 
практику, та служителів культу. Отже, при 
розгляді питання про чисельність спеціалістів 
у народній освіті, охороні здоров’я і т.д. слід 
брати до уваги їх чисельність як серед служ-
бовців, так і серед осіб вільних професій.

Декілька соціальних категорій представ-
ляли самостійних господарів, які мали вироб-
ництво або надавали послуги. До них відно-
сились хазяї з найманими робітниками, хазяї, 
що працюють тільки з членами сім’ї та хазя-
ї-одинаки. Така градація приватних підприєм-

1 Всесоюзная перепись населения 1926 т. Приложе-
ния к XVIII-XXXIV тт. – М., 1929. – С.12.

ців дозволяє диференційовано охарактеризу-
вати приватний сектор, оскільки відмінності 
між різними групами його представників були 
досить суттєвими. Головною соціального оз-
накою, що відрізняла ці групи, був ступінь під-
приємницької ініціативи, тобто рівень еконо-
мічного розвитку їх господарств, який вимагав 
експлуатації чужої праці або праці родичів, чи 
передбачав ведення господарства самотуж-
ки. Відтак, до «буржуазних» верств відносили 
лише тих хазяїв, ведення господарства яких 
вимагало використання найманої робочої 
сили. Проте, на наш погляд, суто капіталіс-
тичний характер способу придбання засобів 
до існування був властивий і групі рантьє (за 
переписами «рент’єри»), які були віднесені до 
категорії «інші самодіяльні». Націоналізація 
великої промисловості ліквідувала прошарок 
осіб, які жили на проценти від наданих ними у 
позику грошових капіталів або на доходи від 
цінних паперів (акцій, облігацій тощо). Проте 
в період непу в Україні було немало городян, 
які жили на доходи від здачі у найм житлових 
приміщень та спекулятивної торгівлі. Саме ці 
особи і було віднесено до категорії «рент’єри». 
Виокремлення цих соціальних груп дозволяє 
встановити співвідношення між активною та 
пасивною частками «приватно-капіталістич-
них» верств, особливо міського населення.

Наступну соціальну групу – хазяї, що 
працювали тільки з членами сім’ї – складали 
особи, які вели господарство без застосуван-
ня найманої робочої сили. До цієї категорії 
належали власники кустарно-ремісничих під-
приємств, закладів торгівлі та сільськогоспо-
дарські виробники. Близькою до категорії са-
мостійних виробників була група «члени сім’ї, 
що допомагають в занятті», які являли осіб, за-
йнятих у сільському господарстві, почасти тор-
гівлі та в кустарно-ремісничій промисловості. 
За законодавством членами сім’ї вважались 
виключно родичі, що мешкали разом з хазяї-
ном і спільно вели господарство, не одержу-
ючи за свою роботу плату в будь-якій формі.

Особливий інтерес викликає категорія ха-
зяїв-одинаків, які хоч і належали до приват-
ного сектору, проте за характером виробничої 
діяльності значно відрізнялися від двох попе-
редніх категорій. До одинаків відносили осіб, 
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що працювали без будь-якої допоміжної ро-
бочої сили. Це були люди, що торгували, на-
давали послуги, виробляли продукцію як вдо-
ма, так і на замовлення, але не наймаючись 
на певний строк. Таким чином, цій соціальній 
категорії був властивий перехідний характер, 
оскільки межа між самостійним виробником та 
робітником була вельми нестійкого.

На середину 1930-х років соціальна струк-
тура суспільства зазнала значних змін, у зв’язку 
з чим і було внесено корективи до переписного 
листка. За переписом 1937 р. проблему відо-
браження соціальної структури планувалось 
вирішити, як і раніше, за допомогою питання 
про становище в занятті. Але кінцевий варіант 
переписного листка виглядав збіднілим – крім 
робітників, службовців та колгоспників фіксува-
лись лише одноосібники, кустарі, особи вільних 
професій та служителі культу й «інші нетрудящі 
елементи». Отже, зник термін «самостійний ха-
зяїн»; кооперовані й скооперовані кустарі роз-
глядались як одна група; служителі культу були 
віднесені до нетрудових елементів на відміну 
від 1920-х pp., коли їх фіксували як осіб вільних 
професій, тобто як інтелігенцію.

У 1939 р. при збереженні таких самих со-
ціальних груп, як і в 1937 p., кустарі розділя-
лися на кооперованих і некооперованих, ок-
ремо фіксувалися робітники та службовці, які 
були членами колгоспів, серед колгоспників 
виокремлювались ті, що мали сільськогоспо-
дарське заняття та «інші». В результаті про-
грама перепису 1939 р. була більш широкою.

Адекватне відображення соціальної 
структури населення неможливе без аналізу 
відомостей його розподілу за галузями на-
родного господарства. Для цього в програмах 
кожного перепису створювались спеціальні 
класифікаційні схеми. 

Так, за міським переписом 1923 р. окре-
мою галуззю було виділено гірничу справу, 
але зовсім не фіксувались зайняті у будів-
ництві. За наступними обстеженнями першу 
було включено до фабрично-заводської про-
мисловості, а останню виокремлено. Схема 
розробки даних щодо галузевої структури за 
переписом 1926 р. та обліком 1931 р. співпа-
дали. Але публікації останнього мають деякі 
переваги. Так, крім поділу за галузями праці, 

було запроваджено й поділ робітників, служ-
бовців та молодшого обслуговуючого персо-
налу за основними галузями виробництва. 
Наприклад, серед «інших видів транспорту» 
виокремлювали водний, авіа– та автотран-
спорт, трамвай та інші види транспортних під-
приємств; в галузі «установа» виділяли охо-
рону громадського порядку та безпеки, науку, 
народну освіту та соцвиховання, медично-са-
нітарну справу та ветеринарію, народний 
зв’язок, господарські установи та ін.

Надстрімке зростання чисельності місь-
кого населення вимагало розвитку соціальної 
інфраструктури. У матеріалах перепису 1939 р. 
це відобразилось у деталізації галузевої струк-
тури зайнятих у сфері нематеріального вироб-
ництва. Вперше було виокремлено такі галузі 
праці, як житлово-комунальне господарство, 
охорона здоров’я, освіта, які за попередніми 
обстеженнями об’єднувались у галузі «Уста-
нови». Водночас архівні матеріали перепису 
1939 р. мають перевагу над опублікованими у 
зв’язку з тим, що саме в них відображено розпо-
діл між зайнятими на залізничному транспорті 
та іншому транспорту та зв’язку.

Значний обсяг підсумкових матеріалів пе-
реписів населення 1920-х рр. вміщено у бага-
тотомному виданні «Труды ЦСУ», в яких май-
же повністю опубліковані підсумки переписів 
1920 р. та 1923 р1.

Слід наголосити, що матеріали жодно-
го з радянських переписів не опубліковані в 
такому обсязі, як підсумки Всесоюзного пере-
пису населення 1926 р. Основна публікація 
підсумків перепису включає 56 томів, які ви-
1 Предварительные итоги переписи населения 28 ав-
густа 1920 г. // Труды ЦСУ. – Т.I, IV. – М., 1921; Итоги 
Всесоюзной городской переписи 1923 года. Населе-
ние городов Союза ССР по занятиям. – Вып 4. Ра-
спределение городского населения по главным отра-
слям труда // Труды ЦСУ. – Т.ХХ. – Ч.2. – Вып.4. – М., 
1925; Итоги Всесоюзной городской переписи 1923 
года. Население городов Союза ССР по возрасту, 
занятиям и семейному состоянию // Труды ЦСУ. – 
Т.ХХ. – Ч.3. – Вып.1. – М., 1926; Итоги Всесоюзной 
городской переписи 1923 года. Побочные занятия го-
родского населения. Несамодеятельное население 
по занятиям самодеятельного (кормильцев). Нацио-
нальный состав населения. Итоги переписи семей // 
Труды ЦСУ. – Т.ХХ. – Ч.4. – М., 1927 (Підсумки пере-
пису володінь, забудов та квартир, а також результа-
ти промислового перепису опубліковані відповідно у 
томі XVII та XXVII “Трудов ЦСУ”).
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давалися протягом 8-ми років, і розподілялась 
на сім відділів. Відомості про міське населення 
України у відповідності до тем розділів вміщені 
в ХІ-ХІІІ та ХVІІІ – ХХХ тт., а однотомний чет-
вертий відділ повністю присвячений соціаль-
но-демографічній характеристиці безробіття1.

До початку 1990-х рр. вважались знище-
ними матеріали перепису 1937 р., що не від-
повідає дійсності, адже деякі підсумки цього 
перепису почали публікуватись2. Проте в пу-
блікаціях містяться лише вибіркові дані сто-
совно республік.

Фрагментарно опубліковані і дані пере-
пису 1939 р.3. Видання обмежені загальною 
чисельністю населення по областях за наці-
ональним та статевим складом, а відомості 
про вік та професійну зайнятість, рівень осві-
ти та сімейний стан подані без розподілу на 
міські та сільські категорії.

1 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 
года. Окончательные итоги. В семи отделах, 56 то-
мах. – Отдел І. Народность, родной язык, возраст, 
грамотность. В 17 томах. – Т.ХІ. Украинская Социа-
листическая Советская Республика. Итоги по рес-
публике. Полесский подрайон. – М., 1929; Т.ХІІ.То 
же. Правобережный подрайон. Левобережный по-
драйон. – М. 1928; Т.ХІІІ. То же. Степной подрайон. 
Днепропетровский подрайон. Горнопромышленный 
подрайон. – М., 1929; Отдел ІІ. Занятия. В 17 томах. – 
Т.ХХVІІІ. Украинская Социалистическая Советская 
Республика. Итоги по республике. Полесский подра-
йон. – М., 1930; Т.ХХІХ. То же. Правобережный по-
драйон. Левобережный подрайон. – М., 1930; Т.ХХХ. 
То же. Степной подрайон. Днепропетровский подра-
йон. Горнопромышленный подрайон. – М., 1930; От-
дел 4. Безработные. – Т.LІІ. – М.-Л., 1931.
2 Вестник статистики. – 1990. – № 7, 8; Всесоюзная 
перепись населения 1937 года. Краткие итоги. – М., 
1991; Всесоюзная перепись населения 1937 года: 
Общие итоги. Сборник документов и материалов / 
Сост. В.Б.Жиромская, Ю.А.Поляков. — М.: «Рос-
сийская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 
2007. – 320 с.
3 Численность населения СССР с подразделением 
на городское и сельское по СССР, союзным респу-
бликам, численность городов с населением свыше 
50-ти тысяч человек. – Правда. – 1939. – 2 июля; Воз-
растной состав, грамотность уровень образования 
и распределение населения по национальным и об-
щественным группам. – Правда. – 1940. – 29 апреля; 
Численность наличного населения СССР и распреде-
ление его по полу, а также на городское и сельское по 
республикам 17 декабря 1926 и на 17 января 1939 гг. 
Возрастной состав, грамотность и уровень образова-
ния населения по переписи 1939 г. // Вестник стати-
стики. – 1956. – №6. – С.89-90); Всесоюзная перепись 
населения 1939 года. Основные итоги. – М., 1992.

Це вимагає від дослідника звернення до 
архівних матеріалів переписів, які потребують 
окремої характеристики, адже без них роз-
гляд проблеми втрачає смисл. Зокрема, ори-
гінали документів стосовно підготовки та ста-
тистичного змісту підсумків переписів 1923 та 
1926 рр. зберігаються в Центральному Дер-
жавному архіві вищих органів влади та управ-
ління України (фонд 582 – ЦСУ). Статистичні 
матеріали згруповані у відповідності з програ-
мою переписів, тому важливий бік їх вивчен-
ня складає співставлення з публікаціями. 

У фондах цього архіву нами не виявлено 
слідів перепису 1937 р., оскільки його прове-
дення здійснювалось централізовано, і мате-
ріали відправлялись до Москви. Натомість у 
фонді ЦСУ знаходиться шість одиниць збері-
гання з відомостями про чисельність та склад 
міського населення України за переписом 
1939 р. В п’яти з них зосереджені статистич-
ні дані про чисельність міського та сільсько-
го населення в розрізі областей і населених 
пунктів, а в одній обчислено професійну 
зайнятість населення за статтю та віком4. 
Основний масив підсумків (майже 1,2 тис. 
одиниць зберігання) перепису 1939 р. зосе-
реджений у фонді Центрального Управління 
Народногосподарського обліку (ЦУНГО) Дер-
жплану СРСР Російського державного архіву 
економіки. Перемонтовані таблиці підсумків 
цього перепису містять відомості про самоді-
яльне, економічно активне населення в роз-
різі територіальної та галузевої концентрації, 
типу населеного пункту, місця роботи і занят-
тя, що дозволяє грунтовно дослідити соціаль-
но-класову структуру.

Отже, ліквідувати лакуни у вивченні соці-
альної історії зазначеного періоду, які у зна-
чній мірі існують внаслідок незатребуваності 
системи статистичних показників переписів 
населення 1920-30-х pp., можливо шляхом 
залучення до наукового обігу їх підсумкових 
матеріалів. Результати порівняння методоло-
гічних засад переписів 1920-30-х pp. свідчать 
про можливість порівняльного аналізу статис-
тичних підсумків, що відповідає меті побудови 
динамічних рядів за соціальними та демогра-
фічними ознаками.
4 ЦДАВО України. – Ф.582. – Оп.11. – Спр. 1760-1765.
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Бельгійське питання виникає з початком 
Першої світової війни, адже війська кайзе-
рівської Німеччини порушили державний 
кордон нейтральної держави, з наголошен-
ням, що подані дії було вчинено, як пре-
вентивний захід, аби не дати ворогам з Ан-
танти скористатися територією Бельгії, як 
плацдармом для атак на Німеччину. Однак, 
поданий крок сколихнув усе світове суспіль-
ство, особливо нейтральні держави, у тому 
числі і Сполучені Штати Америки. Як наслі-
док, питання щодо статусу Бельгії постає 
одним із ключових у американо-німецьких 
відносинах періоду Першої світової війни, 
особливо у період нейтралітету. Акцент на 
Бельгії був пов’язаний із тим, що країна на 
початку війни знаходилась у статусі нейтра-
ла, а отже порушуючи нейтралітет Німеччи-
ни створювала прецедент, який міг повтори-
тись і у випадку самих Сполучених Штатів.

Мета поданої розвідки – дослідити про-
яви бельгійського питання в американо-ні-
мецьких відносинах у період з серпня 1914 р. 

по квітень 1917 р. Визначити його характер та 
наслідки.

Незважаючи на вагомість у відносинах 
між США та Німеччиною періоду Першої сві-
тової війни, бельгійське питання не отримало 
широкого висвітлення в історіографії, як окре-
мої проблеми. Певні аспекти ми зустрічаємо 
в багатьох працях, але лише опосередковано 
в контексті цілих праць. Виокремити можемо 
лише дослідження А. Севрюкова, Е. Клеков-
ські1, які зосередили увагу саме на нейтраль-
ному статусі Бельгії у війні, його порушенні та 
спробі відновлення незалежності держави.

Військові дії та окупація Бельгії розпочи-
нається ще 4 серпня 1914 р., саме тоді уряд 
країни направляє ноти про допомогу, як вій-
ськові (до країн Антанти), так і дипломатич-
ну, у першу чергу до уряду США. Практично 

1 Севрюкова А.О. Бельгийский нейтралитет накануне 
и во время Первой мировой войны: автореф. дис. … 
к.и.н.: спец. 07.00.03. Москва, 2003. 20 с.; Klekowski E., 
Klekowski L. Americans in Occupied Belgium, 1914-1918: 
Accounts of the War from Journalists, Tourists, Troops 
and Medical Staff. Jefferson: McFarland, 2014. 296 p.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Геннадій Казаков,
Гімназія «Сузір’я» (Бердянськ, Україна)

БЕЛЬГІЙСЬКЕ ПИТАННЯ В АМЕРИКАНО-НІМЕЦЬКИХ 
ВІДНОСИНАХ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ:

ПЕРІОД НЕЙТРАЛІТЕТУ (1914-1917 рр.)
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одразу за ініціативи В. Вільсона до Берліну 
відправляється протестна нота, в якій уряд 
США критикує дії Німецької імперії та вима-
гає негайного звільнення території Бельгії, як 
держави-нейтрала. Проте, відповідь надаєть-
ся лише через декілька тижнів. У ній, керівні 
кола Німеччини наголошують, що в нейтра-
літет Бельгії ніхто не вірив, саме тому було 
завдано превентивного удару, вторгнення в 
Бельгію було необхідно для досягнення стра-
тегічних цілей і що вона (Німеччина – авт.) 
буде відстоювати чесне слово, дане канцле-
ром негайно покинути Бельгію після війни1.

Паралельно з тим, з метою допомоги 
мешканцям Бельгії вже 5 серпня до країни 
направляється місія Червоного хреста2. Слід 
зазначити, що перш ніж відправити подану 
місію до Бельгії, американський уряд про-
консультувався з І. Бернстофом та отримав 
запевнення, що Німеччина не буде заважати 
поданій гуманітарній місії3.

На середину серпня суперечності поси-
лилися, після спроби уряду Німеччини вивез-
ти 40 млн. доларів з окупованих територій4, 
що суперечило міжнародним довоєнним до-
говорам та остаточно анулювало «міфічний» 
нейтральний статус країни. Уряд США висту-
пив з протестом проти подібного свавілля Ні-
меччини5, проте в американській пресі мож-
на зустріти таке висловлювання: «Технічно 
Німеччина знаходиться в межах своїх прав 
у стягуванні військового податку в Льєжі та 
Брюсселі, але це не змінює жахливий харак-
тер злочину, вчиненого проти Бельгії»6. Подіб-
1 Ausländische Beteiligungen an westdeutschen 
Unternehmungen». Berlin : Deutsches Wirtschaftsinstitut, 
1961. s.382-383; Papers relating to the foreign relations 
of the United States with the annual message of the 
president transmitted to Congress. Supplment. The 
world war 1914. Washington: Government printing 
office, 1928. p. 93
2 History of the Great War Based on Official Documents 
Principal Events 1914-1918 Compiled by The Historical 
Section of the Committee of Imperial Defence. London: 
HMSO, 1922. p. 82.
3 Архив полковника Хауза. Избранное: в 2-х т. / [пер. с 
англ. Н. Котова]. М.: АСТ, 2004. Т. 1. C. 96.
4 The war with Germany: a statistical summary / by L. Ayers. 
Washington: Government Printing Office, 1919. p.33.
5 Tumulty J.P. Woodrow Wilson, as I Know Him. New 
York, 1921. p. 50.
6 British protest it German acts. The New York Times. 
1914. 22 August. p. 1.

на цитата демонструє, що керівні кола США 
вже не сприймали Бельгію, як нейтральну 
країну, а ставилися до неї, як до окупованої 
території. Проте це не перешкоджало в по-
дальшому відстоювати нейтралітет Бельгії та 
вступати в полеміку з урядом Німеччини сто-
совно цього питання.

24 серпня відбувається на додачу до ра-
ніше описаного ще й бомбардування бельгій-
ського міста Антверпен. В середовищі аме-
риканських політиків виникли 2 проблеми, 
пов’язані зі вказаним бомбардуванням: 1) Чи 
повинні США формально протестувати про 
порушення деяких положень Гаазької декла-
рації 1907 р.; 2) Незалежно від того, чи буде 
уряд висувати протест, слід будь-яким чином 
убезпечити американців на території Бельгії. 
Разом з тим, у випадку протесту слід було 
визначити, яким саме має бути поданий про-
тест. Р. Лансінг, який на той момент працював 
радником Державного департаменту пропо-
нував два варіанти: 1) зазначити, що німець-
кі дії завдають шкоди американцям проте не 
створювати прецеденту на майбутнє; 2) ви-
словити загальне обурення ситуацією шля-
хом пулікації у пресі відозви до Німеччини про 
жорстоке ставлення до населення Бельгії, зо-
крема американців, які перебувають там7. 

Президент звертається до першого ва-
ріанту та направляє того ж дня протестну 
ноту німецькому урядові: «Уряд, беручи до 
уваги, що бомбардування ставить під загро-
зу життя американських посадових осіб і гро-
мадян і не був виправданим законами війни 
або військовою необхідністю, просить уряд 
Німеччини вжити необхідних заходів для ви-
правлення поданого порушення за статтею 
26 Гаазької конвенції і покарати злочинця. 
Крім того, (американський – автор) уряд очі-
кує, що уряд Німеччини оголосить про те, що 
акт агресії був несанкціонованим нею і на-
дати гарантії того, що обстріли аналогічного 
характеру не повторяться»8. Стаття конвенції 
передбачала: «Начальник нападаючих військ 
раніше, ніж приступити до бомбардування, 
7 Lansing, R. War Memoirs. New York: The Bobbs Merrile 
C, 1935. p. 51-52.
8 Papers relating to the foreign relations of the United 
States: The Lansings papers 1914-1920 (In two volumes). 
Washington : Government printing office, 1939. V. 1. p.31
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за винятком випадків атаки відкритою силою, 
повинен зробити все від нього залежне для 
попередження про се влади»1.

Якщо проаналізувати текст ноти, то мо-
жемо констатувати, що американський уряд 
був обурений навіть не актом нападу на від-
носно нейтральну країну, а тим, що про бом-
бардування не було повідомлено завчасно.

На початку 1915 р. активізується висвіт-
лення ситуації в Бельгії у періодиці США. 
Як наслідок, це призводило до поступового 
зростання суспільного настрою на необхід-
ності звільнення Бельгії, який підбурювався з 
боку політичних противників В. Вільсона, осо-
бливо Т. Рузвельта, який писав у січні 1915 р. 
про те, що президент та державний секретар 
проявляють свою нікчемність та байдужість 
у бельгійському питанні та їх нездатність до-
могтися дотримання міжнародних норм про-
голошених Гаазькими конвенціями2. Завдяки 
такій анти-Вільсоновській політиці Т. Рузвельт 
домігся посилення настроїв у країні щодо яко-
мога скорішого звільнення Бельгії. Так, пре-
са писала, що «суспільне почуття в Америці 
через порушення бельгійського нейтралітету 
суттєво зростає»3. В Німеччині ж обґрунтову-
вали свою політику в Бельгії тим фактором, 
що вони форсували події, поки Бельгія пер-
шою не напала. Для прикладу, Е. Людендорф 
писав: «У нейтралітет Бельгії ніхто не вірив»4.

Приблизно у той же час на необхідності 
розгляду порушення нейтралітету Бельгії у 
міжнародному суді наголосили прибічники 
президента, зокрема Р. Лансінг. Ним же було 
вказано, що уряд США мусить зробити все від 
нього залежне, аби поданий суд відбувся5.

Наслідком вищевказаного стало те, що 
на початку лютого 1915 р. Е. Хауз направля-
ється до Берліну де одним з ключових питань 
переговорів стає бельгійське і якщо до цього 
1 Конвенция о законах и обычаях сухопутной вой-
ны (1907) URL : https://www.icrc.org/rus/resources/
documents/misc/hague-convention-iv-181007.htm 
(дата обращения date 04.11.2017).
2 Roosevelt raps Wilson and Bryan. The New York 
Times. 1915. 4 January. p.1.
3 Chesterton finds allies in minority. The New York Times. 
1915. 18 January. p.1.
4 Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-
1918 гг. / [Пер. с нем. А. Свечина]. М.: Вече, 2014. с. 25.
5 Papers relating 1914-1920… p.192-194.

воно розглядалось крізь призму «розмінної 
монети» в укладанні миру, то відтепер поста-
ло самостійним. Американський уряд намага-
ється домогтися звільнення Бельгії, як країни, 
що не вступила у війну на жодному боці. Зо-
крема, радник президента у листі до А. Цим-
мермана вказував про те, що: «…Німеччина 
мусить евакуювати і компенсувати Бельгію»6.

Паралельно з цим, американський уряд 
здійснює спробу отримати доступ до Бельгії 
консулів нейтральних країн, зокрема і США7, 
що також виходило із нейтрального статусу 
Бельгії. У ході тримісячних переговорів Ва-
шингтону вдалося домогтися тільки встанов-
лення двох американських консульств, під-
порядкованих посольству в Німеччині8, тим 
самим вказуючи на підпорядкованість самої 
бельгійської території Німецькій імперії.

Єдине питання що стосувалось Бельгії 
та в якому уряд США зміг домогтися перемо-
ги над Німеччиною на першу чверть 1915 р., 
стало питання постачання бельгійської тери-
торії продовольством та забороною для Ні-
меччини реквізувати продукти харчування у 
бельгійців9 [. Проте і цьому випадку виграва-
ла Німеччина, адже у зв’язку із доданням про-
довольства до контрабанди, німецький уряд 
мав змогу завозити його тільки опосередко-
ваними шляхами у тому числі і через Бельгію.

Водночас, починаючи з 1915 р. до Бельгії 
під виглядом гуманітарних місій їдуть амери-
канські туристи, які, як писала преса «прагну-
ли задовольнити цікавість та побачити окупо-
вану Бельгію»10. Поданий напрямок туризму 
був не дуже до вподоби німецькій стороні, 
6 Золов А.В. США: борьба за мировое лидерство (К 
истории американской внешней политики. ХХ век.): 
Учебное пособие: В 2 ч. Калининград : Калининград-
ский государственный университет, 2000. Ч. 1. 100 с.
7 Hoover H. The Memoirs of Herbert Hoover: Years of 
Adventure, 1874-1920. N.Y.: The Macmillan Company, 
1951. p. 164.
8 NSHS Library Catalog. William Jennings Bryan. Series 
3: Microfilm correspondence, speeches and articles, 
1900-1920. Reel 1A (From Occidental College) Folder 
18. Cabinet days, Wilson etc. p. 85.
9 Papers relating to the foreign relations of the United 
States: 1917. Supplement 2. The World War: in 2 
volumes. Washington: Government printing office, 1931. 
Vol. 2. p. 1024-1026, 1030.
10 Public Relations of the Commission for Relief in 
Belgium: Documents / ed. G. Gay. Stanford University : 
Press Stanford University. 1929. Vol 2. p. 144.
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через що проводиться паспортизація амери-
канського населення та обмеження у їх в’їзді 
до Бельгії1. Водночас, уряд США надає змогу 
бельгійцям, які мають певне відношення до 
Сполучених Штатів стати громадянами США. 
Тим самим виникає можливість допомоги 
бельгійському населенню та створенню пев-
ного важелю впливу у бік Німеччини.

Паспорти надавались наступним бель-
гійцям: 1) особам, які виявили бажання стати 
громадянами США з метою захисту за кордо-
ном від свавіль, що відбуваються у Німеччині; 
2) заявникам, які мають американське корін-
ня; 3) особам, які прожили у США не менше 
3 років2. Водночас передбачалась і фінансове 
становище нових громадян США, так особи 
які не мали змогу фінансово самостійно себе 
утримувати впродовж першого часу перебу-
вання у США паспорти не надавались3.

Наступним зіткненням між США та Ні-
меччиною на фоні Бельгії стає спроба аме-
риканської сторони домогтися звільнення чи 
принаймні гуманного ставлення до полоне-
них, що перебувають на її території та захист 
підсудних. Зокрема, американський уряд на-
магався підтримати цивільне населення США 
та Великобританії у суді. Тільки по 1915 р. 
нам відомо 3 таких випадки: суд над медсе-
строю Г.Кавелл, американським громадяни-
ном П. Уестом та моряком Х. Гібсоном4. В 
усіх трьох випадках підсудні були звинувачені 
в «порушені німецького закону військового 
часу» і підлягали смертній карі. Проте, уряд 
США зміг змінити покарання на депортацію з 
забороною повернення до Німеччини5. 

Подібні випадки були не поодинокими 
у весь період війни і депортація практично 
завжди була нейтральним виходом, проте 
були і випадки коли американські громадяни 
1 Hoover H. The Memoirs of Herbert… p. 92.
2 NSHS Library Catalog. William Jennings Bryan. 
Series 3… p.92.
3 Hunt E. War Bread: A Personal Narrative of the War 
and Relief in Belgium. New York: Holt, 1916. p. 61-62.
4 Primary Documents – Brand Whitlock on the 
Execution of Edith Cavell, 11 October 1915 URL: http://
www.firstworldwar.com/source/cavell_whitlock.htm 
(application date 04.11.2017); NSHS Library Catalog. 
William Jennings Bryan. Series 3… p. 112;   Hoover H. 
The Memoirs of Herbert… p. 181.
5 NSHS Library Catalog. William Jennings Bryan. Series 
3… p.112, 116.

унаслідок судового процесу підлягали ув’яз-
ненню6. Випадків із застосуванням смертної 
кари у справах, проти яких виступала амери-
канська сторона виявлено не було.

Цікаво, що умовою, за якою Німеччина по-
годжувалась йти на поступки США в судових 
процесах було те, щоб подані процеси опи-
сувались у «м’якій формі» в американській 
пресі7. Німецька преса ж навпаки намагалась 
детально висвітлити кожен процес, проте про 
його результати вказувалось побіжно8.

Одним із вагомих зіткнень між США 
та Німеччиною у перші роки війни на фоні 
Бельгії стає допуск до неї американських 
місій Червоного Хреста. Так, уряд Німеччи-
ни намагався обмежити поінформованість 
світу щодо своєї бельгійської політики, як 
наслідок прагнув обмежити доступ до неї 
представників інших держав9 (виключення 
становили торгові судна). Однією з причин, 
за яких Німеччини не хотіла бачити Черво-
ний Хрест на теренах Бельгії була діяльність 
організації на території Росії та інших країн 
Антанти, тому на думку представників Німеч-
чини вони могли бути «шпигунами Антанти». 
Американська сторона намагалась отримати 
підтримку американців у відправлені подіб-
них місій, задля цього у пресі публікують ли-
сти бельгійських дітей, які просять допомоги 
у В. Вільсона, або висловлюють свою подяку 
американському президенту10. Отримавши 
масову підтримку суспільства В. Вільсон 
надає відповідь на німецькі зауваження в 
яких зазначається, що Червоний Хрест ста-
вить за мету виключно «допомогу хворим і 
пораненим», при чому тільки цивільного на-
селення11. Однак тільки к зимі 1915-1916 рр. 
вдається домогтися відправлення декількох 
груп добровольців до бельгійської території12. 

6 Hoover H. The Memoirs of Herbert… p. 185, 209.
7 Papers relating 1914-1920… p. 64.
8 Amerkianer in Belgien. Berliner Tageblatt und 
Handels-Zeitung. 1915. 11 Juni. S. 1; Amerkianer in 
Belgien. Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung. 1915. 
24 November. S. 2.
9 Public Relations of… p.96, 188.
10 Belgian «thank you». Los Angeles Times. 1915. 
2 August. p. 1.
11 Public Relations of… p.57.
12 Etc… p. 133, 138, 192.
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При чому їх діяльність корегувалась німець-
кою стороною1.

Після перебування у Бельгії американ-
ських журналістів, які навели приклади по-
рушень норм поводження із цивільним насе-
ленням та військовополоненими, уряд США 
знову протестує проти бельгійської політики 
Німеччини. Як причину протестів висувають-
ся цитати з праці американського журналіста 
Дж. Моргана, що повернувся з Бельгії: «В ході 
вуличних боїв в Шарлеруа ... Я бачив, німець-
кого драгуна, котрий штовхав три цивільні 
особи»2. Уряд США за цих умов вимагає по-
лишити бельгійську територію, або принайм-
ні допустити незалежних наглядачів із США3. 
Наслідком став доступ більшого контингенту 
представників Червоного хреста4 та допуск 
комісій по аналізу умов перебування військо-
вополонених5. Водночас збільшувались і по-
ставки гуманітарного вантажу для цивільних 
бельгійців та військовополонених6.

Наостанок було надано гарантію, що по 
завершенні війни Бельгії буде повернено її 
суверенітет7.

В липні 1916 р. виникає нове питання, яке 
приводить до конфронтації США та Німеччи-
ни у бельгійському вимірі. Воно стосувалось 
використання бельгійців у різного роду робо-
тах на користь Німеччини. Так, влітку 1916 р. 
бельгійське населення починають вивозити 
до Німеччини з метою подальшого їх залу-
чення до робіт у сільському господарстві і 
збирання врожаю8. Таким чином, Німеччина 
порушувала не тільки умовний нейтралітет 
Бельгії, який незважаючи на окупацію пору-
шувався, але й права людини. Бесіда між Дж. 
Джерардом та Вільгельмом ІІ, яка відбулась 
на той момент хоча і призвела до скасування 
1 Hoover H. The Memoirs of Herbert… p. 92.
2 Morgan J.H. German Atrocities. An Official Investigation. 
London: T. Fisher Unwin; Seventh Impression edition, 
1916. p. 18.
3 Public Relations of… p.162.
4 Papers relating to the foreign relations of the United 
States: The Workd War 1916. Supplement. Washington: 
Government printing office, 1929. p. 918.
5 Public Relations of… p. 168.
6 Commercial and Financial Chronicle. Inclusive: Neutral 
tradear. 1919. July 25. Vol. 109. # 2824. p. 85-88.
7 Public Relations of… p. 168.
8 Papers relating…1916. p. 796, 857.

вивезення бельгійців, однак мала тимчасовий 
характер і вже восени проблема виникає зно-
ву. До того ж населення починає залучатись 
для робіт на заводах тим самим працюючи на 
військові потреби Німецької імперії.

Якщо офіційно німецький уряд намагався 
таким чином залучити безробітних до праці (за 
різними джерелами їх кількість у Бельгії сягала 
600-700 тисяч осіб)9, яка мусила бути оплачу-
ваною і тим самим допомогла б їм вижити в 
умовах війни, то на практиці працездатних осіб 
чоловічої статті практично насильно вивозили 
з рідних домів до німецьких заводів. При цьо-
му, антигуманність німецької сторони просте-
жувалась від початку відправлень, коли бель-
гійці пішки направлялись до сусідньої держави 
з мінімальним наданням харчування та одягу. 
Очевидці подій писали «Люди, змушені пере-
ходити з одного села в інше, повинні робити це 
пішки…»10, до самого процесу праці, яка трива-
ла більше офіційних норм та була неоплачува-
ною. Тільки за місяць з Бельгії було вивезено 
близько 10 тисяч осіб11.

Перші американські ноти стосовно де-
портації бельгійців носили неофіційний ха-
рактер та ставили за мету прозондувати та 
перевірити подану ситуацію. У ході перевірки 
було виявлено, що Німеччина вивозить осіб 
чоловічої статті з Бельгії. Причину цього було 
виявлено в прагненні нової хвилі мобілізації 
німецьких громадян, які на той момент пра-
цювали на заводах12. Тобто, бельгійці мусили 
б замінити німців на цих заводах.

Наслідком цього стали протести з боку 
США та вимога повернення бельгійців до їх-
ньої Батьківщини13. У якості тимчасового вирі-
шення проблеми уряди Сполучених Штатів та 
Німеччини зійшлися на тому, що бельгійці бу-
дуть отримувати не тільки харчування й одяг, 
але й фінансову оплату. До того ж, особи, які 

9 Hoover H. The Memoirs of Herbert… p. 182.
10 Primary Documents – Brand Whitlock on German 
Military Rule in Belgium, November 1916 URL : http://
www.firstworldwar.com/source/belgium_whitlock.htm 
(application date 04.11.2017).
11 Morgan J.H. German Atrocities… p. 863-864.
12 Papers relating…1916. p. 68-69; Hunt E. War Bread: 
A Personal Narrative of the War and Relief in Belgium. 
New York: Holt, 1916. p. 129.
13 Public Relations of… p. 212.
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не бажають працювати на німецьких заводах 
будуть поверненні до Бельгії1. Окрема домов-
леність передбачала доступ американських 
перевірок про умови проживання робітників2.

25 листопада договір між США та Німеччи-
ною було укладено офіційно. Окрім вищевка-
заного, ним проголошувався і перелік осіб, які 
не підлягають депортації: 1) особи, які офіцій-
но не мають статусу безробітних; 2) одружені 
чоловіки і батьки сімейств (за винятком тих, 
хто висловив власне бажання відправитись на 
роботу до Німеччини та сімей в повному об’є-
мі); 3) співробітники Національного комітету3.

Хоча подані вимоги призупиняють депор-
тацію, уряд США не зупиняється та звинува-
чує Німеччину у «брехливій агітації», через яку 
значна кількість бажаючих йшла працювати 
на заводи4 та вимагаючи повного припинен-
ня залучення бельгійців до робіт у Німеччині5. 
Німецька реакція в свою чергу призводить до 
відмов від листопадових домовленостей та 
поновлень в середині грудня 1916 р. депорта-
цій. Жодні протести американського уряду не 
дають позитивних результатів. Як наслідок, 
за даними наведеними «The New York Times» 
на кінець 1916 р. у Німеччині працювало вже 
близько 40 тисяч бельгійців6. Єдине що зали-
шається Америці це постачання бельгійських 
робітників необхідними товарами, про що на-
голошує американська та німецька преса7. 
Проте і їх поставки суттєво скорочуються, а з 
часом припиняються а умов оголошення Спо-
лученими Штатами Америки війни Німеччині.

Як наслідок, бельгійське питання так і зали-
шилося до оголошення війни Німеччині у квітні 
1917 р., лише у форматі протестів, одні з яких 
отримували позитивний результат, однак в під-
сумку, так і не було досягнуто звільнення тери-
торії Бельгії від окупаційних військ. Саме тому, 

1 Hoover H. The Memoirs of Herbert… p. 225.
2 Papers relating…1916. p. 865.
3 Public Relations of… p. 234-235.
4 U.S. Congress. Congressial record. Wash., D.C.: 
Government Printing Office, 1916. V. 53. Proceedings a. 
debates. p. 392-394.
5 Morgan J.H. German Atrocities… p. 210.
6 Clergy denounce exile of Belgians. The New York 
Times. 1916. 11 December. p. 1.
7 Food for Belgians to be sent as usual. The New York 
Times. 1917. 1 February. p. 2.

бельгійське питання поставало одним із ключо-
вих у ході мирних переговорів наприкінці війни.

Слід наголосити, що незважаючи на стан 
війни з Німеччиною до осені 1917 р. до Бель-
гії продовжують поступати гуманітарні місії і 
лише прибуття перших експедиційних військ 
припиняє подані відносини.

Таким чином, бельгійське питання, ви-
никнувши з моменту початку Першої світової 
війни, так і не було свого вирішення в аме-
рикано-німецькій дипломатії періоду нейтра-
літету. Незважаючи на той факт, що у певних 
випадках та періодах уряд Німецької імперії 
йшов на поступки Сполученим Штатам Аме-
рики, повне звільнення окупованих територій 
відбувається лише по завершенні Першої сві-
тової війни.
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Київський університет імені Бориса Грінченка

З ІСТОРІЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖІНОК ПІД 
ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ («위안부 – УВІАНБУ» 

В «БУДИНКАХ ВТІХ» ДЛЯ ЯПОНСЬКИХ ВОЯКІВ)

위안부 – Увіанбу («жінки для втіхи») – моло-
ді жінки та дівчата, яких примусово відправляли 
до військових борделів (т.зв. «будинків для втіх» 
або «станцій комфорту»), де вони були змушені 
надавати сексуальні послуги офіцерам та сол-
датам Японської імператорської армії. Ці «стан-
ції комфорту» постійно діяли на окупованих 
Японською імперією територіях у 1930-х рр., а 
також під час Другої світової війни. 

У той час жінок, які були змушені перебу-
вати і працювати на цих станціях, називали 
‘예기 – єгі (藝妓 – Гейша) або 작부 – чакбу (
酌婦 – офіціантка), але згодом вони отрима-
ли назву «жінка для утіх – Увіанбу»1. Сучасні 
документи свідчать, що вперше цей термін 
був використаний у «Журналі Цзіньчжун» 
1 한국민족문화대백과사전  (일본군  ‘위안부’(日本軍慰安
婦), Японський військовий музей історії «Увіанбу» – 
переклад автора.
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дислокованого в Китаї 3-го гірського гар-
матного полку Імператорської армії Японії у 
червні 1939 р.1

Аналіз історіографії даної роботи доціль-
но розпочати зі низки статей, які висвітлюють 
різні аспекти цієї дослідницької проблеми. 
Так, зокрема, С.Куп присвятила свою статтю 
огляду матеріалів, що були продемонстрова-
ні у рамках виставки про «жінок для втіхи», 
які перебували у військових борделях на 
Східному Тиморі2. У статті Е.Епштейн було 
представлено погляд на проблему «жінок 
для втіхи» очима дослідників Японії та   США3. 
О. Норіміцу в своїй публікації висвітлює осо-
бливості ставлення прем’єр-міністра Японії 
(на той час) Сіндзо Абе до розповідей жінок, 
які постраждали під час японської окупації4. 

Р. Коуен відтворює боротьбу навколо голо-
сування Палати представників США з питання 
вибачень Японії перед «жінками комфорту»5. 
У підготовленій у співавторстві статті Г. Мак-
кормак і К. Сецуко (за підтримки корейського 
інформаційного агентства Йонхап) вивчається 
проблема кваліфікації військових злочинів під 
час їх розгляду Верховним судом Японії, серед 
яких присутні й епізоди про «жінок комфорту»6.

За кілька років потому дослідники активізу-
вали свої зусилля з вивчення даної проблеми. 
У статті Я.Банінга йшлося про історію життя 
однієї із голландок (колишньої «жінки для вті-
хи»), яка знайшла в собі сили порушити табу 
та публічно розповіла про свій побут у військо-
вому борделі протягом трьох місяців 1944 р.7 

1 陣中日誌 (Jinchū nisshi, «Щоденник Цзіньчу») – жур-
нал бойових дій, якій вівся у згадуваному підрозділі 
імператорської армії Японії.
2 Coop S. Japan’s Wartime Sex Slave Exhibition 
Exposes Darkness in East Timor // Japan Focus: The 
Asia-Pacific Journal. Japan, 2006.  Vol. 4, Issue 12. p.1-
3 URL: https://bit.ly/33HWJNn
3 Epstein E., House wants Japan apology? «Comfort 
women» resolution urgesgovernment to say it? Sorry, 
2007. URL: https://bit.ly/3mypjIw
4 Onishi N., Japan Again Denies Role in Sex Slavery, The 
New York Times, 2007. URL: https://nyti.ms/2JK6O5e  
5 Cowan R., House seeks Japan’s apology on «comfort 
women», 2007. URL: https://reut.rs/33Gd59g
6 Gavan McCormack, Kamiya Setsuko, Yonhap News., 
Yokohama and Seoul: Dealing With Crimes of State in Japan 
and South Korea // Japan Focus: The Asia-Pacific Journal. 
Japan, 2007. Vol. 5, Issue 1. р.1-6. URL: https://goo.su/rFd
7 Banning J. «Comfort Woman» Ellen van der Ploeg 
passed away, 2013. URL: https://bit.ly/3g0GzDQ

Допис Л. Уильямсон був присвячений розкрит-
тю становища донині ще живих постраждалих 
жінок та ставлення США до цієї проблеми8. 

Значна пошукова робота була проведена 
Е. Дзорей, яка зосередила свої зусилля на 
вивченні причин появи будинків «Увіанбу» та 
навела свідчення декого з жінок зі «станцій 
комфорту»9. Щоправда у цій статті присутні 
деякі контраверсійні судження щодо викори-
стання засобів контрацепції японськими сол-
датами під час відвідування ними «будинків 
втіхи». Є.Чеховська досліджує феномен «жі-
нок для втіхи» та аналізує їх вплив на сучасні 
відносин між Японією та Південною Кореєю�. 
М.Молнар у своїй роботі визначає причини 
появи «жінок для втіхи», обставини їх пере-
бування у військових борделях, а також те, як 
історична пам’ять про страждання жінок різ-
ної етнічної приналежності позначається на 
взаєминах Японії з країнами тихоокеанського 
регіону на сучасному етапі10. 

Для даного дослідження була використана 
публіцистична стаття, що вийшла друком захо-
дами Корейського центру комунікацій та дослі-
джень,  завданням якого є реалізація комплек-
сних рекламних та освітніх програм, поклика-
них підвищити обізнаність іноземців з Корею11. 
Завдяки поданій в ній інформації вдалося отри-
мати декілька підтверджень вже відомих фак-
тів, але нових подробиць виявлено не було.

Аналіз історіографії засвідчив недостатню 
вивченість даної теми. Публіцистичні статті 
з цієї тематики є фактично ідентичними і не 
являють собою якогось вагомого внеску для 
дослідження проблеми «жінок комфорту». 
Проте вони важливі, як доказ зацікавленості 
журналістів до феномену «Увіанбу», а також 
успішно привертають увагу громадськості до 
японських «будинків втіхи» за часів Другої 
світової війни. Однак важливо зазначити, що 

8 Уильямсон Л. «Женщины для утех» в Корее все 
еще ждут покаяния от Японии, BBC News, 2013. URL: 
https://bbc.in/33DcKEw
9 Дзоря Е. Станции утешения: сексуальное рабство 
по-японски, 2017. URL: https://bit.ly/3mvIumn
10 Чеховська Є. Жінки для втіхи: хто вони і чому поро-
джують міжнародні конфлікти, 2018. URL: https://bit.
ly/3ofN60u
11 Molnar M. Defining the «Comfort Women» Phenomenon: 
Prostitution To Sexual Enslavement, University of Iowa, 
2018. 35 р. URL: https://goo.su/bxF
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відсутність посилань на використані джере-
ла у публіцистичних статтях вимагає критич-
ного ставлення до викладеного в них факто-
логічного матеріалу.

Одним з найважливіших документів для 
об’єктивного розуміння даної проблеми став 
звіт, який був підготовлений Дж.Макдугал-
лом1. Завдяки його появі стало можливим 
пролити додаткове світло на проблему «жінок 
комфорту», важливим було й те, що дослід-
ник проаналізував публічні заяви японського 
уряду, а також подав докладні інформації про 
програму Азійського жіночого фонду (що став 
основною платформою для збору інформації 
про всі факти примушування жінок до «робо-
ти» на «станціях комфорту»), який був засно-
ваний офіційним Токіо у 1994 р.2

ПЕРШІ БУДИНКИ «УВІАНБУ»

Перша «станція комфорту» була ство-
рена у Маньчжурії, яка була окупована Япо-
нією у 1931–1932 рр. Вважається, що у цьо-
му часі японські вояки здебільшого не були 
схильні до відвідування подібних закладів, а 
їх «працівниці» (японською: «іанфу» – «жінки, 
які втішають»)3 перебували тут добровільно і 
отримували за свої послуги визначену плату. 
Розширення японської присутності в Китаї (по-
близу Шанхая) призвело до створення черго-
вої «станції комфорту», що призначалась для 
вояків десантно-штурмової бригади «Шанхай» 
Військово-морських сил Японії. У цьому бор-
делі працювали запрошені японки, проте у 
чергових «станціях комфорту» вже з’являють-
ся жінки із захоплених Японією територій.
1 1945년까지의  “위안부 시스템” 과 역사 (Історія про 
«Систему Увіанбу» до 1945 р.) – переклад на україн-
ську мову здійснено авторкою цієї статті. URL: https://
goo.su/cSJ
2 McDougall J. Systematic rape, sexual slavery and 
slavery – like practices during armed conflict: final 
report, Appendix: An analysis of the legal liability of the 
Government of Japan for «comfort women stations» 
established during the Second World War, UN Sub-
Commission on the Promotion and Protection of Human 
Rights. 1998, p.38-55. URL: https://bit.ly/3ohyGwH 
3 Project of the AWF in South Korea – Азіатський жі-
ночий фонд, заснований японським урядом в 1994 
р. для розподілу грошової компенсації «жінкам для 
втіхи» в Південній Кореї, Філіппінах, Тайвані, Нідер-
ландах та Індонезії.

Збільшення кількості японських військ у 
цьому регіоні одним із своїх наслідків мало 
істотне зростання кількості злочинів на сек-
суальному ґрунті, які чинилися японськи-
ми вояками. Протягом 1932 р. заступнику 
Шанхайського експедиційного корпусу ге-
нерал-лейтенанту Ясудзі Окамурі надійшло 
понад 200 листів від зґвалтованих японцями 
китайських жінок. Розуміючи, що безкарність 
винуватців деморалізує вояцтво, Я.Окамурі 
запропонував командуванню організувати 
військові борделі для мінімізації антияпон-
ських настроїв, викликаних негідною пове-
дінкою солдатів японської армії, а також для 
запобігання зниження її боєздатності у ви-
падку поширення серед вояків венеричних 
захворювань. 

Маючи перед очима приклад «будинку 
втіхи» бригади «Шанхай», він звернувся до 
губернатора префектури Нагасакі з прохан-
ням відрядити до місця дислокації японсько-
го експедиційного корпусу «жінок, що втіша-
ють». Після їх приїзду (за словами генерала) 
зґвалтування повністю припинилися, і за ко-
роткий час кожен армійський корпус експе-
диційних сил мав для власного використан-
ня свою «станцію комфорту»4. Їх відвідуван-
ня було платним – солдат оплачував вхідний 
квиток, який коштував 5 ієн, для офіцерів і 
капралів сексуальні розваги обходилися де-
шевше – за квиток просили всього 2 ієни5.

Але насправді зґвалтування жінок мали 
місце й після створення мережі «станцій 
комфорту», бо не всі японські солдати мали 
можливість оплачувати послуги «жінок ком-
форту». Справа в тому, що «будинки втіхи» 
не були благодійними організаціями, а вар-
тість послуг їх «служниць» для деяких сол-
датів була занадто висока. Вони воліли шу-
кати розвагу на стороні та економити, а не 
витрачати гроші на задоволення своїх по-
треб в офіційних «станціях комфорту». 

4 Між тим переклад з корейської терміну «Увіанбу» є 
іншим – «жінки для втіхи» – авт.
5 Who were the Comfort Women? The Establishment of 
Comfort Stations, Digital Museum, The Comfort Women 
Issue and the Asian Women’s Fund. URL: https://inlnk.
ru/NDnnx
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МЕТОДИ ВЕРБУВАННЯ ЖІНОК 

Пошуком жінок для «станцій комфорту» на 
початку 1938 р. займалися приватні агенти, які 
обстежували різні райони Японії, маючи перед 
собою завдання найняти 3000 жінок для служби 
в «станціях комфорту» японської армії в Шанхаї. 
Їхні зусилля привернули увагу японської поліції, 
яка провела власне розслідування, реагуючи 
на непоодинокі випадки викрадення жінок. На 
слушну думку поліцейських чинів – такі дії агентів 
принижували честь Імператорської армії Японії. 

Зрештою, директор поліцейського управ-
ління Міністерства внутрішніх справ (у доку-
менті його прізвище відсутнє – авт.) уклав 
спеціальний меморандум (від 23 лютого 
1938 р.), який регламентував умови залучен-
ня до занять проституцією тих жінок-японок, 
які висловили на це свою згоду. Зокрема, для 
них був встановлений граничний вік – щонай-
менше 21 рік1, а крім того такі жінки мали от-
римати дозвіл від їх батьків чи опікунів, щоб 
виїхати до Китаю. 4 березня того ж року одним 
із службовців військового міністерства Японії 
(у документі його прізвище відсутнє – авт.) 
було опубліковано відповідне повідомлення2.

У міру того, як кількість «станцій комфорту» 
швидко зростала, міністерство внутрішніх справ 
та військове міністерство Японії дедалі більше 
долучалися до рекрутування «жінок комфорту». 
Підтвердженням цьому є документ, адресова-
ний до поліцейського управління Міністерства 
внутрішніх справ (від 4 березня 1938 р.), в яко-
му йдеться про призначення приватних агентів у 
різних префектурах для таємного набору 400 жі-
нок: 100 з префектури Осака, 50 з префектури 
Кіото, 100 з префектури Хого, 100 з префектури 
Фукуока та 50 з префектури Ямагуті. 

Цей набір мав відбутися за  клопотанням 
начальника відділу повітряних військ в опе-
ративному управлінні Генерального штабу 
сухопутних військ Японії майора Аріфумі Ку-
мона (він також виконував функції штабного 
офіцера 21-ої армії зі складу японських екс-

1 Дзоря Е. Станции утешения: сексуальное рабство 
по-японски, 2017. URL: https://bit.ly/3mvIumn
2 Таке обмеження було встановлено у зв’язку з тим, що 
Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею жінка-
ми та дітьми (яка раніше була ратифікована Японією), 
забороняла проституцію неповнолітніх – авт.

педиційних сил у південному Китаї), та на-
чальника мобілізаційного відділу військового 
міністерства Японії (прізвище останнього у 
документі відсутнє – авт.). Їх прохання було 
дуже «простим» і лаконічним: «Будь ласка, 
допоможіть[...] у відправці близько 400 жінок 
з метою проституції[...] на «станції комфорту» 
експедиційних сил Південного Китаю»3. 

Вербуванням жінок до «станцій комфор-
ту» поза Японією у другій половині 1930-х рр. 
займались приватні – здебільшого китайські 
приватні агенції. Проте вже на початку 1940-х 
рр. справа рекрутація жінок проводилась без-
посередньо спеціально призначеними для 
цього офіцерами різних підрозділів японської 
армії, які діяли за дорученням свого коман-
дування. Так, зокрема, штаб японського екс-
педиційного корпусу в Сеулі у травні 1942 р. 
увійшов у контакт з місцевими приватними 
агентами, зондуючи у них можливість прове-
дення набору корейських жінок для «Увіан-
со» з подальшою їх відправкою до Бірми. На-
слідком цього стало вербування та відправка 
703 корейських жінок до цієї країни, де вони 
мали працювати на «станціях комфорту»4. 

Докладніша інформація про умови рекру-
тації корейських жінок міститься в ще одному 
документі – про корейське подружжя (у доку-
менті не зазначені їх прізвища – авт.) – влас-
ників ресторації в Сеулі, які погодились підшу-
кати кандидаток до «станцій комфорту». За 
короткий час їм вдалось завербували 20 ко-
реянок. Заплативши батькам 300-1000 ієн у 
валюті того часу, подружжя вважало, що вони 
придбали цих дівчат і що вони стали їх власні-
стю. Згідно з інформацією, наданою жінками 
і дівчатами, на момент вербування дванад-
цять з двадцяти новобранців були молодші 
21 року (одна мала 17 років, три – 18, сім – 19, 
одна – 20 і восьмеро – 23 або більше)5. Якщо 

3 Who were the Comfort Women? Women Were Collected, 
Digital Museum, The Comfort Women Issue and the Asian 
Women’s Fund. URL: https://inlnk.ru/XOZZz
4 Who were the Comfort Women? The Pacific War 
and Spreading Comfort Station, Digital Museum, The 
Comfort Women Issue and the Asian Women’s Fund. 
URL: https://inlnk.ru/kX33Q
5 Who were the Comfort Women? The Pacific War 
and Spreading Comfort Station, Digital Museum, The 
Comfort Women Issue and the Asian Women’s Fund. 
URL: https://inlnk.ru/kX33Q
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ця інформація відповідає дійсності, то умови, 
передбачені японською поліцією в 1938 р. для 
вербування жінок в Японію, не були дотримані. 

Важливим є також й те, що кандидаткам 
не було чітко роз’яснено, у чому полягати-
муть їх функції, і взагалі не проговорювалось 
можливість їх роботи в якості «жінок для вті-
хи». Натомість їм обіцялося, що на них чекає 
робота, пов’язана з відвідуванням поранених 
солдатів у військових шпиталях, їх перев’язу-
ванням та доглядом. Найголовнішими аргу-
ментами виступали великий аванс, який доз-
воляв розплатитися з сімейними боргами, обі-
цянка неважкої роботи та перспектива нового 
життя в новій країні (в Сінгапурі). На підставі 
власних помилкових уявлень значна кількість 
дівчат записувалися на службу за кордон і от-
римували аванс в кілька сотень ієн1.

Загалом же жінки «Увіанбу» примусо-
во рекрутувалися на теренах 11 окупованих 
японською армією держав та територій: М’ян-
ми, Китаю, Східного Тимору, Індонезії, Малай-
зії, Кореї, Папуа-Нової Гвінеї, Філіппін, Тайва-
ню, Таїланду, а також колоніальних володінь 
Нідерландів. Завдяки такій широкій географії 
процес створення «станцій комфорту» набув 
особливої активності, і до 1945 р. «станції 
комфорту» пройшли щонайменше 200 тисяч 
молодих дівчат віком від 11 до 29 років2.

ПОБУТ «ЖІНОК ДЛЯ ВТІХИ» 
НА «СТАНЦІЯХ КОМФОРТУ»

Становище жінок на військових «станціях 
комфорту», які здебільшого розміщувались в 
прифронтових районах, різнились залежно 
від регіону та ситуації на фронті. Побут «жі-
нок комфорту» було суворо регламентовано 
встановленими командуванням японської 
армії правилами для «будинків втіх», а самі 
вони зазнавали щоденного насилля з боку во-
яків та не меншою мірою від приватних осіб – 
1 Who were the Comfort Women? The Pacific War 
and Spreading Comfort Station, Digital Museum, The 
Comfort Women Issue and the Asian Women’s Fund. 
URL: https://inlnk.ru/kX33Q
2 1945년까지의  “위안부  시스템”과  역사 (Історія про 
«Систему Увіанбу» до 1945 р.) – переклад на україн-
ську мову здійснено авторкою цієї статті. URL: https://
goo.su/cSJ

розпорядників борделів. Відтак є всі підстави 
стверджувати, що переважна більшість жінок 
на «станціях комфорту» перебувала у фак-
тичному рабстві, зазнаючи фізичних та пси-
хічних травм, та час від часу потерпаючи від 
хвороб, що передавались статевим шляхом.

Як правило «станції комфорту» розміщу-
вались у спорудах, які належали японській 
армії або були побудовані солдатами спеці-
ально для цієї мети. Вже в силу цього цивіль-
ні особи фактично були лише номінальними 
власниками борделів, а більшість поточних 
питань функціонування «будинків втіхи» ви-
рішувалась на нарадах спеціально призна-
чених для цього штабних офіцерів японських 
армійських підрозділів. Зокрема, вони визна-
чали тривалість роботи жінок та розцінки на їх 
послуги, встановлювали для вояків окремих 
частин черговість до відвідування «станцій 
комфорту», багатьох випадках навіть вида-
ючи квитки для їх солдатів-відвідувачів. Спо-
чатку денна «норма» для кожної жінки стано-
вила не менше 20 вояків («станції комфорту» 
називали навіть «22 до однієї»), з часом кож-
ну сексуальну рабиню використовували вже 
30 солдатів і офіцерів, а під кінець війни ця 
цифра зросла до 50 вояків. При цьому діяло 
неписане правило – японські жінки обслугову-
вали, головним чином, офіцерів, а кореянки і 
китаянки – солдатів3. 

Отримані від вояків кошти нібито діли-
лись на «станціях комфорту» порівну між 
власниками борделю та «жінками, що вті-
шали». Але насправді незрозуміло, яку суму 
становив «гонорар» жінок. В деяких «станці-
ях комфорту» жінки мали два дні вихідних, 
але при цьому вони не мали права залишати 
приміщення «станції» без дозволу військової 
влади. З усіма мешканками станцій постійно 
працювали лікарі, які повинні були контро-
лювати стан їх здоров’я (водночас – існують 
свідчення, що дехто з лікарів самі ґвалтували 
найздоровіших жінок)4. 

Час роботи борделів суворо регламенту-
валося, так само був визначений максималь-
3 Дзоря Е. Станции утешения: сексуальное рабство 
по-японски, 2017. URL: https://bit.ly/3mvIumn
4 The Life in Comfort Stations, Digital Museum, The 
Comfort Women Issue and the Asian Women’s Fund. 
URL: https://inlnk.ru/2088E
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но можливий термін перебування солдата з 
дівчиною – спочатку він становив 30 хвилин, 
потім був зменшений до 10-15. Згідно з різ-
ними правилами, «станції комфорту» пра-
цювали довгий час – як правило з 9:00 або 
10:00 до пізнього вечора. На одній з них в 
Хуаронгзені (місто в басейні річки Янцзи) діяв 
розпорядок, який зобов’язував жінок обслуго-
вувати солдатів з 10:00 до 18:00, унтер-офі-
церів – з 19:00 до 21:001. Не рідко траплялось 
так, що жінки мали забезпечувати «комфорт» 
солдатам навіть на полі бою. 

Весь час існування «станцій комфорту» 
в них зберігався високий рівень смертності 
внаслідок високого рівня суїцидальних на-
строїв жіноцтва. Самогубства стали такою 
ж повсякденною подією, якою було обслуго-
вування клієнтів. За розповідями, жінки на-
магалися зупинити інших дівчат від подібних 
вчинків, але всі прекрасно розуміли, наскільки 
марні будь-які спроби допомогти. Аби піти з 
життя хтось з «жінок втіхи» викрадав у вояків 
опіум, хтось – ліки у лікарів, треті ж просто ві-
шалися на власному одязі2.

Висока смертність серед жінок була обу-
мовлена не лише самогубствами та фізичним 
й сексуальним насиллям. Одна із найголов-
ніших причин обумовлювалась відсутністю 
ефективних ліків, які могли би допомогти при 
хронічних та венеричних захворюваннях, а 
інколи – через елементарне небажання ліку-
вати хворих жінок. За розповідями жертв на 
«станціях комфорту» із ліків були лише пре-
парати проти венеричних захворювань, опі-
ум, меркурохром3 та препарат «606»4. 

 Небажана вагітність та венеричні захво-
рювання траплялися через відсутність до-
статньої кількості презервативів. Хоча солда-

1 The Life in Comfort Stations, Digital Museum, The 
Comfort Women Issue and the Asian Women’s Fund. 
URL: https://inlnk.ru/2088E
2 Дзоря Е., Станции утешения: сексуальное рабство 
по-японски, 2017. URL: https://bit.ly/3mvIumn
3 Меркурохром (Мербромін) використовували в якості 
місцевого антисептика для невеликих порізів і подряпин.
4 Арсфенамін (також відомий як Сальварсан або 
«Сполука 606») – препарат, який застосовувався ще 
на початку ХХ ст. як перший ефективний засіб для 
лікування сифілісу та африканського трипаносомозу. 
Ця органічно-миш’якова сполука була першим сучас-
ним протимікробним засобом.

ти були зобов’язані використовувати їх під час 
статевого акту, за свідченнями жінок – вони 
їх часто не застосовували. Останні мали ви-
конувати свій «обов’язок» навіть під час хво-
роби, вагітності або менструації. У випадках 
вагітності більшість жінок була змушена ро-
бити аборти, а у випадках народження дити-
ни – залишати її на смерть5. Фізичне насилля 
призводило до того, значна кількість жінок під 
час війни та вже після звільнення, були виму-
шені зробити гістеректомію6.

Отже, доля жінок, які потрапляли до 
«станцій втіхи» через власну недостатню 
поінформованість або й насильно, була без 
перебільшення трагічною. До тих з них, хто 
відмовлявся сексуально обслуговувати япон-
ських вояків, застосовувались засоби фізич-
ного примусу – насамперед жорстокі побиття. 
Неприйнятність та непосильність «обов’яз-
ків» жінок у військових борделях призводили 
до частих самогубств в результаті психологіч-
ного та статевого знущання. Поширеним яви-
щем було й інфікування жінок венеричними 
хворобами, та некваліфіковане їх лікування 
через брак потрібних ліків. Все це призводи-
ло до високої смертності серед жінок, а на 
тих з жінок, кому судилося вижити – чекали 
важкі психологічні розлади та складні хірур-
гічні операції. Навіть коротке перебування 
жінки на «станції комфорту» ставало для них 
потрясінням на ціле життя, а жахливі спога-
ди про це переслідували їх до смерті. Трагічні 
обставини їх перебування у «будинках втіх» 
вимагають найповнішого їх прояснення як пу-
бліцистиці, так і шляхом публікації аналітич-
них статей, спертих на тогочасних джерелах.
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ОСВІТНІ ПРОГРАМИ В СТРУКТУРІ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ США ЩОДО ВЕТЕРАНІВ (1939-1956 рр.)

Одним з актуальних питань для сучас-
ної України є розвиток ветеранської політи-
ки. Цей напрям є важливою складовою соці-
альної політики держави в умовах російської 
агресії. Участь країни у воєнних діях неми-
нуче веде до появи серед її громадян вете-
ранської спільноти. На сьогодні українське 
Міністерство у справах ветеранів визначає 
як орієнтир у формуванні програм підтримки 
ветеранів забезпечення інтеграції ветеранів 
у мирне життя шляхом надання їм повно-
цінної підтримки з боку держави в питаннях 
медичного та соціального захисту, а також 

розширення їхніх можливостей у професійній 
реалізації1. Окрім того, розроблено концепцію 
формування позитивного образу ветерана, 
що включає у себе, серед іншого, і розвиток 
державних програм підтримки ветеранів, ре-
алізація яких дозволяє останнім посісти гідне 
місце у суспільстві2. Цим зумовлено актуаль-
1 Міністерство ветеранів поглиблюватиме співпра-
цю з США щодо розвитку ветеранських проектів 
[Електронний ресурс] // Урядовий портал. 2021. Ре-
жим доступу до ресурсу: https://www.kmu.gov.ua/
news/minveteraniv-pogliblyuvatime-spivpracyu-z-ssha-
shchodo-rozvitku-veteranskih-proektiv
2 Концепція формування та підтримки позитивного об-
разу ветерана війни в суспільстві. [Електронний ресурс] 
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ність дослідження історії взаємин між держа-
вою та ветеранською спільнотою в США. 

Вивчення досвіду Сполучених Штатів у 
формуванні державної політики щодо ветера-
нів та створенні розгалуженої системи програм 
підтримки ветеранів є важливим для розуміння 
принципів комплексного підходу до розв’язання 
цього питання. Саме у США в другій половині 
ХХ ст. було започатковано сучасну систему ве-
теранської політики, яка значно відрізнялася від 
попередніх спроб регулювання ветеранського 
питання. Її особливістю є врахування цілого 
спектру потреб колишніх військовослужбовців 
та спроба надати їм можливість максимально 
самостійно адаптуватися до мирного життя, без 
виняткового впливу на цей процес спеціальних 
пільгових умов. Згідно з американською модел-
лю одним з провідних напрямків державної під-
тримки ветеранів є освітні програми, що дозво-
ляють їм у подальшому розвиватися в обраній 
цивільній професії. 

У статті подано аналіз процесу форму-
вання та розвитку освітніх програм для вете-
ранів у США в 1944-1956 років. Метою дослі-
дження є визначення ролі освітніх програм 
для ветеранів у структурі державної політики 
США щодо ветеранів у роки по завершенню 
Другої світової війни. Задля цього прослідко-
вано причини та перебіг впровадження освіт-
ніх програм для ветеранів, а також наслідки 
їх реалізації для американського суспільства.

Вивчення означеного питання спирається 
на джерельну базу, що включає законодавчі 
акти Конгресу США, укази президентів США, 
промови та інтерв’ю Франкліна Делано Ру-
звельта та Гаррі С. Трумена, інформацію з 
офіційних ресурсів Департаменту у справах 
ветеранів. Аналіз цих видів джерел дозволяє 
визначити ключові принципи та підходи до 
розв’язання ветеранського питання та роль 
освітніх програм у цьому процесі, в їхньому 
висвітленні через законодавчу базу та в пу-
блічній площині.

// Міністерство у справах ветеранів України. 20 жовтня 
2020. Режим доступу до ресурсу: https://mva.gov.ua/
ua/npa/proponuyemo-do-gromadskogo-obgovorennya-
proyekt-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-
pro-shvalennya-koncepciyi-formuvannya-ta-pidtrimki-p-
ozitivnogo-obrazu-veterana-vijni-v-suspilstvi?fbclid=IwA
R1Pnu1Nx4lDlSYrdYTxW0rMwxljZR

Означена проблематика висвітлювало-
ся переважно американськими науковцями, 
які досліджували вплив Закону про права 
військовослужбовців 1944 року на повоєнне 
життя ветеранів1. Методологічною основою 
цієї розвідки є теорія поколінь В. Штраусса 
та Н. Гоува, яка обґрунтовує тезу про цикліч-
ну зміну поколінь, що мають певний повто-
рюваний тип, в історії США2. Нас цікавитиме 
історичний досвід так званого Найвеличні-
шого покоління (The Greatest Generation) – 
покоління американців, народженого у пе-
ріод 1901-1927 рр. Його представники у до-
рослому віці стали свідками Великої депресії 
та учасниками Другої світової війни. Одним з 
вагомих чинників формування цієї ґенерації 
стало впровадження освітніх програм для 
ветеранів наприкінці Другої світової війни.

Стимулом для появи нових поглядів на 
ветеранське питання стала участь США у 
Другій світовій війні, що спричинила появу се-
ред американців значної кількості демобілізо-
ваних військовослужбовців, які повернулися 
додому з різних театрів бойових дій. Масшта-
би задач, що постали перед американськими 
урядовцями, відповідальними за забезпечен-
ня повоєнної адаптації ветеранів до мирного 
життя, стали зрозумілими ще до безпосеред-
нього вступу США до Другої світової війни. 
1940 року президентом Франкліном Делано 
Рузвельтом було підписано закон про при-
зов і службу у Збройних силах, згідно з яким 
чоловіки віком від двадцяти одного до трид-
цяти шести років зобов’язувалися проходити 

1 Див. напр. Altschuler G. C., Blumin S. M. G.I. Bill: The 
New Deal for Veterans. / Glenn C. Altschuler, Stuart M. 
Blumin. Oxford University Press, 2009. xi, 246 p.; Mettler 
S. Soldiers to Citizens: The G.I. Bill and the Making of 
the Greatest Generation / Suzanne Mettler. Oxford 
University Press, 2005. xvi, 252 p.; Mettler S., Weclh E. 
Policy Feedback and Political Participation: Effects of the 
G.I. Bill for World War II Veterans Over the Life Course 
/ Suzanne Mettler, Eric Welch. Retrieved 2019, from 
https://www.academia.edu/29800257/Policy_Feedback_
and_Political_Participation_Effects_of_the_GI_Bill_for_
World_War_II_Veterans_Over_the_Life_Course
2 Див. Strauss W., Howe N. Generations. The History of 
American Future, 1584 to 2069. Harper Perennial. New 
York, 1991. 538 p.; Strauss W., Howe N. The Fourth 
Turning. An American Prophesy. What the Cycles of 
History Tell Us About America’s Next Rendezvous with 
Destiny. Broadway Books. New York, 1997. 382 p.
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тренування та військові навчання1. До напа-
ду на Перл-Гарбор кількість особового скла-
ду американської армії було збільшено на 
1,6 мільйона осіб. У воєнні роки до лав Зброй-
них сил Сполучених Штатів було призвано 
близько десяти мільйонів осіб, ще близько 
двох мільйонів були добровольцями2. Відтак 
при плануванні повоєнного розвитку США 
необхідно було враховувати наявність серед 
громадян кількамільйонної групи ветеранів, 
які потребуватимуть медичного та соціально-
го забезпечення. Розв’язання цього питання 
потребувало пошуку нових формул, оскільки, 
поміж іншим, повернення впродовж короткого 
періоду часу великої кількості демобілізова-
них загрожувало поширенням масового без-
робіття. Наявна на той в США система під-
тримки ветеранів, яка включала страхування, 
пенсійне та медичне забезпечення ветеранів, 
не мала би визначального впливу на пробле-
му працевлаштування колишніх військовос-
лужбовців, тож адміністрація Рузвельта роз-
почала роботу над реформуванням держав-
них програм підтримки ветеранів.

Насамперед необхідно зауважити, що 
президент Франклін Делано Рузвельт запро-
понував нові принципи, що їх було закладено 
в основу ветеранської політики та підходів до 
розуміння місця ветерана в американському 
суспільстві. У 1933 році, спілкуючись з пред-
ставниками Американського Легіону, прези-
дент сформулював новий підхід Білого дому 
до ветеранського питання: ветерани не по-
винні розглядатися як виняткова соціальна 
група, а повинні мати можливість реалізову-
вати свої права на рівні з іншими учасниками 
суспільних процесів. Військова служба вва-
жається почесним обов’язком громадянина, 
проте не перетворює його на людину пільго-
вої категорії – держава повинна зосереджува-
ти увагу на вшануванні своїх героїв, захисті 
прав ветеранів, а також надавати підтримку в 
період їх адаптації до мирного життя3. У цей 
1 Selective Service and Training Act. 11.13.1940. 
Retrieved 2019, from https://tile.loc.gov/storage-
services/service/ l l /uscode/uscode1940-00505/
uscode1940-005050a003/uscode1940-005050a003.pdf
2 Mettler S. Soldiers to Citizens: The G.I. Bill and the 
Making of the Greatest Generation / Suzanne Mettler. 
Oxford University Press, 2005. – pp. 26-27.
3 Ibidem. – p. 19.

же час забезпечення можливостей для перехо-
ду ветеранів до цивільного життя не має пору-
шувати або обмежувати права інших категорій 
громадян4. Першим кроком у реалізації цих 
принципів став згаданий вище закон про призов 
та службу у Збройних силах 1940 року, яким за-
безпечувалося сприяння з боку держави у по-
верненні ветеранів до їхніх цивільних професій 
після демобілізації5. Окрім того, при підписанні 
переглянутої й оновленої редакції закону про 
призов у 1942 році президент Рузвельт заявив, 
що кожному американцю, чиє навчання було 
перерване службою у Збройних силах, необхід-
но забезпечити право на продовження навчан-
ня і здобуття академічної чи професійної освіти 
після демобілізації6. Так було закладено кон-
цептуальні основи нової ветеранської політики 
у США: підхід, згідно з яким ветерани вважали-
ся особливої соціальною групою, яка заслуго-
вувала на пошану співгромадян та потребува-
ла підтримки держави на етапі повернення до 
мирного життя, проте ця допомога не повинна 
була перетворити ветеранів на пільговиків, що 
існували б за рахунок держави, а радше дати їм 
стимул для самостійного професійного розвит-
ку та зайняття нових цивільних ролей.

Основними суб’єктами процесу форму-
вання політики щодо ветеранів стали Білим 
Дім та спеціальні комісії при державних струк-
турах, створених у період New Deal. Проте 
президенту Франкліну Делано Рузвельту не-
обхідно було враховувати й голоси опозиці-
йних до нього республіканців, які внаслідок 
проміжних виборів до Конгресу 1938 року 
отримали значну підтримку громадян, що ві-
дображало загальне посилення консерватив-
них настроїв у суспільстві7. Зауважимо, що 
4 U.S. Congress, Proceedings of the 15th National 
Convention of the American Legion, Chicago, Illinois, 
October 2–5, 1933, House Document no. 154, 73th 
Cong., 2nd Sess. Washington, DC: GPO, 1934.
5 Selective Service and Training Act. 11.13.1940. 
Retrieved 2019, from https://tile.loc.gov/storage-
services/service/ l l /uscode/uscode1940-00505/
uscode1940-005050a003/uscode1940-005050a003.pdf
6 National Resources Planning Board, National 
Resources Development Report for 1943. Part 1, 
Post-War Plan and Program. Washington, D.C.: U.S. 
Government Printing Office, 1943. - pp. 9-10.
7 Altschuler G. C., Blumin S. M. G.I. Bill: The New Deal 
for Veterans. / Glenn C. Altschuler, Stuart M. Blumin. 
Oxford University Press, 2009. - pp. 38-39.
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активну участь у процесі розробки повоєнних 
державних програм для ветеранів взяла і 
ветеранська спільнота США, зокрема пред-
ставники Американського Легіону. Станом на 
1939-1940 рр. ця організація стала найвпли-
вовішою серед інших ветеранських об’єднань 
і першою почала приймати до своїх лав учас-
ників Другої світової війни, збільшивши кіль-
кість своїх членів від 1 мільйона у 1940 році до 
3 мільйонів по завершенню війни1. Американ-
ський Легіон, заснований 1919 року, захищав 
права ветеранів, проводив патріотично-про-
світницьку роботу серед молоді, делегував 
своїх представників в органи державної вла-
ди, у тому числі федерального рівня. Впро-
довж усього міжвоєнного періоду організація 
активно вступала в суспільне й політичне 
обговорення питань внутрішнього та зовніш-
ньополітичного розвитку США, залишаючись 
на консервативних позиціях2. У роки розробки 
нових принципів ветеранської політики Аме-
риканський Легіон став основним виразником 
інтересів ветеранів, завдяки чому не лише пе-
ретворився на провідну ветеранську організа-
цію в країні, а й значно посилив свій політич-
ний вплив. Зрештою, саме проєкт закону про 
права військовослужбовців, запропонований 
Американським Легіоном, став основою для 
закону 1944 року, яким було докорінно зміне-
но становище ветеранів у США та вперше за-
проваджено освітні програми для них.

Для розробки відповідного законопроєкту 
президент Рузвельт створив дві фахові групи. 
Перша діяла при Національній раді плану-
вання ресурсів (National Resources Planning 
Board) – структурі, створеній для регулю-
вання економіки у роки Великої депресії3. Ця 
група, очолювана дядьком президента Фре-
дериком Делано, представила президентові 
свої пропозиції у грудні 1942 року. Звіт групи 
Делано містив план повоєнного розвитку, зо-
1 Ibidem. - pp. 52-53; Mettler S. Soldiers to Citizens: The 
G.I. Bill and the Making of the Greatest Generation / 
Suzanne Mettler. Oxford University Press, 2005. - p. 20.
2 Kaye H. J. The Fight for the Four Freedoms: What 
Made FDR and the Greatest Generation Truly Great / 
Harvey J. Kaye Simon and Schuster, 2015.
3 National Industrial Recovery Act. 6.16.1933. Retrieved 
2019, from https://www.ourdocuments.gov/doc.
php?flash=false&doc=66#

крема щодо досягнення зростання економіки, 
відновлення енергетичного сектору, соціаль-
них сервісів, проведення демобілізації. Ве-
теранське питання розглядалося в контексті 
надання американським громадянам гарантій 
безпеки, охорони здоров’я та освіти4. Назагал 
викладені пропозиції отримали схвальні від-
гуки у середовищі ліберального політичного 
істеблішменту США, проте викликали знач-
ну критику з боку консерваторів, які вбачали 
загрозу у подальшій централізації соціальної 
політики Вашингтоном та посиленні за раху-
нок цього демократичної партії5.

Другою робочою групою був Комітет з 
питань повоєнних освітніх можливостей для 
службового персоналу Збройних сил, який 
очолював Фредерик Озборн. Саме Комітетом 
було розроблено питання надання освітніх 
можливостей для ветеранів у повоєнний час. 
Стимулами для аналізу потенційної пропози-
ції освітніх можливостей для ветеранів стали 
кілька чинників. Зокрема, в адміністрації пре-
зидента існували не безпричинні припущення, 
що програма  уряду з надання допомоги вете-
ранам у доступі до освіти може бути сприй-
нята консервативними колами як посягання 
на повноваження штатів у вирішенні освітніх 
питань6. Комітет Озборна розраховував лише 
на те, що ніхто з опонентів не виступить проти 
подібної програми підтримки ветеранів феде-
рального рівня, зважаючи на ризики електо-
ральних втрат. Іншим фактором, що вплинув 
на спрямування роботи Комітету Озборна, 
була необхідність знайти ефективне рішення, 
яке б зменшило або й знівелювало загрозу 
масового безробіття серед демобілізованих, 
які повернуться до США. Ідея, запропонова-
на за підсумками роботи Комітету, полягала 
у тому, аби уникнути масового безробіття се-
ред демобілізованих шляхом залучення їх до 
системи академічної та професійної освіти. 
4 National Resources Planning Board, Security, Work, 
and Relief Policies. Washington, D.C.: U.S. Government 
Printing Office, 1942.
5 Amenta E. Bold Relief: Institutional politics and the 
origins of modern American social policy / Edwin Amenta. 
Princeton University Press, 1998. - p. 247.
6 Altschuler G. C., Blumin S. M. G.I. Bill: The New Deal 
for Veterans. / Glenn C. Altschuler, Stuart M. Blumin. 
Oxford University Press, 2009. - pp. 41-42.
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Це дало б можливість ринку праці зреагувати 
на новий рівень потреб у працевлаштування, 
а також дозволило б демобілізованим отри-
мати хороший рівень освіти, відтак – претен-
дувати на кращі робочі місця в обраній про-
фесійній галузі. 27 жовтня 1943 року Франклін 
Делано Рузвельт презентував результати ро-
боти Комітету у Конгресі. Основні пропозиції 
Комітету зводилися до таких пунктів: забезпе-
чення безкоштовної освіти або професійної 
підготовки впродовж року для усіх ветеранів 
Другої світової війни, які служили впродовж 
періоду від шести місяців, а також додаткові 
три роки навчання для обмеженої кількості 
чоловіків та жінок, обраних за критеріями осо-
бливих здібностей у певній сфері професійної 
діяльності1.

На пропозиції Комітету Озборна відреа-
гували представники Американського Легі-
ону. Керівництво організації заявило, що го-
ловною потребою демобілізованих буде не-
обхідність здобути освіту, отримати роботу і 
зайняти гідне місце у повоєнному суспільстві. 
Американським Легіоном було запропонова-
но створити єдиний законодавчий акт, який 
охопив би усі повоєнні потреби ветеранів. 
Таким чином, представники організації наза-
гал підтримали ідею адміністрації Рузвельта 
і впродовж наступних двох місяців розроби-
ли власний проєкт закону про повоєнні про-
грами державної підтримки ветеранів. Про-
відна роль у його створенні належала сена-
торам Гаррі Колмері, Ернесту Макфарленду 
та Едіт Роджерс, а також Воррену Атертону, 
очільнику Американського Легіону. У січні 
1944 року сенатор Джоел Беннет Кларк, один 
із засновників Американського Легіону, пред-
ставив у Конгресі їхній варіант майбутнього 
законопроєкту. У цілому слідуючи за пропо-
зиціями урядового проєкту, представники ор-
ганізації запропонували певні зміни. Зокрема, 
представники Американського Легіону вима-
гали, аби право на здобуття освіти впродовж 
року поширювалося на усіх військових, що 
1 Ibidem. - pp. 47-48; Rosenman S. I., comp., 
The Public Papers and Addresses of Franklin D. 
Roosevelt, 4 vols./ Samuel I. Rosenman. New York: 
Harper and Brothers, 1950. Retrieved 2019, from                                                                                                 
https://www.trumanlibrary.gov/library/personal-papers/
samuel-i-rosenman-papers – pp. 449-455.

служили впродовж щонайменше дев’яноста 
днів; а на здобуття освіти впродовж чотирьох 
років – на усіх, чиє навчання було перервано 
через війну. Таким чином, Американський Ле-
гіон запропонував більш інклюзивну програ-
му, яка могла б охопити значну кількість вете-
ранів та надати їм кращі освітні можливості. 
Окрім того, проєкт комітету включав наступні 
положення та пропозиції: рівний та вільний 
доступ до державних програм допомоги для 
усіх ветеранів; забезпечення інформування 
ветеранів про їхні права та можливості; фі-
нансування розбудови госпіталів, програм 
лікування та реабілітації ветеранів, з особли-
вою увагою до вивчення й лікування нервових 
розладів; полегшення переходу ветеранів до 
цивільного життя шляхом виплати їм однора-
зової допомоги у сумі до 500 доларів (згодом 
цю пропозицію було реалізовано окремим 
законом)2; питання зайнятості ветеранів по-
винне перейти до компетенції Адміністрації у 
справах ветеранів, до складу якої переходить 
Служба зайнятості ветеранів; Адміністрація у 
справах ветеранів може відмовляти у запитах 
про допомогу ветеранам, які брали участь у 
страйках, були звільнені через проступки чи 
посадові злочини, не пройшли випробувань 
для отримання роботи, відмовилися відвіду-
вати курси професійної підготовки чи здобу-
вати освіту в рамках запропонованих дер-
жавою можливостей; забезпечення грошової 
допомоги для безробітних ветеранів у розмірі 
25 доларів впродовж щонайбільше 52 тиж-
нів3. Важливими для  Американського Легіону 
були пропозиції зберегти програми підтримки 
для ветеранів Першої світової війни, а також 
трансформувати Адміністрацію у справах ве-
теранів, яка мала б відтак охопити усю вете-
ранську спільноту та акумулювати виконання 
різних програм – від забезпечення медичної 
реабілітації до питання працевлаштування. 
Таким чином, служба федерального рівня 
охопила б усі напрямки державної роботи з 
ветеранами, що полегшило б доступ до про-
2 Mustering-out Payment Act. 12.16.1944. Retrieved 
2019, from https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-
large/78th-congress/session-2/c78s2ch599.pdf
3 Altschuler G. C., Blumin S. M. G.I. Bill: The New Deal 
for Veterans. / Glenn C. Altschuler, Stuart M. Blumin. 
Oxford University Press, 2009. - pp. 55-57.
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грам державної підтримки завдяки зменшен-
ню кількості бюрократичних процедур. Окрім 
того, ветеранська спільнота починала форму-
ватися як консолідована соціальна група, не-
залежно від того, учасниками яких війн були її 
представники. 

Участь Американського Легіону у дискусії 
навколо формування планів повоєнного роз-
витку привернула до цього питання велику 
увагу громадськості. Було розгорнуто кампа-
нію у пресі, яку підтримали видання Вільяма 
Рандольфа Херста: Chicago American, Boston 
American, New York Journal American. Спеці-
альні репортери інформували суспільство 
про перебіг дискусії та пропозиції Американ-
ського Легіону1. Це зрештою забезпечило 
значну  підтримку суспільством законопроєк-
ту, запропонованого Легіоном.

Процедура розгляду та прийняття зако-
нопроєкту у Конгресі тривала впродовж ше-
сти місяців. Особливістю цього процесу було 
об’єднання сил  Республіканської та Демокра-
тичної партій, у кожній з яких були представ-
ники Американського Легіону. Незважаючи на 
гальмування процесу в Палаті представни-
ків, Сенат погодив проєкт закону 24 березня. 
Упродовж наступних місяців було уточнено 
окремі положення та сформовано фінальну 
редакцію законопроєкту. Ним передбачалося 
запровадити такі заходи: виділення 500 міль-
йонів доларів на створення системи забезпе-
чення потреб і захисту інтересів ветеранів, 
у тому числі на розбудову нових спеціалізо-
ваних медичних закладів; право на здобуття 
освіти впродовж чотирьох років для ветера-
нів, що служили щонайменше дев’яносто днів 
(держава сплачувала до 500 доларів на рік за 
навчання кожного ветерана, передбачалася 
виплата стипендії у розмірі від 50 до 75 до-
ларів на місяць); перевага у можливостях 
на здобуття освіти належала ветеранам, що 
були призвані до свого двадцятип’ятиріччя і 
чиє навчання було перерване війною; допо-
мога по безробіттю для ветеранів у 20 дола-
рів на тиждень впродовж максимум 52 тижнів; 
гарантувалися позики на купівлю ферми, бу-

1 Altschuler G. C., Blumin S. M. G.I. Bill: The New Deal 
for Veterans. / Glenn C. Altschuler, Stuart M. Blumin. 
Oxford University Press, 2009. - p. 53.

динку або започаткування бізнесу до 2000 до-
ларів із вигідною відсотковою ставкою2.

22 червня 1944 року закон, який став 
широко відомим під назвою GI Bill of Rights, 
було підписано президентом Франкліном Де-
лано Рузвельтом у присутності представників 
організацій Американський Легіон та Вете-
рани закордонних війн. Його дія тривала до 
1956 року. Адміністрація у справах ветеранів 
розпочала кампанію з інформування військо-
вослужбовців щодо пільг, які вони можуть от-
римати після демобілізації. У перший рік дії 
закону виникало дискусії навколо окремих 
його положень та механізмів їх реалізації, 
відбувалося уточнення розподілу повнова-
жень між державними інституціями. Під сум-
нів ставилася реалістичність впровадження 
масштабних освітніх програм. Проте за роки 
дії закону стало очевидним, що державні про-
грами підтримки ветеранів виявилися не тіль-
ки життєздатними, а й посприяли історичній 
трансформації американського суспільства. 

Ключовим аспектом державної політики 
щодо ветеранів у 1944-1956 роках стали освіт-
ні програми. Вони передбачали для ветеранів 
можливість навчатися у школах, коледжах та 
університетах за рахунок держави. Ветерани 
Другої світової війни активно користувалися 
освітніми пільгами. На 1945 рік вони склада-
ли 88 тисяч із загальної кількості студентів у 
США (1,6 мільйона); у 1947 році це співвідно-
шення складало 1,15 мільйона із 2,3 мільйо-
нів. До початку 1950-х років частка ветеранів в 
окремих університетах перевищувала частку 
інших студентів. Проте вже на початку 1950-х 
років тенденція широкого залучення ветера-
нів Другої світової війни до навчання зазнала 
змін: на 1953 рік їхня частка серед студент-
ства у США становила тільки 6,1%. Загалом 
правом на здобуття освіти скористалися 
близько 8 мільйонів ветеранів: 2,3 мільйони 
осіб навчалися у коледжах та університетах, 
3,5 мільйони завершили здобуття шкільної 
освіти, 3,4 мільйони отримали професійну 
підготовку. При цьому загальна кількість ви-
пускників коледжів та університетів у США 

2 Servicemen’s Readjustment Act. 6.22.1944. Retrieved 
2019, from https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flas
h=false&doc=76&page=transcript
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впродовж 1940-1950-х років зросла удвічі1. 
Новий рівень попиту на здобуття освіти став 
викликом для американської системи освіти 
та сприяв змінам у векторі її розвитку.

У 1946 році було створено комісію з 
розв’язання проблем пристосування амери-
канської системи освіти до новітніх реалій, 
яку очолив Джордж Зук.  Робота комісії Зука 
зосередилася на питаннях демократизації 
освіти та лібералізації доступу до неї. Було 
сформульовано такі рекомендації: розробити 
план розвитку вищої освіти на рівні кожного 
штату, що охоплював би розбудову та фінан-
сування нових коледжів при університетах; 
збільшити кількість коледжів, що надавали 
професійну підготовку впродовж мінімально-
го періоду навчання (до двох років); феде-
ральному уряду забезпечити стипендії для 
студентів-ветеранів, що не мають власних фі-
нансових можливостей для здобуття освіти; 
на федеральному рівні заборонити дискри-
мінацію на ґрунті расової, національної, соці-
альної ознак, майнового стану і статі у сфе-
рі освіти2. Ці реформи сприяли поширенню 
освітніх можливостей не тільки серед колиш-
ніх військовослужбовців, а й серед майбутніх 
американських студентів з різних соціаль-
них груп. Завдяки змінам, запропонованим у 
1946 році, збільшилася кількість американ-
ців, для яких вища освіта стала доступною. 
Упродовж другої половини ХХ століття частка 
американців, що отримали ступінь бакалавра 
зросла з 4,6% до 25%. 

У другій половині 1940-х років найбільш 
нагальними були питання  розвитку мережі 
навчальних закладів, будівництва нових кор-
пусів, комплектування навчальних закладів 
необхідними матеріально-технічними ресур-
сами, забезпечення студентів-ветеранів жит-
лом на період навчання. Для вирішення цих 
завдань у серпні 1946 року Конгресом було 
розпочато Програму освітніх можливостей 
для ветеранів і впроваджено так званий Акт 
Ленхема, що передбачали виділення коштів 
1 Altschuler G. C., Blumin S. M. G.I. Bill: The New Deal 
for Veterans. / Glenn C. Altschuler, Stuart M. Blumin. 
Oxford University Press, 2009. - pр. 86; 105.
2 Higher Education for American Democracy: A Report 
of the President’s Commission on Higher Education, 5 
vols. New York: Harper & Brothers, 1948.

на будівництво, оснащення навчальних за-
кладів та переміщення тимчасових військо-
вих будівель до кампусів коледжів та універ-
ситетів3. Гуртожитками було забезпечено ве-
теранів та їхні сім’ї. Спільні побут та досвід 
здобуття освіти стали важливими чинниками 
у формуванні міцної соціальної взаємодії між 
ветеранами та їхніми сім’ями, а також криста-
лізації спільноти, об’єднаної не тільки участю 
у бойових діях, а й повоєнним досвідом.

Ветерани як нова частина студентства 
американських коледжів та університетів 
мали певну специфіку і в перебігу навчально-
го процесу. Викладачі характеризували їх як 
успішних студентів, що сумлінно ставилися 
до навчання. Переважна більшість ветеранів 
завершувала навчання та здобувала освітній 
ступінь, випускаючись з коледжу або універ-
ситету. Та частина, яка не отримала ступеня, 
мала здебільшого фінансові, а не навчальні 
причини для цього. 

Ветерани Другої світової війни обирали 
різноманітні напрямки навчання. Найпопуляр-
нішими були такі спеціальності: інженерія, ар-
хітектура, фізика, освіта, юриспруденція, меди-
цина, адміністрування та менеджмент. Поруч з 
цим зацікавлення серед колишніх військовос-
лужбовців викликало вивчення іноземних мов 
і так званих area studies, зокрема дослідження 
країн Сходу. В умовах Холодної війни відбу-
лося зростання інтересу до політичних наук4. 
Усупереч очікуванням університетів та держ-
службовців ветерани не цуралися вивчення 
гуманітарних наук: частка студентів-ветеранів, 
що опановували ці дисципліни, в окремих за-
кладах була навіть вищою за студентів, які не 
мали військового минулого.

Суттєвим досягненням стало створення 
консультаційних центрів з питань освіти для 
ветеранів. Станом на 1946 рік в США з’явило-
ся 323 центри при університетах. Окрім того, 
проводилися тестування для визначення рів-

3 Altschuler G. C., Blumin S. M. G.I. Bill: The New Deal for 
Veterans. / Glenn C. Altschuler, Stuart M. Blumin. Oxford 
University Press, 2009. - pр. 87-89; Olson K. W. The GI Bill, 
the Veterans, and the Colleges / Keith W. Olson. Lexington: 
University Press of Kentucky, 1974. - pр. 67-68.
4 Altschuler G. C., Blumin S. M. G.I. Bill: The New Deal 
for Veterans. / Glenn C. Altschuler, Stuart M. Blumin. 
Oxford University Press, 2009. - pр. 92-93.
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ня знань, персональних якостей та здібностей, 
професійного спрямування майбутніх студен-
тів1. Ці заходи фінансувалися Адміністрацією 
у справах ветеранів, а за їхню реалізацію від-
повідала адміністрація університетів. 

У 1940-1950-х роках було збільшено й 
оновлено викладацький склад американських 
університетів. Насамперед, це було зумовле-
но необхідністю забезпечити попит на вищу 
освіту, що значно зріс впродовж короткого пе-
ріоду часу. Проте поруч з цим існувала й інша 
причина – політичні й воєнні події 1930-1940-х 
років у Європі спричинили масову еміграцію 
науковців з країн регіону. Таким чином, в Аме-
риці з’явилися представники європейських 
наукових шкіл, які сприяли значним змінам у 
навчальному та науковому процесах2.

Поширення можливостей здобуття освіти 
спричинили зростання соціальної мобільності 
всередині американського суспільства. Згідно 
з опитуваннями, проведеними серед ветера-
нів Другої світової, які скористалися освітніми 
пільгами, частина з них припускала, що взагалі 
не здобула б вищої освіти за інших обставин. 
Окрім того, урізноманітнилося соціальне похо-
дження студентів, хоча й не усі американські 
університети стали провідниками цієї тенден-
ції. Зокрема, Гарвардський університет не від-
мовився від традицій елітарної освіти. Якщо 
у 1947 році частка ветеранів серед студентів 
Гарварду складала 11%, то вже у 1948 році 
впала до 3,5%3. Незважаючи на окремі склад-
ності, можливість отримати вищу освіту стала 
реальною для більшості ветеранів Другої сві-
тової війни і справила значний вплив на життя 
цілого покоління американців, яке згодом от-
римало назву Найвеличніше покоління. 

Поруч з якісними змінами в системі осві-
ти та впливом реалізації положень закону 
1944 року на особистісному рівні вдалося до-
сягнути ще однієї мети запровадження освіт-
ніх програм для ветеранів: уникнення повоєн-
ного колапсу на ринку праці. Повернення учо-

1 Ibidem. - pр. 92-94.
2 Сoser L. A. Refugee Scholars in America: Their Impact 
and Their Experiences / Lewis A. Coser. New Haven, 
Conn.: Yale University Press, 1984. - рр. 3-15.
3 Altschuler G. C., Blumin S. M. G.I. Bill: The New Deal 
for Veterans. / Glenn C. Altschuler, Stuart M. Blumin. 
Oxford University Press, 2009. - p. 114.

рашніх військовослужбовців до навчання, що 
передувало їхній професійній реалізації, доз-
волило залучити їх до ринку праці поступо-
во. Завдяки освітнім можливостям ветерани 
Другої світової війни не тільки змогли здобу-
ти кращі робочі місця, а й перетворилися на 
активну й консолідовану соціальну групу, яка 
брала участь у громадському та політичному 
житті, входила до партійних, громадських та 
релігійних організацій. Упродовж 1940-1950-х 
років ветеранська спільнота здебільшого по-
зитивно оцінювала дії уряду і виступала як 
прихильник його політики, що забезпечува-
ло значну соціальну стабільність. Вже у на-
ступному десятилітті багато з представників 
Найвеличнішого покоління й самі стали без-
посередніми учасниками політичного процесу 
в країні. Наприклад у Палаті представників у 
1960-х роках ветерани Другої світової війни 
складали 60% від загальної кількості конгрес-
менів4. Історії успіху учасників освітніх про-
грам для ветеранів активно висвітлювалися у 
ЗМІ, що сприяло створенню позитивного об-
разу ветерана у суспільній свідомості і сприя-
ло їхній ефективній інтеграції у мирне життя.

Поруч із беззаперечними перевагами ре-
алізації освітніх програм для ветеранів варто 
зауважити таку її особливість: впровадження 
цих програм набуло здебільшого консерва-
тивного характеру, незважаючи на декла-
ровану рівність та заборону дискримінації у 
доступі до освітніх можливостей. Найбільше 
реальних можливостей в освіті отримали білі 
чоловіки, у той час як серед жінок-ветеранок 
та чорношкірих ті, що скористалися пільга-
ми, становили меншість. Втім не варто че-
рез це применшувати роль закону 1944 року 
в процесі поступового подолання суспільних 
стереотипів у США. Основна причина такої 
диспропорції полягала в особливостях мен-
тальних засад американського суспільства у 
1940-1950-х роках. Ідеться про консерватив-
ний поворот 1950-х років – часу повернення 

4 Mettler S., Weclh E. Policy Feedback and Political 
Participation: Effects of the G.I. Bill for World War II 
Veterans Over the Life Course / Suzanne Mettler, Eric 
Welch. Retrieved 2019, from https://www.academia.
edu/29800257/Policy_Feedback_and_Polit ical_
Participation_Effects_of_the_GI_Bill_for_World_War_
II_Veterans_Over_the_Life_Course
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американців до звичного мирного життя, до 
традиційних цінностей та базових засад роз-
витку американського суспільства довоєнно-
го періоду. Тож дисбаланс у залученні жінок 
та афроамериканців до державних програм 
підтримки ветеранів зберігався, незважаю-
чи на те, що комісією з питань вищої освіти 
1946 року було прийнято рішення про недо-
пустимість дискримінації в освітній сфері, а 
указом президента Г. Трумена від 26 червня 
1948 року було визнано необхідність інтегра-
ції представників усіх рас в армії, а також у 
службах, що надавали допомогу військовос-
лужбовцям та ветеранам1.

В роки Другої світової війни та повоєн-
ний пероід роль жінок в американському су-
спільстві набула нових рис2. Спершу їх було 
залучено до роботи у військовій промисло-
вості та служби у Збройних силах, впродовж 
війни тимчасово зросла і їхня частка серед 
здобувачів вищої освіти, оскільки в цей час 
університети стикнулися з проблемою браку 
студентів. Проте у повоєнні роки зростання 
емансипованості жінок не відбулося, навпа-
ки, ішлося скоріше про повернення до реалій 
довоєнних часів3. Дослідження свідчать, що в 
суспільстві зберігалися традиційні уявлення 
про ролі чоловіка та жінки, і завершення вій-
ни стало можливістю повноцінно повернутися 
до них. Після Другої світової війни абсолютна 
більшість американців віком до 25 років всту-
пала у шлюб (96% жінок та 91% чоловіків)4. 

Суспільна думка підтримувала образ жін-
ки-домогосподарки і матері, її прагнення здо-
бути освіту й професійну реалізацію мали на-
самперед узгоджуватися із сімейним життям. 
Не були винятком і жінки-ветеранки – біль-
шість із них надавала перевагу сімейному жит-
тю, а не навчанню й кар’єрному зростанню. 

1 Executive Order 9981. 6.26.1948. Retrieved 2019, 
from https://www.trumanlibrary.gov/library/executive-
orders/9981/executive-order-9981
2 Yellin E. Our Mothers’ War: American Women at Home 
and at the Front   During World War II / Emily Yellin. Free 
Press, 2004.
3 May E. T., Homeward Bound: American Families in the 
Cold War Era / Elaine Tyler May. New York: Basic Books, 
1988. - pp. 20; 80.
4 Altschuler G. C., Blumin S. M. G.I. Bill: The New Deal 
for Veterans. / Glenn C. Altschuler, Stuart M. Blumin. 
Oxford University Press, 2009. - p. 122.

Освітніми пільгами скористалися 132 тисячі 
жінок-ветеранок, що становило 40% від їхньої 
загальної кількості. Чоловіки частіше завершу-
вали навчання та отримували освітній ступінь 
(79% і 63% серед студентів-чоловіків та жінок 
відповідно). Загальна частка жінок-студенток в 
американських університетах зменшилася: від 
42% до 39% упродовж 1940-1950 років, а вже 
у 1950-х роках складала тільки 20%5. Окрім 
того, чоловіки активніше залучалися до вете-
ранських організацій, завдяки чому були кра-
ще інформованими щодо пільг, доступних їм 
за законом 1944 року. Інформаційна кампанія 
Адміністрації у справах ветеранів також була 
орієнтованою на чоловіків-ветеранів. 

Цікавим прецедентом стало створення 
у 1945 році об’єднання вдів американських 
військовослужбовців Gold Star Wives6. Його 
представниці вимагали права на освітні мож-
ливості у рамках закону 1944 року для вдів та 
сиріт американців, загиблих у роки Другої сві-
тової війни. Проте ця ініціатива не мала успіху, 
наштовхнувшись на значний спротив з боку 
уряду та Американського Легіону, що вимагав 
винятковості освітніх прав для ветеранів.

Проблемною була реалізація права на 
здобуття освіти і серед ветеранів-афроаме-
риканців. Основними причинами були соці-
альний та правовий статус чорношкірих в 
США станом на 1940-1950-х роки. Загальний 
рівень освіченості серед представників чор-
ношкірого населення Америки був нижчим, 
що відіграло роль не лише у повоєнні роки, 
а й у період призову до Збройних сил на по-
чатку Другої світової війни. Чорношкірі мали 
доступ до служби не у всіх підрозділах армії, 
серед чоловіків у віці 20-30 років лише 50% 
були мобілізовані на службу, порівняно із 75% 
серед білих чоловіків. Після війни зберігалася 
диспропорція у репрезентації білих та чорно-
шкірих у закладах освіти різних рівнів. З усіх 
чорношкірих ветеранів, що скористалися 
освітніми пільгами, до університетів вступили 
12%, і лише 17% з них здобули ступінь супро-
5 Mettler S. Soldiers to Citizens: The G.I. Bill and the 
Making of the Greatest Generation / Suzanne Mettler. 
Oxford University Press, 2005. - pр. 145-146; 152.
6 Altschuler G. C., Blumin S. M. G.I. Bill: The New Deal 
for Veterans. / Glenn C. Altschuler, Stuart M. Blumin. 
Oxford University Press, 2009. - pр. 124-125.
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ти відповідних показників у 28% та 41% серед 
білих. У консультаційних центрах при універ-
ситетах перевага часто віддавалася білим. 
Більшість чорношкірих ветеранів відвідувала 
коледжі або школу (49%), що було зумовле-
но рівнем їхньої довоєнної освіти. Водночас 
для багатьох чорношкірих це стало можливіс-
тю здобути кваліфіковану професію та стати 
частиною середнього класу. Крім того, збіль-
шилася кількість навчальних закладів для 
чорношкірих, з 29 тисяч шкіл та коледжів у 
1940 році до 73 тисяч у 1949 році. Зауважи-
мо, що більшість чорношкірих ветеранів по-
ходила з південних штатів, де сегрегація була 
сильнішою, ніж на Півночі, тож це ускладню-
вало їх доступ до державних програм1. Зокре-
ма, чорношкірі ветерани не могли отримати 
житло у тих же районах, що й білі, що значно 
обмежувало їхній доступ до респектабель-
них передмість американських міст2. Таким 
чином, законом 1944 року було охоплено не 
дуже велику частину чорношкірих, але він 
безперечно справив вплив на доступність 
освіти для них. Водночас ті з них, хто змогли  
здобути освіту в університетах, у 1960-х роках 
стали активними учасниками боротьби за пра-
ва чорношкірих, 35% з них брало участь у про-
тестах3. Закон 1944 року справив у цілому пози-
тивний ефект на спільноту афроамериканців, 
оскільки надав їм ширші можливості у доступі 
до здобуття освіти, а відтак – і кращих шансів у 
професійному житті. Участь афроамериканців 
у Другій світовій війні поруч з білими військо-
вослужбовцями Збройних сил США давала їм 
підстави для того, аби вимагати рівних прав се-
ред інших ветеранів. Фактично, для спільноти 
афроамериканців закон 1944 року став однією 
з передумов та підґрунтям для майбутньої бо-
ротьби за власні громадянські права.

Таким чином, освітні програми для вете-
ранів, запроваджені Законом про права вій-

1 Ibidem. - pр. 135; 137.
2 McKenna C. The Homeownership Gap: How the Post-
World War II GI Bill Shaped Modern Day Homeownership 
Patterns for Black and White Americans / C. McKenna. 
Retrieved 2019, from https://www.academia.
edu/8352751/The_Homeownership_Gap_How_the_Post
3 Altschuler G. C., Blumin S. M. G.I. Bill: The New Deal for 
Veterans. / Glenn C. Altschuler, Stuart M. Blumin. Oxford 
University Press, 2009. - p. 138.

ськовослужбовців 1944 року, стали важливою 
складовою формування Найвеличнішого по-
коління та визначили вектор його повоєнно-
го розвитку. Завдяки освітнім можливостям 
ця ґенерація американців перетворилася на 
громадянсько-свідому та політично активну 
частину суспільства, що визначальним чином 
вплинула на подальший розвиток США. По-
руч з традиційними напрямками державних 
програм підтримки ветеранів, які включали 
медичний, пенсійний та страховий напрям-
ки, освітні програми стали важливою нова-
цією, яка визначила риси сучасної системи 
ветеранської політики провідних країн світу. 
Відтепер ветерани мали можливість здобути 
місце у суспільстві не у статусі пільговиків, 
які існували за рахунок державних коштів, а 
в ролі активних людей, які здобували нову 
якість освітньої та професійної реалізації. 
Таким чином, держава надавала підтримку 
у комплексній реінтеграції демобілізованих у 
мирне життя та адаптації до нього. У період 
1944-1956 років освітні програми для вете-
ранів допомогли ефективно ресоціалізувати 
колишніх військовослужбовців та уникнути 
ситуації масового безробіття на ринку праці 
та загострення суспільних протиріч. Крім того, 
значно змінилася американська система осві-
ти, що стала більш доступною для різних со-
ціальних груп американців. Троє з чотирьох 
учасників освітніх програм стверджували, що 
закон 1944 року змінив їхнє життя, саме зав-
дяки пільгам багато ветеранів змогло отри-
мати професійну або академічну освіту, якої 
вони не могли б здобути в іншому випадку. У 
довшій перспективі закон 1944 року забезпе-
чив появу проактивної частини громадянсько-
го суспільства та політикуму наступних деся-
тиліть. Діяльність представників The Greatest 
Generation визначала обличчя американ-
ського суспільства впродовж другої половини 
ХХ століття. Тож цілком виправданою є думка 
американської науковиці С. Меттлер: «G.I. Bill 
змінив життя ветеранів, які ним скористалися, 
натомість вони допомогли змінити Америку»4.  

4 Mettler S. Soldiers to Citizens: The G.I. Bill and the 
Making of the Greatest Generation / Suzanne Mettler. 
Oxford University Press, 2005. - p. 11.
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За сучасних умов значних трансфор-
маційних перетворень в Європі і світі про-
блемам формування та розвитку засад гро-
мадянського суспільства надається пильна 
увага дослідників. Адже наразі громадянське 
суспільство постає як суттєвою складовою 
демократії західного зразка, так і тому, що цей 
інститут відіграє зростаючу роль у житті со-
ціуму будь якої країни. Дане положення пов-
ною мірою відноситься до держав західної 
демократії. Відтак з точки зору теорії основу 
розвинутої демократії становить правова 
держава, ринкові відносини та належна від-
повідальність громадян як кожного окремо, 
так і їх різноманітних об’єднань. 

Процеси модернізації вітчизняного су-
спільства і формування демократичних інсти-
туцій громадянського суспільства потребує 
врахування багатьох особливостей як самої 
західної демократії та складових поступу 
громадянського суспільства, так і обачливої 
еволюції вітчизняного суспільства з його від-
чутними колективістськими засадами. Адже 
засуджуючи радикалізм революційних потря-
сінь, прагнучи докорінного зламу усталених 
практик попередньої історичної доби і ствер-
джуючи демократичний власний поступ, слід 
вельми обачливо й виважено впроваджувати 
модернізаційні переміни. 

У такому контексті з’ясування теорії і 
практики громадянського суспільства захід-
них держав і, зокрема об’єднаної Німеччини, 
є на часі. Досить важливим є аналіз консти-
туційно-правових засад, складових структури 
та меж функціонування громадянського су-
спільства сучасної Німеччини. Складові цього 
інституту знаходяться у динамічній рівновазі 
співвідношень їх інтересів з іншими сторона-
ми демократичного суспільства. Розвинене 
громадянське суспільство створює основу 

для демократичних форм держави, воно за-
хищає громадян та протистоїть підпоряд-
куванню чи поглинанню себе державою. 

Складові становлення громадянського 
суспільства у ФРН, основні засади та сучасні 
підходи щодо вирішення проблеми підвищен-
ня його ролі у період сучасного поступу роз-
глядається в окремих роботах як німецьких, 
так і вітчизняних дослідників: Г. Зойберта, 
Ф. Ланга, К. Муланські, Т. Муланські, Л. Ніт-
хаммера, С. Раймера, М. Ріделя, Ф. Шпранга, 
Е. Шрадера, Л. Галла, А. Кудряченка, В. Со-
лошенко, П. Шляхтуна та ін. [1]. 

Для українського соціуму важливим є 
врахування тих витоків та сутнісних підхо-
дів щодо формування та подальшого утвер-
дження засад громадянського суспільства, 
їх сутнісних чинників у роки повоєнної Німеч-
чини. Затребуваним постає аналіз конститу-
ційно-правових, суспільно-політичних прин-
ципів, що були і є основою широкої мережі 
та дієвої участі громадянського суспільства 
сучасної демократії Федеративної Республі-
ки Німеччина. Слід також дослідити засади 
функціонування «сприяючої держави» щодо 
інституцій громадянського суспільства, з’ясу-
вати цінність німецького досвіду діяльності 
різних громадських об’єднань у контексті до-
сягнення консенсусу в трикутнику: держава – 
громадянське суспільство – людина. 

Широкому загалу відомо, що поняття 
«громадянське суспільство» сягає своїм 
корінням давнього Риму, де «civilis societas» 
означало об’єднання вільних людей у держа-
ву, яка підкоряється встановленим законам 
і має своєю метою захист спільних інтересів 
своїх громадян. Суттєвим для римлян було 
те, що між державою і суспільством не про-
водилося розмежування. У Новий час дане 
поняття набуває відповідно нового звучан-
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ня у сенсі поступового утворення, як осо-
бливого стану між людських взаємин. Відтак 
цей стан постає не природнім розвитком, а 
є наслідком свідомого втручання у між люд-
ські відносини. У широкому значенні даного 
поняття громадянське суспільство виникає 
унаслідок «суспільної угоди», коли до скла-
ду суспільства громадян входить і держава. 
Водночас, у цей історичний період людської 
історії постає також інше розуміння грома-
дянського суспільства та того, яку роль у 
ньому має відігравати держава. На це дово-
диться особливо звертати увагу, розгляда-
ючи формування інституту громадянського 
суспільства у контексті того, що у багатьох 
європейських країнах його створення става-
ло можливим лише завдяки революційному 
розриву з суспільно-політичними відноси-
нами минулого. Розв’язання цієї проблеми 
лягало у площину створення нової сильної 
державної влади, яка своїми енергійними 
діями спроможна розчистити шляхи для 
розвитку громадянського суспільства. В 
силу цього у добу Нового часу на європей-
ському континенті державі надається знач-
но більше значення у житті громадянсько-
го суспільства, ніж це можна відстежити у 
американських мислителів і політичних дія-
чів того періоду [2]. 

Зміцнення держави як провідного по-
літичного інституту суспільства детермінує 
і розвиток особливих зв’язків та відносин 
між нею та суспільством як цілісним утво-
ренням. Звичайно, що з плином часу весь 
спектр цих зв’язків і відносин відчутно змі-
нюються. На перших стадіях становлення 
і розвитку держава ототожнювалася з сус-
пільством. Буржуазні революції у Нідерлан-
дах (друга половина XVI ст.), Англії (сере-
дина XVIІ ст.), Франції кінець XVIІІ ст.) та 
реформаційні процеси, які почались у цей 
час у Західній Європі, сприяли поступово-
му відокремленню держави від суспільства, 
зменшенню її впливу на суспільне життя. 
Відтак з часу буржуазних революцій харак-
тер і зміст відносин суспільства і держави 
почали змінюватися і стали функціонува-
ти відносно самостійно. Приватна влас-
ність, формування ринкових відносин, віль-

ної конкуренції сприяли прогресу суспіль-
ства, розвитку його соціальних інститутів: 
економіки, політики, науки, освіти, права. 

За своїм соціально-політичним розвит-
ком у XVIII ст. Німеччина значно відстава-
ла від передових країн тогочасної Європи. 
Лише наприкінці XVIII ст. під впливом Ве-
ликої Французької революції у ній активі-
зувалися соціальні й політичні рухи. Проте, 
німецька буржуазія, яка була провідною 
силою опозиції феодальному режиму, боя-
лася радикальних суспільних перетворень 
за участю широких народних мас, а її іде-
ологи намагалися адаптувати революційні 
ідеї епохи до німецької дійсності. Вищими 
цінностями вони проголошували свідомість, 
розум, дух тощо, не обходячи при цьому й 
актуальних питань соціально-політичного 
розвитку [3]. Зокрема, Георг Вільгельм Фрі-
дріх Гегель відстоював традиції вузького 
розуміння громадянського суспільства, він 
значно вивищував роль держави у суспіль-
ному житті, недооцінював значення ініці-
ативи і самостійної діяльності громадян. 
Великий мислитель вважав, що розбудова 
державних інститутів і регулюючі дії органів 
влади самі собою здатні зняти гостроту ма-
теріальних потреб і задовольнити духовні 
вимоги суспільства. Водночас, виходячи із 
цих концептуальних засад та логічних умо-
виводів, Гегель ставив державу над суспіль-
ством та людиною, заперечуючи самостійну 
цінність прав і свобод особи [4]. 

Історичний перебіг подій на європей-
ському континенті призводив до того, що 
збільшення обов’язків держави розширюва-
ло сферу її діяльності і впливу, тим самим 
звужуючи сферу діяльності громадянського 
суспільства. Дана об’єктивна логіка історич-
них подій знаходить своє теоретичне відобра-
ження у філософії Еммануїла Канта, який ви-
значав державу як об’єднання «множинності 
людей, підпорядкованих правовим законам». 
Призначення держави він пов’язував не з 
практичними потребами членів суспільства, а 
з правом, коли державний устрій має макси-
мально відповідати принципам досконалого 
права. Кантом було висунуто і обґрунтовано 
низку тверджень про те, що кожна людина є 
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абсолютною і самодостатньою цінністю, що 
індивіди відмовляються від необмеженої і 
свавільної свободи природного стану на ко-
ристь справжньої свободи у правовому стані, 
що призначення держави полягає у форму-
ванні максимальної відповідності державного 
устрою принципам права. Водночас, послуго-
вуючись логікою своєї філософії, Е. Кант ви-
ходить з пріоритету держави стосовно грома-
дянського суспільства. Але у дійсності наявне 
протилежне їх співвідношення: не держава 
формує громадянське суспільство, а навпа-
ки, громадянське суспільство творить держа-
ву. Особливістю громадянського суспільства 
є те, що відносини всередині самого суспіль-
ства і між ним і державою підпорядковані нор-
мам загального і рівного права. Чим більш 
розвинуті інститути і відносини громадянсько-
го суспільства, тим більші можливості має 
громадянин для задоволення своїх потреб 
та запитів, для реалізації своїх здібностей, 
тим міцніший зв’язок між суспільством і дер-
жавою. Від міцності зв’язків громадянського 
суспільства і держави залежить стійкість існу-
вання демократії у тій чи тій країні [5]. 

У контексті філософської доктрини Ге-
геля стосовно ролі держави у суспільному 
житті, розбудови державних інститутів та 
зростання регулюючої діяльності органів вла-
ди прусський правознавець і економіст Ло-
ренц фон Штейн у середині ХІХ ст. розро-
бив теорію соціальної держави. Він виходив 
із принципових положень філософії Гегеля, 
французьких соціалістичних доктрин, а також 
з аналізу розвитку капіталізму і наростання 
класової боротьби в Німеччині. Поділяючи 
гасла, націлені на кардинальне переоблаш-
тування суспільного ладу, Лоренц фон Штейн 
запропонував державі політику реформатор-
ства «зверху». Викладаючи свої погляди, він 
вбачав можливості усунення класових проти-
річ силами самої держави завдяки підтримці 
широких верств суспільства. Саме шляхом 
вирішення «соціального питання» у ході ре-
форм Штейн вважав, що можна уникнути 
руйнівних наслідків для держави і суспіль-
ства та здійснювати економічний і суспільний 
прогрес усіх його членів. За його розумінням 
соціальна держава має не тільки узаконити і 

охороняти пануючих, але й свідомо служити 
інтересам всього народу. Лоренц фон Штейн 
виходив з того, що наявні недоліки існуючого 
ладу, можуть бути виправлені при збереженні 
його основ. Альтернативою революції, вва-
жав він, покликані бути реформи, здійснюван-
ні державою, а баланс інтересів між класами 
можна підтримувати за допомогою розвитку 
відповідної системи та суспільства[6]. 

Вельми показово, що концептуалізація 
теорії правової держави (нім. Rechtsstaat) 
була вперше обґрунтована німецькими вче-
ними на початку ХІХ століття. Її розробниками 
були дослідники, кожен із яких по-своєму і у 
відповідний час пропонували характерні на-
станови. Так, слушними у цьому річищі були 
праці: К. Т. Велькера – у 1813 р., І. Х. Фрай-
хер фон Аретіні – у 1824 р., Р. фон Моля – у 
1832 р. Як уже наголошувалося, теорія со-
ціальної держави була розроблена також у 
Німеччині, спочатку Л. фон Штейном, а потім 
поглиблена Х. Хеллером – у 1929 р. Втілення 
цих ідей у практику державотворення мало 
місце не тільки у Німеччині, а й у деяких ін-
ших країнах Західної Європи. Вже наприкінці 
ХІХ століття державність правового харак-
теру була чітко окреслена у конституціях та 
інших законодавчих актах Німеччини, Велико-
британії, Франції. 

Однак, перебіг наступних історичних по-
дій у ХХ столітті, спричинив чимало випадків, 
коли демократії зазнавали поразки і держави 
та їх суспільства підпадали під владу недемо-
кратичних режимів. У 1922 р. в Італії до влади 
прийшов Б.Муссоліні, у 1933 р. у Німеччині – 
А. Гітлер, у 1939 році в Іспанії було встанов-
лено авторитарний режим генерала Ф.Фран-
ко. Всі ці переміни яскраво демонстрували 
зміну взаємодії інститутів громадянського 
суспільства та держави. Загалом у Європі на-
передодні та у роки Другої світової війни біля 
двадцяти держав демократії не змогли устоя-
ти перед наступом тоталітаризму [7].

З поразкою нацистського Третього рейху 
у 1945 р. у більшості європейських країн від-
бувалися широкі демократичні перетворення, 
набирав сили рух до відновлення демократії 
та розвитку громадянського суспільства. Дані 
процеси отримували відповідну динаміку і на 
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німецьких теренах. Практика повоєнної Ні-
меччини, перш за все, Західної до 1990 р., а 
потім і об’єднаної, засвідчує яким чином за-
конодавство дало відповідь на питання, які 
поставило суспільство в ході подолання об-
тяжливого тоталітарного спадку. До основних 
принципових положень слід віднести: поділ 
влади на законодавчу, виконавчу та судову; 
формування правової держави з дієвим кон-
ституційним контролем; визначення відповід-
ного місця політичним партіям у державному 
механізмі та належне унормування прав і сво-
бод громадян. Звичайно, що це відбувалось з 
урахуванням історичних та національних осо-
бливостей, традицій та у контексті імператив-
них вимог повоєнного часу.

Конституція ФРН, яка має офіційну назву 
Основний закон, історично постала в одному 
ряду із післявоєнними конституціями захід-
ноєвропейських держав, зокрема Франції та 
Італії. Всі вони були прийняті у 1940-і роки, 
хоч і дещо по-різному відобразили процес де-
мократичного оновлення Європи від нацизму. 
Окрім всього іншого, це було поверненням до 
принципів парламентаризму в організації та 
діяльності європейських держав та розвитку 
громадянського суспільства. В Основному 
законі ФРН найшли відображення традиційні 
риси німецького буржуазного та громадян-
ського конституційного мислення, при його 
розробці були використані та переосмисленні 
національні елементи. Однак досвід Веймар-
ської республіки, практика інших держав зму-
сили авторів Основного закону дещо по-ін-
шому вирішити традиційні проблеми, а також 
ввести до нього чимало нового.

У прийнятому 1949 р. конституційному 
законі виявилися особливості демократич-
них устремлінь та спрямування повоєнно-
го часу. Основний закон став результатом 
суспільно-політичного компромісу в умовах 
значного піднесення антифашистського та 
демократичного руху. Задекларовані й до-
бре прописані в ньому у першому розділі у 
ст.1–19 демократичні принципи, соціальні та 
політичні права і свободи громадян стали у 
подальшому солідною опорою в діяльності 
всіх демократичних сил, в їх числі й інститутів 
громадянського суспільства [8].

Показово, що з плином часу, коли вноси-
лися ті чи ті зміни до Основного закону ФРН, 
вони не заторкували основних положень, го-
ловних засад демократії, її фундаментальних 
принципів. До числа останніх відносяться, 
наприклад, принцип розподілу влади, реалі-
зований у своєрідних формах, що відповідає 
національним особливостям та практичним 
потребам політичної системи країни. Прикла-
дом німецьких національних конституційних 
особливостей може слугувати практика ви-
сунення уявлень про ідентичність права та 
справедливості, обґрунтування будь-яких рі-
шень, які отримували правову форму, а також 
перетворення правосуддя на правотворчий 
інститут. Закони та інші нормативні акти тією 
чи тією мірою уточняють уявлення про суть 
федерації, організацію й функціонування ор-
ганів державної влади та інститутів громадян-
ського суспільства[9].

Звичайно, звертають увагу на себе кон-
ституційні положення, які заторкують 
права громадян, політичні та особисті сво-
боди, а також соціальні права та виміри їх 
регулювання. Всі ці конституційні положення 
та відповідні закони були предметом гострих 
дискусій в німецькому бундестазі, вони викли-
кали широкий резонанс у суспільстві. Поряд 
з цим слід наголосити, що в Основному зако-
ні ФРН беззастережно діє важливий принцип 
федеративного устрою країни, засади єди-
ного правового статусу громадян на всій те-
риторії федеративної держави. У відповідно-
сті з цим норми федерального права мають 
переваги над земельним законодавством. 
Принципи державної єдності, переваги фе-
дерального права над земельним та засади 
єдиного правового статусу громадян на всій 
території федерації записані у Основному 
законі ФРН. Дане становище відображено 
практично у всіх земельних конституціях. У 
конституціях земель Баварія, Гессен, Саксо-
нії та інших земель ці положення відповіда-
ють самим прогресивним уявленням щодо 
забезпечення прав громадян.

Підкреслю, що основні права знаходять-
ся на першому місці в Основному законі 
ФРН. Тим самим підтверджується вагоме 
значення, яке їм надає конституційний закон. 
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Законодавці свідомо поставили основні пра-
ва на перше місце як систему цінностей та 
безпосередніх імперативів. Як слушно зазна-
чає відомий правознавець, доктор юридич-
них наук, професор В.Бергманн, Основний 
закон однозначно виходить із наявних у лю-
дини прав, які не створюються конституцією, 
а лише визнаються нею [10]. 

Таким чином, по війні вперше в історії 
конституцій Німеччини основні права ви-
значалися безпосередньо діючим правом, 
обов’язковим для всіх органів державної 
влади. Такий підхід вигідно відрізняє зако-
нодавчі підходи другої німецької демократії 
(як називають ФРН) від конституції Веймар-
ської республіки, де основні права визна-
чалися діючими лише згідно відповідним 
законам. У ФРН, навпаки, закони діють тіль-
ки в межах основних конституційних прав. 
Тобто, осмислюючи період розгромленого 
нацистського режиму, німецькі законодавці 
створили конституційні засади для людей із 
сильними гарантіями індивідуальних прав 
громадян і однозначним конституційним їх 
захистом. 

Німецькі законодавці з огляду на минуле 
і направленість настанов окупаційної влади 
цілком свідомо поставили на самий початок 
переліку основних прав захист людської гід-
ності і загальне право на свободу, право на 
вільний розвиток особистості у статтях 1, 
2 Основного закону. Загальне право на свобо-
ду доповнюється переліченням специфічних 
прав: на життя, фізичну недоторканність, сво-
боду віросповідання, свободу думки, свободу 
об’єднань і т.д. Цей каталог основних прав 
громадянина у конституційному законі підкрі-
плюється обов’язком держави поважати й за-
хищати гідність людини.

Гарантія поваги до людини та захисту її 
гідності доповнюється загальним правом на 
вільний розвиток особистості. Основним за-
коном надається широкий захист від проти-
правних втручань держави. Обмеження прав 
і свобод потребує обґрунтування, яке має 
спиратися на законодавчі визначення, а ре-
алізація прав на свободи має обмежуватися 
лише там, де і коли починається сфера прав 
іншої особи, громадянина.

Стаття 9 Основного закону гарантує гро-
мадянам право вільного утворення об’єднань, 
тобто право створювати спілки й товариства, 
різні фундації. Водночас у пункті 2 окреслені 
обмеження: «Забороняються об’єднання, цілі 
чи діяльність яких суперечать карним зако-
нам або спрямованих проти конституційного 
ладу чи проти ідеї взаєморозуміння народів». 
Дані принципи щодо складових спектру гро-
мадянського суспільства залишаються на-
ріжним каменем і для головних прав і свобод 
громадян держави. Права на свободи допов-
нюються правом на рівність. Конституційні 
права та свободи, рівність громадян гаранту-
ються судовим захистом. 

Права щодо поваги людської гідності і 
свободи особистості поширюється рівною 
мірою як на німців, так і на іноземців. До кла-
сичних прав, що їх називає Основний закон, 
належить свобода слова, включаючи свобо-
ду друку, свобода мистецтва й науки, право 
політичних партій створювати коаліції, право 
захисту таємниці листування, поштових і теле-
графних відправлень, принциповий захист від 
примусу і примусової роботи, недоторканість 
житла, а також право відмовлятися від вій-
ськової служби з міркувань сумління та віри. 

Громадянські права, що на противагу ви-
щезазначеним стосуються лише німецьких 
громадян, торкаються переважно політичних 
прав співучасті і права вільної професійної ді-
яльності. По суті до них належать: право на 
проведення зборів, право засновувати спілки 
і товариства, право вільно пересуватися те-
риторією Федеративної Республіки (включаю-
чи виїзд за її межі), право вибору професії і 
роботи за фахом, заборона видачі громадян 
країни іншим державам. 

Основним правом, що вже за своєю суттю 
стосується ли ше іноземців, є вперше гаранто-
ване в (західно)німецькому конституційному 
законі право притулку, яке дає політично пе-
реслідуваним іноземцям право на політичний 
притулок на території ФРН. Окремі основні пра-
ва можуть згідно з конституційними положення-
ми обмежуватися у конкретних межах безпосе-
редньо законом або на підставі певного закону. 
Водночас ніколи ніякий закон не може змінюва-
ти сутнісного змісту основних прав. 
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Досить важливою правовою нормою для 
ФРН протягом всього періоду її сходження 
стало положення про те, що основні права 
громадянина є безпосередньо діючим пра-
вом. Це було одне з найважливіших нововве-
день Основного закону порівняно з попере-
дніми конституціями. З прийняттям консти-
туційних норм Федерації, у її землях, як і на 
загальнодержавному рівні, всі державні та 
земельні органи зобов’язані суворо дотриму-
ватися основних прав. 

Також слід підкреслити, що поряд зі сво-
бодами в Основному законі ФРН зафіксовано 
право рівності. Загальний тезис про те, що всі 
люди рівні перед законом, конкретизується 
положеннями, що нікому не може бути нане-
сено шкоди чи зроблено перевагу за ознакою 
статі, походження, раси, мови, місця народ-
ження і соціального походження, релігійних 
чи політичних поглядів. Прямо й однозначно 
закріплена рівність чоловічої та жіночої ста-
ті. На кінець, Основний закон гарантує рівний 
доступ до державних посад. 

Показовим є також й наступне: ФРН при-
єдналася у 1952 р. до Європейської конвенції 
захисту прав людини і основних свобод. Тим 
самим Німеччина поставила себе під міжна-
родний контроль щодо дотримання прав люди-
ни. Стаття 25 цієї Конвенції надає громадянам 
країн-учасниць право подати скаргу навіть на 
власну демократичну державу до Комісії Єв-
ропейського Союзу (в Європейську комісію). 
Дев’ятий допоміжний протокол до Конвенції на-
дає громадянам також можливість звернутися 
з індивідуальною скаргою в Європейський суд з 
прав людини. В 1973 р. ФРН також ратифікува-
ла Міжнародні пакти ООН з прав людини. 

Підкреслю, що федеральний уряд при-
хильно й з підтримкою ставиться до громад-
ських рухів та ініціатив, мета яких боротьба з 
недоліками, підготовка конструктивних про-
позицій до владних структур. Досить показо-
во, що структуроване суспільство доповню-
ють різні об’єднання громадян за інтересами, 
які переслідують професійні, економічні та 
соціальні цілі. Для них усіх, як було з’ясовано, 
створена солідна політико-правова база, вже 
десятки років функціонують належні консти-
туційні засади діяльності.

Проголошені в Основному законі права 
й свободи громадян здійснюються в об’єдна-
ній Німеччині в жорстких рамках, створених 
самими конституційними положеннями та 
звичайним законодавством, а також судовою 
та адміністративною практикою. Для грома-
дянського суспільства в цьому зв’язку мають 
важливе значення статті Основного закону, 
що дозволяють обмеження основних прав 
лише законом та на основі закону або навіть 
позбавлення їх лише у відповідності з рішен-
ням Конституційного суду [11]. 

Окремими законами, але також досить 
детально, регулюються можливості заборо-
ни мітингів і демонстрацій, правила їх про-
ведення, права і обов’язки організаторів, по-
ведінка їх учасників. Так, Закон про зібрання 
та демонстрації регламентує в якості санкцій 
застосування крупних грошових штрафів і 
навіть позбавлення волі. Причому, це торка-
ється тих осіб, які застосовують насилля й 
погрози з наміром зашкодити проведенню не-
заборонених зібрань та демонстрацій. 

Вельми важливим для реалізації засад 
громадянського суспільства є Закон про про-
цедуру референдуму, народної ініціативи та 
народного опитування. Проте на всенародне 
голосування важливі питання загальнодер-
жавного значення не виносяться. Скажімо, у 
2010 р. на референдумі в Баварії вирішува-
лося питання щодо значного посилення анти 
тютюнового законодавства, а в Гамбурзі – 
принципові засади початкової шкільної осві-
ти. У масштабах всієї країни референдуми в 
Німеччині не проводяться [12]. 

Слід підкреслити, що юридичне закрі-
плення правового і соціального характеру 
державності вперше знайшло своє втілення 
в Основному законі ФРН 1949 р. Тим самим 
почав формуватись правовий аспект держав-
ності, що уособлював результат прогресивно-
го розвитку суспільства, врівноваження його 
відносин з державою і зменшення її тиску на 
суспільство [13]. 

Громадянське суспільство Західної Ні-
меччини відігравало і відіграє важливу роль 
у контексті розвитку та утвердження де-
мократії. Основу стійкої демократії стано-
вить правова держава, ринкові відносини та 
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відповідальність громадян як кожного окремо, 
так і їх різноманітних об’єднань. Процес онов-
лення німецького повоєнного суспільства й 
формування сутнісних принципів, інституцій 
громадянського суспільства мав свої складно-
щі та особливості. Він потребував врахування 
багатьох складових як самої західної демокра-
тії, так і національних рис поступу громадян-
ського суспільства, потреб раціональної ево-
люції та відходу від попередніх засад. 

Загальновідомо, що у ФРН вже по війні 
виникла численна кількість різноманітних ді-
ючих організацій та осіб, які представляли «не 
державу й не ринок», а належали за сучас-
ним визначенням до так званого третього сек-
тора, тобто до громадянського суспільства. 
Це – профспілки, церква, вільні групи вибор-
ців, об’єднання захисту прав споживачів, а 
також спілка охорони прав квартиронаймачів, 
організації сусідської взаємодопомоги, спор-
тивні об’єднання, добровільна протипожежна 
служба, жіночі організації, природоохоронні 
групи тощо. Завдяки все зростаючій взаємо-
дії держави та організацій громадянського 
суспільства стало можливим дещо успішніше 
рухатися у напрямі формування консолідації 
громадян, а досягнута стабільність уможлив-
лювала консенсус з животрепних питань. При 
цьому, важливу роль відігравала вільна пре-
са як посередник, без якої не можуть обійтися 
ані держава, ані економіка, ані третій сектор. 

Також важливо мати на увазі, що саме 
законодавство поставало протягом пово-
єнного періоду важливим чинником фор-
мування громадянського суспільства та 
держави поруч із практичною політикою. 
Водночас і громадянське суспільство з його 
утвердженням все потужніше впливало на 
формування відповідного правового поля 
та суттєвих прецедентів практики врахуван-
ня інтересів різних верств суспільства. Це 
відбувалося як до об’єднання Німеччини, 
так і після. Скажімо, у повоєнний період це 
були ініціативи із прийняття Закону щодо 
сприяння працевлаштуванню та професій-
ної підготовки, Закону про надання допомо-
ги працюючим у зв’язку з виходом на пен-
сію, Закону про індивідуальну допомогу при 
отримані освіти тощо. 

Структура, складові та межі функціо-
нування громадянського суспільства є важ-
ливими чинниками розвитку соціуму зага-
лом. Адже громадянське суспільство являє 
собою демократичну форму самоорганізації 
суспільства, незалежно від держави та рин-
ку. Демократичною форма є саме тому, що 
хто не визнає основних прав громадянина та 
людини не може бути частиною, власне, гро-
мадянського суспільства. Іншими словами, 
громадянське суспільство постає сутнісною 
складовою діючої демократії. Державу ство-
рюють громадяни, а не окрема інституція чи 
група зацікавлених осіб. Саме громадяни ма-
ють право на участь у політичних рішеннях 
держави й здійснювати контроль над ними. 

У повоєнній ФРН, як і в об’єднаній Німеч-
чині існувало й існує широке коло діючих осіб 
та організацій, які представляють «не держа-
ву і не ринок», а належать до третього секто-
ру – громадянського суспільства. До них від-
носяться різні об’єднання: від профспілкових, 
релігійних, природоохоронних – до жіночих, 
молодіжних, спортивних тощо [14]. 

В цих організаціях та об’єднаннях грома-
дяни вирішують конкретні проблеми, тут здійс-
нюється представництво їхніх інтересів. Саме 
завдяки цим об’єднанням громадяни прово-
дять тут велику суспільно значиму роботу й 
тим самим беруть на себе добровільну відпо-
відальність за спільне благо. Слід підкресли-
ти, що соціальна й політична відповідальність 
громадянина – коригуючий фактор розвитку 
ринкових сил, які самі по собі не можуть бути 
основою функціонування суспільства. 

Комплексна взаємодія та взаємозалеж-
ність державних інституцій, приватних осіб, 
що уособлюють ринок, та представників 
громадянського суспільства спонукають до 
утворення належного суперництва і наступ-
ного пошуку консенсусу. Саме таким чином 
відбувається динамічна рівновага та стійкий 
розвиток суспільства. В цих процесах та вза-
ємовідносинах важливу роль відіграє вільна 
преса та інші засоби масової інформації. ЗМІ 
виступають посередником, рупором, а та-
кож комунікатором й контролюючою інстан-
цією, без якої нині у цивільному суспільстві 
не можуть обійтися ні держава, ні економіка, 
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ні «третій сектор». Адже лише громадянське 
обговорення при зіткненні різноманітних інте-
ресів сприяє формуванню, кристалізації об-
ґрунтованої суспільної думки та досягнення 
відповідного консенсусу. 

Згідно положення ст. 20. п.2 Основного 
закону ФРН, «Уся влада виходить від наро-
ду». Народ – це громадяни з їхніми конститу-
ційними правами, обов’язками щодо підтрим-
ки належного порядку в суспільстві й взяття 
посильної участі у розв’язанні суспільних 
проблем. Тому громадянське суспільство ви-
ступає живильним середовищем демократії. 
Ключовим положенням тут є співпричетність 
до справ у державі та суспільстві. Співучасть 
у цих справах не може обмежуватися лише 
волевиявленням раз на чотири роки біля ви-
борчих скриньок. Жива демократія, як свого 
часу сказав Федеральний канцлер Ріхард 
фон Вайцзеккер 1992 р., потребує активної, 
критичної та дієвої співучасті громадян і в 
період між виборами[15]. Організації та діючі 
особи громадянського суспільства позитивно 
впливають на суспільний діалог і сприяють 
формуванню громадської думки, правового 
мислення, узгодженню різних інтересів, а тим 
самим – і динамічної рівноваги у суспільстві. 

Відтак громадянське суспільство є за-
порукою консолідації, а не дроблення. Ди-
намічний розвиток та належна стабільність 
у суспільстві забезпечується можливостями 
публічного представництва законних потреб, 
включенням їх у процес ухвалення політич-
них рішень. У кінцевому підсумку користь від 
цього мають всі, а не лише представники ок-
ремих груп за інтересами. 

Вільний демократичний устрій утво-
рює як основу, так й відповідні межі всієї гро-
мадської діяльності у сучасній Німеччині. Це 
стосується й діючих складових сил громадян-
ського суспільства. Адже Основним законом 
ФРН громадянам країни гарантується право 
вільного утворення об’єднань, але існують 
обмеження: «Забороняються об’єднання, цілі 
чи діяльність яких суперечать законам або 
спрямовані проти конституційного ладу чи 
проти засад взаєморозуміння народів». 

Однак, передумовою заборони повинні 
бути чіткі закони й незалежна судова влада. 

Коли мова йде про заборону, то останнє сло-
во, само собою зрозуміло, за німецькими су-
дами. Правова держава у ФРН відрізняється 
пильністю та здатністю захищатися. В цьому 
зв’язку слід підкреслити, що не забуто досві-
ду Веймарської республіки. Власне, в той час 
млява позиція державної влади щодо екстре-
містських угруповань, перш за все, правого 
спрямування, призвела до занепаду демо-
кратії. Саме користуючись слабкістю влад-
них інституцій та легковажністю політиків у 
30-і роки ХХ століття до влади в Німеччині 
законним шляхом прийшла фашистська на-
ціонал-соціалістична робоча партія на чолі 
з майбутнім диктатором А. Гітлером. Тому 
конституційно-правові норми ФРН значно 
чіткіші та більш конкретні щодо обмеження 
тих сил, що сповідують антиконституційні, 
антидемократичні засади. 

Розглядаючи складові структури інститу-
тів громадянського суспільства слід вказати 
на важливе становище та значення професій-
них спілок, церкви, жіночих формувань, мо-
лодіжних об’єднань тощо. Відзначу важливу 
роль професійних спілок як складової спектру 
громадянського суспільства. У період 1890–
1919 рр. існувала Генеральна комісія проф-
спілок Німеччини, протягом 1919–1933 рр. – 
Загальне об’єднання німецьких профспілок. 
Повоєнне Об’єднання німецьких профспілок 
(ОНП, або німецькою – DGB, тобто Deutsche 
Gewerkschaftsbund) було засновано у жовт-
ні 1949 р. у Мюнхені і з часом стало дієвим 
профспілковим центром Федеративної Рес-
публіки, а також членом Європейської проф-
спілкової конфедерації та Міжнародної кон-
федерації профспілок [16]. 

За роки повоєнного сходження ФРН ОНП 
стає найбільшою організацією працюючих 
громадян із широко розгалуженою систе-
мою. Скажімо, у рік досягнення державної 
єдності Німеччини, тобто у 1990 р. Об’єднан-
ня німецьких профспілок нараховувало по-
над 10,7 млн. членів. Вони були об’єднані у 
шістнадцяти окремих профспілках. Для ОНП 
характерним був і залишається галузевий 
принцип: вони приймають до своїх лав робіт-
ників та службовців конкретної галузі еконо-
міки чи навіть кількох галузей, незалежно від 
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професії, за якими вони працюють на підпри-
ємстві. Наприклад, водій, бухгалтер та еконо-
міст, що працюють у видавництві, можуть бути 
членами профспілки працівників поліграфічної 
і паперової промисловості, а працівники таких 
же професій у будівельній кампанії – будуть 
відноситися до профспілки будівельної галузі. 

Поруч із ОНП функціонує Німецька 
профспілка службовців. У 1991 р. вона на-
раховувала 575 тис. членів. До її складу 
можуть належати тільки службовці різних 
галузей економіки. Спілка німецьких чи-
новників, налічувала майже 1 млн членів, є 
найважливішою організацією чиновників як 
суспільної верстви. Досить показовим став 
факт об’єднання цих двох профспілкових 
організацій. Після цього дана профспілка 
посіла досить впливове місце як у проф-
спілковому русі, так і у якості сегмента у 
всьому спектрі громадянського суспільства. 
І це при тому, що вона не може вести пере-
говори щодо укладання трудових договорів 
й тому не може оголошувати страйки. 

У сучасній Німеччині існує також Об’єд-
нання християнських профспілок, що налі-
чує понад 300 тис. членів. Вони об’єднанні 
в різногалузеві профспілки. Важливо, що у 
ході відновлення єдності Німеччини у 1990 р. 
було розпущено Об’єднання вільних німець-
ких профспілок колишньої НДР (нім. FDGB). 
Понад половини всього населення Східної 
Німеччини було об’єднано у цій організації, а 
залученість працюючих робітників до проф-
спілок сягала понад 90%. Окремі східноні-
мецькі профспілки тоді ж приєдналися до від-
повідних організацій західних федеральних 
земель. Звичайно, слід вказати, що тогочасне 
об’єднання профспілок, окрім всього іншого, 
вважалося у НДР «школою комунізму» і слу-
жило опорою влади [17]. 

Варто вказати, що у ФРН не має підпри-
ємств, які б по угоді з профспілками прийма-
ли на роботу лише членів профспілки. Рівень 
охоплення працюючих у спілки у різних галу-
зях неоднакова. Але в середньому цей по-
казник здебільшого дорівнює 50 %. Німецькі 
профспілки, у своїй більшості, не залежать 
від політичних партій. Проте історично знач-
но більший вплив на профспілковий рух ма-

ють соціал-демократи [18]. Для своїх членів 
профспілки мають численні навчальні закла-
ди. ОНП щорічно проводить Рурський фести-
валь, який влаштовується у Реклінгаузі. Ко-
жен рік переможцю фестивалю присуджуєть-
ся авторитетна премія у галузі культури.

Показово, що і роботодавці об’єднанні у 
регіональні спілки, які так само, як і ОНП, ор-
ганізовані за галузевим принципом. Головною 
організацією союзів роботодавців є Федераль-
не об’єднання союзів німецьких роботодавців 
(ФОСНР) або німецькою – Bundesverband 
der deutschen Arbeitgeber (BDA). Слід наго-
лосити, що як ОНП, так і ФОСНР не укладає 
колективних угод, а діє у якості координую-
чого органу й захищає основні інтереси своїх 
членів. Рівень організованості у роботодавців 
значно вищий, ніж у найманих працівників і 
складає понад 80 %. ФОСНР виступає лише 
як організація роботодавців, тобто в якості 
партнера щодо переговорів з профспілка-
ми. Відзначу, що всі інші питання, зокрема, 
питання економічної та податкової політи-
ки, залишаються за іншими об’єднаннями. 
В їх числі, скажімо, Федеральний союз ні-
мецької промисловості, Центральний союз 
німецьких ремесел та Федеральний союз 
німецьких оптової та зовнішньої торгівлі. 

Серед галузевих профспілок виділяються 
своєю чисельністю та організованістю спілча-
ни металургійної та металообробної промис-
ловості, що об’єднують більше 2,5 млн. членів; 
профспілка транспорту та хімічної промисло-
вості. Вони також нараховують в своїх лавах 
понад 1 млн. осіб. Профспілки сфери будів-
ництва й сільського господарства, а також 
торгівлі, банків, страховиків, й окремо пошти 
нараховують в межах 0,5 млн. працюючих [19]. 

Профспілки постійно опікуються розв’я-
занням проблем з покращення умов праці та 
поліпшення становища на ринку праці, підви-
щенням рівня зайнятості. З огляду на еконо-
мічне піднесення з кінця 1950-х і до початку 
1970-х рр. існувала практично повна зайня-
тість. У наступні роки у результаті кризових 
потрясінь безробіття стало переростати у 
проблему. Лише у 1980-і рр. знову спостеріга-
лося піднесення у сфері зайнятості, але про-
блема безробіття раз у раз загострювалася і 
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його не вдається подолати у наступні роки. 
Коли Німеччина у 1990 р. набула державної 
єдності, неочікувано виник феномен розді-
леного ринку праці: особлива кон’юнктура 
у західних землях, зумовлена об’єднанням, 
вельми позитивно вплинула на ринок пра-
ці. Потім цей період пішов на спад на захо-
ді країни і став впливати на ринок праці аж 
до 1994 р. У східних землях відразу ж після 
1990 р. безробіття почало різко зростати. І 
лише з часом ситуація стала вирівнювати-
ся, часом навіть зигзагоподібно, чому стали 
сприяти, зокрема і фінансові інвестиції та 
все тісніше переплетіння господарсько-е-
кономічних зв’язків поміж всіх федеральних 
земель. У східних землях ФРН зростаюче 
безробіття стало відчутно болісним для са-
мих уразливих верств, насамперед, праців-
ників, що не мали достатньої кваліфікації, 
літніх людей, жінок та молодь.

У січні 1996 р. Федеральний уряд, пред-
ставники ділових кіл і профспілки, стривоже-
ні стрімким зростанням безробіття до понад 
4 млн, підписали угоду щодо створення «Со-
юзу за працю і збереження виробництва». У 
цій угоді зазначалося, що «економіка, проф-
спілки та Федеральний уряд прагнуть до 
стійкого збільшення зайнятості з тим, щоб до 
кінця століття зменшити на половину число 
зареєстрованих безробітних». Також після 
приходу до влади соціал-демократів та пар-
тії «зелених» з 1998 р. у об’єднаній Німеч-
чині даний формат співпраці отримав назву 
«Союз заради праці», до якого окрім проф-
спілок та організацій роботодавців увійшли 
й представники владних структур. Подальші 
спільні зусилля та заходи і реформи принес-
ли бажані результати [20]. 

Загалом варто вказати на динаміку за-
йнятості у старих федеральних землях і 
східних землях, а потім й у об’єднаній дер-
жаві. З 1950 р. кількість зайнятих у захід-
них землях зросла з 21,2 млн до 29,7 млн 
у вересні 1992 р., після чого зменшилася 
до 28,4 млн осіб. У нових землях внаслі-
док трансформаційної кризи і перетворень 
зайнятість скоротилася на майже 3,5 млн 
до 6,3 млн чоловік. У 1994 р. значне скоро-
чення робочих місць тут припинилося і на 

кінець 1995 р. кількість зайнятих у східних 
землях складала 6,4 млн осіб. 

Німецький ринок праці, зокрема вже піс-
ля запроваджених реформ урядом Г. Шре-
дера та продовжених урядами А. Меркель, 
минулими роками мав позитивний розви-
ток. У 2018 р. в Німеччині працювало вже 
44,5 млн чоловік (середній річний показник). 
Висока зайнятість стала підтвердженням хо-
рошої економічної кон’юнктури. Німеччина 
належить до країн-членів ЄС із найнижчим 
рівнем безробіття. У 2019-2021 рр. безробіт-
тя становило в середньому 5,1 %, досягши 
найнижчого рівня з 1990 року. Ця тенденція 
зумовлюється відповідним становищем в 
економіці. Постійно зростає потреба підпри-
ємств у нових співробітниках. Як і в попе-
редні роки, нині помітно зросла чисельність 
зайнятих з обов’язковим соціальним стра-
хуванням. Продовжували скорочуватися не-
повна зайнятість та самостійна праця [21].

Незначне безробіття серед молоді при-
ваблює увагу в міжнародному плані до 
успішної дуальної професійної освіти, яка 
відрізняється від чисто шкільної, після якої 
в більшості країн починається перехід до 
професійного життя. Приблизно половина 
молоді в Німеччині після школи навчаєть-
ся в дуальній системі одній з 350 визнаних 
державою професій. Практична освіта від-
бувається протягом трьох-чотирьох днів на 
тиждень на підприємствах, а один чи два дні 
на тиждень молодь проходить теоретичну 
фахову підготовку у професійних училищах. 
Зараз багато країн світу переймають систе-
му дуальної професійної освіти.

Задля сучасного, продуктивного і прозо-
рого ринку праці Федеральний уряд здійснив 
численні проекти в сфері політики на ринку 
праці. Наприклад, з початку 2015 р. встанов-
лено законом мінімальну заробітну плату. 
А встановлювана квота на працевлаштуван-
ня жінок покликана сприяти вирівнюванню 
кількості жінок і чоловіків на керівних поса-
дах. Підприємства, акції яких котируються на 
біржах, і ті, де колектив має право вирішаль-
ного голосу, мають з 2016 р. запровадити 
жіночу квоту в розмірі 30 % на всі посади в 
наглядових радах. А «Закон єдиного тарифу» 
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гарантує, що на одному підприємстві у разі 
однакової діяльності не можуть укладати-
ся різні тарифні договори. Той, хто зміг під-
твердити 45 років страхового стажу, з 2014 р. 
може після настання 63-річного віку виходити 
на пенсію без відрахувань. 

Федеральний уряд і профспілки праг-
нуть досягти повної зайнятості. З огляду на 
демографічні зміни одним з найнагальніших 
завдань повинно, разом з цим, стати забезпе-
чення бази фахового персоналу. Центральним 
проектом щодо відкриття ринку праці є багато-
мовний інтернет-портал для міжнародних фа-
хівців. Він інформує спеціалістів, які зацікавле-
ні в імміграції, про їхні кар’єрні шанси й містить 
актуальні пропозиції роботи для фахівців, яких 
не вистачає (медицина й інженери, ІТ-сфера 
тощо). Крім того, випускники вищих навчаль-
них закладів і молоді фахівці завдяки «Блакит-
ній карті ЄС» одержують спрощений доступ на 
німецький ринок праці [22]. 

З огляду на перебіг подій у деяких важ-
ливих сферах економік, варто наголосити, що 
в Німеччині дозволена страйкова боротьба 
лише з питань, що пов’язані з укладанням ко-
лективних договорів, переглядом тарифних 
угод. Водночас, слід відзначити високий рі-
вень організованості та широкий спектр форм 
демонстрації підтримки вимог німецькими 
профспілками. Досить показовою, на мій 
погляд, є практика тиску профспілок під час 
тарифних переговорів, перегляду колектив-
них договорів з роботодавцями. Наприклад, 
коли профспілки металістів, хіміків чи тран-
спортників не поступаються в своїх вимогах 
до роботодавців підняти заробітну плату на 
1,5–2,0 % протягом кількох тижнів перегово-
рів. Згідно рішенню профспілкового органу 
можуть одночасно зупинити роботу сотні під-
приємств, або вийти на демонстрацію з вимо-
гами багаточисельні загони найманих праців-
ників. Наприклад, широкого розголосу набрав 
страйк у компанії авіаперевізника «Люфтган-
за» в листопаді 2016 р. Його ініціювала проф-
спілка, після того, як представники трудового 
колективу не знайшли компромісу з керівниц-
твом компанії щодо перегляду заробітної пла-
ти. Їз-за кількаденного страйку компанія зму-
шена була скасувати майже третину із близь-

ко трьох тисяч запланованих перельотів у ці 
дні. Це зачепило майже 100 тисяч пасажи-
рів, які змушені були відкласти подорож [23]. 
Звичайно, що ці чи подібні засоби досить 
впливові. Проте, як правило, профспілки й 
роботодавці, здебільшого, спроможні дійти 
консенсусу й порозумітися. Саме таку лінію 
підтримують і владні інститути. 

Звичайно, що засади соціального партнер-
ства та діяльність тристороннього об’єднання 
«Союзу заради праці» значною мірою спри-
яють поліпшенню становища на ринку праці 
ФРН, перекваліфікації та перепідготовці пра-
цівників, особливо серед молоді. Здійснювані 
заходи, як свідчить практика, сприяють суттє-
вому зниженню рівня безробіття, створенню 
допоміжних робочих та навчальних місць. 

Варто відзначити, що чільне місце у спек-
трі інститутів німецького громадянського су-
спільства посідає церква. Основою для відно-
син держави й релігії становить гарантована 
Основним законом свобода віросповідання, 
головні положення якої викладені у ст. 4. Кон-
ституційні засади передбачають відділення 
церкви від держави в сенсі світоглядної ней-
тральності держави та право на самовизна-
чення релігійних громад. Держава і релігійні 
об’єднання співпрацюють на базі партнер-
ства. Як зазначав свого часу Федеральний 
президент Й.Рау, активна участь громадян 
означає не лише співпрацю у політичних пар-
тіях та об’єднаннях, але і громадських ініці-
ативах та групах взаємодопомоги, залучення 
їх до роботи у церквах, товариствах і фондах. 
Зі свого боку, держава бере участь у фінансу-
ванні дитячих садків і шкіл, які утримуються 
релігійними громадами. Церкви мають цер-
ковний податок, який утримує держава, щоб 
фінансувати соціальні послуги. Школи мають 
пропонувати уроки релігії як звичайний пред-
мет для викладання, щоправда з певними 
обмеженнями у містах-землях – Берліні та 
Бремені. Водночас гідність людини недотор-
канна – це конституційне положення.

Зростання плюралізму і більша світ-
ськість суспільства визначають релігійну 
ситуацію в Німеччині. Нині 55 % німецького 
населення належить до однієї з двох вели-
ких християнських конфесій – Католицької 
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церкви та Євангельської церкви Німеччи-
ни (ЄЦН). Перша із них має 27 католицьких 
єпархій і Німецьку єпископську конферен-
цію, а друга – також складається із єванге-
лістських земельних церков і Євангельської 
церкви Німеччини як об’єднавчої організа-
ції. Католицька церква, що налічує майже 
24,6 млн віруючих, які входять до 11500 па-
рафій, належить до вселенської римо-като-
лицької церкви на чолі з Папою Римським. 

Євангельська церква Німеччини постає 
об’єднанням 20 самостійних євангелістських 
земельних церков лютеранського, реформа-
торського та уніатського віросповідання. Вони 
налічують майже 23 млн членів – більшу ча-
стину євангельських християн. Слід зазначи-
ти, що майже 36% населення сучасної ФРН 
не належать до жодної конфесії.

Найбільшими громадами є католиць-
ка єпархія: Кьольнська архієпархія з близько 
2 мільйонами віруючих. А найбільшою євангель-
сько-лютеранською земельною церквою є Ган-
новерська з більше ніж 2,6 млн протестантів.

Унаслідок старіння віруючих та великої 
кількості осіб, що виходять з церковних гро-
мад, знижується кількість прихильників хри-
стиянських церков. Лише у 2016 р. з лона 
католицької церкви вийшло 162000 віруючих. 
На сході Німеччини особливо помітна відда-
леність громадян від церкви[24]. 

Меншість населення ФРН належить до 
інших християнських громад. Варто звернути 
увагу на те, що у Німеччині не має державної 
церкви, тобто не існує взаємозв’язку поміж 
державною та церковною адміністрацією. Цер-
ква має статус самостійної публічно-правової 
корпорації. Соціальна та благодійна діяльність 
церкви – важливий компонент громадського 
життя. Без цієї діяльності, без благодійництва 
не обходяться лікарні, будинки для пристарі-
лих, школи та інші учбові заклади. 

Загальновідомо, що євангелісти й католи-
ки Німеччини боролися проти націонал-соціа-
лізму. Рух спротиву фашизму виявив почуття 
загальної політичної відповідальності. Також 
великою є заслуга церкви в мирній, так званій 
оксамитовій революції в НДР. Саме в середо-
вищі церкви, зокрема у Ніколайкірхе м Лейп-
циг були започатковані громадські дискусії, 

які потім все більше набрали політичних вимі-
рів та вимог до тоталітарної влади тогочасної 
НДР в період суспільної кризи та наступних 
перемін рубежу 1980-х – 1990-х рр. З діяльно-
сті та громадянської позиції служителів цер-
кви брали витоки заперечення тоталітаризму 
у Східній Німеччині, народжувалися ініціативи 
до оновлення східнонімецького суспільства 
та наближали кінець тоталітаризму. 

Нині церква ФРН звертається до громад-
ськості найрізноманітнішими способами. Це 
робиться за допомогою пастирських послань 
та іншої публіцистичної діяльності. Розуміння 
й підтримку у широкого громадського загалу 
находять Дні Німецької католицької та Ні-
мецької євангелічної церкви, що відбувають-
ся почергово раз на два роки. 

Єврейське життя в Німеччині, яке було 
повністю зруйноване Голокостом, відродило-
ся після завершення конфлікту між Сходом 
і Заходом завдяки іммігрантам з колишньо-
го СРСР. Нині у Німеччині проживають май-
же 200 000 євреїв. Близько 100 000 входять 
до складу іудейських релігійних громад, які 
демонструють досить широкий релігійний 
спектр чиї інтереси і представляє Централь-
на рада євреїв у Німеччині, заснована 1950 р. 
Найбільшою іудейською громадою є саме єв-
рейська громада у Берліні (10000 членів). 

З огляду на зростання міграції набуває 
дедалі більшого значення в релігійному житті 
німецького суспільства іслам. Кількість му-
сульман у Німеччині, що походять з 50 кра-
їн, обчислюється майже 4 мільйонами [25]. 
Проте централізованого обліку прихильників 
ісламу немає. У багатьох містах утворилися 
великі мусульманські громади. Ісламська кон-
ференція Німеччини з 2006 р. становить офі-
ційні рамки для обміну між державою та му-
сульманами. Останнім часом розширюється 
викладання ісламу. Щоб мусульманам дитя-
чого та юнацького віку, котрі відвідують шко-
лу в Німеччині, запропонувати уроки релігії, 
готують додаткових педагогів. Найбільшими 
мечетями у ФРН є мечеть Явуз-Султан-Селім 
у м. Мангайм, мечеть Шегітлік у м. Берлін та 
мечеть Фатіх у м. Бремен.

Слід наголосити, що протягом останньо-
го періоду практично всі релігійні об’єднання 
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виявляють благодійні та громадсько-важливі 
ініціативи, в їх числі община п’ятидесятників, 
баптистів, а також єврейська община, іслам-
ські групи тощо.

Дієвим чинником громадянського су-
спільства ФРН є жіночі організації та їх ак-
тивна позиція по животрепним питанням роз-
витку країни. «Чоловіки та жінки мають рівні 
права» – так стверджує Основний закон. Це 
конституційне положення важко висловити 
більш точно. Проте воно скоріше відображає 
поставлену мету, аніж суспільну практику. 
Саме тому в останні десятиліття були роз-
ширені конституційно-правові і законодавчі 
засади рівноправ’я. Нині у Німеччині понад 
55% жінок працюють у народному господар-
стві, загалом у німецькому суспільстві жінок 
на 2 млн. більше ніж чоловіків. В якості cво-
єрідного «жіночого лобі» виступає Німецька 
рада у справах жінок. Дана рада включає 
до свого складу близько 60 об’єднань за-
гальнодержавних жіночих організацій, вона 
є найбільшою групою пропаганди ролі жінок 
та гендерної рівності в Німеччині. Згідно рі-
шення урядових партій, 2020 рік був «роком 
рівності», у цьому ж році засновано Феде-
ральний інститут гендерної рівності. Його по-
кликанням є проведення відповідних дослі-
джень і заходів щодо науково обґрунтованих 
підходів у справах справедливої   участі жінок 
у суспільстві, політиці, бізнесі та науці [26]. 

Відчутними й помітними для громадян-
ського суспільства ФРН є численні молодіжні 
формування та об’єднання. Біля 40% підліт-
ків та молоді в Західній та близько 20% моло-
ді Східної Німеччини охоплені різноманітними 
молодіжними об’єднаннями. Більше 60% від 
цієї кількості як на Заході, так і на Сході кра-
їни знаходять для себе інтерес у спортивних 
спілках. Федеральне об’єднання «Культурне 
виховання молоді» уособлює собою асоціа-
цію майже 50 спеціалізованих спілок, союзів, 
які діють в межах всієї федерації, на чиїх за-
ходах щорічно беруть участь понад 12 млн. 
молодих громадян. 

Особливий потенціал громадської актив-
ності має вікова група від 14 до 21 року. Про 
те, що доросла молодь готова до суспіль-
но-корисної роботи, свідчить зацікавленість 

у волонтерському русі. З 2011 р. існує Феде-
ральна служба добровольців. Вона відкрита 
для всіх вікових категорій і доповнює існуючу 
вже більше 50 років модель «добровільного 
соціального року» для підлітків і молоді. На 
початку 2018 р. свою службу несли понад 
43 тис. федеральних добровольців [27]. 

Досить важливою і притягальною є не 
лише внутрішня молодіжна робота, але й 
міжнародна діяльність цих різних спілок. За 
допомоги і фінансової підтримки Федераль-
ного уряду щорічно проходять сотні заходів 
у галузі міжнародного молодіжного співро-
бітництва. Так, у листопаді 2020 р. у рамках 
дводенного молодіжного засідання Німець-
ко-Французького форуму взяли участь понад 
6000 відвідувачів із числа учнів, студентів, 
випускників та виставлено близько 150 екс-
понентів з коледжів, установ, університетів 
та компаній. І відповідні експонати детально 
розкривають можливості для молоді, зокрема 
з Німеччини, Франції, Люксембургу, Австрії та 
Швейцарії. На численних лекціях, семінарах 
та панельних дискусіях відвідувачі дізнаються 
більше про вибір кар’єри та навчання, прове-
дення спільних досліджень, про ринок праці, 
вивчення мови та життя в країні-партнері [28]. 

У ФРН проводяться й інші заходи в рамках 
внутрідержавних та міжнародних молодіжних 
організацій. Можлива також волонтерська ро-
бота за кордоном, наприклад, через Міжна-
родну волонтерську службу Федерального мі-
ністерства сім’ї, літніх людей, жінок і молоді, 
через програму «Увесь світ» Федерального 
міністерства економічного співробітництва й 
розвитку або волонтерську службу «Вся куль-
тура» Німецької комісії ЮНЕСКО у співпраці 
з Федеральним міністерством закордонних 
справ. Все це сприяє як процесу соціалізації 
молоді, так і формування у неї високих грома-
дянських якостей. 

Звичайно, що в об’єднаній Німеччині іс-
нує широкий спектр не лише громадських 
рухів, різноманітних формувань по інтер-
есам. Дедалі більшого значення набувають 
відповідної спрямованості фонди. У Німеччи-
ні налічується понад 21 000 юридично право-
чинних фондів цивільного права – класичної 
форми фундацій. ФРН нині належить до країн 
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Європи з найбільшою кількістю таких органі-
зацій. З початку тисячоліття було засновано 
майже 13 500 фондів цивільного права – біль-
ше половини всіх існуючих на сьогодні такого 
виду. В середньому по країні на 100000 на-
селення припадає 26,5 фундацій. Всі вони 
разом мають майно, що обчислюється май-
же 68 мільярдами євро. Приблизно 4,3 млрд 
вони витрачають на загальнокорисні справи, 
традиційно на соціальні потреби, освіту, нау-
ку й культуру. П’ять найбільших фондів при-
ватного права – виходячи з їхніх завдань – це 
Фонд Фольксваґена, Фонд Роберта Боша, 
Фонд Бертельсманна, Фонд Ганса Бьоклера і 
Фонд дикої природи Німеччини (WWF). 

Усе більше з’являється громадських фон-
дів, які спільно засновуються громадянами й 
підприємствами для підтримки місцевих або 
регіональних проектів. Перші фонди такого 
типу виникли ще у 1996 р. А станом на 2016 р. 
Федеральна спілка німецьких фондів зареє-
струвала їх понад 300.

Німецькі експерти і дослідники грома-
дянського суспільства звертають увагу на 
те, що громадянська активність протягом ос-
танніх років зростає, але переключається з 
великих спілок на роботу в маленьких само-
організованих групах і проектах. Новим на-
прямом діяльності громадських волонтерів 
та малих спілок є спрямованість на місцеві 
ініціативи з підтримки біженців. 

За сучасних умов майже 31 млн німців 
у свій вільний час працюють добровільно і 
беруть на себе відповідальність за суспіль-
ство. Ця активність часто буває довготрива-
лою – третина волонтерів активно працює 
понад десять років. Спільно з доброчинними 
спілками, церквами, товариствами, організа-
ціями допомоги, суспільно-корисними підпри-
ємствами й приватними ініціативами члени 
понад 600 тисяч об’єднань створюють основу 
«третього сектора». Громадянське суспіль-
ство є характерним для тієї сфери суспіль-
ства, яка не належить до держави чи партій, 
а бере активну участь у вирішенні суспільних 
і політичних питань добровільно й на громад-
ських засадах [29]. 

Говорячи про громадські рухи як складову 
громадянського суспільства, не можна обійти 

вельми показовий наступний феномен. Він 
пов’язаний зі сходженням так званого зеле-
ного руху й формуванням із нього тепер до-
бре відомої і протягом 1998 – 2005 рр. прав-
лячої партії. Чимало вихідців із лав «Союз 90/
зелені» стали відомими і успішними політика-
ми, урядовцями. Саме тоді і в подальшому з 
лав «зелених» вийшла ціла плеяда відомих 
діячів державного рівня. 

Приклад з партією «Союз 90/зелені» – 
це свідчення того, що суспільні й політич-
ні процеси нерозривно взаємопов’язані. 
Вони обопільно обумовлюють живу тканину 
громадянського суспільства та збагачують 
його. Адже партія «зелених» – це наслідок 
відразу двох громадянських рухів 1970-х 
і 1980-х років, а саме екологічного й паци-
фістського руху в Західній Німеччині, а та-
кож руху за громадянські права у НДР. Ос-
танній, як відомо, мужньо відстоював права 
людини та громадянина, своєю діяльністю 
наближав процес демонтажу структур НДР 
та возз’єднання Німеччини [30]. 

Громадська активність у партіях, проф-
спілках і неурядових організаціях дає мож-
ливості стратегічного й політичного форму-
вання суспільства. Тим самим діяльність на 
громадських засадах дозволяє більш інтен-
сивну участь у демократії якомога ширшого 
кола її учасників. Проте великим усталеним 
організаціям дедалі важче залучити добро-
вольців до співпраці. 

Вільна преса та інші засоби масової ін-
формації у ФРН становлять своєрідну систему, 
що склалася і розвивається належним чином 
і покликана інформаційно забезпечувати не 
лише функціонування державних органів вла-
ди, але і недержавних соціальних інститутів, в 
їх числі політичних структур та громадянського 
суспільства. До кола цієї системи відносяться 
державні установи та позадержавні суспіль-
но-політичні інституції. В числі підрозділів, які 
покликані інформаційно забезпечувати жит-
тєдіяльність політичної системи та громадян-
ського суспільства ФРН, із державних – Відом-
ство преси та інформації Федерального уряду, 
інформаційні підрозділи державних установ; 
із позадержавних – інформаційні агентства, 
служби, різноманітна щоденна та щотижнева 
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преса і часописи, центри вивчення громад-
ської думки, партійні фонди і їх віщання, широ-
ка мережа видавництв та теле– і радіомовлен-
ня, а також мережа Інтернет. 

Повоєнна Німеччина набула репутацію 
держави, в якій особливо чітко прослідкову-
ється діяльність вільної преси та інших за-
собів масової інформації. Свобода слова 
та друку у ФРН – це правдива і життєдайна 
реальність. Основний закон держави в ст. 
5 визначає, що «кожен має право вільно ви-
словлювати та розповсюджувати свою думку, 
як усно, письмово, так і візуально та безпе-
решкодно отримувати інформацію із загаль-
но доступних джерел. Гарантується свобода 
друку і свобода розповсюдження інформації 
засобами радіо, телебачення і кіно. Цензура 
не проводиться». Тим самим визнається іс-
нування інституту «свободи слова і друку» як 
атрибуту громадянського суспільства[31]. 

Звідси витікає, що засоби масової інфор-
мації самі визначають те, що їм друкувати чи 
передавати в ефір. ЗМІ висвітлюють і комен-
тують діяльність уряду, різних установ та полі-
тичних структур. Однак ані уряд, ані інші відом-
ства не можуть впливати на форму чи зміст 
цих повідомлень. З іншого боку, всі ЗМІ повин-
ні мати вільний доступ до інформації, яку на-
дають уряду та позаурядовим установам. Ні-
хто не повинен відчувати дискримінацію із-за 
видрукуваних небажаних висловлювань.

Поряд з правами і свободами, які гарантує 
ст. 5 Основного закону ФРН, існують земельні 
закони, в яких закріплено право на отриман-
ня довідок і інформації від державних органів, 
регламентується діяльність та відповідаль-
ність ЗМІ, а також перед ними ставляться сус-
пільно значимі завдання. Завдяки цим правам, 
порушення яких можна оскаржити в судовому 
порядку, засобам масової інформації нада-
ється можливість отримати чи розповсюди-
ти інформацію і тим самим виконувати свою 
суспільну функцію – сприяти демократичному 
волевияву громадян і суспільства загалом.

Однак слід брати до уваги, що конститу-
ційні положення окреслюють і певні обмежен-
ня на свободу слова та друку, які знаходяться 
у загальних законах, положеннях законодав-
ства, що стосуються захисту прав молоді і 

особистої гідності громадян. У ФРН не уряд, 
а суди, котрі, згідно з принципом поділу вла-
ди, незалежні від уряду, приймають рішення 
з приводу того, порушили засоби масової ін-
формації ці обмеження чи ні, а також чи пору-
шувались права вільної преси.

У ФРН широка мережа інформаційних 
засобів, яка сприяє функціонуванню політич-
ної системи, її складових, а також розвитку та 
життєдіяльності громадянського суспільства. 
Всі громадяни мають змогу вибирати із конку-
руючих між собою різних ЗМІ. Щорічний тираж 
щоденної преси сучасної ФРН сягає близько 
25 млн. примірників. В країні виходять в ефір 
понад 230 радіопрограм. В цілому у Німеччи-
ні зареєстровано понад 32 млн. телевізорів, 
приблизно 28 млн. радіоприймачів, а кожна 
сім’я в середньому має змогу приймати понад 
30 телепрограм. Більшість громадян отримує 
регулярно інформацію з двох і більше джерел. 

Інформацію, як правило, ЗМІ отримують 
від інформаційних агентств, від своїх власних 
кореспондентів, а також завдяки журналіст-
ському пошуку. Радіо та телекомпанії мають 
власні відділення у всіх точках світу. Теж саме 
можна зазначити й про масові газети. Широка 
служба інформації створена різними інфор-
маційними агентствами. Провідним на ринку 
є німецьке інформаційне агентство ДПА. 

Великою популярністю в об’єднаній Ні-
меччині користується читання газет та перег-
ляд телепередач різного спрямування. Але 
становище на свою користь друковані засоби 
інформації утримують навіть з появою широ-
кої інформаційно-тематичної мережі на теле-
баченні. За кількістю газет на 1000 жителів 
ФРН посідає п’яте місце в світі після Японії, 
Великобританії, Австрії та Швейцарії[32]. 

На газетному ландшафті домінує місцева 
і регіональна преса. Щоденно у старих і нових 
федеральних землях виходять 380 газет, які ма-
ють понад 1600 місцевих і регіональних видань 
і для яких працюють 135 самостійних редакцій. 
Чотири берлінські газети виходять сім разів на 
тиждень. Стільки ж виходять щоденні газети й у 
багатьох інших крупних містах Німеччини.

Газета «Більд», яка у вересні 2019 р. 
об’єдналася з аналогічною недільною газе-
тою, є найбільшою щоденною німецькою га-
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зетою. Її друкований наклад продається спо-
живачам всіх федеральних земель загальним 
обсягом майже у 1,5 мільйона примірників. Це 
найбільша за своїм накладом газета в Європі 
і вона за цим показником посідає п’яте міс-
це у світі[33]. Серед передоплатних видань 
перше місце посідає «Вестдойче Альгемайне 
Цайтунг». Дещо менший тираж, але значний 
вплив на формування громадської думки 
провідних верств щодо політики і економіки, 
мають великі надрегіональні газети «Фран-
кфуртер Альгемайне Цайтунг» і «Ді Вельт», 
а також газети надрегіонального публіцис-
тичного гатунку такі як, «Зюддойче Цайтунг», 
«Штутгартер Цайтунг», «Франкфуртер Рунд-
шау» і «Дер Тагесшпігель». 

Іншими важливими виразниками думок, 
позиції інститутів громадянського суспіль-
ства є тижневі газети «Ді Цайт», «Ді Вохе», 
«Вохенпост», «Райнішер Меркур» і «Дас 
Зоннтагсблатт» та інші. Вони подають глибоку 
інформацію, аналізи і репортажі. Недільні га-
зета «Більд ам Зоннтаг», «Вельт ам Зоннтаг» 
і «Франкфуртер Альгемайне Зонтагсцайтунг» 
доповнюють спектр. Великі берлінські щоден-
ні газети пропонують спеціальні випуски для 
іноземців, які проживають у Німеччині.

Широким для послуг громадянського су-
спільства є й німецький журнальний ринок. 
Він складається із 10000 найменувань різних 
часописів. Однак в ньому основну масу скла-
дають близько 1650 журналів, що розраховані 
на широке коло читачів. У всьому світі відомі 
такі популярні та авторитетні видання як: жур-
нал «Шпігель», що виходить понад 1,0 млн. 
тиражем та тижневики «Фокус» і «Штерн», які 
мають дещо менший наклад. Відзначу, що за-
гальний тираж німецьких часописів та журна-
лів нині сягає близько 150 млн. примірників. 

Важливо також підкреслити, що провідні 
німецькі газети й журнали йдуть в ногу з ви-
могами часу. Так, з 1998 р. понад 130 із цих 
видань були вже представлені online в систе-
мі Інтернет. Частіше за все вони пропонують 
«електронну версію» друкованого видання.

Слід також звернути увагу на наступне 
становище. Засоби масової інформації ни-
нішньої Німеччини як позадержавні інститу-
ти виконують подвійну роль. По-перше, весь 

спектр недержавних ЗМІ є уособленням одно-
го із інститутів широкого сегменту складових 
громадянського суспільства. Адже, на відміну 
від державних інформаційних служб, недер-
жавні інформаційні інституції не є приводни-
ми ременями владних органів. По-друге, саме 
наявність різних недержавних інформаційних 
структур сприяє вільному й беззастережному 
висвітленню животрепних питань тих чи тих 
груп громадян, їх об’єднань, а також проблем 
розвитку суспільства загалом.

Показовим у плані висвітлення подій, 
явищ та суспільних проблем є діяльність 
фондів, форумів та різноманітних фундацій 
ФРН. Тобто поряд зі ЗМІ із числа позадер-
жавних структур інформаційного забезпечен-
ня функціонування інститутів громадянського 
суспільства та політичної системи Німеччини 
важливу роль відіграють різноманітні фонди 
і їх видання. Найбільш відомі своєю інфор-
маційною та політичною спрямованістю ро-
боти є партійні фонди: Соціал-демократичної 
партії – фонд ім. Ф. Еберта, партії «Союз-90/
зелені» – фонд ім. Г. Бьоля, Християнсько-де-
мократичної партії – фонд ім. К. Аденауера, а 
також спеціалізовані фонди ФРН – міжнарод-
ного розвитку, міжнародної правової допомо-
ги, німецько-французський молодіжний фонд 
та фонди підприємств і концернів.

В останні роки все більше уваги приді-
ляється вивченню громадської думки – де-
москопії, співставленню її з поглядами і під-
ходами офіційних політичних кіл. Користь від 
цього обопільна, оскільки опитування прово-
диться серед широкого числа респондентів. 
Межі використання результатів демоскопії 
визначаються пов’язаністю і швидкоплинніс-
тю настроїв та оцінок опитуваних. У Німеччи-
ні дослідженням громадської думки займа-
ються виключно приватні інституції. При 
проведенні опитувань з ними співпрацюють 
Федеральний уряд, земельні уряди і політич-
ні партії. Важливим аспектом для отриман-
ня правильної картини громадської думки 
є плюралізм, адже результати досліджень 
великою мірою залежать від методики опи-
тувань. Дослідження останніх років підтвер-
джують, що громадяни об’єднаної Німеччи-
ни виступають за мир і свободу, розвиток 
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європейського єднання, зміцнення трансат-
лантичної солідарності. 

Німецьке громадянське суспільство під-
тримує Федеральний уряд в питаннях орієнта-
ції на мирне розв’язання навіть великих криз, 
як-то – навколо Іраку, Ірану схвалює політику 
справедливих компромісів поміж індустріаль-
ними державами і країнами, що розвивають-
ся. Результати демоскопії у сусідніх з ФРН та 
східноєвропейських країнах показують, що і 
німцям виявляється велика довіра, особливі 
надії покладаються на підтримку реформ та 
подолання економічних труднощів.

Важливою складовою громадянського 
суспільства ФРН є публічно-правові телера-
діостанції. З кінця 1990-х років в Німеччині 
діяли більше десяти земельних телерадіос-
танцій, одна телекомпанія федерального зна-
чення – Друге німецьке талабачення (ЦДФ), 
що створена на засадах державного договору 
земель. Найбільша студія – «Вестдойчер рун-
дфунк» (Кельн), де працюють 4,4 тис. співро-
бітників. Найменша студія працює у Бреме-
ні – «Радіо Бремен» зі 620 працівниками. З 
1997 р. з’явились ще два публічно-правових 
тематичних телеканали, що знаходяться у 
спільному введені АРД – Першого німецько-
го телебачення, та ЦДФ – Другого німецького 
телебачення: інформаційно-документальний 
канал та канал для дітей[34]. 

Досить важливим елементом забезпе-
чення функціонування державних структур 
Німеччини є діяльність спеціалізованих дер-
жавних інформаційних підрозділів у міністер-
ствах та відповідної федеральної установи. 
У повоєнні роки у ФРН проходили палкі дис-
кусії з приводу вибору шляхів і форм впливу 
держави на інформаційну систему країни. 
Брались до уваги також попередні форми ро-
боти, не ігнорувалася, а виважено врахову-
валася практика періоду, коли держава мала 
потужний пропагандистський апарат. Виходя-
чи з потреб створення системи державного 
інформування в умовах вільного суспільства, 
було утворено «Відомство преси і інформації 
Федерального уряду» (БПА). Воно має статус 
вищого федерального органу [35]. 

Однак БПА не дозволяється впливати, 
наприклад, на виборчу кампанію, сприяти тій 

чи тій партії або виступати за «переобрання 
урядової коаліції». На чолі БПА знаходиться 
керівник Відомства друку і інформації Феде-
рального уряду у ранзі державного службов-
ця – статс-секретаря. Структура БПА досить 
розгалужена, в її основу покладено функціо-
нальний принцип. 

У Відомстві друку та інформації функ-
ціонує Третє управління, яке опікується ви-
ключно роботою всередині країни. На нього 
покладено завдання інформування грома-
дян і засобів масової інформації про політи-
ку Федерального уряду шляхом проведення 
роботи з громадсь кістю. Крім цього, цілодо-
бово інформацію Федерального уряду у всіх 
землях можна отримати в системі Інтернет на 
веб-сайтах кожного владного інституту. При-
чому в режимі кількох мов та відповідно від 
кожного міністерства.

Варто виокремити, окрім названих, інші 
форми роботи, які покликані сприяти інфор-
маційному забезпеченню функціонування 
громадянського суспільства та політичної 
системи Німеччини. В столиці – м. Берлін 
нині, як раніше у м. Бонн, регулярно влашто-
вуються прес-конференції, на яких виступа-
ють представники уряду. У ФРН діє суспіль-
но-корисне об’єднання під назвою «Феде-
ральна прес-конференція», членами якої є 
понад 750 кореспондентів німецьких ЗМІ. За-
значу, що представники уряду буруть участь 
у прес-конференціях в якості запрошених, 
а влаштовує їх, власне, ця організація. Як 
правило, такі регулярні заходи відбувають-
ся тричі на тиждень або окремо з важливого 
приводу, політичної події тощо. Понад 350 ко-
респондентів зарубіжних ЗМІ, що працюють 
у Німеччині, об’єднанні в «Спілку іноземної 
преси у ФРН», яка розміщується в Бонні. У 
Берліні функціонують відповідні відділення 
цих об’єднань. 

В останні роки на Відомство преси та ін-
формації покладається і завдання «вивчення 
і аналізу громадської думки як допоміжного 
засобу при прийнятті рішення в сфері полі-
тичної діяльності Федерального уряду». Всі 
складові постають учасниками очевидних і 
невидимих ланцюжків, що сприяють інформа-
ційному забезпеченню функціонування різних 
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ділянок як політичної системи, так і громадян-
ського суспільства країни[36]. 

Для діяльності всіх складових інформа-
ційного забезпечення функціонування полі-
тичної системи та громадянського суспіль-
ства Німеччини невід’ємними є демократичні 
засади і демократичні свободи, дотримання 
конституційних прав і гарантій щодо безпе-
решкодного отримання і розповсюдження ін-
формації. Все це є надбанням розвинутої де-
мократії, її атрибутом і запорукою досягнення 
суспільної злагоди і рівноваги та поступу гро-
мадянського суспільства. 

Таким чином громадянське суспільство, 
його інститути в об’єднаній Німеччині функціо-
нують на солідній конституційно-правовій осно-
ві, яка вбирає реальні досягнення демократії. 
Представники громадянського суспільства у 
ФРН постають бажаними й необхідними парт-
нерами державних установ і владних структур. 
Важливою дієвою передумовою функціонуван-
ня громадянського суспільства є наявність 
зрілого громадянина. А держава ставиться до 
громадянина не з недовірою, а сама сприяє ши-
рокому публічному обговоренню того або того 
питання, залучення структур третього сектору. 
Тому Федеральний уряд узяв за ідеал «сприя-
ючу державу», яка створює необхідні рамкові 
умови з тим, аби неурядові організації, спілки й 
об’єднання могли розвиватися. 

У сучасній Німеччині вельми розгалуже-
на структура інститутів, об’єднань та фор-
мувань, що складають, власне, саме грома-
дянське суспільство. Проте кожна складова 
даного сегменту має своє, законодавчо ви-
значене поле діяльності й потужного впливу 
на перебіг подій як у державі, так і суспільстві. 
Досить переконливими є наведені факти того, 
що ініціативи та діяльність інститутів грома-
дянського суспільства є затребуваними, що 
до позиції громадянського суспільства при-
слухаються владні державні органи. Останні 
навіть приймають відповідні рішення з огляду 
на позицію та підходи тих чи тих громадських 
об’єднань і формувань. Все це є надбанням 
розвинутої демократії, запорукою динамічної 
рівноваги як політичної системи німецької 
держави, її економічного зростання, так і по-
ступу громадянського суспільства.
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Більшість сучасних держав світу є полі-
етнічними та багатонаціональними, що без-
перечно впливає на тенденції розвитку між-
народних відносин. Це актуалізує вивчення 
різноманітних проблем природи націоналіз-
му, оскільки етнічні суперечності є основною 
та найпоширенішою причиною збройних 
конфліктів. Цей тип конфлікту показує, що 
поки різні етнічні групи відкрито або потенцій-
но змагаються за контроль над країною або 
частиною її території, існуватиме небезпека 
для суверенітету країни. Коли територіальна 
цілісність держави стає безпосереднім об’єк-
том суперечок, етнічні конфлікти не тільки 
становлять особливу загрозу їх цілісності, 
але й небезпеку функціонуванню всієї міжна-
родної системи безпеки. 

Одним з осередків спалахів етнонаціона-
лізму в Європі є відома під назвою Країна Бас-
ків історична область, розташована в межах 
двох суверенних держав Іспанії та Франції. 
Країною Басків також називається Басконія, 
історико-культурний регіон на заході Пірене-
їв, розділений франко-іспанським кордоном, 
батьківщина народу басків. Іспанська частина 
Басконії, або іспанська Країна Басків склада-
ється з автономної спільноти «Країна Басків» 
на заході і «Наварри» на сході. 

Нація, яка позиціонує себе як «Еускал 
Герріа» («баскський народ»), протягом ба-
гатьох років за допомогою як силових, так і 
мирних засобів веде боротьбу за своє полі-
тичне самовизначення та створення власної 
незалежної держави. Однак, незважаючи 
на помітне зростання інтересу вітчизняної 
політичної та історичної науки до проблем 
націоналізму в контексті його впливу на су-
часні міжнародні відносини, проблематика 
баскського націоналізму залишається мало-
вивченою, що актуалізує необхідність його 

комплексного дослідження як явища, що 
підриваючи європейські інтеграційні проце-
си із середини, ставить під загрозу майбутнє 
об’єднаної демократичної Європи. 

Баскський конфлікт – збройний та полі-
тичний конфлікт в Іспанії між державою та 
баскськими сепаратистами, які прагнули здо-
бути незалежність басків від Іспанії та Франції. 
Рух побудовано навколо сепаратистської ор-
ганізації ETA, яка з 1959 року розпочала ком-
панію нападів проти іспанської адміністрації. У 
відповідь, вона була визнана терористичною 
організацією, а її діяльність заборонена іспан-
ською, англійською, французькою й американ-
ською владою. Конфлікт відбувався на етніч-
них територіях басків, що є частиною Іспанії та 
меншою мірою на території Франції, де зазви-
чай був притулок для членів ЕТА. Він був най-
більш тривалим насильницьким конфліктом в 
історії сучасної Західної Європи. Його іноді на-
зивають «найдовшою війною в Європі». 

Дискусія з питання про незалежність кра-
їни Басків почалась в ХІХ ст. Єдності іберій-
ського католицького латерального етносу пе-
решкоджали претензії каталонців, галісійців і 
басків, які спромоглися зберегти свої окремі 
культурні ідентичності. Як і чимало інших єв-
ропейських етнонаціоналізмів (каталонсько-
го, шотландського, валлійського, бретонсько-
го та фламандського) баскський сягає своїх 
витоків 1885 р., коли була заснована Баскон-
ська національна партія. 

Підгрунтя націоналізму визначали 
складні та суперечливі соціально-економічні 
й політичні чинники серед яких головнішими 
було прийняття та скасування ліберальних 
конституцій (сім у ХІХ ст.), клерикальні ін-
триги, спалахи громадянських війн. За прав-
ління Альфонса ХІІІ (1866-1931) вдавалося 
підтримувати конституційну монархію (до 
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1920-х рр.). Баскський націоналізм зростав на 
злиднях та пригнобленні. 

Особлива роль у структуруванні та ідей-
но-змістовному наповненні національних 
проєктів належала інтелектуалам, які почали 
мислити національно. Їхня свідомість форму-
валась під впливом робіт Й. Г. Гердера (1744-
1803), Ренана на інших європейський мисли-
телів. Етнокультурна концепція нація, сфор-
мульована ним у монументальній праці «Ідеї 
про філософію історію людства» (1784-1791). 
Творчість Гердера артикулювала практичні 
методи конструювання національних співто-
вариств через укорінення мови і традицій.

Багатьом європейцям ХІХ ст. гердерів-
ська ідея етнокультурної нації прийшлася до 
вподоби. Носієм баскської патріотичної ідео-
логії в Іспанії був Сабина Арана, зусиллями 
якого в 1895 р. була заснована Басконська 
національна партія. З самого початку Ара-
на зарекомендував себе як авторитарний і 
безкомпромісний лідер. Через рік після за-
снування товариства Euskeldun Batzokija з 
50 членів-засновників залишилося лише 20 – 
велика частина була виключена керівником 
з ідеологічних і дисциплінарним мотивами. 
Проте, завдяки харизмі Арани, його абсолют-
ної переконаності у своїй правоті в 1895 році 
товариство налічувало вже 120 членів. 

Остаточне політичне оформлення басксь-
кого націоналістичного руху сталося 31 липня 
1895 року, з установою Біскайської Провінцій-
ного Ради (Bizkai-Buru-Batzar), який став за-
родком Баскській Націоналістичної Партії. 

Обов’язковою умовою для вступу в ство-
рену Араною націоналістичну партію було во-
лодіння чотирма баскськими прізвищами, що 
гарантувало б «чистоту крові» кандидата як 
мінімум в двох поколіннях. Луїс Арана, брат 
Сабіно, перш ніж одружитися зі своєю коха-
ною родом з Уеска, змусив її поміняти свої 
прізвища – замість Егуес Ернандес вона ста-
ла Егуарас Ернандорена. Сам же Сабіно, за 
свідченням біографів, розірвав заручини зі 
своєю нареченою, що не відповідала вище-
згаданому критерію, і в подальшому закликав 
товаришів по партії наслідувати його приклад. 

У своїй діяльності Сабіно Арана відріз-
нявся не тільки принциповістю, а й крайньою 

нетерпимістю. Це відбивалося як в його іде-
ологічних установках, так і в ставленні до 
опонентів. Так, наприклад, відомому Наварр-
скому фуерісту, видатному баскологу Артуро 
Кампіоне, він взагалі відмовляв у праві ви-
словлювати свої судження на баскські про-
блеми з тієї лише причини, що його прізвище 
було іспанського походження. Сабіно був аб-
солютно впевнений у своїй правоті і абсолют-
но несприйнятливий до критики, вважаючи, 
що випади як на його адресу, так і на адресу 
його кумирів були обумовлені лише особи-
стим суб’єктивним ставленням. 

Ідеологічний міф, розроблений Сабіно 
Аранею і залишений у спадок Еускаді, іноді 
визначають як антиіспанство і антилібера-
лізм. У своїх виступах Арана називав басків 
«титульною нацією у своїй вітчизні». На з’їзді 
Баскській націоналістичної партії він заявляв: 
«Іспанець ще ходив зі згорбленою спиною і 
на напівзігнутих ногах, коли біскаєць (житель 
провінції Біскайя) – елегантною ходою і виріз-
нявся благородними рисами обличчя. Біска-
єць – ставний і мужній; іспанець ж або взагалі 
не знає, що таке стати, або жіночний у своїй 
зовнішності. Біскаєць енергійний і рухливий; 
іспанець – ледачий і незграбний. Біскаєць ро-
зумний й успішний у всіх сферах діяльності; 
іспанець дурний і тугодум. Біскаєць по натурі 
своєї підприємець; іспанець ж нічого не ро-
бить і нічого не вартий. Біскаєць народжений 
для того, щоб бути сеньйором, а не слугою; 
іспанець ж народжений лише для того, щоб 
бути васалом або слугою»1. Цим діагнозом 
було проголошено не лише культурну дистан-
цію між іспанцями і басками.

Сучасні іспанські історики називають 
Арану «баскським Гітлером». Проте Арана 
завжди був противником будь-яких етнічних 
чисток й насильства проти іспанців. Баскська 
націоналістична партія народилася на світ 
31 липня 1895 року, в день св. Ігнатія де Ло-
йоли, засновника Товариства Ісуса, іменова-
ного «єзуїтським орденом». Структура і мето-
ди Товариства настільки вразили уяву Сабіно 
1 Самсонкіна К. Сабіно Арана Гойра (1865-1903): 
Життя, смерть і життя після смерті // Герніка, 2009, № 
8 [Електронний ресурс] Режим доступу: http: //gernika.
ru /euskal-herria /7-euskal-herria /179-sabino-arana-
goiri-bizitza-heroitza-eta-heriotzaren-osteko-bezitzа.
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Аркани, що свою партію він засновував потай. 
На чолі БНП стояла рада обраних Bizkai-Bure-
Batzar (Біскайській провінційне збори) з семи 
членів, головою був особисто Арана.

К. Поліщук пов’язує зародження басксько-
го націоналізму з поступовою централізацією 
Іспанії на початку XX ст. та індустріалізацією й 
модернізацією Країни Басків. Унаслідок таких 
трансформацій було скасовано «фуерос», 
тобто історичні автономні права та свободи 
басків, змін зазнали традиційна економіка ре-
гіону, національна та соціальна структура міс-
цевого населення1. Мабуть, були й інші чин-
ники, що спонукали конфліктні групи до полі-
тизації в етнічному ключі. Подібні конфлікти 
«вступають до гри там, де конфліктні групи зі 
зрозумілих причин політизуються в етнічному 
ключі, це часто можна спостерігати в етно-
плюралістичних суспільствах: там, де мова, 
релігія, історична свідомість, а також етнічна 
належність, – поодинока або у варіативному 
комбінуванні – перетворюються на кристалі-
заційний вузол для суперечок»2. У випадку 
Країни Басків вирішальною обставиною стала 
її периферизація, спричинена ієрархізацією 
її взаємозв’язків з Мадридом. Обтяжливими 
наслідками нерівномірного розподілу влади, 
економічних й технологічних компетенцій ста-
ли соціально-економічні й ментальні пробле-
ми, спадок яких продовжує живити суспільні 
настрої сучасної Іспанії.

Зародження баскського етнонаціоналізму 
було неминучим наслідком формування нації 
в Іспанії з латеральної спільноти з допомогою 
держави. Спільною культурною основою цих 
рухів стало відкриття самобутньої «етноісто-
рії» (Ширше див.: Сміт Е. с.133-134). 

Формування баскського національного 
«проєкту» не було цілком унікальним яви-
щем. Подібні пошуки національної свідомості 
спостерігалися в культурно-інтелектуально-
му середовищі й інших народів Централь-
но-Східної й Західної Європи. Такими, зокре-

1 Поліщук К. В. Етнонаціональний вимір конфлікту 
у Країні Басків: Автореф. дис.... канд. політ. наук: 
23.00.04 / К. В. Поліщук; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. 
Львів, 2007. 17 с.
2 Зенггаас Дитрих. Реалії культурних битв // Культурні 
цінності Європи / За редакцією Ганса Йоаса і Клауса 
Нігандта. К., 2014. С. 488.

ма, були пошуки монегаскської окремішності 
у містах французької та італійської Рів’єри, 
ідентичності Корнуолла та інших регіонів Ве-
ликої Британії, русинів українських Карпат 
тощо. Спільною культурною основою цих ру-
хів стало відкриття самобутньої (уявної чи ре-
альної) «етноісторії».

Проте, тільки в Іспанії прагнення басків 
до культурно-політичної автономії набуло 
форм жорсткої конфронтації. Найбільших 
змін ідеологія націоналізму народу басків за-
знала в час диктаторського правління в Іспа-
нії генерала Франко (1939-1975). За екстре-
мальних умов, коли консервативний, помір-
кований регіональний уряд виявився неспро-
можним протидіяти централістській політиці 
Франко, відбулася стрімка радикалізація ідей 
баскського націоналізму: на базі студентських 
молодіжних груп опору на початку 1960-х ро-
ків сформувалась ектремістська націоналіс-
тична організація ЕТА. Створення останньої 
фактично задекларувало розкол в ідеології 
баскського націоналізму, який, починаючи з 
60-х років ХХ ст. розвивається як дві різні те-
чії: поміркована та представлена найбільшою 
політичною партією Еускаді БНП (Баскська 
Націоналістична Партія), а радикальну ре-
презентує екстремістська організація ЕТА та 
її політичні соратники. 

Головною особливістю цього розколу 
є те, що обидві сили тим чи іншим шляхом 
йдуть до однієї мети – створення незалежної 
Баскської держави, однак розходяться щодо 
засобів її досягнення. 

Країна Басків в Іспанії істотно відрізняєть-
ся від решти регіонів держави своєю історією, 
мовою та іншими ознаками етнічної іден-
тичності. У відповідь на утиски центральної 
влади в липні 1959 р. виникла ліворадикаль-
на сепаратистська терористична організація 
«Країна Басків і Свобода» (баск.«Euskadi Ta 
Askatasuna», ЕТА)3, що домагалася відокрем-
лення автономної спільноти від Іспанії та 

3 Arrieta Alberdi L. The Basque Country within Spain 
and Europe: Basque Nationalist Party Proposals during 
the Spanish Transition to Democracy (1975– 1980). In: 
Bayó Belenguer S., Brady N. (eds.). Pulling Together or 
Pulling Apart? // Perspectives on Nationhood, Identity 
and Belonging in Europe. Peter Lang Ltd, International 
Academic Publishers. 2019. Vol. 21. P. 29–54.
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створення окремої держави Euskal Herria, до 
якої мала входити й частина території сусід-
ньої Франції, де також проживають етнічні ба-
ски.1 За кілька десятиліть збройної боротьби 
від терористичних актів бойовиків ЕТА заги-
нуло понад 800 осіб2. 

Американський дослідник А.Абаді та іс-
панський науковець Х.Ґардеазабал у праці 
«Економічні витрати на конфлікт: тематичне 
дослідження Країни Басків» (2003) зазнача-
ють, що сепаратистський конфлікт у Країні 
Басків в Іспанії безпосередньо впливає на 
національну економіку. Зокрема, після підпи-
сання перемир’я економічні показники регіону 
поліпшилися і, навпаки, погіршилися до мо-
менту припинення режиму вогню. Український 
учений О.Картунов у публікації «Концепції 
прав людини та етнонаціональних меншин: 
від конфлікту до компромісу» (2005) акцентує 
на необхідності визнання колективних прав 
етнонаціональних меншин на національному 
та міжнародних рівнях з метою підтримання 
етнополітичної стабільності в поліетнічних 
державах і попередження виникнення дезін-
теграційних тенденцій у суспільстві. 

Після краху диктаторського режиму гене-
рала Ф.Франко регіон отримав статус автоно-
мії з власними парламентом, президентом і 
поліцією, на його території баскська мова має 
права державної3. Хоча протягом тривалого 
періоду Країна Басків вважалася економічно 
відсталою, сьогодні рівень життя в автономії 
перевищує середній загальнонаціональний. 
Рішучі кроки влади, розбіжності в поглядах 
окремих лідерів ЕТА (наприклад, внаслідок 
розколу 1974 р., спричиненого полярними 
ставленнями до питання терористичної ді-
яльності, в організації сформувалися два кри-
ла: військове, яке продовжило активно діяти 
аж до наших днів і військово-політичне), на-
ростання в суспільстві негативного ставлення 
до насильницьких методів боротьби призвели 
1 Ковалевич Л. Вплив сецесійних рухів на територі-
ально-політичну систему західноєвропейського регі-
ону // Економічна та соціальна географія. Київ, 2017. 
Вип. 77. С.78–84.
2 Macko K. The Effect of Franco in the Basque Nation // 
Pell Scholars and Senior Theses. 2011. P.1–39.
3 Connolly C.K. Independence in Europe: Secession, 
Sovereignty, and the European Union // Duke Journal 
of Comparative and International Law. 2013. P.51–105.

до втрати популярності та занепаду цієї орга-
нізації. Відповідно 2 травня 2018 р. її лідери 
заявили, що «ETA завершує свій історичний 
цикл і припиняє свою діяльність», але при 
цьому наголосили, що конфлікт з Іспанією не 
завершився.4 Тепер іспанський уряд вима-
гає розформування осередків ЕТА та повно-
го роззброєння колишніх бойовиків як умови 
припинення переслідувань та арештів. 

Майбутнє Еускаді, схоже, стає яскра-
вішим із тривалим періодом бездіяльності 
ETA та його роззброєнням у 2017 році. ETA 
нікого не вбивала з 2009 року і залишалася 
вірною припиненню вогню, проголошеному 
в 2011 році. У 2014 році організація оголоси-
ла, що військове крило організації також було 
розпущене5. Хоча ця заява видалася багато-
обіцяючою, колишній прем’єр-міністр Іспанії, 
Маріано Рахой, підозріло ставився до органі-
зації, особливо враховуючи історію ETA щодо 
припинення нібито безстрокового припинення 
вогню. Він та інші основні іспанські партії від-
мовились йти на контакт, доки ЕТА не запро-
понувала беззастережну капітуляцію і не від-
мовилася від усієї зброї6. 

Влада Іспанії у 2014 році особливо побою-
валася, що якщо Каталонія успішно проголо-
сує і здобуде незалежність, баски, ймовірно, 
не відстануть. Однак у квітні 2017 року ЕТА 
відмовила французькій владі «118 пістолетів, 
гвинтівок та автоматичної зброї, 25 700 боє-
припасів та 2875 кілограмів вибухових матері-
алів», щоб продемонструвати роззброєння та 
свої зусилля щодо миру7. Багато хто, однак, 
ставить під сумнів, чи організація повністю 
роззброїлася, оскільки частина її зброї все ще 
може бути використана як викривальний до-
каз у злочинах, пов’язаних з ETA, на початку 

4 Calzada I. Metropolitanising small European stateless 
cityregionalised nations // Space and Polity. 2018. 
Vol.22. Iss 3. P.342–361.
5 Raphael Minder, “If Catalans Break from Spain, Basques 
May Be Quick to Follow,” International New York Times 
(Bilbao, Spain), Aug. 7, 2014, www.lexisnexis.com/
hottopics/lnacademic.
6 ВВС. Баскські сепаратисти з ЕТА почали здавати 
зброю. 8 квітня 2017 р. https://www.bbc.com/ukrainian/
news-39537578.
7 Euronews: Баскська організація ЕТА передала 
Франції 12 таємних складів зброї. http://ua.euronews.
com/2017/04/08/eta
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2000-х років. За словами журналіста Guardian 
Джайлза Тремлетта, «Небезпека появи розко-
лотої організації реальна, і Guardian дізнався, 
що навіть у вичерпаних старших рядах ETA 
існує стурбованість щодо того, як відреагують 
жорсткі лінії». Хоча страх перед майбутнім 
насильницьким воскресінням організації все 
ще існує, і вони відмовляються заявляти про 
офіційне розформування, досягнутий про-
грес дозволить баскам, які залишаються полі-
тично «ліворуч» від сепаратистів, мати більші 
шанси на успіх на майбутніх виборах в Іспан-
ській Країні Басків та Наваррі (Франція)1.

КОНФЛІКТНІ ПІДХОДИ: 
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЧИ ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

Баски є народом, найбільш схильним до 
модернізації та індустріалізації і, відповідно, 
до культурного обміну, що послідував за цими 
процесами, і все ж вони розвинули один з най-
сильніших націоналістичних рухів в Іспанії ра-
зом з каталонцями. Таким чином, досліджен-
ня баскського та каталонського націоналізму 
свідчить про те, що «вплив індустріалізації 
та модернізації був, мабуть, найважливішим 
фактором зростання антидержавного націо-
налізму в Іспанії». У випадку Іспанії, модер-
нізація відбулася першою і найшвидше в ре-
гіонах із відмінною ідентичністю та місцевою 
культурою, так що процес призвів до роз’єд-
нання, а не гомогенізації2. 

Урбанізація загострила культурну напру-
женість, а не просто трансформувала її, а 
формування політичних партій, як правило, 
відтворювало, а не перерізало регіональні 
відмінності. У Країні Басків процес модерні-
зації призвів до поєднання почуття зверхно-
сті та можливості для визиску, які й підірвали 
концепцію іспанської національної держави».

Глобалізаційний підхід має ряд подібнос-
тей з модернізаційною теорією націоналізму. 
Перш за все, обидва представляють широкі, 
1 Giles Tremlett, “Exclusive: Eta documents reveal details 
of weapons dumps as group disarms,” The Guardian, 
April 8, 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/
apr/08/eta-basque-separatist-group-formally-disarms-
arms-cache.
2 Payne, Basque Nationalism, p. 250.

всеохоплюючі пояснення націоналізму як за-
гального явища, причини якого лежать у со-
ціально-економічних змінах та структурних 
трансформаціях, пов’язаних або з модерніза-
цією, або з глобалізацією. По-друге, як теорії 
модернізації, так і глобалізаційні теорії зазна-
ли подібних змін з точки зору виявлення зв’яз-
ку між причиною та наслідком та створення 
відповідних прогнозів. Наприклад, теорія мо-
дернізації пішла від підходу «конвергенції», 
який передбачав ослаблення етнонаціональ-
них зв’язків і остаточне об’єднання різних 
етнічних груп у сучасну націю – до «конфлік-
тного» підходу, який передбачав подальше 
відновлення етнонаціональних зв’язків і мож-
лива роздробленість за етнічною ознакою3. 

Аналогічно, глобалізаційний підхід до на-
ціоналізму змінився від постнаціоналістичних 
інтерпретацій, що передбачають загибель 
етнонаціональної політики та вирішення ет-
нічних конфліктів ринковими силами глоба-
лізації до «націоналізованих» інтерпретацій 
глобалізації, які передбачають відродження 
націоналізму та етнонаціональної фрагмен-
тації у відповідь на інтегративний та «гомоге-
нізуючий» вплив глобалізації4. 

Загалом, теорії модернізації та глобалі-
зації визначають подібні фактори як причини 
націоналізму. Вони включають економічну 
експансію, зростання імміграції, покращен-
ня комунікацій, урбанізацію, секуляризацію, 
і відчутність нових ідей і цінностей, загибель 
традиційних суспільств і зростання почуття 
аномії. Наприклад, Даніеле Конверсі описав 
зв’язок між модернізацією та націоналізмом у 
термінах, разюче подібними до тих, які пов’я-
зують глобалізацію та націоналізм5. 

Він стверджував, що «знищуючи локаль-
ні кордони, економічний розвиток та ринкові 
сили провокують «атавістичні спонукання», 
що ведуть до конфліктів, ненависті та війни. 
Всупереч баченню Канта та інших філософів, 
глобальне поширення торгівлі та комерції 

3 David Brown Contemporary Nationalism: Civic, 
Ethnocultural and Multicultural Politics, London: 
Routledge, 2010, p. 87.
4 Daniele Conversi, The Basques, the Catalans and 
Spain, 2000. p. 150.
5 Daniele Conversi, The Basques, the Catalans and 
Spain, 2000. p. 150.
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не привело світ на шлях до загального миру. 
Століття торговельної експансії та незмінного 
панування Заходу також було століттям то-
тальної війни, геноциду та незрівнянної біди, 
часто під подвійним прапором швидкої мо-
дернізації та захисту батьківщини1. 

Багато в чому глобалізаційний підхід до 
націоналізму є переробкою теорії модерніза-
ції з однією відмінністю: вона має більшу су-
часну актуальність і застосовність. У цьому 
сенсі гіпотеза глобалізації може бути корис-
ною для пояснення сучасного баскського ет-
нонаціоналізму. На перший погляд, випадок 
Країни Басків, здається, підтримує гіпотезу 
глобалізації, підтверджуючи її основні при-
пущення та передбачення. Наприклад, зро-
стаюча глобалізація Іспанії загалом і регіону 
Басків зокрема, яка настала після закінчення 
іспанської автаркії та характеризувалася еко-
номічною експансією, зростанням відкритості 
для іноземного капіталу та впливу, лібералі-
зацією та інкорпорацією в міжнародні органі-
зації, супроводжувалася драматичним підйо-
мом радикального баскського націоналізму2. 

Воно набувало все більш антиіммігрант-
ського, антидержавницького, а останнім ча-
сом антиглобалістського відтінку і часто вира-
жалося в актах насильства. Із консолідацією 
демократичного режиму та зростаючою гло-
балізацією регіону Басків войовничий націо-
налізм не вщухає, що підтверджує прогнози 
теоретиків глобалізації про посилення націо-
налізму у відповідь на глобалізацію. 

1 Ludger Mees, Nationalism, Violence and Democracy. 
The Basque Clash of Identities. 2003.
2 Ludger Mees, Nationalism, Violence and Democracy. 
The Basque Clash of Identities. 2003.

Підсумовуючи, можна сказати що етнона-
ціоналізм у Країні Басків не можна охаракте-
ризувати як так званий новий націоналізм сві-
тової епохи. Сьогодні в Країні Басків існують 
різні прояви націоналізму, які відображають 
традиційний поділ на поміркованих і ради-
кальних. Саме радикальний націоналізм руху 
більше нагадує так званий «новий націона-
лізм». Радикали розробили чіткий антиглоба-
лістський дискурс, зображуючи глобалізацію 
як простий прояв капіталістичного імперіаліз-
му. Вони дотримуються безкомпромісної по-
літичної позиції, обираючи будь-які системні 
та насильницькі методи для досягнення своїх 
політичних цілей. Їхній націоналізм заперечує 
легітимність іспанської держави та прагне її 
роздробленості, а їх привабливість ґрунтуєть-
ся на народному невдоволенні, викликаному 
широким спектром економічних, політичних 
та соціальних проблем. 

Також слід зазначити що глобалізація – 
це ще один структурний підхід до націона-
лізму, який використовується для пояснення 
особливо сучасних проявів націоналізму в 
усьому світі. Націоналізм у випадку басків 
має глибоке коріння та довгу історію. Протя-
гом ста років націоналізм перетворився на 
потужну ідеологію, політичну силу, культурну 
традицію та інституцію, яка домінувала як в 
уряді, так і в опозиції Країни Басків. Глобалі-
зація в цьому звіті не фігурувала як основний 
причинний фактор ні зростання, ні збережен-
ня сучасного баскського націоналізму. Тим не 
менш, глобалізація виникла як вплив як на ха-
рактер, так і на практику сучасного баскського 
націоналізму, але не так, як це описує гіпоте-
за глобалізації.
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На сьогодні Балкани є ареною зовніш-
ньополітичної боротьби багатьох потужних 
держав, зокрема, Китаю, Росії, Туреччини – 
найбільш впливових геополітичних акторів 
азійського регіону. Від початку ХХІ ст. вони праг-
нуть поширити свій економічний та культурний 
вплив на ці території. Балканський регіон став 
пріоритетним для зовнішньої політики Туреч-
чини в період правління Партії справедливості 
і розвитку (далі – ПСР) та президента Реджепа 
Тайїпа Ердогана. Актуальність теми нашого 
дослідження зумовлюється тим, що на сьогод-
ні Анкара стає все більш потужним гравцем як 
у Північноафриканському, Близькосхідному, 
так і в Чорноморсько-Каспійському регіонах та 
є важливим потенційним партнером для Укра-
їни в економічній та політичній сферах. Саме 
тому ґрунтовний аналіз формування концепту-
альних засад політики ПСР щодо Балкансько-
го регіону як пріоритетного для чинних влад-
них структур дасть можливість збагнути, яким 
чином Україна має вибудовувати стосунки з 
турецьким урядом.

Метою дослідження є всебічна характе-
ристика концептуальних засад Партії справед-
ливості і розвитку, представником якої є чин-
ний президент Р. Т. Ердоган, щодо країн Бал-
канського регіону та їх реалізації на практиці.

Деякі аспекти цього питання висвітлюють-
ся в роботах таких українських науковців, як 
М. Алієв1, С. Зінько2, Р. Рукомеда3 та ін. Зага-

1 Алієв М. М. Зовнішня політика Туреччини напри-
кінці 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст. URL: http://
www.kymu.edu.ua/vmv/v/09/06.htm (дата звернення: 
06.04.2021)
2 Зінько С. Основні напрямки зовнішньої політики 
Туреччини на сучасному етапі. URL: http://www.niss.
od.ua/p/213.doc
3 Рукомеда Р. М. Реалізація основних положень кон-
цепції Ахмета Давутоглу у зовнішній політиці Туреч-
чини. Стратегічні пріоритети. 2014. № 1. С. 187–192.

лом акцент тут більше робиться на близько-
східному напрямку політики Туреччини та її 
відносинах з країнами арабського світу, а про 
Балкани згадується лише побіжно. Проте най-
частіше характеристику концептуальних засад 
зовнішньої політики Туреччини щодо Балкан 
можна зустріти в українських ЗМІ (наприклад, 
статті А.Ровенського4, М. Рамача5 і т. д.).

Значно глибший аналіз цього вектору 
політики Анкари був проведений в зарубіж-
ній історіографії, і зокрема у працях Х. Алєк-
сієва6 (США), Б. Демірташа7 (Туреччина), 
А. Врачича8 (Німеччина), А. Мурінсона9 
(Ізраїль) та ін. Тут Балканському напрямку 
зовнішньої політики Туреччини присвячу-
ється вже ціла праця або значна її частина, 
як правило, з детальним аналізом концеп-
туальних засад ПСР на певному етапі. 

Методи. У цій статті ми застосували 
загальнонауковий метод індукції, коли, до-
сліджуючи окремо вплив Туреччини на пев-
ну країну Балканського регіону, ми робимо 
висновок про загальну картину зовнішньої 
політики Анкари. Зі спеціально історичних 

4 Ровенський А.. Туреччина Ердогана: народження 
нової наддержави? URL: https://ua.interfax.com.ua/
news/blog/726665.html (дата звернення: 09.05.2021)
5 Рамач М. Туреччина прагне розширити вплив на Бал-
канах. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/24729355.
html  (дата звернення: 13.01.2021)
6 Alexiev H.  Turkey’s role in interethnic relations in 
the Western Balkans. Implementation of the Strategic 
Depth doctrine in Bosnia and Herzegovina, Kosovo, and 
Macedonia (2009–2014). Urbana, Illinois, 2014. 98 s.
7 Demirtaş B. Turkey and the Balkans: Overcoming 
Prejudices, Building Bridges and Constructing a 
Common Future. PERCEPTIONS, Summer 2013, 
Volume XVIII, Number 2, pp. 163–184.
8 Vračić A. Turkey’s Role in the Western Balkans. Berlin: 
SWP, 2016. 34 s.
9 Murinson A. Turkey’s Neo-Ottomanist Vision. URL: 
https://www.jstor.org/stable/resrep04766.6 (accessed: 
31.12.2020)
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ПОЛІТИКИ
ПАРТІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ І РОЗВИТКУ (ТУРЕЧЧИНА) ЩОДО

КРАЇН БАЛКАНСЬКОГО РЕГІОНУ, 2002-2020 рр.
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методів використовувалися: історико-типоло-
гічний (дозволяє проаналізувати взаємозв’язок 
між концептуальними засадами ПСР та їх ре-
алізацією на практиці) та історико-порівняль-
ний (дає можливість порівняти політику Анкари 
щодо різних країн Балканського регіону). Також 
ми дотримувалися методологічних принципів 
історизму, об’єктивності та систематичності.

Перед приходом ПСР до влади в Туреччи-
ні в результаті парламентських виборів 2002 р. 
Анкара досить тривалий час не тримала руку 
на пульсі Балкан – регіону, який був одним із 
найважливіших для Османської імперії протя-
гом більш ніж п’ятиста років. Це обумовлюва-
лося тим, що після її розпаду у 1918 р. та утво-
рення у 1923 р. Турецької республіки на чолі з 
президентом Мустафою Кемалем (Ататюрком) 
концептуальні засади регіональної політики Ту-
реччини були суттєво переглянуті. Відкинувши 
імперські погляди на міжнародні стосунки, нова 
влада залишила без інтересу Балкани та вже 
не мала жодного бажання здійснювати на них 
який-небудь вплив1. Ця традиція продовжува-
лася майже вісімдесят років, аж до того часу, 
доки на початку ХХІ ст. уряд опинився в руках 
носіїв геть іншої ідеології.

Концептуальні засади ПСР в основному 
асоціюються з особистістю Ахмета Давуто-
глу – професора Університету Бейкент, зго-
дом – міністра закордонних справ Туреччини. 
Його головна праця «Стратегічна глибина», 
видана у 2001 р., яскраво демонструє нові за-
сади зовнішньої політики Анкари, які, на думку 
науковця, повернуть державі колишню велич 
та могутність. Саме основні положення цієї 
праці були взяті до уваги керівництвом ПСР та 
згодом втілені в життя, зробивши Ахмета Да-
вутоглу ледь не найвпливовішою людиною в 
Туреччині2. У цій статті ми розглянемо лише ті 
концепції, що стосуються безпосередньо полі-
тики Анкари щодо країн Балканського регіону.

А. Давутоглу, говорячи про новий етап 
зовнішньої політики Туреччини, насамперед 
зазначає, що найважливішим є звернення до 
культурної спадщини та історичних ресурсів 
1 Ганіоглу Ш. Ататюрк: біографія мислителя. Пер. О. 
Галенка. Львів: Видавництво Анетти Антоненко; Київ: 
Ніка-Центр, 2018. С. 134.
2 Исаков А. «Стратегическая глубина» Ахмета Давуто-
глу. URL: https://antonisakov.livejournal.com/259615.html

Османської імперії – попередниці Турецької 
республіки. Як центр цієї цивілізації, Туреч-
чина має відігравати активну роль на тих 
територіях, що раніше належали до імперії: 
Близькому Сході, Кавказі та Балканах, а та-
кож будувати міцні стосунки з цими регіона-
ми3. На думку А. Давутоглу, саме завдяки сво-
їй багатій культурно-історичній спадщині дер-
жава зможе розширити межі власного впливу, 
використовуючи географічну та культурну 
близькість з сусідніми країнами. Тож першою 
концептуальною засадою, якою керується 
ПСР у зовнішній політиці є т.зв. поняття «не-
оосманізму». Щоправда, воно є доволі дис-
кусійним, адже сам А. Давутоглу ставиться 
до використання цього терміну для характе-
ристики дій Туреччини на міжнародній арені 
досить негативно.

Неоосманізмом прийнято вважати ту по-
літику, що ґрунтується на османській спадщи-
ні Туреччини4. Сфера інтересів політичної по-
передниці Турецької республіки явно повто-
рює головні вектори зовнішньої політики ПСР: 
Близький Схід, країни Перської затоки (Іран, 
Оман, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар, Бах-
рейн, Кувейт) і насамперед Балкани. Єдиною 
відмінністю від періоду Османської імперії в 
останньому випадку є тим, що на сучасному 
етапі Туреччина прагне в першу чергу мати 
над цим регіоном культурний та соціально-е-
кономічний, а не політичний вплив. Пояснен-
ня цьому досить просте: в умовах демокра-
тизації модерного суспільства утворення на 
зразок Османської імперії вже не є можливи-
ми. Держави, що розв’язують війни, здійсню-
ють анексію частини або всієї території країни 
та здійснюють всілякі спроби встановити кон-
троль над іншими державами чи державними 
утвореннями, засуджуються світовою спіль-
нотою та підлягають різноманітним санкціям, 
аж до міжнародного трибуналу.

Саме тому у «Стратегічній глибині» А Да-
вутоглу робив особливий акцент на тому, 

3 Koҫ Z. E., Osnoy M. An evaluation of Turkey’s Western 
Balkans policy under the AKP and prospects for the post-
Davutoğlu era. SUTAD, Bahar 2018. № 43. S. 358–359.
4 Mitrovic M. Turkish foreign policy towards the Balkans: 
the influence of traditional determinants on Davutoğlu’s 
conception of Turkey – Balkan relations. Berlin: GeT MA 
Working Paper Series. S. 34.
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що до Балкан необхідний особливий підхід. 
З його точки зору взаємозв’язки між регіона-
ми є абсолютно природними та такими, що 
склалися історично1. Найбільш суттєвим до-
казом цього було те, що в Балканському ре-
гіоні проживає досить багато мусульман чи 
просто людей турецького походження. Так, 
іслам сповідує близько третини населення, а 
найбільше – в Албанії, Косово, Боснії і Гер-
цеговині, немало мусульман також у Маке-
донії, Чорногорії. Щодо балканських турків, 
то їх проживає приблизно півтора мільйона2. 
У Туреччині ж нараховується 10 млн. турків 
балканського походження та від 4 до 10 млн. 
осіб з балканських країн3. 

Незважаючи на те, що А. Давутоглу кате-
горично відкидає поняття «неоосманізму» як 
однієї з концептуальних засад ПСР та нової 
зовнішньої політики Анкари загалом, на кон-
ференції «Османська спадщина і балканські 
мусульманські громади сьогодні» у 2009 р. 
він чітко висловив свою позицію. Так, полі-
тик зазначив, що золотим віком для Балкан 
був період, коли вони перебували під владою 
Османської імперії. На його думку, починаю-
чи з ХVІ ст., цей регіон стає важливим цен-
тром світової політики4. Чинний же президент 
Туреччини Р.Т.Ердоган, виступаючи на цере-
монії запуску серії проектів, реалізованих в 
Сербії Агентством зі співробітництва та коор-
динації при турецькому уряді (TİKA) у 2019 р., 
з цього приводу зауважив: «Наше історичне 
і культурне надбання є нашим спільним над-
банням. Кожна п’ядь цих земель є пам’ятни-
ком нашій солідарності та нашій співпраці»5.

Таким чином, взаємозв’язок між регіона-
ми сягає корінням ще в середньовіччя та є іс-
торично обумовленим. Однак, з приходом до 
1 Vračić A. Turkey’s Role in the Western Balkans. Berlin: 
SWP, 2016. S. 9.
2 Свистунова И. А. Балканская політика Турции: роль 
этноконфессиониальных меньшинств. Современная 
Европа, 2020, № 4. С. 64.
3 Мамедов И. Политика Турции на Балканах. URL: 
https://balkanist.ru/politika-turtsii-na-balkanah/ (дата 
звернення: 09.12.2020)
4 Koҫ Z. E., Osnoy M. An evaluation of Turkey’s Western 
Balkans policy under the AKP and prospects for the 
post-Davutoğlu era. SUTAD, Bahar 2018. № 43. S. 362.
5 Юсупов А. Турция за мир и стабильность на Бал-
канах. URL: https://www.aa.com.tr/ru/1606184 (дата 
звернення: 11.01.2021)

влади в Туреччині ПСР на чолі з Р.Т.Ердога-
ном повертаються лише колишні інтереси Ту-
реччини на зовнішньополітичній арені, але не 
методи. Як уже зазначалося раніше, період, 
коли держави могли без засуджень та санкцій 
у свій бік здійснювати відкритий політичний 
контроль над іншими країнами, відійшов у 
минуле. Саме тому ПСР проголосила концеп-
туальний принцип «нуль проблем із сусіда-
ми» як основу нової мирної політики Анкари. 
Згідно з нею, Туреччина мала б максимально 
розширити співпрацю з усіма своїми сусіда-
ми, вивести відносини на максимально мож-
ливий рівень шляхом двостороннього та бага-
тостороннього співробітництва та одночасно 
бути активною у політичній, військовій, еконо-
мічній, культурній та соціальній сферах6. 

На думку М.Екінджі, взаємовідносини 
між регіонами характеризуються діалогом та 
співпрацею замість напруженості та конфлік-
тів, гармонійно поєднуючи в собі ідеали та 
реальність, інтереси та цінності7. Як зазначає 
Р. Рукомеда, складовими політики «нуль про-
блем із сусідами» є насамперед: пошук ком-
промісів, посилення співробітництва із закор-
донними релігійними організаціями, активна 
участь у різноманітних проектах і програмах 
різних країн світу, а також застосування т.зв. 
«м’якої сили»8. Щодо перших пунктів, то Ту-
реччина, зокрема, бере активну участь у таких 
мультинаціональних балканських організаці-
ях та установах, як: Процес співробітництва 
у Південно-Східній Європі (SEECP) – єдиний 
форум балканської співпраці в регіоні для об-
говорення питань, що викликають занепоко-
єння, «автентичний голос регіону» (утворено 
в 1996 р.)9; Рада регіонального співробітни-
цтва (РРС) – оперативний підрозділ SEECP із 
залученням зовнішніх партнерів (як держав, 
так і міжнародних установ); Рада з виконан-
ня мирної угоди (PIC): Міжнародний орган, 
6 Mitrovic M. Turkish foreign policy towards the Balkans: 
the influence of traditional determinants on Davutoğlu’s 
conception of Turkey – Balkan relations. Berlin: GeT MA 
Working Paper Series. S. 37.
7 Там же, с. 8.
8 Рукомеда Р. М. Реалізація основних положень кон-
цепції Ахмета Давутоглу у зовнішній політиці Туреч-
чини. Стратегічні пріоритети. 2014. № 1. С. 190.
9 https://www.mfa.gov.tr/south-east-european-countries-
cooperation-process-_seecp_.en.mfa
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відповідальний за спонсорство та керівництво 
виконанням Дейтонської мирної угоди (1995) в 
Боснії та Герцеговині; Місія Тимчасової адміні-
страції Організації Об’єднаних Націй у Косово 
(UNMIK) тощо. Також досить частими, осо-
бливо починаючи з 2009 р., стали двосторонні 
офіційні візити глав Туреччини та держав Бал-
канського регіону з подальшим обговоренням 
питань економічного, культурного, освітнього 
характеру та укладенням угод1. 

Що стосується політики «м’якої сили» 
(«soft power»), то цей термін ввів американ-
ський політолог, професор Гарвардського уні-
верситету Дж. Най у праці «Bound to Lead: The 
Changing Nature of American Power» (1990). 
За найбільш розповсюдженим визначенням, 
політика «м’якої сили» – це політика, заснова-
на на нематеріальних чи непрямих впливах, 
таких, як культура, цінності та ідеологія2. Згід-
но з концепцією Дж. Ная, є насамперед три 
джерела «м’якої сили»: культура (висока – 
література, освіта, технічний прогрес; низь-
ка – кіно, телепрограми, музика), політичні 
цінності та зовнішня політика. Двоє останніх 
нерозривно пов’язані й мають ґрунтуватися 
на комплексі правил і норм3.

Ведення політики «м’якої сили» нероз-
ривно пов’язано не лише з концепцією «нуль 
проблем із сусідами», а й і з поняттям «не-
оосманізму». Так, ідеологічний та культурний 
вплив в основному базується на уявленні про 
часи Османської імперії як «золотої ери» для 
обох регіонів та спробах відродження старих 
взаємовідносин. Щоправда, далеко не всі 
балканські країни зустріли таку ідею з енту-
зіазмом. Ті, у яких населення є переважно 
християнським (Сербія, Хорватія, Албанія, 
Греція), уявляють період османського прав-
ління як трагічний час поневолення. Напри-
клад, албанці не мали права використовувати 
власну мову, а ходити могли лише до турець-
ких шкіл. Греція ж досить криваво виборю-
вала власну незалежність і втратила в цей 

1 Ekinci M. U. Turkey’s «zero problems» era in the 
Balkans. Washington D.C.: SETA, 2013. S. 14–15.
2 https://wordspy.com/index.php?word=soft-power
3 Niemiec J. Regaining the influence: Turkish cooperation 
initiatives in the Balkans. ANNALES UNIVERSITATIS 
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA, 
vol. V. 2020. S. 46–47.

період (1821-1829) чимало власних патріотів. 
До прихильників політики зближення з Туреч-
чиною можна віднести держави з великою 
кількістю мусульман – Боснію і Герцеговину, 
Косово, Македонію4.

Як вияв політики «м’якої сили» розпочали 
свою роботу в балканських країнах у 2007 р. 
інститути ім. Юнуса Емре. Наразі в регіоні діє 
14 цих культурних центрів, зокрема, в Алба-
нії, Боснія і Герцеговині, Косово, Македонії, 
Румунії. Інститути ім. Юнуса Емре в основно-
му займаються викладанням турецької мови 
та проведенням різноманітних культурних 
заходів. Також створено «Президентство для 
турків за кордоном та споріднених громад», 
що відповідає за надання стипендій інозем-
ним студентам. Завдяки запуску онлайн-до-
датків у 2012 р. було подано 45 000 заявок із 
160 країн, 1600 з яких – з балканських країн5.

Поняття «м’якої сили» також було реалі-
зоване через засоби масової інформації (на-
приклад, канал TRT Avaz) та загалом через 
медіа. У регіоні від початку ХХІ ст. турецьке 
телебачення набуло потужної сили, зокрема, 
величезна кількість серіалів транслювалася з 
дубляжем на місцеві мови. Найбільш вдалим 
прикладом «м’якої сили» в цьому контексті 
можна назвати серіал «Величне століття», де 
в найкращому вигляді показана сама «золота 
ера» взаємовідносин Туреччини з Балкана-
ми – період Османської імперії, а самі турки 
демонструються як нація, готова завжди на-
дати підтримку тим народам, котрі цього по-
требують.

На думку С.Л.Пікверез, у зв’язку з до-
статньо коротким періодом демократичних 
традицій у Туреччині політика «м’якої сили» 
на Балканах може виявитися неефективною. 
Дослідниця вважає, що ця політика є досить 
непослідовною, хоча й амбіційною, і в остан-
ні роки зазнає краху6. А от А.Айдинтабаш за-
4 Vračić A. Turkey’s Role in the Western Balkans. Berlin: 
SWP, 2016. S. 9.
5 Demirtaş B. Turkey and the Balkans: Overcoming 
Prejudices, Building Bridges and Constructing a 
Common Future. PERCEPTIONS, Summer 2013, 
Volume XVIII, Number 2, pp. 176–177.
6 Piqueres S. L. Turkey in Bosnia and Herzegovina: by 
fits and starts. Soft power and public diplomacy alla 
turca. Poland : College of Europe Natolin Campus, 
2014. S. 27.
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значає, що результати такої кампанії вияви-
лися доволі неоднозначними. З одного боку, 
інтенсивна дипломатія та культурні ініціативи 
Туреччини підвищили її популярність та по-
родили позитивні настрої серед населення. З 
іншого – Туреччина мала вплив на політику, 
але обмежувала його культурний вектор тіль-
ки мусульманськими громадами. Центри ім. 
Юнуса Емре не реалізували свій потенціал 
для поширення турецької культури по всьому 
регіону, а турецька мова не набула такої по-
пулярності, як на те сподівалися засновники 
політики «м’якої сили» на Балканах1.

Ще однією концептуальною засадою по-
літики Туреччини на Балканах є транснаці-
оналізація зв’язків між регіонами. Трансна-
ціоналізація – це процес посилення світової 
інтеграції в результаті глобальних операцій 
ТНК (транснаціональні компанії). Стосовно 
Туреччини, то тут основний акцент робиться 
на економічні взаємовідносини. На перших 
етапах щорічний відтік прямих іноземних ін-
вестицій (ПІІ) на Балкани здійснювався май-
же винятково до Болгарії та Румунії. Нові ка-
нали відкрилися лише в 2009 р. Так, в 2007 р. 
Албанія отримала 42,2% усіх прямих ПІІ з Ту-
реччини; у 2010 р. Боснія і Герцеговина стала 
найбільшою країною-реципієнтом ПІІ в регіо-
ні; а в 2015 р. Косово поставило Туреччину на 
2 місце серед країн-інвесторів2. 

Обсяг торгівлі Туреччини з балканськими 
країнами склав лише 2,9 млрд. доларів США 
у 2000 р., збільшившись до 18,4 млрд. дола-
рів США у 2011 р., зі зростанням у шість ра-
зів. Також спостерігалося зростання прямих 
інвестицій Туреччини: у 2002 р. вони склали 
майже 30 млн. доларів США, а вже в 2011 р. – 
189 млн. доларів США3. Окрім того, турецькі 
банки також належать до найбільших банків 
Албанії, Косово та Македонії.

1 Aydıntaşbaş, А. From myth to reality: How to 
understand Turkey’s role in the Western Balkans. URL: 
https://ecfr.eu/publication/from_myth_to_reality_how_
to_understand_turkeys_role_in_the_western_balkans/ 
(дата звернення: 25.04.2021)
2 Vračić A. Turkey’s Role in the Western Balkans. Berlin: 
SWP, 2016. S. 12.
3 Demirtaş B. Turkey and the Balkans: Overcoming 
Prejudices, Building Bridges and Constructing a 
Common Future. PERCEPTIONS, Summer 2013, 
Volume XVIII, Number 2, p. 176.

Проактивна дипломатія (proactive 
diplomacy) – головна концептуальна засада 
цього напрямку зовнішньої політики ПСР. Р. 
Рукомеда зауважує, що суть проактивної ди-
пломатії безпосередньо пов’язана з питанням 
превентивної дипломатії. Загалом це озна-
чає, що Туреччина повинна займати лідер-
ську позицію, вирішуючи проблемні питання 
в регіонах, а також попереджувати їх виник-
нення. Балкани – найкращий приклад прак-
тичного втілення цієї концептуальної засади 
зовнішньої політики Анкари4.

Із самого початку приходу ПСР до влади 
Анкара грає роль посередника у вирішенні як 
конфліктних, так і мирних питань між балкан-
ськими країнами. Наприклад, вона була ар-
бітром у тристоронніх зустрічах між Сербією 
та Боснією і Герцеговиною, між Сербією та 
Косово, між Боснією і Герцеговиною та Хорва-
тією тощо. Координацією дій Туреччини в ре-
гіоні займалася Турецька агенція зі співробіт-
ництва та координації (ТІКА), що є посеред-
ником реалізації зовнішньої політики країни5.

На додачу до посередницької місії Туреч-
чина також активно займається просуванням, 
зокрема, багатьох країн Західних Балкан до 
ЄС та НАТО. Кінцевою метою таких дій ту-
рецького уряду є вступ самої країни до цих 
блоків. Отже, Туреччина прагне зробити так, 
щоб якомога більше прихильних до неї дер-
жав були членами ЄС чи НАТО і в разі потре-
би виступали за неї перед Європою. Анкара 
усвідомлює, що посередництво на Західних 
Балканах допомагає триматися поближче до 
ЄС, а мирна політика доводить готовність Ту-
реччини вступити до союзу6.

Для налагодження відносин між регіо-
нами Туреччина, зокрема, за президентства 
Р. Т. Ердогана (з 2014 р.) практикує акти-
візацію особистих стосунків глав держав. 
А. Айдинтабаш називає це «прагматичним 
4 Рукомеда Р. М. Реалізація основних положень кон-
цепції Ахмета Давутоглу у зовнішній політиці Туреч-
чини. Стратегічні пріоритети. 2014. № 1. С. 189.
5 Rrustemi A, de Wijk R, Dunlop C., Perovska J. and 
Palushi L. Geopolitical Influences of External Powers in 
the Western Balkans. URL: http://www.jstor.com/stable/
resrep19582.15 (дата звернення: 31.12.2021)
6 Petrović Ž., Reljić D. Turkish interests and involvement 
in the Western Balkans: a score-card. Insight Turkey, 
vol. 13. 2011.  S. 163.
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ердоганізмом». Наприклад, 9 липня 2018 р. 
Ердоган провів присягу в новобудованому 
палацовому комплексі в Анкарі з нагоди пов-
торного обрання президентом. Глави держав 
та урядів Болгарії, Македонії, Боснії, Албанії, 
Косово та Сербії були присутні й займали міс-
ця в перших рядах на великому святкуванні, 
що ознаменувало зміцнення повноти влади 
в руках турецького президента. Цього ж року 
вони були запрошені на відкриття аеропорту в 
Стамбулі. Ще один цікавий факт: коли лідери 
Західних Балкан або навіть їхні сім’ї приїжджа-
ють до Туреччини, вони отримують VIP-ліку-
вання та відпочинок на високому рівні1.

Загалом серед конкретних завдань дипло-
матії ПСР слід згадати такі приклади: просуван-
ня турецької моделі мусульманської демокра-
тії, прийняття на себе ролі посередника у регі-
ональних конфліктах, залучення до діяльності 
міжнародних організацій та надання соціальної 
та культурної підтримки зацікавленим країнам2.

Нарешті, Р. Рукомеда виділяє ще т.зв. 
концептуальну засаду «безпрограшної стра-
тегії», що найповніше виразилася в стосун-
ках з Грецією. Згідно з нею, головним є те, 
аби від домовленостей, до яких прийдуть різ-
ні сторони, виграли всі, оскільки це набагато 
1 Aydıntaşbaş, А. From myth to reality: How to 
understand Turkey’s role in the Western Balkans. URL: 
https://ecfr.eu/publication/from_myth_to_reality_how_
to_understand_turkeys_role_in_the_western_balkans/ 
(дата звернення: 25.04.2021)
2 Niemiec J. Regaining the influence: Turkish cooperation 
initiatives in the Balkans. ANNALES UNIVERSITATIS 
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA, 
vol. V. 2020. S. 48.

вигідніше для співробітництва3. Зокрема, з 
Грецією Туреччина намагається врегулювати 
давні проблеми (питання з Кіпром) за допо-
могою механізмів двостороннього діалогу та 
реалізації тих проектів, що принесуть благо 
обом країнам. У 2010 р. з ініціативи Анкари 
була створена Рада високого рівня співробіт-
ництва між Туреччиною та Грецією. Вона має 
на меті вирішення різних питань грецько-ту-
рецьких відносин, сприяючи таким чином 
прогресу в наявних та перспективних сферах 
співпраці4.

Отже, від початку ХХІ ст. щодо Балкан-
ського регіону як пріоритетного серед зовніш-
ніх інтересів Партії справедливості і розвитку 
сформувалися нові концептуальні засади ве-
дення політики. Праця А. Давутоглу «Стра-
тегічна глибина» заклала основу для нового 
етапу відносин між Туреччиною та Балкана-
ми. Нова політична стратегія під егідою ПСР 
базується на принципах звернення до осман-
ського минулого, мирних взаємовідносин і 
дипломатії та лідерства Туреччини в регіоні. 
Анкара хоч і бере за основу політики минуле 
своєї держави, проте і пристосовується до 
нової геополітичної картини світу. Таке поєд-
нання дозволяє їй вдало вибудовувати взає-
мостосунки з Балканами на сучасному етапі 
та будувати плани на перспективу.

3 Рукомеда Р. М. Реалізація основних положень кон-
цепції Ахмета Давутоглу у зовнішній політиці Туреч-
чини. Стратегічні пріоритети. 2014. № 1. С. 190.
4 Relations between Turkey and Greece. URL: https://
www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-greece.
en.mfa.
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Прикметною особливістю таборів полоне-
них вояків-українців, що існували в Австро-У-
горщині та Німеччині в часі Першої світової 
війни (Фрайштадт, Раштат, Вецляр, Зальцве-
дель), була інтенсивна національно-організа-
ційна робота, яка провадилась в них завдяки 
зусиллям Союзу визволення України. Однією 
з найважливіших її складових було видання 
таборових газет, які з моменту своєї появи в 
таборах стали справжніми літописцями жит-
тєдіяльності таборян. Уміщення на їх шпаль-
тах різноманітних матеріалів про діяльність 
українських таборових організацій зробило їх 
важливим і цінним джерелом з з історії табо-
рових громад полонених українців. Нині вони 
мають першорядне значення для цілісного 
відтворення основних етапів формування та 
розвитку українських організацій та дозво-
ляють зрозуміти настрої та рефлексії загалу 
полонених, а також пізнати специфіку повсяк-
дення таборян. Все це актуалізує потребу 

введення матеріалів таборової преси до нау-
кового обігу та їх широкого використання.

Вперше матеріали таборової преси (ча-
сопису «Розсвіт») були використані О. Те-
рлецьким для реконструкції діяльності укра-
їнської таборової громади у таборі Раштат1. 
У міжвоєнний час наукова розробка цієї про-
блеми фактично не провадилась, і лише у 
1942 р. вийшла друком нині загальновідома 
синтетична монографія довголітнього співро-
бітника Музею визвольної боротьби України 
у Празі С. Наріжного «Українська еміґрація», 
в якій автором було наведено деякі фактичні 
дані з історії видавничої діяльності табірних 
громад полонених українців у Німеччині та 
Австро-Угорщини2.
1 Терлецький О. Історія української громади в Рашта-
ті 1915-1918. Київ-Ляйпціґ, 1919. Т.1. 429 с. (http://
diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/20690/
file.pdf).
2 Наріжний С. Українська еміґрація: культурна праця 
української еміґрації між двома Світовими війнами. 
Прага, 1942. Ч.І. 372 с.
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У другій половині 90-х рр. ХХ ст. ціла 
низка українських науковців почала активне 
дослідження історії видання як окремих ча-
сописів, що виходили майже у всіх таборах 
полонених вояків-українців у 1915-1919 рр., 
так і теоретичних аспектів функціонування 
табірної преси та видавничої діяльності. У 
цьому контексті помітною подією стала по-
ява у 1995 р. анотованого бібліографічного 
покажчика «Українська таборова преса часів 
першої світової війни», в якому було наведе-
но основні дані про географію та роки видан-
ня всього масиву української табірної преси 
означеного періоду, а також окреслено осно-
вну тематику та спрямованість публікацій 
часописів. Значним науковим доробком упо-
рядника слід вважати і наведення ґрунтовної 
бібліографії проблеми та місць сучасного збе-
реження табірних видань1. 

У своїй наступній публікації О.Сидорен-
ко продовжив дослідження цієї проблеми, 
визначивши концептуальні положення для 
подальшого вивчення видавничої діяльності 
полонених українців у таборах Німеччини та 
Австро-Угорщини в часі Першої світової вій-
ни2. До висвітлення обставин становлення та 
аналізу основних репертуарних напрямків та-
бірної преси у кількох своїх публікаціях звер-
талися І. Крупський і М. Романюк3. В опубліко-
ваній у 1999 р. І. Срібняком монографії4 була 

1 Сидоренко О. Українська таборова преса часів 
Першої світової війни: Анотований бібліографічний 
покажчик. К.: Дослідницький центр історії української 
преси, 1995. 30 с.
2 Сидоренко О. Українська таборова преса часів Пер-
шої світової війни: національно-політичні орієнтири // 
Матеріали третього міжнародного конгресу украї-
ністів (Харків, 26-29 серпня 1996 р.). Історія. Харків, 
1996. С. 207-210.
3 Крупський І. В. Національно-патріотична журналіс-
тика України: Друга половина ХІХ – перша чверть 
ХХ ст. – Львів, 1995. 191 с.; Крупський І. В. Станов-
лення української таборової преси. Основні тематич-
ні напрями її діяльності // Теоретичні та організаційні 
проблеми формування репертуару української книги 
та періодики: Доповіді та повідомлення Міжнародної 
наукової конференції (25-26 серпня 1995 р.). Львів, 
1996. С. 341-352; Романюк М., Крупський І. До істо-
рії становлення української таборової преси (1915-
1917) // Доповіді та повідомлення третього міжна-
родного конгресу україністів (Харків, 26-29 серпня 
1996 р.). Історія. Харків, 1996. С.213-222.
4 Срібняк І. В. Полонені українці в Австро-Угорщині та 
Німеччині (1914-1920 рр.). К., 1999. 296 с.

відтворена історія видання кількох табірних га-
зет, і зокрема тих, які тиражувались у таборах 
Фрайштадт, Раштат, Вецляр і Зальцведель, а 
також деяких інших місцях утримання полоне-
них вояків-українців зі складу царської армії. 

Важливий внесок у дослідження про-
блеми функціонування таборової преси та 
споріднених з цим проблем було здійснено 
Н.Сидоренко, яка у першій частині своєї мо-
нографії «Національно-духовне самоствер-
дження»5, розглянула широке коло питань, 
пов’язаних з культурно-освітньою працею 
полонених вояків-українців, і насамперед, їх 
видавничою діяльністю у таборах Німеччини 
та Австро-Угорщини як під час війни, так і у 
перші післявоєнні роки. Особливості газет-
но-видавничої активності полонених україн-
ців у таборах згадуваних країн вивчались й 
Л. Кривошеєвою, яка в рамках кількох своїх 
статей та дисертаційного дослідження проа-
налізувала деякі аспекти даної теми6.

У 2015-2016 рр. до вивчення історії та-
борової преси звернулись співробітники На-
ціональної бібліотеки України імені В.І.Вер-
надського, які опублікували статтю про газету 
«Вільне слово» (Зальцведель)7. У ній авторки 
вперше в історіографії проаналізували її те-
матичний репертуар, торкнулись змісту окре-
мих найважливіших статей, опублікованих на 
її шпальтах, подали прізвища авторів окремих 

5 Сидоренко Н. М. Національно-духовне самоствер-
дження: У 3-х ч. – Ч. І. Українська таборова періодика 
часів Першої світової війни. К., 2000. 202 с.
6 Кривошеєва Л. М. Діяльність Союзу визволення Укра-
їни з організації таборової преси (1915–1917 рр.) // 
Українська періодика: історія і сучасність: доп. та 
повідомл. восьмої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 
24–26 жовт. 2003 р. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефа-
ника. НДЦ періодики. Львів, 2003. С. 62-66; Криво-
шеєва Л. М. Діяльність Василя Сімовича з організації 
таборової преси (1915–1919) // Українська журналіс-
тика в контексті доби: матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., Львів, 23-24 вересня 2004 р. Львів: ЛНУ, 2004. 
С. 94-97; Кривошеєва Л. М. Національно-просвіт-
ня діяльність Союзу визволення України в таборах 
військовополонених українців (1914–1918 рр.). Дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук за спец. 
07.00.01 – історія України, Запорізький національний 
університет. Запоріжжя, 2009. С.95-112.
7 Білименко Л., Залізнюк О. Тематика публікацій на 
сторінках часопису полонених українців «Вільне 
слово» (1917-1918) // Вісник Львівського ун-ту. Серія 
книгозн. бібліот. та інф. технол. Львів, 2015. Вип. 10. 
С. 192-197.
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статей «Вільного слова». До недоліків статті 
слід віднести абсолютну необізнаність авторок 
з історіографією проблеми полонених україн-
ців у Німеччині (1914-1918 рр.), які не знали, і 
певно що й не хотіли знати про існування вже 
опублікованих праць з цієї проблематики. 

Також привертає увагу й їх на диво сміли-
ва заява про здійснену ними «детальну харак-
теристику змісту» газети, два річники якої (за 
1917–1918 рр.) дійсно зберігаються у відділі 
газетних фондів згадуваної Бібліотеки. Але 
при цьому Л. Білименко і О. Залізнюк обмежи-
лись аналізом лише кількох номерів «Вільного 
слова» (№ 12 за 1917 р.; №№ 35-36, 42, 47 за 
1918 р.). Сміливість не полишила колектив 
авторок (до них приєдналась ще й І. Швець) і 
в наступній розвідці, в якій ними було «впер-
ше (!!!) детально досліджено і представлено 
газети полонених українців» (зокрема: «Віль-
не слово», «Громадська думка», «Розвага», 
«Розсвіт») – і все це в межах невеличкої за 
своїм обсягом статті1. Заради справедливості 
слід відзначити, що коло згаданих ними праць 
дослідників таборової преси в цій статті було 
дещо більшим, але все одно неповним. 

Протягом останніх років спостерігаєть-
ся чергова хвиля зацікавлення історією та-
борових видань, підтвердженням чому ста-
ла публікація цілої низки статей – як зі спе-
цифіки видання таборової преси, так і про 
джерельний потенціал її матеріалів. Коротка 
інформація про рукописні таборові часопи-
си «Наш голос» і «Свободне слово», які ви-
давались у таборі полонених офіцерів-укра-
їнців Йозефштадт, була уміщена в розвідці 
про особливості діяльності утвореного ними 
українського культурно-просвітнього гуртка2. 
Характеризуючи «Свободне слово» автор 
цієї розвідки, зокрема, відзначив, що це ви-

1 Залізнюк О., Білименко Л., Швець І. Українські та-
борові газети Німеччини та Австро-Угорщини 1915–
1918 років: історія формування, зміст, тематична 
насиченість (За матеріалами газетних фондів Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // 
Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вер-
надського. К., 2016. Вип. 44. С. 356-368.
2 Срібняк І. Культурно-Просвітній Гурток полоне-
них офіцерів-українців у австрійському таборі Йо-
зефштадт (серпень 1917 – лютий 1918 рр.) // Пробле-
ми всесвітньої історії. К., 2016. № 2. С. 187-202. http://
elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19933

дання перебувало в «опозиції» до згадувано-
го гуртка, і стояло на платформі автономізму 
УЦР, полемізувало з українцями, які займали 
послідовно національні позиції, звинувачую-
чи їх у т.зв. «щирізмі» та націоналізмі. Попри 
таку настанову видавця і редактора «Сво-
бодного Слова», матеріали цього часопису є 
важливим джерелом з історії таборового по-
всякдення офіцерів-українців, а аналіз його 
матеріалів дозволяє відстежити особливості 
політичного світогляду таборян.

Основні віхи діяльності видавничих то-
вариств полонених українців у Фрайштадті 
(Австро-Угорщина) Раштат і Вецляр (Німеч-
чина) були коротко висвітлені в двох окремих 
статтях3. До їх сильних сторін слід віднести 
розкриття обставин заснування таборових 
часописів («Розвага», «Розсвіт», «Просвітній 
листок», пізніше – «Громадська думка»), вста-
новлення ступені його впливу на формування 
національної самосвідомості таборян, окрес-
лення персонального складу найактивніших 
співробітників газети, аналіз особливостей 
його розповсюдження у таборі та поза ним.

Ще одна стаття стосувалась специфіки 
функціонування видавничого товариства у 
таборі Зальцведель (Німеччина), заходами 
якого видавалась газета «Вільне слово»4. Ос-
тання регулярно інформувала таборян про 
події в світі та Україні, висвітлювала ситуацію 
на фронтах Першої світової війни, приміщу-
вала інформацію про новини громадського і 
культурного життя на окупованих українських 

3 Срібняк І., Голоско С. Діяльність Видавничого това-
риства імені Івана Франка в таборі полонених україн-
ців Фрайштадт (Австро-Угорщина) у 1915-1918 рр. // 
Історичний меридіан: науковий збірник ЧНУ. Спеці-
альність «Історія». Чернівці, 2018. Вип. 26-27. С. 203-
219 http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27005; Сріб-
няк І., Голоско С. Видавнича діяльність полонених 
вояків-українців у таборах Раштат і Вецляр, Німеч-
чина (1915-1918 рр.) // Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska 
і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і 
teraźnіejszość. Monografia zbiorowa / red. Ihor Sribnyak. 
Warszawa-Toruń: Międzynarodowy konsorcium 
naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2019. S. 108-
112 http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27814.
4 Срібняк І., Голоско С. «Подати товаришам дрібку 
душевної розради і забуття про власну недолю»: 
таборова газета полонених вояків-українців «Вільне 
слово» (Зальцведель, Німеччина) у 1916-1917 рр. // 
Проблеми всесвітньої історії. К, 2019. № 2(8). С. 105-
120. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31389



158

CZŁOWIEK W HISTORII vs HISTORIA CZŁOWIEKA

землях. На думку авторів статті – цій газе-
ті вдалось суттєво вплинути на формування 
національної свідомості полонених, крім того 
часопису «Вільне слово» вдавалось ефектив-
но виконувати місію сполучника між проводом 
таборової української громади та її членами, 
які тимчасово виїжджали з табору в складі ро-
бітничих команд. За порівняно короткий час 
свого існування таборовий часопис полонених 
українців у Зальцведелі перетворився на ав-
торитетне українське зарубіжне видання, яке 
в умовах війни та подальших революційних 
потрясінь в Німеччині несло слово підтримки 
та розради для таборян, вселяючи в їх души 
надії на повернення додому, виковуючи в них 
віру в державне самоствердження України та 
доводячи полоненим необхідність її збройного 
захисту перед більшовицькою навалою.

Останнім часом дослідники все активніше 
вивчають джерельний потенціал таборових 
видань, намагаючись у такий спосіб збагатити 
документальну основу вивчення діяльності та-
борових громад полонених українців. У черго-
вій статті було проаналізовано ступінь впливу 
розміщених на шпальтах таборового часопису 
«Просвітній Листок» медійних тестів на процес 
прищеплення полоненим українцям ідеї наці-
онально-державного самоствердження Украї-
ни протягом 1916 р.1 Авторами цієї статті було 
встановлено, що часопис правдиво фіксував 
таборове повсякдення полонених українців, 
закарбовуючи як окремі прояви їх життя, так і 
даючи загальну картину діяльності української 
таборової громади. Разом з тим своїми публі-
каціями газета справляла потужний вплив на 
формування національно-політичного світо-
гляду полонених, публікуючи матеріали про 
перебіг громадсько-політичних процесів в 
Україні та Росії. Завдяки цьому часопис здобув 
підтримку більшості полонених українців, слу-
гуючи їм ледь не єдиним «вікном» у світ полі-
тики, громадського життя та мистецтва.

Аналіз публікацій цього часопису був 
продовжений наступною розвідкою, поява 
1 Срібняк І., Шнайдер В. Формування світогляду поло-
нених українців засобами друкованого слова: націо-
нально-виховна місія часопису «Просвітній Листок» у 
таборі Вецляр, Німеччина (1916 р.) // Синопсис: текст, 
контекст, медіа. К., 2020. Т. 26. № 3. С. 90-97. http://
elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32406

якої стала можливою завдяки фронтальному 
опрацюванню її авторами річного комплек-
ту таборового часопису «Просвітній Листок» 
(1916 р.). Це дозволило дійти до висновку, 
що на його шпальтах було опубліковано ве-
личезний обсяг інформації про життя та по-
всякдення полонених українців у Вецлярі. Ці 
відомості, свою чергу, дозволяють достатньо 
повно реконструювати особливості органі-
заційно-просвітньої роботи у цьому таборі. 
Майже у кожному випуску газети була при-
сутня рубрика «Із таборового життя», яка мі-
стила стислу інформацію про діяльність всіх 
таборових гуртків та організацій, а також ви-
борних органів української громади. Газета 
успішно виконувала й місію інформаційного 
сполучника між таборовою організацією та 
робітничими командами, забезпечивши їх 
членам надходження новинної та суспільно 
значущої інформації. На думку авторів – най-
важливішим ознакою «Просвітнього Листка» 
була україноцентричність всіх його матеріа-
лів, що допомогло полоненим засвоїти наці-
онально-державницькі ідеали2.

Для підготовки ще однієї статті – про дже-
рельний потенціал матеріалів газети «Вільне 
слово» – її авторами була здійснена вибірка 
тих матеріалів, які стосувались власне та-
борового повсякдення полонених вояків-у-
країнців, а також основних проявів діяльно-
сті створених ними у таборі гуртків та орга-
нізацій. Ними було встановлено, що газета 
«Вільне Слово» уміщувала такі матеріали 
майже у кожному номері, самі статті були 
різноформатними (від замітки та хронікаль-
ного повідомлення – до тематичних статей 
та споминів). Їх авторами виступали здебіль-
шого самі полонені, які брали безпосередню 
участь у національно-просвітницькій та куль-
турно-просвітницькій роботі в Зальцведелі. 

Вивчення усієї сукупності цих матеріалів 
дало авторам підстави стверджувати, що її 
матеріали являють собою першокласний дже-
рельний матеріал, використання якого дозво-
ляє реконструювати основні прояви таборо-
2 Срібняк І., Шнайдер В. Часопис «Просвітній Листок» 
як джерело для реконструкції історії розвитку україн-
ської громади у таборі Вецляр, Німеччина (1916 р.) // 
Київські історичні студії. К., 2020. № 2 (11). С. 50-59. 
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33785



159

ІСТОРІЯ ТАБОРОВОЇ ПРЕСИ

вого повсякдення полонених вояків-українців 
у Зальцведелі. «Вільне Слово» регулярно ін-
формувало про досягнення української табо-
рової громади Зальцведеля на просвітницькій 
ниві, уміщувало рецензії на театральні виста-
ви та концерти, публікувало інформацію про 
благодійні акції таборян (і зокрема – про збір 
коштів на потреби українських шкіл на окупо-
ваних українських землях, для УЦР тощо). 

Також «Вільне слово» дуже успішно ви-
конувало місію сполучника між проводом та-
борової української громади та її членами, 
які тимчасово виїжджали з табору в складі 
робітничих команд. Для цього газета уміщу-
вала інформацію про заснування у командах 
культурно-освітніх та допомогових гуртків і то-
вариств, а також про благодійні ініціативи по-
лонених, які перебували поза табором. Усві-
домлення важливості такого зв’язку загалом 
полонених обумовлювало надходження до 
редакції газети сотень листів, а також грошо-
вих внесків полонених українців на потреби 
розвитку «Вільного слова». 

Для полонених надзвичайно важливим 
було те, що газета завжди зверталась до них зі 
словом підтримки та розради, вселяючи в души 
таборян надію на повернення додому, викову-
ючи в них віру в державне самоствердження 
України та необхідність її збройного захисту пе-
ред навалою більшовицької Росії. Відтак газета 
«Вільне Слово» стала справжнім літописцем іс-
торії української громади табору Зальцведель, 
в її матеріалах залишився закарбованим про-
цес національного освідомлення полонених во-
яків-українців, частина з яких увійшла до скла-
ду «синьожупанних» українських дивізій, що 
творили підвалини збройних сил УНР у 1918 р.1

Медійний контент таборового часопису 
«Розсвіт» у 1916-1917 рр., який стосувався 
обставин позатаборового життя і побуту поло-
нених українців з табору Раштат (Німеччина), 
1 Срібняк І., Голоско С. Газета «Вільне Слово» як 
джерело вивчення життєдіяльності полонених укра-
їнців у таборі Зальцведель (Німеччина), 1916-1917 
рр. (початок) // Світ Кліо. К., 2020. № 1. С. 80-89. 
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33357; Срібняк І., 
Голоско С. Газета «Вільне Слово» як джерело ви-
вчення життєдіяльності полонених українців у таборі 
Зальцведель (Німеччина), 1916-1917 рр. (закінчення) 
// Світ Кліо. К., 2021. № 2 (1). С. 79-91. https://elibrary.
kubg.edu.ua/id/eprint/35553

відряджених для праці у складі робітничих ко-
манд – був проаналізований в рамках ще од-
нієї статті2. Її авторами було встановлено, що 
часопис ефективно виконував функції комуні-
катора між табором і робітничими командами. 
Регулярне ознайомлення з матеріалами газети, 
яка потрапляла до робітничих команд захода-
ми «мужів довір’я», становило важливу части-
ну короткого вечірнього дозвілля полонених, 
задовольняючи їх потребу в отриманні новин-
ної інформації. Редакція «Розсвіту» провадила 
жваве листування з українськими активістами у 
робітничих командах та регулярно інформува-
ла своїх читачів про здобутки заснованих в них 
національних гуртків та організацій. «Розсвіт» 
регулярно повідомляв про здійснені полонени-
ми пожертви на благодійні потреби, демонстру-
ючи в такий спосіб високий рівень їх громадян-
ської та національної самосвідомості.

Діяльність видавничих товариств поло-
нених українців у таборах Німеччини та Ав-
стро-Угорщини знайшла своє висвітлення на 
сторінках таборових газет. Крім статей і замі-
ток авторства самих полонених, що торкалися 
різних аспектів життя таборян, у кожному чис-
лі цих видань у рубриці «З таборового життя», 
«Таборова хроніка» приміщувалася інформа-
ція про здобутки полонених у справі видання 
власних газет. Написані безпосередніми учас-
никами подій, ці матеріали (які слід віднести 
до джерел), попри всю свою фрагментарність, 
містили дуже цінні фактологічні дані.

До джерельної складової вивчення та-
борової преси слід віднести й статті, які були 
написані колишніми таборянами вже значно 
пізніше ліквідації таборів. Зокрема про пре-
совидавництво в таборі Фрайштадт залиши-
ли свої згадки П.Дубрівний, який аналізуючи 
культурно-освітню роботу українського активу 
в таборі Фрайштадт, не обійшов своєю увагою 
й специфіку видання та розповсюдження га-
зети «Розвага»3. Мемуарний характер також 

2 Срібняк І., Голоско С. Часопис «Розсвіт» як ретран-
слятор думок і прагнень полонених українців табору 
Раштат у Німеччині: 1916-1917 рр. // Київські історич-
ні студії. К., 2021. № 1 (12). С. 6-13. https://elibrary.
kubg.edu.ua/id/eprint/36694
3 Дубрівний П. Союз визволення України в 1914-1918 рр. 
// Наукові записки Українського технічно-господарсько-
го інституту. Мюнхен, 1968. № ХV (ХVІІІ). С.76-87.
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мав й допис ще одного безпосереднього свід-
ка тих подій – колишнього співробітника Про-
світнього відділу СВУ у Фрайштадті К.Дани-
ленка1. У якості першоджерела неодмінно ма-
ють бути використані спомини О.Кобця2, що 
написані на підставі безпосередніх вражень 
автора-фронтовика, який пізніше опинився 
у німецькому полоні й брав діяльну участь у 
культурно-просвітній та організаційній роботі 
серед полонених табору Фрайштадт. До роз-
ряду високоінформативних матеріалів слід 
віднести й спогади таборян П. Павленка і 
Л. Данька, що були опубліковані на сторінках 
таборового часопису «Вільне слово»3. 

Дослідник таборової преси повинен не-
одмінно використати й архівні матеріали з 
фондів Центрального державного архіву 
вищих органів влади і управління України 
(ЦДАВО України), які містять важливі доку-
менти, що ілюструють діяльність видавни-
чих товариств у таборах (фонди 3533, 4382, 
4404, 4405, 4406, 4418). У вказаних фон-
дах – в рамках окремих справ – відклались 
документи про діяльність видавничих това-

1 Даниленко К. Видавниче Т-во ім. Івана Франка // 
Союз визволення України у Відні (1914-1918). Нью-
Йорк, 1979. С.159-174
2 Кобець О. (Олексій Варрава). Записки полоненого: 
Пригоди і враження учасника першої Світової війни. 
4-те вид. Мюнхен, 1959. 335 с.
3 Павленко П. Огляд дїяльності «Видавничого товари-
ства імени П.Кулїша» // Вільне Слово. Зальцведель 
[табір полонених вояків-українців], 1917. ЧЧ.12(71), 
13(72), 14(73); Данько Л. Спогад про розвій і життя 
українського театру в нашому таборі // Вільне Слово. 
Зальцведель, 1917. 3 квітня. Ч.27(86).

риств таборів Фрайштадт, Раштат, Вецляр і 
Зальцведель. У великій нагоді дослідникам 
таборової преси стає «цифровізація» окре-
мих чисел таборових видань, які зберігають-
ся у фондах Центрального державного архі-
ву зарубіжної україніки4.

Отже, дана тема зберігає свою дослід-
ницьку перспективу, і насамперед з огляду на 
те, що матеріали таборової преси до сьогодні 
ще не уведені до наукового обігу в достатній 
мірі, між тим вони мають значний джерелознав-
чий потенціал, і зокрема для об’єктивного від-
творення таборового повсякдення полонених 
вояків-українців. Важливим є й те, що таборові 
часописи довший час залишались для поло-
нених ледь не єдиним «вікном» у світ, завдяки 
якому таборяни отримували інформацію про 
головні політичні та військові події на фронтах 
війни, про суспільно-політичні перетворення в 
Україні та Росії. Читаючи свої газети полонені 
українці здобували нові знання, отримували 
духовну поживу, все більше переймаючись 
національними інтересами. У підсумку газета 
(разом з іншими культурно-освітніми осеред-
ками в таборі) причинилась до витворення у 
значної кількості полонених національно-па-
тріотичного світогляду та їх приєднання до лав 
борців за українську державність. 

4 Романова К. З фондів ЦДАЗУ: таборові ви-
дання військовополонених українців періо-
ду Першої світової війни (https://svitua.org/
skarbnitsya-spogadiv/item/6472-z-fondiv-tsdazu-
taborovi-vydannia-viiskovopolonenykh-ukraintsiv-
periodu-pershoi-svitovoi-viiny.html).
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Прикметною особливістю таборового 
повсякдення інтернованих вояків-українців 
Української Галицької Армії у Чехословаччи-
ні у першій половині 1920-х рр., була інтен-
сивна національно-організаційна робота, яка 
провадилась в середовищі таборян. Однією 
з найважливіших її складових було видання 
таборових часописів, які з моменту своєї по-
яви стали справжніми літописцями життєді-
яльності таборян. Уміщення на їх шпальтах 
різноманітних матеріалів про функціонуван-
ня українських таборових гуртків та інститу-
цій зробило їх важливим і цінним джерелом 
з їх діяльності. Нині вони мають першорядне 
значення для цілісного відтворення життя і 
повсякдення інтернованих, дозволяючи зро-
зуміти настрої та рефлексії загалу таборян. 
Все це актуалізує потребу введення матері-
алів таборової преси до наукового обігу та їх 
широкого використання. 

Це твердження повною мірою стосується 
часопису «Український скиталець», який ви-

давався спочатку в таборі Ліберці (1920 р.), 
потім в Йозефові (1921-1922 рр.), перемістив-
шись насамкінець до Відня (1923-1924 рр.). 
Довший час він залишалась для інтернованих 
першорядним інформаційним джерелом, зав-
дяки якому таборяни отримували інформацію 
про головні суспільно-політичні події в Україні 
та Європі. Читаючи таборовий журнал інтер-
новані вояки-українці здобували нові знання, 
отримували духовну поживу та розраду. У під-
сумку «Український скиталець» (разом з інши-
ми культурно-освітніми осередками в таборі) 
успішно сповняв мобілізаційно-організаційну 
функцію у середовищі українського вояцтва.

Окремі аспекти історії видання часописy 
«Український скиталець», а також йогo те-
матичне наповнення є вже досить проясне-
ними завдяки зусиллям історикa української 
таборової преси Наталії Сидоренко1. Коротка 
інформація про журнал була наведена в ще 
одній статті2, але через її оглядовий характер 
вона не містила важливого для відтворен-
ня його видавничої історії фактажy. З метою 
1 Сидоренко Н. Відчахнута від рідного дерева галуз-
ка (Таборовий часопис «Український Скиталець» (Лі-
берці-Йозефов-Відень, 1920-1923) та його значення 
у формуванні національної громади у Чехії) // Вісник 
Київського університету імені Тараса Шевченка. К., 
1997. Вип.5. С.66-72; Сидоренко Н. Національно-ду-
ховне самоствердження. Ч.ІІ: Преса інтернованих  
українців та цивільної еміграції (Чехія, Польща, Ру-
мунія, Єгипет. Київ: дослідницький центр історії укра-
їнської преси, 2000. С.12-30.
2 Срібняк І. Преса інтернованих частин Української 
Галицької Армії у Чехословаччині (1919-1921 рр.) // 
Маґістеріум, К., 2006. Вип.22. С.76–80.

Яна Мартьянова,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Ігор Срібняк,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Ганна Хлєбіна,
Слов’янська бібліотека, 

Національна бібліотека Чеської Республіки (Прага)

МАТЕРІАЛИ ЧАСОПИСУ «УКРАЇНСЬКИЙ СКИТАЛЕЦЬ»
ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТАБОРОВОГО

ПОВСЯКДЕННЯ ІНТЕРНОВАНИХ ВОЯКІВ-УКРАЇНЦІВ УГА
В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1922 р.)*

* Díl «Materiály časopisu „Ukrajinskyj skytalec” jako 
zdroj pro rekonstrukci každodenního života táboru pro 
internované ukrajinské vojáky UHA v Československu 
(1922)» vznikl na základě institucionální podpory 
dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné 
organizace poskytované Ministerstvem kultury (розділ 
«Матеріали часопису „Український скиталець” як 
джерело для реконструкції таборового повсякдення 
інтернованих вояків-українців УГА в Чехословаччині 
(1922 р.)» був підготовлений на основі інституційної 
підтримки довгострокового концептуального розвит-
ку науково-дослідної організації, наданої Міністер-
ством культури Чеської Республіки) – авт.  
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повнішого відтворення таборового повсяк-
дення українського вояцтва y таборах Ліберцi 
(Ліберець) та Йозефoв (Чехословаччина, нині 
обидва в Чехії – авт.) матеріали «Українсько-
го скитальця» були використані у монографії 
Ігоря Срібняка1. 

У 2008 р. «Український скиталець» став 
об’єктом наукових зацікавлень історикa Олек-
сія Фуртеса, який y рамках окремої статті про-
аналізував ступень представленості мемуари-
стики на шпальтаx цього видання2. Матеріали 
цього журналу  були використані для підготов-
ки статті, присвяченої розкриттю специфіки 
функціонування українського аматорського те-
атру в Йозефові3. Інтерес до історії цього жур-
налі не згасає й сьогодні, на підтвердження 
чого свідчить включення короткого нарису про 
«Український скиталець» до чергового номеру 
часопису «Україна Модерна»4.

*  *  *

На шпальтах часопису «Український ски-
талець» розміщувалась різнорідна інформація 
про життя і побут інтернованих у таборі Йозе-
фов, і зокрема – про історію видання самого 
журналу та склад його редколегії. Обов’язки 
його редактора спочатку виконував поручник 
Я.Голота, але у зв’язку з його від’їздом на по-
чатку лютого 1922 р. для навчання – Культур-
но-Просвітній кружок табору – створив 3 бе-
резня нову редколегію часопису в складі по-
ручника П.Будза та четарів І. Мельницького і 
М. Дольницького5. Скрутні обставини табірного 
1 Срібняк І. Українці на чужині. Полонені та інтерно-
вані вояки-українці в країнах Центральної та Півден-
но-Східної Європи (1919-1924 рр.): становище, орга-
нізація, культурно-просвітницька діяльність. К., 2000, 
С.98-128.
2 Фуртес О. Історико-мемуарний літопис УГА «Укра-
їнський Скиталець, 1920-1923 рр. // Україна: культур-
на спадщина, національна свідомість, державність. 
Львів, 2008. Вип.17. С.130–137.
3 Срібняк І., Срібняк М. Діяльність театрально-мис-
тецьких осередків у таборі інтернованих вояків Укра-
їнської Галицької Армії в Йозефові, Чехословаччина 
(1922-1924 рр.) // Текст і образ: актуальні проблеми 
історії мистецтва. Науковий електронний журнал. К., 
2017. Вип. 2(4). С. 115-129.
4 Мартьянова Я., Срібняк І. «Український Скиталець» 
(Ліберці-Йозефов-Відень), 1920-1923 рр.: до історії ви-
дання часопису // Україна модерна. 2021. № 30 (в друці).
5 Український Скиталець. Йозефов, 1922. Ч.12. С.18; 

існування обумовили ту обставину, що до 4-го 
числа (ч.1-2 за 1920 р. і ч.3 за 1921 р.) часо-
пис спочатку з’являвся у рукописному вигляді, 
а потім (до 9-го числа) друкувався на машин-
ці, і тільки з 10-го номеру (листопад-грудень 
1921 р.) він починає виготовлятися у таборі 
Йозефов на професійному поліграфічному 
рівні. Внаслідок того, що видання «Українсько-
го Скитальця» було збитковою справою, його 
редакція впродовж усього терміну його «табо-
рового» існування отримувала дотації від КПК 
(до 2000 крон чехословацьких, к.ч.)6.

У центрі уваги часопису була діяльність 
просвітніх гуртків та активізм таборян у цій 
царині. З його матеріалів можна дізнатись про 
специфіку роботи одномісячних курсів для 
малописьменних і неписьменних вояків УГА, 
які були відкриті 3 березня 1922 р. для всіх 
бажаючих (на них вписалося 32 стрільця); з 
1 серпня четар В.Флюнт навчав грамоті ще 
19 неписьменних і малописьменних стрільців 
УГА7. Всі видатки, пов’язані з організацією та 
проведенням курсів, покривалися управою 
КПК, тоді як майже всі викладацькі посади на 
курсах заміщувалися членами Учительської 
секції, які працювали на громадських засадах. 

Діяв у таборі й поштово-телеграфічний 
курс, випускники якого отримали 23 травня 
1922 р. відповідні свідоцтва, які визнавалися 
урядом ЧСР8. У серпні ц.р. у Йозефові було 
проведено курс з англійської (викладач – че-
тар Ю.Бровко) і французької (поручник І.Веге-
ра) мов, які відвідували переважно студенти, 
що тимчасово перебували у таборі. Час від 
часу у таборі проводились окремі виклади, до 
участі в яких могли зголоситись всі бажаючі. 
Так, зокрема, 4 серпня 1922 р. четар М.Доль-
ницький прочитав для таборового загалу свій 
реферат на тему «Історія Східної Галичини», 
який із зацікавленням був вислуханий чис-
ленною аудиторією вояків9. Заходами україн-

З життя-буття в таборі в Йозефові // Український Ски-
талець. Ч.13. С.7.
6 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч.18. С.9.
7 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч.14. С.7; Ч.18. С.8.
8 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч.15. С.9.
9 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч.18. С.8.
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ського командування табору проводилися й 
т.зв. «відчити», на яких розглядалися головні 
політичні події в світі1.

Ефективно виконував «Український ски-
талець» й свою організаційно-мобілізаційну 
місію: спільно з редакцією журналу «Укра-
їнський Стрілець» (з табору в Німецькому 
Яблонному) часопис ініціював збір коштів 
для спорудження пам’ятника померлим у Че-
хословаччині воякам УГА. Ця ініціатива зна-
йшла повне розуміння й цілковиту підтримку 
серед таборян, які за порівняно короткий час 
зібрали загалом 38026,24 к.ч. (22677,44 к.ч. 
у Німецькому Яблонному і 15348,80 к.ч. в 
Йозефові)2. На зібрані кошти була придбана 
ділянка землі, на якій облаштовано військо-
вий цвинтар (тут у різний час було поховано 
57 вояків УГА). На початку травня 1922 р. на 
цвинтарі був встановлений гранітний пам’ят-
ник (авторства різьбаря четаря УГА Брин-
ського) у вигляді стели, біля якої «сидить за-
журений кам’яний кобзар, а окам’янілі його 
руки спочивають на бандурі»3. Пам’ятник, 
«обведений прегарною огорожею з граніто-
вих стовпців [с]получених між собою ланцом 
(ланцюгом – авт.), став, за оцінкою «Укра-
їнського Скитальця», «живим свідком наших 
визвольних змагань та нашої культури»4.

Гуртували вояцтво УГА й повідомлення 
часопису про відзначення національних свят, 
проведення академій та концерти, які «мали 
на меті в першу чергу збереження рідної тра-
диції і плекання пошани для національних 
геніїв та національних гордощів»5. Зокрема 
25 березня 1922 р. у таборі відбулося «Свято 
Шевченка», програма якого включала в себе 
«Святочну академію», шевченківські читання 
у всіх відділах інтернованих військ УГА, кон-
церт та театральні вистави6. 2 травня у залі 

1 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч.13. С.7; Ч.15. С.8.
2 Звіт діяльности Комітету побудови памятника в Ні-
мецькому Яблонному // Український Скиталець. Йо-
зефов, 1922. Ч.14. С.15.
3 ЦДАВО України, ф.3520, оп.1, спр.9, арк.167-168.
4 Звіт діяльности Комітету побудови памятника в Ні-
мецькому Яблонному // Український Скиталець. Йо-
зефов, 1922. Ч.14. С.15-16.
5 ЦДАВО України, ф.3521, оп.2, спр.145, арк.7.
6 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч.13. С.8-9.

таборового театру відбулася ще одна «Свя-
точна академія», присвячена вшануванню 
пам’яті гетьмана П. Сагайдачного з нагоди 
300-літніх роковин його смерті. У програмі 
були виступи хорів, концерт та виступ четаря 
М. Дольницького з рефератом про життя та 
діяльність славетного гетьмана7.

Редколегія «Українського Скитальця» взя-
ла активну участь у підготовчих заходах до 
видання «Пропамятної Книги еміграції земель 
З.У.Н.Р.», яка, звертаючись до загальновідомо-
го вислову («Еміграція – це проба сили кож-
ного народу»), в одному з чисел таборового 
часопису наголосила, що ця книга має стати 
«вірним показником нашої вартості, нашої вну-
трішньої сили. Має вона бути рахунком нашої 
національної совісти й як така, дороговказом 
і [...] важною пересторогою для нас та цінним 
матеріалом для будучих поколінь. Стане вона 
звеном нерозривного спаєння нас зі світлою 
традицією нашого народу [...] й грімкою сур-
мою, що невпинно зватиме нас і будучі по-
коління до бою за свободу й велич нашої Ві-
тчини»8. Всі отримувані для згадуваної Книги 
матеріали розглядалися оцінювальною комісі-
єю історичної секції КПК у складі голови КПК 
І. Мельницького, голови історичної секції КПК 
М. Дольницького, архіваріуса С. Пастернака, 
редактора «Українського скитальця» П. Будза, 
четаря І. Медведа і поручника К. Купчанка9.

На шпальтах часопису уміщувалась ін-
формація про важливі ініціативи таборян, що 
були покликані зміцнити єдність лав інтерно-
ваних. Цій меті зокрема слугувало створення 
статуту «Кружка підстаршин Українського Вій-
ськового Табору в Йозефові» («Підстаршин-
ського Кружка Української Галицької Армії»). 
Ініціаторами його заснування виступили під-
старшини Ю. Курик і Г. Трусевич, які ще у ве-
ресні 1921 р. розробили проект його статуту. 
Метою Кружка мало стати «плекання військо-
вих чеснот, національної свідомості, [...] то-
вариського життя, поглиблювання фахового 
знання та удержання карності» (дисципліни – 
7 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч.15. С.8.
8 До еміграції земель З.У.Н.Р. // Український Скита-
лець. Йозефов, 1922. Ч.16. С.14.
9 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч.16. С.14.
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авт.), а також надання матеріальної допо-
моги членам Кружка та їх родинам, опіка над 
вдовами і сиротами1.

Особливо активно Кружок розвинув свою 
діяльність влітку 1922 р., коли з числа під-
старшин у таборі було створено т.зв. «Січову 
Дружину» на чолі з поручником Довбенком, 
члени якої регулярно збиралися для виконан-
ня колективних військово-спортивних вправ. 
19 серпня 1922 р. аматорський театральний 
гурток здійснив на сцені таборового театру 
свою першу виставу «Розумний і дурень» 
Карпенка-Карого, яка була схвально зустрі-
нута таборянами2. Члени товариства брали 
активну участь у «національних святах та 
різних таборових святочних або маніфеста-
ційних виступах», збирали спомини учасників 
бойових подій з ціллю їх вміщення у власному 
альманасі. До листопада 1922 р. бібліотека 
гуртка збільшилася «до 155 чисел белетрис-
тичного змісту, головно історичного»; у складі 
організації на цей час перебувало 279 вояків3. 

Ця спільна «товариська праця у гурті» – за 
оцінкою одного із членів Кружка – «відсвіжува-
ла і хоронила від зневіри», а прагнення управи 
гуртка «до віднови й поглиблення військового 
знання, до виплекання і збереження товарись-
кої єдності і взаємного довір’я, а понад усе до 
заховання[...] військових чеснот українського 
воїна» серед підстаршинства УГА дало мож-
ливість перетворити організацію на згуртова-
ний осередок однодумців, готових непохитно 
стояти в обороні своєї Батьківщини4.

Творчі здобутки таборових артистів-ама-
торів регулярно висвітлювались на сторінках 
часопису, за підрахунками якого тільки упро-
довж грудня 1921 – квітня 1922 рр. заходами 
членів театральної секції КПК було підготов-
лено 17 вистав (у т. ч. – «Ой не ходи Грицю 
та на вечорниці» М. Старицького, «Катерина» 
і «Назар Стодоля» Т. Шевченка, «Людське 
1 ЦДАВО України, ф.3521, оп.2, спр.104, арк.5; див. 
також: З життя-буття в таборі в Йозефові // Україн-
ський Скиталець. Йозефов, 1922. Ч.13. С.9.
2 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч.18. С.9.
3 В-К. Підстаршинський гурток українського військо-
вого табору в Йозефові // Український Скиталець. Ві-
день, 1922. Ч.20. С.44.
4 В-К. Підстаршинський гурток... // Український Скита-
лець. Відень, 1922. Ч.20. С.43, 45.

щастя» Яновської та ін.)5. 19 серпня 1922 р. 
силами аматорського театрального гуртка на 
сцені таборового театру була поставлена ви-
става «Розумний і дурень» Карпенка-Карого, 
яка була схвально зустрінута таборянами6.

Особливо помітною віхою у діяльності 
театру стала вистава п’єси С. Гулака-Арте-
мовського «Запорожець за Дунаєм», яка була 
підготовлена зусиллями четарів В.Флюнта і 
В.Миханцьо та диригентом четарем Бобиком. 
На цю подію таборовий часопис відгукнувся 
схвальною рецензією, в якій було проана-
лізовано творчий доробок колективу артис-
тів-аматорів та визначено його роль у повсяк-
денні інтернованого вояцтва7. На думку ре-
дакції «Українського Скитальця», діяльність 
театральної секції мала велике значення для 
всього таборового загалу, підтримуючи ін-
тернованих у тяжку годину. Театр зменшував 
«їхню тугу за рідним життям, за рідними сто-
ронами, рідною піснею, звичаями», а такою 
вчив «життя емігрантів, ушляхотнював їхню 
душу, сталив і гуртував їхнього духа та вказу-
вав їм правдивий шлях у довгому скитанню»8.

У тісному контакті з акторами-аматорами 
діяла співацька секція КПК (голова – поручник 
Горак, з 30 січня 1922 р. – майор Лянг, пізні-
ше поручник Р.Борисевич), яка була створена 
15 грудня 1921 р. Заходами секції було створе-
но старшинський хор у складі 31 хориста, який 
з кінця березня 1922 р. розпочав свої виступи 
у таборі під орудою поручника М.Гнідого9. 

Не залишилась поза увагою часопису 
діяльність спортивної секції КПК, заходами 
якої було розпочато сокільські вправи, занят-
тя з легкої атлетики, футболу, тенісу і боксу10. 
Крім того, члени секції активно долучались до 
організації спортивних свят у таборі та поза 
його межами. Одне з таких свят, влаштоване 

5 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український Ски-
талець. Йозефов, 1922. Ч.12. С.12; Ч.13. С.7-8 та ін.
6 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч.18. С.9.
7 Запорожець за Дунаєм // Український Скиталець. 
Йозефов, 1922. Ч.17. С.8-9.
8 Запорожець за Дунаєм // Український Скиталець. 
Йозефов, 1922. Ч.17. С.8.
9 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч.13. С.8.
10 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч.13. С.8.
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спільно з чеськими спортсменами з Яромєжа, 
відбулося 27 серпня 1922 р. Спортивні впра-
ви зібрали численну глядацьку аудиторію з 
числа інтернованих та дозволили членам сек-
ції зібрати 785 к.ч. на потреби секції1.

Майже в кожному числі «Українського 
скитальця» – в рубриці «З життя-буття в табо-
рі в Йозефові» – фігурувала інформація про 
допомогу таборянам, яка надавалась жер-
тводавцями. У 1922 р. інтернованому укра-
їнському вояцтву найактивніше допомагали 
Маніфестаційний і Допомоговий комітети (Фі-
ладельфія), товариство «Сокіл» (Нью-Йорк), 
відділ Ліги американських горожан україн-
ського походження  (Трентон), товариство 
«Народна поміч» і Українська жіноча громада 
(Нью-Йорк) та ін. Значні кошти надійшли й від 
приватних осіб з США і Канади (від С.Леміш-
ка, І.Прокіпчука, Д.Грицая, о.П.Каменецького, 
о.Г.Климовича, о.А.Сарматюка, А.Зазуляка, 
Д.Лазоренка, П.Войціховського та ін.). До цієї 
акції долучались й Військова канцелярія Дик-
татора ЗУНР у Відні, Центральний допомого-
вий комітет у Празі (ЧСР)2.

Фінансова допомога надходила й від 
Українського Червоного Хреста (Вінніпег), 
який, зокрема, передав у 1922 р. на потре-
би інтернованих вояків УГА 1247 $ (доларів 
США); «Січова організація Українців» (Чика-
го) – 698 $, «Товариство української моло-
ді» (Нью-Йорк) – 300 $, «Жіночий комітет» 
(Скрентон) – 274,80 $, «Січова організація» 
(Клівленд) – 255 $, а також інші українські 
організації (у т.ч.: товариство «Січ» (Філа-
дельфія), «Український Народний Комітет» 
(Манчестер), «Український Народний Союз» 
(Джерсі-Сіті), «Український Комітет несення 
помочі Рідному Краєві в Бруклині», «Україн-
ське емігрантське бюро» (Нью-Йорк), редак-
ції українських газет «Свобода» і «Америка» 
(відповідно – Джерсі-сіті та Філадельфія), 
«Горожанський комітет» (Скрентон), «Жіноче 

1 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч.18. С.9.
2 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч. 13. С. 7; Ч. 14. С. 8; 
Ч. 15. С. 8; Касовий звіт «Самопомочі» допомогової 
централі для частин Української Галицької Армії // 
Український Скиталець. Йозефов, 1922. Ч. 16. С. 16; 
Ч. 17. С. 15; Ч. 18. С. 15; Ч. 19. С. 33 та ін.

Товариство» (Нью-Йорк), сотенні відділи січо-
вих організацій, окремі особи (Теодор Пізнак, 
О. М. Залітач, оо. Іван Остап, Григорій Климо-
вич та ін.)3.

Загалом же упродовж 1922 р. українцями 
Америки було надіслано пожертв на загальну 
суму 418626 к.ч. (у т.ч.: на допомогу емігран-
там у ЧСР – 277654 к.ч., «жертви на допомогу 
для Галичини» склали 46773 к.ч., для «Това-
риства прихильників освіти у Відні» надійшло 
39590 к.ч., а також менші суми надходили для 
«Комітету помочі жертвам війни у Відні», для 
Українського Вільного Університету в Празі та 
на інші благодійні цілі. З цієї суми за призна-
ченням було перераховано – 382124 к.ч., а 
також ще 25 $ (посилки на приватні адреси) і 
16,10 ліврів (для Київської академії наук)4.

Моральну й матеріальну допомогу ін-
тернованому вояцтву в ЧСР надавали й ок-
ремі українські церковні діячі. Так, зокрема, 
14 серпня 1922 р. табір відвідав єпископ 
Луцький о. д-р О.Боцяк, який наступного дня 
відправив на площі Службу Божу і звернувся 
до вояцтва з проповіддю, що була надруко-
вана на шпальтах «Українського Скитальця»5.

У свою чергу інтерноване вояцтво УГА 
завжди брало активну участь у всіх високопа-
тріотичних благодійних акціях, покликаних ма-
теріально підтримати діяльність українських 
установ у Східній Галичині та Наддніпрян-
ській Україні. Так, зокрема, у серпні 1922 р. на 
заклик «Краєвого комітету допомоги голод-
ній Україні» у Львові вояки УГА провели збір 
коштів, зібравши загалом 34006,29 к.ч.6 Збір 
коштів тривав і пізніше, зокрема, тільки два 
робітничі відділи УГА (в Ліберці та Берегово-
му) наприкінці 1922 р. зібрали на потреби го-
лодуючих відповідно 562 і 650 к.ч.7

3 Зіставлення рахунків за час від 1. січня до 31. грудня 
1922. // Український Скиталець. Відень, 1923. 15 лип-
ня. Ч. 14(36). С. 24-26.
4 Зіставлення рахунків за час від 1. січня до 31. грудня 
1922. // Український Скиталець. Відень, 1923. 15 лип-
ня. Ч. 14(36). С. 23-24.
5 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч. 18. С. 8.
6 Допомога голодній Україні // Український Скиталець. 
Відень, 1922. Ч.19. С.29-31.
7 Український Скиталець. Відень, 1923. Ч. 1(23). 
С. 60–61; Ч. 6(28). С. 41.
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Потреба захистити інтереси жінок, які ра-
зом з дітьми найбільше потерпали від таборо-
вих умов життя, обумовило заснування у бе-
резні 1922 р. в Йозефові  й «Жіночої самопомо-
чі» (голова – Олена Січинська-Левицька), яка 
провадила свою діяльність у тісному контакті 
з «Комітетом українських жінок» у Празі1. Зав-
дяки допомозі з боку «Комітету» в таборі було 
організоване виготовлення українських виши-
ванок, які потім реалізовувалися у ЧСР та поза 
її межами, що давало можливість заробити 
хоча б невеликі кошти на потреби українського 
жіноцтва в Йозефові – про що також повідом-
лялось на шпальтах «Українського скитальця»2.

Отже, навіть побіжне ознайомлення з ма-
теріалами журналу «Український скиталець» 
дає підстави стверджувати, що вони являють 
собою першокласний джерельний матеріал, 
використання якого дозволяє реконструюва-
ти основні прояви таборового повсякдення 
інтернованих вояків-українців у Йозефові. 

1 Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця 
української еміґрації між двома Світовими війнами. 
Прага, 1942. Ч. І. С. 61, 66.
2 З життя-буття в таборі в Йозефові // Український 
Скиталець. Йозефов, 1922. Ч. 13. С. 9.

На його шпальтах залишилися зафіксовани-
ми найголовніші прояви активізму вояків-у-
країнців та результати діяльності створених 
ними таборових національно-просвітницьких 
та культурно-мистецьких організацій. Жур-
нал регулярно інформував про досягнення 
українських таборових організацій на просвіт-
ницькій ниві, уміщував рецензії на театральні 
вистави та концерти, публікував інформацію 
про благодійні акції таборян тощо. 

Дуже успішно часопис виконував й місію 
сполучника між таборовими організаціями та 
тими вояками, які працювали в складі робіт-
ничих команд у різних місцевостях Чехосло-
ваччини. Для інтернованих надзвичайно важ-
ливим було те, що часопис завжди звертався 
до них із словом підтримки та розради, вселя-
ючи в души таборян надію на повернення до-
дому, виковуючи в них віру в державне само-
ствердження України та необхідність її зброй-
ного захисту. Відтак «Український скиталець» 
став справжнім літописцем історії української 
громади табору Йозефов, в його матеріалах 
наочно закарбувався процес духовного само-
ствердження вояків-українців.
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Усталена серед науковців стратегія біо-
графічних досліджень передбачає взаємо-
зв’язок трьох пошукових напрямів: гумані-
зацію біографії, акцент на загальнолюдські 
моральні категорії щодо особистості героя; 
міждисциплінарне поле біографічного жан-
ру; орієнтацію на плюралізм у підходах щодо 
оцінних міркувань. Утім «культурний/культу-
рологічний поворот» у гуманітаристиці в по-
єднанні з «антропологічним» суттєво розши-
рив сферу взаємовідносин та взаємовпливів 
дуету «особистість – епоха».1 Нині дослідни-
ки наголошують, що біографічний текст по-
винен містити елемент художності, інтимного 
проникнення автора в особистість героя на 
основі поєднання раціонального та інтуїтив-
ного пізнання; відносини між автором та «ге-
роєм» із «суб’єкт-об’єктних» трансформують-
ся в «суб’єкт-суб’єктні».2

1 Попова Т. Н. Жизнеописание ученого-историка на 
перекрестке историографических традиций. Теория. 
Методология. Практика. Одесса: Бондаренко М. А., 
2017. С. 59.
2 Хубач В. Биография и автобиография: проблема 
источника и изложения. Москва: Наука, 1970. 123 с.

Новітня література, присвячена життю 
і діяльності М. І. Пирогова, досить значна. 
Серед загального масиву видань виокрем-
люємо кілька напрямів вивчення дослідни-
ка, зумовлених сферами основними його 
напрацювань. Автори розглядають постать 
М. І. Пирогова в контексті історії медицини 
(хірургії та анатомії)3, історії медичної освіти і 
підготовки лікарів4, історії освіти і виховання5, 

3 Uvarkina, O.V., Bieliaieva, O.M., Skrypnykov, P.M., 
Lysanets. Y.V., Shylkina, L.M., Khmil, T.A. (2020). 
The scientific and pedagogical heritage of doctor N.I. 
Pirogov. Wiadomości Lekarskie. 73(7), 1561-1566. DOI: 
10.36740/WLek202007145.
4 Ничкало Н. Микола Іванович Пирогов видатний 
вчений – лікар і педагог. In the direction to Catholic 
pedagogy. 2008. № 1. С. 267-280. http://lib.iitta.gov.ua/
id/eprint/711204 (дата звернення: 14.08.2021).
5 Білявський О. І., Холодкова О. Л. Микола Іванович 
Пирогов в Одесі. Інтегративна антропологія. 2009. 
№ 3. С. 57-63; Гамалія В. Освітня та педагогічна ді-
яльність М. І. Пирогова в Україні (до 200-річчя з дня 
народження). Наука та наукознавство. 2010. № 2. 
С. 127-128; Міхно О. Діяльність Миколи Пирогова на 
посаді попечителя Київського навчального округу (до 
200-річчя від дня народження). Шлях освіти. 2010. 
№ 4. С. 32-37.
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історії педагогічної думки1. Зазвичай їхні твер-
дження акцентують на новаторських пошуках 
Пирогова в медицині, педагогіці та організації 
освіти, репрезентують ученого як «просвітни-
ка нового типу», будителя громадської думки 
епохи Великих реформ. Разом із тим авто-
рам не завжди вдається відійти від сумарної 
описовості діянь і здобутків М.І.Пирогова, 
глибинно зануритися в спонукальні мотиви і 
чинники, аксіологію власних рішень, осмис-
лити його авторитетність і водночас незруч-
ність у тогочасній суспільній системі. Окремі 
дослідники декларують наміри «олюднити» 
вивчення персоналії видатного медика і пе-
дагога, звертаються до вивчення його осо-
бових джерела. Утім констатація загальної 
антропоцентричної стратегії науковців, на 
жаль, не корелюється з належною ґрунтов-
ністю розроблення емпіричного матеріалу й 
аналітичністю прикінцевих висновків щодо 
особи Пирогова.2 У цьому контексті відзначи-
мо реалізовану авторкою спробу студіювання 
одного з векторів діяльності видатного діяча 
ХІХ ст. М. І. Пирогова, зокрема його досвід 
освітнього адміністратора – попечителя Київ-
ського навчального округу крізь призму соціо-
культурних і психоісторичних студій.3

Задекларований темою розділу намір 
осмислити / реконструювати персоналію видат-
ного лікаря-хірурга, вченого-анатома, природо-
дослідника-експериментатора і педагога-нова-
тора М. І. Пирогова крізь призму історичної ан-
тропології спонукає до заглиблення в контекст 

1 Артемова Л.В. Історія педагогіки України. Київ: Ли-
бідь, 2006. 421 с.; Бабушкина Е.М. Педагогические 
взгляды Н.И. Пирогова: автореф. дис…канд. пед. наук: 
13.00.01. Санкт-Петербург, 2007. 20 с.; Бондар Л. С. 
Науково-педагогічна діяльність М. І. Пирогова. Мико-
ла Іванович Пирогов – видатний хірург, педагог і гро-
мадський діяч: (до 200- річчя від дня народження): 
біобібліографічний покажчик / НАПН України, Держ. 
наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського; упо-
ряд.: Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А., Пєєва С. П. 
Київ: Педагогічна думка, 2011. С. 6-9.
2 Bieliaieva, O.M., Skrypnikova, T.P., Lysanets, Y.V., 
Morokhovets, H. Yu., Slipchenko, L. B., Efendiieva, S. 
M. (2021) Nikolai Іvanovich Рirogov – amicus humani 
generis. Wiadomości Lekarskie. 74(2), 362-366. 
DOI:10.36740/WLek202102134
3 Див. дет. Драч О.О. «Докорінна реорганізація…»: 
попечитель П.І. Пирогов (1858 – 1861) і заходи вдо-
сконалення фаховості вчителів Київського навчаль-
ного округу // Київські історичні студії. 2021. 2(13).

його епохи задля розуміння / пояснення умов, 
чинників і мотивів формування власного «Я». 
Зауважимо щодо обмеженості хронології роз-
гляду особистості Миколи Пирогова від народ-
ження (1810) до завершення навчання на ме-
дичному факультеті Московського університету 
(1828). У фокусі дослідницької уваги будуть 
дитячі і юнацькі роки М. І. Пирогова, проведені 
під наглядом родини і територіально локалізо-
вані м. Москва. Вважаємо, що саме такий підхід 
уможливить знаходження причин мотиваційних 
моделей у ранніх подіях життя нашого героя та 
їхнє реструктурування в дорослому житті.

Джерельною основою для інтерпрета-
ції / розуміння умов і обставин формування 
особистості М. І. Пирогова будуть його що-
денникові записи, зроблені ним наприкінці 
життя, де наявні значні фрагменти власних 
спогадів про родину, дитячі та юнацькі роки, 
освітні етапи.4 Зрозуміло, що в уважного чи-
тача цих рядків постає питання: чому нас ці-
кавить передусім саме дитинство Пирогова? 
Спробуємо пояснити такий підхід.

Інтимізація внутрішнього світу індивіда доби 
Просвітництва декларується усвідомленням 
своєї відособленості і самотності, виходячи з іс-
нування його внутрішнього «Я». Відтоді форму-
ються уявлення про дитинство як про найважли-
віший період, коли відбувається «закладка фун-
даменту» такого «Я». Від XIX ст. автобіографічні 
тексти все більше виокремлюють дитинство, в 
якому прагнуть віднайти риси майбутньої осо-
бистості. У новітню добу, завдяки одкровенням 
Фрейда, таке уявлення про дитинство стало 
непорушною істиною для психологів, педагогів, 
філософів і дбайливих батьків, які прагнуть того, 
щоб їхня дитина виросла щасливою людиною. 
Нове ставлення до дитинства стало результа-
том глибоких, безпрецедентних у європейській 
історії змін не лише в економічному, соціально-
му та культурному житті суспільства, а й у його 
свідомості, зокрема переосмисленні таких фун-
даментальних понять, як «людина», «особи-
стість», «життя», «смерть».5

4 Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого вра-
ча / сост. А.Д. Тюриков. Иваново, 2008. 427 с.
5 Зарецкий Ю. Детство в западноевропейских ав-
тобиографиях: от Средних веков к Новому вре-
мени [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://magazines.gorky.media/nz/2008/2/detstvo-v-
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Оповідям про дитинство науковці нада-
ють особливої уваги для осмислення про-
блем освіти і виховання дітей у суспільстві, 
вагомо актуалізованих добою Просвітництва. 
Власне ідея Просвітництва як провідна для 
майбутнього процвітання людства, що запа-
нувала серед інтелектуальної еліти XVIII ст., 
формувала у суспільній свідомості відповід-
не ставлення до освіти. Педагогічні проєкти і 
твори про виховання набувають значної попу-
лярності і поширення серед культурної публі-
ки, що корелюється із загальними засадами 
тогочасної освітньої політики європейських 
монархів. Таким була загальна духовна ат-
мосфера в Європі і Російській імперії на час 
появи на світ М. І. Пирогова.

1. ДИТЯЧІ РОКИ

Майбутній відомий лікар-хірург і педагог 
народився 13 (25) листопада 1810 р. у Москві 
й був тринадцятою дитиною. 

Дитинство, або період молодшого дитин-
ства, який завершується між 5 – 7 роками, 
зазвичай згадують як найщасливіший, безтур-
ботний час життя. Вважали, що в цьому віці 
дитина – істота нерозумна і безгрішна, їй усе 
дозволяли та пестили. Опікувалися чадами 
переважно жінки: матері, бабусі, сестри, нянь-
ки чи гувернантки.  Їхня любов і ласки, часту-
вання ласощами, «потурання» вихованцям в 
усьому лишаються солодкими спогадами для 
останніх на все життя і водночас у літературі 
піддаються критиці як «непедагогічні». Бажан-
ня знову «із задоволенням» пригадати ранні 
роки життя, «невинні» та «дорогоцінні», окрес-
люють ставлення до дитинства як до певної 
золотої пори, про що зазначають дослідники 
антропології дитинства ХVІІІ – ХІХ ст.1 Подіб-
ний сценарій дитинства відображено в автобі-
ографічних матеріалах М. І. Пирогова.

Дитячі роки маленького Миколи минали в 
колі люблячої сім’ї у власному будинку в Мо-
скві. Перші спогади, що назавжди врізалися в 
zapadnoevropejskih-avtobiografiyah-ot-srednih-vekov-
k-novomu-vremeni.html#_ftn31
1 Кошелева О.Е. «Свое детство» в Древней Руси и в 
России эпохи Просвещения (XVI – XVIII вв.). М.: Изд-
во УРАО, 2000. С. 22.

пам’ять хлоп’яти і пронесені скрізь усе життя, 
розкривають атмосферу добробуту родини і 
турботи про нащадків: біляча ковдрочка; улю-
блена кішка Машка, без якої він не засинав; 
білі троянди вранці біля дитячого ліжечка, за-
вчасно принесені нянькою.2 

Батько, Іван Іванович Пирогов, служив 
скарбником в московському провіантському 
депо і мав чин майора. Чин і авторитет умі-
лого рахівника, якому довіряли вести приват-
ні справи, давали отцю гарний дохід, отже і 
можливість вести панське життя. Родина мала 
ошатний будинок із доглянутим садом і квітни-
ком, власний екіпаж, полюбляла гостинність. 

І. І. Пирогов був відмінний сім’янин, вони 
з дружиною гаряче любили нащадків. Батьки 
народили чотирнадцять дітей, з яких до до-
рослого віку дожили двоє синів і троє доньок3. 
Микола був наймолодшим, оскільки остання 
дитина померла незабаром після народжен-
ня. Маленьким хлопчиком він пристрасно лю-
бив матір, милувався нею, вважаючи красу-
нею, із жаром цілував її тонкі руки, якими вона 
плела панчохи для них. Сестри були набагато 
старші за нього і ставилися до меншого брата 
також з великою любов’ю. Старший брат був 
на службі, середній, трьома-чотирма роками 
старший за Миколая, жив з ним у згоді.

«Дитинство моє до 13–14 років лишило 
найприємніші спогади; було веселе і при-
вільне»4. За його власним описом, він був 
жвавий і тямущий хлопчик, не великий пу-
стун, оскільки не пам’ятав серйозних пока-
рань за витівки. Узагалі, ні вдома, ні в школі 
не був жодного разу битий. 

На все життя Микола Іванович зберіг при-
хильність до своєї старої няньки, прикметної 
для нього особи. Солдатська вдова з кріпаків, 
замолоду втративши чоловіка, була найнята 
в їхній сім’ю і понад 30 років лишалася до-
машньою людиною: горювала і раділа разом 
із своєю новою родиною. Сутність цієї жінки 
була просякнута любов’ю до дітей, нею ви-
няньчених. Виховна метода няньки нащад-
ків розкриває віковічні народно-педагогічні 

2 Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого вра-
ча / сост. А.Д. Тюриков. Иваново, 2008. С. 90.
3 Пирогов Н.И. Вопросы жизни… С. 92.
4 Там само.
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традиції, освячені православ’ям. Жодного 
лайливого слова, тільки пестливо та ласкаво 
зупиняла вона дитячу впертість і пустощі. Мо-
раль дитячої доглядачки була найпростіша і 
зворушлива, оскільки виходила з люблячої 
душі. «Бог не велить так робити, не роби цьо-
го, грішно!» – і нічого зайвого.1 

Початково Микола освоював навчальні 
ази самотужки, під наглядом матері і сестер. 
Такий спосіб навчання вельми імпонував мо-
лодшому улюбленцю. Він легко, майже гра-
ючись, навчився читати, опісля того читання 
дитячих книг було для хлопчика справжньою 
насолодою. На схилі літ згадував Микола Іва-
нович з яким захопленням у дитинстві чекав 
на книги від батька в подарунок. Усі читанки 
допитливий син перечитував кілька разів, із 
великим задоволенням, ніби лакітки. Утім, 
найбільше враження на нього справила по-
дарована батьком на новий рік книжка «Дитя-
че читання» М.М.Карамзіна, котру сивочолий 
Пирогов визнав кращим у житті дарунком2. 
Значущий вплив дитячої літератури на розви-
ток уяви Миколи підтверджує міцна фіксація в 
пам’яті зображень тварин, рослин і різних наці-
ональних типів із прочитаних книг, художні об-
рази яких ствердилися на все життя. Загалом 
потяг до читання, формований у дитячому віці, 
компенсував недоліки освіти, а знання інозем-
них мов уможливлювало долучення вихован-
ців(-ок) до надбань європейської літератури. 

Охота до знання виявилася вже в молод-
шому віці: близько шести років Микола само-
стійно оволодів російською абеткою. Полег-
шувала справу хлопчику актуальна на той 
час її форма наочності мілітарної тематики: 
букви в алфавітному порядку були зобра-
жені на картах, кожна з яких представляла 
карикатури на переможеним Наполеоном і 
французькою армією. Такий неординарний 
спосіб самоосвоєння грамоти розвинув у 
хлопця схильність до посміху і властивість 
примічати в людях кумедний бік, а також 
сформував шану до батьківщини разом із 
гидливістю до національного вихваляння 
і шовінізму. Навчаючись на чужині, із 17 до 
30 років, М. І. Пирогов не втратив любові до 

1 Пирогов Н.И. Вопросы жизни... С. 166.
2 Пирогов Н.И. Вопросы жизни… С. 94.

рідної держави, що, за його зізнанням, легко 
було можливим, адже «жилося тоді на бать-
ківщині не дуже весело і не так вільно, якби 
хотілося в 20 років»3.

Вихований у побожній сім’ї, де батько і 
мати проводили години за молитвами, чита-
ючи по Требнику, Псалтирю, Часослову ви-
значені молитви, псалми, акафісти і канони, 
не пропускаючи утрені, всеношні й обідні в 
святкові дні, своїх нащадків так само з малеч-
ку привчали строго слідувати православній 
традиції. У поважному віці Микола Іванович 
пам’ятав, як його в малого напівсонного, за-
спаного, одягали і водили до заутрені; постів 
в родині дотримувалися суворо, а святвечо-
ри, Чистий понеділок і Велика П’ятниця були 
днями, в які навіть подумати про що-небудь 
не дуже пісне вважали гріхом.4 Пирогови слі-
дувала усталеним релігійним традиціям, що 
включало й особисте відвідання православ-
них святинь, задля чого вони з нащадками 
їздили до Троїце-Сергієвої лаври.

Вправляючись щодня в читанні Часосло-
ва, Микола знав напам’ять багато молитов і 
псалмів, не замислюючись над їхнім змістом. 
Заучування дітьми малозрозумілих їм текстів 
церковнослов’янською, латиною практикува-
ли здавна. Така навчальна метода базува-
лася на високій здатності малечі до запам’я-
товування, осмислення ж завчених текстів 
відбувалося протягом дорослішання. Дитина 
мала розуміти лише, що в тексті є сакраль-
ний зміст, котрий з часом їй відкриється. Як 
окреслюють дослідники дитинства, система 
опанування незрозумілих текстів була тяж-
кою для малечі загалом, якщо ж таке навчан-
ня дорослі супроводжували покараннями, то 
це був перший травмуючий особистий досвід, 
що затьмарював образ щасливого дитинства 
та в’їдався в мозок назавжди.5 У родині Пиро-
гових панував дух Никонівського старообряд-
ництва, за яким слова молитов і Євангелія, 
почуті в церкві, самі по собі були святими і 
сповненими благодаті Святого Духа; великим 
гріхом вважали їх переклад чи заміни іншими. 
Під час навчання в пансіоні Микола заучував 

3 Пирогов Н. И. Вопросы жизни... С. 91.
4 Пирогов Н. И. Вопросы жизни...С. 122.
5 Кошелева О. Е. «Свое детство»... С. 33.
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напам’ять заповіді, символ віри, «Отче наш», 
катехізис, водночас коментарі законовчителя 
до релігійних текстів сприймав як несуттєві. 

Загалом релігійні переконання М.І. Пи-
рогова пройшли кілька етапів, кожен з яких 
відповідав певним віковим періодам, зумов-
леним моральними і життєвими трансформа-
ціями. Прикметно, що до чотирнадцяти років 
(до вступу в університет) юнак взагалі не чув 
нічого вільнодумного.

Дозвілля хлопчика минало між іграми в 
саду в кеглі, в гачки і кільця, спостереженням 
за квіттям. Полюбляв Микола збирати і суши-
ти квіти, розглядати зображення тварин і рос-
лин, а також малюнки історичного змісту, осо-
бливо з війни 1812 року, що були тоді на часі. 
Синівські інтереси та зацікавлення формува-
ло і коло знайомих родини Пирогових. Серед 
них був А.М. Клаус – знаний у Москві віспар 
і оригінальна особистість. Найбільше хлоп-
ця цікавив маленький мікроскоп, що завжди 
був у кишені щепія. Останній відкривав чорну 
скриньку, виймав крихітний, блискучий інстру-
мент, брав пелюстку кімнатної рослини, від-
діляв голкою і клав на скельце. Вищезазна-
чена процедура, в якій все відбувалося тихо, 
чинно, акуратно, у візії допитливого Миколи 
асоціювалася зі священнодійством. Із завми-
ранням серця юний глядач спостерігав за ма-
ніпуляціями А.М. Клауса, чекаючи від нього 
запрошення поглянути в мікроскоп.

З підліткових ігор і забав Пирогова 
виокремлюються дві головні, тематика яких 
накреслена дитинством. Одна з них – гра у 
війну – стала для Миколи улюбленою в школі, 
серед однолітків. Він згадував оплески і по-
хвалу старших учнів за його хоробрість. Друга 
забава Миколи, яку в родині Пирогових нази-
вали «грою в лікаря», по суті визначила май-
бутнє її головного учасника.1 Враження від 
щасливого виліковування його брата так за-
пало в душу Миколі, що він почав моделюва-
ти поведінку і маніпуляції лікаря на домашніх. 
Часте повторення гри і задоволення її гляда-
чів – членів родини – стало дієвою мотива-
цією для підлітка щодо вдосконалення своєї 
ролі доктора, коли останній не лише оглядав 
хворих, а й ставив діагноз, виписував за сто-
1 Пирогов Н.И. Вопросы жизни...С. 110.

лом рецепти і пояснював, як слід приймати 
ліки. Ефектний тріумф головного актора до-
машнього дійства в ролі лікаря розвинув у 
виконавця – Миколи Пирогова глибоку повагу 
до медицини, а згодом – до науки.

Утім «золота доба» дитинства зазвичай 
завершувалася з початком серйозного навчан-
ня і виховання, коли хлопчики переходили під 
владу і піклування чоловіків – батька чи роди-
чів чоловічої статі, вчителів і дядьків. З жіночих 
покоїв дитину переселяли до чоловічих. Відто-
ді хлопчаків починали суворо карати, повністю 
підпорядковуючи волі вихователів.2 Безпереч-
но такий різкий перехід з одного стану в другий 
досить болісно сприймали нащадки. Разом із 
тим в автобіографічних матеріалах Пирогова 
відсутні будь-які згадки про трансформацію 
ставлення до нього з початком «чоловічого» 
виховання, коли материнські «пестощі» мала 
заступити батьківська суворість. 

Освіта стала престижною цінністю у су-
спільстві доби Просвітництва. Малоосвічені 
особи опинялися на становищі другорядних, з 
огляду на що не навчати панську дитину було 
неможливо. Водночас специфіка освітнього се-
редовища Російської імперської початку ХІХ ст. 
зумовлена відсутністю вчителів-професіоналів 
і незначною кількістю навчальних закладів, що 
створювало батькам чималі труднощі при ви-
рішенні питань освіти їхніх нащадків. Родителі 
докладали багато особистих зусиль і коштів, ко-
трі вишукували навіть у складному фінансово-
му становищі, оскільки освітня підготовка дітей 
стала обов’язковим атрибутом високого сус-
пільного становища і культурного товариства. 

За таких загальних умов суттєвим по-
легшенням для Пирогових при вирішенні 
завдань навчально-професійної підготовки 
нащадків було проживання в Москві, де з 
1755 р. функціонував перший університет 
держави, що став осередком просвітництва 
нового типу, навколо якого відбувалося 
формування прозахідного освітньо-вихов-
ного середовища та його інституцій.

Прийняття рішення про навчання нащад-
ка під керівництвом учителів ставало визна-
чальним для його подальшої долі. Пирогови 
обміркували думку про освітню підготовку 
2 Кошелева О.Е. «Свое детство»…С. 40.
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найменшого сина на його дев’ятому році за-
для чого запросили приватного вчителя, за-
няття з яким включали освоєння російської 
мови. За півстоліття Пирогов вельми позитив-
но оцінив таке батьківське рішення, ухвалене 
в умовах тотального захоплення російських 
елітарних груп усім іноземним, насамперед у 
столицях – Санкт-Петербурзі і Москві (саме в 
останній він народився і навчався).1 Під керів-
ництвом свого першого домашнього вчителя, 
студента університету, Микола оволодів осно-
вами російської граматики, красномовства, аза-
ми латини. Другим педагогом-репетитором був 
студент Московської медико-хірургічної акаде-
мії, котрий поглибив знання учня з латинської 
мови. Не обійшлося і без учителя французької 
мови, оволодіння якою з дитинства ставало пе-
репусткою до світського товариства того часу.

Граматика латинської і французької мови 
не викликали особливого інтересу в учня Пи-
рогова. Водночас розбір частин мови з росій-
ської граматики був цікавим, і Микола просид-
жував над ним охоче цілі години. Безперечно, 
на думку колишнього вихованця, головну роль 
відіграла особистість педагогів, оскільки свого 
вчителя російської мови (студента на підробіт-
ках) він згадував і на схилі літ, а інших забув.

До дванадцяти років в умовах домаш-
ньої підготовки Микола освоював переважно 
лише те, що було для нього цікавим. Спеці-
ально формуванню уважливості хлопчика 
не приділили належної увагу, що через роки 
Пирогов визнав суттєвою прогалиною влас-
ної початкової освіти. До того ж у подальших 
освітніх інституціях – пансіоні й університеті 
на розвиток цієї здатності також не зважали. 
Наслідком стала ситуація, що від природи до-
питливий і схильний до праці учень багато в 
чому лишився невігласом і не набув знань, які 
згодом виявилися вкрай необхідні.2 Критич-
ний підхід Пирогова до здобутої ним домаш-
ньої освіти зумовив його системну рефлексію 
щодо напрямів удосконалення навчально-ви-
ховних інституцій різного рівня – від родини 
до університету, а також сформульовані про-
дуктивні педагогічні настанови, більшість з 
яких актуальні донині.

1 Пирогов Н.И. Вопросы жизни... С. 105.
2 Пирогов Н.И. Вопросы жизни... С. 108.

2. У ПРИВАТНОМУ ПАНСІОНІ

Освітня підготовка більшості нащадків при-
вілейованих станів і заможних прошарків на 
межі XVIII – ХІХ ст. обмежувалася курсом за-
нять під керівництвом домашніх учителів. Утім, 
за бажанням батьків сини поглиблювали освіту 
в державних закладах чи за кордоном. Від’їзд 
із дому на навчання знаменував рубіжний етап 
у житті дитини, що розмежовував безтурботне 
домашнє дитинство від початку самотнього хо-
діння по муках пізнання вчених премудростей.

Батькам М. Пирогова, зокрема матері, 
властиві були гендерно зумовлені уявлення 
про цілі освіти. Остання вважала освіченість 
украй необхідною для синів і шкідливою для 
дочок. Хлопчики мали бути освіченіші за сво-
го батька, дівчатка – навпаки, освітою не по-
винні були перевершити матір. Патріархатна 
освітня стратегія родини була втілена в пріо-
ритетному навчанні синів, задля чого батьки 
не шкодували коштів, на той час уже обме-
жених. Микола і його брат здобували освіту 
в приватних школах Москви, що забирало з 
сім’ї силу грошей.

5 лютого 1822 року Миколу Пирогова від-
дали до приватного пансіону В.С. Кряжева3, 
розташованого недалеко від їхнього будинку, 
гарно назовні йому знайомого. Він був прийня-
тий до закладу одинадцяти-дванадцяти років, 
маючи хорошу початкову підготовку: умів чи-
тати, писати, рахувати і дещо перекладати з 
латинської та французької мови. Учень «був 
жвавий, неледачий і охочий до науки хлоп-
чик»4. Він був напівпансіонером: лише обідав 
у пансіоні, а проживав удома з батьками. 

Навчальний заклад мав значний автори-
тет у Москві, в ньому здобували освіту діти 
3 В. С. Кряжев (1771-?) – посідав чільне місце серед 
тогочасних московських педагогів. Він добре знав 
англійську, французьку та німецьку мови; 20-річ-
ним юнаком брав участь у видавництві часопису 
В. С.  Подшивалова «Читання для смаку, розуму і по-
чуттів» (1791–1793); уклав і видав кілька підручників 
з іноземних мов, комерційних наук; перекладав книги 
з природознавства. З 1803 р. служив викладачем, по-
тім директором Московського комерційного училища. 
У червні 1811 р. Кряжев відкрив у Москві приватний 
навчальний заклад з метою «надати батькам засоби 
виховати їхніх нащадків, щоб вони були здатними 
для державної служби».
4 Пирогов Н.И. Вопросы жизни... С. 110.
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родовитих дворян і багатих купців. Приватний 
пансіон В. С. Кряжева імпонував московському 
товариству ґрунтовною мовною підготовкою, 
оскільки його засновник не лише особисто на-
вчав вихованців нових мов, зокрема французь-
кої, німецької, англійської та італійської, а й ви-
дав власні підручники з них. За рік освітніх студій 
Микола уже досить вільно читав дитячі книжки 
французькою мовою. Навчання німецької мови 
йшло більш мляво, утім розумів загальний кон-
текст прочитаного.1 Утім ази німецької грамоти, 
здобуті в пансіоні, прислужилися юнаку в по-
дальших наукових студіях у Дерпті.

Спогади Пирогова оживлюють побут і зви-
чаї навчальних закладів, про які почасти ма-
ємо уявлення на основі нормативних джерел 
і відомчої документації. На думку колишнього 
вихованця, суттєво відставала шкільна підго-
товка з географії, що гальмувало поширення 
знань про землю серед молодих поколінь. Утім 
становище з викладанням географії не покра-
щилося в державі і за тридцять років, у чому 
Пирогов мав нагоду пересвідчитися, будучи 
попечителем Одеського навчального округу2.

Більш як півстоліття минуло, а М. І. Пиро-
гов гарно пам’ятав свій перший іспит у пансіоні 
Кряжева. З глибин спогадів виринали його уч-
нівське хвилювання при відповіді на поставлені 
питання; образ директора гімназії в спеціально 
приготованому глибокому кріслі, присутнього 
на іспиті; посмішку і підморгування пансіонно-
го наглядача; доткливі зауваження священика, 
вчителя Закону Божого, щодо занадто наочного 
викладу учнем сновидінь фараона. 

Докладно описав колишній вихованець 
і перелік покарань, застосовуваних до по-
рушників дисципліни в пансіоні В.С. Кряже-
ва: палі лінійкою по долонях, утім, у помірній 
кількості; стояння на колінах; залишення без 
одного блюда, рідше без усього обіду; зами-
кання («арешт») у класній кімнаті на час пере-
рви, коли решта учнів гуляли та розважалися 
в саду. Доцільність і оптимальність вживаних 

1 Пирогов Н.И. Вопросы жизни… С. 114.
2 Попечитель Одеського навчального округу (1856-
1858) М. І. Пирогов представив до Міністерства народ-
ної освіти записку про необхідність відкрити при уні-
верситетах кафедру географії, оскільки ця наука має 
«сполучати окремі галузі природознавства і бути ос-
новою для вивчення всесвітньої історії та статистики».

педагогом виховних заходів корелювалася з 
учнівськими уявленнями про власну провину, 
тому, як зауважив Пирогов, жодних нарікань 
на несправедливість або жорстокість у шко-
лярів вони не викликали. Принагідно згадав і 
власні витівки серед однокашників, які скучи-
ли чекати на вчителя в аудиторії, а саме стри-
бання на класному столі, під оплески вдячних 
глядачів, які сиділи по обидва боки столу. 
Застуканий на «гарячому» Микола споминав 
палі лінійкою і стояння на колінах без обіду, 
як покарання за проступки. На схилі літ, маю-
чи за плечима півстолітній науковий і освітній 
досвід, Микола Іванович оцінив В.С. Кряжева, 
як «чудового педагога свого часу». Енергій-
ний, але гуманний; він поров тільки два рази 
на рік, не більше двох учнів, котрі вирізнялися 
своєю схильністю до такого роду покарань.3 

Критично оцінюючи власну пансіонну 
підготовку, колишній вихованець зізнався, 
що так і не зміг оволодіти основами танцю-
вального мистецтва. Зауважимо, що набуття 
вміння танцювати було обов’язковою скла-
довою підготовки освіченої людини ХІХ ст. 
Підтвердженням важливості танцювальної 
вправності для соціальної реалізації особи, 
слугує ремарка Пирогова, «дякуючи Богові, 
це не зашкодило в житті»4. Більше того, заба-
ви і розваги Микола не розглядав як серйозні 
справи, чим пояснював власне невміння гра-
ти в шахи і карти (за винятком гри в мірош-
ники у студентські роки в сімействі Мойера в 
Дерпті). Він заприсягнув старшому брату ні-
коли не братися до карткових ігор, коли той 
відкрився молодшому, що саме карти згубили 
його життя. Протягом життя М. І. Пирогов до-
тримав обіцянки, даної братові.

Утім, спокійне життя родини Пирогових 
тривало недовго, клопоти слідували один за 
одним. Після пологів померла старша заміж-
ня сестра, за рік від кору помер син. Стар-
ший син щось накоїв на службі, не мав ща-
стя в картах, одружився без дозволу батька. 
Поглибились неприємності руйнуванням фі-
нансової стабільності і добробуту сім’ї. Голо-
ву родини І. І. Пирогова звинуватили в роз-
траті коштів через підступність комісіонера, 

3 Пирогов Н.И. Вопросы жизни... С. 112.
4 Пирогов Н.И. Вопросы жизни... С. 120.
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наслідком став опис маєтку з будинком і 
майна сім’ї для покриття заборгованості до 
скарбниці. Батько вийшов у відставку, за-
ймався приватними справами, але колишня 
енергія вже не поверталася. Повсякденними 
реаліями родини стало життя в борг, а в пер-
спективі – бідність.1

3. НА ШЛЯХУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

Турботливий родитель добре розумів 
катастрофічність ситуації, а тому поспішав 
направити на вірний освітньо-професійний 
шлях Миколу, який лишився наймолодшим 
сином. До того ж оплачувати пансіон Кряже-
ва стало не відповідно до їхніх статків. Отець 
звернувся за порадою до Єфрема Йосипови-
ча Мухіна, авторитетного лікаря, який допо-
міг видужати одному з синів, котрий сповняв 
обов’язки декана медичного факультету Мос-
ковського університету. Чому саме до нього? 
У візії родини Пирогових служитель Асклепія 
дійсно був посланцем небес; для Миколи – 
чарівником, котрий чудесно зцілив брата. 
Взагалі, як виявить плин подальших життєвих 
подій, роль Є. Й. Мухіна стала визначальною 
в житті М. І. Пирогова. Спочатку в останнього 
пробудилося бажання наслідувати вправно-
го доктора (грати в лікаря з домашніми), по-
тім професор доладно порадив відправити 
14-річного сина прямо в університет, по за-
вершенню університетських студій у Москві – 
запросив вступити до професорського інсти-
туту в Дерпті.

Наголосимо, що початково дворянство 
не поспішало віддавати нащадків до Москов-
ського університету, оскільки заклад готував 
до цивільної, а не військової служби. Здобу-
вали освіту в університеті незаможні дворя-
ни, котрим складно було надати дітям хорошу 
домашню освіту. 

Певний час як і в Європі доби Середньо-
віччя вища освіта не була відокремлена від 
середньої, і хоча при університеті створюва-
лися гімназії і шляхетний пансіон, але навіть 
на початку ХІХ ст. доводилося майже «запро-

1 Пирогов Н.И. Вопросы жизни... С. 121.

шувати» до університету.2 Задля більш дієво-
го наповнення університетів вихованцями на 
початку ХІХ ст. держава вжила низки заходів. 
Зокрема, імператорський указ від 6 серпня 
1809 р. чітко визначив, що жоден чиновник 
не мав права на здобуття чину VIII і V класів 
без пред’явлення атестата про скінчення уні-
верситету або свідоцтва про складання спе-
ціального іспиту при закладі. Окрім прагнення 
до знань університет для різночинців набував 
привабливості тим, що успішне завершення 
навчального курсу давало право на особисте 
дворянство, а після захисту докторської дис-
ертації – спадкове дворянство.

Вік вступників до університету в статуті 
не було визначено. Загальновідомим є при-
клад О. С. Грибоєдова, зарахованого до Мос-
ковського університету в 11-річному віці, що 
за два роки здобув ступінь кандидата сло-
весності.3 Приміром, І. М. Долгорукий, батько 
якого мріяв про до дипломатичну службу для 
сина, вступив до Московського університету 
13 років. Забезпечила зарахування гарна до-
машня підготовка і знання латинської мови, 
якою викладали в закладі. Юному студенту 
допомагав у навчанні його домашній учи-
тель, а також продовжували навчання окре-
мим предметам удома.4

Ранній вік вступників до університету з 
дворянських дітей обумовлений прагненням 
батьків гарантувати своїм нащадкам вда-
ле просування по службі згідно з панівною 
традицією другої половини ХVIII ст. щодо 
формального зарахування дітей дворян на 
військову і цивільну службу. Нерозмежова-
ність вищої і середньої освіти та нерозви-
неність гімназійної мережі сприяли тому, що 
перевагу надавали університету як вищому 
навчальному закладу. Лише 29 січня 1820 р. 
спеціальним розпорядженням Міністерства 
народної освіти «Про правила допущення до 
слухання університетських лекцій» було ви-
значено, що «ніхто не має бути прийнятим 
у студенти молодше 17 років, за винятком 
2 Петров Ф.А. Формирование системы университет-
ского образования в России. Т.1.: Российские уни-
верситеты и Устав 1804 г. / Пред. В.А. Садовничего. 
Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2002. С. 131.
3 Там само. С. 271.
4 Кошелева О.Е. «Свое детство»… С. 34.
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особливо поважних випадків».1 Тим не менш 
і після цього вступали до закладу більш ран-
ньому віці. Класичний приклад – М.І. Пиро-
гов, якому на час подання заяви про вступ не 
виповнилося ще 14 років.

Слідуючи путящій пораді, І.І. Пирогов не-
гайно забрав сина з пансіону і почав готувати 
до вступу в університет, найнявши за реко-
мендацією секретаря правління закладу сту-
дента медицини випускного курсу. На цьому 
грайливе отроцтво з шкільними товаришами 
для Миколи скінчилося. Він по-дитячому радів 
підготовці до університету, оскільки сприймав 
це як етап старшання, що вивищував його над 
однолітками, в очах яких відтоді проглядав по-
таємну заздрість до себе. Готувався Микола 
старанно під наглядом студента-медика, який 
спеціально проживав у їхній родині. Абітурієнт 
з насолодою оглядав медичні книжки свого 
репетитора, зокрема старовинну анатомію з 
картинками, терапію з рецептами. На схилі літ 
пам’ятав Микола Іванович, як тріпотіло його 
серце, коли розбирав принесений студентом 
каталог університетських лекцій.

Нарешті, настав час вступного іспиту. 
Батько відвіз сина до Московського універ-
ситету. Випробування у сприйнятті підлітка 
символізувало «освітню ініціацію», тому він 
приміряв на себе роль солдата у вирішально-
му бою, здолав власні хвилювання і впевне-
но демонстрував власні знання членам при-
ймальної комісії. Екзамен Микола Пирогов 
успішно витримав. Прийом до університету 
його молодшого 14-річного нащадка батько 
визнав Божим благословенням і вони відразу 
справили подячний молебень з колінопрекло-
нінням у каплиці Іверської Божої Матері. По-
тім Пирогови заїхали в кондитерську Педотті, 
де отець частував новоспеченого студента 
шоколадом і солодкими пиріжками2. 

Наголосимо, що недостача вчених, педа-
гогів, лікарів, освічених чиновників, а також 
прагнення ширше залучити до навчання в 
університеті дворянську молодь зумовлю-
вало попервах відносну легкість вступних 
1 Петров Ф.А. Формирование системы университет-
ского образования в России. Т.1.: Российские уни-
верситеты и Устав 1804 г. / Пред. В.А. Садовничего. 
Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2002. С. 272.
2 Пирогов Н.И. Вопросы жизни... С. 171.

іспитів до закладу. «Питали відоме, відпо-
відали завчене…», – дотепно зауважив про 
екзамени один із вступників.3 У Миколи Пи-
рогова також було відчуття, що він виказав 
знання глибші, ніж від нього чекали члени 
приймальної комісії.

4. НА МЕДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 
МОСКОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Вищезнаначена подія відбулася у вересні 
1824 р. Відтоді для студента медичного фа-
культету Московського університету Миколи 
Пирогова розпочався новий етап життя. 

Студенти в університеті поділялися на 
«своєкоштних» і «казеннокоштних». Біль-
шість студентів у закладі були на власному 
утриманні («кошті»), у тому числі і М.І. Пиро-
гов. Матрикул4 йому видали без жодних цере-
моній. Щодення університетського студента 
складалося із відвідування лекцій. 

За вихованцями університету наглядав 
інспектор, якого обирали з поміж ординар-
них професорів, а з магістрів і кандидатів 
(переважно юридичного факультету) – його 
помічників. За студентства Пирогова інспек-
тором студентів і деканом медичного факуль-
тету був професор В.М. Котельницький, який 
викладав фармакологію та суміжні науки. 
Інспектор та помічники наглядали за розпо-
рядком освітнього процесу в закладі, пово-
дженням і побутом студентів, у тому числі і 
під час їхнього перебування «поза класами», 
складали щомісячні відомості про їхню успіш-
ність і поведінку, про всі проступки вихованців 
мали негайно повідомляти ректора.5 Усі про-
вини, занесені в спеціальну книгу, обговорю-
вали на Правлінні, котре вирішувало питання 

3 Жихарев С.П. Московский университет в воспоми-
ниниях совеременников (1755-1917). Москва: Совре-
менник, 1979.С. 55.
4 У Російській імперії матрикул – свідоцтво про зара-
хування до університету, яке було також заліковою 
книжкою, іноді перепусткою до закладу.
5 Док. № 6. Уставы Императорских Московскаго, 
Харьковскаго и Казанскаго университетов 5 ноября 
1804 г. // Российское законодательство об образова-
нии XIX — начала XX века: сб. документов: в 3 т. / 
ред.-сост. , ст., коммент. Э. Д. Днепров. М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2017. Т. I. С.78, 85.
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студентського життя, а потім – на університет-
ській Раді, що була вищою формую універси-
тетського суду. Таким чином, формально ко-
легіальний принцип домінував над одноос-
ібним, хоча фактично чимало питань ректор 
вирішував самостійно. 

У тогочасних реаліях нагляду інспектора 
були підпорядковані казеннокоштні студенти, 
а своєкоштні підлягали безпосередньо рек-
тору. За оцінками М.І. Пирогова, навіть коли 
ліберальні настрої епохи слабішали, особли-
вих утисків з боку інспекторів студенти не за-
знавали, оскільки ті гарно знали студентський 
побут, бо самі перш були спудеями.1

На лекціях ставлення наставників до сту-
дентів, за окресленням Пирогова, було па-
тріархальним; багато професорів місцевого 
походження як-то: Мудров, Котельницький, 
Сандунов зверталися на «ти», Мудров – із 
додатком: «ти, душа». Під час занять вжи-
вали патріархальні гостроти над окремими 
особами чи аудиторією. Приміром, Мудров на 
лекції про нервову психічну хворобу вчителів 
і професорів, що виявлялася в непоборному 
страху при вході в аудиторію, зауважив своїм 
слухачам: «А чого б вас боятися, адже ви ба-
рани», і аудиторія нагородила його за цю го-
строту загальним веселим сміхом».2 Утім вза-
ємовідносини між студентами і професорами 
закладу обмежувалися винятково лекціями. 
Тільки з окремими молодими ад’юнктами 
вони набували більш неформального харак-
теру. Пирогов пригадав, як він нерідко вечо-
рами відвідував молодого хіміка О. Іовського, 
котрий повернувся з-за кордону. Студента ці-
кавили розповіді про університетську атмос-
феру і наукове життя Німеччини та і Франції3.

За Статутом 1804 р. медичний факультет 
(відділення лікарських і медичних наук за до-
кументом) становили шість кафедр: 1) анато-
мії, фізіології і судової медицини; 2) патології, 
терапії і клініки; 3) «лікарського уречевлення» 
(фармакології), фармації та медичної тер-
мінології; 4) хірургії; 5) повивального мисте-
1 Пирогов Н.И. Из жизни московского студенчества 
20-х годов ХІХ века// Московский университет в 
воспоминаниях современников (1755-1917). Москва: 
Современник, 1979. С. 87-88.
2 Пирогов Н.И. Вопросы жизни... С. 274.
3 Пирогов Н.И. Вопросы жизни… С. 273.

цтва; 6) ветеринарії.4 Структура факультету 
набула більш розгалуженого вигляду. У штаті 
медичного факультету передбачили окремого 
викладача (ад’юнкта) для читання курсу хімії 
спеціально для медиків. Таким був вищезга-
даний О. Іовський, з яким студентом підтри-
мував товариські стосунки Пирогов.

В університетах уперше створювали 
окреме від медичного факультету відділення 
фізичних і математичних наук (т.зв. природни-
че відділення), до якого перемістили кафедру 
фізики, хімії і природничої історії (дві останні 
до того часу діяли на медичному факультеті). 
Вихованці медичного факультету, як згадував 
Пирогов, відвідували лекції на фізико-мате-
матичному відділенні.

При Московському університеті діяли пе-
редбачені статутом допоміжні навчальні інсти-
туції, зокрема: бібліотека, анатомічний театр, 
медичні і хірургічні клініки, «інститут повиваль-
ного мистецтва» (інститут акушерства), хіміч-
на лабораторія, кабінети фізичний, мінерало-
гічний і природничої історії, Ботанічний сад, 
обсерваторія. Кожну вищезазначену інституції 
очолював професор відповідної кафедри ме-
дичного і фізико-математичного факультетів, 
що мало забезпечити поєднання теоретичних 
лекцій із практичними заняттями студентів.

З часу організації університети Російської 
імперії розглядали не тільки як наукові та освіт-
ні заклади, а й осередки суспільного просвіт-
ництва. Університетські аудиторії були відкриті 
для всіх бажаючих, як студентів, так і сторонніх 
слухачів. Одночасно із запровадженням Ста-
туту 1804 р. у Московському університеті на-
лагоджено систему публічних лекцій. До речі, 
про присутність на лекціях «чужаків» – вій-
ськових, пацієнтів лікарні – і різне ставлення 
до них професорів прямо зазначає в нотатках 
про студентство М. І. Пирогов.5 Університет-
ська бібліотека обслуговувала не лише членів 
ученої корпорації – викладачів і студентів, а й 
усіх охочих до читання. Музей природничої іс-

4 Док. № 6. Уставы Императорских Московскаго, 
Харьковскаго и Казанскаго университетов 5 ноября 
1804 г. //Российское законодательство об образова-
нии XIX — начала XX века: сб. документов: в 3 т. / 
ред.-сост. , ст., коммент. Э. Д. Днепров. М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2017. Т. I. С. 74-75.
5 Пирогов Н.И. Вопросы жизни… С. 267.
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торії Московського університету, з часу органі-
зації відкритий для публіки, мав бути зразком 
для решти подібних інституцій. Університетські 
лікарні і клініки були доступними не лише для 
професорів і студентів медичного факультету, 
а й для жителів міста.

Московський університет на початку 
ХІХ ст. стає головним центром становлення 
загальнодержавної університетської мережі.1 
Медичний факультет університету перебував у 
більш сприятливих умовах, порівняно з други-
ми факультетами, оскільки готував затребува-
них фахівців, у тому числі і військових лікарів.

У роки студентства М. І. Пирогова 
(1824 – 1828) серед професорів медичного 
факультету виділялися знані вчені Х. І. Ло-
дер2 (анатом), М.Я. Мудров, уже згадуваний 
Є.Й. Мухін (обидва відомі лікарі-практики), 
решта більш / менш добросовісно виклада-
ли різні галузі медичної науки. Як зауважив 
колишній вихованець, не всі професори з 
належним сумлінням виконували навчальні 
обов’язки і переймалися науково-теоретичним 
та практичним рівнем власних викладів, мали 
новітні наочні засоби і бажання їх використан-
ня3. Наочність навчання і демонстрації були 
тільки на лекціях доктора медицини, профе-
сора, лейб-медика Х.І. Лодера, який з 1819 р. 
викладав майбутнім лікарям анатомію. 

Х. І. Лодер, якого Александр І спеціаль-
ним указом включив до складу Московського 
університету, перебував на придворній службі, 
як лейб-медик імператора, тому у вченій корпо-
рації посідав особливе місце. Він не входив до 
складу професорів медичного факультету й уні-
верситетська Рада не мала права контролюва-
ти педагогічну діяльність Х.І. Лодера, підзвітно-
го лише попечителю Московського навчального 
округа. Викладав Християн Іванович анатомію 
1 Петров Ф.А. Формирование системы университет-
ского образования в России. Том 2: Становление 
системы университетского образования в России в 
первые десятилетия ХІХ века. Москва: Изд-во Моск. 
ун-та, 2002. С.21.
2 Лодер Юстин Християн (на російській службі – Хри-
стиян Іванович) (1753-1832) – уродженець Остзей-
ського краю, він мав фундаментальну наукову підго-
товку (скінчив Ризьку гімназію, потім – Ґеттінгенський 
університет; служив професором Єнського універи-
тету, пізніше університету Галле). З 1806 р. – на ро-
сійській службі, лейб-медик Александра І.
3 Пирогов Н.И. Вопросы жизни...С. 265.

латиною і за власним конспектом.4 Саме Лодер 
створив при Московському університеті анато-
мічний музей – на той час найкращий у Європі. 
У 1821 р. Х. І. Лодер виголосив промову «Про 
користь анатомії і найкращий спосіб її осво-
єння», де підкреслив, що «викладач анатомії 
повинен докласти усіх зусиль, щоб …не лише 
пояснити на словах складові людини, але і де-
монструвати ці частини тіла учням».5 На лекції 
Х. І. Лодера сходилися охочі слухачі з усіх фа-
культетів закладу. Утім виклади знаного анато-
ма не всі добре розуміли, приміром вихованці 
гімназій, через неналежну на той час підготов-
ку з латинської мови.6 Вищенаведений відгук 
вдячного студента М. І. Пирогова свідчить про 
те, що професор Лодер послідовно дотриму-
вався проголошених ним наукових і дидактич-
них принципів підготовки фахівців медицини в 
Московському університеті. 

Водночас при опануванні анатомії від 
студентів-медиків не вимагали обов’язко-
вого досвіду на трупах. За час університет-
ських студій, Пирогов жодного разу не брав-
ся до трупів у препарувальні: не розібрав 
ні одного мерця, не відпрепарував жодного 
мускула і задовольнявся лише споглядан-
ням уже приготованого і виставленого піс-
ля лекцій Лодера. На той час студент не 
мав потреби пізнати що-небудь з власного 
досвіду, наочно, був цілком задоволеним 
навчанням із книг, зошитів, лекцій.7

До метрів медичного факультету Москов-
ського університету належав доктор меди-
цини і хірургії Є.Й. Мухін8, який був одним із 
4 Петров Ф. А. Формирование системы университет-
ского образования в России. Том 2: Становление 
системы университетского образования в России в 
первые десятилетия ХІХ века. Москва: Изд-во Моск. 
ун-та, 2002. С.188.
5 Там само. С. 645.
6 Толстой М. В. Воспоминания // Русский архив. 1881. 
№ 2. С. 49.
7 Пирогов Н.И. Вопросы жизни... С. 269.
8 Мухін Є. Й. (1766-1850) – випускник Харківського 
колегіуму та Єлисаветградської медико-хірургічної 
школи, один із найкращих лікарів-практиків свого 
часу. Безпосередній медичний досвід набув під час 
російсько-турецької війни, покликаний особисто Г.О. 
Потьомкіним у 1788 р. Лікарював у шпиталі, так і на 
бойовищі, зокрема під Очаковом. У подальшому здо-
був ступінь доктора медицини, служив професором 
Московської медико-хірургічної академії і Москов-
ського університету.
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засновників анатомо-фізіологічного напряму 
медицини Російської імперії, вчення про про-
відну роль головного мозку у всіх процесах 
організму (як здорового, так і хворого). Ваго-
мими були досягнення науковця в розроблен-
ні російської анатомічної термінології, запро-
вадженні при викладанні анатомії і судової 
медицини практикування студентів на трупах, 
започаткуванні спеціальних патологоанато-
мічних методів. Він заклав основи російської 
травматології; розробив оригінальні методи 
вставлення звихів, лікування переломів та 
іммобілізації кінцівок. Чимало прислужився 
професор до поширення медичних праць 
зарубіжних науковців. Зокрема, фізіологію в 
Московському університеті студіювали за ви-
друкованою латиномовною працею М. Лен-
госсека з додатками і коментарями Є. Й. Му-
хіна, перекладача й упорядника.1 

Лекції Є. Й. Мухіна, які Пирогов сумлінно 
відвідував протягом чотирьох років навчання, 
запам’яталися студенту складністю відтво-
рення про що саме йшлося на занятті. Утім, 
таку ситуацію слухач пояснював власним не-
уцтвом і слабкою підготовкою.2 Мухін, сповня-
ючи обов’язки професора, прочитував фізіо-
логію від дошки до дошки. Єдиним винятком 
із викладів була тематика про статеві жіночі 
органи, котра зазвичай випадала на Великий 
піст, тому лектор її постійно відкладав.

Не таким совісним і пунктуальним при 
навчанні фахової дисципліни, за визначен-
ням М. І. Пирогова, був М. Я. Мудров, фун-
датор російської терапії, один із засновників 
школи клініцистів, директор університетської 
клініки, організатор Медичного інституту і ба-
гатолітній декан медичного факультету. Читав 
він лекції на галай-балай, марнував чимало 
часу на різні відступи, які спадали йому на 
думку, концентрував увагу тільки на новому 
вченні про гарячки3. Утім, допитливий студент 
убачав чимало користі від постійного товкма-
чення професором доцільності вчитися па-
тологічній анатомії, розтину трупів, загальній 
анатомії Біша, оскільки в такий спосіб навіяв 

1 Lenhossek M. Institutiones physiologiae organismi 
humani / пер. Е. О. Мухина. Москва, 1823-1824.
2 Пирогов Н.И. Вопросы жизни... С. 271.
3 Там само.

бажання пізнати невідомі для нього явища. 
М. Я. Мудров закликав майбутніх лікарів до 
постійного вдосконалення своєї кваліфікації, 
наголошуючи, що «в лікарюванні нема ліка-
рів, які скінчили свою наук», підкреслював не-
обхідність постійної практики вченого-медика. 

На думку історіографа закладу С. П. Ше-
вирьова, «Мудров прагнув втілити у студентах 
ідеал Гіппократового лікаря, вивищений хрис-
тиянством: моральний вплив його на учнів 
був величезний …».4 Як зауважив Пирогов, 
чимало годин при підготовці студентів-меди-
ків виділяли на виклади про чесноти лікаря і 
тлумачення притчі Гіппократа. Мудров звер-
тав особливу увагу на моральність лікаря, го-
ловним завданням якого вважав «любов до 
ближнього» і закликав своїх слухачів «пере-
дусім навчитися лікувати жебраків», оскільки 
«ви будете бідними лікарями, якщо знатимете 
лише медицину багатих». Саме Мудров пер-
шим у державі запровадив методику науко-
вого опитування пацієнтів і складання історії 
хвороби. Постійно наголошував майбутнім 
медикам, що головним завданням лікаря є 
«попередження хвороби і комплексне збере-
ження здоров’я», рекомендував проведення 
різних лікувально-профілактичних і санітар-
но-гігієнічних заходів.5  

М. Я. Мудров домігся значного розширен-
ня клінічної практики в системі викладання 
медичних наук. Як зазначають сучасні дослід-
ники, він став першим професором Москов-
ського університету, який не лише усвідомив 
необхідність, але й гарно знав, як потрібно 
проводити клінічні виклади. Завдяки діяль-
ності Мудрова на кінець 1820-х років ХІХ ст. 
становлення клінічного викладання в Москов-
ському університеті завершилося; методично 
воно було впроваджено в повному обсязі, його 
доцільність і пріоритет визнано всіма, воно 
стало провідною педагогічною доктриною 
медичного факультету, подальший розвиток 

4 Шевырев С. П. История Московского университета, 
написанная к столетнему его юбилею: 1755-1855. 
Москва: Унив. тип., 1855. С. 452.
5 Петров Ф.А. Формирование системы университет-
ского образования в России. Том 2: Становление 
системы университетского образования в России в 
первые десятилетия ХІХ века. Москва: Изд-во Моск. 
ун-та, 2002. С.181.
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медичної освіти відбувався в напрямі розши-
рення масштабів і змісту клінічної підготовки.1

Способи викладання навчальних дисци-
плін других професорів факультету на схи-
лі літ також аналізував колишній вихованець 
М. І. Пирогов. Приміром, професор хімії ме-
дичного факультету П. І. Страхов виклади 
про термометри супроводжував кресленнями 
крейдою на дошці, а не демонстрацією прила-
ду наживо. При вивченні оксигенів він допов-
нював лекційні пояснення знайомим креслен-
ням чи посиланням на французькі книги з ма-
люнками, водночас сам препарат студентам 
не представляв. Як зауважив Пирогов, такий 
спосіб навчання панував протягом усього кур-
су підготовки: «жодного хімічного препарату в 
натурі; вся демонстрація включала креслення 
на дошці». Пощастило студенту лише на ос-
танньому році, коли до університету запроси-
ли професора Р.Г. Геймана («молодого, жи-
вого і практичного єврея»), на його заняттях 
він уперше побачив оксиген та гідроген2. Утім, 
винятково теоретичний підхід (за книгами, без 
дослідів) до викладання хімії був притаманний 
і решті факультетів Московського університету 
1820-х років. Пирогов, який відвідував лекції 
на фізико-математичному відділенні, конста-
тував, що професор Ф.Ф. Рейсс читав хімію за 
своїми зошитами, що в реаліях було «вченням 
про світовий ефір до того ж латиною».

Водночас, як зауважили дослідники, не 
будучи відомими вченими та видатними пе-
дагогами, викладачі медичного факультету 
наслідували університетські традиції при-
хильного ставлення до слухачів. Порівняно з 
рештою факультетів термін служби професо-
рів медичного відділення на кафедрі довший, 
свідченням чого є набуття багатьма з них 
звання «заслужений професор».3

За Статутом 1804 р. повний курс навчан-
ня в університеті становив три роки, на ме-
1 Сточик А. М., Пальцев М. А., Затравкин С. Н. Ме-
дицинский факультет Московского университета в 
реформах просвещения первой трети ХІХ века. Мо-
сква, 1998. С. 169., 184-188.
2 Пирогов Н. И. Вопросы жизни... С. 270.
3 Петров Ф. А. Формирование системы университет-
ского образования в России. Том 2: Становление 
системы университетского образования в России в 
первые десятилетия ХІХ века. Москва: Изд-во Моск. 
ун-та, 2002. С.192.

дичному факультеті – чотири роки. Для пе-
реведення з одного курсу на другий студенти 
мали складати спеціальні іспити. Також бра-
ли до уваги відгуки викладачів про старання 
і здібності студентів, їхню поведінку. Випус-
кники університету отримували диплом, де 
зазначали період підготовки, оцінки профе-
сорів, які навчали, поведінку особи, а також 
чини відповідно до Табелю про ранги. 

Для студентів-медиків було встановлено 
спеціальний порядок отримання свідоцтва 
університету. Випускники, залежно від успіш-
ності навчання, здобували кваліфікацію ліка-
рів 1 – 3-го класів. Присвоєнню звання лікаря 
передувала медична практика. За звичай ка-
зеннокоштні студенти медичного факультету 
після складання випускних іспитів проходили 
практику у військовому шпиталі, а своєкошт-
ні – за вибором, у міських лікарнях. Лише 
після набуття практикантами позитивних від-
гуків від головних лікарів медичних установ, 
їм затверджували кваліфікацію лікаря.4 При 
цьому, як зазначають дослідники університет-
ської освіти, майбутні лікарі після практики за 
присутності професорів медичного факуль-
тету робили анатомічно-фізіологічну демон-
страцію і хірургічну операцію.5

Медичний факультет Московського уні-
верситету мав постійно укомплектований штат 
викладачів, заняття були обладнані необхід-
ними приборами і засобами. Протягом початку 
ХІХ ст. факультет переріс у систему різнопро-
фільних закладів, клінік і лікарень, що підсуму-
вало створення 1819 р. Медичного інституту. 
Утім потреби життя випереджали наявні мож-
ливості факультету: кількість університетських 
клінік не відповідала чисельному зростанню 
студентів-медиків. Бракувало допоміжного 
персоналу для проведення практичних занять 
із хірургії і патологічної анатомії.

Задля вдосконалення клінічної підго-
товки студентів за ініціативи професорів ме-
дичного факультету з 1822 р. організовано 

4 Назимов М. Л. В провинции и в Москве с 1812 по 
1828 год. Из воспоминаний старожила // Русский ве-
стник. 1876. № 2. С. 127-128.
5 Петров Ф.А. Формирование системы университет-
ского образования в России. Т. 1.: Российские уни-
верситеты и Устав 1804 г. / Пред. В. А. Садовничего. 
Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2002. С. 131. С. 278.
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обов’язкове тримісячне стажування в місь-
ких лікарнях та госпіталях, без проходження 
якого випускникам не видавали свідоцтва лі-
каря. Такий захід став першим кроком у на-
прямі впровадження в освітній процес ідеї 
етапності клінічного викладання.1 Наведемо 
опис практичних занять у клініці на VI курсі, 
представлений колишнім вихованцем медич-
ного факультету М. В. Толстим. Тоді це була 
«мала, тісна кімната, в якій проводили …прак-
тику з терапії і хірургії, і ще дві невеликі кімна-
ти були відведені для акушерського інституту. 
Мало-кому зі студентів протягом навчального 
року припадало двоє хворих… В акушерсько-
му інституті небагато-хто отримував під свій 
нагляд породіллю».2 Фактично, практичний 
досвід студенти-медики набували вже після 
випускних іспитів і отримання ступеня лікаря 
1-го класу, коли працювали в міському шпиталі 
і лікарювали пацієнтів (переважно малозамож-
них) під наглядом головного медика установи.

Утім, за твердженням колишнього вихо-
ванця М. І. Пирогова, практичне освоєння 
засад лікарського фаху, зокрема вправлян-
ня в операціях над трупами, під час його 
студентства навіть не згадували. Щодо опе-
рування живих людей, то під час навчання 
майбутній медик кілька разів спостерігав лі-
тотомію в дітей і бачив ампутовану гомілку. 
Власне лікарський іспит його студентства 
передбачав вербальний чи письмовий опис 
певної операції латинською мовою. «Так я 
скінчив курс; не зробив ні операції, у тому 
числі кровопускання і виривання зуба, і не 
тільки живому, ані на трупі не спробував і не 
бачив хірургічного втручання».3

Пояснити такий спосіб підготовки ліка-
рів – теоретично-книжковий – можна давньою 
університетською традицією схоластичного 
навчання, сприйняття хірургії як ремесла, не 
гідного до викладання в університетах Захо-
ду, а також підозрілістю впливових місцевих 

1 Петров Ф.А. Формирование системы университет-
ского образования в России. Том 2: Становление 
системы университетского образования в России в 
первые десятилетия ХІХ века. Москва: Изд-во Моск. 
ун-та, 2002. С.193.
2 Толстой М.В. Воспоминания // Русский архив. 1881. 
Кн. 1. № 2. С. 78-79.
3 Пирогов Н. И. Вопросы жизни... С. 273.

архієреїв до природничих наук, їхньою нетер-
пимістю до ліберальних просвітницьких ідей, 
у чому вбачали небезпеку вільнодумства і 
посягання на основи православної віри і дер-
жавності4. Окрім зазначених ідеологічних при-
чин, безперечно були і більш прагматичні. Для 
проведення практичних занять на медичному 
факультеті університету за штатним розписом 
була передбачена посада прозектора, при-
рівнюваний за Статутом 1804 р. до ад’юнкта. 
Однак з часом патологоанатомічні обов’язки 
і навантаження прозектора розширились, що 
потребувало чи призначення йому помічника, 
чи суттєвого збільшення його платні. На цьо-
му ґрунті виникали різні конфлікти, найбільш 
показовим з яких є справа «Про доцільність 
посади прозектора при університеті».5 Тому 
дійсне практикування студентів-медиків в 
анатомічному театрі доби Пирогова почасти 
лишалося відкритим питанням.

5. ПОБУТОВІ АСПЕКТИ 
ПОВСЯКДЕННЯ СТУДЕНТА

Важливою складовою навчально-вихов-
ної підготовки в університеті в усі часи лиша-
ється організація побуту студентів. Розгля-
немо обставини студентського повсякдення 
своєкоштного слухача М. І. Пирогова. Безпе-
речно ситуацією полегшувало його станови-
ще уродженця Москви і проживання з роди-
ною, яка всіляко підтримувала сина під час  
університетських студій. Водночас шлях до 
освітнього закладу був неблизьким – з годину 
пішки, тому Микола лишався на час обіду у 
свого колишнього репетитора, студента-ме-
дика і тільки о 16 – 17 годині їхав додому ві-
зником. Його репетитор був казеннокоштним 

4 Див. детальніше про це: Драч О. О., Борисен-
ко Н. М. Історія медицини і фармації (від найдавні-
ших часів до середини ХVІІ ст.). Черкаси: видавець 
Чабаненко Ю. А., 2018. С. 119-120; Петров Ф.А. Фор-
мирование системы университетского образования в 
России. Том 2: Становление системы университетс-
кого образования в России в первые десятилетия ХІХ 
века. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2002. С. 550-551.
5 Петров Ф.А. Формирование системы университетс-
кого образования в России. Т. 2. Становление системы 
университетского образования в России в первые де-
сятилетия. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2002. С. 647.
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студентом і мешкав разом з п’ятьма товари-
шами в корпусі інтернату (гуртожитку) для ка-
зеннокоштних вихованців університету. Їхню 
кімнату (10 номер) Микола відвідував щодня, 
кілька років підряд.

Після раптової смерті батька, матір із 
доньками і студентом-сином мали залишити 
будинок з усіма пожитками на вимогу кредито-
рів. У скрутну для них хвилину підтримку надав 
далекий родич А. Ф. Назар’єв, котрий служив 
засідателем московського суду, запропонував-
ши переїхати до нього. Він із сімейством, де 
було троє доньок, проживав у власному ма-
ленькому будиночку, мезонін та горище якого 
люб’язно і безоплатно надали Пироговим.1

Життя Миколи Пирогова пішло устале-
ним розпорядком. Коштів на візника у студен-
та уже не було. Двічі на день ходив пішки до 
університету, що забирало більше 2 годин. 
Благо, що клініка і лекції у вихованців медич-
ного факультету були не щодня, а лише тричі 
на тиждень. Додатковим випробуванням для 
подорожнього ставала осіння погода, коли він 
чвалав за наукою в темряві грязивом. Коли 
Микола заходив до суду, де служив дядько, 
останній частував його чаєм в найближчому 
трактирі і їхали візником додому. Одного разу, 
про що Пирогов ніколи не забував, помітивши 
у хлопця відсталу підошву, купив йому чоботи2.

За рік Пироговим вдалося певним чином 
стабілізувати матеріальне становище і вони 
переїхали в найману квартиру. Для виживан-
ня родини без чоловіка-годувальника матір 
брала пожильців. Одним із таких був студент 
фізико-математичного факультету Жемчужни-
ков, який винаймав простору кімнату з повним 
пансіоном (триразове харчування і чай двічі на 
день) за 300 руб асигнаціями (75 руб сріблом) 
на рік.3 Попри віддаленість від університету, 
охайне приміщення і ситне харчування за до-
ступні кошти були переконливим аргументом 
для їхніх постояльців. На думку М. І. Пирогова, 
«у той благодатний для незаможних час мож-
на було навчитися, незважаючи на бідність».

Традиційні підробітки учнівської молоді – 
приватні уроки – для Миколи унеможливлю-

1 Пирогов Н.И. Вопросы жизни… С. 259.
2 Пирогов Н.И. Вопросы жизни… С. 260.
3 Пирогов Н.И. Вопросы жизни… С. 264.

валися відсутністю часу: шлях до універси-
тету і в зворотному напрямі забирав майже 
чотири години на день. Додавалося також 
небажання матері, щоб син-студент жив влас-
ним коштом, оскільки родинна установка прі-
оритетності ґрунтовної освіти для синів ске-
ровувала старших на максимальну підтримку 
молодшого в здобутті фаху. Прикметно, що 
матір категорично противилася набуттю Ми-
колою статусу стипендіата або казеннокошт-
ного студента. Окрім розхожого стереотипу 
щодо принизливості прохати допомоги від 
держави, вірогідно сумний фінал батьківської 
служилої кар’єри став додатковим чинником 
такої родинної позиції. «Ти будеш чужий хліб 
заїдати; допоки є хоч якась можливість, живи 
на нашому».4 Додавалася, на нашу думку, й 
обставина обов’язковості подальшої служби 
казеннокоштних випускників медичного фа-
культету, переважно військової, у той час як 
своєкоштні студенти розподілу не підлягали. 
Страх матері втратити молодшого сина, без-
перечно, давався взнаки.

Так Пирогови і перебивалися. Одного 
разу за наполяганням матері Микола вдав-
ся до поширеної в тогочасному суспільстві 
практики вітань із певної нагоди сановних по-
кровителів – генерала Сипягина, колишнього 
патрона покійного батька, який вдруге одру-
жився. Випадала гарна можливість піднести 
хліб-сіль на новосілля заступнику родини і 
принагідно нагадати про себе. Із великим здо-
бним кренделем Пирогов завітав вранці до 
генерала, привітав і передав хліб-сіль. Подя-
ка від батькового патрона втілилася не лише 
в люб’язні словесні форми, а й грошовий екві-
валент: скарбник видав Миколі 25 руб. 

«Як я або, краще, ми злиднювали в Мо-
скві під час мого студентства, це для мене 
лишилося загадкою. Квартира і опалення, 
правда, були дармовими у дядька (протягом 
року), а утримання родини? А одежа? Дві се-
стри, мати і дві служниці і я на додачу. Се-
стри працювали; продавали якісь лишки, але 
як цього вистачало – не розумію. Деколи, 
тільки часом, в урочисті свята, надсилали 
через мене або іншим способом допомогу; 
пособляв іноді мій хрещений батько, Семен 
4 Пирогов Н.И. Вопросы жизни… С. 264.
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Андрійович Лукутин; спомагали деякі старі 
знайомі»1.

Ситуацію студентських років М.І.Пирого-
ва полегшувала відсутність оплати за лекції 
в університеті та обов’язковості форменого 
одягу вихованців. Як свідчить довідкове ви-
дання з історії Московського університету, де 
хронологічно вивірено наукове і навчальне 
життя закладу, де-юре плату за навчання в за-
кладі запровадили в 1841 р.2 Коли ж запрова-
дили форму для студентів, то сестри пошили 
брату мундирну куртку з червоним коміром зі 
старого фрака. Водночас, щоб не виявили не-
дотримання форми, Пирогов сидів на лекціях 
у шинелі, демонструючи тільки світлі ґудзики і 
обов’язковий за кольором комір мундиру. 

Документи про чотирирічне навчання 
М. І. Пирогова в Московському університеті 
свідчать, що він був сумлінним студентом, 
постійно відвідував лекції і практичні заняття 
в клініках, старанно опрацьовував завдання і 
мав відмінну успішність. Його юнацька допит-
ливість виявилася також у відвідуванні лекцій 
других факультетів, зокрема фізико-матема-
тичного. Разом із тим не варто ідеалізувати 
навчальне повсякдення студента-медика, в 
якому безперечно було всякого. Ось як він 
згадував свої «фахові» витівки. Побачивши в 
клініці літотомію, Пирогов, загадавши отроцькі 
акторські здібності, надумав потішити на свята 
присутніх юнаків театралізованою демонстра-
цією такої операції. Реквізитом дійства слугу-
вав бичачий міхур, у який він поклав шматок 
крейди, прив’язав міхур між ніг добровольця 
з-поміж гостей, запросив його лягти на стіл, 
розставивши стегна, і, озброєний ножом і яки-
мось домашнім інструментом, вирізав на втіху 
присутнім шматок крейди з дотриманням пра-
вила Цельса: tuto, cito et jucunde3.

У 1828 р. у Москві М. І. Пирогов отримав 
ступінь лікаря, що підсумувала копітку на-
вчальну працю студента. Водночас чимало 
слухачів медичного факультету залишало уні-
верситет без диплома, «відсіюючись» під час 
1 Там само.
2 Летопись Московского университета: 1755-1979 / 
Отв. ред. И.А. Федосов. М., 1979. С. 68.
3 Девіз Авла Цельса, римського вченого, лікаря, прак-
тичного хірурга часів Тіберія та Нерона (I ст. н. ери) 
Робити операції: безпечно, швидко і приємно (лат.).

навчання, що значною мірою зумовлювало 
їхнє складне матеріальне становище. Перед 
своєкоштним випускником-медиком логічним 
поставало питання: що робити далі? Вкрай 
доречною стала пропозиція декана факульте-
ту М. Я. Мудрова продовжити медичну освіту 
за кордоном за урядовим рішенням, на яку 
Пирогов одразу зголосився.

Що стало мотивом неочікуваної рішучо-
сті «домашнього» юнака? Припускаємо, що 
загальне бажання молоді самостійності, са-
моствердження і пошук життєвих перспектив. 
Безперечно, що бідного студента обтяжувала 
залежність від матері і сестер. Варто зважити 
також на гендерні параметри тогочасного су-
спільства: юнак 16–17 років уже мав ставати 
на власний життєвий шлях, починати службу, 
створювати сім’ю. Утім, Микола гарно розумів, 
що здобуття свідоцтва лікаря по завершенню 
навчання в університеті не гарантувало йому 
широких перспектив. Родина Пирогових не 
мала статків, необхідних зв’язків чи сановних 
покровителів, отже отримати вигідне місце 
служби йому буде непросто. Водночас, як 
зазначив сивочолий лікар у щоденнику, моло-
дим випускником він мав невідступне бажан-
ня навчатися і навчатися. «Московська наука, 
незважаючи на відсталість і поверховість, 
все-таки дещо лишила, що не давало спокою 
і кликало вперед»4.

Лише вдома юнак почав обмірковувати 
заднім числом уже майже вирішену справу 
щодо подальшої освіти в професорському ін-
ституті в Дерпті. Подумки питав себе, «на що 
дав згоду? На яких же умовах їхати закордон 
навчатися? Не обізнаний з ними, ризикуєш 
потрапити в кабалу. Утім, Бог з ними, з тими 
умовами, гірше все одно не буде». Трохи за-
спокоївшись, М. І. Пирогов поспішив до уні-
верситету довідатися і порадитися щодо по-
дальших закордонних студій. 

У ході з’ясування організаційних засад 
поїздки Пироговим було визначено фах його 
майбутньої медичної спеціалізації. Він обрав 
хірургію – науку, на ниві розвитку якої Микола 
Іванович навіки уславить своє ім’я. На схилі 
літ, осмислюючи власний вибір, знаний лікар 
визнає те, що у той момент дослухався «десь 
4 Пирогов Н. И. Вопросы жизни... С. 278.
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здалеку, якийсь внутрішній голос підказав, хі-
рургія. Окрім анатомії, є ще і життя, обравши хі-
рургію, будеш мати справу не з лише трупом»1.

*  *  *

Осмислюючи обставини дитинства і 
юнацьких років М. І. Пирогова, маємо від-
значити, що визначальними чинниками 
стали: народження у поважній релігійній 
родині, пестливе дитинство в колі любля-
чої сім’ї, становище найменшого сина, який 
тривалий час (до 18 років) перебував під 
опікою матері і старших сестер, гендерно 
зумовлена стратегія батьків щодо пріори-
тетності ґрунтовної освіти винятково для 
синів, заради якої старші в родині докла-
дали значних зусиль. Висока здатність Ми-
коли до самоосвіти, яку він виявить уже в 
дитинстві при освоєнні абетки, підтримува-
ний батьком інтерес сина до читання дитя-
чої літератури, вроджена допитливість до 
осмислення довкілля – все це забезпечи-
ло тямущому хлопчику легкість оволодіння 
азами навчальних предметів. Проживання 
сім’ї Пирогових у Москві – другому за зна-
чущістю великому місту держави, її давній 
столиці, розширило спектр освітніх пер-
спектив батьків при виборі домашніх учи-
телів для сина, забезпечило проживання 
вдома під час навчання в приватному пансі-
оні, що убезпечило Миколу від традиційного 
для багатьох підлітків-провінціалів здобуття 
освіти в закритому навчальному закладі, 
почасти і перших психологічних драм. Від-
сутність травмувального досвіду жорстких 
покарань у дитинстві й отроцтві дає підста-
ви співвідносити М. І. Пирогова з «непоро-
тими поколіннями» (О. С. Пушкін), носіями 
нового типу свідомості, культури і навичок. 
Усе вищезазначене сформує підґрунтя гли-
бинного гуманізму майбутнього вченого. Ро-
динні трагедії (банкрутство сім’ї, службові 
нещастя брата, смерть рідних) формували 
характер молодшого сина: вольовитість, 
1 Пирогов Н.И. Вопросы жизни... С. 279.

відраза до азартних ігор та грошових махі-
націй, несприйняття будь-яких зловживань 
із державним майном, цілеспрямованість і 
витривалість у досягненні мети, старанність 
і працелюбність. Водночас високоосвіче-
не коло знайомих Пирогових, з поміж-яких 
особливу цікавість і бажання наслідувати у 
Миколи викликали природодослідник і лікар 
за фахом, не лише розширювали кругозір 
підлітка, а й формували спектр особистих 
зацікавлень.

Здобуваючи освітню підготовку на медич-
ному факультету Московського університету, 
М. І. Пирогов занурився в унікальний соціо-
культурний простір, де панував спеціальний 
внутрішній розпорядок, власна система цін-
ностей, своєрідні міжособистісні, професійні 
і соціальні зв’язки. Переважання засад коле-
гіальності, демократизму прийняття рішень, 
повага до особистості і гідності людини, ша-
нування знання і самостійності мислення ви-
значали щодення членів ученої корпорації, до 
якої він був прийнятий у 14-річному віці. При-
таманне Просвітництву поєднання освітньої 
і виховної функції університету, втілюване в 
підготовці не тільки високоосвіченої особисто-
сті, а й громадянина, який використовуватиме 
знання для блага суспільства і держави, справ-
дилося в академічному просторі Московського 
університету, його студентській спільноті, чле-
ном якої був у свій час і наш герой – Микола 
Іванович Пирогов. «Служіння істині і вітчизні» 
стане його дійсним життєвим кредо. 

Незважаючи на те, що Пирогов, як і біль-
шість тогочасних мемуаристів, нарікав на 
низький рівень освіти доби його учнівства і 
студентства, він став висококваліфікованим 
лікарем-хірургом, видатним ученим, прогре-
сивним освітнім адміністратором і педагогом. 
Видимий парадокс поєднання безсистемності 
навчання в дитинстві з літературним хистом і 
широкими знаннями М.І. Пирогова, автора що-
денникових записів, наводить на думку про те, 
що не так важливі умови освіти, як прагнення 
її здобути має вирішальне значення.
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Антонович Володимир Боніфатійович 
(псевдо. і криптоніми: А., А. В., В., В. А., 
В. Б., П. С. К., А-ич Вл. А., Д-ис-в, П-с-к, 
Маринчук В., Низенко, Пасічник, Турист та 
інші). Народився 06 (18).01.1834, містечко 
Махнівка Бердичівського повіту Київської гу-
бернії, нині с. Комсомольське Козятинського 
району Вінницької області (за іншими дани-
ми народився в місті Чорнобиль – 1830) – 
08(21).03.1909, Київ) – учений-позитивіст, 
історик, педагог, археолог, археограф, ет-
нограф, нумізмат та громадсько-політичний 
діяч. Чоловік Катерини Антонович-Мель-
ник, батько Дмитра, дід Марка та Михайла 
Антоновичів. Мати В.Антоновича – Моніка 
Гурська (з роду Любомирських), рідний бать-
ко – Янош Джидай (син угорського револю-
ціонера). Формальний батько – Боніфатій 
Антонович (литвин із Віленщини). 

Заслужений ординарний професор Уні-
верситету св. Володимира у Києві (1895), чл.-
кор. РАН (1902). Засновник київської школи 
істориків-документалістів (Д. Багалій, П. Го-
лубовський, М. Грушевський. В. Данилевич, 
О. Грушевський, М. Дашкевич, М. Довнар-За-
польський, І. Каманін, О. Левицький, І. Линни-
ченко, В. Ляскоронський, В. Щербина та ін.), 
яка підготувала ґрунт для розвитку національ-
ної української історичної науки. Був одним із 
засновників та головою Історичного Товари-
ства Нестора-Літописця. Науковий авторитет 
В.Антоновича засвідчений обранням його до 
численних наукових установ і товариств.

Одержав початкову домашню освіту під 
керівництвом матері. Продовжив навчання 
в Одеському Рішельєвському ліцеї (1844-
1848), згодом перейшов до Одеської 2-ї гім-
назії (1848-1850). Закінчив медичний факуль-

Віктор Короткий,
Київський національний університет

імені Тараса Шевченка 

ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ – 
ІСТОРИК, ВЧЕНИЙ-ЕНЦИКЛОПЕДИСТ
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тет Університету св. Володимира (1855), після 
чого мав річну медичну практику в Чорнобилі 
та Бердичеві. Далі навчався на історико-фі-
лологічному факультеті Університету св. Во-
лодимира (1856-1860). Під керівництвом В.
Шульгина захистив кандидатську дисертацію 
«О торговле неграми» (1860). 1861 перейшов 
у православ’я, одружився з Варварою Міхельс 
і почав працювати викладачем латинської 
мови у Київській 1-й гімназії. Потрапив під 
слідство у справі поїздок разом з Т. Риль-
ським та іншими студентами-хлопоманами 
селами України. Окрім подорожей Україною 
хлопомани влаштовували зібрання, готували 
реферати, випускали рукописний журнал та 
заснували 1859 р. підпільну семирічну шко-
лу, де зібрали 15 бідних українських юнаків, 
котрих навчали з урахуванням власного розу-
міння національних традицій українського на-
роду. Хлопомани протиставляли себе не лише 
полякам-революціонерам, а й радикальним 
українським об’єднанням. Це проявилося, зо-
крема, в полеміці між рукописним журналом 
радикалів «Самостайне слово» та газетою 
хлопоманів «Громадниця». В.Антонович брав 
активну участь у нелегальному польському 
студентському русі, став одним із його очіль-
ників. Не поділяючи поглядів більшості діячів 
польського національно-визвольного руху на 
вирішення українського питання,зокрема, се-
лянського, відійшов від польського руху. Був 
одним із творців української Громади у Києві, 
стояв біля витоків формування нової ідеології 
українства. Своєрідним політичним маніфе-
стом Антоновича стала «Моя исповедь», опу-
блікована в журналі «Основа» 1862. Сповідь 
завершувалася словами, які стали епіграфом 
до усього подальшого життя В.Антоновича: 
«…Надеюсь, что трудом и любовью заслужу 
когда-нибудь, что украинцы признают меня 
сыном свого народа, так как я все готов раз-
делить с ними». 

У липні 1863 р. призначений чиновником 
канцелярії генерал-губернатора з відряджен-
ням у Тимчасову комісію для розгляду давніх 
актів, а в квітні 1864 р. затверджений Голов-
ним редактором цієї комісії (1864-1880). Під 
час роботи в ній зібрав, відредагував та видав 
9 томів «Архива Юго-Западной России», що 

стосуються історії Правобережної України 16-
18 ст. Вступні статті Антоновича до цих томів 
присвячені історії козацтва, гайдамаччини, 
селянства, міст і міщанства, церкви. Навесні 
1870 р. Рада Університету св. Володимира 
затвердила Антоновича магістром російської 
історії за дисертацію «Последние времена 
казачества на правой стороне Днепра (по ак-
там с 1679 по 1716 г.)». Навесні того ж року 
ученого обрали на посаду штатного доцента 
кафедри російської історії. 

У 1871 р. став учасником 2-го Археологіч-
ного з’їзду в С.-Петербурзі – відтоді їх актив-
ний учасник, що виголосив на з’їздах 36 ви-
ступів. Брав активну участь у підготовці та 
проведенні 3-го (1874) й 11-го (1899) Архео-
логічних з’їздів у Києві. Учасник Археологічно-
го Конгресу в Лісабоні (1880). Його археоло-
гічні студії започаткували українську наукову 
археологію. Найважливіші праці з археології: 
«Раскопки в стране древлян» (1893), «Архео-
логическая карта Киевской губернии» (1895), 
«Археологическая карта Волынской губер-
нии» (1901). 1875 перебував у науковому ві-
дрядженні в Москві та С.-Петербурзі. Брав 
активну участь у створенні та роботі Півден-
но-Західного відділу російського Географіч-
ного товариства, разом із М. Драгомановим 
видавав «Исторические песни малорусского 
народа» (1874-75, т.1-2). 1877 р. призначений 
Членом комісії для з’ясування фальсифікацій 
в актах Центрального Архіву давніх актів. 

Докторську дисертацію «Очерк истории 
Великого княжества Литовского до смерти 
Ольгерда» захистив 1878 р. в Університеті 
св. Володимира. У травні 1878 р. став орди-
нарним професором кафедри російської іс-
торії університету в Києві. Упродовж 1879 р. 
перебував у закордонному науковому відря-
дженні. Від 1880 р. – декан історико-філоло-
гічного факультету Університету св. Володи-
мира. Став одним з ініціаторів заснування пер-
шого в Україні історичного журналу «Киевская 
старина» (1882), активно співпрацював у ньо-
му. 1883 р. склав повноваження декана, про-
довжуючи плідну педагогічну та наукову пра-
цю. Наприкінці 1890 – початку 1891 рр. знову 
перебував у закордонному науковому відря-
дженні (Львів, Краків, Прага, Відень, Загреб, 
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Белград). У грудні 1891 р. одержав чин дійс-
ного статського радника, 1892 р. затвердже-
ний позаштатним членом імператорської Ар-
хеографічної Комісії. З науковою метою відві-
дав архів Ватикану. Активно працював у галу-
зі археології та нумізматики. Особливу цінність 
має складений і виданий Антоновичем ката-
лог «Описание монет и медалей, хранящихся 
в Нумизматическом музее Университета св. 
Владимира» (1896). 34 роки (1872-1906) завід-
ував Мюнцкабінетом (нумізматичним музеєм) 
університету в Києві, для фондів якого зібрав 
понад 10 тисяч експонатів. 

Основою для формування історико-філо-
софської концепцій, наукового та громадського 
світогляду Антоновича були погляди переваж-
но учених-позитивістів А. де Токвіля, Г.-Т Бо-
кля, О. Тьєррі, Ф. Ґізо, Н.-Д. Фюстель-де-Ку-
ланжа, Г. Спенсера, Л. Блана. Його вчителями 
можна також вважати М. Максимовича, М. Іва-
нишева та М. Костомарова. Антонович ствер-
джував, що соціальне життя народу форму-
ється згідно з провідною ідеєю цього народу, 
відповідно до рівня його свідомості, культури, 
освіти. Він ніколи не обстоював національної 
винятковості, високо підносив роль культури в 
історії народу, орієнтуючись на західні взірці. 
Політичну роботу без культурних підвалин уче-
ний вважав замком на піску. Всі нещастя Укра-
їни вбачав у «малій культурності українського 
суспільства, в браку української інтелігенції, 
культурного і політичного виховання». 

Як послідовник еволюціонізму не вірив 
у швидкі революційні перетворення, наголо-
шуючи, що лише послідовна і цілеспрямова-
на просвітницька робота та піднесення рівня 
самосвідомості народу є єдино правильним 
шляхом історичного поступу. Негативно оці-
нюючи роль Польщі в історії України, Анто-
нович вважав за доцільне відмежуватися і 
від Росії (зокрема впливів її культури) задля 
виразнішої національної само ідентифікації 
українців та інтеграції України в Європу. Як 
політик-культурник він був одним із ідеологів 
«європейськості» українського народу, причо-
му не з огляду на географічне положення та 
етногенез, а в розумінні напряму розвитку. 

Не раз підносячи голос у справах захисту 
українського національного, громадського й 

культурного життя, Антонович завжди стояв на 
рівні передових тогочасних європейських ідей 
і наукової об’єктивності. Підтвердженням цієї 
тези стали його матеріали: «Про українофілів 
та українофільство », «Погляди українофілів» 
(Твори Т. 1. 1932 ), «Записка Вол. Антоновича 
в справі обмежень української мови» («Запис-
ки УНТ в Києві 1908 Кн.3»), «К вопросу о га-
лицко-русской литературе» (Киевская стари-
на, 1900, Кн.3). В останній статті засвідчуєть-
ся позиція Антонович щодо української мови 
й літератури. Етнічний поляк, присвятивши 
своє життя служінню народу України, став на 
захист української мови і літератури та відсто-
ював їх права на повноцінне функціонування 
у науковій полеміці з колегою по Університету 
професором-українофобом Т. Флоринським. 

Наукова дискусія у тогочасних умовах 
була для київського професора єдиним офі-
ційним інструментарієм, який дозволяв пу-
блічно обговорювати важливі для українства 
питання та висловлювати своє бачення їх 
вирішення. Наступна публікація Антоновича 
«Польско-русские отношения ХVІІ в. в совре-
менной польской призме» («Киевская стари-
на», 1885, Кн.5; окремі вид.: Львів, 1904) з’я-
вилася у зв’язку з тенденційним висвітленням 
української історії польським письменником 
Г. Сенкевичем у романі «Вогнем і мечем». 

Досі актуальні думки Антоновича про сенс 
політики і завдання політичного діяча: «Від по-
літика вимагається розуміння сил суспільнос-
ті та вміння користуватися ними: він мусить 
завжди наперед знати, за що може тоді й тоді 
взятися, що може виконати, а чого не мож-
на зробити. Через те талановитим політиком 
зветься чоловік, котрий у своїй діяльності бе-
реться за осягнення мети, яку в тім часі можна 
осягнути. Він мусить завчасу добре обрахува-
ти ті сили, на які може опертися, мусить бути 
добре ознайомлений зі всіма суспільними на-
прямами свого часу й повинен уміти вичекати 
також зручного часу, коли може найкраще ви-
конати свої заміри». Сам Антонович постійно 
сповідував цей постулат. Завжди виступаючи 
проти «групівщини», конфронтації, він був од-
ним із найреалістичних політиків в українсько-
му русі 2-ї половини ХІХ ст. 
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Наталія Цівак,
Київський університет імені Бориса Грінченка

З ЛИСТУВАННЯ БОРИСА ГРІНЧЕНКА З АГАТАНГЕЛОМ КРИМСЬКИМ:
«ДУМКИ В ГОЛОС» (1892 р.)

Вивчення постаті Бориса Грінченка зали-
шається актуальним і до сьогодні, й передусім 
тому, що до системного вивчення його епісто-
лярної спадщини сучасні дослідники зверну-
лись лише останніми роками. Між тим його 
листування було і залишається цінним джере-
лом для реконструкції різних аспектів біографії 
і творчості Б.Грінченка. Окрім величезної кіль-
кості фактологічної інформації, ознайомлення 
зі змістом листів Б.Грінченка дає можливість 
окреслити коло його респондентів, з різними 
особами, з якими він підтримував творчі та ді-
лові контакти на різних етапах свого життя. 

Одним з них був Агатангел Юхимович 
Кримський, відомий український історик і схо-

дознавець, письменник і перекладач, один з 
організаторів Академії наук України. Найпри-
кметнішою ознакою їх епістолярного діалогу 
був дружньо-рекомендаційний характер їх-
нього листування. Досить часто науковці да-
вали один одному поради у видавничій і лі-
тературній сфері, з огляду на що особливої 
актуальності набуває встановлення того, на-
скільки вони були враховані кожним з респон-
дентів у своїй повсякденній діяльності. 

Джерельна основа досліджуваної про-
блеми представлена насамперед двома ба-
гатотомними виданнями, які містять чимало 
важливої інформації з обширу досліджуваної 
теми. Зокрема це листування Кримського та 
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його листи до багатьох письменників, учених, 
діячів української культури (до їх числа нале-
жав і Б. Грінченко).[1]

Епістолярний діалог А. Кримського і 
Б. Грінченка був актуалізований після публі-
кації двох документальних збірок, до яких 
увійшли й листи вченого до Бориса Дми-
тровича [1, 2]. В одній з них більша частина 
вміщених листів публікується вперше й без 
будь-яких скорочень, що дозволяє повніше 
осягнути наукові, літературні, громадські за-
цікавлення Агатангела Кримського [2]. Важ-
ливою подією став вихід збірки епістоляріїв 
Б. Грінченка, здійснений заходами викладачів 
та науковців КУБГ [3].

В українській історіографії однією з пер-
ших до вивчення епістолярної спадщини 
А. Кримського звернулась Л. В. Матвєєва [4], 
яка встановила коло його респондентів (до 
їх числа належав і Б. Грінченко). Листування 
згаданих діячів привернуло увагу й Антона 
Гловацького, який проаналізував літературні 
та наукові контакти А. Кримського з видатни-
ми українськими діячами кінця XIX – першої 
чверті XX століття. [5]

*  *  *

Насамперед слід відзначити те, що листу-
вання між А. Кримським та Б. Грінченком було 
регулярним і достатньо інтенсивним. У своїх 
листах колеги обмінювались думками щодо пу-
бліцистичних праць один одного, а також поле-
мічних суджень кожного. Так, зокрема, у листі 
Борис Дмитрович подає свої враження  про одну 
зі статей співбесідника, що була опублікована у 
журналі «Зоря». Ця робота, за його ж словами, 
справила на останнього досить двоїсте вражен-
ня, він зокрема констатує, що стаття А. Крим-
ського містить некоректні твердження про деякі 
сторони тогочасної української літератури. 

Критику Б. Грінченка на адресу А. Крим-
ського викликала, зокрема, фраза останньо-
го, в якій йдеться про те, що: «ми повинні дба-
ти не про самих українських письменників, а 
й про звичайну публіку, помоскалену нашу 
інтелігенцію, а ця інтелігенція розуміє фразу 
«дбай про нашу мову…». Також Грінченко 
звертає увагу на ще одну важливий аспект – 

щодо галицького впливу на літературу, з ким 
на його думку потрібно було боротися: «бо він 
може зопсувати нашу мову і на довгий час од-
бити од нашої літератури звичайну публіку». 

На це Б. Грінченко отримує відповідь, 
А. Кримського, в якій той запевнює, що не 
намагається закликати всіх до «галиць-
кої мови», а, що він лише обороняв Франка 
(з яким, як відомо, у Кримського були досить 
теплі відносини), та наголошує на своїй дум-
ці: «до народної галицької мови ми повинні 
бути терпимі, між іншим і через те, що мова 
Правобережної України не дуже-то одрізня-
ється од неї». [1, с. 58–61] 

Досить важливим є те, що теплі й приязні 
особисті стосунки не заважали їх об’єктивнос-
ті та принциповості у естетичних чи наукових 
питаннях. Прикметне, що після цих дискусій, 
кожен завершував свій лист з проханням не 
тримати образи: «Ну, годі! Не подумайте тіль-
ки, Шановний земляче, що я це все лютуючи 
кажу – їй’бо з щирости!» – звертається Б. Грін-
ченко до А. Кримського. Останній відповідає: 
«Ну, та годі вже про цеє. На останці сказати хіба 
от про що: Ви дивуєтеся, що я міг думати, ніби 
задля неоднакових поглядів на мову Вам не 
схочеться вести діла вкупі зо мною. Вибачайте, 
але ж я з досвіду знаю, що наші українці через 
дрібницю якусь ладні зачинати цілу vendett’у. 
Тим приятніш мені взнати, що Ви стоїте вище 
цього» (з листа А. Кримського до Б. Грінченка 
від 23 лютого 1892 р.). [1, с. 56–57]

У листі до А.Кримського від 25 березня 
(6 квітня н.ст.) 1892 р. [1, с. 68–71] Б.Грінчен-
ко цікавився планами свого колеги в царині 
освіти, (з цього листа можна дізнатись, що 
А. Кримський вирішив продовжити навчання 
на ще одному факультеті (а саме історико-фі-
лологічному факультеті Московського універ-
ситету). На думку Б. Грінченка, навчання ви-
тягує з людини всю енергію й всю її молоду 
силу і кидає у вир життя. Він міркує про те, 
скільки років людина витрачає на навчання: 
10 років у гімназії, потому ще 4 або 5 років в 
університеті. І далі пише: «Хіба цього мало – 
15 найкращих років і життя на те, щоб вчити 
те, що зветься у нас по гімназіях «наукою» та 
й по університетах!..». Він навіть називає одно-
го зі своїх друзів «жертвою», та зазначає, що 
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виступає не проти науки, а проти того, що у них 
наукою зветься. У цьому ж листі Б. Грінченко 
звертається до свого співрозмовника з прохан-
ням оповісти його історію українофільства. 

Напевно що А. Кримський не подав та-
кої інформації, відтак Б. Грінченко у чергово-
му листі продовжує цікавитися особистістю 
вченого: «Якщо пишучи розкажете що про 
себе, то дуже дякуватиму. Мені про Вас хо-
четься якомога більше знати, бо хоч і не знаю 
Вас особисто, а не можу не почувати до Вас 
прихильности, бачучи, що Ви з тих, які стоя-
тимуть в першій лаві в борні за наше націо-
нальне право». Б. Грінченко також пропонує 
обмінятися фотографіями, бо через велику 
відстань вони не мали можливості зустрітися 
особисто. У цьому ж листі Б.Грінченко фор-
мулює свої рекомендації стосовно отриманих 
раніше робіт А.Кримського. [1, с.72–73]

На прохання Б. Грінченка. А. Кримський 
у наступному листі ділиться цікавими обста-
винами зі своєї біографії, а саме: «Мусю Вам 
признатися, що в мені й кровинки української 
немає: Мати моя – українська полька (дуже 
проста жінка), а батько – білорус (міщансько-
го роду, вчитель географії та історії в класно-
му вчилищі, загальнорус по пересвідченням). 
Я родився і виріс на Вкраїні та й українізував-
ся. Навіть у сім’ї я чув змалечку українську 
мову: моя мати говорить чисто по-вкраїнськи, 
тілько «етімологічною правописсю» (напри-
клад], речення: «дай собаці їсти» звучить в 
неї: «дай собаце есті»), значиться, тільки з 
вимовою чужою. В сім’ї й я говорив отакою 
мовою, але поза сім’єю – чисто по-вкраїнськи 
або чисто по-російськи, бо я вже вмів читати, 
коли мав три з половиною роки». [1, с.76–85]

Ознакою довірчих відносин між розгляну-
тими особами безперечно є те, що в листу-
вання містить інформацію особистого харак-
теру, зокрема у листі А.Кримського до Б. Грін-
ченка від 20 липня 1892 р. йдеться: «Взагалі 
останні півтора року я вважаю дуже любим 
задля мене часом, але перший місяць – то 
було справжнє раювання (відпочинок як в 
раю – авт.). На душі мені запанувала якась 
давно незнана гармонія, нервові пароксізми 
пощезали, докорів совісти не було, натомість 
з’явилося внутрішнє задоволення. Я з запа-

лом поповняв пробіли в своїм образуванню і 
не почував ніякісінької втоми». [1, с. 94–106]

У цьому самому листі можна помітити як 
А. Кримський на тлі опису особистого стану 
починає міркувати щодо своєї належності до 
українства. Він зокрема зазначає, що почи-
нає «холонути» до нього, паралельно все 
більше поринаючи у світ «російської та чу-
жоземської науки». Принагідно він зауважує: 
«Зрештою, кажу Вам, я ще не рішавсь собі 
сказати, що я не українофіл, – я попросту 
несвідомо забував за Україну; а коли б мене 
хто тоді спитав, то я б йому одказав, що укра-
їнофільство – річ дуже шанована». 

Автор листа все більше й більше розкри-
ває душу, окреслюючи свої хвилювання та 
досить детально описує події, що його «обря-
тували». Він згадує Михайла Драгоманова, а 
саме його «Чудацькі думки і коментуючи своє 
спілкування з ним зауважує: «Він мені нічого 
нового не сказав, – він тільки формулював 
усі ті міркування та гадки, які мене обгортали 
в протязі мого українофільства. Др[агоманов] 
знов розбурхав мій патріотизм, і вже тепер я ні-
коли не зверну з української стежки; чужинець 
зроду, я вже вічно буду українцем. Я дуже ви-
разно бачу свою святу ідею, і хоч би геть усі 
тії люде, що поклоняються їй таки ж, зрадили 
її або перекрутили, я вже не зважатиму на їх і 
розумітиму українську ідею, як розумію тепер».

У своїх листах А. Кримський доволі від-
верто висловлюється щодо своїх знань та 
здобутків на ниві освіти. Розповідаючи про 
те, чому він вирішив вступити на історико-фі-
лологічний факультет,  А.Кримський у тому 
ж листі наголошує на тому, що має «багаць-
ко пробілів, і мусить їх заповнити», а також 
посилається на слова Б.Грінченка, які його 
мотивують, і тепер він не змарнує часу, а ви-
користає його якомога ефективніше. Він на-
гадує адресатові його ж власні слова, «що 
великовчення одбірає в людини силу і пускає 
в життя вже надламану», але для А.Крим-
ського продовження навчання стало ледь не 
панацеєю: «Навіть фізично я поздоровішав: 
правда, нервовість зосталася, але такого зде-
нервування, що переходить у божевілля, вже 
зо мною за того не буває. (Взагалі я помітив, 
що будь-яке зденервування гоїться роботою. 
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Та й самі нервові розстрої походять в нашої 
інтелігенції найчастіш од лінощів). Другим ра-
зом я Вам напишу, як я міркую про свою буду-
щину». [1, с. 94–106] 

Отже, проаналізувавши лише невелику 
частинку епістолярного діалогу Б.Грінченка 
з А. Кримським зауважимо, що їх довгий час 
єднала творча співпраця, вони жваво обміню-
вались власним досвідом з різних питань. Їх 
особисте листування являє з себе величезне 
біографічне джерело, розкриваючи таємниці 
творчої майстерні цих визначних особисто-
стей. Їхні стосунки свідчили про безумовну 
підтримку та повагу вчених один до одного. 
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«ВІРНИЙ ШЛЯХ ДЛЯ ПРАЦІ…»: КАР’ЄРНІ ЩАБЛІ
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖОГО АНТОНА ПУЗИЦЬКОГО У ПЕРІОД ІНТЕРНУВАННЯ 

АРМІЇ УНР У ПОЛЬЩІ (1921-1922 рр.)

Про діяльність начальника 5-ої Хер-
сонської стрілецької дивізії Армії УНР гене-
рал-хорунжого Антона Пузицького станом на 
сьогодні наявна лише уривчаста інформація, 
яка міститься в кількох енциклопедичних1 та 
науково-довідкових2 виданнях. Проте в них 
1 Енциклопедія Українознавства. 1973.  Т. 7 (Словнико-
ва частина). С. 2416;  Науменко К. Є. Пузицький Антін 
Олексійович // Енциклопедія історії України: у 10 т. / 
ред. кол.: В. А. Смолій та ін. К., 2011. (http://resource.
history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe=Puzytskyj_A).
2 Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет 
українських визвольних змагань (біограми генералів 
та адміралів українських військових формацій пер-
шої половини ХХ століття. Львів, 1995; Kolańczuk A. 
Nekropolie i groby uczestników ukraińskich walk 
niepodległościowych w latach 1917-1921. Przemyśl, 

майже відсутні дані про обставини його пере-
бування у таборах інтернованих в Польщі. 

Дещо більший обсяг спертої на джерелах 
інформації про А. Пузицького був зібраний 
Я. Тинченком3. Щоправда, тут присутня й хиб-
на інформація – про підвищення А.Пузицького 
у генерал-хорунжі з 2 серпня 1921 р. (між тим 
архівні документи свідчать, що це сталося 
тільки трьома місяцями пізніше – 1 листопада 
1921 р.). Про деякі епізоди діяльності А. Пу-
2003. S.239-240; Литвин М. Р., Науменко К. Є. Зброй-
ні сили України першої половини XХ ст.: генерали і 
адмірали. Л.; Х., 2007.
3 Тинченко Я. Старшинський корпус Армії Української 
Народної Республіки (1917-1921). К., 2007. Кн. 1. 
С. 356.
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зицького у таборах можна дізнатись з низки 
статей про таборове повсякдення інтернова-
ного українського вояцтва у таборі Стшалко-
во1, проте вони не дають цілісного уявлення 
про особистісні риси та характер генерала. 

Важливе значення для реконструкції де-
яких аспектів діяльності А. Пузицького у та-
борах являє чимала кількість підписаних ним 
рапортів у якості командира 5-ої Херсонської 
стрілецької дивізії та начальника групи Військ 
УНР у таборі Стшалково, що зберігаються в 
ЦДАВО України. Одна з світлин А.Пузицького 
(часів його перебування у таборі Щипіорно) 
присутня в фондах Архіву ОУН при Україн-
ській інформаційній службі в Лондоні2.

*  *  *

З січня 1921 р. полковник А. Пузицький 
перебував у таборі Піотроков, виконуючи 
обов’язки начальника тамтешньої групи ін-
тернованих Військ УНР. У цьому таборі пе-
ребував апарат штабу Дієвої армії УНР, а 
також група вояків 1-ї Кулеметної дивізії Ар-
мії УНР (504 особи), які безпосередньо під-
лягали А. Пузицькому як помічнику начдива 
1-ї Кулеметної дивізії Армії УНР. За сприяння 
начальника групи у таборі розпочала свою 
роботу школа грамоти для козаків та курси 
українознавства різних рівнів, крім того про-
водились виклади з іноземних мов та історії 
української літератури3. 

А. Пузицький також санкціонував засну-
вання щоденної стіннівки «ВСІМ» («Вільне 
1 Срібняк І. Інтерновані вояки Армії УНР у таборі Ст-
шалково, Польща (друга половина 1921 – початок 
1922 рр.): моральний стан та умови перебування // 
Проблеми всесвітньої історії. К., 2017. № 2(4). С. 182-
195; Срібняк І. Український аматорський театр у та-
борі інтернованих Військ УНР Стшалково, Польща, 
очима театральних критиків, серпень 1921 – липень 
1922 рр. (за матеріалами часопису «Промінь») // Си-
нопсис: текст, контекст, медіа. К., 2020. Т. 26. № 2. 
С. 48-60; Срібняк І. Військово-фахова та загальна 
освіта інтернованого вояцтва Армії УНР в таборі Ст-
шалково, Польща (серпень 1921 – 1922 рр.): особли-
вості проведення // Європейські історичні студії. К., 
2020. № 16. С. 155-169.
2 Архів ОУН, Ф. 30, оп. 3, од. зб. 23, од. обл. 1 
(https://ounuis.info/fonds/photo-documents-f-30/104/
general-xoruzhyj-anton-puzyczkyj-komanduvach-5-yi-
xersonskoyi-dyviziyi-v-shepiorno.html).
3 Колянчук О. Українська військова еміґрація у Поль-
щі 1920-1939 рр. Львів, 2000. C.97-99.

Слово і Малюнок»), яка безцензурно виготов-
лялась вручну в одному примірнику4, підтри-
мав ідею створення хору, що розпочав свою 
діяльність у квітні 1921 р. заходами підпол-
ковника Сергія Сологуба5. Проте інша ініціа-
тива таборян – створення громади старшин, 
що мала своїм завданням оздоровлення мо-
рального стану усього старшинства в табо-
рі – не знайшла у нього розуміння – і відтак не 
була реалізована6.

У травні 1921 р. полковник А. Пузиць-
кий був переведений до табору Ланцут та 
призначений начальником 5-ої Херсонської 
стрілецької дивізії (замість полковника 
А. Долуда). Протягом двох наступних міся-
ців А. Пузицький займався злагодженням її 
особового складу, до якого увійшли й вояки 
1-ої Кулеметної дивізії (після розформуван-
ня останньої). На початку серпня 1921 р. 
5-та дивізія була передислокована до табо-
ру Стшалково, умови перебування у якому 
були досить складними. 

Намагаючись привернути до цього увагу 
командування Армії УНР, А. Пузицький звер-
нувся з рапортом (ч.730 від 30 серпня 1921 р.) 
до військового міністра та Головного Отамана 
Військ УНР. У ньому він, зокрема, зазначав, 
що «одяг, взуття і білизна як старшин, так і 
козаків знаходиться в дуже кепському стані, 
багато козаків зовсім не мають взуття, білиз-
ни і навіть верхнього одягу», а командування 
дивізії немає жодних засобів для їх забезпе-
чення всім необхідним. До того ж ситуацію 
ускладнювало те, що дивізія не мала достат-
ніх коштів аби «заснувати майстерні для по-
лагодження одягу, взуття і в крайніх випадках 
пошиття нового хоч-би із самого дешевого 
матеріалу»7. У цьому ж рапорті полковник 
А. Пузицький дав досить докладну картину 
стану військової освіти в 5-й Херсонській ди-
візії. Він, зокрема, повідомляв про те, що на 
4 Докладніше про це див.: Сидоренко Н. Національ-
но-духовне самоствердження (у 3-х т.). Ч.ІІ.: Преса 
інтернованих українців та цивільної еміграції (Чехія, 
Польща, Румунія, Єгипет, 1919-1924). К., 2000. С.88-
89; Вішка О. Преса української еміграції в Польщі 
(1920-1939 рр.): Історико-бібліографічне досліджен-
ня. Львів, 2002. С.179-180.
5 ЦДАВО України, ф.2439, оп.1, спр.79, арк.42-42зв.
6 Наша Зоря. Ланцут, 1921. 25 травня. Ч.10-11. С.33.
7 ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.237, арк.23.
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дивізійних курсах навчається 48 слухачів, ви-
клади для яких тривали безперервно на про-
тязі серпня 1921 р.1 

Через відсутність резолюцій на цьому 
рапорті не видається можливим встанови-
ти, чи мало це звернення А.Пузицького якісь 
наслідки, проте та обставина, що на початку 
вересня 1921 р. на начдива 5-ої Херсонської 
дивізії було покладено й виконання (тимчасо-
ве) обов’язків начальника групи Військ УНР у 
Стшалково, засвідчує високий рівень довіри, 
яким користувався А.Пузицький у Головного 
Отамана С.Петлюри.

Начдив 5-ої дивізії й в подальшому до-
кладав усіх зусиль для підвищення рівня сво-
їх підлеглих, і вже у вересні 1921 р. наказав 
провести чергове зарахування старшин до 
складу їх слухачів. Протягом усього місяця 
для них  проводились виклади з всіх галу-
зей військової служби, а також вирішувались 
«тактичні завдання на мапах»2. Особлива 
увага приділялась вивченню статутів (польо-
вого, муштрового, залогового та ін.), ці занят-
тя проводились щоденно вранці та ввечері3.  

А. Пузицький причинився до заснування й 
інших дивізійних курсів для своїх підлеглих. Так, 
зокрема, на повторних курсах військових уря-
довців 5-ої дивізії навчалось 82 вояки, яким ви-
кладалось діловодство та провадились заняття 
з військового господарства. У школі підстаршин 
тривало «муштрове навчання і практичне про-
ходження польового статуту на площі табору, 
а словесне в бараку». Окремі дивізійні вишко-
ли (гарматний, кінний і технічний) мали своїми 
слухачами 72 старшин і підстаршин, їх навчан-
ня відбувалось «самим інтенсивним порядком, 
але за браком належних підручників» теоре-
тична складова викладів не була належним чи-
ном забезпечена. Окремо 142 старшинам та 
урядовцям заходами культурно-освітнього від-
ділу щоденно викладались курси українознав-
ства (українська історія, географія, література 
і мова). Так само викладами з українознавства 
були охоплені й козаки, а для неграмотних з їх 
числа була відкрита школа грамоти4.

1 ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.237, арк.23.
2 ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.234, арк.31.
3 ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.237, арк.23.
4 ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.234, арк.31-31зв.

Вересень 1921 р. видався насиченим 
для таборян на події не тільки через збіль-
шення кількості вояцтва Армії УНР, які по-
трапляли у мало пристосовані (або взагалі 
непристосовані) для перебування в таборі 
умови. Сильним «подразнюючим» чинником 
стала поява в таборі французьких офіцерів з 
пропозиціями запису до Іноземного легіону. 
Як йшлося у рапорті полковника А.Пузиць-
кого № 3089 від 14 вересня 1921 р., цього 
дня до табору Стшалково прибув полковник 
французької армії, який розпочав вербовку 
таборян до складу колоніальних військ. Цей 
приїзд став власне продовженням анало-
гічної роботи французьких військових пред-
ставників, яка провадилась раніше в Ланцуті 
(за її результатами були укладені списки ба-
жаючих потрапити до Французького інозем-
ного легіону). Ці списки були прикріплені на 
стінах бараків у Стшалково, що засвідчило 
продовження процесу вербовки5. 

У цій ситуації полковник А. Пузицький 
склав рішучий протест французькому офіцеру 
за його самочинні та незаконні дії, які той вчи-
нив без узгодження з вищим політичним про-
водом та командування інтернованих військ 
УНР. У відповідь останній заявив, що він «вер-
бує росіян яко дезертирів» та нічого не знає 
про українців та Україну. У подальшій диску-
сії француз почав з’ясовувати факт визнання 
УНР іншими державами, на що А.Пузицький 
підтвердив таке визнання Польщею, а також 
наголосив на тій обставині, що український 
народ провадить вже чотирирічну боротьбу з 
більшовиками і вже тільки цим здобув собі ви-
знання в Європі. Після такого обміну думками 
французький представник дав А.Пузицькому 
слово честі про припинення вербовки серед 
українців до проведення консультацій з гла-
вою французької військової місії в Польщі ге-
нералом А. А. Нісселем у Варшаві6. 

Досить промовистим було те, що С. Пет-
люра залишив на цьому рапорті власноруч-
ний припис, зміст якого свідчив про цілковиту 
5 ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.476, арк.89-89зв. 
(див. також копію рапорту полковника А.Пузицького: 
ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.473, арк.23-23зв).
6 ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.476, арк.89-89зв.; 
(див. також копію рапорту полковника А.Пузицького: 
ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.473, арк.23).
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підтримку останнім всіх організаційних та дис-
циплінарних заходів начальника групи інтер-
нованих військ УНР в Стшалково: «полковник 
А. Пузицький взяв вірний шлях для праці. Хай 
працює твердо по цьому напрямку»1.

Поява французьких представників у та-
борі підштовхнула декого із старшин Армії 
УНР показати випадковість свого перебуван-
ня в її складі. Одним з таких був поручник Се-
лезньов (штаб тилу Дієвої армії), який ще на 
початку вересня 1921 р. записався до складу 
Французького іноземного легіону. 18 вересня 
ц.р. за розпорядженням начальника групи ін-
тернованих він мав бути відправлений за це 
під арешт, але відмовився його виконувати, 
а коли за ним до бараку з’явився польський 
«постерунок», поручник Селезньов «в при-
сутності вищих старшин досить демонстра-
тивно в категоричній формі відмовився йти 
під арешт, заявивши, що він є Француз, зараз 
уявляє з себе старшину Французької Армії, 
тому всякі розпорядження Української влади 
для нього не обов’язкові»2.

Реагуючи на таку поведінку цього стар-
шини начальник штабу групи полковник О.Бі-
лецький («за уперте небажання виконувать 
наказів») оголосив йому 28-денний арешт на 
таборовій гауптвахті, після чого поручник Се-
лезньов мав бути притягнутий до військово-
го суду, про що своїм рапортом (№ 3214 від 
29 вересня 1921 р.) полковник А. Пузицький 
повідомляв військового міністра уряду УНР3.

Ця історія мала своє продовження, бо 
коли під час обходу табору майором Пешков-
ським (в супроводі полковника А. Пузицького) 
поручник Селезньов, якого було тимчасово 
звільнено з гауптвахти, звернувся російською 
мовою до польського коменданта зі скаргою 
на свій арешт. Роз’яснення коменданта, що 
це є справою українського командування та-
бору, викликало гнів Селезньова та заяви про 
його невизнання Армії УНР, яка є «не армія, 
а банда». Після цього за наказом полковни-
ка А. Пузицького Селезньов був наново аре-
штований та у супроводі польських солдат 

1 ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.476, арк.84.
2 Промінь. Стрілково (Стшалково), 1921. 2 жовтня. 
Ч.19 (без посторінкової пагінації).
3 ЦДАВО України, ф.2439, оп.1, спр.23, арк.22, 24.

відправлений на гауптвахту. Ще за кілька днів 
він був деградований у козаки та мав бути не-
гайно висланий з табору4.

Проте така принципова позиція полков-
ника А. Пузицького не влаштовувала деяких 
старшин, які вдавались до різних провокацій 
задля ускладнення його діяльності на цій по-
саді. На підтвердження цього свідчив один 
з наказів польського командування, в якому 
полковнику А. Пузицькому було висловлено 
подяку за ту допомогу, яку він нібито надавав 
французькому офіцеру під час роботи остан-
нього в таборі (вербування бажаючих до лав 
Французького іноземного легіону). У своє-
му рапорті військовому міністру (ч.36-т від 
8 жовтня 1921 р.) полковник А. Пузицький за-
значав, що він навпаки – намагався перешко-
дити проведенню вербовки українців, але, за 
його словами, «провокаторська діяльність в 
Стржалковському таборі знаходить для себе 
відповідний ґрунт і поширюється дальше»5.

Ще однією підставою для занепокоєння 
А. Пузицького стала поява у вересні 1921 р. у 
м. Стшалково і Слупську (Слупцях) «німець-
ких шпигунів, котрі заманювали наших воя-
ків до дезертирства в Німеччину» (очевидно 
йшлося про представників П. Скоропадсько-
го, які за дорученням гетьманського центру в 
Берліні намагались привернути на бік остан-
нього нестійких у політико-ідеологічному від-
ношення вояків Армії УНР – авт.). У своєму 
рапорті до військового міністра уряду УНР 
(ч. 3211 від 19 вересня 1921 р.) А. Пузицький 
повідомляв останнього про активну видачу 
бажаючим подорожніх документів та грошей, 
внаслідок чого за кілька днів вересня ц.р. з 
табору дезертирувала «значна» (без зазна-
чення конкретної кількості – авт.) старшин і 
козаків. У цій справі полковник А. Пузицький 
двічі звертався до «довудства» (комендату-
ри – авт.) табору з пропозицією провести 
арешти таких агітаторів, причому пропону-
вав допомогу з боку української жандармерії 
(у цьому йому було відмовлено)6.

Одночасно полковник А. Пузицький на-
магався обмежити позаслужбові впливи 

4 ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.476, арк.88.
5 ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.473, арк.21зв.
6 ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.476, арк.87-87зв.
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таборової «аристократії» (осіб з числа інтер-
нованих, які посідали відповідальні посади). 
Справа в тім, що їх здебільшого зайняли 
«балаховці» (з числа колишніх російських 
жандармів), а також «злочинний елемент» 
з числа інтернованих українців, які визнали 
себе «польськими підданими». За наказом 
А. Пузицького останніх було викреслено зі 
списків вояків 5-ої дивізії та знято з харчового 
забезпечення. Крім того, він вимагав у комен-
датури табору передати цілу групу таких осіб 
до рук українського військового командуван-
ня для притягнення їх до відповідальності, 
уклавши та вручивши відповідні списки таких 
осіб (здебільшого галичан за походженням). 
Очевидно, що такі дії полковника налаштува-
ли проти нього згадувану верству таборового 
населення, які вдавались до усіх можливих 
заходів задля компрометації начальника гру-
пи інтернованих – як в очах польської влади, 
так і серед старшинства дивізії1.

Їх заходами полковника А. Пузицько-
го, начальника штабу дивізії підполковника 
В. Чабанівського, українського коменданта 
табору сотника Л. рнішевського було безпід-
ставно включено до списку осіб, яким заборо-
нялось видавати перепустки на вихід з табо-
ру. У зв’язку з цим та іншими повідомленими 
їм фактами полковник А. Пузицький просив 
«про призначення слідства з приводу прово-
каторської діяльности злочинного елементу і 
притягнення його до суворої відповідально-
сти»2, що спонукало польську комендатуру 
табору переглянути згадуваний список. 

Слід відзначити, що інколи рішучість пол-
ковника А.Пузицького набувала рис затятості 
та безоглядності, справляючи деструктив-
ний вплив окремі сторони таборового жит-
тя. Повною мірою це проявилось на початку 
жовтня 1921 р., коли А. Пузицький своїми ді-
ями фактично змусив членів Драматичного 
товариства (театральної трупи під проводом 
сотника В. Далекого) при 5-й Херсонській ди-
візії ухвалити рішення про власну самолікві-
дацію. І хоча трупа утворилась ще в середині 
1920 р., і весь цей час виставляла на сцені та-
борового театру «історичні, побутові й сучасні 

1 ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.473, арк.21зв.
2 ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.473, арк.21зв.-22.

п’єси в найкращому сценічному виконанню», 
намагаючись «дати розумну розвагу козацтву 
серед невідрадних умов таборового життя» – 
це не було прийнято до уваги начдивом3.

Певно що «больовою» точкою конфлікту 
були кошти, які заробляли артисти своєю грою 
та майстерністю, проводячи час від часу ви-
їзні вистави у найближчих польських містах4, 
що увійшло в протиріччя з суворою таборо-
вою дійсністю та суворою вдачею полковника 
А.Пузицького. Напевно що така незалежність 
дратувала останнього, а крім того начдиву не 
подобалось й те, що згадуване товариство 
самостійно розпоряджалось коштами, отри-
маними шляхом реалізації вхідних квитків за 
частину вистав (як правило драмгуртки ви-
ставляли кожну п’єсу двічі, при чому другий 
раз – безоплатно для козацтва).

З суто солдафонською прямолінійністю 
А. Пузицький вдався до фактичної заборо-
ни діяльності «самостійного» драматичного 
товариства – шляхом відмови визнання за 
ним прав юридичної особи. Кількома своїми 
наказами, «направленими до унеможлив-
лення артистичної праці» членами згадува-
ного товариства, він фактично паралізував 
їх нормальну роботу. Взагалі – всі його роз-
порядження, на думку членів Драматично-
го товариства, дискримінували артистів, та 
мали образливий для них зміст. А на початку 
жовтня 1921 р. він взагалі віддав усне розпо-
рядження про його ліквідацію. Прикметне, що 
інформація про самоліквідацію товариства 
була подана для поширення на шпальтах 
«живої» таборової газети «Промінь», проте – 
як свідчать позначки цензури – цей текст був 
заборонений для оголошення таборянам5.

Але цей прикрий епізод в діяльності 
А. Пузицького ніяк не вплинув на реноме на-
чальника групи інтернованих – його рішучі дії 
з наведення дисципліни та порядку в таборі 
3 ЦДАВО України, ф.3524, оп.1, спр.1, арк.1 (Про-
токол загальних зборів членів Драматичного това-
риства при 5-й Херсонській стрілецькій дивізії від 5 
жовтня 1921 р. про самоліквідацію).
4 ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.237, арк.23 (Ра-
порт полковника А.Пузицького військовому міністру 
та головному отаману Військ УНР, ч.730 від 30 серп-
ня 1921 р.).
5 Промінь. Стрілково (Стшалково), 1921. 9 жовтня. 
Ч. 20.
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цілковито підтримувались головною коман-
дою Військ УНР. Більше того – його заслуги 
були відзначені присвоєнням йому на по-
чатку листопада 1921 р. військового звання 
генерал-хорунжий, що безперечно додало 
начальнику групи сил під час виконання ним 
своїх службових обов’язків.

Як і раніше, в полі уваги А. Пузицького 
залишалось організація військового навчання 
таборян, чому суттєво перешкоджала майже 
цілковита відсутність відповідної навчальної 
літератури, на що в своєму рапорті (ч.1702 від 
16 листопада 1921 р.) до 3-го генерал-квар-
тирмейстера Генерального штабу Армії УНР 
полковника Сігаріва звертав увагу начальник 
групи інтернованих. Він зокрема зазначав, що 
ця обставина змушує використовувати деякі 
старі російські посібники («Наставление для 
стрельбы»). Але завдяки поєднанню теоретич-
них занять та практичних вправ (робота з кар-
тами, вирішення тактичних завдань, військова 
гра) курси допомагали їх слухачам опановува-
ти нові знання з ділянки військових знань1.

Ще одним серйозним викликом для на-
чальника групи стало посилення розкладової 
роботи більшовицьких агітаторів у таборі, що 
спонукало А.Пузицького звернутися з рапор-
том (від 4 грудня 1921 р.) до військового міні-
стра Уряду УНР, в якому повідомляв про пе-
ребування у більшовицькій секції табору кіль-
кох колишніх старшин Армії УНР, які «мали 
намір увійти в стосунки з нашим вояцтвом», 
але завдяки рішучим заходам українських 
контррозвідників «цей намір був паралізова-
ний». До рапорту був прикладений «Список 
старшин та козаків перешедших до больше-
вицької армії з армії У.Н.Р. які мешкають в та-
борі Стрілково», що був підписаний началь-
ником контр-розвідчого (агентурного) відділу 
сотником М.Гавінським. У ньому фігурувало 
14 осіб, і серед них – колишній начальник 
контррозвідки 4-ої Київської стрілецької диві-
зії сотник Єроній Баратов2.

Заважало роботі А. Пузицького й «фрон-
да» частини командирів частин та з’єднань 
Армії УНР (дислокованих у Стшалкові), які 
будь-що намагались підважити рішення на-

1 ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.240, арк.36зв.
2 ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.827, арк.3-зв., 4.

чальника групи інтернованих. До їх числа 
належав й т.в.о. командира 1-ої Запорізької 
стрілецької дивізії полковник В.Мазюкевич, 
який звернувся «таємним» рапортом (ч.91 від 
15 грудня 1921 р.) до військового міністра 
уряду УНР, інформуючи останнього про «не-
закономірні відносини» щодо нього з боку 
А.Пузицького. Зрештою, скарги полковника 
В.Мазюкевича мали своїм наслідком те, що 
його було усунено від виконання обов’язків 
комдива, після чого останній звернувся з ра-
портом про своє звільнення у відставку3.

Але найголовнішою проблемою взимку 
1921/1922 рр. була нестача матеріальних ре-
сурсів, які могли би бути спрямовані для за-
доволення потреб інтернованих. На початку 
зими становище інтернованих погіршилося 
в такій мірі, що 25 грудня 1921 р. начальник 
групи інтернованих військ УНР в таборі Ст-
шалково генерал А. Пузицький був змушений 
звернутися з рапортом до голови Ліквідацій-
ної місії УНР у Варшаві з рапортом, в якому 
повідомляв, що становище інтернованих в 
таборі стало приймати «ненормальні умови» 
з того часу, коли військова влада ухвалила 
рішення про передання табору в підпорядку-
вання цивільному комісару.

За оцінкою начальника групи інтернова-
них – у цей час «справа запровіантування і 
опалення» прийшла в цілковитий занепад: за-
пасів вугілля в таборі залишилось на 6-7 днів, 
а крім того воно відпускається за нормами ли-
стопада (а не грудня), картоплі вистачить не 
більше як на 8 днів, чай не видавався з 16 ли-
стопада, цукор – з 2 грудня, так само як і кава, 
мармелад. Також з 16 грудня було припинено 
видавання солі, а її відсутність у стравах мог-
ла викликати у інтернованих різні хвороби4. 

Відтак дійсністю в таборі було те, що 
«голе і обдерте вояцтво сидило в холодних 
бараках і в добавок те, що зараз з приводу 
браку продуктів приходиться голодать в дійс-
ності». Генерал А. Пузицький звертав увагу 
голови Ліквідаційної комісії УНР, що заборго-
вані кількості продуктів за грудень за жодних 
обставин не будуть видані у січні наступного 
року, бо у таборових складах відсутні будь-які 

3 ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.827, арк.41-41зв.
4 ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.822, арк.30.



196

CZŁOWIEK W HISTORII vs HISTORIA CZŁOWIEKA

запаси продуктів та палива. І хоча польський 
цивільний комісар табору й докладав енер-
гійних зусиль для забезпечення інтернованих 
визначеними нормами продуктів та палива, 
всі вони мали надходити за розпорядженням 
з Варшави, між тим центральна польська вла-
да не поспішала йти на зустріч інтернованому 
українському вояцтву1. 

У своєму рапорті генерал А. Пузицький 
зазначав, що «гостро стоїть справа взуття та 
одежі, а також не мається соломи для матра-
ців, і не вистачає коців». У цій ситуації «шев-
ські і кравецькі майстерні витрачають останні 
гроші, для підтримки в можливому стані одежі 
та взуття; прибутки крамниць майже цілком 
витрачаються на купівлю палива для готуван-
ня їжі і частично для опалення бараків». Між 
тим українському командуванню групи стали 
відомі факти того, що дехто з місцевої поль-
ської людності, розбирав, особливо вночі, не-
зайняті землянки і бараки, аби використати 
отримане в такий спосіб дерево для опален-
ня своїх помешкань, а решту – продати укра-
їнцям за ринковою ціною2.

Начальник групи інтернованих військ 
УНР не міг «уявити собі дальшого існування 
табору в такому стані», вважаючи це «глузу-
ванням над українським вояцтвом», що стало 
можливим через «недопустиму байдужість» 
з боку начальника секції інтернованих УВЛК. 
Генерал не вважав для себе можливим мов-
чати в такій скрутній ситуації, хоча й відзна-
чав, що «загинути ми не загинемо – будемо 
викручуватись з тяжкого становища». На 
йому думку, було би доцільним звернутись до 
«представників всіх культурних держав світу» 
аби привернути їх увагу до долі «решток ли-
царів Української Армії, котрі своєю героїчною 
боротьбою спасли весь мир і культуру від ван-
далів ХХ віку (йдеться про більшовиків – авт.), 
які в одноковій мірі були страшні для всіх». І 
коли Польща не може належним чином подба-
ти про інтерноване українське вояцтво, то цю 
місію мають виконати Франція і Англія3.

Аби хоч мінімально скрасити інтернова-
ним їх таборовий побут з нагоди приходу Но-

1 ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.822, арк.30-30зв.
2 ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.822, арк.30зв.-31.
3 ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.822, арк.31.

вого 1922 року, генерал А. Пузицький допоміг 
в організації його святкування, давши відпо-
відні доручення начальникові культурно-ос-
вітнього відділу табору. Зусиллями його під-
леглих була підготовлена святкова програма: 
надвечір 31 грудня артисти презентували дві 
одноактівки – «Ой не ходи Грицю» і «Про що 
тирса шелестіла». Опівночі глядачам була 
показана жива картина «Появлення Нового 
року», після чого присутніх привітав началь-
ник групи інтернованих Військ УНР. Перша 
частина була завершена виконанням націо-
нального гімну. О першій годині ночі почалась 
друга частина імпрези, під час якої виступили 
хор Д. Котка і струнний оркестр Захарчука, 
який після кількох своїх сольних виступів до 
ранку грав танцювальні мелодії4.

Між тим умови перебування інтернова-
них у таборі продовжували погіршуватися, 
що супроводжувалося ще й першою появою 
у таборі більшовицьких дипломатів – пред-
ставників «російсько-української» делегації, 
які запропонували інтернованим повернутись 
до УСРР, скориставшись проголошеною Мо-
сквою амністією. 13 січня 1922 р. комендан-
том табору було видане розпорядження про 
оголошення у всіх бараках запису всіх бажаю-
чих повернутись до більшовицької Росії. Але 
генерал А. Пузицький заперечив виконання 
такого розпорядження, і за короткий час пові-
домив, що таких серед українців немає. 

Одночасно начальник групи інтерно-
ваних доручив культурно-освітнім відділам 
організувати проведення низки інформацій-
них заходів, покликаних роз’яснити вояцтву 
дійсні наміри більшовиків, метою яких було 
послаблення української військової організа-
ції у таборах, роз’єднання та розпорошення 
інтернованих. Також начальником групи були 
дані відповідні вказівки всім командирам і на-
чальникам інтернованих в таборі частин армії 
УНР5. Завдяки цим енергійним діям генерала 
А. Пузицького проголошення амністії не змог-
ло суттєво вплинути на моральний стан ін-
тернованого українського вояцтва. 

4 Армія за дротами. Збірка документів / редактор-у-
порядник В. Моренець, Кам’янець-Подільський 2018, 
с. 353. 
5 ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.827, арк.53.
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Разом з тим позиція А.Пузицького щодо 
«живої» таборової газети «Промінь»1 змушує 
констатувати його цілковиту неготовність 
конструктивно сприймати критичні заува-
ження навіть у тому випадку, коли вони не 
стосувались його персонально. На такий ви-
сновок наштовхує його реакція на публікацію 
статті «Старшина Української армії його пра-
ва й престиж»2, автор якої здійснив спробу 
унаочнити деякі негаразди, які мали місце у 
середовищі старшинства Армії УНР. Щоправ-
да, згадувана публікація була заборонена до 
друку (оголошення) в згаданій газеті, але її 
редакція вважала за потрібне зігнорувати 
припис цензора.

Вже у наступному номері редакція спові-
стила читачів про те, що прочитання матеріа-
лу «Старшина Української армії…» – всупереч 
забороні цензури – потягнуло за собою накла-
дання дисциплінарних покарань на редактора 
та співробітників газети, що безумовно нале-
жало до компетенції командування групи інтер-
нованих. Проте «віддання всіх співробітників 
[газети] під переслідування Польської влади і 
обвинувачення [їх] в праці противній Польській 
Державности» змусило редакцію газети та іні-
ціативний гурток припинити «свою посильну 
працю на користь суспільства, чекаючи тих 
ліпших часів, коли прийде вільна думка і коли 
«Промінь» дійсно стане променем сонця в на-
болілих душах таборового суспільства»3. 

Безсторонньо оцінюючи логіку дій А. Пу-
зицького при визначенні покарань співробітни-
кам редакції газети «Промінь» слід відзначити, 
що дії останнього були цілком неадекватни-
ми, і зрештою – дозволяють висловити сумнів 
у його компетенціях, і взагалі – відповідності 
займаним посадам (начальника дивізії та на-
чальника групи інтернованих Військ УНР).

1 Докладніше про це видання див.: Срібняк І., Палієн-
ко М. Таборова «жива» газета «Промінь» як джерело 
для реконструкції особливостей життя і повсякдення 
інтернованих вояків Армії УНР у Стшалково, Поль-
ща (1922 р.) // Вісник Маріупольського державного 
університету. Серія: Історія, політологія. Маріуполь, 
2021. Вип.30 (в друці).
2 Живчук К. Старшина Української армії його права 
й престиж // Промінь. Стрілково (Стшалково), 1922. 
5 лютого. Ч.31 (посторінкова пагінація відсутня).
3 Від редакції // Промінь. Стрілково (Стшалково), 1922. 
19 лютого. Ч.32 (посторінкова пагінація відсутня).

Більше того – начальник групи не обме-
жився лише цими покараннями, а фактично 
намагався знищити саму газету – санкціону-
вавши у середині квітня 1922 р. виселення її 
редакцію з окремого приміщення аби розмісти-
ти там когось зі своїх «відповідальних» штаб-
них працівників. Прикметне, що всі звернення 
газети щодо виділення нового приміщення 
були проігноровані командуванням групи, так 
само абстрагувався від цієї справи й таборо-
вий культурно-освітній відділ, який при цьому 
ще й вимагав аби редакція неодмінно забезпе-
чувала своєчасний випуск газети.

Редакція робила висновок, що газеті 
«свідомо хтось перешкоджає працювати, що 
наша газета комусь сидить більмом на оці» 
(очевидно що йшлося про генерала А. Пу-
зицького – авт.), і коли інші періодичні видан-
ня мали свої власні сталі приміщення, «Про-
мінь» «як якийсь безбатченко тиняється по 
чужим баракам, не маючи за весь час свого 
існування притулку»4. В цій майже безвихід-
ній для газети ситуації продовжував дивувати 
своїми невмотивованими, і навіть алогічни-
ми наказами генерал А.Пузицький, який (як 
начальник 5-ої Херсонської дивізії) заборо-
нив сотникові К. Живчуку «брати яку небудь 
участь» у виданні «Променя»5.

Отже, на час перебування А. Пузицького 
у таборах інтернованих припадає найвищий 
злет його службової кар’єри – коли він спо-
чатку призначається на посаду командира 
5-ої Херсонської стрілецької дивізії, а ще за 
кілька місяців йому доручається виконання 
обов’язків начальника групи інтернованих 
Військ УНР у таборі Стшалково. У цій якості 
він послідовно протистояв деструктивним 
процесам у середовищі таборян, маючи при 
цьому цілковите розуміння і підтримку з боку 
вищого військового керівництва армії та ДЦ 
УНР в екзилі. До його заслуг слід віднести 
й організацію військового навчання інтерно-
ваного вояцтва у таборі Стшалково та гідне 
відстоювання національних інтересів перед 
польською владою. 
4 Дячук-Дяченко М. Таборове життя // Промінь. Стріл-
ково (Стшалково), 1922. 23 квітня. Ч.39 (посторінкова 
пагінація відсутня).
5 Від редакції // Промінь. Стрілково (Стшалково), 1922. 
30 квітня. Ч.40 (посторінкова пагінація відсутня).



198

CZŁOWIEK W HISTORII vs HISTORIA CZŁOWIEKA

Разом з тим, окремі його дії та рішення 
(нищення драматичного товариства. репре-
сії щодо співробітників часопису «Помінь») 
були дуже сумнівними, і можуть прямо свід-
чити про культурну обмеженість А .Пузицько-
го – старого армійського служаки, напевно що 
вихованого в гірших традиціях Російської ім-
ператорської армії. Які би міркування ним не 
рухали – боротись з драмгуртком шляхом за-
борон, відмовляючись від нормальної комуні-
кації з артистами – все це було недостойним 
українського старшини, та вочевидь свідчило 

про його низький культурний ценз. Аналогічне 
твердження стосується і його спроб унемож-
ливити критику негативних сторін таборового 
життя засобами друкованого слова.

Але попри це нерозуміння гуманітарних 
потреб інтернованого вояцтва А. Пузицький 
залишився вірним урядові УНР та українській 
національно-визвольній ідеї. Після ліквідації 
таборів він продовжував стало перебувати в 
Українській станиці в Каліші, беручи діяльну 
участь у ветеранських організаціях україн-
ських комбатантів. 

Андрій Кузьменко,
Національний історико-етнографічний 

заповідник «Переяслав»

АРХІТЕКТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ В. Г. ЗАБОЛОТНОГО
У КИЄВІ в 1920–1940-х рр.

Свого часу Володимир Гнатович Заболот-
ний у своїх спогадах писав: «... Коли я згадую 
дитинство, в моїй уяві виникає така картина. На 
зеленій галявині сидять два невеличкі хлопчи-
ки – пастухи. Обидва білявенькі, сіроокі. Оби-
два босі і в латаних сорочках. Один з них – я. 
Другий – мій товариш Максимко. Ми з глини ви-
ліплюємо маленькі хатки, клуні …»1. Оцінюючи 
з висоти сьогодення архітектурну та мистецьку 
спадщину видатного українського зодчого, ми 
розуміємо, що, мабуть саме з тих глиняних ха-
ток і клунь й починається історія архітектурних 
проектів нашого славетного земляка.

Втім, перші, «справжні» проекти В. Г. За-
болотного були виконані ним вже під час 
навчання у Київському художньому інститу-
ті, у дусі конструктивізму. Цей архітектурний 
стиль став домінантним у Радянському Союзі 
у 1920-ті рр., оскільки вважався вихідною точ-
кою нової соціалістичної архітектури та уосо-
блював епоху індустріалізації, в якій мисте-

1 Грачова Л. М. Архітектор В. Г. Заболотний. К.: Буді-
вельник, 1967. С. 6.

цтво повинне було служити виробництву. Зо-
крема, в 1925 р. за конкурсний проект пам’ят-
ника В. І. Леніну на пл. ІІІ-го Інтернаціоналу в 
Києві (сучасна Європейська пл.), виконаний у 
стилі конструктивізму, В. Г. Заболотний разом 
з Г. Ф. Мілінісом та скульптором І. П. Писа-
ренком був удостоєний своєї першої премії за 
скульптурний твір2.

Перебуваючи в студентські роки під впли-
вом конструктивізму, майбутній український 
зодчий також працював у руслі поширеної 
тоді течії формалізму. Вона характерна ме-
ханістичним оперуванням голими об’ємами 
і площинами, з метою створення найбільш 
цікавих їх комбінацій3. Так, підготовлений 
В. Г. Заболотним дипломний проект на тему: 
«Профілакторій на 500 ліжок коло м. Київа в 
садибі «Кинь грусть»» також вирішений у фор-
мах функціоналізму. Сьогодні це – багатий на 

2 Некрасов В., Гасовський П. В. Г. Заболотний. К.: 
Мистецтво, 1947. С. 8.; Проект пам’ятника В. І. Леніну 
у Києві // Глобус. 1925. № 7. С. 149.
3 Некрасов В., Гасовський П. Зазнач. твір. С. 11.
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пам’ятки природи «Комплекс залишків садиби 
Вільгельма Готліба Крістера», який на момент 
проектування був дитячою трудовою колонією 
для безпритульних, що готувала майбутніх фа-
хівців із садівництва та городництва. У цілому 
для проекту характерні пласкі дахи, аскетично 
оголені стіни та модна на той час «пилка» пло-
щин, яка формує головний фасад1. Виконані у 
вигляді кубів, циліндрів, еліптичних напівсфер, 
які перетинають одна одну, об’єкти профілак-
торію передбачалось розташувати серед ма-
льовничої місцевості київських околиць, що 
зумовлювалось прагненням автора до оригі-
нального об’ємно-просторового розв’язання. 
Корпуси лікувальних закладів, амбулаторій, 
контора, а також відкритий на схилі гори амфі-
театр, спортзал і театр поставали грою об’ємів 
і площин, балконів, терас, козирків над вхо-
дами, тинькування і скла 2. У результаті, тези 
цього проекту були успішно захищені його 
автором перед Іспитовою Комісією 1 червня 
1928 р., після чого В. Г. Заболотному призна-
чили відрядження закордон.

У 1933 р. В. Г. Заболотний розпочав ро-
боту на посаді головного інженера проектної 
організації київської філії Цивільпроектбуду, 
яка об’єднувала великий творчий колектив 
архітекторів Києва. Результатом пошуку зод-
чим у цей період образу з максимальною ар-
хітектурно-художньою виразністю, в якому 
було б застосовано мінімум конструктивних 
засобів, став проект комплексу Польсько-
го педагогічного інституту на 1000 студен-
тів з гуртожитком при ньому на 600 чоло-
вік. Співавторами проекту були архітектори 
Б. О. Ведерніков, В. Н. Дюмін та О. Г. Недо-
пака, які працювали безпосередньо під ке-
рівництвом В. Г. Заболотного3.

Особливістю учбового корпусу інституту, 
що мав три поверхи, був вхід, підкреслений 

1 Випуск дипломантів Київського художнього інсти-
туту // Глобус. 1928. № 12. С. 191.; Из жизни шко-
лы // Зодчество. 1928. № 7–8. С. 142, 143; Архітек-
тор В. Г. Заболотний: Біобібліографічний портрет 
(1898–1962): біобібліогр. покажч. / Г. А. Войцехів-
ська (відп. ред.) [та ін.]; ДН АББ Держбуду України. 
К., 1998. С. 2.
2 Некрасов В., Гасовський П. Зазнач. твір. С. 11–12.
3 Заболотний В. Будівництво польського педагогіч-
ного інституту // Соціалістичний Київ. 1934. № 3–4. 
С. 10–11; Грачова Л. М. Зазнач. твір. С. 14.

класичним портиком, до якого з обох боків 
вели широкі пандуси. У центрі цієї компо-
зиції, між пандусами, на деякій відстані пе-
ред входом, також планувалось розмістити 
скульптуру. Будівля гуртожитку, згідно проек-
ту, мала розташовуватись поряд з учбовим 
корпусом та складатись із 3–4-поверхових 
корпусів. Характерним атрибутом цих кор-
пусів були горизонтальні пояски балконів на 
фасадах, з глухим бетонним огородженням, 
що спрямовані торцями в бік вул. Новопав-
ловської (сучасної вул. Володимира Винни-
ченка) та переділені по вертикалі прямокут-
ними еркерами. Віддаючи данину тодішнім 
тенденціям, автори за проектом передба-
чали сполучити гуртожитки будівлею, в якій 
би розмістились закритий студентський ма-
газин-розподільник та їдальня4. Зважаючи 
на те, що сторони вул. Новопавловської, яка 
пролягала в колишньому яру, мали помітний 
ухил до проїжджої частини, гуртожитки пла-
нувалось опустити нижче, до фронту вулиці, 
а навчальний корпус звести на підвищенні, 
дещо відступивши від фронту5.

Будівництво розпочалося навесні 1934 р., 
тривало впродовж 1935 р. та передбачало у 
перспективі побудову другої черги гуртожит-
ків6. Першою ж спорудою в черзі зведення 
комплексу Польського педагогічного інститу-
ту був корпус гуртожитку по вул. Новопавлов-
ській, на розі з вул. Обсерваторною7. Він був 
збудований за проектом молодого архітекто-
ра В. Дюміна, з невеликим відхиленням від по-
чаткового задуму в частині доведення балко-
нів до торцевого фасаду та використання кут-
нього засклення8. Другий корпус гуртожитку 

4 Малаков Д. З історії вулиці Юрія Коцюбин-
ського // Янус. Нерухомість. Інформаційний 
бюлетень. 1999. № 6. С. 13.; Малаков Д. Из 
истории улицы Юрия Коцюбинского / Мастер нед-
вижимости «Янус». [К.], 2013. URL: http://www.janus.
ua/Master/Index1&DataID=29966935 (дата звернення: 
12.09.2016).
5 Кальницкий М. Длинный комментарий к короткой 
характеристике / LiveJournal. [К.], 2008. URL: http://
mik-kiev.livejournal.com/17734.html (дата звернення: 
15.09.2016).
6 Кальницкий М. Там же.
7 Вулиця Володимира Винниченка (Київ) / Wikiwand. 
URL: http://www.wikiwand.com/uk/Вулиця_Володими-
ра_Винниченка_(Київ) (дата звернення: 08.11.2016).
8 Кальницкий М. Указ. соч.
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також був зведений по вул. Новопавловській, 
але, порівняно з проектним задумом, є дещо 
спрощеним варіантом. Слід також згадати, 
що тоді, при будівництві гуртожитків, було ро-
зібрано єдиновірську церкву1.

У цілому ж корпуси гуртожитків з’явили-
ся в строк. Втім, через політичні мотиви та 
подальші репресії2, Польський інститут так і 
не був споруджений повністю. Невдовзі після 
зведення, нові будівлі гуртожитків переда-
ли в розпорядження Вищої партійної школи. 
Будівництво навчального корпусу теж було 
розпочато, але, на жаль, не закінчено в пов-
ному обсязі. З усієї запроектованої великої, 
Ш-подібної в плані, будівлі було споруджено 
тільки її ліве крило, де пізніше розмістили 
видавництво «Радянська школа»3. Смілива, 
енергійна архітектура цієї рідкісної 3–5-по-
верхової будівлі, яка сьогодні знаходиться по 
вул. Володимира Винниченка, 5, дає уявлен-
ня про заплановану неординарну споруду, 
що характерно демонструє кращі риси стилю 
раннього радянського конструктивізму, яку, на 
жаль, нам не судилося побачити збудованою 
повністю4. Вже після війни, на ділянці, куди 
повинен був продовжуватись фасад навчаль-
ного корпусу, з’явився новий житловий буди-
нок у стилі сталінського ампіру, з ефектними 
сходами, який за теперішньою адресою зна-
ходиться по вул. Володимира Винниченка, 75. 
В останні роки, разом із мешканцями, у цьому 
будинку також розміщувались такі організації, 
як: «Українська страхова група»6, «Київська 
1 Малаков Д. З історії вулиці Юрія Коцюбинського. С. 13.
2 Двірна К. Створення та ліквідація Польського пе-
дагогічного інституту в м. Києві в 30-х. роках XX ст. 
(архівна розвідка) // Волинські історичні записки : 
зб. наук. пр. 2011. Т. 6. С. 149–155.; Горбуров К. Пе-
реддень «Великого терору» у Польському педагогіч-
ному інституті у Києві // Політичні репресії в Укра-
їнській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії 
та інтерпретації. До 75-річчя «Великого терору» в 
СРСР. Матер. Всеукр. наук. конф. м. Київ, 15 берез-
ня 2012 р. К., 2013. С. 90–106.
3 Кальницкий М. Указ. соч.
4 Перелік виявлених об’єктів культурної спадщини які 
пропонуються до занесення до переліків щойнови-
явлених пам’яток архітектури, історії, науки і техніки 
(договір № 2-СП/2009) : заключн. наук. звіт : НДІПД ; 
наук. кер. Пламеницька О. А. К., 2015. С. 60.
5 Кальницкий М. Указ. соч.
6 Українська страхова група, ПАТ, страховая компа-
ния / ALTDIR. справочник организаций Киева. 2015. 
URL: http://altdir.ru/kiev/70000001020908827/?hash=

факторингова компанія»7, «Вектор-констракт 
інжинірінг», «Енерджі ойл компані», «Геліос 
сек’юріті груп»8 та ін.9

За доби Незалежності, з квітня 1992 р., бу-
дівлю першого гуртожитку по вул. Володими-
ра Винниченка, 1/11 було передано на баланс 
«Держатомнагляду України», який безпосе-
редньо розташувався на другому поверсі10. 
Тоді ж у ній, на правах оренди, також осілись: 
редакції журналів «Людина і світ», «Наука і 
суспільство», «Українська культура»; Центр 
сприяння сім’ї та дитинству Фонду милосер-
дя і здоров’я України; Фірма «Укрвест». При 
цьому в будівлі одночасно проживали сім’ї, 
що перебували на стадії відселення11. За спо-
гадами однієї зі співробітниць Держатомнаг-
ляду, яка тоді працювала в цьому приміщенні: 

uB69A6G4G6IH0H7JH2HHl0596nt968446I2321503u
vFc94693817G7AII1Gwefcp33G4402003A18941JJ45 
(дата звернення: 17.01.2017).
7 ТОВ «КФК» : Відомості про підприємство / Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Київська факто-
рингова компанія». К., 2017. URL: http://kfk.uafin.net/ 
(дата звернення: 21.02.2017).
8 Оприлюднення відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
№ 325 (20) 2015 рік / Міністерство юстиції України. URL: 
https://usr.minjust.gov.ua/upload/bulletin_325_20-2015.
pdf (дата звернення: 06.03.2017).
9 Перелiк суб’єктів зовнішньоекономічної діяльно-
сті України, яких переведено на індивідуальний ре-
жим ліцензування : Додаток до наказу Мiнiстерства 
економiчного розвитку i торгiвлi України 21.10.2014 
№ 1249 / Мінекономрозвитку. К., 2014. URL: http://
qdpro.com.ua/export/document/34938 (дата звернення: 
10.12.2016).; Про визнання недійсними, анулювання 
та видачу лiцензiй на здiйснення митної брокерської 
дiяльностi : Наказ 26.06.2014 № 359 / Міндоходів. К., 
2014. URL: http://ses-help.org.ua/articles/17004/ (дата 
звернення: 29.11.2016).; Офис-салон Hi-Fi, High End 
техники «Sound Sound» в Киеве. К., [2017]. URL: 
http://www.sound.zp.ua/dilers/salon_sound_k.htm (дата 
звернення: 07.02.2017).; Golden Circle™ Premium. К., 
[2017]. URL: http://golden-circle.at.ua/ (дата звернен-
ня: 04.02.2017).
10 Розпорядження від 11 грудня 1991 р. № 390-р / Ка-
бінет міністрів України. К., 1991. URL: http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/390-91-%D1%80 (дата звер-
нення: 15.03.2021).
11 Розпорядження від 9 квітня 1992 р. № 210-р / Ка-
бінет міністрів України. К., 1992. URL: http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/210-92-%D1%80 (дата звер-
нення: 23.03.2021).; Людина і світ, редакция журнала / 
Everything for your interior. URL: http://www.remontiruem.
com.ua/firma24866.html (дата звернення: 21.08.2020).; 
ТОВ фірма «Укрвест ЛТД» / Бизнес Украины. 2016. 
URL: https://uabiz.org/ТОВ-ФІРМА-УКРВЕСТ-Л-
ТД-16403036/ (дата звернення: 04.09.2020).
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«Все виглядало дуже колоритно: на сходах 
можна було побачити одночасно інспекторів 
МАГАТЕ та мамочок у халатах із дітьми (на 
3 та 4 поверхах все ще був гуртожиток!)»1.

Втім, таке сусідство з іноземними пред-
ставниками не було випадковим, оскільки 
саме голова Держатомнагляду – М. О. Штей-
нберг2 28 вересня 1994 р. підписав угоду з МА-
ГАТЕ, за якою Україна відмовилась від свого 
ядерного арсеналу. Але, вже в жовтні цього ж 
року Держатомнагляд як незалежний регулю-
ючий орган, що повинен був виконувати цю 
угоду з МАГАТЕ, було ліквідовано та об’єдна-
но з Міністерством охорони навколишнього 
природного середовища3. Після реорганізації, 
в будівлі гуртожитку знаходилася Адміністра-
ція ядерного регулювання, яку в 2001 р. змі-
нили на Державний комітет ядерного регулю-
вання та перемістили в приміщення будинку 
по вул. Арсенальній, 9/114.

Поки функціонувала Вища партійна шко-
ла, гуртожитки були до певної міри елітними. 
Але зараз вони помітно демократизувались. 
Зокрема, в другому гуртожитку, за адресою 
вул. Володимира Винниченка, 3, тепер, окрім 
1 Кальницкий М. Указ. соч.
2 Державне регулювання в сфері використання ядер-
ної енергії / О. Миколайчук [та ін.]; Державний комітет 
ядерного регулювання України // Доповідь про стан 
ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2008 році. 
[К.], 2008. С. 10.
3 Чорна Н. Застосування гарантій МАГАТЕ в Україні: як 
все починалося / Cайт з питань ядерної безпеки, раді-
аційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї. 
К., 2015. URL: http://uatom.org/index.php/uk/2015/09/24/
zastosuvannya-garantij-magate-v-ukrayini-yak-vse-
pochynalosya/ (дата звернення: 20.10.2020).
4 Про затвердження Інструкції про порядок видачі 
суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на 
[...] : Наказ № ЛП-8/21 від 24.02.97 / Заст. міністра 
економіки, Голова Ліцензійної палати В. І. Маринін ; 
Міністр охорони навколишнього природного сере-
довища та ядерної безпеки України Ю. І. Костенко. 
К., 1997. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
en/z0161-97 (дата звернення: 14.05.2018).; Деякі пи-
тання Державного комітету ядерного регулювання : 
Постанова від 2 квітня 2001 р. № 313 / Прем’єр-мі-
ністр України В. Ющенко. К., 2001. URL: http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/313-2001-%D0%BF (дата 
звернення: 23.06.2018).; Деякі питання розміщення 
державних установ та організацій : Постанова від 
6 серпня 2003 р. № 1220 / Прем’єр-міністр України 
В. Янукович. К., 2003. URL: http://zakon5.rada.gov.
ua/laws/show/1220-2003-%D0%BF (дата звернення: 
19.06.2018).

мешканців, перебуває Всеукраїнська громад-
ська організація інвалідів «Союз Чорнобиль 
України»5. У будівлі ж навчального корпусу, 
що нині знаходиться на вул. Володимира Вин-
ниченка, 5, до 2019 р. працювало «Державне 
спеціалізоване видавництво «Освіта»»6 та 
продовжує роботу «Український центр оціню-
вання якості освіти»7.

Таким чином, не дивлячись на те, що, у 
зв’язку з політичними перипетіями, проект 
Польського педагогічного інституту не був ре-
алізований повною мірою, його будівлі зберег-
лися до сьогодні та репрезентативно демон-
струють кращі зразки архітектурних об’єктів у 
м. Києві, зведених у стилі конструктивізму.

Продовжуючи працювати у руслі конструк-
тивізму в другій половині 1930-х рр., В. Г. За-
болотний, окрім громадських споруд, також 
розробляв проекти багатоповерхових житло-
вих будинків. Один з його головних принципів 
у цій царині полягав у тому, щоб мінімізувати 
використання трафаретних схем та зразків, 
а для цього, на його думку, архітектурі житла 
слід було приділяти значно більше уваги8.

Характерними ознаками пошуку зодчим 
різних шляхів відходу від конструктивізму ви-
різняється 40-квартирний житловий будинок 
для працівників Академії наук УСРР, зведе-
ний в 1937 р. за проектом В. Г. Заболотно-
го на вул. Челюскінців, у тилах колишнього 
костельного саду9. План будівлі з ритмізова-
ною пилкоподібною конфігурацією був добре 
вписаний у форму ділянки з яром і крутосхи-
лом та нагадував про архітектурні тенденції 
5 Всеукраїнська громадська організація інвалідів 
«Союз Чорнобиль України». К., [2017]. URL: http://
www.souzchernobyl.org/?section=56 (дата звернення: 
04.07.2017).
6 Державне спеціалізоване видавництво «Освіта». К., 
[2011]. URL: http://osvitapublish.gov.ua/contacts.html 
(дата звернення: 08.01.2017).
7 Український центр оцінювання якості освіти. [К.], 
2017. URL: https://testportal.com.ua (дата звернення: 
25.02.2017).
8 Грачова Л. М. Зазнач. твір. С. 16.
9 Малаков Д. На вулиці Костьольній // Янус. Нерухо-
мість. 1998. № 5. С. 15.; Архітектор Володимир Забо-
лотний (1898–1962). 2014. URL: http://lib.znaimo.com.
ua/docs/329/index-18481.html?page=3 (дата звернен-
ня: 13.08.2017).; Пам’ятки історії та культури України : 
Каталог-довідник : Зошит 2 : Каталог-довідник пам’я-
ток історії та культури України: м. Київ / В. О. Горбик 
(кер. автор. колект.) [та ін.]. К., 2007. С. 92–93.
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кінця 1920-х рр.1 Архітектура будинку, що 
втілив риси київського постконструктивіз-
му, позбавлена надмірностей, оскільки тісно 
пов’язана з планувальним і конструктивним 
рішенням2. Зокрема, бруталістичні цегляні 
деталі стриманого за пластикою фасаду, без 
оздоблення, надають будівлі дещо похмуро-
го характеру. Втім, завдяки могутнім сандри-
кам на кронштейнах над квадратоподібними 
вікнами, зодчому вдалося досягнути певного 
ефекту монументальності споруди. Для свого 
часу цей чотириповерховий будинок мав до-
сить вдале планування. Зокрема 3–4-кімнатні 
квартири, більшість з яких мають лоджії і бал-
кони, – орієнтовані на 2–3 боки, що також за-
безпечило добре наскрізне їх провітрювання3.

У будинку проживали видатні науковці з 
таких галузей, як: хімія, фізика, математика, 
патофізіологія, цитологія, ентомологія. По-
бутує навіть думка, що дослідниками було 
зроблено чимало наукових відкриттів саме 
під час спілкування на прибудинковій тери-
торії. Ймовірно, цей факт і ліг в основу ле-
генди, поширеної у середовищі вчених, згід-
но якої, для розв’язання важкого наукового 
завдання, необхідно прогулятися вулицею 
Костьольною, щоб «наставники з минулого» 
змогли підказати його рішення4.

Будівля збереглася до сьогодні, а її ни-
нішня адреса – вул. Костьольна, 155. У 2002 р. 
мешканці будинку зареєстрували юридичну 
особу «Об’єднання співвласників багатоквар-
тирного будинку «Науковець»», на баланс 
якої будівлю в 2003 р. й було передано з ба-
лансу Державно-житлового комунального 
1 Архітектор В. Г. Заболотний... . С. 3.
2 Грачова Л. М. Зазнач. твір. С. 16, 18.
3 Архітектор В. Г. Заболотний... . С. 3–4.; Грачова Л. 
М. Зазнач. твір. С. 16, 18.
4 Кириченко Л. Вулиця Костьольна в Києві: тут мо-
лився Папа Римський і жив батько космонавтики 
Корольов / ЧАО «Сегодня Мультимедиа». [К.], 2014. 
URL: http://kiev-ukr.segodnya.ua/kwheretogo/ulica-
kostelnaya-v-kieve-tut-molilsya-papa-himskiy-i-zhil-
otec-kosmonavtiki-korolev-580494.html (дата звернен-
ня: 10.09.2017).
5 Перелік об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ) Шевченківського району м. Києва / 
Департамент житлово-комунальної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації). К., 2017. URL: http://
dzki.kievcity.gov.ua/content/perelik-osbbzhbk.html (дата 
звернення: 17.10.2017).

підприємства НАН України6. В останні роки, 
окрім квартир мешканців, у будинку також 
розмістилися: юридична компанія «Богданов і 
партнери»7, охоронне агентство ТОВ «Альфа 
Преміум Груп»8, «Центральна Багетна май-
стерня»9, дизайнерський тату-салон «TST»10, 
офіс компанії «Pack&Go»11, Інтернет-магазин 
«Все для ноутбуків»12 та ТОВ «Арбуз», що на-
дає послуги з організації свят і урочистостей13.

Вже наступного, 1938 р., за проектом 
В. Г. Заболотного, ймовірно у співавторстві 
з архітектором В. М. Онащенком (за іншими 
джерелами – В. Анащенком)14, на вул. Чер-
воноармійській було зведено односекційний 
житловий будинок на десять квартир15. Його 
характерними атрибутами є рустована по-
верхня фронтального фасаду, розчленована 
пілястрами з доричними капітелями, на якій 
під вікнами розміщені розетки в квадратному 
обрамленні з маленьких іоніків. Вікна другого 
поверху декоровані ефектними фальш-бал-
конами, а на першому поверсі знаходять-
ся нежитлові приміщення та вхідний блок з 

6 Постанова 24.04.2012 № 35/103 : Київський апе-
ляційний господарський суд / Національний реєстр 
судових рішень. К., 2012. URL: https://scourt.info/doc/
ABbH4S (дата звернення: 21.11.2017).
7 Юридична компанія «Богданов і партнери» / Design 
by SmartCat. [К.], 2016. URL: http://b-pt.com.ua/uk/ 
(дата звернення: 18.11.2017).
8 Охранная фирма «Альфа Премиум Груп» / Лицензия 
МВД Украины «АE» № 292127. К., 2014. URL: http://
www.alfa-pg.com.ua/ (дата звернення: 27.03.2021).
9 Центральная багетная мастерская / Voltaire : разра-
ботка сайта. [К.], 2014. URL: http://bagetnaya.com.ua/ 
(дата звернення: 08.02.2021).
10 Салон татуировки и пирсинга / Tattoo & Body piercing 
studio. К., 2017. URL: http://www.tattooer.kiev.ua/ (дата 
звернення: 30.01.2021).
11 Pack&Go / Разработано в Студии Infoland. 2015. 
URL: http://packandgo.com.ua/ (дата звернення: 
10.06.2017).
12 Все Для Ноутбуков / Designed By Best Connection. 
К., 2017. URL: http://vdn.com.ua/ (дата звернення: 
04.04.2017).
13 Арбуз ООО : Празднества и торжества – услуги по 
организации / Ядрес. К., 2017. URL: http://www.yadres.
com/pages/1/171/22677 (дата звернення: 07.08.2020).
14 Пам’ятки історії та культури України… . С. 22.
15 Лебедєв Г. Визначний український зодчий ХХ століт-
тя // Народна творчість та етнографія. 2003. № 1–2. 
С. 72.; Житловий будинок, 1938. Червоноармійська, 
42 / Сергій Кілессо // Звід пам’яток історії та культу-
ри. К., 28.06.2013. URL: http://new.pamyatky.kiev.ua/
streets/chervonoarmiyska/zhitloviy-budinok-1938 (дата 
звернення: 17.06.2017).
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проходом у двір. Від нього стрімко підносить-
ся майже суцільне вікно сходової клітки до 
шостого, аттикового поверху, відокремлено-
го карнизом великого виносу1. Спроектова-
ний під впливом естетики конструктивізму, 
для якого властива строгість форм, будинок 
досить яскраво репрезентує архітектурний 
стиль радянського ретроспективізму. Зараз 
він знаходиться за адресою вул. Велика Ва-
сильківська, 422. Донедавна на першому по-
версі тут розміщувалися магазин натураль-
них, вегетаріанських і веганських продуктів 
«Имбирь Shop» та салон оптики «Грація»3.

Даючи характеристику цим двом житло-
вим будинкам, один із учнів В. Г. Заболот-
ного – Георгій Лебедєв свого часу влучно 
зазначив: «Вони різні за конфігурацією і об-
разами. Але єдині за людяністю масштабу 
і класичним характером прийомів і засобів 
художньої виразності»4. Слід зауважити, що 
ця характеристика повною мірою відносить-
ся також ще до двох житлових чотирипо-
верхових будинків для водників, зведених у 
1936 р. за проектами В. Г. Заболотного, які 
сьогодні знаходяться в Києві на вулицях Во-
лоській, 24/37 та Юрківській, 36/105.

Таким чином, з проведеного аналізу ви-
щезгаданих проектів В. Г. Заболотного видно, 
що всі вони були виконані ще з позицій кон-
структивізму. Проте в ці роки він паралельно 
шукає вже інші підходи, спрямовані на засво-
єння форм неокласицизму6. Важливими ета-
пами на цьому шляху стають конкурсні проек-
ти планування й забудови урядового центру 
в Києві, створені в 1934–1935 рр.7 Саме вони 

1 Там само.; Грачова Л. М. Зазнач. твір. С. 43.
2 Пам’ятки історії та культури України… . С. 22.
3 Кузьменко А. Задум та реальність (з історії про-
ектів Володимира Заболотного у м. Києві). Переяс-
лав-Хмельниц.: [НІЕЗ «Переяслав»], 2017. С. 34.
4 Лебедєв Г. Зазнач. твір. С. 72.
5 Кузьменко А. Зазнач. твір. С. 34.; Ферчук А. Воло-
димир Гнатович Заболотний / Національний музей 
українського народного декоративного мистецтва. 
URL: http://www.mundm.kiev.ua/READING/ZABOLOT.
SHTML (дата звернення: 03.10.2021).; Грачова Л. М. 
Зазнач. твір. С. 43.
6 Заболотный Владимир Игнатьевич : Знаменитые 
архитекторы и дизайнеры / TOTALARCH. [К.], 2008. 
URL: http://famous.totalarch.com/zabolotny (дата звер-
нення: 14.05.2018).
7 Там же.

дали змогу зодчому впритул підійти до вирі-
шення важкого завдання – створення повно-
цінного архітектурно-художнього образу бу-
динку парламенту Радянської України.

Так, ХІІ з’їздом КП (б) У, що відбувся в 
січні 1934 р., було ухвалено рішення про 
перенесення столиці радянської України з 
Харкова до Києва. Постала проблема роз-
міщення переведених державних органів та 
установ, вирішення якої вбачалось у зведен-
ні низки будівель. Лідерами більшовицької 
України також було прийнято рішення зосе-
редити їх в одному місці – урядовому цен-
трі8. Архітектурно-планувальна управа при 
міськраді (АПУ) розгорнула активні роботи з 
визначення його розташування9.

Весь драматизм та перипетії при виборі 
місця для нового урядового центру на початку 
1934 р. відображає сформульований 33-річ-
ним Петром Юрченком «хірургічний» метод 
містобудування, про який він у своєму до-
сить докладному звіті зазначав: « … площу 
за умовами міста, яке складалося століттями, 
створюють своєрідним хірургічним методом, 
а значить, усуваючи елементи забудови, які 
заважають, створюючи нові або кардинально 
реконструюючи існуючі вуличні артерії ... »10.

Однак, перед тим, як урядовці взяли на 
озброєння цей метод, цілком докладно були 
сформульовані шість принципових вимог для 
розміщення нового комплексу в структурі Киє-
ва: 1) тісний зв’язок з існуючою транспортною 
мережею і відсутність транзиту; 2) вигідний 
зв’язок із залізничними і річковими вокзала-
ми; 3) чільне місце в архітектурно-плануваль-
ному відношенні, з використанням київської 
топографії мальовничих дніпровських пер-
спектив; 4) мінімізація зносів, особливо жит-
ла; 5) порівняльна мінімізація вартості будів-
ництва та інфраструктури; 6) кращі архітек-
турно-композиційні можливості11.

8 Костючок О. Урядовий центр у Києві (1934–1937): 
історія будівництва // Студії мистецтвознавчі. 2013. 
Число 1–2. С. 104, 112.
9 Ерофалов-Пилипчак Б. Л. Архитектура советского 
Киева. К.: A+C, 2010. С. 170.
10 Юрченко П. Урядова площа в столичному Києві // 
Соціалістичний Київ. 1934. № 5/6. С. 14.
11 Ерофалов-Пилипчак Б. Л. Указ. соч. С. 170.
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З урахуванням цих вимог і перспектив-
них планувань міста, розроблених АПУ, було 
запропоновано шість майданчиків: 1) на Зві-
ринці (Лиса гора); 2) на Печерську (район су-
часної пл. Слави і вул. Суворова); 3) у Лип-
ках (сучасна пл. Верховної Ради); 4) у створі 
(умовному продовженні) Хрещатика, на міс-
ці Пролетарського саду (тепер – Європей-
ська пл.); 5) на пл. Героїв Перекопу (нинішня 
Софійська пл.); 6) на території колишнього 
Михайлівського монастиря1.

Зокрема хрещатицький варіант розро-
бляла бригада на чолі з В. Г. Заболотним, ра-
зом з Київським будівельним інститутом. Його 
унікальність полягала в тому, щоб відкрити на 
Дніпро перспективу кращої вулиці міста – Во-
ровського (сучасного Хрещатика)2. Таке архі-
тектурне рішення виглядає особливо прива-
бливим за рахунок використання асиметрич-
ної постановки кампаніли та циркульної коло-
нади над дніпровським крутосхилом. Урядо-
вий центр мав розміститися поруч з вул. Ре-
волюції (нинішнім Володимирським узвозом), 
яка б стрімко спускалася повз нього3. На 
жаль, цей проект провалили через оголошені 
недоліки: брак площі під плац-парад, погані 
ґрунти, інтенсивний рух, недостатньо пишне 
оформлення, а також проблема зрізування 
частини гори і знесення будинку Купецького 
зібрання. Не останню роль відіграло й трак-
тування В. Г. Заболотним пам’ятника В. І. Ле-
ніну як окремої, відносно невеликої фігури на 
п’єдесталі, що лише доповнює композицію, 
задану спорудами, оскільки це йшло в розріз 
із позицією правлячої еліти щодо зміни ком-
позиційних акцентів у бік монументалізації 
скульптури саме як ядра комплексу4. Але в 
світлі того, що за задумом команди В. Г. Забо-
лотного не передбачалося масштабного руй-
нування культових споруд та особливо цінних 

1 Ерофалов-Пилипчак Б. Л. Указ. соч. С. 172.
2 Марковський А. Неокласичні та авангардні тенден-
ції в архітектурі України 1930-х років (На прикладі 
конкурсних проектів урядового кварталу у м. Києві) // 
Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-ме-
тод. пр. К., 2013. Вип. 21. С. 193.
3 Ерофалов-Пилипчак Б. Л. Указ. соч. С. 174.
4 Марковський А. І. Синтез архітектури і пластичних 
мистецтв першої третини ХХ сторіччя: від модерну до 
соцреалізму // Сучасні проблеми архітектури та місто-
будування: Наук.-техн. зб. К., 2014. Вип. 37. С. 35.

історичних будівель, найбільш цинічним зву-
чало також зауваження, відповідно якого на-
чебто було шкода тих мальовничих місць, де 
мав розміститись урядовий центр.

Із шести згаданих проектів місць розта-
шування урядового центру відповідальна за 
це урядова підкомісія рекомендувала погли-
бити розробку лише трьох з них: 1) від казарм 
понтонного батальйону до Іподрому (Печер-
ський варіант); 2) Липки; 3) Михайлівський 
монастир. Так, 18 лютого 1934 р. рішенням 
Політбюро ЦК КП(б) У за основу будівництва 
урядового центру, за варіантом архітектора 
П. Г. Юрченка, було взято район пл. Героїв 
Перекопу (Софійської пл.) і Михайлівського 
Золотоверхого монастиря та ланцюга скве-
рів перед колишніми присутніми місцями 
(нині – будівля Апеляційного суду Київської 
області та Комплекс адміністративних буді-
вель ГУНП у м. Києві та ГУНП у Київській об-
ласті)5. Таким чином, у результаті «злиття» 
обох майданів в один, у Старому Києві мала 
утворитися найбільша площа в Європі6. На-
магаючись виправдати такий розмах будів-
ництва, П. Г. Юрченко у своїй статті зазна-
чав, що облаштування центральної урядової 
площі в радянській столиці є завданням не 
просто технічного, а й глибоко політичного 
рівня, оскільки її майбутній архітектурний 
комплекс повинен стати живим прикладом 
тих величезних творчих досягнень, якими 
характеризується безперервне зростання у 
всіх галузях соціалістичного будівництва7.

А вже 27 березня члени Політбюро поста-
новили знести Михайлівський Золотоверхий 
монастир. Таке рішення викликало протести 
серед радянської та закордонної інтелігенції. 
Зокрема, професор І. В. Моргілевський, до-

5 Костючок О. Зазнач. твір. С. 105.; Нащупывание 
образа / Борис Ерофалов-Пилипчак // Архитекту-
ра советского Киева. URL: http://www.alyoshin.ru/
Files/publika/erofalov/sovet_045.html (дата звернен-
ня: 05.03.2018).; Комплекс адміністративних буді-
вель ГУНП у м. Києві та ГУНП в Київській області 
(Київ). вул. Володимирська, 15. URL: http://wikimapia.
org/7769441/uk/Комплекс-адміністративних-буді-
вель-ГУНП-у-м-Києві-та-ГУНП-в-Київській-області 
(дата звернення: 03.11.2017).
6 Пономаренко Л., Різник О. Київ. Короткий топонімічний 
довідник. Довідкове видання. К.: Павлім, 2003. С. 68.
7 Юрченко П. Зазнач. твір. С. 14.
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слідник архітектури Київської Русі, який встиг 
здійснити обміри та фотофіксацію пам’ятки 
(завдяки чому її й було відновлено в 1998 р.), 
оголосивши студентам КХІ про прийняте рі-
шення, заплакав в аудиторії... і не став чита-
ти лекцію1. Щоб частково послабити цю на-
пругу, науковцям було надано дозвіл зняти 
зі стін собору найцінніші фрагменти мозаїк і 
фресок. Утім, на всі демонтажні роботи групі 
мозаїстів Всеросійської академії мистецтв, на 
чолі з професором Володимиром Фроловим, 
влітку 1934 р. виділили іронічно короткий тер-
мін – трохи більше місяця2.

Розчистка місця будівництва та проектні 
роботи мали розпочатися до кінця 1934 р. 
Однак, непослідовність забаганок партійного 
керівництва республіки ще на стадії проек-
тування не дозволила одразу сформувати 
прообраз майбутнього урядового центру. 
Зокрема, в лютому 1934 р. з’явилась вимога 
врахування норм протиповітряної оборони, 
тому, з метою скорочення термінів, вирішили 
взагалі не оголошувати конкурсу на створен-
ня проекту3. Не дивлячись на це вже 30 бе-
резня 1934 р. був оголошений закритий кон-
курс на ескізний проект ансамблю урядового 
центру з вимогами: «З площі, розташованої 
на високому березі Дніпра, повинна розкри-
ватися широка панорама. Площа повинна 
бути архітектурно пов’язана з набережною і 
нижніми районами міста, причому будівлі ЦК 
КП (б) У і РНК разом з пам’ятником Леніну 
повинні домінувати в її ансамблі»4.

У конкурсі брали участь шість бригад 
архітекторів, серед яких була й бригада ки-
ївського Цивільпроектбуду на чолі з В. Г. За-
болотним, що розробляла проект у співав-
торстві з В. М. Онащенком5. Група В. Г. За-
1 Время разбрасывать камни / Борис Ерофалов-Пи-
липчак // Архитектура советского Киева. URL: http://
www.alyoshin.ru/Files/publika/erofalov/sovet_046.html 
(дата звернення: 07.02.2018).
2 Лука О. Мозаїки Михайлівського Золотоверхого со-
бору в Києві: з історії мистецької пам’ятки ХІІ ст. // 
Наукові записки Українського католицького універси-
тету. Л., 2015. Число V : Богослов’я. Вип. 2. C. 322.
3 Костючок О. Зазнач. твір. С. 105.
4 Молокин А. Г. Проектирование Правительственно-
го центра УССР в Киеве // Архитектура СССР. 1935. 
№ 9. С. 12.
5 13 серпня – 115 років від дня народження видатно-
го українського архітектора Володимира Гнатовича 

болотного була поставлена в рамки проекту, 
розробленого Київською АПУ і П. Г. Юрчен-
ком, який також увійшов до її складу. Харак-
терними рисами проекту бригади В. Г. За-
болотного були: стилістика, представлена 
ордером з високим ступенем узагальнення 
та магнетично схожі, проте не симетричні, 
фасади будівель, що швидше несуть риси 
відомчих споруд. Автори максимально точно 
виконали завдання на проектування, тому 
основним мотивом у композиції залишався 
відкритий простір площі, витягнутої на 600 м 
у бік річки. На кромці ж плато зліва планува-
лось розмістити будівлю ЦК, а праворуч, на 
місці Михайлівського собору, – РНК6.

У результаті, 11 жовтня 1934 р. головою 
конкурсу було оголошено, що перша пре-
мія не присуджується нікому. Проте, другу 
премію все ж отримав Я. А. Штейнберг за 
проект урядової площі з двома об’ємними 
будівлями РНК УСРР і ЦК КП(б) У та вели-
чезним пам’ятником В. Леніну між ними7. З 
цього приводу архітектор Микола Холостен-
ко у своїй статті зазначив: «ні на жодному з 
представлених проектів журі не змогло зу-
пинитися, вирішивши, що необхідно продов-
жити роботу по знаходженню архітектурного 
обличчя урядової площі»8. Такими були під-
сумки першого туру конкурсу.

Цьому передувало те, що 31 трав-
ня 1934 р., вже на засіданні Політбюро ЦК 
КП(б) У, була внесена пропозиція розмістити 
між будинками РНК (на місці Трьохсвятитель-
ської церкви) і ЦК (на місці Михайлівського 
монастиря) пам’ятник В. Леніну. Оскільки 
пам’ятник разом з урядовими спорудами мав 
стати органічно цілісним ансамблем, то все 
ж було оголошено конкурс на весь урядовий 

Заболотного (1898-1962). Сектор Інформації ЧОУНБ 
ім. В. Г.  Короленка. 7 серпня 2013 р. URL: http://
secinfchounbk.blogspot.ru/2013/08/13-115-1898-1962.
html (дата звернення: 23.01.2018).; Нащупывание об-
раза / Борис Ерофалов-Пилипчак // Архитектура совет-
ского Киева. URL: http://www.alyoshin.ru/Files/publika/
erofalov/sovet_045.html (дата звернення: 05.03.2018).
6 Там же.
7 Остапюк Д. П. Генеральний план розвитку міста Ки-
єва 1936 року // Сучасні проблеми архітектури та мі-
стобудування: наук.-техн. зб. К., 2015. Вип. 39. С. 239.
8 Холостенко Н. Архитектурная реконструкция Киева 
//Архитектура СССР. 1934. № 12. С. 23.
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комплекс1. Другий тур конкурсу проходив за 
уточненою програмою-завданням на проекту-
вання площі й будівель ЦК і РНК, затвердже-
ною 19 листопада 1934 р.2 Десять замовних 
проектів розподілили між десятьма бригадами 
і майстернями Києва (П. Ф. Альошин, В. Г. За-
болотний, В. Н. Риков, Я. А. Штейнберг), Мо-
скви (брати В. А. і О. А. Весніни, К. С. Алабян, 
Г. М. Орлов, І. А. Фомін, Д. Н. Чечулін) та Ле-
нінграду (Й. Г. Лангбард, Ф. Ф. Олійник)3.

Зокрема, В. Г. Заболотний, виходячи із 
засад класицизму та творчо використовуючи 
його прийоми і форми, запропонував стрима-
ну, позбавлену гігантоманії, загальну схему 
площі уряду, у якій вирішені питання органі-
зації руху4. З обох боків площі вишикувались 
акуратні і «культурно опрацьовані» павіль-
йони будівель ЦК та РНК, прикрашені скуль-
птурами й барельєфами. Саме вони й стали 
свого роду прообразом проекту майбутнього 
будинку Верховної Ради УСРР5.

У підсумку жоден із поданих проектів не 
був визнаний таким, що цілком відповідає 
поставленому завданню6. Утім, вже в червні 
1935 р. знову змінилися параметри об’єктів 
майбутнього будівництва. Зокрема, площа 
урядового центру із 130 м розширювалася до 
180 м, а відстань між будівлями РНК УСРР та 
ЦК КП(б) У становила 90 м7.

Так, за підсумками третього туру конкур-
су, що були підведені в листопаді 1935 р., за 
основу було взято проект ленінградця Йоси-
па Лангбарда (затверджений 9 січня 1936 р. 
рішенням Політбюро ЦК КП(б)У)8. Згідно 
нього будівлі ЦК і РНК були виконані в сти-
лізованих формах староримської архітектури 
та розташовувалися над крутим дніпровим 
схилом півколом. На їх фасадах застосова-
1 Костючок О. Зазнач. твір. С. 105–106.
2 Остапюк Д. П. Зазнач. твір. С. 239.
3 II тур. Утряска / Борис Ерофалов-Пилипчак // Архи-
тектура советского Киева. URL: http://www.alyoshin.ru/
Files/publika/erofalov/sovet_047.html (дата звернення: 
07.04.2018).
4 Грачова Л. М. Зазнач. твір. С. 16.
5 II тур. Утряска / Борис Ерофалов-Пилипчак // Архи-
тектура советского Киева. URL: http://www.alyoshin.ru/
Files/publika/erofalov/sovet_047.html (дата звернення: 
07.04.2018).
6 Там же.
7 Костючок О. Зазнач. твір. С. 106.
8 Костючок О. Зазнач. твір. С. 109.

но гіпертрофований коринфський ордер у 
дусі німецького архітектора Петера Беренса9. 
Хоча Й. Г. Лангбард за свій проект й одержав 
першу премію, тоді ж на його адресу було 
висловлено багато критики, й після цього він 
вже не будував у Києві10.

Із усього комплексу урядового центру 
за проектом Й. Г. Лангбарда побудували 
лише першу чергу – будинок ЦК КП(б)У на 
місці Василівської (Трьохсвятительської) 
церкви11. Цю, найбільшу тоді в Радянській 
Україні будівлю, – нині адміністративний бу-
динок МЗС України, було зведено ударними 
темпами всього за два роки (1936–1938)12. 
А на «звільненій» території Михайлівського 
монастиря, де уціліли лише частина мурів 
та «обезголовлена» трапезна церква, вла-
штували спортмайданчики13.

Приступаючи до освоєння форм неокласи-
цизму, В. Г. Заболотний у 1934-1937 рр., спільно 
зі своїми студентами з Київського будівельного 
інституту спроектував та спорудив у Парку піо-
нерів (колишній Купецький сад, а тепер – Хре-
щатий парк)14 технічний, військовий, агробіоло-
гічний і парковий павільйони. Зокрема останній 
зберігся до сьогодні та вже тривалий час функ-

9 III тур. Коммунистический апофеоз и киевское ба-
рокко / Борис Ерофалов-Пилипчак // Архитектура 
советского Киева. URL: http://www.alyoshin.ru/Files/
publika/erofalov/sovet_048.html (дата звернення: 
16.04.2018).
10 Время репрессий / Борис Ерофалов-Пилипчак // Ар-
хитектура советского Киева. URL: http://www.alyoshin.
ru/Files/publika/erofalov/sovet_049.html (дата звернен-
ня: 24.04.2018).
11 Лебедєв Г. Зазнач. твір. С. 75.
12 Время репрессий… .
13 Грипась В. Михайлівський Золотоверхий: шлях дов-
жиною у 900 років. Історія незнищенного храму / Га-
зета «День». 24 травня, 2013. URL: https://day.kyiv.ua/
uk/article/istoriya-i-ya/mihaylivskiy-zolotoverhiy-shlyah-
dovzhinoyu-u-900-rokiv (дата звернення: 10.11.2017).; 
Івакін Г. Ю., Федорова Л. Д. Київський Свято-Ми-
хайлівський Золотоверхий монастир / Редкол.: В. А. 
Смолій (голова) та ін. НАН України. Ін-т іст. України 
// Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком. К.: На-
укова думка, 2007. 528 с. URL: http://www.history.
org.ua/?termin=Kyivsky_zolotoverkhy_monastyr (дата 
звернення: 12.10.2017).
14 Купецьке зібрання, 1882 (Національна філармонія 
України). Володимирський узвіз, 2 / Сергій Білокінь, Ми-
хайло Кальницький, Лариса Панчишин // Звід пам’яток 
історії та культури. К. URL: http://pamyatky.kiev.ua/streets/
volodimirskiy-uzviz/kupetske-zibrannya-1882-natsionalna-
filarmoniya-ukrayini (дата звернення: 08.03.2019).
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ціонує як молодіжний павільйон «Київська тро-
янда»1. Загальне ж проектування інтер’єрів Па-
лацу піонерів у Києві, який розмістили в будин-
ку колишніх Купецьких зборів, безпосередньо 
здійснював В. Г. Заболотний, у співавторстві з 
К. О. Фельдманом, запропонувавши багате вну-
трішнє тематичне оформлення2.

Серед названих павільйонів особливу 
увагу привертає прибудований у 1934 р. до 
будівлі колишніх Купецьких зборів, з боку пар-
ку, корпус для розміщення технічних гуртків 
Палацу піонерів3. Нині – це Малий зал Наці-
ональної філармонії України, що знаходиться 
по вул. Володимирський узвіз, 2. Характерною 
ознакою двоповерхового цегляного будинку з 
класичним декором є вхідна група, виконана 
у вигляді напівротонди, з балконом на друго-
му поверсі4. Асиметрична будівля з рустова-
ними стінами, бутовим цоколем та пілястрами 
вздовж фасаду також вирізняється ще однією 
напівротондою зали з боку Дніпра, що багато 
оздоблена приставними іонічними колонами5.

У цьому ж стилі, разом з павільйона-
ми, студентами архітектурного факультету 
В. Г. Беренштейном та В. М. Беляковим, під 
керівництвом В. Г. Заболотного, в 1936 р. 

1 Заболотный Владимир Игнатьевич... .; Архітек-
тор Володимир Заболотний (1898–1962). 2014. 
URL: http://lib.znaimo.com.ua/docs/329/index-18481.
html?page=3 (дата звернення: 13.08.2017).; Хреща-
тий парк. Пл. Європейська / Юрій Нельгівський, Те-
тяна Трегубова // Звід пам’яток історії та культури. 
К. URL: http://pamyatky.kiev.ua/streets/yevropeyska-pl/
hreshchatiy-park (дата звернення: 25.05.2019).
2 В Спілці радянських архітекторів України // Архі-
тектура Радянської України. 1938. № 10–11. С. 48.; 
Штейнберг Я. А., Грабовський С. Я. Архітектура Ра-
дянської України // Вісник АА УРСР. 1947. № 4. С. 23.; 
Некрасов В., Гасовський П. Зазнач. твір. С. 14.
3 Купецьке зібрання, 1882 (Національна філармонія 
України). Володимирський узвіз, 2 / Сергій Білокінь, 
Михайло Кальницький, Лариса Панчишин // Звід 
пам’яток історії та культури. К. URL: http://pamyatky.
kiev.ua/streets/volodimirskiy-uzviz/kupetske-zibrannya-
1882-natsionalna-filarmoniya-ukrayini (дата звернення: 
08.03.2019).
4 Перелік виявлених об’єктів культурної спадщини… . 
С. 34.
5 Купецьке зібрання, 1882 (Національна філармонія 
України). Володимирський узвіз, 2 / Сергій Білокінь, 
Михайло Кальницький, Лариса Панчишин // Звід 
пам’яток історії та культури. К. URL: http://pamyatky.
kiev.ua/streets/volodimirskiy-uzviz/kupetske-zibrannya-
1882-natsionalna-filarmoniya-ukrayini (дата звернення: 
08.03.2019).

було спроектовано і зведено дитячий кіно-
театр, який міг одночасно вмістити 308 осіб6. 
Його головний фасад майстерно оздоблений 
ленінградським художником В. О. Фроловим 
(1939 р.) у вигляді оригінального панно з мо-
заїки, на якому зображено казкового павича – 
Жар-птицю7. Вздовж бокових фасадів кіноте-
атру були зведені легкі дерев’яні прибудови, 
які гармонійно вписувалися в зелений ланд-
шафт парку. Завдяки вдалому розташуван-
ню на пагорбі, будівля добре проглядалася 
з вул. Кірова (сучасна вул. Михайла Грушев-
ського)8. 1960 р. у ній було відкрито єдиний 
в Києві стерео-кінотеатр «Дніпро», який був 
зачинений на реконструкцію вже наприкін-
ці 1980-х рр. Понад 15 років споруда пере-
бувала у напівзруйнованому стані, а після її 
реконструкції сюди, в 2005 р., переїхав Київ-
ський академічний театр ляльок9. Нинішню 
оригінальну будівлю театру, яка знаходиться 
на вул. Михайла Грушевського, 1 А, було збу-
довано за проектом архітектора В. Л. Юдіна у 
вигляді казкового замку10.

Принагідно слід зауважити, що В. Л. Юдін 
є керівником авторського колективу, який ще 
в 1990-ті рр., разом з проектним інститутом 
«Діпромісто», розпочав роботу над новим 
приміщенням Театру на Подолі. У резуль-
таті, в 2006 р. колективом була розроблена 

6 Штейнберг Я. А., Грабовський С. Я. Архітектура 
Радянської України // Вісник АА УРСР. 1947. № 4. 
С. 23.; Грачова Л. М. Зазнач. твір. С. 20–21.; Недей-
ствующие кинотеатры Киева советской эпохи. Часть 
2. 2012-11-09. К. URL: http://interesniy-kiev.livejournal.
com/3971292.html (дата звернення: 06.02.2018).
7 Хрещатий парк. Пл. Європейська / Юрій Нель-
гівський, Тетяна Трегубова // Звід пам’яток історії 
та культури. К. URL: http://pamyatky.kiev.ua/streets/
yevropeyska-pl/hreshchatiy-park (дата звернення: 
25.05.2019).
8 Грачова Л. М. Зазнач. твір. С. 21.; Хрещатий парк 
у Києві / Kievtown.net. URL: http://www.kievtown.
net/ukr/sights/kreschatiy_park.html (дата звернення: 
18.12.2017).
9 Хрещатий парк / [Вікі Енциклопедія Києва]. 23 січня 
2010. URL: http://wek.kiev.ua/uk/Хрещатий_парк (дата 
звернення: 03.11.2017).; Архітектор Володимир Забо-
лотний (1898–1962). 2014. URL: http://lib.znaimo.com.
ua/docs/329/index-18481.html?page=3 (дата звернен-
ня: 13.08.2017).
10 Столица Украины город-герой Киев / GEON. 07 мар. 
2014. URL: http://geon-club.com.ua/forum/viewtopic.
php?f=92&t=3886&p=109057 (дата звернення: 
11.08.2017).
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необхідна проектна документація, що відпові-
дала всім вимогам. Незважаючи на це, проект 
передали архітектору Олегу Дроздову, який і 
спроектував відому нині будівлю1.

У цілому ж, комплекс павільйонів у Пар-
ку піонерів наглядно продемонстрував ефек-
тивність інноваційних підходів, впроваджених 
В. Г. Заболотним у навчальний процес. Їх 
суть полягала у тому, що студенти, окрім за-
своєння теорії, також активно долучались до 
проектно-будівельної практики2. Результатом 
цього стали гідні архітектурні рішення, які вті-
лили здобутки класицизму, й особливо в ча-
стині застосування ордерної традиції3.

Після перенесення столиці республіки до 
Києва, багатолюдні засідання сесій ЦВК УСРР 
спочатку відбувались у досить невеликій залі 
Маріїнського палацу, який не був для цього 
адаптований. Здійснити ж корінну внутрішню 
реконструкцію будівлі, з метою створення не-
обхідної зали, не дозволяли ні розміри, ні етаж-
ність, ані сама конструкція палацу. У зв’язку з 
цим виникла думка поруч із старим палацом 
добудувати новий будинок із залом засідань, 
в якому будуть всі необхідні пристосування та 
устаткування, а також використані кращі до-
сягнення тогочасної будівельної техніки4.

1936 р. було проведено закритий конкурс 
на розробку проекту будинку Сесійної зали 
ЦВК УСРР (з 1938 р. – Верховної Ради УР-
СР)5. У ньому, разом із відомими київськими 
архітекторами В. М. Риковим, Я. А. Штейн-
бергом та С. В. Григор’євим також взяв участь 

1 Teatr na Podoli. Новые контрасты культурного насле-
дия // Дом и интерьер. 2018. №4 (181). С. 49–54.; Ар-
хитектор театра на Подоле заявил, что историчность 
Андреевского спуска – это миф / ВЕСТИ. 08 декабря 
2016. URL: http://vesti-ukr.com/kiev/214329-arkhitektor-
teatra-na-podole-zajavil-chto-ictorichnoct-andreevckoho-
cpucka-eto-mif (дата звернення: 12.06.2018).
2 Заболотный В. И. Сочетать теорию с практикой // 
Советская Украина. 1941. 13 июня. С. 2.
3 Архітектор В. Г. Заболотний... . С. 4.
4 Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради у 
проектній діяльності Н. Б. Чмутіної та культурі Укра-
їни ХХ століття // Сучасні проблеми дослідження, 
реставрації та збереження культурної спадщини : зб. 
наук. пр. з мистецтвозн., архітектурознавства і куль-
турології. К., 2014. Вип. 10. С. 159.
5 Козинський В. Зал засідань ЦВК УСРР // Соціаліс-
тичний Київ. 1936. № 7–8. С. 8–11.; Некрасов В., Га-
совський П. Зазнач. твір. С. 17.

і В. Г. Заболотний6. Найперше завдання, яке 
поставили перед учасниками конкурсу – це 
майстерно вписати будівлю у навколишнє 
архітектурне середовище. Оскільки її спору-
дження передбачалось на розі вул. Кірова 
і майдану ЦВК УСРР, з виходом фасадів на 
ці обидві сторони, то вона не повинна була 
контрастувала з бароковим ансамблем Ма-
ріїнського палацу та архітектурними стилями 
інших будівель, розташованих неподалік7.

Впроваджуючи більш тісний зв’язок про-
цесу навчання із проектною і будівельною 
практикою, В. Г. Заболотний долучив до ре-
алізації цього проекту свою студентку – На-
талію Чмутіну (1912–2005), яка з-поміж інших 
студентів старших курсів вирізнялася осо-
бливими здібностями8. За спогадами самої 
Н. Б. Чмутіної, вона, після закінчення інститу-
ту в 1936 р., стала співавтором проекту будів-
лі Верховної Ради9. Це, зокрема, підтверджує 
зроблений безпосередньо нею ескіз головно-
го та західного фасадів майбутнього будинку, 
з відповідними підписами на звороті: 1) «Лю-
тий місяць 1936 р. Моя пропозиція по завер-
шенню фасадів будівлі»; 2) «1936 рік. Мій 
ескіз на конкурс Верховної Ради»10. Цей ескіз 
Н. Б. Чмутіної був доопрацьований та при-
йнятий за основу до реалізації. Його авторка 
отримала почесну першу премію, а творчий 
колектив, очолюваний В. Г. Заболотним, пізні-
ше здобув перемогу на конкурсі11.

6 Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради.... 
С. 160.
7 Козинський В. Зазнач. твір. С. 10.
8 Чмутіна Н. Б. Володимир Гнатович Заболотний – 
президент Академії архітектури УРСР // З історії 
Української академії архітектури : Додаток до що-
річника «Архітектурна спадщина України». К., 1996. 
С. 13.; Мазніченко О. Феномен будинку Верховної 
Ради... . С. 161.
9 Мазніченко О. В. Становлення школи Наталії Чмуті-
ної в контексті архітектурної культури України ра-
дянської доби: автореф. дис. … канд. мистецтвозн.: 
26.00.01 «Теорія та історія культури» / Олена Володи-
мирівна Мазніченко. К., 2015. С. 6.
10 Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради.... 
С. 162.
11 Мазніченко О. Життєвий і творчий шлях архітекто-
ра Наталії Борисівни Чмутіної (До 100-річчя від дня 
народження) // Українська академія мистецтва : до-
слід. та наук.-метод. пр. : [наук. зб.]. К., 2012. Вип. 19. 
С. 447.; Мазніченко О. Феномен будинку Верховної 
Ради... . С. 160–161.
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Щодо проектів інших учасників конкур-
су, то комісія, вказуючи на їх найбільш по-
мітні недоліки, зокрема зауважила, що у ро-
боті В. М. Рикова було замало урочистості, 
Я. А. Штейнбергом не було запроектовано 
фойє, а проект будинку для сесій ЦВК УСРР, 
розроблений С. В. Григорьєвим був більше 
схожий на будівлю цирку.

Приступивши до роботи, В. Г. Заболот-
ний організував авторську архітектурну май-
стерню, до якої були залучені архітектори: 
А. Ф. Кіріндас, Г. І. Граужіс, П. Ф. Красицький, 
Є. М. Сарнавський, І. Ф. Мілініс, Н. Б. Чмуті-
на, В. Г. Левицька та інженер Ю. І Каннабіх. 
Вони зосередились здебільшого на розробці 
робочих креслень та рисунків внутрішнього 
оформлення і устаткування будинку1. Слід за-
значити, що серед інших співавторів будинку 
Верховної Ради, внесок Н. Б. Чмутіної у про-
ект є особливим, оскільки над цією будівлею 
вона працювала впродовж усього свого архі-
тектурного життя – понад 60 років. Зокрема, 
розпочавши з перших пропозицій і ескізів 
для конкурсу 1936 р., які розроблялись під 
керівництвом В. Г. Заболотного, вона й далі 
приймала активну участь у післявоєнному 
відновленні та добудові, реставрації, ремонт-
них роботах будівлі, – аж до зміни радянської 
символіки. У цілому, Н. Б. Чмутіна керувала 
всіма реконструкціями будинку Верховної 
Ради до 2001 р.2.

Незважаючи на те, що 23 квітня 1932 р. 
вийшла постанова ЦК ВКП (б) «Про перебу-
дову літературно-художніх організацій», яка 
утвердила повний ідейно-стилістичний кон-
троль над архітектурним проектуванням, про-
ект команди В. Г. Заболотного був визнаний 
найкращим. Спеціальна комісія відзначила, 
що він найбільше відповідає вимогам часу і 

1 Звід пам’яток історії та культури України : енцикло-
пед. вид. у 28 т. / гол. ред. В. Смолій; НАН України, 
Ін-т історії України [та ін.]. К.: Вид-во «Укр. енциклопе-
дія» ім. М. П. Бажана, 1999. Т. 1 : Київ : [у 2 кн.] Кн. 1, 
ч. 1 А – Л. С. 333.; Мазніченко О. Феномен будинку 
Верховної Ради... . С. 163.; Верховної Ради України 
будинок. [Вікі Енциклопедія Києва]. 26 січня 2010. 
URL: http://wek.kiev.ua/uk/Верховної_Ради_України_
будинок (дата звернення: 05.01.2018).
2 Мазніченко О. Життєвий і творчий шлях архітектора 
Наталії Борисівни Чмутіної… . С. 449.; Мазніченко О. 
Феномен будинку Верховної Ради... . С. 167–168.

потребам замовлення3. Надзвичайною поді-
єю для того часу було й те, що архітектура 
цієї споруди у будівництві реалізувалась в ос-
новному такою, якою її передбачили й розро-
били автори, отримавши лише декілька вказі-
вок щодо доопрацювання4.

Попередня орієнтовна вартість будинку 
була оцінена у 7 млн крб. Повну ж кошторисну 
оцінку будівництва, що включала зовнішнє і вну-
трішнє оформлення, а також устаткування ме-
блями, затвердили у лютому 1938 р. постановою 
РНК УРСР у сумі 13 млн крб. Урядова комісія, 
відповідно до постанови РНК УРСР № 894 від 
15 серпня 1939 р., мала прийняти будівлю до екс-
плуатації не пізніше 5 вересня 1939 р. Утім, фак-
тичною датою введення в експлуатацію будинку 
Верховної Ради стало 4 травня 1939 р., оскільки 
саме цього дня в ньому відкрився шевченків-
ський пленум Спілки радянських письменників 
України5. Основне ж будівництво українського 
парламенту завершилося у червні 1939 р. Будів-
ля була прийнята державною комісією з оцінкою 
«відмінно»6. А в її стінах відбулася вже друга за 
рахунком сесія народних обранців, яка розпоча-
лася 26 липня 1939 р. та тривала всього три дні7. 
Завершальні оздоблювальні роботи, на які було 
витрачено 2 млн 753 тис. 500 крб, продовжува-
лися ще до грудня 1939 р. включно8. 

Будинок, відразу після його зведення, був 
високо оцінений одним з учителів В. Г. Забо-
лотного – видатним архітектором П. Ф. Альо-
шиним, а також іншими авторитетними фахів-
цями з архітектурної справи9. Після цього, в 

3 Мазніченко О. Там само. С. 160–161.
4 Чмутіна Н. Б. Володимир Гнатович Заболотний – 
президент Академії архітектури УРСР… . С. 14.
5 Будинок Верховної Ради УРСР, 1936–39. Грушевсько-
го, 5 / Людмила Грачова // Звід пам’яток історії та культу-
ри України. К., 03.06.2013. URL: http://new.pamyatky.kiev.
ua/streets/grushevskogo-mihayla/budinok-verhovnoyi-
radi-ursr-193639 (дата звернення: 20.01.2018).
6 Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради.... 
С. 166.
7 «Недобудована» Верховна Рада: Історія будинку 
українського парламенту / Рідна країна. Світоглядний 
портал. 22 липня 2015. URL: http://ridna.ua/2015/07/
nedobudovana-verhovna-rada-istoriya-budynku-
ukrajinskoho-parlamentu/ (дата звернення: 14.04.2018).
8 Верховна Рада України. Офіційний вебпортал 
парламенту України. URL: http://rada.gov.ua/news/
Povidomlennya/20035.html (дата звернення: 14.05.2018).
9 Альошин П. Ф. Будинок Верховної Ради УРСР в Києві 
// Архітектура Радянської України. 1939. № 11. С. 3–16.
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1940 р. зодчого перевели на посаду головно-
го архітектора м. Києва. У травні цього ж року 
йому присудили вчене звання професора, а 
через рік обрали членом-кореспондентом 
Академії архітектури СРСР1.

Але справжнім тріумфом, якого ще не за-
знавав жоден з українських архітекторів, стало 
присудження В. Г. Заболотному Постановою 
РНК від 15 березня 1941 р. Сталінської премії 
першого ступеня (100 тис. крб) за архітектур-
ний проект будинку Верховної Ради УРСР у 
м. Києві2. Втім, як видно з дати виходу Поста-
нови, відбулось це із значним запізненням та 
ще й лише за ініціативи друзів В. Г. Заболот-
ного – П. Г. Тичини і М. Т. Рильського, оскіль-
ки керівництво Союзу архітекторів та окремих 
офіційних установ «не поспішало» з представ-
ленням автора проекту до нагороди3.

Та попри всі перипетії, саме ця подія виве-
ла зодчого на найвищий ярус радянської архі-
тектурної еліти. Принагідно слід нагадати, що 
серед лауреатів на цю високу нагороду того 
року також були такі відомі постаті, як режисер 
Олександр Довженко – за фільм «Щорс» та 
скульптор Віра Мухіна – за монумент «Робіт-
ник і колгоспниця» на Паризькій виставці4.

1 Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради.... 
С. 166.
2 О присуждении Сталинских премий за выдаю-
щиеся работы в области искусства и литературы : 
Постановление Совета Народных Комиссаров : [15 
марта 1941 г. № 558] // Собрание постановлений и 
распоряжений Правительства СССР. 1941. № 10. 
С. 306.; «Недобудована» Верховна Рада: Історія бу-
динку українського парламенту / Рідна країна. Сві-
тоглядний портал. 22 липня 2015. URL: http://ridna.
ua/2015/07/nedobudovana-verhovna-rada-istoriya-
budynku-ukrajinskoho-parlamentu/ (дата звернення: 
09.04.2018).; О Верховной Раде, баронессе Тэтчер и 
избранниках под мостовой / Общественно-правовой 
портал «Ракурс». 2 окт. 2012. URL: http://racurs.ua/9-
o-verhovnoy-rade-baronesse-tetcher-i-izbrannikah-pod-
mostovoy (дата звернення: 13.04.2018).; 13 серпня – 
115 років від дня народження видатного українського 
архітектора Володимира Гнатовича Заболотного 
(1898-1962). Сектор Інформації ЧОУНБ ім. В. Г. Ко-
роленка. 7 серпня 2013 р. URL: http://secinfchounbk.
blogspot.ru/2013/08/13-115-1898-1962.html (дата 
звернення: 19.02.2018).
3 Лебедєв Г. Зазнач. твір. С. 72.
4 О Верховной Раде, баронессе Тэтчер и избранниках 
под мостовой / Общественно-правовой портал «Ра-
курс». 2 окт. 2012. URL: http://racurs.ua/9-o-verhovnoy-
rade-baronesse-tetcher-i-izbrannikah-pod-mostovoy 
(дата звернення: 21.04.2018).

Під час війни будівля Верховної Ради за-
знала значних ушкоджень, проте не була зруй-
нована повністю, як це планувалось. Як відомо, 
радянські війська, під час відступу, замінували 
найважливіші стратегічні будівлі Києва, які потім 
24 вересня 1941 р. підірвали радіокерованими 
пристроями дистанційно. Проте, німці, після за-
хоплення Києва 19 вересня, довідались від по-
лоненого командира-мінера про мінування Киє-
ва та за п’ять днів встигли виявити і знешкодити 
близько 670 мін, у тому числі й установлених в 
підвалах Верховної Ради5.

На початку листопада 1941 р., через де-
кілька днів після підриву Успенського собору 
Києво-Печерської лаври радянськими під-
пільниками, запалала й будівля Верховної 
Ради УРСР. Завдяки кмітливості та героїчним 
зусиллям коменданта української пожежної 
охорони та його команди вдалося загасити 
цю пожежу, врятувавши таким чином від заги-
белі музей Т. Г. Шевченка, який тоді знаходив-
ся поряд, у бувшому царському палаці6. Утім, 
внаслідок цієї пожежі, конструктивні елемен-
ти будівлі українського парламенту частково 
постраждали. Зокрема, зазнала пошкоджен-
ня арматура та з’явились тріщини у пілонах. 
Внутрішнє оздоблення, сантехніка, скляні 
поверхні, а також усі столярні вироби – вікна, 
двері з дверними коробками – майже повні-
стю загинули в полум’ї7. Будівля Верховної 
Ради стояла обгоріла та занедбана.

Саме в такому стані її, у 1942 р., під час по-
їздок окупованою Україною, оглянув Альберт 
Шпеєр – особистий архітектор А. Гітлера та 
автор грандіозного проекту перебудови цен-
тру столиці Третього Райху – Берліну, а на той 
час – генеральний інспектор з будівництва8. 
Про свої враження він зазначив у мемуарах 
5 Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні 
під нацистською владою : [Авториз. пер. з англ.] / Укр. 
наук. ін-т Гарвард. ун-ту; Ін-т Критики. К.: Критика, 2011. 
С. 42.; Київ під німцями / Дмитро Малаков // Журнал 
«Український тиждень». 23 вересня 2011 р. URL: http://
tyzhden.ua/History/31326 (дата звернення: 12.02.2018).
6 Відомий будинок у роки війни / Дмитро Малаков // 
Газета «День». 29 червня, 2013. URL: https://day.kyiv.
ua/uk/article/cuspilstvo/vidomiy-budinok-u-roki-viyni 
(дата звернення: 13.02.2018).
7 Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради.... 
С. 166.
8 Архітектор В. Г. Заболотний... . С. 6.
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наступне: «Будівля для конференцій (маєть-
ся на увазі будівля Верховної Ради республі-
ки) могла б вийти з-під руки старанного учня 
паризької школи образотворчих мистецтв. 
Я пограв думкою розшукати архітектора і за-
лучити його до будівництва в Німеччині»1.

Але, оскільки, згідно з висновками тех-
нічної комісії, стан несучих конструкцій та 
фундаменту дозволяв здійснити реставра-
ційні роботи, то їх проведення було визнано 
доцільним. До того ж, ці заходи давали змогу 
паралельно вирішити виявлену в ході експлу-
атації будівлі проблему – недостатньої кілько-
сті додаткових кабінетів для адміністративної 
роботи, за наявності великої Сесійної зали2. 
Слід зауважити, що ця проблема виникла не 
через недоліки в проекті, а з тієї причини, що 
з самого початку будинок ЦВК УСРР проекту-
вався й споруджувався виключно як зала для 
сесійних засідань, тоді, коли всі робочі при-
міщення передбачалося розмістити поряд, 
у Маріїнському палаці. Для цього, в 1936 р., 
навіть планувалась розробка проекту його 
реконструкції, яка несла загрозу втрати ав-
тентичного вигляду пам’ятки архітектури, 
спроектованої відомим зодчим Бартоломео 
Растреллі. Зокрема, проект передбачав над-
будову третього поверху – над головним дво-
поверховим корпусом та другого – над бічни-
ми одноповерховими флігелями палацу. На 
щастя, цей задум не було реалізовано3.

Тому, з метою перетворення будівлі Се-
сійної зали на повноцінний будинок Верхов-
ної Ради, до реставраційних робіт додали 
завдання на розробку прибудови адміністра-
тивного корпусу, який необхідно було органіч-
но примкнути до основної споруди. Така при-
будова також давала можливість організувати 
внутрішнє господарське подвір’я та парадний 
дворик з фонтаном у центрі4.

Робота над проектом відновлення будівлі 
та прибудови адміністративного корпусу роз-
1 Шпеер А. Воспоминания : пер. с нем. Смоленск: Ру-
сич; М.: Прогресс, 1997. С. 152.
2 Мазніченко О. Життєвий і творчий шлях архітектора 
Наталії Борисівни Чмутіної... . С. 450.
3 Верховна Рада України. Офіційний вебпортал 
парламенту України. URL: http://rada.gov.ua/news/
Povidomlennya/20035.html (дата звернення: 18.05.2018).
4 Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради.... 
С. 167.

почалася 1944 р. і здійснювалась під керів-
ництвом В. Г. Заболотного5. Також до проекту 
реконструкції інтер’єру були залучені й моло-
ді архітектори – Д. Н. Яблонський, В. І. Лаза-
ренко, В. В. Козюлін та ін.6 У проекті брала 
участь і Н. Б. Чмутіна, яка за словами інжене-
ра-конструктора Л. Г. Дмитрієва, пропонувала 
також різні варіанти непомітного перекриття 
щойно зведеної прибудови Верховної Ради, з 
метою створення максимального комфорту її 
внутрішнього дворика7. Втім, після зміни вла-
ди про цю ідею забули.

Щоправда, до неї повернулись аж у 
2011 р., з ініціативи тодішнього спікера укра-
їнського парламенту, – Володимира Литвина, 
який запропонував накрити внутрішній дворик 
Ради скляним дахом для «поліпшення умов 
роботи та розширення зони ділового спілку-
вання депутатів». Відповідно, виходячи з того, 
що після прибудови в 1949 р. напівкруглого 
корпусу, загальний силует будинку значно по-
довжився ліворуч, оскільки великий купол над 
Сесійною залою змістився від центру компо-
зиції, Державному будівельному комбінату 
Управління справами Верховної Ради України 
було замовлено підготовку проектної пропо-
зиції перекриття дворика меншим куполом, з 
напівциркульним прозорим заскленням, для 
утворення сучасного атріуму. Він також пови-
нен був урівноважити праву частину фасаду. 
Така реконструкція могла б захистити простір 
внутрішнього дворика від атмосферних опа-
дів та зменшити теплові витрати. При цьому 
вона б додала майже 1000 м² до наявної екс-
плуатаційної площі парламенту, створюючи 
комфортну зону для проведення офіційних і 
неофіційних зустрічей, прес-конференцій, те-
лемостів, прийому делегацій та ін. Хоча лише 
на виготовлення проекту передбачалось ви-
ділити на той час 1,14 млн грн, на практиці він 
досі залишився не реалізованим8.

5 Мазніченко О. Життєвий і творчий шлях архітектора 
Наталії Борисівни Чмутіної... . С. 450.
6 Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради.... 
С. 167.
7 Мазніченко О. Там само. С. 167.
8 «Люди добрі, що ж ми робимо?» / Юрій Ніколов 
// Наші гроші. 16.12.2011. URL: http://nashigroshi.
org/2011/12/16/lyudy-dobri-scho-zh-my-robymo/ (дата 
звернення: 12.06.2018).
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Повертаючись від сучасних перспектив 
реконструкції будівлі Верховної Ради до її по-
воєнної відбудови, потрібно відзначити, що 
безпосередньо будівельні роботи тоді розпо-
чалися відповідно до Постанови Ради Міні-
стрів УРСР і ЦК КП(б)У № 826 від 06.05.1946 р. 
«Про відновлення будівлі Президії Верховної 
Ради Української РСР». Виконував їх трест 
«Хрещатикбуд», а вартість, згідно складено-
го кошторису, становила 18 млн крб – без об-
ладнання та 24 млн крб – з обладнанням1.

У результаті, окрім відновлення будівлі Се-
сійної зали, за проектом В. Г. Заболотного було 
прибудовано триповерховий корпус службо-
вих приміщень, про що вже зазначалось вище. 
Органічно пов’язаний з північно-західним фа-
садом, виконаним у вигляді курдонера, який 
виходив до колишнього Царського саду та на-
півкруглий у плані, цей блок утворив внутрішній 
дворик. Також були помітно покращені загальні 
пропорції будинку Верховної Ради за рахунок 
підвищення дещо заниженої бані на 1 метр2. 
Остаточно проект було реалізовано 1949 р.3

Проектування будинку з самого початку 
відзначалося складністю та ґрунтувалося на 
значних творчих зусиллях його авторів, що 
було зумовлено низкою факторів. Найпер-
ше – це унікальне призначення будівлі, яку по-
трібно було з великою тактовністю вписати в 
архітектурне оточення розташованого поряд, 
у пишному парковому оточенні, невисокого 
об’єму колишнього Царського палацу (нині – 
Маріїнського), з його характерною україн-
ською бароковою витонченістю4. З протилеж-
1 Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради.... 
С. 166.
2 Марковський А. І. Творчий доробок Володимира За-
болотного в архітектурі Києва 1930-х років // Сучасні 
проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. 
зб. К., 2014. Вип. 36. С. 134.; Будинок Верховної 
Ради УРСР, 1936–39. Грушевського, 5 / Людмила 
Грачова // Звід пам’яток історії та культури Украї-
ни. К., 03.06.2013. URL: http://new.pamyatky.kiev.ua/
streets/grushevskogo-mihayla/budinok-verhovnoyi-radi-
ursr-193639 (дата звернення: 22.01.2018).
3 Мазніченко О. Життєвий і творчий шлях архітектора 
Наталії Борисівни Чмутіної... . С. 450.
4 Инженер, которому здание Верховной Рады дваж-
ды обязано своим рождением / Газета «Сегодня». 
№140 (1784). 25.06.2004. URL: http://www.segodnya.
ua/oldarchive/c2256713004f33f5c2256ebd00456517.
html (дата звернення: 21.11.2017).; Заболотный Вла-
димир Игнатьевич... .

ного ж боку, дещо нижче по вулиці, височіла 
загрозливо велична багатоповерхова будівля 
Ради Народних Комісарів УСРР, яка спочатку 
проектувалася як головна будівля НКВС (те-
пер – Будівля Кабінету Міністрів України)5.

Для авторів проекту немалі труднощі 
створювало також місце розташування будів-
лі майбутньої Верховної Ради на розі вул. Кі-
рова (сучасна вул. Михайла Грушевського) та 
пл. ЦВК УСРР (тепер – пл. Конституції), на 
відносно малій та абсолютно не величаво по-
кладеній ділянці6. Так, вигляд з боку Печерсь-
ка на головний фасад, що виходить на площу, 
розкриває також і бічний фасад будинку, який, 
до того ж, завершує перспективу вулиці. Його 
значимість не менша, ніж головного, оскільки 
очевидно, що обидва фасади можуть «чита-
тися» лише у зв’язці між собою. Тому, уника-
ючи створення двох однакових фасадів, як 
найпростішого шляху вирішення цієї пробле-
ми, В. Г. Заболотний застосував принцип їх 
взаємного доповнення, майстерно оперуючи 
мінімальною кількістю архітектурних елемен-
тів, – в основному колонами і ризалітами7.

Зокрема, головний фасад, що спираєть-
ся на невисокий стилобат, вирішений двома 
бічними ризалітами, між якими розміщений 
шестиколонний портик стилізованого коринф-
ського ордера, з канелюрованими колонами8. 
Бічний фасад також, за рахунок застосування 
ордера у вигляді палладіанських тричвертних 
колон, у поєднанні з акцентними фланкуючи-
ми ризалітами, підкресленими вертикальни-
ми заскленими смугами внутрішніх сходів, до-
дає будинку урочистості. При цьому він дещо 
5 Чепелик В. В. Бесіди про українську архітектуру / 
За заг. ред. докт. мистецтвознав. А. О. Пучкова. К.: 
Фенікс, 2013. С. 22.; Будинок Верховної Ради УРСР, 
1936–39. Грушевського, 5 / Людмила Грачова // Звід 
пам’яток історії та культури України. К., 03.06.2013. 
URL: http://new.pamyatky.kiev.ua/streets/grushevskogo-
mihayla/budinok-verhovnoyi-radi-ursr-193639 (дата 
звернення: 26.01.2018).
6 Геврик Т. Проєктування і реконструкція Києва в 
1930-их роках та їхні наслідки // Сучасність. Ли-
пень-серпень 1984. Ч. 7–8 (279–280). С. 86.
7 Некрасов В., Гасовський П. Зазнач. твір. С. 19.
8 Будинок Верховної Ради УРСР, 1936–39. Грушев-
ського, 5 / Людмила Грачова // Звід пам’яток істо-
рії та культури України. К., 03.06.2013. URL: http://
new.pamyatky.kiev.ua/streets/grushevskogo-mihayla/
budinok-verhovnoyi-radi-ursr-193639 (дата звернення: 
27.01.2018).
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перегукується з фасадом будинку нинішнього 
Кабінету Міністрів України (тоді – РНК)1. У бу-
дівлі Сесійної зали довоєнного періоду фа-
сад, який виходив до колишнього Царського 
саду, був оформлений дещо інтимніше, у ви-
гляді курдонера. Колони на ньому були під-
няті над цокольним поверхом, а між ними, на 
другому поверсі, були організовані балкони2. 
Саме до цього фасаду, під час реконструкції 
будівлі Верховної Ради, було зроблено прибу-
дову напівкруглого корпусу.

На головному та бічних фасадах будинку 
колони підтримують масивний антаблемент. 
Він увінчаний парапетом з глухими стінками, 
що обрамляють новий для свого часу плаский 
дах3. Таке поєднання елементів надає споруді 
характерної композиційної строгості. Застосу-
вавши найоптимальнішу міру насиченості фа-
садів декоративними елементами, В. Г. Забо-
лотний розв’язав їх лаконічно й гранично про-
сто. Обидва вони сприймаються надзвичайно 
легко, – як єдине гармонійне ціле, не втрача-
ючи при цьому свого самостійного значення4.

Заслугою зодчого є також те, що він у 
своєму проекті зумів творчо втілити один із 
кращих здобутків давньогрецьких архітекто-
рів – уміння знайти раціональну масштабну 
співрозмірність між фігурою людини та будів-
лею5. Так, відносно невелика своїми розмі-
рами (головний фасад – 48 м, бічний – 77 м, 
повна висота – 40 м, з якої куполу – 30 м, а 
даху – 20 м)6, строго симетрична, прямокут-
1 Марковський А. І. Творчий доробок Володимира За-
болотного… . С. 133.; Звід пам’яток історії та культури 
України : енциклопед. вид. у 28 т. … .
2 Будинок Верховної Ради УРСР, 1936–39. Грушевсько-
го, 5 / Людмила Грачова // Звід пам’яток історії та культу-
ри України. К., 03.06.2013. URL: http://new.pamyatky.kiev.
ua/streets/grushevskogo-mihayla/budinok-verhovnoyi-
radi-ursr-193639 (дата звернення: 16.01.2018).; Некра-
сов В., Гасовський П. Зазнач. твір. С. 20.
3 Будинок Верховної Ради УРСР, 1936–39. Грушев-
ського, 5 / Людмила Грачова // Звід пам’яток істо-
рії та культури України. К., 03.06.2013. URL: http://
new.pamyatky.kiev.ua/streets/grushevskogo-mihayla/
budinok-verhovnoyi-radi-ursr-193639 (дата звернення: 
02.02.2018).; Инженер, которому здание Верховной 
Рады дважды обязано своим рождением / Газета 
«Сегодня». №140 (1784). 25.06.2004. URL: http://
www.segodnya.ua/oldarchive/c2256713004f33f5c2256
ebd00456517.html (дата звернення: 18.12.2017).
4 Некрасов В., Гасовський П. Зазнач. твір. С. 19.
5 Некрасов В., Гасовський П. Зазнач. твір. С. 18–19.
6 Верховної Ради України будинок. [Вікі Енциклопедія Ки-

на в плані будівля Сесійної зали вирішена 
єдиним об’ємом і має всього три поверхи. 
Але вміле поєднання окремих архітектурних 
елементів та їх вдале вписування в загальні, 
«людяні» пропорції будинку Верховної Ради, 
дозволило В. Г. Заболотному зробити його як 
монументальним, так водночас і легким7.

Такого ефекту вдалося досягти завдяки 
майстерному компонуванню скла в метале-
вих конструкціях напівсфери бані та дореч-
ному вибору кримського мшанкового вапняку 
для облицювання цегляних стін і виготовлен-
ня колон8. Світлі тони цього матеріалу ззовні 
надають будинку традиційної для багатьох 
українських будівель білизни, яку виразно 
підкреслюють опорядження стін цокольного 
поверху світло-сірим турчинським гранітом та 
глибокі тіні під портиками. Контрастує з цими 
тонами темний цоколь з полірованого лабра-
дориту, який на відтинках, де стоять колони, 
співзвучний з давньогрецькими стилобатами. 
На ризалітах він істотно виступає відносно 
площини стін, тому вже більше асоціюється 
з формами призьб мальовничих українських 
хат, якими часто замилувався та зображував 
на своїх акварелях і полотнах В. Г. Заболот-
ний9. З того ж темного лабрадориту виготов-
лені бази для колон, плінтуси, віконні й дверні 
лиштви та карнизи цокольного поверху10, які 

єва]. 26 січня 2010. URL: http://wek.kiev.ua/uk/Верховної_
Ради_України_будинок (дата звернення: 23.01.2018).
7 Будинок Верховної Ради УРСР, 1936–39. Грушевсько-
го, 5 / Людмила Грачова // Звід пам’яток історії та культу-
ри України. К., 03.06.2013. URL: http://new.pamyatky.kiev.
ua/streets/grushevskogo-mihayla/budinok-verhovnoyi-
radi-ursr-193639 (дата звернення: 04.02.2018).; Некра-
сов В., Гасовський П. Зазнач. твір. С. 18, 19.
8 О Верховной Раде, баронессе Тэтчер и избранниках 
под мостовой / Общественно-правовой портал «Ра-
курс». 2 окт. 2012. URL: http://racurs.ua/9-o-verhovnoy-
rade-baronesse-tetcher-i-izbrannikah-pod-mostovoy 
(дата звернення: 31.03.2018).
9 Чепелик В. В. Зазнач. твір. С. 22.; Будинок Верхов-
ної Ради УРСР, 1936–39. Грушевського, 5 / Людми-
ла Грачова // Звід пам’яток історії та культури Украї-
ни. К., 03.06.2013. URL: http://new.pamyatky.kiev.ua/
streets/grushevskogo-mihayla/budinok-verhovnoyi-radi-
ursr-193639 (дата звернення: 29.01.2018).; Марков-
ський А. І. Творчий доробок Володимира Заболотно-
го… . С. 133.; Історія зведення будинку Верховної Ради 
України / Апарат Верховної Ради України. Інформацій-
не управління, відділ інформаційно-бібліотечного за-
безпечення. URL: http://lib.rada.gov.ua/static/excursion/
arhitecture.html (дата звернення: 28.11.2017).
10 Некрасов В., Гасовський П. Зазнач. твір. С. 20–21.
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увиразнюють структурну впорядкованість 
композиційного вирішення фасадів.

Загальний образ будинку залишає вражен-
ня приваблюючої простоти та демократичнос-
ті, якого досягнуто не лише чудово знайденими 
масштабами й урівноваженою пластичністю, 
але й постановкою будівлі, що оточена бага-
тою зеленню парку, близько до рівня землі. Бу-
динок також позбавлений грандіозних сходів, 
величних входів і парадних під’їздів. Так, лише 
шість гранітних східців безпосередньо з троту-
ару ведуть до трьох дверей парадного входу, 
які мають абсолютно звичайні розміри1. Усього 
ж будівля парламенту має шість під’їздів, при 
цьому вона за допомогою підземного тунелю 
також сполучена з одним із будинків комітетів 
Верховної Ради, який нині знаходиться на про-
тилежному боці вул. Михайла Грушевського, 
за номером 18/22.
1 Некрасов В., Гасовський П. Зазнач. твір. С. 19, 
20.; Будинок Верховної Ради УРСР, 1936–39. Гру-
шевського, 5 / Людмила Грачова // Звід пам’яток іс-
торії та культури України. К., 03.06.2013. URL: http://
new.pamyatky.kiev.ua/streets/grushevskogo-mihayla/
budinok-verhovnoyi-radi-ursr-193639 (дата звернення: 
28.01.2018).
2 Верховної Ради України будинок. [Вікі Енцикло-
педія Києва]. 26 січня 2010. URL: http://wek.kiev.ua/

У загальному ж силуеті цегляного бу-
динку, який має перекриття із залізобето-
ну та металу, ключовим елементом постає 
скляна шістнадцятиметрова баня з держав-
ним прапором на флагштоці, на якій трима-
ється вся об’ємно-просторова композиція3. 
Виступаючи її ядром, баня розташована 
над Сесійною залою, виявляючи таким чи-
ном як внутрішню структуру, так і основну 
функцію головного приміщення будівлі за 
його призначенням. У цілому, збалансова-
не поєднання призматичного об’єму з фор-
мою, подібною до сфери, надає будинку 
завершеності та гармонійної зваженості в 
просторі й часі.

uk/Верховної_Ради_України_будинок (дата звер-
нення: 15.01.2018).; Ярмолюк О. Депутати тікали 
з будівлі Верховної Ради підземними коридорами 
(ФОТО) / Преса України. 31 серпня 2015. URL: http://
uapress.info/uk/news/show/93316 (дата звернення: 
17.02.2018).
3 Будинок Верховної Ради УРСР, 1936–39. Грушев-
ського, 5 / Людмила Грачова // Звід пам’яток істо-
рії та культури України. К., 03.06.2013. URL: http://
new.pamyatky.kiev.ua/streets/grushevskogo-mihayla/
budinok-verhovnoyi-radi-ursr-193639 (дата звернення: 
30.01.2018).; Марковський А. І. Творчий доробок Во-
лодимира Заболотного… . С. 134.

Микола Тимошик,
Київський національний університет культури і мистецтв

«Я НЕМОВ НА ПУСТЕЛІ ОДИН…»:
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬНОСТІ

ІВАНА ОГІЄНКА (МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА)

2022 року виповнюються дві «круглі» дати:
140-річчя від дня народження та

50-річчя від дня упокоєння
видатного українського вченого,

державного, релігійного і громадського діяча
Івана Огієнка (Митрополита Іларіона)

Життєвий і творчий шлях цього Великого 
Українця настільки багатогранний, склада-
ний, так тісно наповнений часто карколом-

но-драматичними колізіями, що й низка при-
свячених йому книжкових видань та статей 
далеко не вичерпують повноти й об’єктивнос-
ті життєпису. Тим більше, коли мати на оці, 
що це ім’я упродовж усіх підрадянських років 
за вказівкою ідеологів тоталітарного режиму 
заборонялося вживати у будь-якому контексті 
в пресі, на радіо і телебачення. Дослідники ж 
і досі продовжують поповнювати все новими 
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й новими архівними документами дивовижну 
за змістом та сутністю огієнкіану. 

Волею долі цій особисті випало прожи-
ти довге життя (перетнув межу 90-ліття) під 
двома іменами – Іван Огієнко та митрополит 
Іларіон. Був ще один знаковий вододіл долі: 
45 літ життя в Україні, 45 літ – на чужині. Євро-
пейський період життя в еміграції (Польща – з 
перервами понад 20 років, Швейцарія – непов-
ні три роки) найменш вивчений, але найбільш 
драматичний за життєвими обставинами є 
саме швейцарський. Цьому періодові й при-
свячений цей розділ. Основою джерельного 
матеріалу для написання цього розділу став 
архів митрополита Іларіона (Огієнка) у Вінні-
пезі (Канада), який автор цих рядків повністю 
опрацював під час триразового наукового ста-
жування в Канаді та, частково, віднайдені до-
кументи та записані автором живі свідчення у 
колишньому притулку для політичних емігран-
тів «Бетань» біля Лозанни (Швейцарія). 

ОБСТАВИНИ ПОЛИШЕННЯ ПОЛЬЩІ

Вимушено полишаючи не раз рідні терени, 
Іван Огієнко довго не втрачав надії повернутися 
в Україну – і тоді, коли працював професором 
міністром ісповідань в екзильному уряді УНР 
у Тарнові, і коли був призначений польською 
владою професором Варшавського університе-
ту, і після звільнення з цього університету, коли 
взявся за розбудову Української православної 
церкви на окупованих німцями етнічних укра-
їнських землях вже в ранзі архієпископа Холм-
ського і Підляського з осідком у Холмі.

Влітку 1944 року, відступаючи, німці зни-
щували на своєму шляху практично все. 
Мало не всю працездатну українську Холм-
щину насильно евакуювали. Мережа україн-
ських церковних приходів, з такими трудно-
щами відновлювана всі ці роки митрополитом 
Іларіоном, була розгромлена.

17 липня 1944 року німецька влада при-
йняла рішення про примусову евакуацію ке-
рівного духовенства православної церкви, 
що діяла на теренах Польщі. Сталося так, 
що недавні опоненти в боротьбі за шляхи 
розвитку УПЦ в нових умовах – митрополити 

Діонисій, Іларіон та архієпископ Палладій – 
опинилися разом у гірському словацькому 
містечку Штробське плесо, хоча й добирали-
ся туди різними шляхами. 

Для митрополита Іларіона та кількох чле-
нів його консисторії дорога та була тривалою 
в часі та небезпечною. Під постійним нагля-
дом німців утікачі зупинялися на певний час 
у Кєльці, Криниці. До Штробського Плеса 
прибули 9 серпня. Саме там, за випадково-
го збігу обставин, зустрів його А. Нестеренко, 
який пізніше занотує у своїх спогадах таке: 
«…(Митрополит Іларіон) був дуже пригнобле-
ний останніми подіями. Він дуже жалував за 
своє своєю улюбленою Холмсько-Підляською 
єпархією, де він так багато поклав своєї твор-
чої праці, і яку він не мав жодного наміру по-
кидати, бо дев’ять десятих його духовенства 
постановили були позостатись з народом і 
ділитись з ним долею. Але митрополита Іла-
ріона змушено до виїзду, і не зо своєї волі він 
покинув дорогий йому Холм… Усе ж таки він 
покладав надію на те, що посіяні ним зерна 
Христової й національної правди на тих зем-
лях не загинуть, а раніше чи пізніше прине-
суть свої плоди»1. У Словаччині здійснив 
навіть кілька невдалих спроб поновити там 
українські православні приходи.

Життя втікачів перебувало в постійній 
напрузі. З одного боку, чатувала щомиті ре-
альна загроза потрапити під неприцільне 
бомбардування, з іншого – така ж загроза 
бути розстріляними чи виданими радянським 
військам так званими червоними партизана-
ми, яких немало було в Словаччині і які спів-
робітничали з московськими спецслужбами. 
За спогадами того ж А.Нестеренка, словаць-
ка влада повідомила митрополита Іларіона 
про реальну небезпеку бути виданим радян-
ським представникам буквально за кілька го-
дин до входу їх у Словаччину. 

І знову, як і в 1920 році, доля, здавалося, 
кинула його напризволяще. Як і тоді, в Кам’я-
нець-Подільському, так і в 1944-му, в чужій і 
невідомій йому стороні, без особистого май-
на, з одною валізою в руці і з трьома дітьми пе-
ред Огієнком знову постало питання: як жити 

1 Ювілейна книга па пошану митрополита Іларіона. 
Вінніпег, 1958. С. 211.
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далі, куди їхати? Єдина суттєва відмінність 
ситуації була в тому, що в далекому 1920-му 
вчорашньому ректорові Кам’янець-Поділь-
ського університету ледь виповнилось було 
38, а тепер – більше, ніж 60 літ...

Дороги до університетських міст Варшави, 
Праги, Брно, де існували кафедри славістики 
та українські православні пастви і де в остан-
ньому він ще вважався почесним професором, 
були закритими для нього – туди наближалися 
радянські війська. Залишатися на місці і ждати 
арешту радянськими спецслужбами не було 
ніякого сенсу. Адже на той час із публікацій у 
західній пресі йому добре була відомою доля 
значної частини передової частини української 
інтелігенції, духовенства, селянства, знищеної 
московським більшовицьким режимом у сибір-
ських ГУЛАГах. Як і те, що ім’я Огієнка-Іларі-
она у радянських засобах масової інформації 
подавалося як «лютого ворога народу», «зрад-
ника його інтересів».

Інстинкт самозбереження, тривога за 
долю своїх дітей штовхали його до втечі далі, 
на ті малолюдні, побічні від облаштованих до-
ріг шляхи, які вели далі на захід.

Таким чином, спасіння вбачалося в тому, 
аби потрапити в американську чи англійську 
окупаційні зони. Із Словаччини незабаром 
довелося втікати. 29 серпня він виїхав до За-
копаного, що загубилося в польських Татрах. 
З жовтня 1944 по 20 січня 1945 року митро-
полит Іларіон продовжує свою скитальщину 
в Кракові. Потім він опиняється в Австрії, де 
в католицькому монастирі містечка Герцо-
генбург (неподалік Відня) знаходить собі ще 
один тимчасовий притулок. Час перебуван-
ня там митрополита Іларіона незначний – з 
20 січня по 2 квітня 1945 року.

ВОЛЯ ВИПАДКУ – ШВЕЙЦАРІЯ 

В одній з німецькомовних газет митро-
полит Іларіон прочитав розповідь про приту-
лок-шпиталь у швейцарському місті Лозан-
на, який забезпечує безкоштовне тимчасове 
перебування політичним емігрантам, у тім 
числі й з Східної Європи. Остаточне рішен-
ня на користь від’їзду саме до Швейцарії він 

прийняв, очевидно, ще й тому, що задовго до 
цих драматичних обставин своєї долі багато 
читав про цю загадкову країну, знав про там-
тешні давні й глибокі «українські сліди». Га-
зета «Рада», що виходила в Києві протягом 
1906–1914 років і з якою активно співробіт-
ничав молодий Огієнко як репортер, постійно 
вміщувала публікації з цієї країни її власних 
кореспондентів. Для прикладу, в серії подач 
«Швейцарці про Україну» йшлося, зокрема, й 
про долю друкарні М. Драгоманова в Женеві, 
та його українські видання.1 В інших публіка-
ціях український читач мав змогу докладно по-
знайомитися з проблемами національних вза-
ємин2, розвитку освіти3, життя української гро-
мади4 в цій багатонаціональній конфедерації.

2 квітня 1945 року покидає монастир 
побіля Відня і відправляється в напрямку 
німецько-швейцарського кордону. 11 квітня 
опиняється у містечку Фельдкірх – останньо-
му населеному пункті Західної Німеччини і 
проводить там майже три тижні у неспокійно-
му очікуванні візи до Швейцарії. 

Нейтральна Швейцарія на завершально-
му етапі воєнних дій посилила візовий режим 
і практично зачинила свої ворота для політич-
них емігрантів і біженців із Східної Європи. 
Омріяний виїзд туди виявився, отже, пробле-
матичним. І тільки завдяки особистому звер-
ненню до швейцарського уряду впливового 
політика А. Келлера, який знав професора 
Огієнка як офіційного перекладача україн-
ською мовою Біблії, здійснюваного на замов-
лення Британського і Закордонного Біблійно-
го Товариства, таку візу (як виняток і до того 
ж – тимчасову), було видано. І не лише Огієн-
ку, а й кільком особам з його найближчого ото-
чення. Таким чином, політичний вигнанець з 
рідної землі ступив на землю невідомої йому 
Швейцарії, першу прикордонну станцію Ша-
анвальд, 30 квітня. Другого дня його достави-
ли в розподільчий емігрантський табір Букс, 
а вже звідти, через три дні, він одержав доз-
віл на від’їзд через Цюрих і Берн до Лозанни. 
Про це довідуємося не лише з його коротких 
1 В. С. Швейцарці про Україну // Рада. 1908. №№ 121-123.
2 В. С. Національні взаємини у Швейцарії // Там само. 
№№ 230, 230.
3 В. С. Просвіта у Швейцарії // Там само. №№ 184, 185.
4 Черкаський О. Листи з Женеви // Там само. № 297.
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спогадів, опублікованих у «Біблійних студі-
ях», а й з листа до доктора В. Рудницького: 
«30.04 я виїздив (з Фельдкірха) і зі мною легко 
пропускали, на дозвіл до Берну»1.

За інформацією з цього ж листа можна 
встановити, що відразу ж по прибутті до Ло-
занни він більш ніж на два місяці потрапляє 
спочатку до тамтешнього табору для пере-
міщених осіб.

Перші дні перебування ще в одній чужій 
країні і – перші розчарування. «Тут нема надії 
на якусь заробіткову працю, нема надії легко 
в’їхати до Америки. Я ще в лагері, але неза-
баром сподіваюсь вийти на волю й буду жити 
з трьома з мого оточення в Женеві… Коли 
буду на волі, сподіваюся розвинути працю, 
щоб пустити сюди бодай декількох осіб»2.

Облаштуватися в Женеві йому не суди-
лося. Натомість волею долі пощастило опи-
нитися в лозаннському притулку «Бетань», 
про який незадовго до цього читав. У спис-
ках мешканців цього притулку, який авторові 
цих рядків вдалося віднайти в архіві Інститу-
ту «Бетань» на Валломбрюз у Лозанні (така 
нинішня офіційна назва колишнього шпита-
лю-притулку, а нині Центрального швейцар-
ського будинку для престарілих одиноких лю-
дей) за 1945 рік, значиться прізвище Огієнка3.

Варто декілька слів сказати про Інститут 
«Бетань» у Лозанні. Ця поважна благодій-
ницька установа – одна з найстаріших у За-
хідній Європі. Своє літочислення вона веде з 
1887 року, коли у центрі Цюриха три черниці 
одного з протестантських монастирів засну-
вали домашній притулок для хворих бездо-
мних. У 1910 році черниці монастиря поши-
рили свою доброчинну діяльність до Лозан-
ни – спочатку на вулицю Давел, а з 1921 року 
на вулицю Валломбрюз у будинок, який і 
сьогодні є центральним корпусом Інституту 
«Бетань», викупленого колись черницями у 
одного власника за 271.500 франків. Саме 
тут, у великій чотириповерховій кам’яній спо-

1 Лист митрополита Іларіона від 14 червня 1945 року 
до В. Рудницького // Архів митрополита Іларіона у Ві-
нніпезі. Коробка 8. Швейцарія.
2 Там само.
3 Rapport annuel Institution de Bethanie/ 1932-1972. 
Exepcise 1945. P. 2-9. Is. 6707. (Bibliotheque Cantonale 
er Universitate de Lausanne. 6 plase de la Riponne).

руді, на околиці Лозанни, в помешканні 33 на 
певний час знайшов надійний прихисток без-
домний український професор і митрополит 
Іван Огієнко. Цьому сприяла та обставина, 
що з 1943 року в статуті Інституту «Бетань» 
серед інших форм доброчинної діяльності, 
зважаючи, очевидно, на реалії другої світової 
війни, з’явився новий рядок: «...безкоштовний 
догляд, надання притулку, зокрема й політич-
ним емігрантам»4.

СЛІДАМИ СПРАВИ М. ДРАГОМАНОВА 

Будучи вільним від недавніх щоденних, 
щогодинних клопотів щодо виконання своїх 
обов»язків митрополита численної україн-
ської пастви, він знову відчув у собі тягу до 
наукової праці, до наукової книги. А найголов-
нішою справою для себе на той час вважав 
відновлення діяльності заснованого у Вар-
шаві українського видавництва «Наша куль-
тура». Важливо було лише знайти спільників, 
натрапити на слід української друкарні в Же-
неві, заснованої ще 1876 року Михайлом Дра-
гомановим. На цей слід вказували десятки 
україномовних «громадівських» книг, які ще й 
досі можна знайти в букіністичних магазинах 
Женеви. (В період з 1876 по 1919 роки укра-
їнська друкарня в Женеві випустила 112 книг, 
з них близько 40 – українською мовою. Серед 
них – «Поезії Т.Шевченка, заборонені в Росії», 
«Кобзар», твори М.Драгоманова, П.Куліша, 
Панаса Мирного, кілька випусків унікального 
збірника «Громада»)5.

Взагалі, доля української книги в Швей-
царії цікава і водночас драматична. Ще на 
початку 1917 року син видатного діяча укра-
їнського визвольного руху Євгена Чикаленка 
Петро, прибувши з Німеччини до Лозанни, 
мав завдання закупити для українських поло-
нених першої світової війни у таборах Вецляр, 
Зальцведель, Раштадт і Фрайштадт «дра-
гоманівські» видання української друкарні у 
4 Institution de Bethanie –100: hier, aujourd”hui, demain. 
Lausanne, 1987. P. 14.
5 Бачинський Євген. Українська друкарня в Женеві // 
Naukovyj Zbirnyk. Ukrajinska Vil’na Akademija u SSA. 
Vol. II. New York, 1953. P. 58-104. (Archive Bibliotheque 
Universitate de Geneve).
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Женеві. Ця покупка відбулася – йому було 
відпущено зі складу друкарні 1203 книги на 
суму 634 франки. Книжки, за свідченням 
Є. Бачинського, ще до кінця другої світової 
війни, тобто до 1945 року, «давалися даром 
від Українського Червоного Хреста нашим 
полоненим і інтернованим воякам як у Швей-
царії, так і в інших краях, куди тільки можна 
було посилати»1.

Були ці книги і в бібліотеці Інституту «Бе-
тань» (і їх не міг не читати І.Огієнко), і в Ло-
заннській українській бібліотеці, організова-
ній ще у 20-х роках редакцією журналу Спілки 
визволення України «La Revue Ukrainiene». 
До війни виходив у Лозанні ще один друко-
ваний часопис про Україну – франкомовна 
газета «L’Ukraine», до редакції якої також 
надходили ці книги.

Однак, незважаючи на наявність такого 
«українського книговидавничого сліду», по-
шук спільників і однодумців для відновлення 
українського видавництва в Огієнка затяг-
нувся. На час прибуття до Лозанни зазначені 
франкомовні часописи, присвячені Україні, 
вже припинили своє існування. Не увінчалися 
успіхом і пошуки української друкарні в Жене-
ві, куди він спеціально приїздив кілька разів. 
Зберегти цю друкарню як національну свя-
тиню, продовжити її службу для української 
справи прагнув ще Голова дипломатичної місії 
УНР Є. Лукасевич у 1919 році. Але вдова по-
мерлого друкаря, українця з Житомира Антіна 
Ляхоцького-Кузьми Марія Ляхоцька-Рулева 
запросила за неї велику суму, сподіваючись 
на цьому заробити від Української держави 
для себе й сина пожиттєву пенсію. І це загу-
било саму друкарню. Протягом багатьох років 
невдячна пам’яті свого чоловіка спадкоємни-
ця помалу розпродувала це друкарнянське 
майно частинами, в тому числі і старі «драго-
манівські» шрифти та заставки, які могли бути 
сьогодні безцінним історико-музейним експо-
натом з минулого української книговидавни-
чої справи. Цікаве переплетення людських 
доль: Антін Ляхоцький-Кузьма, з іменем якого 
тісно пов’язана вся історія української дру-
карні в Женеві, поживши у цьому місті рівно 
39 літ, приїхав на своє останнє лікування до 
1 Там само.

кантонального шпиталю «Ля Сурс» у Лозанні, 
де незабаром і помер2. Саме в цьому шпита-
лі, через багато літ, провів свої найтяжчі від 
недуги дні, пишучи духовний заповіт україн-
ському народові в рядках поеми «На Голготі», 
Іван Огієнко.

Про неодноразові Огієнкові приїзди до 
Женеви у «справі друкарні», про що досі ніде 
в літературі не згадувалося, засвідчують ці-
лий ряд його книг, подарованих автором біблі-
отеці Женевського університету. Це, зокрема 
ті книги, з якими авторові цих рядків пощас-
тило попрацювати в бібліотеці цього універ-
ситету під час одного з наукових відряджень: 
«Новий Заповіт Господа й Спасителя нашого 
Ісуса Христа. З грецької мови на українську 
перекладений проф. Іваном Огієнком» (про 
цю книгу йтиметься окремо), «Історія церков-
нослов’янської мови» (томи 1-5), «Нариси з 
історії української мови: система українського 
правопису», «Українська культура», «Україн-
ська літературна мова XVI-го століття і Кре-
хівський Апостол 1560 р.», «Українська Пе-
ресопницька Євангелія 1556 р.». Якщо вра-
хувати, що кілька років тому в Женевському 
університеті запроваджено спецкурс з укра-
їнознавства, який з успіхом читає професор 
Георгій Ніват, то книги Івана Огієнка, безумов-
но, серед перших, якими користуються слуха-
чі цих курсів в опануванні українського фено-
мена в історії3.

ВІДНОВЛЕННЯ ВИДАВНИЦТВА 
«НАША КУЛЬТУРА»

Втративши надію знайти в Лозанні чи Же-
неві бодай кількох меценатів з українським ко-
рінням, Огієнко відважується створити видав-
ництво сам. У архіві Інституту «Бетань» вда-
лося віднайти рукописний варіант рекламного 
оголошення, яке Огієнко готував, очевидно, 
для публікації в україномовній періодиці За-
хідної Європи. Зважаючи на унікальність доку-
мента, варто навести його повністю:

2 Bachuns’kyj J. A. L’jahots’kyj // L’Ukraine (Lausanne). 
1918. May 2. №3.
3 Детальніше про це: Тимошик Микола. Українська 
книга в Швейцарії // Палітра друку. 1996. Ч. 2. С.8-9.
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«Неперіодичне видавництво «Наша куль-
тура», що виходило у Варшаві й було закрите 
німцями в 1939-му році, знов приступило до ви-
дання праць головно з ділянки української куль-
тури, мови та красного письменства. Буде 
виходити не менше, як по дві книжки в місяць.

Видавництво розпочинає свою працю з 
глибокою вірою, що все українське громадян-
ство знайде належне зрозуміння для наших зу-
силь дати кожному українцеві й кожній українці 
корисну книжку.

Ми закликаємо всіх людей доброї волі ма-
сово поширювати наші книжки, бо тільки від 
цього залежить розвиток і вся доля нашого 
видавництва, якому доводиться працювати у 
важких умовинах емігрантської дійсности.

Це й дасть видавництву змогу виконати 
поставлене завдання: доброю книжкою служи-
ти Народові. Видавництво працює під голов-
ним проводом Митрополита Іларіона (проф. 
д-ра Івана Огієнка).

Адреса редакції: Митрополит Іларіон, 
Lausanne, «Bethanie», SUISSE1.

Сьогодні залишається дивуватися муж-
ності, терпінню й непереборному бажанню 
цієї людини працювати для України. Працю-
вати навіть за таких украй несприятливих об-
ставин, які складалися для Огієнка в Швей-
царії: непевний статус політичного емігранта 
в лозаннському притулку, повна дезорганіза-
ція українських інституцій в екзилі в резуль-
таті воєнної розрухи, від яких йому годі було 
чекати якоїсь підмоги, відсутність друзів чи 
бодай знайомих. І наперекір всьому цьому – 
вже вкотре – сміливий і оптимістичний заклик 
до українців-емігрантів об’єднуватися, не за-
бувати рідне слово, сприяти бодай мізерною 
підтримкою відновленню українського видав-
ництва «Наша культура». 

Незважаючи на часті примхи долі, він 
ніколи не опускав руки (до глибокої старості 
пам’ятав і часто повторював матерні слова: 
«Хто працює, той і має»). І з будь-якої, на-
віть, здавалося б, безнадійної ситуації, шукав 
вихід. Знайшов і цього разу. Не в Лозанні, не 
в Женеві, а... в Парижі, в особі українського 
патріота-емігранта П.Сомчинського. Саме ця 
людина перебрала на себе функції адміні-
1 Archives Inststution de Bethanie a la Vallombeuse a 
Lausanne. Sp. 118.

стратора «Нашої культури» з організації дру-
кування українських книжок, збору замовлень 
і налагодженню мережі їх поширення.

Робота видавництва «Наша культура» 
була організована так: всю редакційно-видав-
ничу роботу з рукописом (за автора, редак-
тора, коректора) здійснював у Лозанні Іван 
Огієнко. Виправлену коректуру надсилав на 
паризьку адресу адміністрації видавництва. 
Тоді вона містилася за адресою: 70, Rue de 
Faubourg Poissonniere, Paris X (France). Обмін 
коректурами тривав до останніх виправлень і 
отримання Огієнком сигнального примірника. 

Детальний опис діяльності відновленого 
у Швейцарії видавництва «Наша культура» 
заслуговує окремого розділу. Тут же варто зга-
дати про перші його книжкові видання. Це тво-
ри самого засновника видавництва: «Легенди 
світу», «Марія Єгиптянка», «Туми», автобіо-
графічна драма «На Голготі» та монографічна 
розвідка «Українська церква й наша культура». 
На титульних сторінках зазначався замість 
Лозанни Париж, оскільки книги друкувалися в 
паризькій друкарні. У рекламних повідомлен-
нях заявлені були ще кілька назв Огієнкових 
праць, що мали вийти друком незабаром – 
«Українська літературна мова: правопис, ос-
нови літературної мови й словник», «Рід слів 
в українській мові, із словником», «Географічні 
назви в українській мові, з словником». Однак, 
очевидно, через брак коштів друкування цих 
та й інших книжок відкладалося. 

Прагнучи й тут зреалізувати свій коло-
сальний науковий потенціал і повсякчас від-
чуваючи брак під руками наукової літератури 
він звертається, куди тільки може, з прохан-
ням допомогти літературою. Адже як слов’я-
нинові без хліба, так і науковцеві без кни-
ги ніяк не обійтися, навіть якщо й житейські 
обставини складуться так екстремальне, як 
вони склалися для колишнього професора 
Огієнка. Ось витяг з листа до однієї з пресо-
вих агенцій у Парижі:

«Високодостойне видавництво! Сердечно 
прошу вислати мені всі видання УМСА-Press ре-
лігійного змісту російською мовою, за що буду 
Вам глибоко вдячний. Я живу в Швейцарії в Ло-
занні, яко втікач з Польщі. На жаль, знаходжуся 
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в повній матеріальній нужді, тому заплатити 
Вам за видання не маю чим, – заплачу теплою 
молитвою до нашого милосердного Господа, 
щоб поблагословив Вашу працю»1.

З подібним проханням він звертається й 
до директора відомої вже на той час в усій 
Європі бібліотеки Симона Петлюри в Парижі:

«Високодостайний пане директоре! Із ча-
сописних звісток я довідався, що Ваша біблі-
отека знову відкрита, а тому посилаю Вам 
працю мого життя – переклад Нового Запові-
ту й Псалтирю; Старий Заповіт ще чекає на 
своє друкування… У Швейцарії я зовсім не маю 
української книжки, а тому звертаюся до Вас 
з проханням час від часу випозичати мені по-
трібне. На початку сильно прошу Вас вислати 
всі річники моєї «Рідної мови», бо вона завжди 
мені потрібна для наукової праці, а я не маю ані 
одного числа при собі»2.

Пошуком річників цього часопису у Фран-
ції займався й Павло Сомчинський. На це 
вказує ось цей фрагмент з його листа до Ілаі-
орна: «Не гнівайтесь, що не відшукав «Рідної 
Мови» – це не так легке, та ще сподіваюся. 
В неділю в бібліотеці будуть збори, на яких 
п. Довженко, бібліотекар, порушить цю спра-
ву публічно – можке, в когось знайдеться»3.

Отож, незважаючи на перелічені вище 
несприятливі обставини, до яких ще варто до-
дати несподівану хворобу й тривале лікуван-
ня в клініці «Ля Сурс», Іван Огієнко невпинно 
працював. Творчих задумів було багато і він 
поспішав, знесилений хворобою, бодай част-
ково реалізувати їх. Саме на цей період при-
падає написання значної частини тому «Фі-
лософських містерій», що побачив світ знач-
но пізніше – вже у Вінніпезі, 1957 року. Тут, 
у Лозанні, було розпочато роботу над філо-
софськими містеріями з трилогії «Житейське 
море» – «До щастя», «Остання хвилина». Тут, 
за надзвичайно короткий час, було написано 

1 Лист митрополита Іларіона від 16 жовтня 1945 року 
до агенції УМСА-Press у Парижі // Архів митрополита 
Іларіона у Вінніпезі. Коробка 6. Швейцарія.
2 Лист митропоилита Іларіона від 8 жовтня 1946 року 
до бібліотеки Симона Петлюри в Париж // Там само.
3 Лист Павла Сомчинського від 28 листопада 1946 
року до митрополита Іларіона // Там само. Коробка 3.

і вершинний твір цього періоду – своєрідний 
духовний заповіт українському народові, ав-
тобіографічну поему «На Голготі». (Детальні-
ше про зміст цих та інших творів зазначеного 
циклу йтиметься нижче).

В тузі за Україною народився на швейцар-
ській землі ще один унікальний Огієнків твір – 
«Дохристиянські вірування українського наро-
ду». Рукопис виявився великообсяговим (понад 
чотириста сторінок книжкового тексту). Тому ви-
дати його в своєму видавництві в Лозанні Огієн-
ко не зміг. Написана в березні 1946 року, ця пра-
ця чекала зустрічі з читачем найдовше – цілих 
18 років. Побачила вона світ окремою книгою 
лише в 1965 році в Канаді заходами Видавни-
чої комісії товариства «Волинь»4.

У примітках до своєї поеми «На Голготі», 
написаної на початку 1946 року в Лозанні, ав-
тор зазначав, що в цей тяжкий для нього пе-
ріод він «перевіряв свою минулу працю для 
народу і сильно сумував за Україною». А ще – 
з гіркотою і болем в серці розмірковував над 
долею України і тих її кращих синів, хто свідо-
мо ставав до нерівного бою за її незалежність, 
без надії сподівався на кращу будучність сво-
го народу і хто, опинившись у вигнанні, з та-
ким же завзяттям ніс тяжкий хрест на свою 
Голгофу, не зраджуючи своїм переконанням і 
устремлінням. Саме тоді й народилися ось ці 
надзвичайно місткі за змістом і сильні за сво-
їм громадянським звучанням рядки поезії «Як 
ти українець...», що стали своєрідним ідей-
ним стрижнем поеми «На Голготі»:

Як ти українець – готов будь на жертву,
Готуйся щодня на розп’яття:
Ми духа несемо в колоду півмертву
А нам в нагороду – прокляття!..

Як ти українець – то станеш ізгоєм
На власній землі в своїй хаті:
І будуть сусіди кусать тебе роєм,
І красти на очах, як таті!..

Як ти українець – не жди собі плати
Та вперто трудися від рана:

4 Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування 
українського народу: історично-релігійна монографія. 
Вінніпег, 1965. 424 с.
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Як зміг свою ниву що більше зорати,
Оце тобі плата кохана!..

Як ти українець – кругом перепони
І місця на Святах немає
Та чесна душа не летить до мамони
Й лиш в праці нам щастя безкрає!..

Як ти українець – готов будь на вколи
Сусідського дружнього шила,
Але не зневірюйся, брате, ніколи:
В терпінні – міцна наша сила!..

Як ти українець – то будуть щохвилі
Тебе на Хресті розпинати
Та муки за Край свій нам солодко милі,
Й ми знаєм: погинуть Пилати!..1

ЛИСТИ ВІД МЕШКАНЦІВ 
«ПЛАНЕТИ ДІ-ПІ» 

У контексті цих неймовірно сильних за 
змістом, напругою авторської думки й ви-
стражданих емоцій та переживань поетичних 
строф варто згадати й про сотні, тисячі наших 
співвітчизників, кому ці слова також були адре-
совані в ту пору – мешканців таборів Ді-Пі (діс-
плей персон – тобто, позбавлених місця осіб) в 
американській, англійській чи французькій зо-
нах окупації Західної Європи по закінченні дру-
гої світової війни опинилися в числі військово-
полонених немало українських письменників, 
учених, митців, громадських і політичних дія-
чів. Саме цим людям через їхні політичні пере-
конання на випадок передачі їх адміністрація-
ми таборів у радянську окупаційну зону загро-
жували, як і в 30-х роках, сибірські і колимські 
табори. І саме ці люди, як і митрополит Іларі-
он, перебуваючи у повній невідомості за свою 
завтрашню долю. За долі своїх дітей, заявля-
ють на весь світ про бажання творити велику 
українську літературу, добиваються створення 
україномовних видавництв, газет і журналів.

Переконливо сказав про це явище один з 
таких же мешканців одного із сотень таборів 

1 Митрополит Іларіон. На Голготі: трагедія визвольної 
боротьби // Наш бій за державність. У 2-х ч. Ч. 2. Він-
ніпег, 1966. С. 96-97.

Ді-Пі, талановитий український прозаїк Улас 
Самчук: «Крутий зворот історії… Мільйони сві-
домих воль, мільйони протестуючих, мільйони 
свідків, які стануть на суді справедливости. Це 
наши табори. Там, удома, їх захочуть витер-
ти з пам’яти, але тут вони ростуть, зростають 
і виростають у пам’ять вічного і, як бумеранг, 
кинутий у простір, повернуться назад»2. 

Загрожені небезпекою бути знищеними 
чи висланими до Радянського Союзу, ці люди 
гарячково хапалися за друковане слово. З 
нестримною і палкою вірою. що майбутність 
їх почує і… зрозуміє. З щирою вірою в те, що 
прожили вони свої життя не марно, що вигнана 
з рідної землі українська республіка все ж по-
вернеться до своєї столиці на береги Дніпра…

В ту пору в багатьох країнах Західної Єв-
ропи виходили друком десятки різноманітних 
українських газет і журналів, що, за неповни-
ми даними, мали наклади до мільйона примір-
ників. Діяли десятки українських видавництв, 
у яких побачили світ сотні тисяч примірників 
книг. Немало з них авторові вдалося тримати 
в руках, вчитуватися в їхній хвилюючий душу 
й серце зміст. Сьогодні вони можуть здатися 
комусь надто простими з поліграфічного боку. 
Адже творилися прямо на друкарській ма-
шинці. Множилися примітивним циклографіч-
ним способом на грубому, дешевому папері. 
Творилися часто в умовах, коли, за словами 
того ж Уласа Самчука, «ні стола, ні стільця, ні 
словника, ні довідника, ні бібліотеки, ні архіву, 
ні редактора, ні видавця, ані навіть коректо-
ра. Повне, кругле, абсолютне ні»3.

А їм же так хотілося сказати так. І це так 
невпинно і саможертовно стверджували в та-
борових умовах практично несвободи Іван 
Багряний і Улас Самчук, Дмитро Дорошенко і 
Наталія Полонська-Василенко, Василь Бакра 
і Юрій Шевельов, Степан Смаль-Стоцький І 
Оксана Лятуринська. 

Стверджував одиноко у далекій Швейца-
рії своє право на захист України і українства й 
Іван Огієнко (митрополит Іларіон).

І як ту не погодитися із зболеною думкою 
Уласа Самчука, який, роздумуючи над долею 
тогочасних україномовних видань у чужих 

2 Самчук У. Плянета Ді-Пі. Вінніпег, 1979. С. 341.
3 Там само.
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країнах, з вірою писав про те, що «колись 
на ринку бібліофільства ці видання цінува-
тимуться на вагу золота». І майбутньому до-
сліднику українського красного письменства 
важко буде збагнути й осмислити місійну силу 
нашого гнаного слова без прочитання, без пе-
репущення через власне серце десятків, со-
тень сторінок таких видань.

Інтенсивно займаючись своєю улюбле-
ною науковою працею, виданням українських 
книжок, митрополит Іларіон і на новому місці 
не полишав свою повсякденну душпастир-
ську діяльність. В його юрисдикції залишали-
ся кілька православних українських парафій 
у Австрії та Німеччині, наприклад, у Ляндеку, 
Брегенці, Пферцгаймі.

По приїзді до Швейцарії нова адреса укра-
їнського митрополита Іларіона була повідомле-
на через пресу і до нього звідусіль стали прихо-
дити листи. Передусім, від українських емігран-
тів – розкиданих війною по всіх європейських 
країнах, зневірених і знедолених земляків.

З величезної кількості листів, які надійш-
ли звідусіль на його лозаннську адресу і які 
чудом вдалося зберегти, а згодом і перевез-
ти весь цей безцінний історичний скарб до 
канадського Вінніпега, місця його останнього 
прихистку, можна вивчати історію української 
еміграції, історію різноманітних українських 
інституцій поза межами рідного краю. А якщо 
ширше, то й феномен незнищенності україн-
ського духу, феномен світового українства як 
унікального явища в історії людської цивіліза-
ції. У швейцарських коробках архіву – немало 
листів від видатних особистостей нашої краї-
ни, біографії яких не вивчені сповна. З-поміж 
них – такі діячі української літератури, науки 
як В.Дорошенко, С.Килимник, Ю.Клен, О.Бі-
лецький, Є.Бачинський, Н.Полонська-Васи-
ленко, Є.Онацький, Т.Осьмачка, І.Качуров-
ський. Це й десятки, сотні листів зовсім не-
відомих простих наших співвітчизників, чиї 
імена, можливо й затрималися для історії 
лише в цьому дивовижному архіві. Ось чи не 
найхарактерніший з таких листів – від Олек-
сандра Сірого, який варто процитувати, як гір-
кий і болючий документ доби:

«Пишу до вас в надії, аби Ви своїм словом 
влили в мою душу якусь краплю надії. 

Я українець з міста Чернігова. Уже два роки 
тиняюсь по чужих землях, Спочатку – Галичи-
на, потім Австрія і, нарешті, опинився у Швей-
царії. Зараз живу в санаторії для чужоземців.

Тепер ширяться чутки, що незабаром всіх 
підсовєтских громадян буде відправлено додо-
му. Я хочу бути вдома, у себе на Україні. Бо там 
у мене мати, але в той час маю якийсь сумнів. 
А як відноситься совєтський уряд до тих лю-
дей (а їх мільйони), що побували з причини вій-
ни за кордоном? Які існують зараз законополо-
ження по відношенню до нас? Я люблю і шаную 
свою Україну, хочу бути там, але не знаю, що 
мене чекає і що чекає тисячі таких, як я.

Може, Ви, як людина високоосвічена. Що 
знаєте добре чужі мови, буваєте серед людей, 
знаходитесь в курсі світових подій, якось мені 
поможете, щось скажете?»1

Багато українських емігрантів знали про 
високий авторитет професора Огієнка – ми-
трополита Іларіона в світі. Йому вірили, на 
його допомогу сподівалися. Особливо ті, хто 
зумів перебороти навіть трагічні епізоди в 
своєму особистому житті й віднайти в собі 
сили спробувати пристосуватися в нових 
обставинах і не просто вижити, а й довести 
свою потрібність суспільству. А для цього – 
зреалізувати свою потребу в навчанні, або в 
якійсь суспільно корисній справі. Хіба можна 
без хвилювання читати, скажімо, ось цей лист 
від Андрія Лизанюка:

«Я є українець, маю 42 роки. Загинула у 
війні моя дружина і єдина донечка-школярка… 
Гибель тисячолітніх здобутків матеріаль-
ної культури показала, що все матеріальне є 
прах, а духовне падіння народів, у першу чер-
гу нашого, показало, що тут у царині духа є 
найбільш засмічена життєва ділянка. Маючи 
зустріч з професором Київського університе-
ту М.Овчинником (який особисто пройшов 
тортури диявола), ми обидва вирішили, що 
духовна освіта є та ділянка, де ми повинні пра-
цювати. Малась на увазі у першу чергу книжка, 
якої народ не має. Але чи не є можливим тепер 
підготовитись тут…, ізучити форми роботи, 
1 Лист Олександра Сірого від 17 липня 1945 року до 
митрополита Іларіона у Лозанну // Архів митрополита 
Іларіона у Вінніпезі. Коробка 6. Швейцарія.
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а насамперед научитись друкувати духовного 
змісту книжки? Прошу Вашої допомоги»1. 

За стільки років спілкування з багать-
ма людьми, різними за соціальним, віковим, 
освітнім рівнем, в Огієнка виробилося глибоко 
поважне, шанобливе ставлення до кожного, з 
ким зводила його доля. Згадаймо майже подіб-
ну ситуацію у Тарнові чи Винниках: не маючи 
ні даху над головою, ні постійної роботи, ні бо-
дай мізерних коштів на харчування передусім 
хворих своїх дітей і дружини, він з готовністю 
береться виконувати прохання інших. Це ж 
повторилося й тут: на кожен лист, на кожне 
звернення він поспішав відповідати. І то були 
не просто звичайні відповіді для чемності. Не-
мало з тих, хто листовно звертався до нього, 
потребували не лише поради, а й конкретної 
допомоги. Скажімо як у випадку з проханням 
одного громадянина з Канади. Отримавши цей 
лист-прохання, митрополит Іларіон відразу ж 
відважується потурбувати адміністрацію аме-
риканського військового аташе у Берні. Ось 
якою незвичною була та справа:

«Високодостойний пане! Громадянин 
Фред Музика в Ведревілі (Канада) прислав на 
мої афідавіта й чека на 50 долярів для свого 
швагра Антона Цинзара, що тепер перебуває 
як скиталець у Німеччині, в Авсбурзі (Україн-
ський табір. Я хочу прислані мені ці речі зараз 
відіслати п. А. Цинзареві, бо вони йому дуже 
потрібні, але поручене пошта не прийняла, а 
посилати ці цінні речі звичайним листом було 
б ненадійно. Сердечно прошу Вас, високодо-
стойний пане, коли тільки можна, допомогти 
мені в цьому, щоб я міг при Вашій допомозі все 
це переслати адресатові. 

З правдивою пошаною до Вас – Ваш Бого-
молець Митрополит Д-р Іларіон»2.

Колишній студент ІІІ курсу Холмської ду-
ховної семінарії Павло Шостак, опинившись 
по війні у Німеччині і бажаючи продовжити 
навчання у щойно відкритій духовній академії 
у Мюнхені просить свого колишнього вчителя 
надіслати йому довідку, бо ніяких інших доку-
1 Лист Андрія Лизанюка від 25 вересня 1946 року до 
митрополита Іларіона з Шнейсінгена // Там само.
2 Лист митрополита Іларіона від 23 липня 1946 року до 
військового американського аташе в Берні // Там само.

ментів у нього при собі немає3. Йосип Марце-
нюк з Нью-Йорку, прочитавши в українських 
газетах повідомлення про вихід у світ пере-
кладеного митрополитом Іларіоном Нового 
Заповіту, просить його вислати один примір-
ник4. На оригіналі цього листа рукою Огієнка 
позначено: «вислав і відписав». Подібні по-
мітки й на всіх інших листах.

Лист-звернення від групи емігрантів з 
проханням бодай чимось допомогти їхнім го-
лодаючим дітям спонукав митрополита Іла-
ріона зініціювати створення у Швейцарії під 
власною орудою Українського Допомогового 
комітету. Про це навіть повідомлялося в укра-
їномовній газеті «Новий Шлях», що виходила 
в Німеччині (№22 від 16 березня 1946 року). 
На превеликий жаль, комітет цей так і не міг 
приступити до роботи, оскільки влада не за-
твердила його статуту і не зареєструвала 
його. Можливо, однією з причин такої відмови 
було те, що у Швейцарії вже існувала подібна 
громадська організація – «Українсько-швей-
царський комітет для помочи воякам і жерт-
вам війни», який очолював Євген Бачинський.

А втім, якою б не була причина відмови, але 
митрополит Іларіон тяжко пережив цю невдачу. 
В одному з листів до згадуваного вже чернігів-
ського юнака Олександра Сірого він з гіркотою 
писав про це: «На жаль, нашого Допомогового 
комітету влада ще не затвердила, а тому він не 
може приступити до праці. Взагалі, еміграцією 
в Швейцарії ніхто не інтересується, всі про неї 
забули. Я нагадував про це по всіх місцевих ко-
мітетах, але люди зайняті іншими справами, а 
недоля наших нікого не цікавить…»5.

Зігрівали душу, вселяли надію й додава-
ли сил листи безкорисливі, щирі. Від тих, хто 
пам’ятав і цінував його саможертовну працю 
заради української справи, хто бодай добрим 
словом намагався підтримати його дух. Для 
прикладу, в листі з Мадрида громада україн-
ських студентів «Обнова» вітала свого влади-
ку з Воскресінням Христовим, пересилаючи 
«найсердечніші побажання здоров’я, сили 

3 Лист до митрополита Іларіона від 4 серпня 1947 року 
з Регенсбурга // Там само.
4 Там само.
5 Лист митрополита Іларіона від 10 травня 1946 року 
до Ю. Сірого з Лозанни // Там само.
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та витривалості у Вашій невпинній праці для 
Української церкви та народу»1.

А ось цей лист не міг по-справжньому не 
порадувати. Адже йдеться тут про конкретну 
віддачу тих суспільно важливих зусиль, які 
витрачав професор Огієнко як учений на за-
хист української мови, її єдиного літератур-
ного правопису. «У нашому таборі, – пише 
до Іларіона шкільний референт табору укра-
їнських полонених з Ріміні (Італія) Михайло 
Кулицький, – є немало шкіл. Викладаємо і 
українською мовою. А що жодного підручни-
ка ми не мали, то ухопилися за Ваше «Рід-
не писання», що випадково прислали нам 
з Риму.. Ми переписали його на циклостилі 
195 разів і дали до рук учительства, місцевої 
преси, читалень «Просвіти» і всім таборовим 
інституціям. У такий спосіб багато одиниць, 
що мають заінтересування в ділянці мовоз-
навства, може поглиблювати й уніфікувати 
свої знання української мови»2.

Турбота про долю української мови на 
еміграції, про моральний і духовний стан її 
носіїв не полишав митрополита Іларіона на-
віть у цю, здавалося б, безвихідну пору. Як і в 
тридцятих роках, коли видавав і розсилав по 
всьому світові свій щомісячний часопис «Рід-
на мова», головним кличем якого став вираз 
«Для одного народу – одна літературна мова, 
один правопис», так і тепер, у далекій Швей-
царії, митрополит Іларіон з болем у серці кон-
статує, до якого убогого, примітивного рівня 
опускається часом мова того чи іншого дру-
кованого україномовного часопису, як пере-
творюється в еміграції наша мова в такі собі 
обласні діалекти – галицький, русинський чи 
чернігівський. Будучи відірваним від головних 
осередків української еміграції, але постійно 
читаючи переважну більшість їхніх політич-
них, громадських чи культурологічних друко-
ваних органів, учений помічав, як нівелюєть-
ся, засмічується українська мова, як убиває її 
красу й мелодійність безграмотний іноземний 
суржик.

1 Лист Громади українських студентів “Обнова від 29 
березня 1947 року до митрополита Іларіона з Мадри-
да // Там само.
2 Лист Михайла Кулицького від 25 квітня 1947 року 
до митрополита Іларіона з Ріміні (Італія) // Там само.

Саме цією обставиною була викликана 
поява ось такого листа:

«Високодостойний пане редакторе! Звер-
таюся до Вас з ласкавим проханням дати мені 
місце на сторінках Вашого часопису в справах 
української літературної мови й українського 
мовного правопису. Думаю, що вияснення цих 
справ корисно спричиниться до розвитку на-
шої мовної культури, а це – першорядна річ у 
нашій загальній культурі. Щоб справа набра-
ла ширшого характеру й більшого впливу, цю 
свою статейку посилаю кільком часописам од-
ночасно. Я радий буду обслужити всю україн-
ську пресу без огляду на її партійні чи релігійні 
переконання»3.

За даними архіву, листи з таким змістом 
були надіслані до редакцій найповажніших на 
той час українських часописів Європи і Аме-
рики: «Український Голос», «Новий Шлях», 
«Український Робітник», «Свобода», «Ка-
надійський Фармар», «Америка», «Пора»,, 
«Наш клич», «Перемога».

Листування митрополита Іларіона за не 
такий вже й значний час перебування його у 
Швейцарії, зважаючи не непевність станови-
ща політичного біженця, матеріальний стан, 
не можуть не вражати. В його Вінніпезькому 
архіві зберігається одна обсягова, власно-
руч зроблена книжка із заголовком «Адре-
сар за 1947 рік». Всього тут пронумеровано 
572 адреси, на які відправляв свої листи із 
цієї країни Іларіон. Географія відправлень – 
якнайширша: Франція, Німеччина, Фінляндія, 
Канада, Ліхтенштейн, Аргентина, Італія, Ту-
реччина, США і навіть… Китай. Щодо остан-
ньої країни, то в тому ж архіві вдалося віднай-
ти один надзвичайно цікавий за змістом лист, 
адресований Іларіонові до Лозанни з Шанхаю 
від «Українського представницького Комітету 
в Хінах». Цей історичний документ відтворює 
одну з маловідомих сторінок нашої вітчиз-
няної історії, яка стосується спроби наших 
співвітчизників створити парафію Української 
православної церкви у Шанхаї. З огляду на це 
такий документ варто навести повністю:

3 Лист митрополита Іларіона від 26 червня 1946 року 
до редакцій україномовних газет Європи і Америки // 
Там само.
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«Ваша Екселенціє, Високодостойний і Все-
чесний Владико!

Великою і радісною несподіванкою було 
для нас одержання Вашого Великоднього по-
здоровлення й привітання, що наспіло до нас 
24.5. 1947 року.

Перед тим були щасливі читати в україн-
ській пресі за Вас, що дало нам зрозуміти, що 
Господь милосердний зберіг ваше життя для 
такої корисної для українського народу праці. 
Ваше поздоровлення було зачитано на сходинах 
пам»яти С. В. Петлюри та Є. Коновальця., що 
відбулося у нас 25.05. і то саме перед панахидою.

Ми, мешкаючі в Шангаї, творимо українське 
об»єднання в невеличкій по кількості Україн-
ській національній кольонії м. Шангаю, що скла-
дається переважно з православних, та при-
мушені користуватися Російською православ-
ною церквою. Що тут є на чолі з архієпископом 
Іоанном, українцем тільки по походженню, з 
роду Максимовичів, що підлягає Закордонному 
Синоду Російської православної церкви. В ми-
нулому мали неприємности з москалями-св-
щениками, що при кожній нагоді відправ, треб 
старалися агітувати за «ядіную, нєдялімую 
Русь православную». Тому в релігійних потре-
бах стали звертатися до священика-хінця о. 
Ільї Вень, настоятеля кафедрального собору, 
що правив у домівці кольонії панахиду 25.05.

Ваше привітання й поздоровлення, по 
одержанню перед святом Петлюри, було зачи-
тано раз на засіданні управи Української наці-
ональної кольонії Українського представниць-
кого комітету та другий раз групі громадян, 
що була присутня в домівці організації 24.05. 
Обидва читання викликали оплески присутніх, 
радісні усмішки і вирази задоволення, що наш 
хвальний митрополит живий, працює і мо-
литься за нашу страждальну Батьківщину.

Спаси Вас, Господи, за ту радість, що справи-
ли нам надісланням привітання та за ті молитви 
за Україну і весь український народ, що йдуть з Ва-
ших шляхетних уст до Престола Всевишнього.

Зачитавши на святі Ваше привітання, 
закликали молитися за Україну, за весь укра-
їнський народ, за Вас, дорогий Владико, та за 
українське духовенство. Що неустанно працює 
для добра і слави українського народу. 

Голова, секретар (підписи нерозбірливі – 
М. Т.)1.
1 Лист Українського представницького комітету в Ки-
таї від 15 червня 1947 року до митрополита Іларіона 
// Там само.

Не менш цікавою й цінною в історичному 
плані є й відповідь митрополита Іларіона на 
цього листа:

«До Українського представницького ко-
мітету в Китаї.

Високодостойне товариство!
Минулого листа Вашого від 15.06. 

1947 року я одержав і радію, що Ви органі-
зувалися й бережете свої національні укра-
їнські традиції. А ще радісніше було мені по-
чути, що Ви не забуваєте своєї віри право-
славної – найбільшого скарбу, який передали 
нам наші батьки.

Закликаю й благаю Вас свято дотриму-
ватися православної віри та її святої науки. 
Православні канони святі й непорушні, а хто 
їх не дотримує, той не православний. І це не 
святі канони застарілі, а тільки зменшилася 
людська горливість їх виконувати. 

Я по-батьківськи й любовно приймаю Вас 
усіх під свій омофор – входьте, як частина, в 
Українську православну церкву й поминайте 
мене на своїх Святих Богослужіннях. Коли в 
Вас настане такий час, що зможете удер-
жати свого священика, я пришлю його вам. 
Кличу Вас усіх служити Господеві й працю-
вати на добро Його церкви та українського 
народу. Україну кохайте, як матір, і не забу-
вайте її повіки.

Благодать Господа нашого Ісуса Хри-
ста і любов Бога й Отця і Причастіє Свято-
го Духа нехай буде зо всіма Вами.

Смиренний богомолець за всіх Вас і за 
весь наш український народ. 

Митрополит Іларіон»2.

З подальшим облаштуванням цивільного 
життя в повоєнній Європі ставало все більше 
зрозумілим, що численні табори військовопо-
лонених і біженців, густо розкиданих у захід-
ноєвропейських країнах, незабаром будуть 
розформовуватись. Перед численними меш-
канцями, висловлюючись терміном Уласа 
Самчука, «Української планети Ді-Пі» в чер-
говий раз постала примарне сподівання на 

2 Лист митрополита Іларіона від 3 липня 1947 року 
до Українського представницького комітету в Китаї // 
Там само.
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подальше спасіння, пов’язане з продовженням 
своїх кількарічних уже підряд мандрів. Цього 
разу далеко за океан, на необжиті ще землі 
обох частин Америк – Північної і Південної, а 
також Австралії. У численних зверненнях до 
Огієнка-Іларіона (і як до колишнього міністра 
уряджу УНР, і як до українського митрополита), 
починаючи з 1946 року, адресованих на його 
лозаннську адресу, починають переважати 
розпачливі, а то й настійливі прохання допо-
могти якось переїхати за океан. Характерний у 
цьому плані лист від групи українських науков-
ців, які тимчасово знайшли прихисток в універ-
ситеті австрійського містечка Грац:

«Ваша Екселенціє! Українські науковці, згур-
товані при університеті в Грацу, останніми дня-
ми оформилися в «Наукову Колегію ім. І. Пулюя», 
завдання якої не тільки, з одного боку, допома-
гати собі взаємно. Так з другого боку, створити 
можливости догідних умовин молодому поколін-
ню адептів української науки, але також, по мож-
ливості, постаратися про переселення наших 
наукових робітників в інші держави.

Уже в короткому часі Австрія усуне зі зро-
зумілих економічно-господарських причин усі чу-
жинські сили, які не живуть по таборах і не мали 
та не мають такої допомоги, і частинно вже 
знаходяться, а згодом і цілковито найдуться 
справді в трагічному положенні. Тому правління 
Колегії ім І. Пулюя осмілюється прохати Вашу 
Екселенцію поради, чи не вдалося б при помочі 
котроїсь із наукових організацій Італії чи іншої 
країни вивести наших науковців із Австрії та 
розмістити їх у різних країнах світу… 

Якщо Ваша Екселенція були б ласкаві взя-
ти під увагу це наше прохання, правління виш-
ле на руки Вашої Екселенції точний список на-
ших науковців…із заподанням спеціальностей 
та особистих даних. 

За правління – Д-р Гр. Лужицький»1.

Подібне звернення надійшло того ж року 
і від Спілки українських науковців, літераторів 
та митців, які чекали вирішення своєї подаль-
шої долі в австрійському Зальцбурга. В цьо-
му листі – відчайдушне прохання, помічене 
серпанком наївності і романтики: добиватися 
в канадського уряду виділення 100-150 гекта-
1 Лист Г. Лужицького від 2 квітня 1947 року до митро-
полита Іларіона із Грацу // Там само.

рів землі для організації роботи щойно утво-
реного Українського Вільного науково-дослід-
ного сільськогосподарського інституту2.

З наведених цитат із листів до митрополита 
Іларіона можна бодай частково уявити весь тра-
гізм ситуації, в якій перебувала українська емі-
грація після завершення Другої світової війни. А 
це ж переважно високо інтелектуальна частина 
української нації, яка прагнула до дії, праці, хоті-
ла сповна реалізувати свої Богом дані здібності 
й таланти, і яка ніколи вже не могла сподіватися 
на повернення додому, бо в себе на Батьківщині 
назавжди потрактувалася радянською пропа-
гандою тавром «відщепенців і зрадників».

«МОВЧАВ ПАРИЖ, НЕ ОБНАДІЯВ 
ЛОНДОН, СКАЗАВ КАТЕГОРИЧНЕ 
«НІ!» НЬЮ-ЙОРК…» 

Усі, хто звертався тоді до митрополита Іла-
ріона з різноманітними проханнями, спектр яких 
перелічений вище, і з безумовною вірою в його 
можливості і авторитет у світі, навіть і не здо-
гадувалися, в якому матеріальному й мораль-
ному становищі насправді перебував тоді цей 
діяч – «бездомний і бездольний Богомолець за 
розп’ятий український народ», як він підписався 
16 серпня 1946 року в одному з листів до свого 
побратима Леоніда Білецького. Лише з окремих 
скупих фраз, віднайдених у таких листах, вима-
льовується його реальне становище.

З листа до Д. Дорошенка: «Я живу тут 
духовно пригніченим, бо зовсім одинокий. 
Працюю багато, але все не те, що хотів би, 
бо тут слов’янської книжки не знайдеш. Оця 
самотність сильно дошкуляє й я радий би був 
приїхати куди-будь, аби тільки поміж своїх»3.

З листа до Л. Білецького: «Життя тут у 
мене духовно тяжке. – Я одинокий. Українців 
тут взагалі нема, книжки не дістанеш. Прав-
да, я дуже багато працюю, багато вже зробив. 
Але це все дорогою ціною»4.

2 Лист Спілки українських науковців, літераторів і мит-
ців від 23 грудня 1947 року до митрополита Ілароіна 
із Зальцбурга // Там само.
3 Лист митрополита Іларіона від 23 липня 1946 року 
до Д. Дорошенка // Там само.
4 Лист митрополита Іларіона від 19 серпня 1946 року 
до Л. Білецького // Там само.
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І прохальні листи від різноманітних емі-
грантських організацій, і своє одиноке непев-
не становище у Швейцарії що далі більше 
переконували митрополита Іларіона в необ-
хідності виїхати з цієї країни. Туди, куди спря-
мовувалися основні еміграційні потоки по за-
кінченні другої світової війни – до Канади чи 
США. Власне, делікатно «проробляти» це пи-
тання він розпочав значно раніше практично 
відразу після прибуття до Лозанни. Одначе, 
виходило так, що іншим митрополит Іларіон 
прагнув зробити все, що залежало від його 
можливостей, але з допомогою йому інші не 
завжди поспішали. Ось приклади.

Огієнко звертається з проханням допомог-
ти до свого давнього приятеля Євгена Бачин-
ського (працювали з ним ще на церковній ниві 
в Кам’янець-Подільському і Тарнові), який ра-
ніше прибув до Швейцарії і до весни 1945 року 
вже був директором Українського-швейцар-
ського комітету для допомоги воякам і жерт-
вам війни. Одначе відповідь від директора 
цього Комітету, надіслана 11 травня 1945 року, 
не могла не засмутити Іларіона. З одного боку, 
Бачинський висловлював готовність «при пер-
шій можливості допомогти». Його дружина на-
віть підготувала для Іларіона Великодню про-
дуктову посилку, однак тому, що «всі пасхальні 
гостинці належать до продуктів видаваних по 
картках, котрі до таборів пересилати заборо-
нено», посилку до табору біженців, де перебу-
вав на перших порах по прибутті до Швейцарії 
митрополит Іларіона, не пропустили. 

З іншого боку, з листа так і незрозуміло, 
коли і якою могла б бути така допомога. В 
своєму листі Бачинський був більш ніж від-
вертим: 

«Натурально, я з рамени нашого Комі-
тету зроблю все, що буде можливим у справі 
Вашого переїзду до Канади, але примушений 
заздалегідь Вас попередити, що з відомих при-
чин тамтешнього американського характеру 
я не хочу брати на себе посередництво і кло-
потати у наших людей і інституцій для Вас 
засобів для візи. Прошу мене в цім вибачити і 
з ласки своєї дозвіл дати на ухилення. Я над-
то знаю наших людей і тамтешні відносини. 
Тому жодних листів і телеграм в своїм імені 
висилати не можу. Прошу Вас самі написати 

коротенькі листи до бажаних Вам осіб і ті ли-
сти я перешлю негайно і на рахунок нашого 
Комітету повітряною поштою. На жаль, з Ка-
надою у мене зносини невеликі (більші із Злуче-
ними Державами натомість), але подам тут 
вам кілько ймень… При цій нагоді я мушу Вас 
остерегти і попередити, що там ніхто Вам 
не повірить, що Ви приїдете закладати своє 
видавництво, а всі певні будуть, що приїдете 
і діяльність провадитимете як архієпископ 
УАПЦ і власне в цім є велика трудність у ви-
борі осіб, до котрих звертатиметеся… Вам 
треба буде клопотатися про візу, і до Канади» 
її досить тяжко одержати. Впрочім, служите-
лям культів дають легше, але все ж поперед-
жаю Вас, що прийдеться Вам, думається мені, 
досить довго чекати…»1.

Є. Бачинський все ж надав конкретні 
адреси в Канаді тих земляків, які могли б кло-
потатися про переїзд митрополита Іларіона. 
Серед них – протоієрея Савчука, священика 
Маєвського, Василя Свистуна, посла Михай-
ла Лучковича.

Через декілька днів після одержання 
такої майже безнадійної відповіді він пише 
листа до представництва уряду Української 
Народної Республіки у Лондоні на ім’я Воло-
димира Соловія. 

Відповідь з Лондона не надійшла. 
Здавалося б, з поїздкою до Англії можна 

було вже ставити крапку. Але через якийсь 
час в нього з’являється ще одна, хоча й мі-
зерна, зачіпка. І він хапається за неї. Надія 
виходила із звістки канадського професо-
ра Сімпсона, який через знайомого передав 
Огієнкові до Лозанни вістку про те, що ніби-
то на базі Слов’янського інституту в Лондо-
ні відкривається кафедра українознавства. І 
Огієнко поспішає написати туди листа, споді-
ваючись одержати будь-яке місце наукового 
працівника. До листа додає довгий послуж-
ний науковий список своїх лекційних профе-
сорських викладів українознавчих дисциплін 
у Київському, Кам’янець-Подільському, Вар-
шавському університетах.

Цього разу він дочекався відповіді. Але в 
листі була… чемна відмова. 

1 Лист Є. Бачинського від 11 травня 1945 року до ми-
трополита Іларіона // там само.
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«Дорогий докторе Іларіон! – звертався до 
нього доктор Роз, директор згаданого інсти-
туту. – Я жалую, що мушу відповісти, що ми 
не маємо кафедри українських студій (мови) 
на цьому університеті і я не можу надіяти-
ся, щоби ми могли створити таку в найближ-
чій будучині. В кожному разі, це могло б бути 
тільки місце лектора і як таке. То скоріше 
для якоїсь молодої людини, а не для Вашого 
стану та здобутків»1. 

Пошук виходу з безнадійного швейцар-
ського становища невпинно продовжувався. 
Того ж таки 1946 року зблиснув ще один світ-
лий промінчик надії. Цього разу з боку Франції. 
Компаньйон митрополита Іларіона по видав-
ничій справі Павло Сомчинський, який, меш-
каючи в Парижі, практично сам провадив усю 
організаційну роботу створеного в Лозанні ви-
давництва «Наша культура», з власної ініціа-
тиви вирішив допомогти владиці переїхати на 
постійне перебування до французької столиці. 

Сомчинський виношує намір організувати 
на початку бодай короткотривалий візит Іла-
ріона в цю країну для відправи архієрейськї 
служби, а також для виголошення кількох 
публічних доповідей з історії Української пра-
вославної церкви. Пізніше, за його задумом, 
можна було б ставити питання й про переїзд 
на постійне помешкання. Восени виникла для 
цього й підходяща нагода – помер настоятель 
української парафії в Парижі отець Бриндзан. 
Ім’я Павла Сомчинського як видавця україн-
ських книжок було добре відоме серед укра-
їнської громади у Франції. На це він і розра-
ховував, офіційно звертаючись до церковної 
Ради Української православної церкви в Па-
рижі з такою пропозицією:

«Знаючи, що на еміграції, в недалекій Ло-
занні, перебуває Його Високопреосвященство 
Митрополит Іларіон, маю шану, яко член Укра-
їнської православної громади в Парижі, зголо-
сити на Ваші руки… таке внесення: Якщо 
Церковна рада ще нікого не запросила на на-
стоятеля Української парафії по смерті св. 
п.п. о. Бриндзана, ставлю внесення розважити 
питання, чи не можна би було прохати його 
1 Лист директора Слов’янського інституту в Лондоні 
від 8 жовтня 1946 року до митрополита Іларіона // 
Там само.

Високопреосвященство Митрополита Іларіо-
на переїхати до Парижу на довший час.

Я буду дуже зобов’язаний хвальній Раді за 
уважне розглянення моїх внесень і за ласкаве 
провідомлення про своє рішення. Прошу при-
йняти вислови моєї глибокої пошани. Павло 
Сомчинський»2.

На жаль, і ця надія виявилася марною. 
Очевидно, нечисленна українська громада 
в Парижі не спроможна була матеріально 
забезпечити переїзд митрополита Іларіона. 
Можливо, були на це й інші причини. 

Отож, після невдач з Лондоном і Парижем 
залишалася жевріти надія лише на Америку. 
Справа з розглядом візи для митрополита Іла-
ріона тягнулася в американських консульствах 
Женеви і Цюриха найдовше. Бюрократичним 
причіпкам та документальній казуїстиці, зда-
валося, не буде кінця. Тому й надія ця з кож-
ним безрезультатно очікуваним місяцем тану-
ла, немов воск у догоряючій свічці. Аби глибше 
зрозуміти моральний стан митрополита Іла-
ріона в цю пору, варто подати бодай коротку 
хроніку цього чергового очікування.

Одержавши ще 5 вересня 1945 року за-
прошення на короткотривалу поїздку до Спо-
лучених Штатів від проводу Української пра-
вославної церкви в Америці, Іларіон відразу ж 
передав усі необхідні документи для оформ-
лення візи до американського консульства у 
Женеві. Не отримавши протягом півтора міся-
ця ніякої відповіді, він повторно звертається 
туди з листом такого змісту: 

«Ще раз сердечно прошу дати мені в»їздову 
візу до Америки на один рік. Як показує присла-
ний мені Affidavit, що знаходиться у Вас серед 
поданих мною Вам документів, мене запросила 
Українська православна церква в Америці, що 
знаходиться під владою Константинополь-
ського патріарха, на місійно-освітню службу, я 
маю допомогти управі цієї церкви організувати 
духовний семінар, бо я був довголітнім профе-
сором Богословської школи у Варшаві»3.

2 Лист Павла Сомчинського від 16 листопада 1946 
року до Церковної ради Української православної 
церкви в Парижі // Там само.
3 Лист митрополита Іларіона від 25 жовтня до амери-
канського консульства в Женеві // Там само.
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Через якийсь час консульств повідомило, 
що воно дасть таку візу за умови, що заявник 
подасть зворотну візу до Швейцарії. 

30 січня 1946 року Огієнко, відповідно до 
одержаного з Америки листа від Самюела 
Коверта, який опікувався цією справою, за-
бирає свої документи з американського кон-
сульства у Женеві і передає їх до такого ж 
консульства в Цюриху.

17 лютого він знову звертається до аме-
риканського консульства в Женеві з прохан-
ням повернути йому «недостаючих докумен-
тів»: всього три, в тому числі найголовніший – 
запрошення (афідавіт). З одержаної незаба-
ром відповіді стає зрозуміло, що ці документи 
були відправлені до Америки.

25 березня – нове звернення Огієнка до 
Цюриха, відповідь на яке він отримав 26 квіт-
ня. Відповідь коротка, обтічна: «Ваша справа 
опрацьовується. Чекайте».

І, нарешті, 6 червня 1946 року, майже 
через рік після першого звернення, з Цюрих-
ського консульства Американського посоль-
ства у Швейцарії Огієнкові прийшла коротка 
відповідь: «Генеральний консулят… повідом-
ляє, що він тепер не має можливості залаго-
дити Вашу справу позитивно»1.

Чергова невдача, черговий удар по серцю 
і чергова моральна травма. Скільки їх було 
вже за цей короткий час перебування у такій 
багатій, красивій, зовсім не пошкодженій вій-
ною і такій недоброзичливій для нього країні? 

ТЯЖКА ХВОРОБА. ЗАПОВІТ 

Коли звести докупи й проаналізувати всі 
ці численні, сповнені надлюдських зусиль і 
відчайдушності, спроби вирватися з цього, 
здавалося б, замкненого кола суцільних не-
вдач і розчарувань, які чекали його у Швейца-
рії, складається враження про існування яко-
гось недоброго фатуму, який супроводжував 
цю людину протягом усього періоду емігрант-
ського життя, особливо після Холма. 

Але й перелічені вище невдачі та роз-
чарування – здебільше морального плану – 

1 Лист американського консульства у Цюриху від 6 черв-
ня 1946 року до митрополита Іларіона // Там само.

можуть здатися й не такими тяжкими в по-
рівнянні з тим, яких фізичних мук довелося 
пережити йому саме в цю пору. Йдеться про 
несподівану хворобу, яка остаточно підкоси-
ла його сили і в боротьбі з якою, перенісши 
три операції, митрополит Іларіон готувався в 
Лозанні до остаточного прощання з цим сві-
том. Наступний, бодай короткий, огляд подій, 
пов’язаних із хворобою, дасть змогу читачеві 
не лише повніше і глибше відчути той страд-
ницький житейський шлях, те воістину само-
жертовне й самозречене сходження цієї лю-
дини на свою Голгофу, а й осягнути велич і 
ціну написаних у таких умовах автором і при-
значених Україні творів.

Стан здоров’я митрополита Іларіона по-
мітно погіршився ще в квітні 1945 року. Позна-
чилися багатомісячні дорожні митарства під 
військові канонади з Холма до Відня, нервове 
і фізичне виснаження. Власне, 30 квітня, пере-
тинаючи вночі австрійсько-швецарський кор-
дон, митрополит Іларіон уже не міг самостійно 
рухатися. В Лозанні його оглянув знаний уро-
лог доктор Секретан і практично за безплат-
но (при біженцеві Іларіонові з майна і грошей 
практично нічого не було) зголосився лікувати. 
Через місяць він заявив, що подальше ліку-
вання недоцільне, потрібна лише операція.

8 серпня хірург Ніганс зробив у своїй клі-
ніці таку операцію. На жаль, вона не дала ба-
жаного результату, а лише спричинилася до 
погіршення загального стану. З перемінними 
наступами болів митрополит Іларіон протри-
мався до грудня, коли доктор Секретан пере-
конав його, що без негайної повторної опера-
ції той може у скорім часі померти.

Але цей суворий вирок лікаря не стриво-
жив, а… заспокоїв митрополита Іларіона. В 
результаті безкінечних безсонних ночей, які 
тривали кілька місяців, він приходить до вис-
новку, що «за тяжку мою провину – покинення 
моїх вірних (у Холмі – М. Т.) – Господь зво-
лив тяжко покарати мене»2. Переконавшись 
у безрезультатності й подальшій безперспек-
тивності спроб покращання свого побутово-
го, матеріального й морального стану через 
неможливість виїзду із Швейцарії туди, де б 

2 Див.: Митрополит Іларіон. Під моїм омофором // 
Слово істини. 1947. Ч.1. С. 20.
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він міг сповна реалізувати себе, виснажений 
фізично перед, як йому здавалося, невід-
ступною вже хворобою, митрополит Іларіон 
приймає тверде рішення скласти письмовий 
заповіт своїм трьом дітям. Анатолій і Леся 
мешкали поруч – у Берні й заробляли собі 
на шматок хліба самостійно. До початку зими 
1945 р. залишалася невідомою лише доля 
Юрія. Але митрополит вірив, що він десь 
живий, десь неподалік, що його не могла не 
врятувати доля. Тому й вирішує звернутися 
востаннє письмово до всіх трьох. 

У ті хвилини, коли писав заповіт, найбіль-
ший біль у серці переживав саме за дітей. І 
відчував ніби якусь провину перед ними. За 
те, що, можливо, через своє занадто ревне 
служіння національній справі не мав часу 
більше бути з ними і більше дати їм. За те, 
що через свої гріхи зазнали й вони на своє-
му ще молодому віку стільки поневірянь і 
митарств. За те, що не вберіг їхню матір від 
тяжкої хвороби й залишив напризволяще і, 
може, назавжди тепер недоглянутою її моги-
лу у неприязній для їхньої сім’ї Варшаві. За 
те, що залишає в цій спустошеній духовно й 
жорстокій чужині назавжди повними сирота-
ми дітей своїх – свідомих українців, ізгоїв сво-
єї несправедливо безталанної України. 

Цей своєрідний документ – швейцар-
ський заповіт митрополита Іларіона – являє 
собою машинописний текст, надрукований 
на двох сторінках. Перша сторінка є бланком 
з друкарським тисненням у верхньому ліво-
му куті двох рядків – Dr. Ilarion. Metropolit und 
Erzbishof. Наприкінці тексту другої сторінки 
на віддрукованому машинкою тексті «Іларіон, 
митрополит Холмський і Підляський» стоїть 
підпис Іларіона і кругла печатка, ще холм-
ська – «З Божої ласки Архієпископ Холмський 
і Підляський». Праворуч у верхньому куті пер-
шої сторінки – дата: 11 грудня 1945 р.

Таким чином, заповіт готувався й підпи-
сувався митрополитом Іларіоном буквально 
за день до другої – найскладнішої – операції.

Ось перша публікація цього заповіту:

«Во ім’я Отця і Сина і Святого Духа.
Знаходячись у повній умовій силі, вважаю 

за конче зробити таке занарядження. Коли б 

Милосердному Господеві було вгодно не під-
няти мене більше з одра хвороби й забрати 
мене з цього світу, то я позоставляю за-
мість себе в родинних справах Огієнків стар-
шого сина свого, інженера Анатолія Огієнка, 
якого всі члени моєї родини мають шанувати 
як свого старшого. В його конечний обов’язок 
доручаю поклопотатися долею своєї сестри 
Лариси та брата Юрія.

Щодо мого рухомого майна, то все його 
засадичне завіщаю доньці моїй Ларисі Огієнко, 
як майно та гроші, що зараз знаходяться при 
мені, так і майно в Холмі, Варшаві, Криниці, 
Герцогенбургу та Сен-Пельтені, а також і мої 
гроші в Лендербанк у Відні та в ПКО в Варшаві, 
але з тим, що моєю одежею й моєю білизною 
донька моя Лариса щедро поділиться з синами 
моїми Юрієм та Анатолієм.

Опіку над моєю бібліотекою в Варшаві та в 
Герцогенбургу доручаю синові Анатолію. Я хо-
тів би, щоб моя бібліотека не була продана, але 
знаходилась в одних руках і перейшла цілою до 
дітей моїх дітей, коли то буде можливе. В разі 
неможливості цього, мою бібліотеку поділять 
між собою всі троє мої дітей, Анатоль, Юрій і 
Лариса, а книжки, їм непридатні, пожертвують 
до якоїсь української публічної установи.

Тому ж синові Анатолієві доручаю опіку над 
усіма моїми недрукованими працями (їх багато 
в Герцогенбургу та в п. Юрія Тищенка), – він 
має постаратися, щоб усі вони були своєчасно 
видані в світ.

Авторське право усіх моїх друкованих і не-
друкованих праць, а також авторське право 
мого перекладу Святого Письма на українську 
мову позоставляю всім трьом моїм дітям у рів-
ній частині: Анатолієві, Юрієві та Ларисі. Стар-
ший син мій Анатолій займеться цією справою.

Молю Милосердного Господа, щоб завжди 
мав моїх дітей у своїй ласкавій опіці. Амін.

Лозанна. Клініка «La Surse», 11-го грудня 
року Божого 1945-го. 

Іларіон, митрополит Холмський і Під-
ляський»1.

Другого дня після підписання запові-
ту – 12 грудня – митрополиту Іларіону було 
зроблено операцію, через тиждень – 19 груд-
ня – ще одну. Після того – сім довгих тижнів, 
протягом яких знесилений організм боровся 

1 Заповіт митрополита Іларіона від 11 грудня 1945 року 
// Архів митрополита Іларіона. Коробка 6. Швейцарія.
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зі смертю в клініці, а після ще якийсь час – у 
притулку «Бетань».

30 січня 1946 року він пише листа до ми-
трополита Діонисія у Варшаву. Непрості були 
раніше стосунки між цими двома релігійними 
діячами. Мав митрополит Іларіон немало під-
став і завдячувати Діонисію, і справедливо 
ображатися на нього. Але в ті хвилини страж-
дання, перебуваючи фактично між життям і 
смертю, він посилає до свого колишнього со-
ратника й водночас опонента теплого і ніби 
прощального листа. «Дорогий Владико, зазна-
чається в ньому, – пишу Вам, щоб попросити 
Вас згадувати мене в своїх Молитвах, бо стан 
мого здоров’я такий, що все можливе. Від са-
мого приїзду й дотепер я не мав спокійного від 
страждань дня, а сили мої невеликі…»1.

Та волею долі судилося митрополитові 
Іларіону вийти і з тієї безнадії. Дещо пізніше, 
вже в Канаді, згадуючи ті страшні дні свого 
життя у своїй проповіді до всечесного духо-
венства та до всіх вірних, мовленому в храмі 
Святої Покрови у Вінніпезі, наголосив: «Го-
сподь змилувався надо мною, в недугах згорі-
лому, – підняв мене, до смерті призначеного, 
щоб я невсипущою працею для Церкви й сво-
го Народу загладив свій і Ваш, мої Всечесні 
Отці, непрощенний гріх: опущення рідної па-
стви. Коли я нерухомою колодою лежав, всі-
ма забутий і всіма покинутий у чужому шпи-
талі, мене відвідав і помолився за мене Ви-
сокопреосвященний Митрополит Анастасій з 
Чудотворним Образом Божої Матері, що за-
ступилася за мене перед Сином Своїм. І тіль-
ки тепер я приходжу помалу до здоров’я»2.

Подальшу розповідь про це непросте 
видужання митрополита, про його думки 
й переживання і про його працю в ту пору 
хочеться продовжити короткими витягами 
з його «Денника» – невеличкої книжечки в 
твердій палітурці з чистими аркушами, які 
він почав помалу заповнювати щодня ще 
нетвердою рукою після останньої операції. 
«Денник» цей за 1946 рік, списаний у шпи-
талі «Ля сурс» і в притулку «Бетань» і чудом 
1 Лист митрополита Іларіона від 31 січня 1946 року до 
митрополита Діонисія // Там само.
2 Митрополит Іларіон. Під моїм омофором // Слово 
істини. 1947. Ч.1. С. 20.

збережений, є унікальним і безцінним доку-
ментом для повноти відтворення його чи не 
найдраматичнішого періоду життя. Варто по-
дати окремі фрагменти: 

1945 рік
25 грудня. Усе було б добре, коли б не така 

біль. Вартова сестра о годині шостій привіта-
ла мене з Різдвом. О 6 год. 30 хв. Всі сестриці 
відспівали дві колядки.

28 грудня. Хвала милосердному Господові, 
чую явно, що мені ліпше… Я можу легко чита-
ти й працювати. Сьогодні цілий день займався 
німецькою мовою. Голова світла.

1946 рік
1 січня. От і Новий рік на чужині, в новій 

еміграції, другій. Що він принесе мені?
6 січня. Увечері Леся кутю принесла – нага-

дала про свято. Згадали про Юрка, Анатолія.
13 січня. Ходити майже не можу. Перший 

раз поглянув на себе в дзеркало: увесь заріс, 
аж сором… 

21 січня. У цей четвер вертаюся додому, 
цебто в Bethanie (притулок «Бетань» – М. Т.).

28 січня. Почав писати поему «В обіймах 
страждання».

1 лютого. Добув підручника й почав нав-
чання англійської мови.

2 березня. Написав статтю «Слово о пол-
ку Ігоревім», як додаток до мого перекладу 
«Слова».

22 березня. Увесь час збираю матеріал для 
своєї праці про дохристиянські вірування. Леся 
мала сьогодні знову набрати книжок у Рубакіна.

4 квітня. Сади на очах розквітають, весна 
бере своє, в хаті 22 градуси. Я все пишу свою 
працю. 

З другої половини 1946 р. здоров’я ми-
трополита Іларіона помітно пішло на поправ-
ку. Тепер він більше часу міг віддавати улю-
бленій науковій роботі. За короткий час він 
створив немало нових праць як наукового ха-
рактеру із царини історії і мовознавства, так і 
художніх творів. Серед них – «Українська лі-
тературна мова» (саме про завершення цьо-
го важливого для вченого дослідження він з 
радістю занотує своєму «Деннику» 15 листо-
пада: «Сидів над книгою по 15 годин денно 
три тижні. Зробив, що міг), «Географічні назви 
в українській мові», «Українська церква в час 
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руїни», поеми «Туми», «Остання хвилина», 
«Легенди світу».

А потім був несподіваний лист із Вінніпега – 
від тамтешньої православної громади собору 
Святої Покрови, підписаний головою громади 
Г.Блок і секретарем Г.Карпинським. Лист той 
незабаром круто змінить його подальшу долю, 
адже в ньому знаходився давно очікуваний 
Affidavit – запрошення на переїзд до Канади1.

Канадські українці надіслали листа ми-
трополиту Іларіону на його лозаннську адре-
су в Швейцарію 10 травня 1946 року. Це був 
порятунок. І з нього не міг не скористатися 
Огієнко. Одужавши, він пише до Канади свою 
вдячну й прихильну відповідь:

«День отримання Вашого листа з 10 трав-
ня 1946 року був для мене світлим днем у мо-
йому житті. Ваше предложення стати в Вас 
опікуном-архипастирем я радо приймаю, й 
радо стану до найбільшої церковної, духовної 
й культурно-освітньої праці при Вашому собо-
рі. Я вже прийшов до здоров’я, й знову віддам 
усі свої сили на служення Богові й його Укра-
їнському Народові. Може, Господь допоможе 
мені послужити через Вас і всій Українській 
Православній Церкві в Канаді й З’єднаних 
Штатах й віддати їй остаток мого життя на 
славу Йому і Його Церкві»2.

Якось несподівано на добре розв’язува-
лося питання і з облаштуванням дітей. Най-
старший Анатолій одержав візу на постійне 
місце проживання до Бразилії. 10 листопада 
він зайшов до «Бетані» попрощатися з бать-
ком перед далекою дорогою.

27 березня 1946 року з приємною звісткою 
приїхала до нього Леся: вона збирається за-
між. Вже й час шлюбу призначено – 31 берез-
ня. Наречений її – українець за походженням 
Костянтин Біда, одержав нещодавно доктор-
ський ступінь і працює у Бернському універ-
ситеті. Вінчання Лесі з Костянтином відбулося 
дещо пізніше – 10 травня в одній з православ-
них церков Берна. Вінчав їх український свя-
щеник Григорій Метюк, а за свідків були добрі 
приятелі Василь та Клава Курильці.

1 Цит за: Onufrijchuk F. A history of st. Mary the 
protectress Ukrainian Orthodox Cathedral in celebration 
of its 60-th jubilee in Winnipeg. Winnipeg, 1983. P. 79.
2 Там само.

Кінець 1946 і весь наступний період аж до 
літа 1947-го пройшов у напруженій праці, в пе-
редчутті великих змін у своєму житті. В корот-
ких записах «Денника» за 1947 рік відчуваєть-
ся вже і впевненість, і втіха, і налаштованість 
на подальшу працю: «7 квітня. Закінчив міс-
терію «Остання хвилина»; 27 квітня. Нареш-
ті, одержав 2 примірники поеми «На Голготі». 
Видано краще, як сподівався…; 28 липня. Сьо-
годні прийшло з Берна офіційне повідомлення, 
що мені дозволено в’їзд до Канади; 20 серпня. 
Прийшли гроші на літака – 486 доларів».

Напередодні відльоту до Канади, 14 ве-
ресня, митрополит Іларіон пише свого остан-
нього листа з притулку «Бетань». Він призна-
чався президентові Швейцарії в Берн. Ось 
його зміст: 

«Ваша Екселенціє! Покидаючи Швейца-
рію, в якій я від 30 квітня 1945 року знайшов 
мойому оточенню повну благородства опо-
ру, уважаю за свій конечний обов’язок зложи-
ти Вам, Пане Президенте, в свойому імені і 
в імені моєї Православної Української Церкви 
найщирішу подяку. Буду завжди молити Мило-
сердного Господа, щоб він мав у своїй постій-
ній опіці благородну Швейцарію. Маю глибоку 
надію, що Ваша Екселенція й надалі по-бать-
ківському будуть опікуватися емігрантами-у-
країнцями, що ще проживають у Швейцарії. З 
глибокою до Вас пошаною – Ваш постійний 
богомолець митрополит Іларіон»3.

В останній день перебування митрополита 
на швейцарській землі в невеличкому примі-
щенні, яке винаймав створений Іларіоном Укра-
їнський допомоговий комітет у Женеві, зібралася 
нечисленна українська громада Женеви і Ло-
занни, аби провести в далеку й незнану дорогу 
свого духовного сповідника. Останнє звернення 
митрополита Іларіона до своїх земляків у Швей-
царії було коротким, але глибоко емоційним і 
зворушливим. Він закликав громаду не падати 
духом, продовжувати працю на користь вигнан-
ців з рідної землі, пообіцявши зі свого боку усі-
ляку можливу підтримку після облаштування на 
новому місці свого осідку за океаном.

3 Лист митрополита Іларіона від 14 вересня 1947 року 
до президента Швейцарії // Архів митрополита Іларіона 
у Вінніпезі. Коробка 1. Листування (особисте, родинне).
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Запрошення з Канади для митрополита 
Іларіона було як ніколи доречним з огляду 
на обставини, які складалися в притулку 
«Бетань». Як засвідчують архівні докумен-
ти з кінця 1946 р. починається поступовий 
занепад матеріального стану цього добро-
чинного закладу, на що вказують статистич-
ні дані про результати його щорічної діяль-
ності: якщо на середину 40-х років число 
черниць, що опікувались мешканцями «Бе-
тані», складало 280 чоловік, то на кінець 
40-х – трохи більше 301. Відповідно змен-
шувалась і кількість мешканців цього дому.

Кінець 1946 року – початок розформуван-
ня і поступового призупинення діяльності «Бе-
тані». Цей заклад відновив свою діяльність 
вже у трансформованому вигляді 1949 року2. 
На той час Івана Огієнка в Лозанні вже не 
було. Дата полишення ним цього загадкового 
міста, як і прощання назавжди із Швейцарією 
відома – 16 вересня 1947 р.

Авторові цих рядків під час наукового від-
рядження до Швейцарії пощастило побувати 
в тих місцях, де працював і страждав Іван Огі-
єнко – митрополит Іларіон в один з найдра-
матичніших періодів свого життя – в Женеві і 
Лозанні, зокрема, й у притулку «Бетань», що 
розмістився на мальовничій передгірній око-
лиці Лозанни.

*  *  *

…Сьогодні в інституті «Бетань» – про-
цвітаючому лікувальному закладі, який спе-
ціалізується на омолодженні, відновленні 
нерухомості старих одиноких людей, ніхто не 
пам’ятає одинокого сивочолого українського 
професора з помешкання № 33. Ніхто, за ви-
нятком однієї людини – 93-річної фрау Шуль-
ман. Як колишня помічниця настоятельки 
1 Rapport Annual Institution de Bethanie/ 1932-1972. 
Exepcice 1949. P. 6-4. (Bibliotheque Cantonale er 
Universitate de Lausanne. 6 plase de la Riponne).
2 Institution de Bethanie – 100; hier, aujourd’hui demain. 
Lausanne, 1987. P. 16.

цього дому в 40-х роках, вона безвиїзно живе 
тут в окремих апартаментах, пересувається 
повсюди на електронній колясці, розмовляє 
по стільниковому телефону зі своїми подру-
гами з Бонна і Берна, живе спогадами про 
минуле. Вона й розповіла мені немало подро-
биць з життя Івана Огієнка в Лозанні, поспри-
яла дозволу адміністрації на пошук для мене 
архівних матеріалів.

Незважаючи на свій поважний вік, ця жін-
ка зберегла добру пам’ять, знає російську мову 
(напередодні окупації радянськими військами 
Прибалтики в 1940 році емігрувала з Риги до 
Швейцарії, де незабаром вступила до чернечо-
го ордену). Фрау Шульман показала мені місце 
в парку «Бетані» над озером, звідки відкрива-
ється чудова панорама Альп і де часто любив 
сидіти Іван Огієнко, здебільшого із зошитом 
і ручкою. «Ось там, на схід – Ваша Україна, – 
сказала моя добра співбесідниця і продовжи-
ла: – У той бік, пригадую, часто з сумом дивив-
ся наш скромний і добрий мешканець».

За день до відвідання Лозанни я побував 
у Женеві на вулиці Дансе № 14, – місці, де 
стояла заснована Михайлом Драгомановим 
українська друкарня. 9 грудня 1995 р. захо-
дами Постійного представництва України при 
міжнародних організаціях у Женеві була від-
крита меморіальна дошка на честь Михайла 
Драгоманова і його друкарні.

Помріялось тоді: настане час, коли зміц-
ниться Українська держава, коли більшість її 
громадян по-справжньому глибинно і зацікав-
лено пізнають непросту історію поступу її до 
незалежності. Пізнають і тих, хто в ім’я цієї не-
залежності не пожалів свого життя. Ось тоді, 
можливо, й на старовинному будинку «Бе-
тань» у Лозанні, схожому на середньовічний 
замок, заходами українського уряду з’явиться 
меморіальна дошка на честь ще одного видат-
ного подвижника українського духу на емігра-
ції – професора, митрополита української цер-
кви Івана Огієнка, блаженнійшого Іларіона. 
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Губерський Леонід Васильович – 
(04.10.1941. м. Миргород Полтавської облас-
ті) – соціальний філософ, теоретик і практик 
у галузі освіти, науки і міжнародних відносин, 
громадський діяч. 1948 р. вступив до Мирго-
родської середньої школи № 3, яку закінчив 
1958 р. Навчався в Миргородському кераміч-
ному технікумі (1958-1961), після закінчення 
якого з квітня до листопада 1961 р. працював 
інженером ТЕЦ цукрового комбінату Кегичов-
ського району Харківської області. Від листо-
пада 1961 р. до серпня 1964 р. служив у Ра-
дянській армії. Навчався на філософському 
факультеті Київського державного університе-
ту ім. Т.Г.Шевченка (1964-1969) та аспірантурі 
філософського факультету рідної Alma Mater 
(1970-1973). У 1975р. захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата філо-
софських наук. Асистент (1980-1989), старший 
викладач (1976-1980), доцент (1980-1989), 

професор (з 1989 р.) філософського факуль-
тету Київського державного університету. За-
відувач кафедри галузевої соціології (1995-
1997) та кафедри філософії гуманітарних фа-
культетів (1997-2006). Працював заступником 
декана філософського факультету, радником 
Центрального університету Республіки Куба 
(1976-1978), проректором з міжнародних зв’яз-
ків (1982-1988), проректором з навчальної ро-
боти (1988-1997) Київського університету. 

У 1992 р. захистив дисертацію на здобут-
тя наукового ступеня доктора філософських 
наук. Проректор-директор Інституту міжна-
родних відносин Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка (1994-2006). 
Директор Інституту міжнародних відносин Ки-
ївського університету (2006-2008). Обраний 
членом-кореспондентом Академії педагогіч-
них наук України (1995), дійсним членом (ака-
деміком) АПНУ (2010). Від 1997 р. член-корес-

Віктор Короткий,
Артем Соломаха,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

ЛЕОНІД ГУБЕРСЬКИЙ: УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ВИКЛАДАЧ, 
ДИПЛОМАТ-МІЖНАРОДНИК, ВЧЕНИЙ-ФІЛОСОФ
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пондент Національної академії наук України, 
дійсний член (академік) від 2003 р. Надзви-
чайний і Повноважний Посол України (2001). 
Ректор Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (з 2008 р.). Заслужений 
професор Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка (з 2010 р.).

Заслужений працівник народної освіти 
України (1996). Нагороджений орденом князя 
Ярослава Мудрого V ступеня (1999), орденом 
князя Ярослава Мудрого ІV ступеню (2004). Ге-
рой України (2009). Лауреат премії ім. Д. І. Чи-
жевського НАН України (2003). Нагороди Свя-
того Володимира Академії наук вищої школи 
України (2011), Державної премії України в 
галузі освіти (2013), Державної премії України 
в галузі науки і техніки (2017). Нагороджений 
Орденом Свободи (2013). Має державні наго-
роди Болгарії (1997), Італії (1998, 2014), Порту-
галії (1999), Грузії (2004) та Польщі (2013). 

Член Президії НАН України (з 2009 р.), 
Конституційної (ради (з 2008р.), асамблеї (з 
2012 р.), комісії (з 2015 р.)), Комітету з Дер-
жавної премії України у галузі науки і техніки 
України, Комітету з Державної премії України 
в галузі освіти України, Колегії Міністерства 
освіти і науки України, Атестаційної колегії Мі-
ністерства освіти і науки України, Акредитацій-
ної комісії Міністерства освіти і науки України, 
Національної комісії України у справах ЮНЕ-
СКО, Експертної Ради Комітету Верховної 
Ради України у закордонних справах, Президії 
Української Ради Миру. Президент Спілки рек-
торів ВНЗ України (з 2009 р.), віце-президент 
Товариства «Знання» України (з 2009 р.), голо-
ва Громадської ради Державної аудиторської 
служби України. Почесний доктор ряду зару-
біжних та вітчизняних університетів.

Автор понад 300 наукових і навчально-ме-
тодичних праць з них 50 особистих і колектив-
них монографій, підручників та навчальних 
посібників. Під його керівництвом захищено 
9 докторських і 16 кандидатських дисертацій 
з філософських наук. Відповідальний редак-
тор видання «Вісник Київського університету. 
Серія: Міжнародні відносини», головний ре-
дактор збірника наукових праць «Актуальні 
проблеми міжнародних відносин», «Філософ-
ські проблеми гуманітарних наук», член нау-
кової ради часопису «Філософська думка», 

член редакційних колегій журналів та наукових 
збірників «Політика і час», «Пам’ять століть», 
«Трибуна», «Український часопис міжнародно-
го права», «Проблеми філософії», «Науковий 
вісник Дипломатичної академії України», «По-
літичний вісник», «Країна знань», «Практична 
філософія», «Філософія освіти», «Вища осві-
та України», «Освіта і управління», «Зовнішні 
справи», «Освіта регіону: політологія, психо-
логія, комунікації», «Україна дипломатична». 

Сучасні соціальні філософи, як в Україні, 
так і за її межами, поділяють тезу про те, що 
Леонід Васильович по-новому переосмислив 
зміст теоретичної моделі та загальної струк-
тури ідеології. Крім класового елементу іде-
ології він переконливо довів функціонування 
у будь-якій ідеології загальнолюдської та осо-
бистісної складових, наявність яких і робить 
ідеологію поліфункціональним суспільним 
утворенням, яке виконує функцію дорогов-
казу до соціальної дії, інтегративно-мобілі-
заційну функцію, функцію консолідації різних 
суспільних інтересів, суспільно-перетворю-
вальну функцію тощо. Отже, функціонально 
ідеологія, в інтерпретації Л.Губерського, по-
стає смисловожиттєвою платформою форму-
вання політичної культури суспільства. 

М. Попович і Л. Шашкова стверджують, що 
Л. Губерський-філософ розкриває цивілізацій-
ну роль дієвців суспільно-політичного процесу, 
постійно закликає звернутися до дійсності і в 
той самий час усвідомлено уникати створення 
й відтворення ілюзій. Трансформація практик і 
теорій суспільно-політичних процесів у зв’язку 
зі зміною самого світу й світобачення, методо-
логії й культури спонукає його прагнути зазир-
нути у майбутнє. Така екзистенціальна повно-
та думки логічно переростає у філософське 
усвідомлення драматизму історії та осмислен-
ня перспектив людства, завдяки чому окрес-
люється загальний контекст сучасного цивілі-
заційного світобачення, а в ньому – ролі ідео-
логії, утвердження і самореалізації людини як 
особистості у вирі цивілізаційного потоку.

На думку А. Конверського, філософ-
сько-світоглядний підхід Л. Губерського до ана-
лізу ідеології став суттєвим розширенням і роз-
витком ідей заснованої у 60-х роках ХХ століття 
П. В. Копніним та В. І. Шинкаруком Київської 
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світоглядно-гносеологічної школи, гідним пред-
ставником якої учений-філософ продовжує 
залишатися й нині. Йому вдалося розробити 
новий концептуальний підхід до розуміння сус-
пільної ідеології як «відображувального» фено-
мену об’єктивно-предметного відношення лю-
дини до світу та до власної діяльності. Ідеологія 
інтерпретується вченим не як певна «надбудо-
ва», а як специфічна форма духовно-практич-
ного й теоретичного освоєння людиною дійс-
ності, через охоплення всього багатоманіття 
реальних умов суспільного та індивідуального 
буття, потреб, інтересів, цілей, засобів, можли-
вих наслідків і результатів діяльності соціально-
го суб’єкта. Л.Губерський завжди наголошував, 
що гуманізм має бути внутрішнім стрижнем, ос-
новою нової ідеологічної парадигми. 

Праці Л. Губерського присвячені також 
проблемам особистості і культури, ідеології 
і виховання, розвитку науки і освіти та філо-
софії освіти. Він переконаний, що освітня по-
літика держави в своїй основі має бути суто 
філософською. Будь-який інший підхід роз-
цінюється ним як дилетантство, аматорство, 
спроба «погратися в реформу» й «прогуля-
тись манівцями» освітнього процесу, а не 
цілеспрямовано й свідомо пройтись його го-
ловним річищем. Серед основних чинників, 
за викликами яких освіта має змінити (удо-
сконалити, зміцнити, модернізувати) влас-
ні філософські підвалини, він виокремлює: 
по-перше, чинник глобалізації та інформа-
ційної революції; по-друге, чинник власно-
сті, еволюція якого розгортається у контексті 
глобального утвердження ринкових відно-
син; по-третє, чинник духовності, потреба в 
якій є, мабуть, єдиним гарантом збереження 
цілісності й виживання цивілізації як у гло-
бальному, так і в локальному вимірах. 

Леонід Васильович започаткував нове 
бачення формування принципів організа-
ції сфер суспільного життя, засноване на 
плюралістичному підході, став одним із пер-
ших прихильників ідеї дослідження в галузі 
соціальної філософії феномена соціальної 
держави. На думку вченого, соціальна дер-
жава здатна забезпечувати високий рівень 
владної захищеності всіх громадян за допо-
могою діяльності її інститутів на основі нової 

ідеології. Значне місце у науковому доробку 
ученого посідають також проблеми духовно-
го оновлення суспільства. Цей процес філо-
соф розглядає через призму націєтворення. 

Літ.: Губерский Л.В. Научная идеология и лично-
сть: [монография]. Киев: Вища школа, 1988. 189 с. [3] 
с.; Губерський Л.В. Філософія як теорія та методоло-
гія розвитку освіти (співавтор В. Андрущенко). Київ: 
МП «Леся», 2008. 515 с.; Культура. Ідеологія. Осо-
бистість: метод.-світогляд. аналіз / Л.В.Губерський, 
В. П. Андрущенко, М.І.Михальченко. Київ: Знання 
України, 2009. 577 с.; Філософія: Хрестоматія (від 
витоків до сьогодення): навч. посібник / [уклад. Л. В. 
Губерський, А.О, Приятельчук, І.В. Бойченко та інш. 
За ред. Л.В. Губерського]. Київ: Знання, 2015. 624 с.; 
Генеза філософських студій у Київському універси-
теті монографія. За заг. ред. Л.В. Губерського. Київ, 
2010. 491 с.; Філософія: історія, суспільство, освіта: 
[підручник] / Л.В. Губерський, В.Г. Кремінь, В.В. Ільїн. 
Київ, 2011. 575 с.; Ідея університету: сучасний дис-
курс: монографія / [Л.В. Губерський, В.Г. Кремінь, С.В. 
Курбатов та ін.] за ред. Л.В. Губерського, А.С. Філі-
пенка. Київ, 2014. 367 с.; Міжнародні системи та гло-
бальний розвиток: підручник. Ред. Л.В. Губерський. 
Київ, 2014. 526 с.; Губерський Л.В. Вибрані філософ-
ські праці: у 2 кн. Київ: Центр учбової л-ри, 2016. Кн.1: 
Культура. Ідеологія. Особистість. 400 с. Кн.2. Філосо-
фія як теорія та методологія освіти. 384 с.; Соціаль-
на філософія. Історія, теорія, методологія: підручник 
для вищ. навч. закл. / В.П. Андрущенко, Л.В. Губер-
ський, М. І.  Михальченко. Вид. 4-е Київ, 2016. 551 с.; 
Філософія: підручник для студентів вищих навчаль-
них закладів / кол. авторів; за ред. Л. В. Губерського; 
худож.-оформлювач О.Д.Кононученко. Вид. 2-ге, пе-
рероб. і доп. Харків: Фоліо, 2017. 621 с.; Цивілізацій-
ний вибір України і соціальний прогрес: монографія / 
Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко. Київ, 2017. 552 с.

Про нього: Леонід Васильович Губерський / 
НАН України, Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка. К.: Академперіодика, 2016. 
172 с. іл. (Бібліографія вчених України); Колесник В.Ф. 
На життєвих шляхах: до ювілею ректора Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
Героя України Леоніда Васильовича Губерського / 
В.Ф.Колесник (кер. авт. кол.), І.К.Патриляк, А.О.Рук-
кас; упорядн. бібліографії А.О.Приятельчук. К.: ВПЦ 
«Київський університет», 2011. 188 с.; Сучасна укра-
їнська філософія: традиції, тенденції, інновації: збір-
ник наукових праць / відп. ред. А.Є.Конверський, 
Л.О Шашкова. К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. 
304 с. іл. (Присвячується Леоніду Губерському); Лео-
нід Васильович Губерський: матеріали до бібліогра-
фії (1970-2011) / упор. В.Г. Нестеренко, І.І. Тіщенко, 
З.Р. Чорнобровкіна; авт. вст. ст. А.О. Приятельчук. К.: 
ВПЦ «Київський університет», 2011. 112 с.



237

ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ

Постання незалежної Української дер-
жави у січні 1918 р., коли частина її терито-
рії була окупована німецькими військами та 
в умовах ледь не перманентного протисто-
яння з більшовицькою Росією, великою мі-
рою ускладнювало процес національного 
державотворення. Для Української гетьман-
ської держави та УНР було доволі непросто 
налагоджувати власне державне життя, і зо-
крема розбудовувати дипломатичні відноси-
ни з європейськими країнами. Україні гостро 
бракувало досвідчених дипломатів, здатних 
ефективно вирішувати часом надзвичайно 
складні завдання, що стояли перед молодою 
країною на міжнародній арені. До їх числа 
належала, зокрема, організація процесу ре-
патріації полонених вояків-українців зі складу 
колишньої царської армії, які впродовж кіль-
кох років утримувались у таборах Німеччини 
та Австро-Угорщини. 

Усвідомлюючи невідкладну потребу по-
вернення додому цієї категорії українських 
громадян, Українська держава відрядила до 
цих країн військово-санітарні місії, які були 

покликані – у взаємодії з українськими по-
сольствами – організувати репатріацію поло-
нених українців. В силу низки об’єктивних та 
суб’єктивних причин заходами цих місій додо-
му була вивезена порівняно невелика части-
на таборян, хоча в умовах продовження Пер-
шої світової війни це слід вважати значним 
досягнення української військової дипломатії. 

За доби діяльності УНР місії продовжили 
свою діяльність, проте ускладнення міждер-
жавних відносин УНР з порубіжними країна-
ми майже повністю паралізувало процес їх 
репатріації. Додатково ускладнювало ситуа-
цію й те, що в цьому не була зацікавлена ані 
Антанта (яка спочатку не визнавала УНР), ані 
Німеччина (з огляду на потребу в робочих ру-
ках для власного господарства). Воєнні дії, які 
велись між УГА і Армією УНР з одного боку, і 
польськими військами з іншого – взагалі уне-
можливили курсування навіть санітарних по-
тягів з хворими та інвалідами, яких поверта-
ли додому в першу чергу. Але навіть і в цих 
умовах місії продовжували свою роботу, хоча 
їх діяльність була у 1919 р. малоефективною. 

ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ

Мілана Срібняк,
ДУ «Інститут всесвітньої історії  НАН України» (Київ)

УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВО-САНІТАРНІ МІСІЇ В ЄВРОПІ,
1918-1920 рр. (ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ)
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Перші спорадичні згадки про діяльність 
українських військово-санітарних місій на 
теренах Німеччини та Австро-Угорщини з’я-
вились на шпальтах журналу «Воля» ще в 
часі їх активного функціонування на теренах 
згадуваних країн1. Слід щоправда слід відзна-
чити, що авторами цих публікацій виступали 
співробітники цих місій, що дозволяє відне-
сти ці статті радше до категорії джерел. Деякі 
факти про їх роботу були подані й С.Наріж-
ним в його загальновідомій праці «Українська 
еміґрація»2. Уривчаста інформація про діяль-
ність військово-санітарних місій на теренах 
центральних держав – але лише в контексті 
відтворення окремих сторінок історії україн-
ських червонохресних організацій – була на-
ведена у низці статей В. Трембіцького3.

Наукова розробка проблеми репатріації 
полонених вояків-українців з теренів Цен-
тральних держав активізувалась у першій по-
ловині 1990-х рр., коли зусиллями дослідни-
ків історії української дипломатичної служби 
були висвітлені й деякі сторінки організації їх 
повернення додому4. За кілька років до ви-

1 Верниволя В. [Сімович В.]. Українська військово-са-
нітарна місія в Німеччині // Воля. Відень, 1919. 29 ли-
стопада. Т.5. Ч.5. С.212-214; Чайка К. Український 
Червоний Хрест за кордоном // Воля. Відень, 1920. 
4 грудня. Т.4. Ч.10. С.482-486.
2 Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця 
української еміґрації між двома Світовими війнами. – 
Прага, 1942. Ч. І. 372 с.
3 Трембіцький В. Всеукраїнське Товариство Черво-
ного Хреста 1918-1923 // Вісті комбатанта. Торон-
то-Нью-Йорк, 1972. Ч.4(60). С.16-21; Трембіцький В. 
Червоно-хресні взаємини з суміжними державами // 
Вісті комбатанта. Торонто-Нью-Йорк, 1973. Ч.3(63). 
С. 87-93; Ч.4(64). С.8-14; Трембіцький В. Лікарський 
світ за української держави (за Директорії УНР 1919-
1920 рр.) // Вісті комбатанта. Торонто-Нью-Йорк, 
1974. Ч.1(65). С.18-21; Трембіцький В. Українська 
консульська служба 1918-1924 років // Симон Пет-
люра. Збірник студійно-наукової конференції в Па-
рижі (травень 1976). Статті, замітки, матеріяли. Мюн-
хен-Париж, 1976. С.181-182.
4 Вєдєнеєв Д., Табачник Д. Репрезентанти Війська 
Українського: Сторінки історії військового аташату 
України доби визвольних змагань // Військо України. 
К., 1992-1993. Ч.2-3. С.94-100; Ведєнєєв Д. В. Ста-
новлення зовнішньополітичної служби України (1917-
1920 рр.) // Автореф. дис. … канд. іст. наук. К., 1994. 
17 с.; Вєдєнєєв Д. Рятуючи з полону співвітчизників: З 
історії військово-санітарних місій Української Народної 
Республіки // Нічна столиця. К., 1996. Вип.3(3). С.6.

вчення різних аспектів цієї тематики долучи-
лась ще група істориків, у працях яких була 
нагромаджена додаткова інформація про 
особливості репатріаційного процесу полоне-
них та інтернованих українців з теренів кіль-
кох європейських держав5.

Якісні зміни у вивченні цієї проблематики 
відбулись з виходом у світ монографії «По-
лонені та інтерновані вояки-українці в Ав-
стро-Угорщині та Німеччині (1914-1920 рр.)», 
один розділ якої – «Діяльність українських 
дипломатичних та військово-санітарних мі-
сій по репатріації полонених українців (1918-
1920 рр.)» був безпосередньо присвячений 
розкриттю цієї теми6. Окремі аспекти перебігу 
процесу репатріації полонених вояків-україн-
ців з теренів Центральних держав висвітлю-
вались в низці публікацій І. Срібняка7.

Репатріація полонених та інтернованих во-
яків-українців також перебувала у полі предмет-
ного зацікавлення В.Соловйової, яка в рамках 
своєї дослідницької теми (діяльності диплома-
тичних представництв українських національ-
них урядів 1917–1921 рр.), зупинилась і на їх 
зусиллях у справі консульського забезпечення 
та організації перевезення згаданих категорій 
вояцтва до України8. Ця тематика розробля-
5 Козлітін В.Д., Ярко Н.А. Українська Народна Рес-
публіка і Королівство Сербів, Хорватів і Словенців у 
1918-1922 рр. // Міжнародні зв’язки України: наукові 
пошуки і знахідки. Зб. наук. праць. К., 1998. Вип.7. 
С.21-42; Кривець Н.В. Повноважне представництво 
України у Німеччині (1921-1923 рр.). // Міжнародні 
зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: Зб. наук. 
праць. К., 1998. Вип.7. С.65-82; Вєдєнєєв Д. В., Буд-
ков Д. В. Юність української дипломатії. Становлення 
зовнішньополітичної служби України в 1917-1923 ро-
ках. Монографія К., 2006. 312 с.
6 Срібняк І. Полонені українці в Австро-Угорщині та 
Німеччині (1914-1920 рр.). К., 1999. С.159-203.
7 Срібняк І.В. Репатріаційна діяльність українських 
дипломатичних і військово-санітарних установ у Єв-
ропі в 1918 р. // Студії з архівної справи та докумен-
тознавства, 1999, т.5. К., 1999. С.259-263; Срібняк І.В. 
Українська Держава на міжнародній арені: з досвіду 
діяльності воєнної дипломатії в 1918 р. // Гетьман-
ський альманах / Відп. ред. Ю.І.Терещенко. К., 2003. 
Ч.ІІ. С.94-100; Срібняк І.В. Діяльність Директорії УНР 
з репатріації полонених вояків-українців з теренів 
європейських країн (військово-політичний аспект) 
// Кам’янець-Подільський – остання столиця Укра-
їнської Народної Республіки: Мат-ли Всеукр. наук. 
конф. Кам’янець-Подільський, 2009. С.184-192.
8 Соловйова В.В. Консульська служба УНР у Цен-
тральноєвропейському регіоні // Український історич-
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лась й іншими дослідниками, праці яких сут-
тєво розширили наші уявлення про специфіку 
репатріації полонених вояків-українців1. 

У 2017 р. до вивчення цієї теми звернув-
ся і В. Заболотнюк, який опублікував дві свої 
статті про діяльність військово-санітарної мі-
сії у Німеччині2. Попри окремі фактологічні 
неточності в них та недостатньо репрезента-
тивну джерельну базу (зокрема відсутність 
посилань на документи ЦДАВО України та 
часопис «Шлях»), його публікації додали ди-
намізму у вивченні цієї теми. 

Процес вивчення проблеми репатріації 
полонених вояків-українців був інтенсифікова-
ний кількома публікаціями, які вийшли друком 
у 2019 р. З огляду на використання для їх на-
писання широкого кола архівних джерел існує 
потреба детальнішого з’ясування внеску авто-
рів цих публікацій у реконструкцію процесу ре-
патріації згадуваної категорії громадян України.

В центрі уваги однієї зі статей, яка була 
підготовлена у співавторстві та розміщена на 
шпальтах журналу «Емінак», стала організа-
ційно-допомогова діяльності Військової (Вій-
ськово-санітарної) місії для справ полонених 
українців у Німеччині. Завдяки цьому, на думки 
її авторів, стало можливим інтенсифікувати на-
ціональну культурно-освітню роботу в таборах, 

ний журнал. К., 2006. № 3. С.84-88; її ж. Українська 
дипломатія у країнах центральної Європи 1917-
1920 рр. Донецьк, 2004. 170 с.; її ж. Дипломатична ді-
яльність українських національних урядів 1917-1921 
рр. К., Донецьк, 2006. 394 с.
1 Жванко Л.Н. Евакуація та соціальний захист укра-
їнських військовополонених доби другого Гетьмана-
ту (травень – грудень 1918 р.) // Вісник Харківського 
політехнічного інституту. Харків, 1999. Вип. 20 С.16-
27; Дацків І. Б. Дипломатія Українських державних 
утворень у захисті національних інтересів 1917-1923 
рр. Тернопіль, 2009. 520 с.; Жванко Л. Н. Украинские 
военнопленные в государствах Четвёртого Союза: 
проблемы возвращения домой (1918 год) // Первая 
мировая война, Версальская система и современ-
ность: сб. ст. / отв. ред.: И. Н. Новикова, А. Ю. Пав-
лов, А. А. Малыгина. Санкт-Петербург (Россия). СПб., 
2014. С. 94-103.
2 Заболотнюк В. Українська військово-санітарна мі-
сія для справ полонених у Німеччині (1918-1920) // 
Військово-науковий вісник. К., 2017. Вип.12. С.21-33; 
Заболотнюк В. Національно-виховна діяльність Укра-
їнської військово-санітарної місії для справ полоне-
них у Німеччині (1918–1920) // Україна та Німеччина: 
міждержавні відносини: збірник наукових праць. Чер-
нігів, 2018. C.233-244.

а також активізувати процес творення україн-
ських таборових громад, що гуртували у своєму 
складі значну кількість вояків-українців. 

У цій публікації автори зупинились на до-
волі широкому колі сюжетів, і зокрема визна-
чили особливості діяльності просвітницьких 
та мистецьких організацій у таборах, розкри-
ли особливості процесу комунікації членів 
місії із загалом таборян, а також встанови-
ли причини низької результативності роботи 
української військової дипломатії в справі ре-
патріації полонених вояків-українців. Останні 
були зумовлені цілою низкою несприятливих 
зовнішньополітичних обставин, про що вже 
згадувалося на початку цієї статті.

У зв’язку з цим місія зосередила свої 
зусилля й на встановленні сталих зв’язків з 
українськими таборовими громадами та на-
данні їм адресної гуманітарної допомоги від 
уряду УНР. Авторами було переконливо до-
ведено, що завдяки цьому стало можливим 
спочатку відновити, а згодом й значно інтен-
сифікувати національне та культурно-освітнє 
життя у багатьох таборах змішаних (багато-
національних) таборах, в яких утворились та 
діяли українські громади. Для забезпечення 
цього напрямку роботи у складі місії був ство-
рений культурно-освітнього відділ, головою 
якого був призначений відомий український 
вчений-філолог й освітянин В.Сімович.

Заходами Місії у цих та інших таборах 
засновувались українські громади, які у свою 
чергу організовували для полонених школи 
грамоти, театральні та музично-хорові гуртки, 
бібліотечки, кооперативи (що стало можли-
вим тільки завдяки матеріальній допомозі мі-
сії). Українським дипломатам вдалось забез-
печити ефективну комунікацію з полоненими 
завдяки виданню часопису «Шлях». Останній 
регулярно повідомляв своїх читачів про життя 
таборових українських громад, інформуючи у 
своїй постійній рубриці «З життя полонених у 
Німеччині» про їх найвизначніші досягнення3. 

Наступна стаття стосувалась діяль-
ності військово-санітарної місії у таборі 
3 Срібняк І., Срібняк М. Українська військово-санітар-
на місія в Німеччині й таборові громади полонених 
українців у 1919 р. // Емінак: науковий щокварталь-
ник. Київ-Миколаїв, 2019. № 2(26). С.66-75. (DOI: 
10.33782/eminak2019.2(26).292).
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Зальцведель, де діяла найчисельніша україн-
ська громада полонених українців. Протягом 
1919 р. Місія справляла на неї помітний органі-
заційно-мобілізаційний вплив, знаходячи мож-
ливості для надання матеріальної допомоги 
як таборянам, так і культурно-освітнім інститу-
ціям у цьому таборі. Зокрема, у таборі Заль-
цведель діяли театр, школа для неписьменних 
та малописьменних, бібліотека; робота яких 
забезпечувалась кількома українськими ор-
ганізаціями та гуртками. Дуже важливим – на 
думку авторів цієї розвідки – стало започатку-
вання у цьому таборі видання газети «Шлях». 

Разом з тим в статті відзначається, що 
відсутність дієвих зрушень у справі організації 
репатріації полонених вояків-українців додому 
створила сприятливий ґрунт для розкладової 
роботи більшовицьких агітаторів у середови-
щі таборян. Наслідком цього настрої більшої 
частини полонених набули виразно антиуене-
рівського спрямування, і вже у 1920 р. стосун-
ки Місії з таборовою громадою Зальцведеля 
мали майже конфронтаційний характер, що 
було зумовлено й припиненням надання нею 
будь-якої гуманітарної допомоги полоненим. 

Автори статті звернули увагу й на те, 
що озлобленість декого з числа загітованих 
більшовиками полонених настільки вели-
кою, що перешкоджала проведенню благо-
дійних акцій на користь таборян (як то мало 
місце під час виступу Української респу-
бліканської капели в Зальцведелі у червні 
1920 р.). Але попри виразний негативізм ча-
стини полонених у їх ставленні до членів мі-
сії, її діяльність у таборі Зальцведель мала 
об’єктивно позитивні наслідки, засвідчивши 
готовність уряду УНР прийти на допомогу 
полоненим українцям у Німеччині1. 

Ще одна публікація з цієї тематики стосу-
валась основних аспектів діяльності Військо-
во-санітарної місії УНР для справ полонених 
у Німеччині (1919 р.). Автори слушно вказали 
на те, що головною перешкодою для виїзду 
полонених українців стало посилення де-
1 Срібняк І., Срібняк М. Діяльність Військово-сані-
тарної місії для справ полонених вояків-українців у 
таборі Зальцведель, Німеччина (1919 – перша поло-
вина 1920 рр.) // Вісник Маріупольського державного 
університету. Серія: Історія, політологія. Маріуполь, 
2019. Вип.24. С.114-126.

структивних політичних процесів на теренах 
колишньої Російської імперії – в першу чергу 
захоплення влади більшовиками у Петрогра-
ді. Також у цій статті була розкрита специфіка 
взаємодії Місії з таборовими громадами по-
лонених українців, вказані обсяги переданої 
до таборів гуманітарної допомоги (продукти 
харчування, одяг, взуття). 

Авторами було встановлено, що Місія 
опікувалась й духовними потребами україн-
ців, влаштовуючи в таборах курси, виклади, 
театральні вистави, надсилаючи до таборів 
українські часописи та книжки. Також Місія 
здійснювала й санітарну опіку полонених, 
надсилаючи до таборів ліки й лікарський 
персонал. Її заходами були розроблені й 
маршрути та логістика процесу повернення 
додому полонених українців, чим скориста-
лись невеликі групи полонених, потрапляю-
чи спочатку до Чехії, звідки їх переправляли 
до Україну. Але організувати масове пере-
правлення полонених українців додому місії 
так і не вдалось, наслідком чого значна їх 
частина залишалась в Німеччині до травня 
1920 р. В кінці автори аргументовано ствер-
джують, що діяльність Місії мала позитивні 
наслідки для значної кількості полонених 
українців, особливо для організації їх націо-
нального життя в таборах2.

Спеціальний характер мала стаття, при-
свячена проблемам репатріації полонених 
вояків з теренів Німеччини на впливу на цей 
процес положень Версальського договору3. 
І хоча останній не встановлював жодної різ-
ниці між полоненими різних національностей, 
умови їх репатріації різнилися в контексті на-
ціональних, політичних та економічних при-
чин, що зумовило сповільнення звільнення 
полонених, зокрема на території Німеччини. 
Полонені українці та росіяни найбільше за-

2 Krotofil M., Sribnyak I., Sribniak М. Activity of the UNR 
military and sanitary mission on prisoners’ of war affairs 
in Germany (1919) // Skhid. K., 2019. № 4(162). С.47-52.
3 Срібняк М. Версальський договір: проблеми ре-
патріації полонених вояків з теренів Німеччини (те-
оретико-практичний аспект) // Історичні і політичні 
дослідження (До 20-річчя кафедри міжнародних 
відносин і зовнішньої політики Донецького націо-
нального університету ім. В. Стуса). Вінниця, 2019. 
№ 1(64). С.123-130. http://jhpr.donnu.edu.ua/article/
viewFile/6442/6473#page=123
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лежали від «букви і духу» міжнародних до-
говорів у зв’язку з нестабільною політичною 
ситуацією на їх теренах. Ними опікувалися 
дипломатичні місії на національному та між-
народному рівнях, а крім того – до цього долу-
чалась й спеціальна комісія, створення якої 
регламентувалося Версальським договором. 

В ще одній статті містився короткий ана-
ліз стану наукової розробленості проблеми 
репатріації полонених вояків-українців з те-
ренів Німеччини та країн, які постали в ме-
жах колишньої Австро-Угорщини. У ній було 
констатовано, що дослідниками приділяли 
пильну увагу вивченню специфіки діяльності 
українських військово-санітарних місій, від-
ряджених урядами Української Держави та 
УНР до згадуваних країн з метою організації 
повернення додому десятків тисяч полонених 
з українських та багатонаціональних таборів. 
У статті зроблено обґрунтований висновок 
про недостатній рівень наукової розроблено-
сті даної проблеми та доцільність проведення 
подальших досліджень цієї теми та розши-
рення документально-джерельної бази до-
сліджень репатріаційного процесу полонених 
вояків-українців у 1918-1920 рр.1

Підсумковий характер мала стаття, опу-
блікована в колективній монографії «Над 
Віслою і Дніпром». В ній було здійснено 
спробу представити процес репатріації по-
лонених українців на тлі тодішньої загаль-
нополітичної ситуації в Центрально-Східній 
Європі, проаналізовано правові засади, які 
його регламентували, будучи закріпленими у 
низці міжнародних угод2.

Наукове опрацювання цієї теми було про-
довжено у 2020 р., протягом якого вийшли 
друком кілька нових розвідок. У рамках ок-

1 Срібняк М. «Між тим справа допомоги полоненим 
не жде…»: організація репатріації вояків-українців з 
теренів Центральних держав, 1918-1919 рр. (історіо-
графічно-джерелознавчий огляд) // Історичний мери-
діан: науковий збірник ЧНУ. Спеціальність «Історія». 
Чернівці, 2019. Вип.28-29. С.169-179.
2 Срібняк М. Репатріація полонених українців з тере-
нів Німеччини (1918-1920 рр.): правовий та організа-
ційний аспекти // Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna 
w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość. 
Monografia zbiorowa / red. Ihor Sribnyak. Warszawa-
Toruń: Międzynarodowy konsorcium naukowo-
edukacyjny im. Luciena Febvra, 2019. S.112-123.

ремої статті були проаналізовані особливості 
соціальної адаптації полонених вояків-укра-
їнців у Німеччині після Першої світової війни, 
зокрема її правові, політичні та соціально-е-
кономічні аспекти, а також вибір полоненими 
різних життєвих стратегій у дихотомії: репа-
тріація проти рішення залишитись в Німеччині 
на становищі політичних емігрантів. Частина 
німецьких полонених змогла успішно адапту-
ватися у німецькому суспільстві, і навіть ство-
рити сім’ї, ставши його складовою частиною3. 

Ще одна публікація стосувалась вивчен-
ня комплексу архівних та опублікованих 
документів з історії репатріації полонених 
українців з таборів європейських країн. Для 
цього авторкою був проведений аналіз нор-
мативно-правових та розпорядчих докумен-
тів, а також джерел особового походження, 
що відображали діяльність дипломатичних і 
військово-санітарних місій УНР, міжнародного 
та Українського Червоного Хреста. Нею було 
також здійснено систематизацію та класифі-
кацію джерельного комплексу, охарактери-
зовано інформаційний потенціал різних груп 
джерел з метою їхньої актуалізації та ширшо-
го залучення до наукових досліджень4.

Для підготовки чергової розвідки її ав-
торкою були використано доволі репрезен-
тативне коло архівних документів з Цен-
трального державного архіву вищих органів 
влади та управління України, що дозволило 
цілісно представити основні напрями діяль-
ності Української військово-санітарної місії в 
Австрії та Угорщині5. 
3 Срібняк М. Соціальна адаптація полонених україн-
ців у Німеччині після Першої світової війни // Наукові 
записки Національного університету «Острозька ака-
демія». Серія «Історичні науки. Острог, 2020. Вип. 31. 
С.61-66.
4 Срібняк М. Основні групи джерел з історії репатріа-
ції полонених після Першої світової війни // Człowiek, 
etnos, naród w historii świata – procesy państwotwórcze 
na obszarze europejskim (od starożytności po 
współczesność). Monografia zbiorowa przygotowana z 
okazji 30-lecia działalności Studium Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa-Paryż, 2020. 
S.127-133.
5 Срібняк М. Діяльність Української військово-санітар-
ної місії в Австрії та Угорщині, кінець 1918 – 1920 рр. 
(за матеріалами ЦДАВО України) // Історичний збір-
ник Мелітопольського державного педагогічного уні-
верситету імені Богдана Хмельницького. Мелітополь, 
2019-2020. Вип.7-8. С.117-125.
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У своїй наступній статті авторка дійшла 
обґрунтованого висновку про те, що у 1919 р. 
українські дипломати були значною мірою 
обмежені у своїх можливостях ефективно до-
помагати полоненим українцям внаслідок не-
сприятливих зовнішньополітичних чинників. 
Попри всі зусилля військово-санітарних місій, 
відряджених до Німеччини та Австрії Дирек-
торією УНР, допомога полоненим українцям 
мала спорадичний характер і не відповідала 
тим завданням, які стояли перед нею. Прове-
дення масової репатріації полонених усклад-
нювалось й через незадовільний фінансовий 
стан УНР, наслідком чого протягом 1920 р. всі 
військово-санітарні місії були ліквідовані1.

Але попри вихід значної кількості публі-
кацій у 2019-2020 рр. – вважати стан науко-
вої розробленості даної проблеми задовіль-
ним – немає достатніх підстав, бо переважна 
більшість документів з історії функціонування 
військово-санітарних місій до сьогодні ще не 
введена до наукового обігу. Конкретизуючи це 
твердження слід відзначити, що найбільший 
обсяг джерельної інформації з даної пробле-
ми міститься в документах, що зберігаються в 
ЦДАВО України. Це насамперед фонди місій – 
ф. 3192 (Українська військово-санітарна місія 
в справах українських полонених в Німеччині, 
м. Берлін) і ф.3695 (Українська військово-са-
нітарна місія для допомоги полоненим укра-
їнцям у Центральній та Південній Європі), а 
також ф. 3077 (Посольство Української Дер-
жави в Німеччині, м. Берлін), ф.1084 (Головна 
1 Sribniak M. Actions of Ukrainian Diplomacy on the 
Organization of Ukrainian Prisoners’ of War Repatriation 
Process from the Territories of Germany and Austro-
Hungary (1918-1919) // Facta Simonidis. Zamość, 2021. 
№ 2 (14) (в друці).

військово-санітарна управа Української Дер-
жави) та ф.3696 (МЗС УНР). Ці фонди містять 
офіційну документацію й листування згаданих 
українських дипломатичних установ з різного 
роду питань; нормативні інструкції, накази, ра-
порти та повідомлення, інформаційні матеріа-
ли про результати інспектування таборів та ін. 

Разом з тим важливим завданням істо-
риків залишається залучення до наукового 
обігу документів із зарубіжних архівосховищ, 
і зокрема тих країн, які виконували роль ви-
конували роль транзитерів під час репатріа-
ції полонених вояків-українців. У цьому від-
ношенні слід відзначити високу джерельну 
вартість матеріалів, які зберігаються в Цен-
тральному військовому архіві Польщі (йдеть-
ся зокрема про документи з історії діяльності 
українських військово-санітарних місій в Ні-
меччині, Австрії та ЧСР). 

Таким чином, загальний історіографіч-
ний доробок дослідників репатріації (а також 
деяких суміжних тем), а також виявлений їх 
авторами в українських та зарубіжних архів-
осховищах значний масив документів засвід-
чує, що існує нагальна потреба у продовжен-
ні їх наукового опрацювання. Накопичення 
історичних знань про долю полонених та ін-
тернованих вояків-українців, їх уведення до 
наукового обігу дозволить реконструювати 
багато досі ще незнаних сторінок життя та по-
невірянь українців на чужині, які були закинуті 
туди не з власної волі. Без сумніву – ця про-
блематика була і залишатиметься пріоритет-
ною для дослідників національно-визвольних 
змагань українського народу 1917-1921 рр.



243

ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ

Wojna polsko-radziecka 1920 r. w okresie 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla kreato-
rów oficjalnej polityki w zakresie pamięci i historii 
stanowiła poważny problem. Przyczyny proble-
matyczności są dość oczywiste: po pierwsze, 
sam fakt że Rosja Radziecka i jej siła zbrojna 
Armia Czerwona była przeciwnikiem Polski; po 
drugie – to, że Wojsko Polskie odniosło w niej 
zwycięstwo. Przypominanie tych faktów mogło-
by wzbudzać nastroje antyradzieckie i antyko-
munistyczne. W związku z tym konieczne było 
odpowiednie naświetlenie tematu w podręczni-
kach szkolnych, ograniczenia badań naukowych 
i publikacji naukowych oraz pomijanie tematu w 
literaturze pięknej i wspomnieniowej. 

Tym niemniej, wojna 1920 r. nie była w 
PRL całkiem pominięta ani przemilczana, przy-
najmniej po 1956 roku. Była wydarzeniem o 
znaczeniu ogólnopolskim. W odróżnieniu od 
powstania wielkopolskiego, powstań śląskich, 
wojny polsko-ukraińskiej o Galicję Wschodnią, 
konfliktu polsko-litewskiego o Wileńszczyznę 
czy polsko-czechosłowackiego o Śląsk Cieszyń-
ski, nie była tylko wojną o terytoria, ale o samo 
istnienie niepodległego państwa polskiego. To-
czyła się także na ziemiach centralnej Polski, 
pod Warszawą i nad Wisłą. Wojsko Polskie w 
szczytowym momencie wojny liczyło prawie 
milion żołnierzy, doświadczenie udziału w tym 
konflikcie było wiec powszechnym doświadcze-
niem pokoleniowym dla roczników urodzonych 
mniej więcej w latach 1896-1902. Brało też w 
niej czynny udział – czy to z bronią w ręku, czy 
w formacjach i służbach zaplecza – wielu pisa-
rzy, z których część potem publikowała także w 
okresie PRL1.

1 M. Urbanowski, Rok 1920 w literaturze polskiej. Zarys 
monograficzny, Warszawa 2020, s. 42-50.

W okresie międzywojennym powstał ob-
szerny korpus literatury pięknej poświęconej 
wojnie 1920 roku2. Ogromna jego większość 
nie była w PRL wznawiana. W okresie stali-
nowskim książki te były usuwane z bibliotek 
publicznych3. Podobnie nie była w kraju wy-
dawana poświęcona temu tematowi literatura 
emigracyjna. Był jednak co najmniej jeden istot-
ny wyjątek, a wskutek niego istotna okoliczność 
warunkująca obecność wojny 1920 w dyskursie 
publicznym w PRL: wojna polsko-radziecka jest 
jednym z tematów powieści Stefana Żerom-
skiego Przedwiośnie4. Jest to jeden z najważ-
niejszych utworów prozy polskiej XX w. o tema-
tyce polityczno-społecznej, a autor bezdysku-
syjnie należał do pisarzy uznawanych w PRL 
za wybitnych i postępowych. Oczywiście nie był 
on komunistą, co zaznaczano – np. w posłowiu 
do masowego wydania powieści wskazywano, 
że pisarz przejawiał «opory wewnętrzne wobec 
klasy robotniczej i jej rewolucyjnej ideologii»5. 
Jednak wymowa Przedwiośnia była krytyczna 
wobec stosunków społecznych w początkach 
II Rzeczypospolitej, a w zakończeniu powieści 
dostrzegano «odwagę pokazania ruchu komu-
nistycznego jako siły ideowej»6. Trudne do wy-
obrażenia byłoby, zwłaszcza po 1956 roku, nie-
drukowanie bądź cenzurowanie Przedwiośnia. 
Powieść ta była zresztą lekturą szkolną, choć 
fragmenty dotyczące bolszewizmu i polskiego 
ruchu komunistycznego opatrywano krytyczny-
mi komentarzami. Także druga, porównywal-
na do Przedwiośnia powieść rozrachunkowa z 

2 Zob. szerzej tamże.
3 Tamże, s. 36-37.
4 Zob. tamże, s. 178-181,
5 H. Markiewicz, Posłowie, w: S. Żeromski, Przedwiośnie, 
Warszawa 1963, s. 395.
6 Tamże, s. 394.

Grzegorz Skrukwa,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Polska

«TAMTA WOJNA…» WOJNA POLSKO-RADZIECKA 1920 r.
W LITERATURZE PIĘKNEJ I WSPOMNIENIOWEJ 

OKRESU PRL – WYBRANE PRZYKŁADY
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pierwszych lat II Rzeczypospolitej, Pokolenie 
Marka Świdy Andrzeja Struga, zawierająca par-
tie poświęcone opis wojny polsko-bolszewic-
kiej, również była wznawiana w PRL, mimo że 
znajdują się tam wzmianki o zbrodniach wojen-
nych Armii Czerwonej oraz jednoznaczna apo-
logia polskiego wysiłku obronnego w sierpniu 
1920 i postaci Józefa Piłsudskiego.

Wojna polsko-radziecka nie była więc całko-
wicie tematem tabu w kulturze czasów PRL. Licz-
ba rozproszonych odniesień do niej w różnych 
utworach kultury najprawdopodobniej była znacz-
nie większa, niż może się zrazu wydawać, choć 
niejednokrotnie odniesienia te były aluzyjne1. Tym 
niemniej autor monografii o wojnie 1920 r. w litera-
turze polskiej, Maciej Urbanowski napisał o krajo-
wej literaturze powojennej «trudno tu znaleźć dzie-
ła literackie poświęcone w części, a tym bardziej w 
całości wojnie polsko-bolszewickiej. Jeżeli takowe 
były, stosowano taktykę eufemizmów, przemilczeń 
lub zniekształceń»2. O ile w ogólnym sensie z tą 
refleksją należy się zgodzić, o tyle w szczegółach 
zasługuje ona na uzupełnienie i rozwinięcie. 

Wojna 1920 roku była w istocie tematem 
kilku utworów prozatorskich wydanych w PRL 
w okresie po odwilży 1956 roku: powieści «Wo-
jenko, wojenko» Jana Brzozy, wspomnień oraz I 
tomu powieści Sława i chwała Jarosława Iwasz-
kiewicza oraz I tomu Wspomnień pilota Janusza 
Meissnera. Są to utwory o różnej randze, podob-
nie jak ich twórcy są postaciami o różnej randze 
i pozycji w dziejach literatury polskiej, i o mocno 
odmiennych biografiach, choć łączy ich zbliżona 
data urodzenia. Meissner uczestniczył w wojnie 
1920 roku jako pilot, Iwaszkiewicz w 1920 był 
żołnierzem-ochotnikiem, ale nie trafił na front, o 
służbie wojskowej Brzozy zaś nie wiadomo.

JAROSŁAW IWASZKIEWICZ: 
OCHOTNIK BEZ PRZEKONANIA

Jarosław Iwaszkiewicz (1894-1980) był jed-
nym z czołowych polskich pisarzy XX wieku, a w 
okresie PRL zajmował także prominentne stano-
1 Na przykład w ogromnie popularnym filmie 
komediowym „Sami swoi” z 1967 r. jedna z bohaterek 
mówi „Przeżyłam trzy wojny, z tego dwie światowe” – 
jest to dość oczywiste, że ta trzecia (nie światowa) wojna 
to wojna polsko-radziecka 1920 r.
2 M. Urbanowski, op. cit., s. 288.

wiska w życiu kulturalnym i publicznym, miedzy 
innymi był wieloletnim prezesem Związku Litera-
tów Polskich (1959-1980). 

W 1957 nakładem Wydawnictwa Literackie-
go w Krakowie wydano jego napisane podczas 
II wojny światowej wspomnienia. Iwaszkiewicz 
relacjonuje tam swoją służbę w Wojsku Polskim 
w 1920 roku, ale także szersze wydarzenia po-
lityczne, uwzględniając, a nawet wysuwając na 
pierwszy plan, kontekst ukraiński:

Był to ów pamiętny przepiękny kwiecień 
tego roku, kiedy wraz z niezwykłą pogodą spa-
dły na Polskę ewenementa historyczne i nadzie-
je powrotu zaświtały wszystkim pochodzącym z 
Ukrainy. Było to jeszcze przed odezwą Petlury 
i Piłsudskiego, ale już w samym powietrzu[…] 
było coś takiego, co świadczyło o wielkich zda-
rzeniach wiszących nad nami. Polska w rozpę-
dzie młodzieńczym decydowała się na historycz-
ne kroki. Mówią, że była w tym niesamodzielna. 
Ale nam śniły się jakieś jagiellońskie tradycje, 
przychodziły echa z południa, od stron mojego 
dzieciństwa i słychać, zdawało się, było tętent 
kopyt rumaka Wernyhory. Nic dziwnego, że in-
tensywną myślą wracałem w tamte strony i wciąż 
rozważałem zagadnienia polsko-ukraińskie i tak 
zabagnione stosunki między dwoma narodami3.

Autor (mający już doświadczenie wojsko-
we i wojenne z służby w III Korpusie Polskim w 
1918 r. na Ukrainie) zgłosił się w lipcu 1920 do 
Wojska Polskiego jako ochotnik, ale w istocie 
nie dobrowolnie – był wówczas prywatnym na-
uczycielem, w i zasadzie został wysłany do woj-
ska przez swojego pracodawcę:

Książę zawiadomił mnie, że absolutnie nie-
możliwe jest abyśmy – ja i mój najstarszy pupil 
18-letni Adam Woroniecki – mogli bawić nad mo-
rzem w momencie, kiedy cała młodzież idzie na 
ochotnika do wojska, i że musimy natychmiast 
wracać do Warszawy i zaciągnąć się pod broń.4

Autor odwleka zaciągnięcie się do wojska 
i odbywa jeszcze tygodniową podróż w Tatry. 
Ostatecznie zgłasza się do obozu wojskowego 
w Rembertowie «gdzie gromadziły się rozmaite 
3  J. Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, Kraków 
1957, s. 188
4 Tamże, s. 191.
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inteligenty w moim rodzaju, co tworzyło dość 
barwny, ale nieprzyjemny obóz»1. Następnie zo-
staje przydzielony do 21 Pułku Piechoty w war-
szawskiej Cytadeli. Wskutek zabiegów kolegów
-artystów mających stopnie podoficerskie, trafia 
do kompanii zapasowej, która nie jest wysłana 
na front, ale ewakuowana do Ostrowa Wielko-
polskiego. Dwumiesięczny pobyt w koszarach 
(już po bitwie warszawskiej) jest w zasadzie 
przyjemny, upływa na aktywności towarzysko
-kulturalnej i nieobciążającym szkoleniu woj-
skowym. Iwaszkiewicz oddaje też powszechne, 
elementarne, ogólnoludzkie, oddane w bardzo 
wielu utworach kultury XX wieku doświadczenie 
cywila wcielonego do wojska – zwolnienie z ko-
nieczności podejmowania decyzji:

W mgnieniu oka my, ochotnicy, staliśmy się 
ulubieńcami publiczności, zaczęto nas sobie roz-
rywać, ugaszczać, i całe życie koszarowe prze-
mieniło się w jakąś sielankę, pomimo, że wzięto 
nas do ostrej musztry […]. Odczułem wszystkie 
plusy życia wojskowego: przede wszystkim zda-
nie całkowite odpowiedzialności za bieg spraw na 
kogoś tam w górze. To działało na mnie ogromnie 
orzeźwiająco.2

W 1956 ukazał się pierwszy tom Sławy i 
chwały – jednego z najważniejszych dzieł Iwasz-
kiewicza, utworu, który łączy cechy realistycz-
nej powieści społecznej, sagi rodzinnej oraz 
powieści podejmującej wątki historiozoficzne i 
estetyczne. Sława i chwała ukazuje losy kilku 
rodzin należących do różnych klas społecznych, 
od arystokracji i ziemiaństwa (na pierwszym 
planie), przez inteligencję i mieszczaństwo, po 
robotników, w okresie 1914-1947. Jest to tak-
że – choć nie wyłącznie – powieść o końcu pol-
skiego ziemiaństwa na Ukrainie. W pierwszym 
tomie znajduje się fragment poświęcony wojnie 
1920 roku, złożony z dwóch epizodów. Jeden z 
głównych bohaterów książki, Janusz Myszyń-
ski (mający pewne psychologiczne rysy autora) 
jako ochotnik bierze udział w polskiej kontrofen-
sywie jesienią 1920 roku. Podczas noclegu we 
wsi na północnym Mazowszu spotyka ukrywa-
jącego się bolszewickiego komisarza Wołodię 
Tarłę, który jest jego znajomym z Odessy sprzed 
1 Tamże, s. 191.
2 Tamże, s. 197.

wojny i bratem kobiety, do której Janusz żywi 
uczucia. Myszyński nie tylko nie bierze Tarły do 
niewoli, ale pomaga mu uciec i odbywa z nim 
rozmowę, w której tematy osobiste przeplatają 
się z ideowymi, a ideowym zwycięzcą jest bol-
szewik. Myszyński przyznaje, że jest «interwen-
tem» i odpowiednikiem postaci Hrabiego Henry-
ka z Nieboskiej Komedii Zygmunta Krasińskie-
go, czyli obrońcą przegranej sprawy reakcyjnej3.

Drugi epizod rozgrywa się w Łucku dniu za-
wieszenia broni4. Walery Royski, młody oficer 
WP, zostaje wezwany na dyscyplinarną rozmo-
wę przez wyższego oficera, który żąda wytłu-
maczenia się z dokonanego właśnie pogromu 
Żydów. Royski, który jest jednostką zdeprawo-
waną, ze zbrodni czyni sobie tytuł do zasługi 
«bo wszyscy Żydzi są bolszewicy». Gdy w za-
kończeniu rozdziału Royski oświadcza, że «trze-
ba budować nową Polskę», jego kolega rzuca 
«Ładną ty Polskę zbudujesz, draniu». W istocie 
pogrom ten jest etapem na drodze Royskiego do 
faszyzmu – ogniwem łączącym przestępczość 
kryminalną (w 1918 r. wziął udział w morder-
stwie i ograbieniu żydowskiego kupca w Odes-
sie) z antysemityzmem ideowym – organizowa-
niem antysemickich bojówek w latach 30-tych i 
późniejszą kolaboracją z hitlerowcami. 

W opinii Urbanowskiego, Iwaszkiewicz 
«idealizacji [wojny 1920 r.] przeciwstawił de-
sakralizację, a nawet demonizację roku 1920, 
w którym Polacy tak naprawdę toczą walkę ze 
zmęczeniem, głodem i… z Żydami»5. Opinia ta 
jest surowa i zapewne zbyt surowa. Antybohater-
ski, tragiczny, wręcz makabryczny obraz wojny 
1920 roku powstał już w literaturze międzywo-
jennej, a jego znakomitym przykładem jest po-
wieść Stanisława Rembeka W polu, ukazująca 
wojnę we wstrząsający sposób6. Wojna 1920 r. 
dla bardzo wielu jej polskich uczestników ozna-
czała przede wszystkim głód i meczące marsze. 
Potępienie antysemityzmu przez Iwaszkiewicza 
jest zaś ważnym gestem, także wobec antyse-
mickich klisz obecnych w przedwojennej polskiej 

3 J. Iwaszkiewicz, Sława i chwała, t. I, Warszawa 1978, 
s. 295-300.
4 Tamże, s. 320-331.
5 M. Urbanowski, op. cit., s. 291.
6 M. Urbanowski, op. cit., s. 230-240. Powieści Rembeka 
nie były w PRL wznawiane.
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literaturze o wojnie 1920 r.1 Pisarz podczas II 
wojny światowej sam ratował Żydów, a tuż po 
wojnie boleśnie odczuwał przemoc zagrażającą 
ocalałym z Holocaustu2.

JANUSZ MEISSNER: 
KRZYŻ WALECZNYCH LOTNIKA

Janusz Meissner urodził się w 1901 r. w 
Warszawie w rodzinie inteligencko-mieszczań-
skiej3. Podczas I wojny światowej był studentem 
Szkoły Budowy Maszyn Wawelberga i Rotwan-
da oraz członkiem Polskiej Organizacji Wojsko-
wej. W listopadzie 1918 r. ochotniczo wstąpił do 
Wojska Polskiego. Służył jako podoficer tech-
niczny w 7 Eskadrze Lotniczej pod Lwowem 
podczas wojny polsko-ukraińskiej, a następnie 
odbył przeszkolenie na pilota. Latem 1920 r. w 
składzie 4 Eskadry Wywiadowczej (tzw. «Toruń-
skiej») trafił na front wojny polsko-radzieckiej. 
Za udział w lotach bojowych podczas bitwy war-
szawskiej został awansowany na podchorążego 
i odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1921 r. 
walczył w III Powstaniu Śląskim jako dowódca 
patrolu dywersyjnego. Po zakończeniu walk 
wrócił do w lotnictwa wojskowego, służąc w nim 
przez cały okres międzywojenny i osiągając 
stopień kapitana. Podczas II wojny światowej 
przebywał kolejno w Rumunii, Francji i Wielkiej 
Brytanii. Z powodu wieku i stanu zdrowia nie 
otrzymał przydziału bojowego. Był kolejno: peł-
nomocnikiem Brytyjskiego Funduszu Pomocy i 
Opieki nad Internowanymi Żołnierzami Polskimi 
w Rumunii, kierownikiem Wojskowej Rozgłośni 
Radiowej, dyrektorem Polskiego Radia w Lon-
dynie, kierownikiem programu Polskiego Radia, 
wreszcie szefem Wydziału Propagandy, Prasy i 
Informacji w Dowództwie Polskich Sił Powietrz-
nych. W 1946 r. wrócił do kraju. Pisarstwem 
(opowiadania, powieści, słuchowiska radiowe, 
scenariusze filmowe) zajmował się od 1927 r., a 
po 1946 r. było to jego jedyne źródło utrzymania. 
1 Por. M. Urbanowski, op. cit., s. 175-176
2 M. Radziwon, Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie, 
Warszawa , s. 159-164, 202-203.
3 Obszerny i precyzyjny (choć zawierający drobne 
pomyłki) biogram z bibliografią zob.: Współcześni polscy 
pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, 
red. J. Czachowska i A. Szałagan, t. V, Warszawa 1997, 
s. 341-346.

Większość jego twórczości dotyczyła tematycz-
nie lotnictwa, ponadto zajmował się tematyką 
morską, podróżniczą i myśliwską. 

W PRL powojenną twórczość Meissne-
ra wydawano w dużych nakładach, jednak nie 
wznawiano części publikacji przedwojennych, 
gdyż miały antyradziecką wymowę – szczegól-
nie chodziło o pierwszą powieść Eskadra (rok 
wydania 1928), która oparta była na przeży-
ciach autora z 1920 r.4 Przedwojenne publikacje, 
a także część publikacji powstałych w tuż po II 
wojnie światowej, w okresie stalinowskim (1948-
1956) były usuwane z bibliotek5. Meissner był 
także autorem scenariusza do filmu Gwiaździ-
sta Eskadra wyreżyserowanego w 1930 r. przez 
Leonarda Buczkowskiego – był to najdroższy i 
najbardziej widowiskowy film zrealizowany w 
II Rzeczypospolitej. Ta pierwsza polska super-
produkcja lotnicza ukazywała walki lotników 
polskich i amerykańskich (ochotników w 7 Eska-
drze Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki) w 
wojnie 1920 r. Po 1945 r. najprawdopodobniej 
wszystkie kopie tego filmu zostały zniszczone6. 
Pisarz zmarł w 1978 r. w Krakowie.

Na fali odwilży po Październiku 1956 wznowio-
no napisaną podczas II wojny światowej pół-auto-
biograficzną opowieść reportażową Meissnera Żą-
dło Genowefy7. Jest to zarys wojennych losów pol-
skich lotników, od kampanii wrześniowej 1939 roku, 
przez internowanie w Rumunii, tułaczkę do Francji 
po pierwsze działania bojowe polskich dywizjonów 
lotniczych w Wielkiej Brytanii. Odniesienie do wojny 
1920 roku pojawia się w pierwszych partiach pierw-
szego rozdziału, gdzie narrator opisuje swój start do 
lotu bojowego we wrześniu 1939:

4 Zob. M. Urbanowski, op. cit., s. 188-192.
5 M. Korczyńska-Derkacz, Książki szkodliwe politycznie, 
czyli akcja „oczyszczania” księgozbiorów bibliotek 
szkolnych, pedagogicznych i publicznych w latach 1947-
1956, w: Niewygodne dla władzy. Ograniczenia wolności 
słowa na ziemiach polskich w XIX i XX w., red. D. Degen 
i J. Gzella, Toruń 2010, s. 350-352.
6 B. Staszczyszyn, „Gwiaździsta eskadra”. Film, 
którego nie było, 13.12.2019, https://culture.pl/pl/
przerwane-historie/gwiazdzista-eskadra-film-ktorego-
nie-bylo [dostęp: 29.09.2021]. P. Bojarski, „Gwiaździsta 
eskadra” ciągle poszukiwana, 21.03.2021, https://
kulturaupodstaw.pl/gwiazdzista-eskadra-ciagle-
poszukiwana/ [dostęp: 29.09.2021]
7 Pierwsze wydanie: Edynburg 1943, kolejne wydania 
krajowe: 1946, 1947, 1948, 1956, 1957, 1967, 1969, 
1973, 1977, 1985, 1994.



247

ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ

Pamiętam mój pierwszy lot bojowy. Miałem 
wtedy lat dziewiętnaście, o wiele mniej do strace-
nia niż obecnie, lepsze nerwy niż dziś i silniejszy 
organizm. Nie znałem niebezpieczeństwa tak, jak 
znam je teraz, po dwudziestu latach życia spędzo-
nego w zawodzie, w którym ginie bądź co bądź 
kilkanaście procent personelu rocznie. Zresztą – 
marzyłem wtedy o tym, aby «przelać krew za oj-
czyznę» nie bardzo zdając sobie sprawę z realne-
go znaczenia tych słów. A przecież wtedy bałem 
się. Bałem się tak, jak może się bać każdy żołnierz, 
nie zasługujący na miano tchórza; robiłem, co do 
mnie należało. Wykonałem do końca zadanie pod 
ogniem karabinów maszynowych i zarobiłem na 
pierwszy krzyż walecznych… […]

A przecież wówczas, w tamtej wojnie, mieli-
śmy olbrzymią przewagę lotniczą, choć lataliśmy 
na starych gratach, na jakich nie poleciałby żaden 
rozsądny pilot.1

Aluzja do wojny 1920 znajduje się też w 
zbiorku opowiadań myśliwskich Meissnera 
Opowieść pod psem (a nawet pod dwoma). W 
jednym z opowiadań, którego akcja dzieje się w 
okresie międzywojennym, narrator spotyka na 
polowaniu Anglika o bardzo charakterystycznej 
powierzchowności: bez oka, bez jednej ręki, 
mówiącego nieźle po polsku. Narrator go nie 
rozpoznaje (nie dosłyszał nazwiska przy przed-
stawianiu) i traktuje początkowo z niechęcią. 
Anglik jednak okazuje się znakomitym myśli-
wym i kompanem. Po udanych łowach, narra-
tor zorientowawszy się z kim ma do czynienia, 
wykrzykuje: «So you are Robin Hood… […] 
I mean: Carton de Wiart.»2. Adrian Carton de 
Wiart był szefem brytyjskiej misji wojskowej w 
Polsce w 1920 roku, «arystokrata, kosmopolita, 
katolik, bohater i wieczny ryzykant», a według 
ironicznej opinii biografa: «osławiony hałabur-
da» przysłany przez Wielką Brytanię «zamiast 
namacalnej pomocy wojskowej»3. Podczas 
pobytu w Polsce «nie odmówił sobie udziału 
w walkach», a w latach 1924-1939 mieszkał w 
Polsce prowadząc życie ziemianina i myśliwe-
go4. W utworze Meissnera nie pada żadne wy-

1 J. Meissner, Żądło Genowefy, Warszawa 1957, s. 8.
2 Tenże, Opowieść pod psem (a nawet pod dwoma), 
Warszawa 1969, s. 81.
3 G. D. Sheffield, Carton de Wiart i Spears, w: Generałowie 
Churchilla, red. J. Keegan, Poznań 1999, s. 299.
4 Tamże, s. 299-300.

jaśnienie tego nazwiska, nie występowało też 
ono w wydawanych wówczas ogólnodostęp-
nych encyklopediach i leksykonach. Był to więc 
swoisty przekaz dla osób pamiętających tą le-
gendarną postać lub przynajmniej potrafiących 
ją skojarzyć. Tym samym jest to zakamuflowa-
na aluzja do «tamtej wojny». 

Kluczowym tekstem Meissnera o wojnie 
1920 roku jest jednak partia w trzytomowej auto-
biografii Wspomnienia pilota – w I tomie, zatytu-
łowanym Jak dziś pamiętam, którego pierwsze, 
drugie i trzecie wydanie ukazało się w warszaw-
skim wydawnictwie Iskry (1967, 1971, 1976), a 
czwarte w krakowskim Wydawnictwie Literackim 
(1985). Tom składa się z pięciu części, obejmują-
cych kolejno 1) dzieciństwo w Warszawie, 2) mło-
dość w Warszawie podczas I wojny światowej, 
3) służbę mechanika lotniczego i szkolenie na 
pilota, 4) wojnę polsko-radziecką, 5) III powstanie 
śląskie. Część poświęcona wojnie 1920 roku nosi 
znamienny tytuł Jak to na wojence ładnie.5

Narracja jest kilkupłaszczyznowa i w dużej 
części składa się z dialogów. Autor opisuje oso-
biste losy, zdarzenia, własne myśli i emocje, sta-
rając się oddać nastrój chwili. Daje zwięzłe opisy 
realiów wojny: sprzętu, warunków na polowych 
lotniskach, wojennej logistyki. Oddaje też relacje 
między personelem eskadry, uwypukla charak-
terystyczne typy ludzkie. Co pewien czas wplata 
opis całokształtu sytuacji wojennej i politycznej 
oraz refleksje nad nią, ewidentnie formułowane 
z dalekiej perspektywy czasowej. Niektóre partie 
tekstu i rozwiązania kompozycyjne mają pierwo-
wzór w przedwojennej powieści Eskadra, którą 
zresztą Meissner charakteryzował jako opartą 
na własnych przeżyciach6.

Narracja o wojnie zaczyna się, gdy autor 
zostaje wiosną 1920 przydzielony jako sierżant 
pilot do eskadry przy Oficerskiej Szkole Obser-
watorów Lotniczych w Toruniu. Trafia tam do 
wartościowego i sympatycznego zespołu lotni-
ków, którym dowodzą lubiani i szanowani ofi-
cerowie: por. Wiktor Szandorowski (komendant 
szkoły) i por. Maliszewski (dowódca eskadry)7. 
W czerwcu 1920 z personelu szkoły formuje się 

5 J. Meissner, Jak dziś pamiętam…, Warszawa 1967, 
s. 244-320.
6 Tenże, Wiatr w podeszwach, Kraków 1985, s. 155.
7 Tenże, Jak dziś pamiętam…, , s. 244-249.
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4 Eskadra «Toruńska», która ma być wysłana 
na front, okazuje się jednak, że wyruszy tam z 
nowym dowódcą – kapitanem Rybką. Począt-
kowo głównym wątkiem wspomnień jest kon-
flikt między zespołem lotników, a Rybką i jego 
zastępcą. Rybka jest oschły i wyniosły, a jego 
zastępca, występujący na kartach książki tylko 
pod przezwiskiem «Doppelfenster», to niekom-
petentny samochwał i służbista1. 

Start do pierwszego lotu na rozpoznanie 
spod Hrubieszowa (31 lipca 1920) zaczyna się 
groteskowo, a kończy tragicznie: do dwumiej-
scowego samolotu oprócz pilota i obserwatora 
wsiada także Rybka, co oficerowie komentują 
ironicznie: «Hetman Rybka sam poleci walczyć 
z wrogiem. No nie sam jeden, tylko osobiście, 
ale za to samotrzeć»2. Przeciążony samolot się 
rozbija, ginie pilot, a Rybka i obserwator zostają 
ranni. Eskadra zostaje przerzucona pod Sokal 
i zakwaterowana w klasztorze benedyktynów. 
Stamtąd Meissner odbywa swój pierwszy lot 
bojowy: leci z «Doppelfensterem» jako obser-
watorem na rozpoznanie okolic miast Dubno i 
Równe. Nie napotykają wroga, muszą jednak 
chwilowo lądować z powodu awarii chłodnicy. 
«Doppelfenster» zachowuje się niepoważnie – 
strzela bez potrzeby z karabinu maszynowego, 
a próbując zbombardować opustoszałą stację 
kolejową w Równem, rzuca bomby na straga-
ny, szopę i staw3. Po powrocie «Doppelfenster» 
pisze raport, w którym znacząco ubarwia prze-
bieg lotu, a Meissner zostaje zaproszony na ko-
lację przez przeora klasztoru i staje się obiek-
tem jego homoseksualnych zalotów. Udaje mu 
się jednak wymknąć od obleśnego zakonnika, 
a co więcej, spędzić noc z przygodnie poznaną 
ładną dziewczyną4. 

Eskadra cofa się za Wisłę, pod Radom i w 
krytycznych dniach zagrożenia stolicy Polski in-
tensywnie lata bojowo, między innymi bombar-
duje budowane przez wroga mosty pontonowe 
na Wiśle, za co potem sam autor otrzyma awans 
na podchorążego, jednak jest to wspomniane 
tylko lakonicznie: «wraz z por. Röderem bom-
bardujemy pontony i drewniane przęsła, które 

1 Tamże, s. 250-254.
2 Tamże, s. 252-253.
3 Tamże, s. 266-282.
4 Tamże, s. 284-287.

do przeprawy przez Wisłę powyżej Góry Kalwa-
rii przygotowali radzieccy saperzy»5.

Podczas krótkiego pobytu w Warszawie, 
15 sierpnia, autor doświadcza atmosfery mia-
sta szykującego się do obrony i spotyka się z 
rodziną. W mieście, zarówno na ulicy, jak i w 
środowisku inteligencko-burżuazyjnym, panują 
sprzeczne emocje. Opis jest zwięzły, ale suge-
stywny i wieloznaczny:

Z rozgrzanych słońcem murów, z chodników 
i słupów ogłoszeniowych biją w oczy hasła, we-
zwania, plakaty: IDŹ NA FRONT! DO BOJU! ZWY-
CIĘŻYMY! KAŻDY OBYWATEL OBROŃCĄ OJ-
CZYZNY! Ulice pełne ludzi, którzy przystają, two-
rzą mniejsze i większe grupy, dyskutują, plotkują, 
gapią się na kolumny samochodów Czerwonego 
Krzyża z rannymi, rzucają kwiaty i okrzyki zachęty 
maszerującym oddziałom wojska. Tłok w kawiar-
niach, długie kolejki przed sklepami spożywczymi, 
zdenerwowany rozhisteryzowany tłum oblega ban-
ki. Wojskowe samochody z oficerami sztabowymi, 
otoczone ciżbą żołnierzy kuchnie polowe Koła Po-
lek, skąd zalatuje zapach kakao, amerykańskich 
papierosów, przepoconych mundurów i butów. Z 
daleka dochodzi grzmot dział, raz po raz w górze 
brzęczy, warczy silnik samolotu.6

– Czy obronimy Warszawę? Naturalnie że 
obronimy! Lada dzień, może lada godzina za-
cznie się przeciwnatarcie. Właśnie przyleciałem 
po rozkazy.

Tylko moja kochana mama gotowa jest ślepo 
uwierzyć tym zapewnieniom. Przecież ja i Tadek 
oraz Piłsudski, kilkunastu generałów i ileś tam 
dywizji wojska damy sobie radę! Henneberżanki 
mają niejakie wątpliwości, a większość starszego 
pokolenia ogarnia panika. Za późno jest na ewaku-
ację fabryki Gerlachów, ale wspólnicy bądź już wy-
jechali, bądź siedzą na spakowanych walizkach. 
Ci, którzy mimo wszystko postanowili zostać, są 
zrezygnowani i przygotowani na najgorsze.7

Kluczowym fragmentem partii przedstawia-
jącej dzień 15 sierpnia 1920 w Warszawie jest 
jednak dialog autora z dawnym kolegą ze stu-
diów, socjalistą żydowskiego pochodzenia Miro-
5 Tamże, s. 294. W powieści Eskadra opis bombardowania 
pontonów jest znacznie obszerniejszy – zob. J. Meissner, 
Eskadra, Warszawa 1991, s. 66-70.
6 Tenże, Jak dziś pamiętam…, s. 296-297.
7 Tamże, s. 299.
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sławem Rechtmanem, który walczy ochotniczo 
w 48 pułku piechoty. Rozmowa ta zasiewa u 
autora pierwsze wątpliwości co do politycznego 
celu i sensu wojny. Na stwierdzenie Meissne-
ra, że «ich rewolucja to morze krwi i gwałtów», 
Rechtman odpowiada:

No, właśnie! I dlatego mam na sobie mundur i 
jestem ranny. Ale ja ich podziwiam. I jeszcze ci po-
wiem: zwycięska rewolucja w Rosji zmusi wszyst-
kie kraje, cały kapitał, do ustępstw na rzecz prole-
tariatu.1

Wydźwięk tego dialogu jest ambiwalentny i 
zapewne taki był dla czytelnika w PRL. Z jednej 
strony, ten fragment tekstu mógł pełnić rolę kon-
cesji wobec panującego systemu politycznego, 
ideologii i powojennych realiów geopolitycznych. 
Meissner zapisuje swoje refleksje po tej rozmowie:

Wierzyłem, że «oni» rozpoczęli z nami tę woj-
nę, że walczę o słuszną sprawę i należne Polsce 
granice, może nie takie, jak za Jagiellonów, lecz 
przecież wysunięte znacznie dalej na wschód od 
«linii Curzona». Ale Rechtman zabił mi klina, z któ-
rym nie mogłem się uporać.2

Z drugiej strony, jako całość, dialog ten 
(łącznie ze stanowiskiem Rechtmana) czy-
tany między wierszami, brzmi jednak raczej 
jako uzasadnienie obrony Polski przed Armią 
Czerwoną, oraz jako artykulacja idei «polskiej 
drogi do socjalizmu», a rewolucja bolszewicka 
zostaje nazwana expressis verbis krwawym 
eksperymentem.

W pierwszym dniu kontrofensywy polskiej, 
16 sierpnia, Meissner z obserwatorem ppor. Ja-
błońskim po południu w rejonie Łukowa bombar-
dują, ostrzeliwują i w efekcie masakrują cofają-
cą się kolumnę radziecką. Jest to jedyny szerzej 
opisany w książce moment realnej walki, po któ-
rym narrator deklaruje: 

Bynajmniej nie odczuwam dumy czy też upo-
jenia tym naszym czynem… Wyobrażam sobie 
strach, ból, cierpienia jakie ich czekają w tym upa-
le na opustoszałej drodze. Czy im kto pomoże? 
Opatrzy? Poda wody? Żal mi także koni: jak długo 

1 Tamże, s. 298.
2 Tamże, s. 298-299.

będą się męczyć, zanim je ktoś podobija? Senecki 
powiedziałby, że jestem «rzewny mięczak». Tacy 
powinno siedzieć w domu, nie wojować! A porucz-
nik Jabłoński? Jest z zawodu aktorem, człowiekiem 
kulturalnym, łagodnym i wrażliwym. […] Potrząsa 
głową bez uśmiechu.– Narobiliśmy kaszy…3

Wraz z postępującą kontrofensywą eskadra 
rusza na wschód, a Meissner otrzymuje zada-
nie konwojowania z Warszawy kolumny samo-
chodowej z zaopatrzeniem. Doganianie eska-
dry wśród ogólnego zamieszania związanego 
z szybkimi ruchami wojsk zajmuje kilka tygodni, 
ostatecznie autor via Białystok, Grodno i Woł-
kowysk odnajduje swą jednostkę w Baranowi-
czach, gdzie zastaje go zawieszenie broni.

Dla czytelnika w PRL w latach 60-tych i 70-
tych narracja wspomnieniowa Meissnera w pod-
stawowej warstwie była interesującym i poniekąd 
romantycznym opisem realiów działań lotnictwa 
w pionierskiej epoce płócienno-drewniano-dru-
cianych dwupłatowców. Eskadra lata na zbie-
raninie gratów przejętych z dawnego lotnictwa 
niemieckiego i austriackiego, a więc każdy start, 
lot i lądowanie grozi awarią, a nawet katastrofą. 
Wojna to chaos, ciągłe zmiany sytuacji, przelo-
ty na przygodne lądowiska, awarie samolotów i 
problemy techniczne. W tym wszystkim mały ze-
spół lotników jest odmalowany zasadniczo z dużą 
sympatią – jako grupa odważnych, rzeczowych, 
w większości sympatycznych ludzi. Negatywnie, 
choć i tak łagodnie, potraktowane są tylko takie 
postawy jak nadmierna służbistość, fanfaronada 
i przypisywanie sobie nienależnych zasług, a tak-
że skrajny cynizm. Lotnicy ryzykują codziennie 
życiem, z drugiej strony nie stronią od alkoholu i 
kobiet, co jest potraktowane wyrozumiale i nawet 
z aprobatą. W końcowych dniach wojny pojawiają 
się w ich codzienności także narkotyki – opium 
fabrykowane z lekarstw z polowej apteczki.

3 Tamże, s. 303. Senecki – jeden z pilotów 4 Eskadry. Ta 
partia wspomnień ma literacki wcześniejszy odpowiednik 
w powieści Eskadra. Jest to epizod, w którym młody pilot 
Brzeziński i obserwator dowódca eskadry Gierlicz w dniu 
16 sierpnia masakrują z powietrza radziecką kolumnę 
(przy czym jest to cała dywizja stłoczona na szosie, a 
nie jak we wspomnieniach, jakiś mniejszy oddział). Opis 
losów zbombardowanych Rosjan jest wstrząsający i 
naturalistyczny. Brzeziński widząc masę ciał i strugi krwi 
myśli „to ja zrobiłem? Ja?” i dostaje torsji – J. Meissner, 
Eskadra, s. 93.
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W całej narracji powaga miesza się z ironią 
i groteską. Swój własny udział w wojnie autor 
przedstawia w dwóch kategoriach: jako ówcze-
sne pojmowanie patriotycznego obowiązku i jako 
młodzieńczą przygodę. Nieprzyjaciel określany 
jest w narracji jako «przeciwnik», «wojska rosyj-
skie» lub «Armia Czerwona», choć w przytocze-
niach wypowiedzi z 1920 roku pojawiają się ter-
miny «bolszewicy» i – ironicznie – «bolszewicka 
nawała». W relacjach bezpośrednich występuje 
na kartach wspomnień tylko bezosobowo, jako 
rozpoznawane jednostki wojskowe, albo jako «fi-
gurki» widziane z góry na drodze pod Łukowem. 
Na kartach wspomnień (także w wstawkach two-
rzących tło historyczne) nie występują nazwiska 
przywódców politycznych Rosji Radzieckiej (Le-
nin, Stalin czy Trocki), a jedynie dowódców woj-
skowych: Budionny i Tuchaczewski, co obniża 
emocje, umieszczając narrację na płaszczyźnie 
militarnej, a nie politycznej.

Polityczna wymowa wspomnień, w tym na-
wet pisanych z perspektywy kilkudziesięciu lat 
komentarzy historycznych, jest niejednoznacz-
na. W partii opisującej moment zawieszenia 
broni autor umieścił deklarację nawiązującą do 
wcześniejszego dialogu z Rechtmanem: 

Ta wojna była chyba niepotrzebna. I chyba 
można było doprowadzić do porozumienia z re-
wolucyjnym rządem, który od początku gotów był 
uznać naszą niepodległość1. 

Jednocześnie konstruując tło dla narracji o wy-
darzeniach drugiej połowy sierpnia, Meissner pisał:

Polska nie była przygotowana na przyjęcie i 
poparcie haseł Rewolucji Październikowej2. 

To zdanie brzmi raczej jak apologia obron-
nego charakteru wojny i można je odczytać na-
stępująco: rewolucję próbowano nam narzucić z 
zewnątrz, zatem obrona była słuszna. Zwłasz-
cza należy tu uwzględnić dwa konteksty. Pierw-
szy to ogół oddanych we wspomnieniach emocji 
autora, w których, mimo pewnej oględności, iro-
nii i dystansu, przebija się duma ze zwycięstwa i 
własnej sławy wojennej (awans i odznaczenie). 

1 J. Meissner, Jak dziś pamiętam…, s. 314.
2 Tamże, s. 306.

Wzmianka o Armii Czerwonej cofającej się w 
«zamęcie i popłochu» była znamienna3. Drugi 
kontekst to dalsza część wspomnień poświęco-
na autobiografii w dwudziestoleciu międzywo-
jennym. Są tam wprawdzie liczne akcenty kry-
tyczne wobec II Rzeczypospolitej, okres między-
wojenny został jednak ukazany zasadniczo w 
pozytywnych barwach – jest pomyślny dla auto-
ra osobiście, jest też okresem rozwoju polskiego 
lotnictwa4. W tym sensie więc wspomnienia Me-
issnera kontynuują jedno z powstałych w okre-
sie międzywojennym ujęć literackich wojny pol-
sko-radzieckiej: jest ona początkiem odrodzonej 
Polski, która dzięki zwycięstwu w 1920 roku mo-
gła samodzielnie (choć z trudnościami) dążyć do 
rozwoju i postępu. Ponadto, w II tomie Meissner 
opisuje własny udział w realizacji filmu Gwiaź-
dzista eskadra5. Kilkakrotnie też, przy charakte-
ryzowaniu rozlicznych kolegów z lotnictwa woj-
skowego II Rzeczypospolitej (a charakterystyki 
te są rozmaite, nie zawsze pozytywne), udział 
w działaniach bojowych 1920 roku jest zawsze 
akcentem pozytywnym i przyczynia się do życz-
liwego przedstawienia danej postraci6

Meissner pozostawił też we wspomnieniach 
przetworzony komentarz z powieści Eskadra, 
odnoszący się do międzywojennego sporu en-
decko-sanacyjnego o sprawstwo zwycięstwa w 
bitwie warszawskiej:

To, co stronnictwa i organizacje klerykalne 
nazywały «Cudem na Wisłą», nie miało żadnych 
cech nadprzyrodzonych. Na ów «cud» złożyły się 
zarówno błędy strategiczne dowództwa Czerwonej 
Armii, jak i pomyślnie przeprowadzony, dość ryzy-
kowny manewr naczelnego dowództwa polskiego7.

W powieści Eskadra odpowiednik tego zda-
nia brzmiał następująco: 

Bohaterski wysiłek armii rzuconej do zwycię-
stwa przez geniusz jej Wodza, niesłusznie zwany 
3 Tamże. Nota bene, jest to i tak znacznie złagodzona 
wersja ustępu z przedwojennej powieści, gdzie w 
odpowiadającym kompozycyjnie miejscu znajduje się 
fraza „haniebny odwrót zdezorganizowanych, pobitych 
oddziałów rozkładającej się sowieckiej potęgi” – 
J. Meissner, Eskadra, s. 96.
4 J. Meissner, Wiatr w podeszwach, passim.
5 Tamże, s. 190-202.
6 Tamże, s. 26, 90, 101, 168, 207.
7 Tenże, Jak dziś pamiętam… s. 306.
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«cudem» przez ignorantów, bohaterski wysiłek ar-
mii – przeważył szalę1. 

We wspomnieniach «Wódz» (Piłsudski) zo-
stał więc zastąpiony przez «naczelne dowódz-
two», a «geniusz» – przez «pomyślnie prze-
prowadzony ryzykowny manewr». Ogólny sens 
jednak pozostał. Przedwojenna Eskadra zawie-
rała kilka fragmentów jednoznacznie apologe-
tycznych pod adresem Piłsudskiego – została 
zresztą napisana przez oficera służby czynnej 
już w okresie sanacyjnym, po zamachu ma-
jowym 1926 r. i była opatrzona rekomendacją 
ówczesnego dowódcy lotnictwa, płk. Ludomiła 
Rayskiego. Wydaje się jednak, że piłsudczy-
kowskie nastawienie Meissnera nie było kwestią 
zależności służbowej, a szczerych przekonań 
politycznych i autentycznego szacunku2.

JAN BRZOZA: LWOWSKIE 
PROLETARIACKIE PRZEDWIOŚNIE 

Jan Brzoza urodził się w 1900 r. we Lwowie 
jako Józef Worobiec lub Wyrobiec, w rodzinie 
robotniczej wywodzącej się z biedoty wiejskiej, 
o mieszanych korzeniach polsko-ukraińskich3. 
Dzieciństwo i młodość spędził we Lwowie, pra-
cował jako robotnik budowlany i cieśla, eksterni-
stycznie uzyskał maturę. Nie ma jakichkolwiek 
dostępnych informacji o jego służbie wojskowej. 
1 Tenże, Eskadra, s. 96.
2 Meissner w 1935 roku był oficerem w garnizonie 
krakowskim – dowódcą eskadry treningowej w 2 Pułku 
Lotniczym i podczas pogrzebu Józefa Piłsudskiego 
szedł w kondukcie przed trumną marszałka, niosąc 
order Virtuti Militari. Zob. J. Meissner, Wiatr w 
podeszwach, s. 305-306. Pisarz był zawsze krytyczny 
wobec obozu endeckiego, a na kartach jego książek, 
także powojennych, da się odnaleźć – jakkolwiek 
eufemistycznie wyrażane – wyrazy sympatii dla szeroko 
rozumianej formacji sanacyjnej. W trzecim tomie 
wspomnień odnosi się krytycznie wobec panującej w 
rządzie londyńskim linii bezwzględnego potępiania 
rządów przedwrześniowych. Jako dyrektor Polskiego 
Radia w Londynie był bezpośrednim podwładnym 
ministra informacji i dokumentacji Stanisława 
Strońskiego – polityka endecji i autora sformułowania 
„cud Wisły”, podkreślał jednak, że „moje sympatie i 
poglądy polityczno-socjalne są wprost przeciwne” – 
J. Meissner, Pióro ze skrzydeł, Kraków 1985, s. 105.
3 Zob. Słownik współczesnych pisarzy polskich, red. 
E. Korzeniewska i in., Warszawa 1963, s. 309-310; 
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik 
biobibliograficzny, red. J. Czachowska i A. Szałagan, t. I, 
Warszawa 1994, s. 320-322.

Debiutował literacko w 1933 r., wygrywając słyn-
ny ogólnopolski konkurs na pamiętnik bezrobot-
nych ogłoszony przez Instytut Gospodarstwa 
Społecznego. Należał do lewicującej grupy lite-
rackiej «Przedmieście», uprawiającej prozę re-
alizmu społecznego4. W latach 1939-1941 prze-
bywał we Lwowie pod okupacją radziecką, był 
członkiem Związku Radzieckich Pisarzy Ukra-
iny. Okupację niemiecką przeżył także we Lwo-
wie, ukrywając się. W 1944 r. zaangażował się 
w działalność Związku Patriotów Polskich we 
Lwowie, a w 1945 r. wyjechał do Katowic. Był 
prezesem Oddziału Związku Literatów Polskich 
w Katowicach w latach 1947-1956 i członkiem 
Komisji Kultury Komitetu Wojewódzkiego Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 
1953-1956. Do końca życia zmagał się z byciem 
postrzeganiem jako «samorodny talent» lub «pi-
sarz-samouk»5. Zmarł w 1971 r. W 1959 r. wydał 
w Wydawnictwie Ministerstwa Obrony Narodo-
wej powieść «Wojenko, wojenko», której osią 
fabuły są losy młodego lwowskiego robotnika w 
latach 1920-19216. 

Bohater, Roman Zwarycz7, mieszka w 
1920 roku w dużym mieście – dopiero z biegiem 
lektury może się zorientować że miastem tym 
jest Lwów. Młody mężczyzna pochodzi z rodzi-
ny robotniczej, jest półsierotą, matka pracuje 
jako służąca, oboje mieszkają w nędznych wa-
runkach. Podejmuje się dorywczych prac, a w 
końcu z braku innych perspektyw, za namową 
kolegów zaciąga się do ułanów. Nie pojawia się 
jednak numer ani nazwa konkretnej jednostki 
(pułku), ani żadne precyzyjniejsze wskazówki 
pozwalające ją zidentyfikować8. Można raczej 
domniemywać że pułk ten ma być literacką re-

4 Zob. Z. Ziętek, Autentyzm rozpoznań społecznych, 
w: Literatura polska 1918-1975, t. 2, red. A. Brodzka, 
S. Żółkiewski, Warszawa 1993, s. 766-767.
5 J. Brzoza, Moje przygody literackie, Katowice 1967, s. 
210-211. Por. P. Kuncewicz, Leksykon polskich pisarzy 
współczesnych, t. I, Warszawa 1995, s. 123.
6 Kolejne wydania powieści: 1969 i 1973, Wydawnictwo 
Śląsk w Katowicach.
7 Nazwisko to jest nazwiskiem panieńskim matki autora. 
Przypadkiem dane bohatera są identyczne jak imię i 
nazwisko polityka ukraińskiego z końca XX w.
8 Książkowy pułk ma czerwone otoki na rogatywkach – 
w istocie amarantowe lub wiśniowe otoki miało kilka 
pułków kawalerii II Rzeczypospolitej w wojnie 1920 r., 
jednak nie miał ich żaden z pułków ułanów, które weszły 
w trakcie wyprawy kijowskiej do Kijowa.
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prezentacją ówczesnej kawalerii Wojska Pol-
skiego w całości. W koszarach Zwarycz poznaje 
towarzyszy broni z różnych warstw społecznych: 
od ziemian i inteligencji po robotników rolnych, 
choć większość ułanów to «paniczyki»:

Studenci politechniki i uniwersytetu lub maturzy-
ści. Mieli oni właściwy sobie sposób bycia, wyraża-
nia się, zachowania, byli jakoś przesadnie grzecz-
ni wobec innych, a równocześnie nieszczerzy1.

Postacie oficerów i podoficerów polskich 
są nakreślone dość grubą kreską, a niektóre są 
wręcz z definicji symboliczno-karykaturalne, na 
przykład brzuchaty wachmistrz noszący nazwi-
sko Bomba-Wiśniewski. Pewne nazwiska ofice-
rów, Bokszczanin i Sołtan, być może są aluzjami 
do autentycznych postaci, lub przynajmniej mają 
uwypuklić przynależność tamtego wojska do ca-
łego dawnego systemu polityczno-społecznego, 
jako zapamiętane nazwiska pułkowników i mini-
strów, członków elit Polski międzywojennej2. 

Służba w kawalerii nie jest trudna ani mę-
cząca, nie jest też jednak budująca moralnie i pa-
triotycznie. Z żołnierzami nie prowadzi się żad-
nej pracy wychowawczej czy oświatowej poza 
gromkimi okrzykami, pustymi frazesami typu 
«Jesteście Wojskiem Najjaśniejszej Rzeczypo-
spolitej!» i śpiewaniem ułańskich piosenek – lejt-
motywem powieści jest tytułowa piosenka «Wo-
jenko wojenko». Wkrótce zaczyna się wyprawa 
kijowska. Bohater nie odczuwa żadnej osobistej 
motywacji do walki z bolszewikami, jednak nie 
poddaje jej sensu w wątpliwość, a trudy fizycz-
ne znosi lepiej niż żołnierze pochodzący z wyż-
szych warstw społecznych. 
1 J. Brzoza, „Wojenko, wojenko”, Warszawa 1959, s. 29.
2 Jan Bokszczanin (1887-1940), oficer armii rosyjskiej, 
następnie Wojska Polskiego, w wojnie 1920 w stopniu 
kapitana dowodził artylerią jednej z brygad piechoty 
WP, 1931 awansowany na pułkownika, zamordowany w 
1940 przez NKWD w Charkowie. Janusz Bokszczanin 
(1894-1973) – oficer armii rosyjskiej, następnie Wojska 
Polskiego. W wojnie 1920 rzeczywiście służył w 
kawalerii, ale w pułkach wielkopolskich formowanych w 
Bydgoszczy (16 i 26 pułk ułanów), we wrześniu 1939 
dowódca 10 pułku strzelców konnych, walczył w obronie 
Lwowa przed wojskami niemieckimi, potem m.in. 
zastępca szefa sztabu i szef sztabu Komendy Głównej 
Armii Krajowej; zmarł w Anglii. Władysław Sołtan (1870-
1943) – wojewoda warszawski 1919-1923 i 1924-1927, 
minister spraw wewnętrznych w rządzie Władysława 
Grabskiego (1923-1924).

Znamiennym przeżyciem dla bohatera jest 
pobyt w Kijowie. Kilka tygodni stacjonowania 
WP w tym mieście jest ukazane generalnie jako 
żołnierska hulanka. Ułani odwiedzają szanta-
ny – lokale z alkoholem i występami tancerek 
oraz szansonistek. Dla bohatera jest to też spo-
sobność przekroczenia barier klasowych – mun-
dur ułana maskuje jego robotnicze pochodzenie, 
może romansować z kobietami z sfer wyższych. 
Owo zacieranie się barier jest też efektem re-
wolucji – dawne polskie rodziny ziemiańskie i 
inteligenckie z Ukrainy teraz są zdeklasowane, 
utraciły majątki i stanowiska, żyją teraz w obliczu 
niepewności przyszłego losu3.

Akcja powieści toczy się po części na teryto-
rium Ukrainy Naddnieprzańskiej, na wschód od 
Zbrucza, w tym w Kijowie. Autor stara się dać 
pewien ogólny zarys ówczesnej sytuacji poli-
tycznej, w istocie jednak jest on dość wiernym 
odzwierciedleniem zasadniczej linii radzieckich i 
komunistycznych schematów interpretacyjnych. 
Pozytywnie ukazany jest lud wiejski Ukrainy 
(«ludzie cisi, spokojni i pracowici»)4, skrajnie 
negatywnie zaś Armia Ukraińskiej Republiki Lu-
dowej, nazywana tu «oddziałami Petlury» lub 
nieprecyzyjnie «kozakami»5. W innym miejscu 
wspomniana jest też «banda atamana Tiutiun-
nyka»6. Obraz Armii URL jest nie tylko negatyw-
ny, ale i szablonowy. «Petlurowcy» to u Brzozy 
w zasadzie wataha zdemoralizowanych zabija-
ków, którzy chełpią się zabijaniem komunistów7. 

Opis wyglądu zewnętrznego armii ukraiń-
skiej jest też oparty na szablonach, będących 
syntezą najbardziej malowniczych i egzotycz-
nych (choć niekoniecznie reprezentatywnych) 
elementów wizerunku ukraińskich formacji woj-

3 Tamże, s. 61-69.
4 Tamże, s. 50.
5 Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w okresie 1918-
1921 ideowo nawiązywała do kozaków zaporoskich, a 
w niektórych okresach słowo „kozak” było oficjalnym 
określeniem szeregowego żołnierza, ale jej żołnierze 
w ogromnej większości nie byli kozakami w sensie 
przynależności do formalnego stanu społecznego 
który funkcjonował w Imperium Rosyjskim do 1917, 
ani nie była wojskiem kozackim w takim sensie, jakim 
były nim specjalne formacje armii rosyjskiej do 1917 r. 
i ich kontynuacje w czasie wojny domowej. Brzoza np. 
błędnie pisze (tamże, s. 57) , że w Armii URL stopień 
wachmistrza nosi nazwę esauł.
6 Tamże, s. 74.
7 Tamże, s. 57-58.
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skowych z czasów Centralnej Rady, Hetmanatu 
i Dyrektoriatu. Brzoza mógł w 1920 roku widzieć 
jakieś oddziały Armii URL we Lwowie, a w okre-
sie międzywojennym mógł mieć dostęp do ukra-
ińskich publikacji z materiałem ilustracyjnym wy-
dawanych w II Rzeczypospolitej, np. «Litopysu 
Czerwonoji Kałyny». Wydaje się jednak, że na-
kreślony w 1959 obraz to raczej dość swobodna, 
stricte «książkowa» wariacja, mająca podkreślić 
awanturniczy koloryt oddziałów ukraińskich: 

Nosili mundury dawnej rosyjskiej kawale-
rii, szerokie szarawary niebieskie lub czerwone 
z lampasami i papachy z żółtymi denkami. Nie 
nosili ostróg, u pasów mieli przymocowane krzy-
we szable, w rękach nahaje. Każdy z nich, na-
wet najmłodszy, starał się zapuścić wąsy, a pod 
czapkami mieli osełedce1.

Pod względem politycznym kwestia ukraiń-
ska jest ukazana jako niejasna. Jeden z żołnie-
rzy «oddziałów Petlury», mówiący, że pochodzi 
z Charkowa, w dialogu z głównym bohaterem 
sam dyskredytuje ideę, za którą walczy:

Ojczyzna, wolność czy niepodległość to nie 
są takie proste słowa. Niby wielkie, a wieloznacz-
ne, nieokreślone. […] My posiadaliśmy w przecią-
gu roku trzy Ukrainy: Skoropadskiego, Machny i 
Petlury, nie mówiąc o innych mniejszych wataż-
kach, nie mówiąc o tym, że bolszewicy też ogło-
szą swoją Ukrainę. Jak tu się połapać, skoro zwo-
lennicy tych Ukrain biją się z sobą niszcząc kraj 
do cna. Ja tam nie mam żadnej pewności, czy 
walczę o tę właściwą Ukrainę.2

W wymiarze faktograficznym Brzoza jest 
dość nieprecyzyjny, na przykład wyolbrzymia 
znaczenie formacji Nestora Machno. Raczej 

1 Tamże, s. 57. W istocie podczas ofensywy wiosenno-
letniej 1920 r. część Armii URL była umundurowana w 
nowoczesne mundury wzoru brytyjskiego z okrągłymi 
czapkami z daszkiem i kurtkami typu frencz. Tak była 
umundurowana 6 Siczowa Dywizja Strzelecka, która 
w maju i czerwcu 1920 stacjonowała w Kijowie i brała 
udział w słynnej defiladzie na Chreszczatyku 9 maja. 
Część oddziałów Armii URL, zwłaszcza te, które odbyły 
wcześniej Pochód Zimowy – miały mundury bardziej 
malownicze, w tym kozackie czapki ze szłykami, 
półkożuszki itp., jednak w Kijowie latem 1920 raczej 
takowych nie widziano.
2 Tamże, s. 59.

ahistorycznie umieszcza też w Kijowie latem 
1920 roku jakichś umundurowanych oficerów 
rosyjskich (obok polskich i ukraińskich)3. Bolsze-
wicka Armia Konna jest natomiast ukazana jako 
groźna, niepowstrzymana, budząca trwogę siła:

Od ust do ust szła wieść o Budionnym. 
Od Donu, Krymu leciała konna armia tratując 
wszystko, co jej stało na drodze. Razem z pio-
senką «Eh, jabłoczko, kuda kotisz sia» leciał 
okrzyk «Budionny idzie!» – okrzyk wzbudzają-
cy paniczny strach. Legenda głosiła, że jeźdźcy 
Budionnego maja szable, którymi można się go-
lić, i tymi szablami rąbią na kawałki.4

Dalej w powieści opisany jest odwrót z Kijo-
wa, a następnie rozkład i demoralizacja Wojska 
Polskiego. Bohater w zamieszaniu trafia do od-
działu walczącego 17 sierpnia 1920 r. pod Zad-
worzem, czyli w starciu nazywanym później «Pol-
skimi Termopilami»5. Zostaje tam ciężko ranny, a 
potem odznaczony Krzyżem Walecznych6. 

Umieszczenie epizodu zadwórzańskiego 
w powieści Brzozy jest dość znamienne, i ma 
ambiwalentny wydźwięk. Zadwórze było jednym 
z najważniejszych miejsc pamięci w II Rzeczy-
pospolitej, a bitwa była wykorzystywana w pań-
stwowotwórczej edukacji patriotycznej. Sam 
termin «Polskie Termopile» rozpowszechnił się 
dzięki opowiadaniu katolickiej pisarki Zofii Kos-
sak-Szczuckiej Pod Zadwórzem, które zostało 
włączone do lektur szkolnych7. A co najważniej-
sze, to matka poległego pod Zadwórzem ochot-
nika dokonała losowania zwłok, które umiesz-
czono w Grobie Nieznanego Żołnierza w War-
szawie. Być może przez dalsze losy Zwarycza 
(«zadwórzanin» zostaje potem komunistą) autor 
chciał podważyć przedwojenną wersję pamięci. 
Z drugiej strony, wprowadził bitwę zadwórzań-
ską do oficjalnego dyskursu PRL. 

Po wyzdrowieniu Roman Zwarycz zostaje 
zrekrutowany do udziału w wyprawie generała 
3 Tamże, s. 60.
4 Tamże, s. 73.
5 17 sierpnia 1920 r. na stacji kolejowej Zadwórze 
oddział ponad 300 ochotników z młodzieży lwowskiej 
stawił czoło przeważającym siłom kawalerii Budionnego 
i został niemal w całości wybity, w tym po finalnej walce 
na bagnety i kolby.
6 Tamże, s. 88-91.
7 M. Urbanowski, op. cit., s. 33-35.
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Żeligowskiego na Wileńszczyznę – akcja ta jest 
ukazana jako brudna afera polityczna, ponadto 
pada sugestia (niejednoznaczna), że dochodziło 
tam do zbrodni na cywilnej ludności litewskiej1. 
Po powrocie do Lwowa bohater dalej służy w 
wojsku jako żołnierz kontraktowy, awansuje na 
wachmistrza i jest uważany za dobrego żołnie-
rza. Komplikuje się mu jednak życie osobiste: 
dziewczyna, w której był zakochany, popełnia sa-
mobójstwo, gdyż jest wykorzystywana seksualnie 
przez pracodawcę2. Roman Zwarycz coraz moc-
niej odczuwa frustrację z powodu nierówności 
społecznych i braku szczęścia osobistego. Przy-
padkowo poznaje ideowego komunistę o imieniu 
Marian – robotnika działającego w Towarzystwie 
Uniwersytetu Robotniczego. Zaczyna za jego za-
chętą chodzić na tajne wykłady i interesować się 
myślą Karola Marksa: «nie wszystko rozumiał, a 
jednak słowa wykładowcy dziwnie trafiały mu do 
przekonania»3 Jednocześnie jednak żandarme-
ria wszczyna śledztwo w sprawie agitacji komu-
nistycznej szerzącej się w koszarach. Zwarycz 
zostaje aresztowany i wydalony karnie z wojska4. 
W cywilu żyje w biedzie, pracuje fizycznie na bu-
dowie, działa w ruchu komunistycznym. Zagrożo-
ny kolejnym aresztowaniem, wyjeżdża na Górny 
Śląsk i bierze udział w III Powstaniu Śląskim. Wal-
ka o Śląsk jest odmalowana jako pierwsza słusz-
1 J. Brzoza, op. cit., s. 105-119, 139-141.
2 Tamże, s. 129-131.
3 Tamże, s. 162.
4 Tamże, s. 170-202.

na, ludowa wojna odrodzonej Polski (czy raczej: 
polskiego ludu, wbrew polityce rządu), kończy się 
jednak gorzko – ostatnia scena powieści ukazuje 
tłum uciekinierów z terenów, które po powstaniu 
pozostały pod rządami niemieckimi5.

W późniejszych wspomnieniach Brzoza od-
notował «Wojenko, wojenko» zdawkowo jako 
«powieść o powstaniu śląskim», i utyskiwał, że nie 
zyskała niemal żadnego oddźwięku krytyków6. 

W istocie powieść ta była próbą nawiązania 
do przedwojennych powieści rozrachunkowych 
o początkach II Rzeczypospolitej – Przedwio-
śnia Żeromskiego i Pokolenia Marka Świdy 
Struga. Niektóre rozwiązania kompozycyjne i 
charakterologiczne przypominają bardzo mocno 
Przedwiośnie. Roman Zwarycz jest proletariac-
ką wersją Cezarego Baryki, czyli symbolicznym 
reprezentantem młodego pokolenia Polaków. 
Towarzysz Marian jest sympatyczniejszym wa-
riantem Antoniego Lulka, czyli apostoła idei ko-
munistycznej. Frontowy towarzysz broni Zwary-
cza, pochodzący z ziemiańskiej rodziny Gwidon 
Drohojowski to echo postaci Hipolita Wielosław-
skiego. Zaś symbolicznym środowiskiem re-
prezentującym kontrasty społeczne i hierarchię 
społeczną, czyli odpowiednikiem wsi Nawłoć z 
Przedwiośnia, jest u Brzozy lwowska kamienica 
czynszowa. Pod względem kompozycji fabuły 
widać też pewne paralele:

5 Tamże, s. 358.
6 J. Brzoza, Moje przygody…, s. 191.

Stefan Żeromski, Przedwiośnie Jan Brzoza, «Wojenko, wojenko»
Cezary Baryka bierze udział w wojnie 1920 r., ma 
towarzysza broni z ziemiańskiej rodziny, ratuje mu 
życie na polu walki

Roman Zwarycz bierze udział w wojnie 1920 r., ma 
towarzysza broni z ziemiańskiej rodziny, zostaje 
ciężko ranny i odznaczony

Baryka przebywa w gościnie w majątku Nawłoć. 
Trójkąt (czworokąt) miłosny, jedna z trzech kobiet 
mających relację z Baryką zostaje otruta 

Trójkąt miłosny: ukochana Zwarycza jest 
jednocześnie utrzymanką mężczyzny z wyższej 
sfery, popełnia samobójstwo

Baryka jest rozdarty między wizją Polski rozwijaną 
tworzący się establishment II Rzeczypospolitej, 
a ideą rewolucji komunistycznej. O umysł i 
światopogląd Baryki rywalizują Szymon Gajowiec 
i Antoni Lulek.

Zwarycz jest rozdarty między perspektywami, które 
mu stwarza służba w wojsku II Rzeczypospolitej 
(kariera zawodowego podoficera, możliwość 
uzyskania matury w uproszczonym trybie) a ideą 
rewolucji komunistycznej. O umysł i światopogląd 
Zwarycza rywalizują Związek Legionistów Polskich 
i Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. 

Otwarty finał: Baryka uczestniczy w robotniczym 
pochodzie na Belweder. Otwarty finał. Zwarycz wraca z Górnego Śląska.
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Brzoza starał się znacznie szerzej rozwi-
nąć wątek militarny niż Żeromski. Jednak ani 
nie stworzył sugestywnego obrazu walki, ani 
nie umiał w atrakcyjny i złożony sposób nakre-
ślić psychologicznych i społecznych charaktery-
styk poszczególnych żołnierzy i całego oddzia-
łu. Prześlizgnął się w też zasadzie po temacie 
okrucieństwa wojny, choć w powieści występuje 
epizod dobijania konia1. Na literackiej słabości 
wojennych partii tekstu prawdopodobnie zacią-
żył brak wojennego doświadczenia autora. Je-
dyną w miarę złożoną i dynamiczną postacią 
jest główny bohater. Pozostali wojskowi, od sze-
regowców do oficerów, to postacie jednowymia-
rowe, będące tylko dosłownymi reprezentantami 
klas społecznych, z których pochodzą. Frag-
menty poświęcone wojnie zdają się być z góry 
podporządkowane założeniu przedstawienia 
wojny 1920 roku jako «pańskiej wojenki». Jeże-
li powieść ma jakiekolwiek atuty literackie, to w 
tym, co było najsilniejszą stroną całej twórczości 
literackiej Brzozy: czerpanie z bezpośrednich 
doświadczeń i obserwacji środowiskowych2. Tu: 
przede wszystkim w opisie realiów życia (cywil-
nego) na dnie hierarchii społecznej we Lwowie, 
oraz w opisie psychiki i aspiracji życiowych mło-
dego człowieka z klasy robotniczej. 

*  *  *

Czy wymienione utwory Iwaszkiewicza, Me-
issnera i Brzozy łączy cokolwiek poza «taktyką 
eufemizmów, przemilczeń lub zniekształceń» i 
jaki cel autorzy starali się osiągnąć tą taktyką? 
Jest kilka dość znamiennych podobieństwa 
w stylistyce i kompozycji. Po pierwsze, sło-
wem-kluczem jest «wojenka», a więc wojna w 
zdrobnieniu. U Brzozy tytuł całej powieści od-
wołuje się bezpośrednio do piosenki «Wojenko, 
wojenko» – do prostej i w istocie fatalistycznej 
piosenki, mówiącej o tragicznym losie żołnierza, 
powstałej najprawdopodobniej w Legionach Pol-
skich między 1914 a 1917 rokiem3. U Meissnera 
tytuł części tomu «Jak to na wojence ładnie» to 
1 J. Brzoza, „Wojenko…”, s. 78-79.
2 D. Knysz-Rudzka, Brzoza Jan, w: Literatura polska. 
Przewodnik encyklopedyczny, t. I, red. J. Krzyżanowski, 
C, Hernas, t. I, Warszawa 1991, s. 114.
3 Wojenko, wojenko https://www.spiewnikniepodleglosci.
pl/wojenko-wojenko/ [dostęp: 30.09.2021]

fraza z innej popularnej, powstałej w XIX wie-
ku piosenki wojskowej, o ironiczno-gorzkim wy-
dźwięku:

Jak to na wojence ładnie / 
Kiedy ułan z konia spadnie /
Koledzy go nie żałują / 
Jeszcze końmi potratują.
Rotmistrz z listy go wymaże / 
Wachmistrz trumnę zrobić każe /4

W Sławie i chwale Iwaszkiewicza ta ostat-
nia piosenka pojawia się także, choć incyden-
talnie, jako «piosenka z III Korpusu»5. Użycie 
słowa wojenka to zapewne przede wszystkim 
po prostu chwyt stylistyczny, nawiązanie do po-
wszechnie znanych i kojarzonych z «ułańską» 
wojna 1920 roku piosenek. 

Być może jednak chodzi także o zaznacze-
nie pewnego dystansu oraz kontrastu z później-
szymi wydarzeniami: w 1920 była wojenka, w 
latach 1939-1945 wojna. Meissner spędził więk-
szą część czasu II wojnę światowej w Wielkiej 
Brytanii, jednak brał udział w walkach we wrze-
śniu 1939, a potem pod okupacją w kraju prze-
bywała jego matka i synowie, matka zmarła z 
wycieńczenia podczas Powstania Warszawskie-
go. W utworach Meissnera o II wojnie przewija 
się nuta tragiczna, zwłaszcza gdy chodzi o los 
polskiej ludności cywilnej. Brzoza przeżył woj-
nę we Lwowie i pozostawił wspomnienia kosz-
maru okupacji niemieckiej, w tym obraz zagła-
dy Żydów6. Także dla Iwaszkiewicza, który był 
świadkiem zniszczenia Warszawy w 1944 roku, 
to właśnie lata 1939-1945 były najbardziej apo-
kaliptyczne w ogólnie tragicznej I połowie XX w7. 
Po 1945 roku wojna 1920 roku dla wielu pisarzy 
była już «zaprzeszła».

Drugą analogią jest zestawienie wojny 
1920 roku z III Powstaniem Śląskim. We wspo-
mnieniach Meissnera zaraz po części o wojnie 
polsko-bolszewickiej następuje część poświęco-
na wspomnieniom z walk o Śląsk, co naturalnie 
wynika z biografii autora. Starcia z niemieckimi 
4 Jak to na wojence, Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki, 
https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Jak_to_na_wojence 
[dostęp: 30.09.2021]
5 J. Iwaszkiewicz, Sława i chwała, t. I, s. 204.
6 J. Brzoza, Moje przygody…, s. 105-136.
7 M. Radziwon, op. cit., s. 336.
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bojówkami poprzedzające plebiscyt, akcja dy-
wersyjna i walki powstańcze opisane są w to-
nie podobnym jak wojna polsko-bolszewicka – z 
wydźwiękiem awanturniczo-przygodowym. Po-
jawiają się także akcenty desakralizacyjne – np. 
informacja o niezdyscyplinowaniu oddziałów 
powstańczych, czy o zażywaniu narkotyków już 
po zakończeniu walk. W warstwie komentarza 
polityczno-historycznego jednak walka o Górny 
Śląsk ukazana jest jednoznacznie afirmatywnie, 
bez cienia wątpliwości, którymi autor opatrzył 
wojnę z Rosją Radziecką1. U Brzozy III Powsta-
nie Śląskie jest zdecydowanie wojną słuszną – 
wyzwoleńczą w wymiarze narodowym i społecz-
nym, przeciwstawianą niesłusznej z 1920 roku2. 

W Sławie i chwale III Powstanie Śląskie wy-
stępuje tylko w narracji pośrednio – do walki tam 
wyrusza ochotniczo młody Jan Wiewiórski, syn 
lokaja w pałacu książąt Bilińskich i robotnik w fa-
bryce. Fikcyjna rodzina Bilińskich to najwyższa 
arystokracja, skoligacona z europejskimi doma-
mi panującymi, literacki odpowiednik Radziwił-
łów lub Potockich. Wiewiórscy zaś to rodzina 
reprezentująca w utworze klasę robotniczą, Jan 
zostanie w dalszych etapach życia komunistą. 
Dwustronicowa migawka, jaką jest rozmowa o 
Śląsku księżnej z synem lokaja w mistrzowski 
sposób pokazuje dystans klasowy, fałszywość 
lub przynajmniej problematyczność retoryki 
jedności narodowej, ale i pewną mądrość ge-
opolityczno-historiozoficzną3. Księżna, która re-
prezentuje klasę społeczną nieuchronnie scho-
dzącą ze sceny historii (i ma tego świadomość), 

1 J. Meissner, Jak dziś pamiętam, s. 321-380.
2 J. Brzoza, „Wojenko…”, s. 257-358.
3 J. Iwaszkiewicz, Sława i chwała, t. I. s. 319.

pochwalająca walkę przeciw Niemcom, potwier-
dza tu swe wcześniejsze stanowisko, iż Niem-
cy są większym niebezpieczeństwem dla Polski 
niż Rosja4. Wydaje się to wpisywać zarówno w 
ogólną wymowę Sławy i chwały, jak i w jakiejś 
mierze odzwierciedlać postawę Iwaszkiewicza 
wobec rzeczywistości geopolitycznej XX wieku.

Wnioski dotyczące obrazu wojny 1920 r. 
w polskiej literaturze krajowej okresu PRL mu-
szą być na razie ostrożne. Analizie poddano tu 
twórczość tylko trzech autorów, a niewątpliwie 
wątki, epizody i odniesienia związane z tamtym 
konfliktem znajdują się także w wielu innych 
utworach innych twórców. «Eufemizmy, prze-
milczenia i zniekształcenia» wynikały z wielo-
płaszczyznowego oddziaływania systemu poli-
tycznego na twórców: pisarze podlegali nie tylko 
bezpośredniej presji cenzury. Wydawnictwa i 
redakcje czasopism same były zobowiązane do 
komunikowania literatom decyzji cenzorskich, 
przedstawiając je jako własne ingerencje redak-
cyjne5. Wytwarzało to u twórców mechanizm 
autocenzury. Temat obrazu wojny 1920 r. w li-
teraturze PRL, podobnie jak innych zagadnień 
związanych z historią stosunków polsko-rosyj-
skich, polsko-ukraińskich, polsko-białoruskich 
i polsko-litewskich zasługuje na pogłębione i 
wieloaspektowe badania, łączące płaszczyznę 
badań historycznoliterackich, badań nad życiem 
kulturalnym PRL, nad mechanizmami cenzury 
i polityki kulturalnej państwa, a także nad sze-
roko pojmowanymi zagadnieniami pamięci i jej 
odtwarzania.

4 Tamże, s. 255-257.
5 M. Radziwon, op. cit., s. 356.
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Зміцненню правової бази у сфері захи-
сту культурних цінностей після завершення 
Другої світової війни сприяла кодифікація 
міжнародного гуманітарного права, здійснена 
за ініціативи ЮНЕСКО у 1954 р. Цьому також 
сприяли: «Конвенція і Протокол про охорону 
культурних цінностей у випад ку збройних кон-
фліктів» 1954 p.1; «Конвенція про заходи, на-
правлені на заборону й попередження неза-
конного ввезення, вивезення й пе редачу пра-
ва власності на культурні цінності 1970 р.»2; 
«Конвенція про охорону всесвітньої культур-
ної і природної спадщини» 1972 p.3

Радою Європи була прийнята низка осно-
воположних документів культурного спряму-

1 Гаагская конвенция 1954 года о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта. М.: 
Юриздат, 1957. 44 с.
2 Конвенція про заходи, направлені на заборо-
ну й попередження незаконного ввезення, виве-
зення й пе¬редачу права власності на культурні 
цінності 1970 р.». URL: http://portal.unesco.org/en/
ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html
3 Конвенція про охорону всесвітньої культурної і 
природної спадщини URL: https://whc.unesco.org/en/
conventiontext/

вання, які слугують успішному поступу об’єд-
наної Європи. Так, у 1954 р. було прийнято 
«Європейську культурну конвенцію», в якій 
проголошена необхідність «приймати належ-
ні заходи для захисту культурної спадщини 
Європи, забезпечувати належний доступ до 
об’єктів культури і мистецтва»4. 

1970-ті роки були пронизані дискусіями 
щодо необхідності спільної культурної полі-
тики ЄС. Важливим у цьому зв’язку є дотри-
мання міждержавних домовленостей без по-
рушення норм національного законодавства. 
Пізніше були підписані «Конвенція про охоро-
ну архітектурної спадщини Європи» (1985 р.)5 
та «Європейська конвенція про охорону архе-
ологічної спадщини» (1992 р.)6.

Зазначимо, що на конференції в Гаа-
зі 26 березня 1999 р. було прийнято Другий 
4 European Cultural Convention No. 018 Paris 19/12/1954 
URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-
list?module=treaty-detail&treatynum=018
5 Конвенція про охорону архітектурної спадщи-
ни Європи URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/994_226#Text
6 Європейська конвенція про охорону археологіч-
ної спадщини URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/994_150#Text.
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протокол до Гаазької конвенції 1954 p., який 
передбачав можливість кримінально-право-
вої відповідальності за знищення культурних 
об’єктів. Також були доопрацьовані положення 
щодо здійснення попередніх заходів з охоро-
ни культурних цінностей у мирний час. Як за-
значається в документі, договірні сторони зо-
бов’язуються забороняти, попереджати і, якщо 
необхідно, припиняти будь-які акти крадіжок 
чи грабежу, незаконного привласнення куль-
турних цінностей у будь-якій формі, реквізиції 
культурних цінностей, а також будь-які акти 
вандалізму щодо зазначених цінностей (ст.4)1. 

Наприкінці XX ст. культурна політика Єв-
росоюзу була закріплена в Договорах ЄС 
1992 і 1997 рр. «Конвенцію про охорону під-
водної культурної спадщини» було підписано 
у 2001 р.2 У жовтні 2005 р. ЮНЕСКО прийня-
ла «Конвенцію про охорону та заохочення 
розмаїття форм культурного самовиражен-
ня»3. Велика увага приділяється питанням 
збереження культурної спадщини, підтримки 
локальної культурної активності, а також об-
мінів між регіонами і країнами. 2008 рік Брюс-
селем було проголошено роком міжкультур-
ного діалогу, що мало допомогти прийняттю 
глобальних для європейської культури викли-
ків і сприяти збереженню європейської куль-
турної спадщини4.

Показово, що озираючись в минуле, ідео-
лог об’єднаної Європи Жан Монне стверджу-
вав, що європейську інтеграцію потрібно було 
починати не з вугілля і сталі, а з культури! 

Згідно практики та сучасних підходів ві-
домо, що закони і конвенції, присвячені куль-
1 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 
URL: https://www.legal-tools.org/doc/7d8622/pdf/
2 Конвенція про охорону підводної культурної спад-
щини (2001) URL: http://www.unesco.org/culture/laws/
underwater/html_eng/.
3 Конвенція ЮНЕСКО 2005 року, як інструмент діало-
гу для культурного розмаїття, охорони та заохочен-
ня форм культурного самовираження. URL: https://
uccs.org.ua/novyny/konventsiia-iunesko-2005-roku-iak-
instrument-dialohu-dlia-kulturnoho-rozmaittia-okhorony-
ta-zaokhochennia-form-kulturnoho-samovyrazhennia/
10 Highlights of the European year of intercultural 
dialogue 2008 URL: https://op.europa.eu/en/publication-
detai l / - /publ icat ion/3e89f8d6-6ac9-4f33-b00a-
89cfc5fcec85
4 Highlights of the European year of intercultural dialogue 
2008 URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/3e89f8d6-6ac9-4f33-b00a-89cfc5fcec85

турному спадку, не мають зворотної сили. Та-
ким чином, повернення культурних цінностей 
можливі лише щодо подій останніх 50-70 ро-
ків. Відтак про те, що було вивезено з усього 
світу і ввезено в Європу під час колоніального 
періоду, політики не бажали згадувати, оскіль-
ки прийшлося б заторкнути занадто значний 
пласт світової історії5.

Провідні держави Європейського союзу 
дбають про захист і примноження культурної 
спадщини. Так, німецька культурна політика 
націлена на відображення реалістичної кар-
тини життя в сучасній ФРН, заохочення куль-
турного діалогу та запобігання конфліктам. 
Починаючи з 2002 р., функціонує спеціальна 
програма «Європейсько-ісламський діалог», 
яка була створена для просування обмінів та 
зустрічей, покликаних сприяти кращому поро-
зумінню між Заходом та ісламським світом.

Політику Франції у даній царині характе-
ризує активна діяльність державної влади. 
Конституція країни розглядає культуру як 
ключовий чинник розвитку особистості та під-
вищення якості життя. Уряд бореться за збе-
реження культурної спадщини та одночасно 
підтримує художню творчість.

У Польщі найбільшою популярністю ко-
ристується концепція патронажу держави 
над культурою та партнерства між державою 
і активними структурами громадянського су-
спільства цієї спрямованості. Політика мініс-
терства культури була сфокусована на мож-
ливості співфінансування польської культури 
із ресурсів ЄС, особливо із Структурних фон-
дів. Варшава відчутно збільшила витрати на 
культуру, особливо у частині, що стосується 
культурної спадщини.

У квітні 2017 року Європейський пар-
ламент прийняв рішення щодо оголошення 
2018 року Європейським роком культурної 
спадщини. Ця програма і її культурні проекти 
та ініціативи отримали річний бюджет у роз-
мірі 8 млн євро. «Метою європейського року 
культурної спадщини стало залучення біль-
шості громадян до відкриття та взаємодії з 

5 Сазонова К. Долгая дорога домой: возвращение 
культурных ценностей бывших колоний как важный 
политический тренд. Международная жизнь. 2020. 
№10. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/2411.
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культурною спадщиною Європи і посилення у 
національних соціумів почуття приналежності 
до спільного європейського простору», – за-
значено у документі Європарламенту1. Роз-
маїття, спільна історія та багата культура 
створюють Європу сьогодення. 

Протягом року по всьому континенту 
були проведені тисячі заходів. Вони на міс-
цевому, регіональному, національному та єв-
ропейському рівнях ознайомили європейців 
з багатоманітною культурною спадщиною. 
«Єдність у різноманітті» – ця програмна кон-
цепція культури є наріжним каменем Пакту 
Реріха і майбутнього співіснування народів. 
Для України ця головна ідея Пакту має над-
звичайно важливе значення сьогодні, коли 
нехтуються права держав і народів, їх не-
повторна культурна спадщина. «Ми хочемо 
повернути культурну спадщину в суспільну 
свідомість. Це має зберегти повагу, яку вона 
заслуговує, і зміцнити нашу ідентичність. 
Водночас ми можемо знову розкрити те, що 
робить нас європейцями», наголосив румун-
ський депутат Європарламенту Мірча Діако-
ну. Вельми важливим є і економічний потен-
ціал культурної спадщини: «Дослідження в 
цій галузі показали, що інвестиції розміром в 
один євро приносять більше 20 євро»2. 

За багатовікову історію кожної країни було 
створено і збережно велику кількість творів 
мистецтва, предметів, пов’язаних з найважли-
вішими історичними подіями як в національно-
му, так і в ширшому світовому вимірі. Ці пред-
мети є об’єктом природного інтересу збоку як 
вітчизняних, так і зарубіжних колекціонерів, які 

1 Рішення (Євросоюз) 2017/864 Європейського 
Парламенту та Ради від 17 травня 2017 року про 
європейський рік культурної спадщини (2018 рік). 
Decision (EU) 2017/864 of the European Parliament 
and of the Council of 17 May 2017 on a European 
Year of Cultural Heritage (2018) OJ L 131, 20.5.2017, 
p. 1–9. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:32017D0864).
2 Spezial Eurobarometr 2017: Umfrage. Kulturelles Erbe. 
(Mit Länder-Datenblättern). Spezial Eurobarometr 466. 
Bericht Kulturerbe. Befragung September-Oktober 2017. 
Veröffentlichung Dezember 2017. Umfrage von der 
Europäischen Kommission, Generaldirektion Bildung, 
Jugend, Sport und Kultur in Auftrag gegeben und von 
der Generaldirektion Kommunikation koordiniert. Spezial 
Eurobarometer 466 – Welle EB88.1 – TNS opinion & 
social 129. S.5, 66.

готові заплатити великі кошти за заволодіння 
культурними цінностями відомих майстрів3. 

Головним критерієм віднесення тих чи 
тих предметів до культурних цінностей є на-
явність у предмета національного або регіо-
нального історичного, художнього або нау-
кового значення. Важливим критерієм також 
є давність створення предмету у часовому 
відношенні, чим визначається їх рідкість або 
історичний і науковий інтерес до них.

Проблема захисту та збереження куль-
турних цінностей набуває на початку XXI ст. 
нових вимірів. Це безпосередньо пов’язано 
з низкою гучних пограбувань, нелегальною 
торгівлею, поверненням цінних творів мисте-
цтва, пошук яких зайняв більше, ніж півсто-
ліття. Не рідкими є випадки підроблювання 
творів знаменитих художників і ця проблема 
має міжнародний характер. 

Більшість країн розглядають культурну 
спадщину та її збереження як один з найваж-
ливіших напрямів культурної політики. Важ-
ливою проблемою, яку намагаються вирішити 
країни ЄС – це проблема повернення колоні-
альної культурної спадщини.

Здавалося, що з плином часу, зміною де-
сятиліть і поколінь, входженням в нову істо-
ричну епоху проблеми, пов’язані з політикою 
націонал-соціалізму і її наслідками втратять 
свою актуальність і поступово припинять хви-
лювати людство. Однак досить актуальними 
залишаються питання повернення культурної 
спадщини, вивезеної під час та після Другої 
світової війни. У кінцевому контексті пробле-
ма поліпшення захисту культурних цінностей 
України тієї історичної доби важлива і на су-
часному етапі. Врахування європейського 
досвіду, зокрема ФРН, є затребуваним. Нині 
вкрай важливо, належно зберігати і запобіга-
ти вивезенню за кордон культурних цінностей 
і тим самим захистити національну і європей-
ську культурну спадщину. 

Варто підкреслити, що протягом двох 
останніх десятиліть з’явилася низка нових 
3 Русанов Г. А. Контрабанда культурных ценностей 
(уголовно-правовое, криминологическое и сравни-
тельно-правовое исследование) Специальность 
12.00.08. – уголовное право и криминология; уголов-
но-исполнительное правоАвтореферат дис на соиск. 
уч. степени канд. юр. наук. М., 2009. 22 с.
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публікацій, присвячених нацистським погра-
буванням творів мистецтва, в яких висвітлю-
ються культурний та політичний контексти 
наслідків війни у період після 1945 р. Це ро-
боти таких дослідників, як Костянтин Акінша і 
Григорій Козлов1, Віктор Акуленко2, Марк Бо-
гуславський3, Ульріке Гартунг4, Патріція Кен-
неді Грімстед5 та інших.

Значний внесок у дослідження проблеми 
історії втрат та пошуків національних культур-
них цінностей зробив Олександр Федорук6. 
Український дослідник Сергій Кот збагатив 
історичну науку змістовними працями, які 
дозволяють не лише в теоретичній, але і в 
практичній площині знайти шляхи розв’язан-
ня низки проблем, що обтяжують двосторонні 
культурні зв’язки7. 

Видання французької дослідниці Бенедікт 
Савуа, яка працює в Берліні і відома далеко 
за межами Франції та Німеччини, містить її 
ексклюзивні лекційні матеріали «Історія куль-
тури та історія мистецької спадщини Європи 
між XVIII i XX ст.». Б. Савуа закликає всіх ді-
яти задля майбутнього культурної спадщини 
1 Konstantin Akinscha, Grigori Koslow Beutekunst. Auf 
Schatzsuche in russischen Geheimdepots. Deutscher 
Taschenbuchverlag GmbH&Co KG, München, 1995. 
337 S.
2 Акуленко В. І. Конвенція про захист культурних цін-
ностей у випадку збройного конфлікту 1954 p.: акту-
альні питання імплементації й застосування//Науко-
вий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: 
Економіка і право. 2010. Вип.9. С. 126-138.
3 Богуславский М.М. Культурные ценности в между-
народном обороте: правовые аспекты: монография. 
М.: Норма: ИНФРА М, 2012. 416 с.
4 Ulrike Hartung. Verschleppt und verschollen: 
Eine Dokumentation deutscher, sowjetischer und 
amerikanischer Akten zum NS-Kunstraub in der 
Sowjetunion (1941-1948). Bremen: Edition Temmen, 
2000. S. 37-38.
5 Grimsted P. Kennedy Art and Icons Lost in East Prussia 
The Fate of German Seizures from Kyiv Museums. 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. N.F. Band 61. 
2013. Heft 1.
6 Федорук О.К. Перетин знаку: Вибрані мистецтвоз-
навчі статті: У 3 кн. / Інститут проблем сучасного мис-
тецтва Академії мистецтв України. Київ: Видавничий 
дім АС, 2006. Кн.1: Історія та теорія мистецтва. По-
статі. Народна творчість. 260 с.
7 Кот C. І. Українсько-німецькі відносини щодо по-
вернення та реституції культурних цінностей (1991-
2012 pp.) Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки 
і знахідки. K.: Інститут історії України НАН України, 
2012. № 21. С. 163-180.

всіх континентів і проектувати ще не існуючі 
до нині нові вільні форми партнерства з ура-
хуванням реалій різних регіонів. Дослідниця 
закликала до раціональної реституції куль-
турних цінностей, враховуючи інтереси наро-
дів, які мають слугувати успішному збережен-
ню об’єктів8.

Однак значимим постає й інший бік спра-
ви. Нині чимало директорів музеїв переконані 
у тому, що варто відкривати свої запасники і 
колекції та систематично перевіряти їх на на-
явність награбованого нацистами. Адже на-
слідки злочинної нацистської політики неод-
мінно повинні бути подолані. Велику роботу 
у цьому напрямі було здійснено німецькими 
спеціалістами. Державні музеї, архіви та біблі-
отеки з метою сприяння пошуку конфіскованих 
нацистами творів мистецтва підготували низ-
ку інформаційних матеріалів, які дозволяють 
знайти докази автентичності та перевірити 
право власності за період з 1933 до 1945 рр. 

Досвід Федеративної Республіки Ні-
меччина у розв’язанні цієї важливої задачі 
ідентифікації та повернення награбовано-
го націонал-соціалістами майна, культурних 
цінностей є неоціненним. Так, у 1998 р. ФРН 
заснувала Координаційне бюро з проблем 
втрачених культурних цінностей (нині Німець-
кий центр втрачених культурних цінностей) у 
м. Магдебург. Центр бере участь у розшуку 
зниклих творів мистецтва та створенні банку 
даних про культурні цінності. Він є головним 
національним і міжнародним партнером з пи-
тань неправомірного вилучення культурних 
цінностей у Німеччині у XX ст. та надає фі-
нансову підтримку для проведення проектів. 
Центр документує втрати культурних ціннос-
тей, розміщує заявки щодо пошуку і повідом-
лення про знахідки в своїй базі даних «Lost 
Art» з вільним доступом.

Завдяки створенню та діяльності Німець-
кого центру втрачених культурних цінностей 
наукові дослідження у цій площині якісно 
зросли. У 2017 р. Центр підтримав укладання 
22 угод з музеями, бібліотеками, науковими 
інституціями і архівами. Президія центру вра-

8 Benedicte Savoy. Die Provenienc der Kultur. Von der 
Trauer des Verlusts zum universalen Menschheitserbe. 
Matthes & Seitz, Berlin, 2018. S.71.
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хувала відповідні рекомендації наглядової 
ради щодо сприяння і у 2017 р. виділила для 
децентралізованого пошуку культурних цін-
ностей, вилучених в умовах переслідування 
націонал-соціалістами, 2 млн. 15 тис. євро. 
Це має слугувати прикладом для інших сфер, 
таких як університетські колекції, технічні му-
зеї і державні бібліотеки1. 

У такому контексті не можна не згадати 
про нові виклики сучасної доби та захист куль-
турної спадщини України. Для нашої держави 
таке становище значно актуалізує вивчення 
широкої міжнародної практики, певного дос-
віду окремих країн у цій сфері.

Важливою проблемою стало повернен-
ня української колекції «скіфського золота», 
яка виставлялась у музеї Алларда Пірсона 
у 2014 р. у Амстердамі. 565 експонатів були 
привезені з музейних фондів Криму, Києва та 
Одеси. Після закінчення виставки музей по-
винен був їх повернути Україні, однак через 
анексію Криму гостро постало питання – кому 
саме повертати ці музейні цінності. У цьо-
му зв’язку актуалізувалася давня проблема 
відсутності в Україні загального реєстру му-
зейних об’єктів, що суттєво ускладнює цю та 
задачу виявлення всіх цінностей, які залиши-
лися на окупованій території2.

Наведемо коротко перебіг подій. Напри-
кінці 2016 р. Суд виніс рішення про необхід-
ність повернення Україні «скіфського золо-
та». Експонати музеїв Киє ва та Одеси, всу-
переч юридичним та іншим складнощам були 
поверну ті до музейних фондів. А от із «золо-
том» справа затягнулася, судові засідання 
тривали п’ять років. І лише 26 жовтня 2021 р. 
було прийнято рішення про повернення Укра-
1 Кудряченко А.І., Солошенко В.В. Німеччина і Австрія 
повоєнних десятиліть та захист ними національ-
них культурних цінностей // Człowiek, etnos, naród w 
historii świata – procesy państwotwórcze na obszarze 
europejskim (od starożytności po współczesność). 
Monografia zbiorowa przygotowana z okazji 30-lecia 
działalności Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu 
Warszawskiego / red. Ihor Sribniak. Warszawa-Paryż, 
2020. S.70-81.
2 Солошенко В.В. Повернення і реституція куль-
турних цінностей як запорука позитивного іміджу 
України. Імідж і репутація. Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції 20 березня 2019 р. 
Київський національний університет культури і мис-
тецтв. Київ, 2019. С. 50-57.

їні «золота скіфів». Раніше в міжнародному 
праві не було подібного прецеденту. Одна 
справа розглядатиметься ще в апеляційному 
суді. Згідно з новим рішенням суду, експонати 
виставки з кримських музеїв передадуть на 
тимчасове зберігання («до стабілізації ситу-
ації в Криму») Національному музею історії 
України (Київ). У документі наголошується, 
що не так важливо, кому належать експона-
ти виставки, кримським музеям чи музеям у 
Києві. Головний принцип – не право власно-
сті, а фактом є те, що експонати є частиною 
культурної спадщини України, оскільки остан-
ня існує як незалежна держава з 1991 року. 
Йдеться про експонати для виставки (цінні 
артефакти), деякі з них датовані I–V століття-
ми до нашої ери, їх збирали у фондах п’яти 
найбільших музеїв та заповідників України. 
Перед тим як експонати перемістилися до 
Амстердаму, вони понад півроку виставляли-
ся у Рейнському земельному музеї (Бонн) в 
Німеччині, виставка привертала великий інте-
рес: у Бонні її відвідали понад 50 тисяч осіб. 
Після закриття виставки в Амстердамі до Ки-
єва повернулися лише експонати з київського 
Музею історичних коштовностей України. 

Відтак предметом суперечки стали ті 
предмети, які взяли для показу з кримських 
музеїв. «Кому б Крим не належав, речі повин-
ні бути там, де вони завжди зберігалися, – у 
кримських музеях», – заявляв у травні 2015 р. 
Андрій Мальгін, директор Центрального му-
зею Тавриди. Він стверджував, що їх необхід-
но повернути туди, де їх було взято, а стосов-
но Криму застосовується прямо протилежна 
логіка, предмети, знайдені у Криму, віддають-
ся до Києва3.

Варто також згадати про той факт, що 
Україна свого часу не приєдналася до другого 
протоколу Гаазької конвенції від 1954 р. про 
захист культурних цінностей у випадку зброй-
ного конфлікту, а це доволі уразливо й нині 
спрацювало не на користь іміджу нашої дер-
жави. Отже, важливим і вкрай необхідним є 
приєднання України до основних міжнародних 
3 Вагнер А. Первый прецедент. Золото скифов вернет-
ся в Крым после «деоккупации» 27 октября 2021 URL: 
https://www.svoboda.org/a/pervyy-pretsedent-zoloto-skifov-
vernetsya-v-krym-posle-deokkupatsii/31531808.html.
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конвенцій, угод, протоколів із метою захисту і 
збереження національної культурної спадщи-
ни. Таке становище сприятиме Києву, щоб у 
колі європейських країн на паритетних заса-
дах, вирішувати питання повернення й рести-
туції культурних цінностей.

Також не варто забувати про те, що тор-
гівля викраденими культурними цінностями є 
одним із найважливіших джерел прибутку, які 
використовуються терористичними організа-
ціями. Нелегальна торгівля культурними цін-
ностями займає третє місце у світі в міжна-
родному організованому кримінальному обігу 
після торгівлі зброєю та наркотиками. Неле-
гальне вивезення культурних цінностей нано-
сить значної шкоди культурній ідентичності та 
загалом країні походження цінностей.

Протягом останнього десятиліття ми спо-
стерігаємо зростаючу тенденцію незаконного 
обігу культурних об’єктів із регіонів, які зазна-
ли збройного конфлікту. Чорний ринок тор-
гівлі творами мистецтва, як і ринок підробле-
них товарів, стає доволі прибутковим. Цьому 
значною мірою сприяє відкриття кордонів, по-
ліпшення транспортних систем та політична 
нестабільність окремих країн.

Велика робота щодо повернення цінних 
творів мистецтва здійснювалася і продовжує 
здійснюватися прикордонними службами й 
міжнародною організацією кримінальної полі-
ції INTERPOL.

Потужним знаряддям у боротьбі проти 
вище зазначених явищ і показовим у цьому 
зв’язку є досвід роботи Міжнародної музейної 
ради (ІСОМ)1. На додаток до інформації, що 
міститься в базі даних ЮНЕСКО, Міжнарод-
на музейна рада за підтримки Державного 
департаменту США опублікувала Червоний 
список кризових та конфліктних регіонів сві-
ту, культурні цінності яких знаходяться під 
великою загрозою. Нині до Червоного списку 
включені особливо небезпечні континенти, 
регіони або держави. Україна не занесена до 
цього списку. Ця інформація також розміще-
на в базі даних INTERPOL. Робляться раці-

1 ICOM RedLists. URL: http://www.kulturgutschutz-
deutsch land.de/DE/Al lesZumKul turgutschutz /
Rechtsgrundlagen/ NichtstaatlicheRegelungen/ICOM 
RedLists/ICOM.html?nn=9865304.

ональні кроки щодо з’ясування походження 
культурної спадщини.

Політико-правовою базою, підґрунтям у 
справі реституції творів мистецтва та куль-
турних цінностей для багатьох країн стали 
напрацювання Міжнародної Вашингтонської 
конференції з питань майна періоду Голо-
косту (грудень 1998 p.). Міжнародною уго-
дою було передбачено, що музеї держав-під-
писантів, покликані перевірити свої фонди 
на предмет їх походження та визначити, чи 
містять вони культурні об’єкти, які були не-
законно відчужені за часів панування націо-
нал-соціалістів2. Виходячи з цього, проблема 
викрадення й реституції творів мистецтва от-
римала нові виміри й набула ще більшої акту-
альності не лише в історичному, але й у більш 
ширшому контексті. Важливу роль у цьому 
складному і тривалому процесі було відведе-
но музеям, арт-дилерам, юристам і, звичай-
но, не в останню чергу, колишнім власникам 
або їх нащадкам. Відкриття кордонів разом 
із відкриттям архівів і неопрацьованих доку-
ментів уможливлювали нові пошуки: опрацю-
вання, перевірки та перечитування вихідних 
даних, піддавання сумнівам усталених тлу-
мачень подій минулого. ФРН, таким чином, 
заново повернулася до перегляду ставлення 
до спадку проблем, який залишився від «Тре-
тього рейху».

Завдяки Вашингтонським принципам уся 
проблематика викраденого мистецтва й рес-
титуції стала важливим чинником, який додав 
нових імпульсів арт-ринку. Не варто забувати 
про великі акції знищення та руйнування му-
зеїв, бібліотечних і архівних зібрань України, 
які проводилися німецькими айнзатцгрупа-
ми. Викрадені колекції наприкінці війни були 
разом із німецькими вивезеними зібраннями 
розподілені між окупаційними зонами. У цьо-
му зв’язку виникає низка питань – якою була 
доля цих культурних цінностей під час війни 
та після її закінчення? Хто їх привласнив і де 
нині шукати їхні сліди?

У свою чергу, експерт із Міністерства 
культури Польщі Каріна Шабовська зазначи-
2 Washington Conference Principles on Nazi Confiscated 
Art. Diplomacy in Action U.S. Department of State. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.
state.gov/p/eur/rt/hlcst/ 122038.htm.
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ла, що ринок мистецтв всесвітньо широкий, 
якщо картина була викрадена нацистами або 
радянською владою в період 1939-1945 pp., 
вона може неочікувано з’явитися на одному 
з аукціонів Лондона або Нью-Йорка. Пані Ша-
бовська навела показовий приклад про те, 
що донині від 10000 до 15000 картин із дово-
єнних зібрань Польщі вважаються безслідно 
зниклими.

Відомо, що під час Другої світової війни 
нацистами з окупованих територій було виве-
зено велику кількість творів мистецтва світо-
вого значення. Однак, варто підкреслити, що 
недотримання умов перевезення і зберігання 
давалися взнаки – вологість, зберігання в під-
вальних приміщеннях, бункерах, шахтах та 
інших непридатних для картин місцях частко-
во або навіть повністю руйнували старовинні 
полотна. Як результат – реставраторам дово-
дилося відновлювати полотна, використовую-
чи новітні техніки реставрації.

У свою чергу, дослідження походження та 
міжнародні обміни досвідом вказують вірний 
шлях у розв’язанні подібних проблем. Доволі 
рідкими є випадки повернення переміщених 
творів мистецтва, які багато десятиліть по-
спіль вважалися втраченими назавжди. Не 
виключення в цьому зв’язку й Україна. Так, 
Картину Корнеліса Пуленбурга «Аркадійський 
краєвид» (Утрехт 1594/1595-1596 рр.) було 
вилучено з музею в Києві в серпні 1943 р. 
за розпорядженням нацистської окупаційної 
влади та разом із багатьма іншими творами 
переправлено до Кенігсберга. Так, донедавна 
вважалося, що ця частина колекції загинула 
під час пожежі в лютому 1945 р. у замку Віль-
денхофф поблизу Кенігсберга. Однак у травні 

2011 р. картина з’явилася як об’єкт продажу 
на одному з європейських аукціонів. Фонд 
О.Фельдмана профінансував усі необхідні 
витрати для її повернення в Україну. Картина 
К.Пуленбурга походить із колекції засновників 
музею Богдана і Варвари Ханенків. У дово-
єнній експозиції картина «Аркадійський кра-
євид» посідала важливе місце як еталонний 
твір, підписаний автентично монограмою ху-
дожника1.

Таким чином, проведений аналіз та світо-
вий досвід показують, що втрати національ-
них культурних цінностей не мають термінів 
давнини. Європейська практика свідчить, 
що необхідним вбачається забезпечення на-
укового супроводу реституційних процесів. 
Для нас важливим є імператив: не припиняти 
здійснення пошуку культурних цінностей укра-
їнського походження в приватних колекціях, 
музеях та інших установах. Надто важливо 
також поширювати інформацію про здійсню-
вані заходи, про їх показові результати. Це, у 
свою чергу, дасть підстави і збільшить шан-
си для збереження та повернення культурної 
спадщини. Масштабні націонал-соціалістичні 
пограбування, відчужене мистецтво, трофеї 
війни та відповідні знахідки – це чинники, які й 
сьогодні з новою силою сколихують людство. 
Нині вельми актуальною видається проблема 
захисту і збереження української культурної 
спадщини, тим самим недопущення посла-
блення захисту європейської і формування 
позитивного іміджу України.

1 Солошенко В. В. Досвід подолання наслідків полі-
тики націонал-соціалізму // Зовнішні справи. 2016. 
№ 8. С.31.
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Сучасним українцям важливо усвідомити 
себе єдиною спільнотою, відтворити спільну 
культурну пам’ять, яка є символічною фор-
мою передачі культурного змісту, відобра-
жає вплив соціально-культурних чинників 
на пам’ять людини, накопичує культурний 
досвід. Різноманітність проявів культурної 
пам’яті в історії всієї культури досліджує ме-
моріальна (мнемонічна) культурологія, яка 
являється окремим відгалуженням культуро-
логічного знання1. 

До першої половини ХХ ст. пам’ять не 
представляла собою наукового інтересу, 
оскільки вважалася емоційною та просторо-
во-часово обмеженою, проте сучасне бачен-
ня наділяє її соціокультурними функціями. В 
інституціоналізації memory studies як само-
стійного напряму наукового знання західні до-
слідники (Д. Олик і Д. Роббінс та ін.) виокрем-
люють три етапи, починаючи з публікації у 
1925 р. М. Хальбваксом роботи «Соціальні 
рамки пам’яті»2, що започаткувало перший 
етап дослідження колнцепції пам’яті. 

Французький соціолог Моріс Хальбвакс 
вважав, що пам’ять виникає у людини лише 
в процесі її соціалізації, коли відбувається 
формування ідентичності особистості. На-
віть найособистіші спогади виникають тільки 
через комунікацію та взаємодію в рамках со-
ціальних груп3. Причому, поняття культурної 
пам’яті має не так психологічну чи лінгвістич-
ну, як соціологічну ґенезу. Єдиним джерелом 
пригадування для соціальної спільноти, на 
думку М. Хальбвакса, є над-пам’ять. Саме 
вона перетворює всі події минулого на зна-
1 Кияновська Л.О. Галицька музична культура XIX–XX 
ст.: Навчальний посібник. Чернівці: Книги-XXI, 2007. 
С. 67.
2 Хальбвакс М. Коллективная историческая пам’ять. 
Неприкосновенній запас. 2005. № 2-3 (40–41).
3 Там само. С. 36.

кові системи та символи. Дослідник один із 
перших розділив пам’ять на: автобіографіч-
ну, особисту та соціально-історичну. Таким 
чином, пам’ять об’єднує окремі групи людей, 
визначаючи їхню приналежність до певних 
спільнот.

Другий етап – 80-ті роки, пов’язані з робо-
тами американського історика Й. Йєрушалмі 
про єврейську історію та єврейську пам’ять і 
працями П. Нора. І вже у 1990-ті роки Я. Ас-
сман у дискурсі традиції Хальбвакса розро-
бляє теорію культурної пам’яті та формулює 
її завдання в межах наукового напряму, який 
він називає «історія пам’яті». Цей напрям 
входить до memory studies і з цього часу по-
чинається третій, сучасний період (чи хвиля – 
wave)4. На цьому етапі завершується процес 
інституціоналізації memory studies, про що 
свідчить започаткування у 2008 році журналу 
«Дослідження пам’яті» («Memory studies») і 
створення Асоціації досліджень пам’яті (The 
Memory Studies Association).

Цікавою є історична концепція пам’яті, яка 
розроблена у 1950-ті роки; але повністю опу-
блікована в 1984-1993 рр. семи томів «Місць 
пам’яті» за редакцією П’єра Нора. За його ба-
ченням, місця пам’яті – це все те, що наділене 
етнокультурною ідентифікацією для розуміння 
широкою масою. Виявляються вони в речах, 
подіях (як реальних, так і вигаданих), художніх 
образах, символах, ритуалах, іменах, назвах. В 
місцях пам’яті відбувається відчуття індивідом 
власної приналежності до певної культури, тому 
вони є своєрідним орієнтиром для людини. 

Шерон Макдоналд ввела до наукового 
апарату поняття «комплекс пам’яті», який, на 
4 Entangled memory: Toward a third wave in memory 
studies / G. Feindt, F. Krawatzek, D. Mehler, F. Pestel, 
R. Trimcev // History and theory. Middletown, 2014. Vol. 
53, N 1. P. 24–44.
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думку дослідниці являє собою взаємодію пам’я-
ті, спадщини та ідентичності. Це сукупність 
практик, фізичних об’єктів і впливів, які вклю-
чають в себе історичні артефакти, ностальгію 
та меморіальні послуги. Вони, відповідно, шля-
хом загальнодоступних спогадів формують в 
особистості ідентичність, тобто причетність до 
історичного минулого. Таким чином, культурна 
пам’ять через формування системи цінностей, 
культуру та місця пам’яті визначають спряму-
вання ідентичності особистості1.

Історична пам’ять транслює минуле шля-
хом передачі наступним поколінням того, що 
запам’яталося. Вона є синонімом індивідуаль-
ної та колективної пам’яті про минуле, своє-
рідним транслятором пам’яті, історичною сві-
домістю, способом пізнання, складником іден-
тифікації та чинником ідентичності. За визна-
ченням Н. Яковенко «історична пам’ять – це 
колективне уявлення про минуле, фундамент 
національної ідентичності»2. Від інтерпрета-
ції минулого залежить розуміння реальності. 
Якою вона буде? Це залежить від осмислення 
минулого. Використання традицій, культурної 
спадщини сприяють формуванню та збере-
женню певного типу ідентичності.

Історична пам’ять українців досить трав-
мована тривалим знаходженням в умовах 
бездержавності та культурної асиміляції, 
проте існувала та виживала саме в культурі. 
Зараз вона перебуває в кризовому стані. Ви-
явами цієї кризи є співіснування у колективній 
свідомості різних проекцій українського ми-
нулого. Їх як мінімум дві – власне українська 
та малоросійська, що містить проросійську 
та радянську компоненти. При цьому мож-
на стверджувати, що ці проекції історичної 
пам’яті не є компліментарними, а в окремих 
проявах – і відверто антагоністичними. 

Таким чином, на основі колективної пам’я-
ті формується історична пам’ять, відбуваєть-
ся процес меморіалізації. Проте зміст націо-
нальної та історичної пам’яті не полягає лише 
у трагічності – геноцидах, війнах та катастро-
фах. Історична пам’ять може втілюватися у 
візуальні образи та символи або ж накопичу-

1 Macdonald S. Memorylands: heritage and identity in 
Europe today. London, 2013. 293 p.
2 Яковенко Н. Вступ до Історії. К., 2007. С. 34.

ватися, підтвердженням цього можуть бути і 
стародавні ритуали, і обрядові дійства й тан-
ці, в яких відтворюються характеристичні си-
туації буття спільноти та новітні – фестивалі, 
карнавали тощо. Задля подолання кризового 
стану історичної пам’яті, потрібно у державі 
застосувати відповідні стратегії примирення 
історичної пам’яті, відновлення її цілісності та 
ідентифікуючої спроможності. 

Культурна пам’ять забезпечує зв’язок між 
поколіннями певної спільноти та є наслідком 
існування численних засобів збереження ін-
формації про свій минулий досвід, що їх ви-
користовує суспільство задля збереження 
спільної ідентичності. Тому, оцінка тих чи ін-
ших подій, звернення до системи джерел (до-
кументів, музеїв, артефактів культури), можуть 
вирішити проблему фрагментарного минулого 
та «розколотої» пам’яті, відповідно сформува-
ти власну національну ідентичність. 

Культурна пам’ять охоплює сукупність ре-
презентацій, конструктів і форм минулого, що 
пов’язують історію, культуру і суспільство. Іс-
торична пам’ять, у свою чергу є колективним 
уявленням про минуле та відрізняє між собою 
спільноти. Це пам’ять про історичне минуле, 
його символічна репрезентація. Національ-
на пам’ять формується на основі культурної, 
історичної та інших, вона виступає держа-
вотворчою категорією. Вона дозволяє встано-
вити зв’язок минулого з теперішнім і має здат-
ність впливати на майбутнє, що забезпечує 
спільноті наявність спільних коренів і спіль-
ного майбутнього. Можна зробити висновок, 
що різниця полягає у механізмах формування 
перелічених видів пам’яті. 

Спільноти, які відновлюють минуле шля-
хом збереження інформації про своє минуле, 
одночасно формують і посилюють свою іден-
тичність. І тут йде мова не лише про фізич-
ну пам’ять, а про всі види пам’яті, перелічені 
вище і різні способи генерування отриманих 
знань. Лише радикальне переосмислення 
подій минулого може стати рушійною силою 
та забезпечити подальший розвиток суспіль-
ства. Культурна пам’ять у вигляді суспільного 
діалогу здатна примирити людей, подолати 
існуючі протиріччя та забезпечити належні 
умови для їх існування.
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Культурний фактор в сучасному розумінні 
пам’яті значно перевищує відчуття жалю та 
власної трагічності. Українці нарешті усвідо-
мили себе як могутню націю, здатну до змін 
на краще майбуття, варту кращої долі. Таке 
усвідомлення потрібно зберегти як взаємоза-
лежність національної культури та національ-
ної пам’яті, що відображають зв’язок поколінь 
у часовому просторі.

Культурні чинники національної пам’яті 
спроможні узгодити суперечки, які виника-
ють у суспільстві щодо історичного минуло-
го. Потрібно лише чітко визначити цінності та 
норми у соціумі щодо виготовлення якісного 
культурного продукту. «Перспективою розбу-
дови української нації та відродження культу-
ри і традицій є примирення суспільної думки 
навколо «болючих» тем історії. У пошуках 
національної ідентичності українці долають 
непростий шлях «зламу» стереотипів, демі-
фологізації поглядів на своє минуле, вчаться 
оцінювати національну історію»1.

Нами зазначено, що «культурний спа-
док як продукт духовної культури минулого 
виступає скарбницею історичної пам’яті на-
роду»2. Вивчаючи процес національної іден-
тифікації, зокрема роль у цьому культурних 
традицій, О.Р. Копієвська, акцентує: «Куль-
турні цінності, втілені в пам’ятках минуло-
го, безсумнівно стають важливим чинником 
формування сучасної культури. При цьому 
вони повинні не тільки зберігатися, але й від-
творюватися, знову і знову розкриваючи свій 
сенс для нових поколінь»3.

Сучасне українське суспільство зараз 
знаходиться у стані пошуку власної прина-
лежності, проте досі це не призвело до одно-
значних уявлень та висновків, оскільки про-
цес формування національної ідентичності 
1 Васірук І. Вплив історичної пам’яті на формування 
національної ідентичності. // Україна-Європа-Світ. 
Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, 
міжнародні відносини. 2012. Вип. 10. С. 392.
2 Шершова Т.В. Мнемотична культура народної піс-
ні // Сучасні тенденції розвитку науки: матеріали 
ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Чернів-
ці, 21–22 грудня 2018 р.). Херсон: Видавничий дім 
«Гельветика», 2018. С. 148.
3 Копієвська О.Р. Культурні традиції у формуванні на-
ціональної ідентичності // Актуальні проблеми історії, 
теорії та практики художньої культури. 2014. Вип. 32. 
С. 199.

складається з ряду аспектів – політичних, 
культурних та ідеологічних, а погляди істо-
риків, культурологів, політиків та філософів 
дещо розмежовуються.

А. Чик у ряді своїх наукових досліджень 
визначає важливість колективної пам’яті 
для єдності культурної спільноти та для ак-
туалізації її історії. Саме культурна пам’ять 
виступає основним механізмом збереження 
національної цілісності, являється своєрід-
ним переходом від минулого до сьогодення. 
З цього слідує, що національна ідентичність 
безпосередньо пов’язана з минулим досві-
дом, пам’яттю, як реактуалізація культур-
но-історичного минулого нації4. 

Французький теоретик П. Нора за-
значає, що «ми живемо у добу торжества 
пам’яті. За останні двадцять або двадцять 
п’ять років всі країни, всі соціальні, етнічні 
та родинні групи пережили глибинні зміни 
традиційного ставлення до минулого… Світ 
захопила хвиля спогадів, міцно з’єднавши 
вірність минулому – дійсному або уявлено-
му – з почуттям приналежності, з колектив-
ною та індивідуальною самосвідомістю, з 
пам’яттю та ідентичністю»5.

Отже, будь-яка пам’ять, в тому числі й 
культурна, це процес пригадування, звернен-
ня до минулого, раніше накопичених знань, 
досвіду. Дослідники знаходяться у постійній 
суперечці – пам’ять є рушійною силою су-
спільства чи, навпаки, пригальмовує його? 
(Ю. Арнаутова, А. Богачов, Т. Зінченко, В. Кис-
люк, Д. Лапп, М. Ліпін, І. Муратова, Л. Рєпіна, 
П. Тронько, П. Хаттон). 

Сучасна ера цифрових технологій вно-
сить суттєві корективи у запис і збережен-
ня інформації – книжна (писемна) культура 
замінюється електронним записом. Ян та 
Алейда Ассман вважають письмо одним 
із фокусів культурної пам’яті, мімесисом у 
предметному вимірі, в якому акумулюєть-
ся декілька видів пам’яті, а саме: міметич-
на (наслідування); предметна (речі довкола 

4 Чик А. Колективна пам’ять як основа консолідації 
українства. Українознавство. 2016. 1 (18). С. 63.
5 Нора П. Между памятью и историей (проблематика 
мест памяти). Франция-память. Пер. с фр. Д. Хапае-
вой. СПб., 1999. С. 17.
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слугують знаками минулого); комунікативна 
(закодована у мові пам’ять)1.

Процес збирання народнопісенного фо-
льк лору можна віднести до накопичення 
усної пам’яті, оскільки саме переповідачі 
часто виступають носіями цієї пам’яті, хра-
нителями традицій.

Історик та культуролог Роман Голик у 
своїй книзі «Культурна пам’ять і Східна Єв-
ропа: писемна культура та формування су-
спільних уявлень в Галичині» зазначає, що 
«культурна пам’ять та писемна культура є 
суспільними феноменами. Їх носіями стають 
спільноти пам’яті та писемні спільноти, які цю 
пам’ять фіксують, роблячи об’єктом історії 
сам процес і його дослідження»2.

Вчений наголошує, що гарантами функ-
ціонування культурної пам’яті, її відтворення 
та сприймання виступають суспільні середо-
вища. Саме вони здатні фільтрувати, інтер-
претувати та розповсюджувати інформацію, 
яка отримується. Таким чином формуються 
уявлення-стереотипи, система цінностей, 
історія, традиції, культура, які, в свою чергу, 
формують національну ідентичність.

Народ мало пам’ятає власну історію, 
тому сприймає її видозміненою і важко себе 
ідентифікує у соціальному просторі. Молоде 
покоління прагне творити свою історію, ру-
хатися вперед, не озираючись, тому минуле 
зберігається фрагментарно. Проте без знан-
ня минулого не можливо адекватно оцінюва-
ти теперішнє і майбутнє.

Якщо прослідкувати історичний шлях 
формування України, то у 1848 р. західні укра-
їнці «не мали певності щодо своєї ідентичнос-
ті». Це пояснюється тим, що Галичину, засе-
лену українцями «було інтегровано з іншими 
колишніми польськими регіонами, й вона на-
була ще більш польського характеру»3. 

1 Ассман Алейда. Новое недовольство мемориаль-
ной культурой. Новое литературное обозрение. Мо-
сква: 2016. 121 с.
2 Голик Р. Й. Культурна пам’ять і Східна Європа: писем-
на культура та формування суспільних уявлень в Га-
личині: автореф. дис. д-ра іст. наук. Львів, 2016. 38 с.
3 Шпорлюк Р. Формування модерних націй: Україна–
Росія–Польща. Пер. з англ. Г. Касьянова, М. Климчу-
ка, М. Рябчука, Я. Стріхи, Д. Матіяш та Х. Чушак. Вид. 
друге. Київ: Дух і літера. 2016. С. 342-343.

На жаль, подібне мислення (не визнання 
своєї приналежності до української нації) ча-
стково зберіглося і до сьогодні – деякі укра-
їнці пов’язують своє майбутнє з Польщею, 
інші ідентифікують себе з Росією. На думку 
Р. Шпорлюка: «перетворення «русинів на 
українців», формування їхньої національної 
ідентичності, що також означало самовизна-
чення як європейської нації, було наслідком 
взаємодії (Полтава, Харків і Київ відіграли тут 
роль ініціаторів і, на якийсь час, лідерів) по-
над кордонами імперії»4. 

Далі автор продовжує: «Розбудова Укра-
їни вимагала діяльності «класифікаторів», 
тих, хто давав назви певним явищам, форму-
лював концепції, отже, мали з’явитися ті, хто 
взяв би на себе створення системи відповід-
них понять, уявлень, структурування націо-
нальної ідентичності»5. Наприкінці XVIII сто-
ліття визначальними ознаками нації вважа-
лася культура, а не мова, як приналежність 
до будь-якої нації. Вперше на мову звернули 
увагу в Полтавській і Харківській областях.

Через активізацію українського руху і, 
відповідно, посилення цензурної політики, 
дискусія про українську мову вийшла за межі 
лінгвістично-філологічного дискурсу і пере-
йшла в історико-політичну площину. Пред-
ставники української інтелігенції обстоювали 
думку, що саме мова є зв’язувальною ланкою 
між освіченою частиною суспільства, у серед-
овищі якої формувалося уявлення про укра-
їнську політичну націю, і широкими прошар-
ками населення. Саме це покоління інтелек-
туалів відіграло провідну роль у формуванні 
спільної української ідентичності. Внаслідок 
дискусії про українську мову, що тривала 
кілька десятиліть, серед українців усе більше 
утверджувалася думка про самостійний шлях 
історичного розвитку мови автохтонного на-
селення українських земель; а представники 
російської інтелігенції змушені були де-факто 
це визнати, але переорієнтувалися на дока-
зування непотрібності, історичної неперспек-
тивності «южнорусского языка». 

Дискусії навколо української мови, маю-
чи науковий і політичний характер, одночасно 

4 Там само. С. 372.
5 Там само. С. 445.
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сприяли поглибленню культурологічних уяв-
лень про неї. Попри численні цензурні забо-
рони, виходили друком українськомовні лі-
тературні твори різних жанрів. Їхнє видання 
та поширення набуло вагомого значення у 
контексті українського руху, трансляції укра-
їнської культурної ідентичності в суспільстві у 
ХІХ – на початку ХХ ст. У цьому процесі укра-
їнська мова відіграла виключну роль, незва-
жаючи на етнічні відмінності. У другій полови-
ні ХІХ – на початку ХХ ст. зусилля представ-
ників української культурної еліти були скеро-
вані на формування української літературної 
мови й розширення сфери її вжитку. 

Мовна діяльність П. Куліша, Т. Шевчен-
ка, М. Костомарова та ін., які своєю творчіс-
тю охопили всі існуючі на той час літературні 
жанри, характеризується прагненням синте-
зувати в українській літературній мові східні 
та західні говори народної мови, народної 
пісні. Особлива роль у цьому процесі належа-
ла творчості Т. Шевченка. Завдяки представ-
никам української еліти того часу, українська 
мова повстала як головна і незамінна скла-
дова особистої та колективної ідентичності, 
й, зрештою, як головна форма у боротьбі за 
національну культуру. 

Культурна пам’ять формується століття-
ми та транслює культурний зміст у вигляді 
текстів, зображень, надписів, монументів, ри-
туалів, тобто всіх показників традицій. Вона є 
обов’язковою умовою самоідентифікації, так 
як пов’язує знання про минуле та сучасну жит-
тєву ситуацію певної соціальної групи. Питан-
ня формування культурної пам’яті – важлива 
дослідницька проблема. Я. Ассман вважає, 
що вона виникає, як наслідок пригадування, 
поминання мертвих, так як смерть – це пер-
винний досвід для усвідомлення різниці між 
вчорашнім та сьогоднішнім. 

Акцентуємо свою увагу на концепції Яна 
та Алейди Ассман, оскільки серед теорети-
ко-методологічних пошуків та практичних 
досліджень культурної пам’яті найрозробле-
нішою є теорія культурної пам’яті (kulturelle 
Gedächtnis), обґрунтована у працях вищезга-
даних німецьких дослідників. Середньовіч-
ні джерела дослідження феномену пам’яті 
свідчать про те, що смерть не перериває іс-

нування людини, жива пам’ять поколінь тран-
сформується через історіографічні та бібліо-
графічні джерела, меморіальні зображення в 
культурну пам’ять, оскільки поєднання мину-
лого та теперішнього націлене на майбутнє, 
яке зберігає пам’ять.

Дещо схожа на історичну пам’ять, проте 
на відміну від неї, культурна пам’ять націле-
на на вивчення не лише історичного минуло-
го, але й того, що запам’яталося – звичаїв, 
традицій, пріоритетів, текстових спогадів. Із 
часом вони можуть бути спотвореними, недо-
стовірними, тому їх не можна вважати об’єк-
тивними чинниками культурної пам’яті, проте 
деякі з них не втрачають своєї актуальності.

Істинність спогадів визначається ідентич-
ністю, яка формується культурною пам’яттю, 
оскільки будь-яке суспільство представляє 
собою те, що воно про себе пам’ятає. Ця іс-
тинність зумовлена його історією, але не тією, 
що була, а тою, яка зберігається й розвива-
ється в культурній пам’яті1.

Алейда Ассман, працюючи над пробле-
матикою культурної пам’яті дійшла до вис-
новку, що вивчення феномену пам’яті з куль-
турологічного ракурсу ставить перед собою 
завдання опису та пояснення образів та сим-
волів, їх критичну оцінку, а також деструктив-
ний потенціал. Саме такий підхід до вивчення 
пам’яті виникає, коли індивідуальна пам’ять 
переходить до колективної2.

Дослідниця констатує, що розширення 
меж культурної пам’яті можливе лише за до-
помогою символічних медіаторів, які здійсню-
ють довготривалу опору для пам’яті. Тобто, 
символи – носії культурної пам’яті екстерна-
лізовані та об’єктивовані. Вони здатні репре-
зентувати досвід інших індивідів, які особисто 
не набули цього досвіду. 

Таким чином, діапазон культурної пам’яті 
не обмежений і може тривати безкінечно в ма-
теріально та інституційно зафіксованих носіях. 
Індивідуальна пам’ять входить у склад культур-

1 История и память: Историческая культура Европы 
до начала Нового времени / Под ред. Л.П. Репиной. 
М.: Кругъ, 2006. С. 47–55.
2 Ассман Алейда. Длинная тень прошлого: мемо-
риальная культура и историческая политика. Пер. с 
нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозре-
ние, 2014. С. 16.
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ної пам’яті, що, в свою чергу, створює переду-
мови для формування колективної ідентичнос-
ті, яка поєднує минуле, теперішнє та майбутнє.

На сучасному етапі дослідження важливо 
співставити збережену пам’ять із сучасною, 
особистісною, ідентифікувати себе у просто-
рі культури. Культурна пам’ять у поєднанні з 
історичним досвідом в результаті становити-
муть національну ідентичність. Історичний 
досвід теж передається за допомогою збере-
жених спогадів, тому набуває нових значень. 
Відповідно відбувається комунікацію, яка 
здатна розтягнутися у часі, формуючи іден-
тичність.

Культурна пам’ять, на відміну від націо-
нальної, яка спрямована на єдність і однорід-
ність, поєднує в собі комплекс протилежних 
понять – це своєрідний баланс між накопи-
чувальною та функціональною пам’яттю, між 
пригадуванням та забуттям, між явним і ла-
тентним, свідомим і несвідомим. Проте, оби-
два види пам’яті спрямовані на передачу дос-
віду з покоління в покоління, утворюючи при 
цьому тривалу соціальну пам’ять. 

Ми часто користуємося досвідом пращу-
рів, знаннями та навичками, передані нам 
минулими поколіннями, тобто відбувається 
комунікативний процес за межами строку, від-
веденого людині, що дозволяє повертатися 
зворотнім історичним розвитком і зустрічати-
ся з іншими поколіннями. Наша пам’ять скла-
дається зі спогадів і уявлень, тісно пов’язана 
з ідентичністю в біографічних, соціальних й 
історичних умовах1. 

Художні твори (літературні, музичні) є 
частиною культурної пам’яті, до якої має до-
ступ більшість людства. Народна пісня, як 
один із цих зразків, здатна розкрити її структу-
ру та зміст, відмінність у тому, що сприйняття 
різними поколіннями значно відрізняється, так 
як свідомість змінюється в процесі історичного 
розвитку. Таким чином, українську ідентичність 
можна представити у темпоральному вимірі.

Пам’ять здатна вмістити в собі не лише 
власний досвід, зміст культурної пам’яті поля-

1 Ассман Алейда. Длинная тень прошлого: мемо-
риальная культура и историческая политика. Пер. с 
нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозре-
ние, 2014. С. 103.

гає в засвоєнні знань і досвіду задля викори-
стання їх з метою ідентифікування внаслідок 
репрезентації – відповідної бази культурної 
пам’яті – спогадів та особистого досвіду, який 
далі сприймається зацікавленою людиною 
або переходить до накопичуваної пам’яті. 

Як зауважує А. Ассман: «отримані знан-
ня, в свою чергу, засвоюються через психо-
логічну ідентифікацію та когнітивну перероб-
ку, після чого воно осмислюється як частина 
власної ідентичності, для того, щоб увійти у 
склад культурної пам’яті». Дослідниця також 
підкреслює, що «культурна пам’ять являється 
не лише пасивною накопичувальною пам’ят-
тю, вона включає в себе реактивацію мину-
лого та можливість його широкого засвоєння 
активною функціональною пам’яттю. Важли-
ву роль відіграють при цьому структури пер-
цепції, завдяки яким діють вторинні процеси 
індивідуального та культурного сприйняття»2.

Культурна пам’ять вимагає особливих 
засобів фіксації (практики записування та 
практики втілення). Увіковічення в пам’яті 
культурно значимих елементів закарбовує 
ознаки тієї чи іншої культури. Я. Ассман про-
понує досліджувати культурну пам’ять мето-
дом меморіальної психоаналітики, тобто ре-
конструювати первинну меморіальну травму 
«через аналіз тієї меморіальної традиції, яку 
вона породила й яка її приховувала в різно-
манітних формах замісних меморіальних фі-
гур і особливих символічних «місць»»3. 

Дослідження культурної пам’яті в Укра-
їні має сенс для встановлення основних 
тенденцій розвитку вітчизняної культури. 
Проте через відсутність сформованості 
української нації відбувається історична 
уривчастість, фрагментарна амнезія ме-
моріальної культури та культурних тради-
цій, тобто замість консолідації національ-
но-культурної пам’яті відбувається меморі-
альна симулякризація4.

2 Ассман Алейда. Новое недовольство мемориаль-
ной культурой. Новое литературное обозрение. Мо-
сква: 2016. С. 11.
3 Сторожук Антоніна. Українська народна музична 
творчість: вивчаємо, запам’ятовуємо, зберігаємо: На-
вчально-методичний посібник. Бар, 2012. С. 171.
4 Там само. С. 173.
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Культурологічна концепція пам’яті, згідно 
Я. Ассману, розділяє пам’ять на: комунікатив-
ну, актуальну та культурну, які відрізняються 
між собою за змістом, формою, часовими 
рамками та носіями1. Культурна пам’ять вибу-
довується в ході культурних практик – як ре-
зультат рефлексії на предмет власної історії. 
Історична пам’ять, в свою чергу, є сукупністю 
досвіду минулих поколінь (територія, спосіб 
життя, уявлення, традиції). 

Пам’ять про предків є фундаментальною 
цінністю, що формує національну ідентич-
ність. Я. Ассман пише: «як окрема людина 
лише завдяки наявності в неї пам’яті може 
виробити й зберегти протягом років індивіду-
альну ідентичність, так і група може зберіга-
ти групову ідентичність тільки з допомогою 
пам’яті. Різниця полягає лише в тому, що гру-
пова пам’ять не має фізіологічної основи. Її 
заміщує в цьому випадку культура – комплекс 
знань, що забезпечує ідентичність, та об’єкти-
вована в таких символічних формах як міфи, 
пісні, танці, поговірки, закони, священні тек-
сти, скульптури, орнаменти, живопис, дороги 
і навіть – місцевість»2. 

У цьому ж дискурсі поєднання історичної 
та культурної пам’яті проводяться досліджен-
ня, які започаткував Е. Хобсбаум – «винай-
дення традицій» – різновид культурних прак-
тик, які легітимізують інституції, прищеплю-
ють певні цінності й норми поведінки, пов’я-
зані з минулим3.

У дослідженнях культурної пам’яті завжди 
наявний зв’язок між місцями пам’яті та сим-
волами національної ідентичності. Вітчизняні 
науковці осмислюють проблеми культурної та 
суспільної амнезії, феномен глорифікації та 
комплекс віктимності в процесі дослідження 
культурної пам’яті українського народу. Саме 
зараз, коли тривають євроінтеграційні проце-
си, для України важливо відновити окрім еко-
номічних, культурні процеси, які полягають у 
1 Ассман Я. Культурная пам’ять: Письмо, память о 
прошлом и политическая идентичность в высоких 
культурах древности». М.: Языки славянской куль-
туры, 2004. С. 59-60.
2 Там само. С. 95.
3 Винайдення традицій / за ред.. Е. Гобсбаума, Т. Рей-
нджера. К.: Ніка-Центр. 2005. С. 13.

відтворенні історичної та культурної пам’яті, 
оскільки це є важливою складовою для успіш-
ної євроінтеграційної стратегії. 

Д. де Ружмон констатує: «Європа є бать-
ківщиною пам’яті. Вона є навіть пам’яттю 
світу, тим місцем світу, де зберігають і відтво-
рюють найдавніші документи людської раси, 
і роблять це не лише в музеях та бібліотеках, 
але також у звичаях, традиціях, у мовних на-
вичках, у близькості людських відносин»4. 

Проте це досить проблематично для 
України, оскільки відбувається реконфігура-
ція історичної пам’яті, що призводить до зву-
ження «соціальних рамок» пам’яті. Це також 
підтверджує Т. Ящук: «Україна, як і деякі інші 
пострадянські суспільства, знаходиться в ста-
ні ідентифікаційного intermezzo. Знаходження 
«між» різними орієнтирами ідентичності вияв-
ляється тією територією, де не спрацьовують 
раціональні структури»5.

Таким чином, дослідники одностайні у 
думці, що пам’ять використовується, як спосіб 
конструювання, архівування та переосмис-
лення минулого. При чому пам’ять кожної зі 
спільнот має свої відмінності, хоч вони і ви-
користовують стереотипні джерела, традиції 
для збереження певного типу ідентичності. 
Допоміжну роль у збереженні та гомогенізації 
пам’яті відіграють медіа-події, які забезпечу-
ють узгодження суспільних інтересів.

Отже, культурна пам’ять забезпечує без-
перервний зв’язок між поколіннями певної 
спільноти, є наслідком збереження інфор-
мації про минулий досвід у формі репрезен-
тацій, конструктів, культурних маркерів, які 
тісно пов’язують між собою історію, культуру 
та суспільство. Останнє, в свою чергу, вико-
ристовує ці форми минулого для збереження 
спільної ідентичності. Тому, саме культурна 
пам’ять, яка здатна подолати суперечності 
між минулим і сучасним, є рушієм демокра-
тичних змін у суспільстві.

4 Ружмон Д. Де. Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий 
лист до європейців. Львів: Б. в., 1998. С. 25.
5 Ящук Т. Історична пам’ять як чинник трансформації 
національної ідентичності в пострадянській Україні // 
Філософські проблеми гуманітарних наук: зб. наук. 
праць. К., 2009. 500 с.



271

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА

Розвиток української музичної культури в 
діаспорі обумовлювався рядом чинників, що 
пов’язувалися безпосередньо як з хвилями 
еміграції, так і з умовами соціокультурного 
середовища тих суспільств, в межах яких від-
бувалася подальша їх інтеграція. Українська 
спільнота як етнічна група у будь-якій країні 
світу перебуває у двох культурних реаліях: 
внутрішньогруповій та загальному культур-
ному середовищі країни поселення. За умов 
діаспорного розселення останній чинник зу-
мовлює певну трансформацію української 
етнічності, що викликана двома фактора-
ми – об’єктивною необхідністю інтеграції в 
суспільство країни проживання та взаємодію 
з представниками інших етнічних спільнот, 
зберігаючи при цьому власну етнокультурну 
ідентичність. Слід зазначити, що у всі періоди 
свого існування і розвитку українська музична 
культура завжди була відкритою для обміну 
мистецькими цінностями з іншими культура-
ми, що обумовлювалося поліетнічним кон-
текстом її існування. Це давало можливості 
творчого трансформування ідей та стилів, що 

в підсумку формувало власне музичне мис-
тецтво.

Вагому роль у цих процесах відігравала 
культурна політика держав, яка повинна була 
враховувати поліетнічний склад суспільства, 
що розгортався за рахунок притоку емігран-
тів різних національностей. Незважаючи на 
значний рівень інтеграції у суспільне життя 
країни та засвоєння нових культурних зразків 
і норм, українська етнічна група характери-
зується відносною культурною самобутністю 
у суспільно-культурному середовищі США. 
Вона не тільки зберігає культуру батьків, 
але і транслює її у полікультурне середови-
ще. Зусиллями української діаспори була 
створена ціла низка громадсько-політичних, 
освітніх, культурних, мистецьких, молодіж-
них, спортивних організацій і об’єднань у 
США. Їх продуктивна діяльність є важливим 
чинником у збереженні національно-культур-
ної ідентичності та історичної пам’яті не тіль-
ки української громади у Америці, а і всього 
українського народу. На сьогодні основними 
культурно-науковими установами українців у 
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США є: Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 
Українська вільна академія наук, Український 
інститут Америки, Академія Св. Георгія, Укра-
їнський освітній союз, Український науковий 
інститут Гарвардського університету, та Укра-
їнський вільний університет.

Саме політика мультикультурності як вра-
хування багатоетнічного і різноманітного куль-
турного складу стала визначальною у розвит-
ку північноамериканських країн, насамперед 
Канади і США, а згодом і європейських.

Початки прояву політики мультикультур-
ності припадають на 70–90-ті рр. ХХ ст. Ос-
новними засадами мультикультуралізму є 
урівноваження співжиття в суспільстві, де іс-
нують різні культури і національності, які по-
винні мати рівні права на розвиток та визнан-
ня їх у якості національно-культурних марке-
рів. Політика мультикультуралізму є відповід-
дю національної держави на соціокультурний 
виклик, пов’язаний зі зміною етнодемографіч-
ної структури суспільства, зумовленою на-
самперед характером сучасних міграційних 
процесів. Його поява пов’язана з тим, що в 
країнах активізувалися пошуки нових форм 
взаємодії з іноетнічним населенням. Йшлося, 
насамперед, про зниження рівня матеріаль-
ної нерівності людей різної етнічної та расо-
вої належності1. 

Терміни «мультикультурне суспільство» 
і «мультикультуралізм» виникли в Канаді в 
1960-х рр. Власне, політичні реалії Канади 
кінця 1960-х – початку 1970-х рр. вплинули на 
розробку теоретичних засад багатокультур-
ності та застосування їх у багатоетнічній канад-
ській дійсності. У 1963 р. було створено Королів-
ську комісію з питань двомовності та двокультур-
ності. Вона зосередила діяльність на вивченні 
рівня двомовності у федеральній адміністрації, 
ролі громадських та приватних організацій у на-
маганні поліпшити міжкультурні відносини2. 

1 Козловець М. А., Михайлова М. О. Мультикульту-
ралізм і проблема єдності суспільства. ХХ століття – 
етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: зб. 
наук. праць за матер. міжнарод. наук.-практ. конф., 
22–23 жовтня 2010 р. Житомир, 2010. C. 464.
2 Шалига О. Політика Канади щодо забезпечення на-
ціонально-культурних прав етнічних меншин та укра-
їнська діаспора. Часопис української історії. 2017. 
№. 36. С. 112.

Політика мультикультуралізму стала од-
нією із складових формування та розвитку 
державної політики ідентичності в Канаді. 
Багатокультурність виступала втіленням ідеї 
соціальної інтеграції держави, центральним 
завданням якої є розв’язання проблем, зо-
крема і у розвитку культури. Визнання бага-
токультурності та етнічної багатоманітності 
були визнані загальною цінністю суспільства 
на противагу запровадженню асиміляційної 
політики стосовно етнічних груп. Канадська 
модель мультикультуралізму передбачає ме-
ханізми співпраці уряду, регіональної влади та 
неурядових організацій етнічних спільнот, які 
спрямовані на підтримку культур, що є складо-
вими загальної канадської культури. У 1988 р. 
канадський федеральний парламент ухвалив 
Закон «Про канадську багатокультурність», 
який охоплював широкий спектр громадян-
ських, політичних, соціальних та мовних прав, 
які закріплені Конституцією Канади. 

Канада позиціонує себе як мультикуль-
турне суспільство з великим мовним, расовим 
та етнічним різноманіттям. Канадська модель 
мультикультуралізму передбачає механізми 
співпраці уряду, регіональної влади та неуря-
дових організацій етнічних спільнот, що спря-
мовані на підтримку культур, які є складови-
ми загальної канадської культури і формують 
спільну канадську ідентичність. Уряд Канади 
розглядає культурну мозаїку (різноманіття ка-
надців за етнічним походженням, кольором 
шкіри, релігійним переконанням) як основну 
національну рису канадського суспільства, а 
різноманіття – як джерело для соціального, 
економічного та культурного розвитку3.

Канадська політика багатокультурності 
ґрунтується на офіційному юридичному ви-
знанні рівноправ’я культур усіх етнічних 
спільнот, які проживають у країні. Це прояв-
ляється в здійсненні спеціальних програм, роз-
витку та підтримці всіх культур з боку держав-

3 Логвінова Д. Мультикультуралізм як еволюційна 
сходинка канадського націєтворчого процесу. Украї-
на – Канада: матеріали І Міжнародного науково-прак-
тичного У 45 конгресу з канадознавства (21–21 черв-
ня 2018 року, м. Луцьк, Україна) = Ukraine – Canada: 
the Materials of the First International Scholarly and 
Practical Congress on Canadian Studies (June 21–24, 
2018, Lutsk, Ukraine). Луцьк: Вежа-Друк, 2018. С. 41.
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них агентств та відомств. У тій чи іншій формі 
багатокультурність як явище існує майже в усіх 
поліетнічних країнах, однак її офіційне визнан-
ня та функціонування у вигляді спеціального 
комплексу політико-правових та ідеологічних 
засад найбільшого поширення набуло в Канаді.

Протягом багатьох років підхід Канади 
до імміграції та інтеграції розвивався з ура-
хуванням потреб новоприбулих осіб, а також 
у відповідності до зростаючої різноманітності 
населення, представники якого народилися в 
багатьох інших країнах. Такий підхід є унікаль-
ним результатом сукупного впливу історич-
них, географічних, політичних та культурних 
факторів. Після процесу відбору, який сам по 
собі відіграє ключову роль, канадська іммі-
грантська інтеграція складається з трьох груп 
заходів, кожна з яких має певні функції: допо-
мога іммігрантам у вивченні мови, навчання 
з метою отримання певних професійних на-
вичок та інші послуги, заохочення іммігрантів 
до отримання громадянства та підтримка їх 
повноцінної участі в житті суспільства через 
мультикультуралізм і відповідну політику.

Слід зазначити, що українська етнічна гру-
па протягом тривалого свого перебування на 
канадській землі зорганізувалася як невід’єм-
на складова частина поліетнічного організму. 
Вона досягла високого рівня акультурації та 
адаптації у канадське суспільство шляхом 
своєї суспільно-політичної та соціально-еко-
номічної інтеграції. 

Найспецифічніша риса суспільства Кана-
ди ‒ це етнокультурна мозаїчність. Характер-
ним для цього поняття є те, що жодна з ет-
нічних груп Канади кількісно не складає біль-
шості населення країни. Питання збереження 
національної ідентичності в умовах існування 
канадської багатокультурності в другій по-
ловині ХХ ст. украй загострилося. У той час, 
коли імміграція та етнічна різнорідність була 
найбільш характерною для канадського жит-
тя, ці риси не часто набували широкого роз-
повсюдження та легітимності серед правля-
чих кіл. І лише наприкінці 1960-х ‒ на початку 
1970-х років політичний курс канадського уря-
ду почав зазнавати серйозних змін, коли офі-
ційне керівництво відмовилося від погляду на 
те, що фундаментом «канадськості» є лише 

дві нації-засновниці, найміцнішими є зв’язки 
з Великобританією, а в культурній сфері домі-
нуючим є винятково англоконформізм1. 

Українці Канади в особі відомих політич-
них та громадських діячів та організацій зроби-
ли вагомий внесок у розробку головних поло-
жень концепції багатокультурності. Їхня активна 
участь у цьому процесі – подача поправок та 
пропозицій, обговорення прийняття курсу на 
багатокультурність, формування виконавчих 
органів цієї політики – підтвердила здатність 
українців у їхніх важелях впливу на уряд Кана-
ди стосовно питань, що торкались їх як етнічної 
групи, з урахуванням власних інтересів2. 

У Сполучених Штатах мультикультура-
лізм не був прийнятий офіційною політикою, 
але сама модель еміграції в цю країну завж-
ди відрізнялася більшим культурним розма-
їттям. Там він виник в 1970-і роки, але дещо 
в відмінному контексті, ніж в Канаді. В США 
мультикультуралізм прийшов на зміну го-
могенізуючій політиці «плавильного котла», 
яка, втім, не виправдала сподівань амери-
канців3. Він більшою мірою опирався на ідеї 
фемінізму, а також вбирав рухи афроамери-
канців за рівні права і можливості. Центрами 
такого опору були зазвичай університети і 
коледжі вищої освіти. Найбільш гострими пи-
таннями були вимоги етнічних квот та муль-
тикультурних навчальних програм. Початок 
був покладений студентським і молодіжним 
рухами другої половини 1960-х років, які ки-
нули виклик усталеним стереотипам і інсти-
тутам. У США цей поступ з самого початку 
мав сильний антирасистський характер, що 
було пов’язано з виступами темношкірих за 
свої права. Така політика була частиною бо-
ротьби за цивільні права, які ставили собі за 
мету інтеграцію і рівні індивідуальні права 

1 Шалига О. Політика Канади щодо забезпечення на-
ціонально-культурних прав етнічних меншин та укра-
їнська діаспора. Часопис української історії. 2017. 
№. 36. С. 117.
2 Кондрашевська Ю. Проблема збереження націо-
нальної ідентичності української діаспори (на при-
кладі українців Канади в другій половині ХХ ст.) Схід. 
2017. № 1 (147). С. 65.
3 Підскальна О. Мультикультуралізм як феномен по-
стсучасного світу. Наукові записки Інституту політич-
них і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса 
НАН України. 2016. Вип. 3–4(83–84). С. 111.
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незалежно від кольору шкіри. Проте хвилі 
еміграції визначали значну культурну ди-
наміку, оскільки емігранти адаптувалися в 
новому соціокультурному середовищі і на-
магалися розвинути свої власні інститути на 
шляху до соціального зростання. Ці процеси 
не тільки протидіяли асиміляції в «плавиль-
ному котлі», а й сприяли формуванню етніч-
них, етно-релігійних або групових інтересів, 
породжуючи різні політичні орієнтації1.

Досліджуючи українську еміграцію до 
США на початковому етапі, М. Куропась 
вважає, що емігранти не усвідомлювали 
свого національного коріння. Дослідник 
справедливо зазначає, що до 1914 р. лише 
незначна кількість емігрантів називали себе 
«українцями». Ідентифікація зводилася до 
приписування себе до певного села чи ге-
ографічного регіону походження особи – 
«бойки», «лемки», «гуцули» та ін. Відтак, 
можемо стверджувати, що перші мігранти 
з українських земель, попри наявність ви-
значальних чинників спорідненості (мова, 
фольклор, релігійні вірування, система ви-
ховання, звичаї, обряди і т. д.) все ж, за-
лишалися відокремленими етнічними гру-
пами. Лише під впливом різних чинників 
відбулося усвідомлення своєї самобутності 
та національної самоідентифікації. М. Куро-
пась зазначає, що мігранти з українських зе-
мель були цілковито несвідомі національно, 
проте, вони були цілковито релігійні і при-
везли з собою релігійно культурну традицію, 
що сягала в давнину до днів Київської Русі2. 

М. Куропась справедливо наголошує, що 
хоча кожна хвиля української імміграції лиша-
ла «інакшу» Україну і приїздила до «інакшої» 
Америки, кожна хвиля по іншому ставилась до 
минулого й України, й української імміграції в 
Америці, зустрічала інші труднощі і висувала 
інші пріоритети. Проте, М. Куропась вважає, 
що незважаючи на різні підходи до справи, 
виявлялася певна послідовність і кожна нова 

1 Терборн Г. Мультикультурные общества. Социоло-
гическое обозрение. 2001.Том 1. № 1. С. 57.
2 Матвійчук Н. Проблема етнонаціональної іден-
тичності українців у США в науковому доробку М. Ку-
ропася. Наукові записки Національного університету 
«Острозька академія». Серія «Культурологія». 2015. 
Вип. 23. С. 160‒161.

генерація іммігрантів використовувала досяг-
нення своїх попередників3.

Представники музичної культури укра-
їнської діаспори на північноамериканському 
континенті відразу були включені до міжкуль-
турного діалогу мультикультурного суспіль-
ства, виступаючи активною стороною в цьому 
творчому діалозі, набуваючи значного світо-
вого досвіду, що загалом сприяло збагачен-
ню української культури в межах багатонаці-
онального середовища. Таким чином, ми мо-
жемо констатувати, що саме завдяки політиці 
мультикультурності став можливим повноцін-
ний розвиток етнонаціональних культур діа-
спорних спільнот поза межами Батьківщини.

Професійне зростання та становлення 
українських музикантів в еміграції відбувалося 
шляхом навчання в музичних навчальних за-
кладах країн поселення, де їх педагогами були 
також представники інших національностей. 
Здобуваючи фахову освіту, українські музикан-
ти ставали активною стороною творчого діало-
гу, збагачуючи себе світовим досвідом. Музич-
ний діалог української діаспори з представни-
ками інших культур відбувався як на освітньому 
рівні, так і на виконавському, композиторсько-
му, музикознавчому та ін. У канадських та аме-
риканських музичних педагогів останнім часом 
зростає зацікавлення українською музичною 
педагогіч-ною літературою, музичні школи і кон-
серваторії Канади вводять твори українських 
композиторів до програм навчання та іспитових 
вимог, що вказує на інтеграцію української му-
зики в північноамериканську культуру.

Саме культурні й, зокрема, музичні осе-
редки та інституції представників української 
діаспори були спрямовані на інкорпорацію 
національної культури українців у середо-
вище інших національних культур, оскільки, 
«перебуваючи далеко від України, зарубіжні 
українці є носіями і творцями нашої культури, 
наших традицій і, звісно, цей набір вони від-
творюють у своїй діяльності»4. Своєю чергою, 

3 Kuropas M. Minnesota event celebrates Ukrainian 
identity. The Ukrainian Weekly. Jersey City, 1981. № 49.
4 Сухобокова О. Консолідація української діаспори 
США та її інтеграція у політичне життя держави (по-
чаток ХХ ст. – 1980-ті рр.). Вісник Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка. Істо-
рія. 2012. Вип. 112. С. 47–50.



275

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА

такі процеси культурного розвитку української 
діаспори сприяють розвикту діалогу культур, 
що становить один з важливих напрямів в іс-
торії розвитку світової культури. У процесі та-
кої культурної діалогічності та взаємообміну 
передбачається, що обидві сторони чують і 
взаємозбагачують одна одну, оскільки діалог 
культур спрямований на формування толе-
рантності, взаєморозуміння, в рамках відно-
син між культурами.

Найбільші ареали діаспор українців у Ка-
наді та США мають потужний вплив на куль-
турний розвиток цих суспільств, представля-
ючи, водночас, цінності української культури. 
В умовах мультикультурного суспільства, на-
приклад, Канади, національна культура не іс-
нує окремо та ізольовано, вона органічно та 
природно вплітається у безліч співіснуючих 
поряд етнічних культур, які утворюють сим-
фонічне співзвуччя, збагачуючи одна одну1. 
Чисельній діаспорі українців Канади вдалося 
на території іншої країни побудувати структу-
ри громадського та культурного існування у 
середовищі національних цінностей, культур-
ного надбання, при цьому стати гідною части-
ною мультикультурної країни.

Українська діаспора в США знаходиться 
в інокультурному оточенні протягом всього 
часу свого існування. За цей період там сфор-
мована система роботи з дітьми та молоддю, 
яка направлена на збереження українських 
цінностей та української культури й мови. 
Створено культурні інституції, в різних штатах 
діють українські культурні центри, головною 
метою яких є збереження української культу-
ри в полікультурному середовищі Америки. 
Зберігаючи національні цінності, вони актив-
но інтегруються до умов американського су-
спільства, враховуючи свої етнічні цінності2.

В українській діаспорі Канади засновуєть-
ся значна кількість товариств і фундацій, що 
опікуються культурно-мистецьким та духовним 

1 Горожанкіна О. Ідентичність та національна свідо-
мість дітей української громади м. Торонто (Канада). 
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2015. Ви-
пуск 139. С. 140.
2 Форостюк І.В. До питання збереження національ-
них особливостей в умовах іншокультурного середо-
вища. Духовність особистості: методологія, теорія і 
практика. 2012. № 6 (53). С. 214.

життям українців Канади. До таких належать 
провінційні Українські ради мистецтв в Альбер-
ті, Манітобі, Саскачевані. Таку ж місію викону-
ють різні фундації, найвідоміша з яких – Укра-
їнська фундація ім. Т. Шевченка, заснована ще 
1936 р. у Вінніпезі. Вона надає фінансову до-
помогу різним художнім ансамблям, стимулює 
українські видавництва, організовує художні 
виставки, опікується музейництвом, архівами 
та бібліотеками. У ряді відомих установ мисте-
цтва ту культури Канади слід назвати Інститут 
Музики імені Лисенка, Канадську Асоціацію 
Української Опери, український Тисячолітній 
Фонд, товариство «Український музичний фес-
тиваль», який щороку влаштовує фестивалі та 
має своє музичне видавництво. 

Національна культура українців діаспо-
ри тісно пов’язана з релігійною, тому майже 
при всіх українських організаціях і парафіях 
були засновані ансамблі бандуристів, вокаль-
но-музичні й танцювальні групи та драматичні 
гуртки, було також декілька концертних хорів: 
чоловічий хор «Прометей», «Бурлака», жіночі 
хори «Діброва», «Веснівка» під керівництвом 
Квітки Кондрацької, «Левада-Оріон» під ке-
рівництвом Ігоря Магеги, Канадська Капела 
Бандуристів під керівництвом В. Мішалов3. 

У вищих та середніх музичних закладах, 
університетах США успішно працювали: піа-
ністи О. Назаревич, Е. Барабаш, Р. Рудницький, 
Т. Гриньків, Л. Артимів, Ю. Осінчук, М.-М. Цісик, 
М. Сук, Д. Назаренко, Л. Горницький; скрипалі 
Я. Ласовський, Є. Ґратович, В. Цісик, В. Чижик, 
Ю. Мазуркевич; віолончелістка Н. Хома; спі-
вачка М. Сокіл; композитори А. Рудницький, 
Ю. Олійник, Д. Семеген; Б. Кушнір. Яскравим 
прикладом інтеграції українських виконавців 
в освітній простір Канади є педагогічна діяль-
ність видатної піаністки Любки Колесси, яка 
була професором Королівської консерваторії 
в Торонто, консерваторії у Монреалі, Універси-
тету МакҐіл. Із числа її учнів вийшло чимало 
відомих музикантів Канади4. 

3 Горожанкіна О. Ідентичність та національна свідо-
мість дітей української громади м. Торонто (Канада). 
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2015. Ви-
пуск 139. С. 140.
4 Карась Г. Музична культура української діаспори у 
світовому часопросторі ХХ століття: [моногр.]. Іва-
но-Франківськ: Тіповіт, 2012. С. 375-376.
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Фестивалі слов’янської музичної культури 
періодично проводились у 1950–1960-х роках 
в різних містах Канади за участі мистецьких 
колективів ТОУК. Українці шанували країни, 
які приймали їх. Інтегрувавшись у чужий соці-
ум, вони брали активну участь у житті корінних 
спільнот. З нагоди ювілеїв міст та провінцій Ка-
нади українці представляли своє національне 
музичне мистецтво. Канадські організації за-
прошували їх для участі в програмах з нагоди 
своїх святкувань, і тисячі слухачів мали нагоду 
послухати чудові українські пісні.

Творчий напрям діалогу забезпечували 
композитори, які виходили за рамки «емігра-
ційного гетто», і творили для широкого загалу. 
Обмін делегаціями діячів культури і мистецтв 
був започаткований після війни. В 1946 році 
до Канади вперше приїхала з візитом делега-
ція культурних діячів з України, що засвідчило 
новий період культурних і мистецьких зв’язків 
між українцями Канади та народом України. 
До її складу входили діячі музичної культури, 
народні артисти СРСР І. Паторжинський та 
З. Гайдай. Вони не тільки взяли участь у фес-
тивалі в Едмонтоні, де їх слухали понад 25 ти-
сяч українців Канади, але й здійснили поїздки 
з концерними програмами в різні міста країни. 
Співаки виступали також перед представни-
ками інших народів. Їх щиро вітали мери міст, 
представники міських рад. Українська деле-
гація побувала у США, де відбувся концерт у 
Town Holl (Нью-Йорк). 

У цей час розпочинаються гастролі відо-
мих українських митців у Канаді: Д. Гнатюка, 
Є. Мірошниченко, Б. Руденко, М. Кондратюка, 
Т. Дідик, С. Козака, Д. Петриненко, Є. Чавдар, 
Л. Руденко, А. Кікотя, М. Стеф’юк, Р. Майбо-
роди, О. Басистюк, В. Пивоварова, Б. Гнидя, 
О. Криси, сестер Байко, Ансамблю танцю під 
керівництвом П. Вірського, Державного Укра-
їнського народного хору ім. Г. Верьовки. Мис-
тецькі колективи українців із закордону впер-
ше почали приїжджати з концертною програ-
мою в Україну в 1970-х роках.

Вагому роль у міжкультурному діалогові 
та популяризації української музичної культу-
ри відіграли митці українського походження, 
що своєю творчістю здобули світову славу. 
Насамперед, слід зазначити про вокальний 

талант легендарної американської співачки 
українського походження Квітки Цісик (1953-
1988) – доньки повоєнного емігранта зі Льво-
ва, який виїхав до США. Квітослава Орися 
Цісик володіла колоратурним сопрано, праг-
нула стати оперною співачкою. З цією метою 
стала стипендіаткою Нью-Йоркської музич-
ної консерваторії, де під керівництвом про-
фесора Себастьяна Енгельбарга, емігранта 
з Австрії навчалася оперного співу. Згодом 
стала виступати під псевдонімом Кейсі, ста-
виши відомою і популярною в тогочасному 
музичному житті Америки. Вона співала у 
різних жанрах та стилях, мала висококвалі-
фіковану технічну підготовку, захоплювалася 
так званим studiosinging (студійним вокалом). 
Найбільш піковий час творчого злету Квітки 
Цісик – 70-ті роки ХХ ст. Саме тоді вона заво-
ювала собі славу як солістка й бек-вокаліст-
ка у відомих джазових, поп-і рок-зірок: Майкл 
Френкса, Боаб Джеймса, Квінсі Джонса – ві-
домого аранжувальника і продюсера Майкла 
Джексона. Високо оплачуваною співачкою Ці-
сик стала як виконавиця музичних ді-джинглів 
для відомих компаній, таких, як Coca-Cola, 
American Airlines, Sears, Safeway, Starburst, 
ABC, NBC, CBS. З 1982–го р. й до своєї смер-
ті Кейсі Цісик була єдиним голосом компанії 
Ford Motors1. Пісні у її виконанні отримали 
чимало престижних музичних нагород, серед 
яких і «Оскар» за відомий саундтрек «You 
Light Up My Life» з однойменного фільму.

Виконавський стиль, трактований як 
властива тому чи іншому співаку сукупність 
виразних і виконавських засобів, особливість 
звуковидобуття, неповторність манери співу, 
безпосередньо пов’язаний з особистісними 
якостями музично-художнього мислення та 
проявом артистизму музиканта. Професійна 
академічна школа вокалу дала співачці від-
мінну чистоту інтонування, відчуття гарного 
головного резонування і добрий музичний 
смак. А галицьке коріння щедро обдарувало 
аутентичною народною манерою співу. Окрім 
того, Квітка є визнаною виконавицею блюзу 

1 Огієнко О.І. Голос в єдиному екземплярі. Матеріа-
ли ХІІ регіональної науково-практичної студентської 
конференції «Українська молодь. Духовність. Мо-
раль. Громадянськість». Рубіжне: РПК, 2017. С. 151.
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(вільно володіла відповідною вокальною тех-
нікою: мелізматичними прийомами співу на 
засадах імпровізаційності, поліритмії і синко-
пування). Виконавському стилю Квітки Цісик, у 
якому майстерно і вишукано поєднуються риси 
академічного, народного, джазового співу, при-
таманні: чудова кантилена, філігранна техніка 
і чистий, немов кришталь, тембр голосу. За-
снований на органічному поєднанні різних ма-
нер співу, визначаємо його як універсальний 
(такий, що є надто цінним і рідкісним)1.

Попри постійну зайнятість і контракти з ві-
домими компаніями, Квітка знаходить час і пра-
цює над українськими піснями. На той час про 
українську музику майже нічого не знали поза 
межами діаспори. Українським пісням браку-
вало сучасного аранжування, досконалої тех-
нічної обробки. Квітка Цісик зробила сучасне 
аранжування, надавши україсньким мелодіям 
нового звучання. Перший український альбом 
К. Цісик «Пісні з України» вийшов у 1980 р. Дру-
гий український альбом «Два кольори» вийшов 
1989 р., ставши певною реакцією на викорі-
нення української пісні у Радянському Союзі та 
водночас співчуттям українському народу. Хоч 
і недосконало володіючи українською мовою, 
будучи корінною американкою, проте кожне 
українське слово в пісні, інтонацію, звук їй арти-
кулювала її мама Іванна. 

Перші нагороди Квітка Цісик здобула у 
1988 року на Фестивалі Західної Канади у Ве-
ґревілі й Едмонтоні, де організатори вперше 
в історії сучасної української музичної інду-
стрії звукозапису вручили нагороди митцям, 
які зробили значний внесок у розвиток укра-
їнської музики за останні 20 років. Вона от-
римала їх у чотирьох номінанціях: «Найулю-
бленіша співачка», «Найпопулярніша платів-
ка», «Неперевершена продукція» (за альбом 
1980 року) і «Найкраще опрацьована нетан-
цювальна українська народна пісня» (за піс-
ню «Іванку»)2. Диски Квітки Цісик у 1990 році 

1 Радкевич Ю.М. Сучасний стан українського музич-
ного діаспорознавства (на матеріалі виконавського 
стилю Квітки Цісик). Міжнародний вісник: культуроло-
гія, філологія, музикознавство. Київ: Міленіум, 2018. 
Вип. І. (10). С. 326–327.
2 Квітка Цісик – історичне повернення. Українська 
Правда. Життя, 21 жовтня 2008. URL: https://life.
pravda.com.ua/columns/2008/10/21/9386/ (дата звер-
нення: травень 2019).

були номіновані на «Греммі». З ініціативи 
Алекса Гутмахера у 2008 році в Києві відбув-
ся перший вечір пам’яті співачки. Пізніше у 
Львові відбувся Міжнародний конкурс україн-
ського романсу імені Квітки Цісик. 

Американський композитор і диригент, 
член Американської академії мистецтв та нео-
дноразовий володар «Греммі» Леонард Берн-
стайн (1918-1990) також мав українське похо-
дження – єврейська родина Самуеля та Дженні 
Бернштайнів емігрувала з Рівного напередодні 
Першої світової війни. Л.Бернстайн належав до 
найвидатніших диригентів-інтерпретаторів як 
класичної, так і сучасної музики, у тому числі 
творів Д. Шостаковича, Г. Малера. Виступав у 
Віденській опері (поставив «Фальстафа» і свою 
оперу «Тихе місце», 1986). Серед записів ‒ 
«Сомнамбула», «Кармен», «Фіделіо». 

Освіту він здобув спочатку в Гарварді, 
після закінчення якого вступив в музичний 
інститут Кертіса. Там він проходив курси ін-
струментування, диригування і фортепіано. У 
1940 році його доля зводить з Сергієм Кусе-
вицьким, який керував Бостонським симфо-
нічним оркестром «Tangelwood». Незабаром 
він стане його помічником. Це ознаменувало 
початок власної диригентської кар’єри. Важ-
ливу роль зіграє спілкування з Артуро Тоска-
ніні і Бруно Вальтером ‒ найбільшими дири-
гентами ХХ століття. Він став наступником 
Бруно Вальтера на посаді Нью-Йоркського 
City Symphony Orchestra3. 

У якості композитора Л. Бернстайн віддав 
данину і класиці, й сучасності. І в той же час 
Бернстайн вніс величезний вклад в розвиток 
«низького» жанру. У своїх творах він не бояв-
ся еклектики, широко черпаючи як з класики, 
так і з латиноамериканських ритмів, джазу, 
блюзу, негритянського фольклору, псалмів і 
пісень. Так, в опері-сатирі «Хвилювання на 
Таїті», написаної Бернстайном на власне 
лібрето, на сцені постійно присутній танцю-
вально-вокальне тріо, яке виконує, за слова-
ми композитора, «роль грецького хору, який 
зародився в комерційних радіопрограмах»4. 

3 Копсергенова Г. М. Киномюзикл «Вестсайдская 
история» Л. Берстайна в аспекте специфики жанра. 
Научная палитра. 2018. № 2 (20). С. 9‒15.
4 Медвідь О.Б. Роль культурно-освітніх організацій у 
збереженні національної культури українців у США. 
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Широко відомі його мюзикли, зокрема 
«Вестсайдська історія» (1957, Нью-Йорк), 
що десять разів був номінований на премію 
«Оскар» і став вершиною творчості компо-
зитора та класичним зразком американсько-
го мюзиклу. Сюжет «Ромео і Джульєтти», 
перенесений в нью-йоркські нетрі середини 
XX століття, дозволив поєднувати розвиток 
музичного дії, характерне для опер і симфо-
ній, з запам’ятовуються естрадними мелоді-
ями. Працюючи в рамках жанру, Бернстайн 
уводить до мюзиклів оперні форми, а також 
домагається в них наскрізного симфонічного 
розвитку. У його музиці майстерно перетво-
рені ладогармонічні, ритмічні особливості 
джазу, негритянських, мексиканських й інших 
народних пісень. У своїх творах Бернстайн 
використовує різноманітні музичні засоби – 
вуличні пісеньки, рок-н-рол1. Творчість цього 
легендарного композитора ввійшла в скарб-
ницю світової музичної культури.

Віртуозом-інструменталістом і «україн-
ським Паганіні» іменують не менш відомого 
скрипаля В. Попадюка, який з 1997 року меш-
кає у Канаді у м. Торонто. В Україні музикант 
навчався спочатку в Київській спеціалізованій 
музичній школі імені М.Лисенка, потім у Київ-
ської консерваторії ім. П. І. Чайковського. На 
останньому курсі продовжив навчання заоч-
но у Львівській музичній академії ім. М. Ли-
сенка. Окрім всього, В. Попадюк є піаністом 
і засновником гурту «PapaDuke», з яким ак-
тивно гарстолює у різних країнах світу. Му-
зиканти переважно грають музику у стилях 
world music, latino, gypsy, джаз. Сам артист є 
справжнім віртуозом: уміє грати на 15 музич-
них інструментах, також кожен з музикантів 
гурту грає на кількох музичних інструментах. 
Його концерти завжди збирають численну 
аудиторію, часто виступає й в Україні2. Він – 
один з найяскравіших виконавців кінця ХХ ‒ 
початку ХХІ століття, активний пропагандист 

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 
2011. Вип. 28. С. 152‒155.
1 Леонард Бернстайн. 
URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Леонард_Бернстайн 
(дата звернення: грудень 2018).
2 Попадюк Василь Васильович URL: https://
uk.wikipedia.org/wiki/Попадюк_Василь_Васильович 
(дата звернення: квітень 2019).

української інструментальної автентики. По-
няттям «world music», яке найбільш точно ха-
рактеризує превалюючий виконавський стиль 
В. Попадюка, зазвичай іменують визначення 
різних жанрів і стилів, що не належать до тра-
диційної західноєвропейської і американської 
популярної музики. Етнічна музика – най-
ближчий аналог англійського терміну (музика 
народів світу), під яким розуміється, і першу 
чергу, народна музика різних культур світу і 
класична музика неєвропейських традицій, а 
також сучасна західна музика з широким ви-
користанням запозичень із народної музики 
і музики народів Сходу, мотивів, звукорядів, 
інструментів, манер виконання і т.д.3 В. Попа-
дюк вважає, що власний стиль його гурту – це 
поєднання українського, румунського фоль-
клору, а також латиноамериканської музики 
з джазом і джаз-роком. Слід відмітити, що 
сучасна музична культура носить плюраліс-
тичний характер як у зовнішніх проявах, так і 
внутрішніх складових. Вказана тенденція на-
самперед спостерігається у взаємодії таких 
історично обумовлених форм як академіч-
не та масове мистецтво. Відповідні процеси 
художнього синтезу особливого поширення 
набули в кінці ХХ – початку ХХІ ст., форму-
ючи новий музичний напрямок – класичний 
кросовер. Даний феномен належить до сфе-
ри музичної творчості, що прийнято називати 
серединною культурою (middle culture). Стиль 
класичний кросовер (classical crossover) най-
частіше визначають як своєрідний синтез, 
гармонійне поєднання елементів класичної та 
поп-, рок-, джаз-, електронної музики. Термін 
кросовер у перекладі з англійської буквально 
означає перетин, перехід, порубіжне або пе-
рехідне явище. Він широко використовується 
у різноманітних сферах людської діяльності, 
зокрема літературі, мистецтві, електроніці, 
спорті, позначаючи явища, що поєднують різ-
номанітні, найчастіше, на перший погляд, не 
сумісні поняття і предмети4.

3 Федорняк-Савчук Н. Український фольклор і його 
трансформація у виконавській творчості Василя По-
падюка. Українська культура: минуле, сучасне, шля-
хи розвитку. 2014. Вип. 20 (т.1). С. 260.
4 Ігнатова Л. П. Сучасна музична культура: тенденції 
розвитку. Актуальні питання культурології. 2016. Ви-
пуск 16. С. 236–237.
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До стилю класичного кросовера можна 
віднести сучасні інтерпретації «Щедрика» Ми-
коли Леонтовича. Українська народна пісня 
«Щедрик» завдяки генетично закладеному в 
ній оптимізму, професійній обробці Миколи 
Леонтовича та високомистецькій інтерпретації 
Олександра Кошиця впродовж ХХ ст. пройшла 
шлях до світового музичного бестселера. 
Завдяки англійському літературному тексту з 
опорою на образ «новорічних дзвоників», твір 
став близьким і зрозумілим людям різних на-
цій і народів. Сучасні засоби комунікації (ра-
діо, грамзапис, телебачення, кіно, інтернет) не 
тільки сприяли поширенню «Щедрика» у світо-
вому культурному просторі, але й забезпечили 
його феномен у глобалізованому світі1. 

Таким чином, можемо констатувати, що 
взаємовпливи музичної культури українців 
з іншими культурами світу відбувалися на 
професійному та аматорському рівнях. Най-
більш інтенсивними були взаємозв’язки у 
сфері музичної освіти та виконавства. Багато 
українських викладчів та музикантів здобува-
ли професійну музичну освіту в кращих му-
зичних закладах за кордоном, залишаючись 
потім в цих країнах на проживання. У пере-
важній більшості це були вихідці з Західної 
України. Здобуття високопрофесійної му-
зичної освіти гарантовано відкривало шлях 
на оперні та концертні сцени світу. Українці 
здобували також спеціальну освіту у музич-
них закладах американського континенту, що 
характерно для наступних поколінь емігран-
тів, вже народжених та вихованих у країнах 
постійного проживання. Інтеграція цього по-
коління в музичне життя відбувалася природ-
ніше та інтенсивніше. Представники четвер-
тої хвилі еміграції були доволі добре підго-
товлені в українських навчальних закладах, 
що пройшли процес творчого становлення, 
здобули визнання, а тому їх інтеграція у сві-
товий музичний простір відбувалася досить 
швидко. Українські митці всіх поколінь завж-
ди підкреслювали свою національну прина-
лежність, пропагуючи музичне мистецтво і 
культуру України, відкриваючи нові горизонти 

1 Ігнатова Л. П. Сучасна музична культура: тенденції 
розвитку. Актуальні питання культурології. 2016. Ви-
пуск 16. С. 238.

творчої співпраці для представників інших 
народностей і культур. Залишаючись части-
ною суспільства країни поселення, діаспора 
збагачує культуру цієї держави своїми непо-
вторними традиціями та цінностями, тому що 
лише через надання можливості культурної 
самоідентифікації можна реалізувати в демо-
кратичному суспільстві права людини в пов-
ній мірі. Соціальна інтеграція в суспільство 
країни проживання є необхідною умовою іс-
нування діаспори, яка завдяки культурному 
плюралізму збагачує це суспільство, надає 
йому більшого простору для розвитку. Більш 
успішно відбувається інтеграція в нове сус-
пільство через іммігрантські общини. Взаємо-
зв’язок та взаємна допомога між цими органі-
заціями є необхідною умовою для існування 
української діаспори загалом. Рівною мірою є 
важливими і їхні зв’язки з Україною. Відповід-
но, не дивлячись на різні причини виникнення 
закордонних поселень українців, на неодна-
ковий рівень їх національно-культурної са-
моідентифікації, розвиток взаємозв’язків між 
усіма гілками української нації має стати за-
гальнодержавним завданням як через значну 
чисельність українців за кордоном, так і через 
їхню активну націєтворчу діяльність. Адже ча-
стина українського етносу, відірвана від мате-
ринського кореня, є повноправною частиною 
загальносвітової української спільноти2. 

Музично-мистецька діяльність представ-
ників української діаспори в країнах Північ-
ної Америки слугує збагаченню і розвитку 
як спадщини національної культури, так й 
активної інтеграції духовних цінностей укра-
їнської культури, акумульованих у музичному 
мистецтві, до світового культурного процесу. 
Сучасна музична культура, тріумфальний по-
ступ якої розпочинається з другої половини 
XX ст. і продовжується до сьогодення, являє 
собою новий і всеохоплюючий духовний про-
стір, що вимагає переосмислення багатьох 
художньо-музичних, соціально-культурних 
феноменів. У протистоянні старого і ново-
го, в становленні, часто діаметрально-про-
тилежних ціннісних парадигм відбуваються 

2 Ємець Т. Інституювання еміграційного українського 
руху в ХХ ст. Українознавчий альманах. 2012. Ви-
пуск 7. С. 175.
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зміни в ієрархії цінностей, створюється нова 
філософська, а відповідно і музична картина 
світу. Значна частина представників північно-
американської української діаспори ‒ це діячі 
культури, які збагачують інші держави своїми 
інтелектуальними й духовними здобутками. 
Багато з них уже іменовано представника-
ми тих культур. Проте митці, які й на чужині 
творять українську культуру і тим самим від-
стоюють свою національну приналежність, 
утверджують Україну у світі. Адже лише з 90-x 
років ХХ ст. в Україну поволі повертаються 
імена диригентів, композиторів, співаків, пе-
дагогів, музичних діячів українського зарубіж-

жя, маловідомих i зовсім невідомих в Україні, 
але добре знаних i поцінованих у світі: Ірина 
Маланюк, Мирослав Антонович, Володимир 
Климків, Ігор Соневицький, Андрій Гнатишин, 
Квітка Цісик, Ярослав Бабуняк, Мар’ян Кузан, 
Лев Туркевич, Свген Дольний, Арістид Вірста, 
Юрій Олійник, Марія Дитиняк та багато інших. 
Яскравий зразок українського духовного типу 
явила творчість багатьох українських компо-
зиторів, співаків, диригентів. I хоч більшість із 
них змушені були творити в чужому середо-
вищі, та за духом завжди лишалися вірними 
своїй Батьківщині.

Надія Онищенко, 
Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою 

Ніжинського держуніверситету імені Миколи Гоголя

ПРО УКРАЇНСЬКУ ДІАСПОРУ – ІЗ ЗАРУБІЖНИХ АРХІВІВ:
до виходу в світ двокнижжя професора Миколи Тимошика

про національну книгу і пресу на чужині*

Подія непересічна: вихід у світ своєрід-
ної «еміграційної саги» відомого науковця, 
журналіста й видавця Миколи Тимошика. Це 
двокнижжя народжувалася за кордоном, де 
йому вдалося віщувати й опрацювати ство-
рювані українськими емігрантами в різні часи 
численні архівні матеріали, підшивки і книж-
кові колекції зарубіжного українства. Загалом 
обсяг цієї ошатно виданої, щедро проілюстро-
ваної рідкісними світлинами та документами 
новинки – понад тисяча сторінок.

Обидві монографії рецензували відомі 
вчені-україністи. Першу книгу – професори 
Марина Палієнко з Києва, Мар’ян Житарюк зі 
Льова, а також доктор філософії УВУ (Мюн-
хен) Сергій Козак. Другу – професори Ярос-

лав Калакура з Києва, Ігор Мельник зі Львова 
та керівник архіву Української Інформаційної 
Служби в Лондоні Г.Іванущенко. Монографії 
рекомендовані до друку вченою радою Київ-
ського національного університету культури і 
мистецтв, де працює автор. 

Зацікавлення автором саме такою темою 
можна пояснити двома причинами: куца іс-
торіографія в Україні і за кордоном з реаль-
ного життя й діяльності українців на чужині, 
і патріотичної любові до правдивого україн-
ського слова. Небайдуже, правдиве й зодяг-
нене у захопливу для читання манеру оповіді 
у цій царині він засвідчує більше, ніж двома 
десятками книг і підручників. Виступаючи в 
навчальних та освітніх закладах у Бельгії, Із-
раїлі, Іспанії, Італії, Канаді, Китаї, Німеччині, 
Польщі, Румунії, Сербії, Словаччині, США, 
Франції, Швейцарії, Швеції і Великій Британії, 
доктор філологічних наук, професор захопле-

* Тимошик Микола. Українська журналістика 
в діаспорі: Велика Британія. Монографія. К.: Наша 
культура і наука, 2021. 512 с.; Тимошик М.С. Україн-
ське книговидання в діаспорі: Велика Британія. Мо-
нографія. К.: Наша культура і наука, 2021. 484 с.
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но дивувався патріотизмові наших земляків 
на чужих теренах. В іншому для себе світі 
вони продовжували розвивати Україну в собі 
і поширювати правду про неї насамперед че-
рез українське слово. 

Дослідження витоків, організаційних 
чинників, типології та тематики перших пе-
ріодичних і книжкових видань українців у 
Великобританії потребує з’ясування стану та 
специфіки української еміграції в цій, осібно 
розташованій, західноєвропейській країні. 
Автор відразу ж наголошує, що спеціаль-
ного дослідження із цієї проблематики досі 
також не проводилося. Отож, погоджуючись 
із періодизацією за часовими відтинками на 
три хвилі, науковець вказує, що саме пред-
ставникам першої і другої хвиль еміграції 
належить ініціатива в заснуванні перших у 
Великій Британії українськомовних газет. Та-
кими стали «Наш Клич», «Український Клич» 
і «Українська Думка». Саме вони зароджува-
ли стандарти національної журналістики в 
українській діаспорі: бути переконливим до-
казом існування зорганізованості української 
спільноти, а також візитівкою і репрезентан-
том цієї спільноти перед цілим світом.

Як журналіст за дипломом і за досвідом 
роботи і як учитель журналістів у Київсько-
му національному університеті імені Тараса 
Шевченка, а сьогодні в Київському національ-
ному університеті культури і мистецтв Мико-
ла Тимошик звертає нашу увагу на мораль-
ні засади журналістської професії. Він цитує 
редакційну статтю «Слово до наших читачів: 
кілька зауваг про позиції і завдання «Україн-
ської Думки»» кінця 40-х років ХХ століття:

«Модерна духовна криза, яка принесла ціло-
му світові жахливі нещастя, виникла з того, що 
в прилюдному житті народів запанувала всев-
ладна фраза. Фраза заступила думку. Фраза – це 
продукт, що вийшов з компромісу правди з брех-
нею. Фраза – це головний інструмент пропаган-
ди. А як відомо, головною метою пропаганди є 
оббріхувати нарід і відучувати людей думати.

Ми хочемо давати думку. Це значить – 
кожне явище з українського чи чужого світу 
оцінювати з погляду української думки та 
українських інтересів.

Одиноким критерієм, який керує редакці-
єю, має бути совість редакторів, їх почуття 
відповідальності, їх відданости національним 
інтересам народу, з якого вони вийшли».

Відсутність такої відповідальності редакція 
пояснює убивчими фактами недавньої радян-
ської дійсності на теренах покинутої України: 
«…Нашу еліту – письменників, учених, митців 
на 75 відсотків вистріляно. Цвіт народу, селян-
ство, на 100 відсотків пограбоване і перетворе-
не в жебраків. Де є ще така країна у світі, що 
має такі втрати і так знедолена, спустошена?»

Проблематика пов’язана з покликанням, 
завданням та моральними засадами україн-
ської журналістики особливо загострилася 
останнім часом, коли національна журналіс-
тика переживає затяжну кризу. Її причина, як 
вважає автор монографії, у незнанні історії 
української журналістики, у багаторічному 
цілеспрямованому й наполегливому вихо-
лощенні з неї національного стрижня. І тому 
він закликає нас вивчати досвід української 
еміграції, котра переживала подібну кризу на 
етапі її становлення та бурхливого розвою 
після Другої світової війни.

За доречною порадою Уласа Самчука 
майбутньому досліднику Микола Тимошик 
перечитав і перепустив через розум і серце 
сотні сторінок діаспорних видань, аби збагну-
ти і пошанувати житейський подвиг колег-по-
передників, котрі стверджували українське 
друковане слово на чужині.

Перші професійні пресові бюро створю-
валися при дипломатичних місіях. Усі уряди 
Української держави 1917-1921 років надава-
ли особливого значення налагодженню офі-
ційних відносин із сусідами, і з провідними 
країнами світу. Адже від тих відносин залежа-
ли визнання й подальша підтримка молодої 
європейської держави. 

 У переліку перших українських диплома-
тів, котрі прибули до Англії в травні 1919 року, 
були молоді медики й правники, мистецтвоз-
навці й журналісти з дипломами європей-
ських вишів. Там набиралися вільнодумства 
і знань, що їх пізніше використовували в бо-
ротьбі за незалежність рідної землі. У послуж-
ному списку Миколи Стаховського, Ярослава 
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Олесницького, Маркіяна Меленевського, Во-
лодимира Залозецького, Володимира Пісня-
чевського заснування друкованих часописів у 
Відні, Києві, Одесі. На відміну від здебільшого 
малограмотних, безкультурних, але амбітних 
і нахабних «кухарок», які на революційній хви-
лі заповнювали чиновницькі кабінети різних 
ланок більшовицької влади, гурт українських 
державників доби УНР формувався головно з 
когорти глибоко ерудованих, укорінено інтелі-
гентних і питомо патріотичних особистостей. 

Найважливішим досягненням Української 
дипломатичної місії УНР у Лондоні Тимошик на-
зиває видання «The Ukraine» – першого англо-
мовного тижневика українців, заснованого на 
британських островах. Підшивка його на сьо-
годні є рідкісною – повний комплект із 35 чисел, 
що побачили світ упродовж 1919-1920 рр., зна-
ходиться в Британській національній бібліотеці. 
Про цей невідомий в Україні бюлетень – окре-
мий розділ монографії. Як і про пресове бюро 
в Лондоні 1931-1939 років, засноване мецена-
том, колишнім емігрантом із Галичини, грома-
дянином США Яковом Макогоном.

Бюро виконувало роль своєрідного укра-
їнського посольства, головною метою якого 
було ознайомлення західного світу із не-
розв’язаним «українським питанням». Основ-
ні напрямки діяльности: інформаційно-видав-
нича; співпраця з іноземними журналістами; 
співпраця з британськими парламентарями; 
благодійні проєкти, спрямовані на захист за-
рубіжного українства.

 Життєпис Якова Макогона з легкого пера 
Миколи Тимошика постає перед нами як захо-
плюючий детектив. Він народився 27 вересня 
1880 р. в селі В’язова неподалік Жовкви. У 
23-річному віці емігрує до Америки. Отримав-
ши громадянство цієї країни, зголосився до 
морської піхоти, де прослужив 15 років. Піс-
ля військової служби одружується з багатою 
американкою Сузанною Фаллон – донькою 
американського адмірала. Це дало йому змо-
гу часто подорожувати з молодою дружиною 
Європою. Він зумів не дише зацікавити, а й 
захопити Сузанну українськими справами, 
що в подальшому відіграло позитивну роль 
у втіленні колишнім морським піхотинцем 
низки доброчинних проєктів, спрямованих на 

підтримку громадських інституцій української 
діаспори.

Маючи добрі особисті контакти з офі-
ційним Лондоном, Якову Макогону вдалося 
придбати приміщення в центральній частині 
лондонської столиці. Залишаючи за собою 
питання налагодження контактів з офіційними 
особами Лондона та матеріального забезпе-
чення діяльності офісу, пан Макогін хотів бачи-
ти на посаді управителя авторитетну в західній 
українській спільноті, компетентну в суспіль-
них справах, принципову й порядну особи-
стість. Такою виявилася кандидатура історика 
й соціолога Володимира Кисілевського.

Родом із Коломиї, цей чоловік був на 
шістнадцять років молодшим від Макогона. 
Емігрував до Канади 1925 р. До цього встиг 
закінчити гімназію в Чернівцях, вступити до 
Легіону Українських Січових Стрільців. У роки 
УНР І ЗУНР воював у складі Української Га-
лицької Армії на одеському напрямку. Напи-
сав і захистив у Віденському технічному уні-
верситеті докторат.

У Канаді земляки спочатку ідентифікува-
ли його як сина відомої на Галичині громад-
ської діячки, письменниці й редакторки коло-
мийського двотижневика «Жіноча Доля», дов-
голітньої депутатки від українців у польському 
сенаті Олени Кисілевської. Будучи скромним і 
працьовитим, маючи нахил до творчості, син 
української сенаторки починав новий відти-
нок свого життя як журналіст. І вже через три 
роки став редактором українського католиць-
кого тижневика «Західні Вісті» в Едмонтоні 
(згодом перейменовані на «Українські Вісті».

1930 р. доктор Кисілевський отримує ка-
надське громадянство і з серпня переходить 
на роботу в редакцію тижневика «Україна» в 
американському Чикаго на посаду заступни-
ка редактора. Тамтешнє знайомство з Яковом 
Макогоном стало визначальним у подальшій 
долі науковця й журналіста. Хоча переважив 
у ньому все ж науковець. По другому повер-
ненню до Канади 1940 року, маючи на руках 
вже опубліковані результати багаторічних 
ґрунтовних досліджень імміграційних проце-
сів у Канаді, здобув звання професора Оттав-
ського університету. А 17 травня 1931 р. В.Ки-
сілевський прибув до Лондона і наступного 
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дня приступив до роботи. Це він упорядкував 
і зберіг архів керованого ним бюро, що його 
першим знайшов і дослідив Микола Тимошик 
у Польському Інституті і музеї ім. Сікорського 
в Лондоні і на підставі архівних документів по-
вернув нам українську правду. 

«Не буде перебільшенням ствердити, – 
пише автор, – що інтенсивна (незважаючи 
на обмежене число працівників), широка (за 
основними напрямками діяльности), тривала 
в часі (майже десять літ) діяльність Україн-
ського пресового бюро в Лондоні з філіями в 
Женеві і Празі, винесла гостроту задавненого 
і нерозв’язаного українського питання на за-
гальноєвропейський обшир, не дала змоги 
ворогам України зробити його внутрішньою 
справою Росії чи Польщі. Відозви, заклики, 
звернення Бюро ставали предметом розгляду 
і обговорень в урядових і політичних чинниках 
Великої Британії. Европі була переконливо 
показана рішучість українців і далі боротися 
за втілення давньої мрії пращурів – здобу-
ти соборну і незалежну Українську державу, 
звільнити її від радянських, польських та ру-
мунських займанців». 

Перший інформаційний бюлетень у Лон-
доні заснував Союз Українських Вояків у Поль-
ських Збройних Силах, який у січні 1946 року 
офіційно перейменований на Союз Українців 
у Великій Британії. З листопада 1945 по сі-
чень 1947 року вийшло у світ 19 чисел. Творці 
нового періодичного органу ставили ціль не 
примикати ні до якого партійництва і не вира-
жати думку лише вузької частини суспільної 
думи. Вони створювали своєрідний літопис 
життя українців, як на рідних землях так і в 
Європі та за океаном.

Менше ніж через два роки до місць ком-
пактного проживання українців почала над-
ходити ще одна газета – «Український Клич» 
в іншому поліграфічному виконанні. Її засну-
вало видавництво «Основа», за яким стоя-
ли прихильники ОУН-УПА з правого крила 
української еміграції. Незважаючи на корот-
ку історію (всього 24 числа), безпосередній 
учасник того пресотворення В. Олеськів дав 
високу оцінку газеті: «Своїм змістом «Україн-
ський Клич» великою мірою спричинився до 

активізації українського життя на цьому тере-
ні, вщеплюючи почуття гордості із своєї при-
належности до українського народу, почуття 
співвідповідальности за його дальшу долю і 
віру в перемогу».

Українські часописи у Великій Британії ви-
ражали як помірковані, так і радикальні підхо-
ди до розв’язання задавненого українського 
питання. Такий висновок зробив Микола Тим-
ошик, фахово проаналізувавши «Наш Клич», 
«Український Клич». «Українську думку», «Ви-
звольний Шлях», «Вісник Української Держав-
ницької Думки», «Голос Молоді», «Авангард». 
Його розвідки цінні не тільки узагальненням і 
осмисленням журналістської діяльності укра-
їнців у Великій Британії, а й перенесенням того 
досвіду на терені сучасної України. 

У бібліотеці СУБу в Лондоні зберігається 
повний комплект підшивки «Юних Друзів». У 
цій підшивці налічується 128 чисел журналу, які 
побачили світ протягом 1955-1985 рр. У жодній 
із українських національних книгозбірень пов-
ного комплекту «Юних Друзів» немає.

Нагальне питання електронного оцифро-
вування діаспорної періодики зокрема і наці-
ональної в цілому, яка в неналежних умовах 
гине на очах, досі на державному рівні й не 
ставилося для розв’язання.

Досвід видання українського дитячого 
журналу на чужині упродовж тривалого часу 
(в кольорі й на крейдяному папері) без будь-
якої фінансової підтримки з боку держави, а 
лиш громадським коштом, багато в чому є 
повчальним для нинішньої ситуації в Україні, 
коли в національному інформаційному про-
сторі сегмент дитячої періодики за байдужого 
споглядання держави практично зник.

Це один з десяти висновків, що їх зробив 
професор Тимошик на завершення монографії. 

В інтерв’ю «Українській думці», опубліко-
ваному 2 квітня 2016 р., він зазначає: «…піс-
ля вивчення віднайдених тут, у Лондоні, ма-
теріалів по-новому осмислюєш себе в цьому 
розхристаному і до безміри спрагматизовано-
му світі, відчуваєш гордість за нашу діаспо-
ру – квітучу гілку українського народу, що і в 
розсіянні зуміла достойно ствердити себе – і 
в слові, і в ділі».
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У другому томі свого двокнижжя сутність 
феномену українського друкованого слова 
на чужині дослідник охарактеризував такими 
чинниками. 

Перше. Друковане слово як один з голов-
них чинників самоусвідомлення і самоствер-
дження емігрантів із різних земель як пред-
ставників однієї нації, одного народу. 

Друге. Друковане слово як чинник націо-
нального і духовного об’єднання українців у 
діаспорі. 

Третє. Друковане слово як чинник розвою 
і ствердження української літературної мови 
серед нашої спільноти на чужині.

Четверте. Друковане слово як чинник по-
ширення на цілім світі правдивої інформації 
про Україну і українців. 

П’яте. Друкованене слово як чинник 
ствердження і розвою на чужині постійного 
українського друкарства. 

Шосте. Друковане слово як чинник форму-
вання кадрів української видавничої справи в 
діаспорі. Сьоме. Друкарство і дух меценатства.

Перші в еміграції українські редактори, 
журналісти і видавці не мали відповідної до 
цих фахів освіти. Але як випускники чи сту-
денти українських гімназій, університетів та 
інститутів, глибоко розуміли свою місію щодо 
збереження в еміграції всього того, що в ра-
дянській Україні від другої половини 20-х ро-
ків безпощадно нищилося грубим чоботом 
російського окупанта, – створювані впродовж 
віків наукові, літературні та мистецькі надбан-
ня нації. Московська комуно-більшовицька 
система рішуче розправлялася із тими одер-
жимцями, хто через сумління власної совісті 
та переконання відважувався відхилятися від 
лінії пануючої доктрини. Те, що отримувало 
дозвіл на розвиток в усіх гуманітарних сфе-
рах, не було виразником українського духу.

Усвідомлення своєї високої місії вті-
лилося в програмній заяві, надрукованій 
в «Українській Думці» 1947 року. «Треба 
буде тут на чужині створити наші незалеж-
ні свобідно працюючі наукові та видавничі 
осередки й центри. Будуть мусіти постати 
бібліотеки-книгозбірні, що дадуть нам добру 

рідну книжку, з якої і чужинці могли б виро-
бляти собі правдивий погляд на Україну й 
українців».

Роком раніше «Наш Клич» звернувся до 
зарубіжних українців з такою пропозицією: 
«Викурім на 10 цигарок менше на місяць. 
Останьмось дома і не йдімо одного вечора 
на місяць до кіно чи «на пиво», а призначи-
мо цей видаток на рідну пресу; якщо маємо 
нагоду, купімо бодай одну книжку чи журнал 
на місяць».

Складаючи загальну картину книгови-
давничого руху, Микола Тимошик називає 
повноцінні джерела друкованої продукції а 
також труднощі, з якими доведеться зустрі-
тися майбутньому досліднику в їх пошуках. 
Він трепетно перегортав раритети і набирав-
ся з них нового досвіду.

Найтиражнішими книжковими видання-
ми українців на британських теренах були 
«Календарець українця у Великій Британії» 
та «Правописний словник» Г. Голоскевича – 
по десять тисяч примірників. «Український 
повістковий Буквар» видано накладом вісім 
тисяч примірників. Найбільша за обсягом сто-
рінок (1524) – Біблія в перекладі Івана Огієнка 
(митрополита Іларіона). Найменші за форма-
том – серія мікроброшур для нелегального за-
силання на територію підрадянської України. 
Але загалом це була одна українська книжка 
проти тисячі російських. 

У середині 1948 року представники не-
давно створеного Союзу Українців у Великій 
Британії вирішили перевірити, що може діз-
натися британський світ преси, публіцисти-
ки, науки, літератури, політики у їхніх науко-
вих установах та провідних бібліотеках про 
Україну та українців. Тоді і був стверджений 
прикрий факт: у каталогах бібліотеки Лондон-
ського університету на тисячу книжок, напи-
сах про Росію, на сто – про Польщу надибу-
валася лише одна – про Україну. 

Не кращою виявилася картина у фондах 
British Librari – найбільшої, після Конгресової 
США, бібліотеки світу. Щоправда тут знахо-
диться низка оформлених за каталогами збі-
рок з україніки, що хронологічно відносяться 
до початків ХХ століття. Передвоєнні і після-
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воєнні десятиліття ( а це передусім тріумф і 
поразка визвольних змагань українців, пла-
нове винищення їх більшовиками, колективі-
зації і голодомори, репресії і знищення націо-
нальної церкви, насильна русифікація) – білі 
плями. Порожньо і в недавно заснованій, 
поважній установі у Лондоні – Британському 
інституті Політичних Дослідів Сходу Европи.

Крізь російські окуляри на Україну і укра-
їнське питання продовжував дивитися не 
лише лондонський, а й увесь західний політи-
ко-державницький істеблішмент. 

В опублікованому 1948 року «Україн-
ською Думкою» Зверненні Союзу українців у 
Великій Британії до всіх, хто мав стосунок до 
творення, продукування та поширення кни-
жок і періодики містилося конкретне прохан-
ня: надсилати бодай по два примірники всіх 
українських друкованих книжкових видань, 
журналів, газет, бюлетенів, що з’явилися за 
останні десять років в умовах чужини або 
привезених у різний спосіб із Рідних Земель.

Зацікавлення українознавчою проблема-
тикою з боку західних дослідників посилило-
ся саме після Другої світової війни. І вони все 
частіше стали звертатися до українських ор-
ганізацій з проханнями надсилати будь-які ін-
формаційні матеріали з цієї проблематики до 
чужинських бібліотек, аби науковці й дослід-
ники менше залежали від тлумачення склад-
них політичних питань офіційною Москвою.

Факт виходу у світ першої англомовної 
книги про Україну, видану не українцями, га-
зета «Наш клич» подає як сенсаційний: «У 
Лондоні появилася англійська брошура като-
лицького письменника Мішеля Деріка «Східні 
католики під совєтським пануванням» – про 
УГКЦ в Західній Україні. Написана дуже ціка-
во і правдиво. Автор звертає увагу на пере-
слідування церкви москалями, також багато 
пише про митрополита Андрея Шептицького. 
Наприкінці книжки автор подає низку доку-
ментів про переслідування УГКЦ в Україні.

Накладом 5 тисяч примірників розійшов-
ся і був надісланий до 700 бібліотек, універси-
тетів Америки, Швеції, Норвегії, Голландії та 
Франції «Тарас Шевченко» професора Матію-
са (англійською мовою) 1950 року. 

Восени 1953 р. українська молодь Ве-
ликої Британії вирішила привернути увагу 
світової спільноти до сумної дати україн-
ської історії – 20-річчя замовчуваного Мо-
сквою голодомору в Україні 1933 року. На 
вулиці міст, містечок і поселень організова-
но, з плакатами і транспарантами вийшли 
понад 1000 людей, котрі роздавали пере-
хожим надруковані англійською мовою лис-
тівки про непокараний злочин Москви проти 
українського народу. Молоді українські емі-
гранти остерігали західний світ від підступ-
них намірів Москви поширювати свою геге-
монію вглиб Европи та на інші континенти.

Розділ четвертий професор Тимошик наз-
вав «Англомовне книговидання», що в ньому 
висвітлює «українське питання» від чужинців. 
Тривалу в часовому вимірі й результативну 
за обсягами зробленого акцію на підтримку 
України та інших поневолених більшовиць-
кою Росією народів провадила створена в 
Единбурзі 1946 року Шотландська ліга за 
Европейську Свободу. Це була позапартійна 
освітня та доброчинна організація, до прово-
ду якої входили відомі шотландські політичні, 
військові, наукові діячі, члени парламенту. 

Обличчям цієї громадської організації був 
шотландець за походженням Джон Стюарт. 
Свою позицію він оприлюднив в одній із реда-
гованих ним брошур: «Я належу до нації, яка 
століттями боролася за відновлення своєї не-
залежности, – невеликої нації, якщо виходити 
з цифр. А отже, я підтримую будь-яку країну, 
що прагне скинути чуже ярмо. Для мене це 
питання принципу». 

Видання Шотландської ліги за Європей-
ську свободу виходили англійською мовою 
в трьох тематичних серіях: «Інформаційні 
брошури», «Служба інформації із закордон-
них справ» та «Сучасний світовий довідник». 
Упродовж 1950-1956 років побачили світ 
близько 40 книг і брошур. Лейтмотивом їх 
змісту є застереження міжнародної спільно-
ти про головну загрозу світового порядку, що 
йде від найбільшого збурювача спокою і без-
пеки – Росії, та заклик до всілякої підтримки 
національно-визвольних рухів колишніх коло-
ній Російської (радянської) імперій. Одним з 
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напрямків такої підтримки було видання під-
ривної літератури для СРСР та пересилання 
книг за каналом «Лондон-Україна».

І завершується монографія «Лондонськи-
ми сторінками української Біблії». Адже під 
омофором Британії переклали і видрукували 
книгу книг українською мовою Пантелеймон 
Куліш, Іван Хоменко, Іван Огієнко. 

Це ще один захоплюючий сюжет з ба-
гатьох представлених у двокнижжі Миколи 
Тимошика. Воно читається на легкому ди-
ханні, тому що автор викладає події і фак-
ти емоційно, у хронологічному розвиткові, 
виражаючи своє ставлення до них. Така 
авторська манера приваблює читача-інте-
лектуала і студента у Вашингтоні, Торонто, 
Києві, Львові. Ніжині… 

Київська професорка Алла Бойко не по-
годжується з авторським визначенням жанру 
книжок як монографії. Вона називає їх підруч-

ником, що «…має бути «під рукою», для того, 
щоб опановувати знання не лише з історії 
видавничої справи, журналістики, культури і 
науки, а й України в цілому. Такі книги слід ви-
давати англійською, німецькою, польською, 
італійською… Щоб уява про Україну і україн-
ців там поставала з правдивих джерел».

Ще одна промовиста характеристика до 
титанічної праці професора Миколи Тимоши-
ка в час народження цього воістину непов-
торного двотомника полягає в тому, що він є 
першим дослідником в Україні і зарубіжжі, хто 
віднайшов у розрізнених архівах зарубіжного 
українства і впорядкував каталог видань укра-
їнців у Великій Британії, починаючи з 1931-го 
і закінчуючи 2017 роком. Цей безцінний почин 
слугуватиме основою для майбутніх дослід-
ників феномену незнищенности українського 
духу та його друкованого слова на чужині. Як 
і в себе вдома також.
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