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Розділ  1 
ЕТНОЛОГІЯ 

УДК 930.85 
ЕДГАР БОСАК м. Мукачево bosak.edgar@mail.ru 
 

РИТУАЛЬНО-ОБРЯДОВА СКЛАДОВА  
РЕЛІГІЙНИХ УЯВЛЕНЬ ВІКІНГІВ ТА ЇЇ РОЛЬ  

У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ  
У статті висвітлено вплив релігійних обрядів епохи вікінгів (IX–XI ст.) на побутове життя 

середньовічного скандинава. Акцентується увага на проникненні релігійних уявлень у всі сфери 
життя вікінга. Проаналізовано зміст і форму побутових ритуалів, роль і види жертвоприношень, 
сприйняття смерті. Зачіпається тема участі знаті у творенні обрядів та вірувань. Аналізується 
питання взаємозв’язку релігійного світогляду і природніх умов життя. Розглядається процес хрис-
тиянізації Півночі, її ефективність та синкретичність зі старими язичницькими віруваннями.  

Ключові  слова :  Скандинавія, вікінги, релігія, ритуали, тинг, конунг, християнство, світо-
гляд.  Світ повсякдення вікінгів неможливо уя-вити без їх міфології та релігії. Вони супро-воджували скандинава від самого народжен-ня і до смерті, регламентуючи і впливаючи на всі сфери його життя. Своєрідне мислення скандинава, що проявлялось в його релігій-ному світогляді, поглядах на мораль та етику було невід’ємною часткою багатої культури скандинавських народів.  У релігії існує ніби два структурні рівні: вищий – вчення про богів, те, що називається «богослов'ям», і нижчий – культові, обрядові форми, дії, символіка та ритуали, священні предмети. В такому разі перший рівень релі-гійного світогляду вікінгів відповідає на пи-тання про створення світу, появу та роль бо-гів та їх взаємовідносини. Другий рівень – це комплекс ритуалів та обрядів, своєрідний зворотній зв’зок, способи та форми контакту з потойбічним світом та можливість вплива-ти на себе та оточуючим через магію. Релігійні бачення скандинавів епохи ві-кінгів (IX–XI ст.) не є новою темою, однак су-часна концепція бачення історії активно зве-ртає увагу на ментальність і розуміння світу 

та свого місця в ньому людини конкретної епохи. Аналіз ритуалів та релігійних обрадів і їх роль на життя середньовічного скандинава розкривається у працях як класичних дослід-ників Півночі – Х. Арбмана [1], А. Я. Гуревича [3], Г. С. Лебедєва [5], А. Сванідзе [7], так і су-часних дослідників – Н. Будур [2], Г. Джонса [4], Ж. Симпсон [8] тощо. Мета статті – проаналізувати ритуали та релігійні обряди середньовічних скандинавів і їх вплив на розуміння вікінгом свого місця у світі.  Характерною особливістю Півночі в цьому відношенні виступає те, що тут магічною нау-кою займалися переважно жінки. Особливо ворожба з використанням зілля була виключ-но їхньою справою, яка, можливо, тому і здава-лася небезпечною для чоловіків, бо спричиня-ла хвороби, позбавляла сил, розуму і взагалі мала шкідливий вплив на тіло; при цьому його приготування об’єднувало в собі стільки від-разливого, що чоловіки намагались не займа-тись цією справою. Такі ворожки називались Seidkonor  або Galdrakonor, але крім них, бага-то знатних жінок знали таємниці чаклування, 
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вміли при нагоді користуватися ними і пере-давати свої знання дочкам та іншим, кому це було потрібно Вважали за необхідне знати ці таємниці, щоб вберегти себе від них і, в край-ньому разі, щоб відвести від себе чари [9, 510]. Проти чаклунства, крім чаклування у від-повідь, використовували й  обереги. Це були або предмети, рослини (наприклад, вітки глоду, горобини, цибуля-порей, які нерідко кидали в напій), або деякі дії. Словесний обе-ріг-заклинання супроводжувалося ритуалом [7, 350]. Віра в прикмети, бачення, символи і «умовні знаки» була загальною. Прикмет бу-ло безліч, їх треба було знати і дотримувати-ся, щоб не дратувати духів. Так, бачення роз-валеного, розореного хутора, віщувало смерть тому, хто його побачив. Теж саме ві-щувало людині поява духа-двійника. Сверб-лячка в якомусь місці віщувала рану. Крик ворона віщував чиюсь скору смерть. Якщо жінка подавала гостю дірявий рушник з ві-дірваними кінцями, він повинен був мати на увазі, що вона вдова. Судячи з «Саги про синів Дропліг» і «Саги про Гіслі» (сцена вбивства), пов'язані, переплутані хвости корів, що стоя-ть в хліві, віщували, що недруг порушить по-рядок дому, і т.д. [7, 340–341]. Беручи до уваги складні природні умови Скандинавії – гірську місцевість, погоду, малу орну площу і т.д. – неминуче виникає потреба в регулюванні чисельності жителів. Це часто задовольнялося дозволеним язичницьким віруванням дітовбивством. Новонароджено-го приносили батькові, і він вирішував, зали-шити дитину в сім'ї чи ні. Якщо він не вважав це можливим внаслідок своєї бідності, фізич-ні вади або слабкості дитини, немовля відно-сили до лісу або пустельну місцевість і зали-шали напризволяще. Особливо часто так пос-тупали з дівчатками. Якщо ж новонародже-ного окропили водою і батько дав йому ім'я і взяв на руки, – він вважався членом сім'ї,  роду, після чого викидання його розцінюва-лося б як вбивство. Чоловік мав право визна-вати чи заперечувати дітей, народжених поза шлюбом, – від рабині або наложниці; якщо він не визнавав дитину, його долею повинна була розпорядитися сама мати. Як зазначає А. Я. Гуревич, у ті часи було поширене понят-

тя gravgangsmenn – «люди, приречені на мо-гилу»: якщо вільновідпущеник не міг прого-дувати своє потомство, дітей залишали у від-критій могилі; колишній пан вільновідпуще-ника повинен був взяти найбільш міцного з цих нещасних, інші гинули голодною смертю. Показово, що коли в 1000 р. ісландці погоди-лися прийняти хрещення, було обумовлено збереження старовинного звичаю викидати новонароджених. Суворі кліматичні умови Ісландії постійно тримали її населення під загрозою голоду. Під час сильного голоду, що прийшло на острів зимою 976 р., вбивали лю-дей похилого віку [3, 14]. У жителів садиб були свої божества і духи-покровителі, в честь яких приносили жертви і влаштовувалися свята. Не рідкістю було пок-лоніння  тваринам – коням і бикам. Як і в ба-гатьох інших культурах, скандинави під час святкових бенкетів вживалися м'ясо та кров коней. Дітородний орган жеребця служив амулетом, що приносив родючість. Старанне поклоніння духам будинку гарантувало бла-гополуччя родини, вдалі пологи дружини і невісток, здоров'я дітей, приплід худоби, ви-ростання посівів, щастя у всіх справах [3, 19]. У гористій Скандинавії збереглося безліч культових споруд з каменів, але до найбільш загадкових історики відносять кам'яні лабі-ринти, які символізують  шлях в інший світ. Одним з найбільш відомих  вважається вели-кий лабіринт в Упланді в Швеції, де «дорога мертвих» примикала безпосередньо до місця поховання померлих [2, 358]. До числа таких древніх святилищ зарахо-вують круги зі щільно складених каменів, що зустрічаються в багатьох місцях Скандина-вії – rundlar. Вони різної величини, від 7 до 15 метрів в діаметрі, викладені на зразок не-бесного склепіння і знаходяться на близькій відстані один від одного. У їх середині поміт-ні явні сліди багаття, на якому, ймовірно, за-палювали вогонь,  як символ світла. Зустріча-ються також камені, складені у вигляді чоти-рикутників, кути  яких розташовані по сторо-нах світу, інколи у вигляді трикутників, вcepeдині яких також встановлені камені [2, 359]. Основною релігійною практикою були жертвопринесення. При всіх територіальних і 
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ЕДГАР БОСАК Ритуально-обрядова складова релігійних уявлень вікінгів та її роль у повсякденному житті часових варіаціях їх можна розділити на дві групи: жертвоприношення за обітницею, за-звичай пов'язані з вбивством або знищенням, в результаті якого жертви (людина, тварина, зброя, корабель або інший артефакт) перехо-дила у володіння богів; і бенкетні жертвопри-несення, під час яких учасники обряду разом куштують їжу, присвячену божеству [4, 337]. Важливе питання, яке не можна омину-ти – вплив релігійних вірувань на розшару-вання суспільства. В даному контексті особ-ливу увагу привертає привілейована частка суспільства – знать. Основою могутності зна-ті була її ведуча роль в релігійних справах. Знатні особи охороняли храми, відали обря-дами і жертвоприношеннями. Оскільки воро-жіння та релігійний ритуал безпосередньо пов'язувались з вчинками людей, то конт-роль знаті над культом переростав в її конт-роль і над іншими сторонами життя населен-ня. Приносячи жертви, вождь сприяв благо-получчю населення. В одній з саг розповіда-ється, що після того, як норвезький ярл Ха-кон став «приносити жертви наполегливіше, ніж це робилося раніше», то «незабаром пок-ращився урожай, і знову з'явилися хліб і осе-ледець, земля процвітала». Відправляючи культ, знатні люди опинялися  в очах насе-лення в більш тісних, інтимних відносинах з божественними силами і самі набували зна-чення обранців або нащадків богів [3, 29]. Ко-нунги древніх скандинавів вели своє поход-ження від язичницьких богів. Королівська влада набувала сакральний характер задовго до появи на Півночі християнства. Навіть більше − в особистості конунга, за уявленнями того часу, втілювались  благопо-луччя і щастя його народу. Не тільки жертви, які він приносив, і обряди, що їм здійснюва-лися, але і сам він був джерелом вдачі та успі-хів одноплемінників. У роки правління кону-нга, «щасливого на врожай», в країні  телили-ся корови і вівці, до берегів приходили великі косяки риб, не було стихійних лих, не напада-ли вороги, і «був мир добрий». При «нещас-ливих» конунгах все йшло погано. Коли на святкових бенкетах пили за «добрий рік»  (за хороший врожай і усілякий приплід) і за конунга, то по суті дбали про одне й те ж  [3, 29–30]. 

Як і в багатьох інших культурах, особливе місце у релігійному світосприйнятті відводи-лась смерті. Вона займала особливе місце в уяв-леннях і звичаях скандинавів, до неї і до пов’я-заних з нею ритуалів вони відносились дуже уважно. Справа в тому, що сама смерть сприй-малась ними як частина життя, як її етап. Подо-рож до загробного світу вважалась цілком ре-альною, не даремно цей сюжет присутній в більшості чарівних казок, які виходять з міфів і язичницьких часів взагалі [7, 326]. За язичницькими віруваннями скандина-вів, померла людина в потойбічному світі продовжувала вести той же спосіб життя, що і на землі: працювати, битися, розважатися, тому знатних людей зазвичай ховали зі вся-кого роду начинням, багатством, зброєю та іноді навіть в кораблях [3, 39–40]. Якого-небудь культу мертвих, в тому чис-лі предків даного роду, в сагах не виявляєть-ся. Але традиційна увага до обряду похорон займає в сагах важливе місце і як дань зви-чаю, і як закріплення престижа, ранга даної сім’ї. Вражає різноманітність погребальних практик у північних народів. Померлих спа-лювали  або хоронили в землі, в кypгaнax або на pівних місцях, з інвентарем для поховання або без нього, в реальному або символічному  кораблі, але інколи  і без всякої корабельної символіки, в великих дерев'яних гpoбницях, або маленьких трунах, або просто так. Зустрі-чаються поодинокі поховання в яких похова-ні двоє (інколи oдна з двох жінок – рабиня), і загальні поховання [4, 343]. Все це вказує на відсутність єдино уставленого канону щодо вірування чи поховання, на широкий плюра-лізм світогляду середньовічного скандинава.  Найживописнішою формою поховання була та, кoли тіло клали в корабель і вдос-таль забезпечували їжею, зброєю, інструмен-тами та домашнім начинням. Спочатку ми знаходимо  цей звичай в Швеції; він засвідче-ний ще до початку епохи вікінгів і це був при-вілей декількох дуже багатих сімей. У Венделі і Вальсгерді існує декілька таких захоронень, які відносяться до епохи від 600-гo до 1000-гo або 1100 року [8, 227–228]. Поховальний бенкет був необхідним  моментом в похоронному культі. Більшість 
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ісландських саг містить повідомлення про поминальні або поховальні бенкети, на які збиралась вся округа – часом кілька сотень людей. Залишки похоронних трапез – «страв» у вигляді кісток тварин і птахів, яєчної шкар-лупи і т.д., що всюди знаходять в курганах вікінгів [6, 155].  В ході багатьох обрядів використовували магічні знаки, частіше всього нанесені руна-ми, наприклад, таємні знаки наносились на спис, який був важливим атрибутом обряду побратимства [7, 342].  Рунічна письменність в уяві скандинавів епохи вікінгів була могутнім джерелом впли-ву на навколишній світ і користуватись нею міг не кожен. І семантика, і форма рун безпо-середньо зв’язані з міфологією. Руни – дар Одіна, завойований їм ціною тяжкого містич-ного випробування [5, 334−336]. Новий етап життя настав з переходом скан-динавських країн у християнство. Однак зміни були не кардинальними і впроваджувались ду-же поступово. «Місіонерський період», відзначе-ний одиничними прикладами наверненнями в нову віру лише відносно невеликих груп скан-динавів, тривав приблизно до кінця IX – почат-ку X cт. Він характеризується агресивним, від-чайдушним спротивом пануючого язичництва та його впертим відновленням [7, 359].  Слід зазначити, що довгий час після звер-нення в християнство люди все ще вірили, що «добрі духи землі» живуть у гаях, пагор-бах або водоспадах, і жінки продовжували збиратися у печерах і курганах та їли їжу, яку попередньо присвячували духам [8, 212]. Як вже було зазначено, знать відігравала в релігійних процесах доволі конкретну фун-кцію. Правлячі кола Скандинавії, конунги та ярли, були зацікавлені в співпраці з добре організованою християнської церквою і були готові на будь-які силові методи для її обла-штування в своїх країнах. Папство, с свою чергу, було зацікавлено в інтеграції народів Північної Європи в католицький світ і було готове використати широкий арсенал для навернення в християнство широких верств Скандинавії. Формальне хрещення Скандинавських країн відбулось в період з другої половини  X до поч. XI ст. Данія була хрещена біля  960/965 р. королем Харальдом Синьозубим 

(помер в 987/988). На Готланді воно було прийнято, як традиційно вважається, добро-вільно, десь в 1000 р. Ісландія була формаль-но (на альтингу) оголошена християнською державою в 999/1000 р. Хрестителем Швеції вважається її об’єднувач Олав Шьотконунг (990-ті – 1022), що оголосив християнство офіціальної релігією країни в 1008 р [7, 360]. Характерно, що, як правило, місіонери та королі намагались зводити церкви на місцях популярних капищ та тингів, куди народ звик приходити. Так, головний християнсь-кий храм Швеції був побудований в Упсалі, інший – в Скарі, де збирався тинг Вестгьота-ланда та було святилище. Перші данські хра-ми появились у Виборгу (де був «холм-укріплення» зі святилищем») і в Оденсі (де було «святилище Одіна») [7, 387]. Отже, ритуально-обрядова частина релі-гійного уявлення скандинавів була присутня у всіх сферах життя вікінга – зустрічала його при народженні, супроводжувала у домаш-ньому господарстві, на тинзі, в бою та про-воджала на смертному одрі. Християнізація вікінгів часто мала умовний характер і по по-верненню додому скандинави продовжували проводити язичницькі обряди. Впроваджен-ня нової релігії часто супроводжувалось син-тезом з язичницькими обрядами, культами та побутом. Подальше дослідження ролі та місця релігії в житті середньовічного сканди-нава допоможе краще зрозуміти його світо-гляд та ментальність, а отже – наблизитись до розуміння того середовища і перестати оцінювати його очима сьогодення.  
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ЕДГАР БОСАК Ритуально-обрядова складова релігійних уявлень вікінгів та її роль у повсякденному житті 
E D G A R  B O S A K  M u k a c h e v o   

RITUAL AND CEREMONY COMPOSITION OF RELIGIOUS CONCEPT 
OF VIKINGS AND ITS ROLE IN SUSTAINABLE LIFE  

The article attempts to analyze the role and place of the religious ceremonies of the Viking Age (IX–XI 
centuries) on the life of the medieval Scandinavian. The emphasis is on the full penetration of religious be-
liefs in all areas of life of Viking. Attention is drawn to household rituals, perceptions of death, and the role 
and types of sacrifices.  The subject of the participation of the nobility in the creation of ceremonies and be-
liefs is touched upon. The issue of interconnection of religious life and natural conditions of life is analyzed. 
The process of Christianization of the North, its effectiveness and syncretism with old pagan beliefs are con-
sidered. 

Key  words:  Scandinavia, Vikings, religion, rituals, ting, konung, christianity, worldview.  
ЭДГАР  БОСАК  г .  М у к а ч е в о   
РИТУАЛЬНО-ОБРЯДОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

ВИКИНИГОВ И ЕЕ РОЛЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  
В статье предпринята попутка проанализировать роль и место религиозных обрядов епохи 

викингов (IX–XI вв.) на повседневную жизнь средневекового скандинава. Акцентируется внимание 
на полное проникновение религиозных представлений во все сферы жизни викинга. Обращается 
внимание на бытовые ритуалы, восприятие смерти, роль и виды жертвоприношений. Затрагива-
ется тема участия знати в творении обрядов и верований. Анализируется взаимосвязь религиоз-
ного мировоззрения и природных условий жизни. Рассматривается процесс христианизации Севе-
ра, её эффективность и синкретичность со старымия зыческими верованиями. 

Ключевые  слова :  Скандинавия, викинги, религия, ритуалы, тинг, конунг, христианство, ми-
ровоззрение. Стаття надійшла до редколегії 10.06.2018 
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Розділ  2 
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

У зв’язку з особливостями історичного розвитку українських земель, католицька освіта мала значний вплив не тільки на фор-мування світоглядних позицій молодого по-коління. Освітні заклади, система навчання і виховання римо-католиків, залишили знач-ний відбиток у формуванні вітчизняної сис-теми освіти. Однак, в другій чверті ХІХ століт-тя російським урядом розпочато процес лік-відації добре організованої та якісної систе-ми римо-католицьких навчальних закладів. З середини ХІХ століття самодержавство, лікві-дувавши більшість католицьких закладів освіти, перейшло до наступного етапу асимі-ляції та русифікації місцевого населення в Україні. Дії влади в сфері освіти призвели до зниження рівня освіченості населення, фор-малізації процесу навчання, заідеологізова-ності та «ліквідації» фахових викладачів.  Метою статті є спроба визначити основні тенденції в сфері освіти України в другій по-ловині ХІХ ст., вплив політики самодержавст-ва на освітню галузь та наслідки ліквідації мережі католицької освіти.  Останнім часом в українській історіогра-фії з’явилося ряд досліджень, присвячених історії освіти, зокрема католицької. В них ро-

зглянуто становлення і розвиток освітніх установ, висвітлено вплив приватних осіб на розвиток системи освіти, розглянуто форму-вання бібліотечної системи в освітній галузі, визначено основні етапи ліквідації католиць-кої освіти. Насамперед це роботи Н. А. Сейко [1], Т. Голдак [2], Л. Анохіної [3], Р. Голій [4], С. Коляденко [5], І. Мілясевич [6].  У другій половині ХІХ століття самодер-жавство активно переймається створенням мережі народних шкіл, які могли б замінити ліквідовані римо-католицькі навчальні за-клади. 23 березня 1863 року Олександр ІІ за-твердив «Тимчасові правила для народних шкіл в губерніях: Віленській, Ковенській, Мінській, Могильовській та Вітебській» [7, 269–271]. На підстваі цього документу створювались дирекції народних училищ і затверджувались інспектора шкіл. 28 грудня 1864 року при Віленському учбовому окрузі створилось надзвичайне управління для заві-дування справами училищ [8, 567–568]. У колишніх німецьких колоніях Бессара-бії, Катеринославської, Самарської, Саратов-ської, Таврійської та Херсонської губерній, указом від 2 травня 1881 року всі центральні училища та сільські школи переводились з 
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відомства державного майна до МНО разом з фондами, грошовими зборами, рухомим та нерухомим майном. Водночас зазначалось, що при новому порядку управління мало збе-регатись право римо-католицького і протес-тантського духовенства спостерігати за релі-гійною підготовкою молоді [9, арк. 453]. Тоб-то процес максимального одержавлення, се-кулярізації освіти, навіть незважаючи на пев-ні поступки колоністам у вигляді дозволу мі-сцевим священикам спостерігати за проце-сом релігійного навчання, простежується і в південно-східному регіоні України.  Особливу увагу владні структури приді-ляли підбору педагогічних кадрів. Так, попе-читель Віленського навчального округу М. О. Сергієвський, який обіймав посаду з 1869 по 1899 рік, вимагав під час перевірок народних училищ прискіпливо перевіряти, насамперед, відповідність особи кожного вчителя релігійно-моральним задачам на-родних шкіл [10]. Посилався він на видані ще в 1831 році доповнення до статуту 1828 року, згідно яких в обов’язки директорів гімназій входило довідуватись про хід думок та мора-льні якості утримувачів пансіонів, стиль ви-ховання, поведінку вчителів. У разі виявлен-ня безладів в моральному аспекті – училище закривали [11, 16]. У 1854 році видали прави-ла стосовно законовчителів римо-католиць-кого віросповідання, які призначались до гу-бернських кадетських корпусів. Наголос в них знов-таки робився на особливій віддано-сті вчителя всеросійському престолу, всьому царському дому і російській державі. Особи кандидатів на посади мали проходити пере-вірку на благонадійність в МВС. Перевага на-давалась вихованцям імператорської римо-католицької Академії [12, 740–741]. Внаслідок реакційної політики і пошуку ворогів серед поляків-католиків, постійний контроль і шпигунство в лавах молоді та вчи-телів, останні за висловом О. Левицького пе-ретворились на: «забитих, заляканих, весь час тримтячих за свій жалюгідний шматок хліба та завжди без вини винуватих, які почали мо-рально опускатися, ставали тупими, втрачали людський образ і заводили смішні, потворні дивацтва, що здавались сучасникам нероз-ривними з ученим званням» [13, 421–422].  

Ліквідація католицьких парафіяльних шкіл на території Правобережної України та відкриття державних навчальних закладів, не позбавили імперію від неправославного, неросійськомовного населення. Учбовим округам у 1864 році навіть розіслали наказ міністра МНО з вимогою провести перевір-ку – скільки в навчальних закладах кожного округу продовжувало навчатися поляків і ка-толиків. Згідно до зібраних статистичних ві-домостей по Київському учбовому округу ли-ше в університеті св. Володимира у 1853 році навчалось 341 учень католицького віроспові-дання, 1854 – 392, 1855 – 413, 1856 – 443,  1857 – 464, 1858 – 501, 1859 – 526, 1860 – 578, 1861 – 502, 1862 – 391 [14, арк. 233]. Незважа-ючи на очевидне зменшення кількості учнів у 1862 році, що пов’язували з революційними настроями тих часів, молодь католицького віросповідання прагнула здобувати знання відповідного рівня. На частині території, зок-рема в Південній та Східній Україні, залиша-лися парафіяльні католицькі школи при цер-квах. Діяли семінарії для римо-католицького духовенства. А на Правобережній Україні польська католицька освіта перейшла у під-пілля. Крім того, в народних школах продов-жували працювати католицькі законовчите-лі, що викладали Закон Божий для вірян ла-тинської церкви. Отже, поряд із процесом лік-відації католицької школи, в імперії розпоча-то реформу русифікації залишків католиць-кої освіти.  Найбільш активно заходи щодо реалізації плану починають втілювати після польських повстань 30–60-х років ХІХ ст. Ідеологічним обґрунтуванням програми стала думка про необхідність розполячення католицизму. Згі-дно із дослідженням М. Долбілова, в основі проекту деполонізації костьолу і католицької освіти знаходилось, по-перше примордіаліст-ське уявлення російських націоналістів про населення західних губерній Правобережної України, Білорусі, Литви, як «споконвічне ро-сійське», що знаходилося під загрозою ополя-чення. Вчений вважає, що подібне ставлення сформувалось на рівні офіційного курсу за часів Миколи І, а подальші події, особливо звільнення селян у 1861 році та січневе поль-ське повстання 1863 року, перетворило його 
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на ключову ідеологему імперської стратегії. По-друге, проект спирався на ідею про ство-рення надконфесійної спільноти підданих великої монархії, які б об’єднувались не лише лояльністю відносно трону, але й єдиною ро-сійською мовою. Активним пропагандистом підходу став впливовий російський публі-цист, видавець та ідеолог реформ Олександ-ра ІІІ – М. Н. Катков. Російську мову він і його оточення представляли царським даром не-православним народам [15, 42]. Неабияку роль в процесі русифікації освітніх закладів відіграв і граф М. М. Му-равйов. На його думку подолання домінуючо-го положення польської культури з її високо-розвинутою літературною мовою мало відбу-ватись через мережу світських і церковних навчальних закладів, в яких навчання будува-лось на основі вивчення руської і церковно-слов’янської мов. Принципи Муравйова відно-сно навчально-виховного процесу достатньо лаконічно сформулював І. П. Корнілов, який вважав, що, саме через школи та церкви, ро-сійська пропаганда вкрай результативно пе-реконувала місцевих жителів в тому, що захо-плені імперією землі були споконвічно росій-ськими [16, 9–10]. Згідно до тимчасових правил народних шкіл 1863 року, в губерніях Віленській, Ко-венській, Мінській, Могильовській і Вітеб-ській викладання в народних училищах пере-ходило на російську мову (пункт 12 і 17). Від-носно дітей римо-католицького віроспові-дання, в пункті 18 зазначалось, що для таких учнів Закон Божій мав викладатися на місце-вому діалекті [17, 269–271]. Однак, вже роз-порядженням міністра внутрішніх справ П. Валуєва, від 18 липня 1863 року, та цирку-ляром МНО від 8 січня 1864 року забороня-лось використання в навчальних закладах місцевих мов [18, 406]. В той же час, з тимча-совими правилами народних шкіл ознайомлі-ні попечителі Віленського і Петербурзького учбових округів. Незважаючи на те, що рі-шення про перехід на російську мову викла-дання стосувався лише частини губерній, ко-лишній віце-директор Департаменту духов-них справ, попечитель Віленського навчаль-ного округу і член консультативної ради при МНО П. Батюшков, вирішив проявити ініціа-

тиву. Не маючи формального рішення влади по даному питанню, з 1869 року починає ак-тивно запроваджувати правила в усіх підзвіт-них йому навчальних закладах, а також спо-нукати католицьких законовчителів в казе-них навчальних закладах проголошовути мо-литви та проповіді російською мовою [19, 54]. Не менш активно проходив процес руси-фікації в парафіяльних школах Тираспольсь-кої дієцезії. На підставі положення Кабінету міністрів від 5.03.1840 року та указу Колегії від 26.03.1840 року, візитатор римо-католицьких церков в південних регіонах К. Розутович звернувся наприкінці квітня 1852 року з пропозицією до єпископа Кана обов’язково ввести російську мову в усіх при-ходських школах, що працювали в колоніях. Така ініціатива викликана спеціально створе-ними умовами (єпископ до 1856 року не мав своєї кафедри і перебував в Санкт-Петербурзі під наглядом влади), а також, на думку Кана, спробою «усунути невигідні думки про ла-тинське духовенство» і швидше за все спро-бувати, таким чином, якнайшвидше виріши-ти питання організації єпархії. Єпископ підт-римав ініціативу і в червні 1852 року зверну-вся до МВС з пропозицією запровадити росій-ську мову в усіх приходських школах, які в сукупності навчали 6 000 осіб. Його підтри-мав генерал-ад’ютант граф П. Д. Кисельов, який вважав розповсюдження російської мо-ви в колоніях іноземних поселенців найваж-ливішим завданням влади. Однак, згодом з’я-сувалось, що подібна ініціатива є нереальною через відсутність вчителів, які б знали дві мови. Візитатор Розутович бачив єдиний ва-ріант вирішення питання – відкриття спеціа-льного педагогічного училища для підготов-ки кадрів при Одеській приходській школі, яка знаходилась в управлінні Рішельєвського ліцею. Однак, як з’ясувалось, за відсутності відповідного фінансування, відкриття подіб-ного навчального закладу ставало неможли-вим. Отже, на певний час, справа призупини-лась [20, арк. 1–16]. Русифікація торкнулась і римо-католицьких семінарій. Згідно з правилами, управління католицькою церквою в імперії, нагляд уряду за семінаріями спрямовувся, 
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насамперед, до посилення викладання в них російської мови та російської історії [21, арк. 20]. За указом від 15 квітня 1851 року в римо-католицьких семінаріях російську мову і російську історію мали викладати тільки російські вчителі. Також зазначалась непри-пустимість ситуації, яка склалась в Кам’яне-цькій семінарії – посади вчителів російської мови та історії тривалий час залишались ва-кантними. Окрім цього в указі йшлося, що з метою виправлення ситуації, до семінарії від-правлялись в якості вчителя словесності – губернський секретар Погорчильський і вчи-теля історії – губернський секретар Опаць-кий [22, арк. 32]. На основі штатного розкла-ду Тираспольської семінарії за 1861 рік, стає зрозумілим, що фактично половину виклада-цького складу становили російські світські чиновники – вчителі російської мови та істо-рії: 1) ректор і викладач догматичного та мо-рального богослов’я – канонік І. Жельвович; 2) інспектор і викладач святого писання, ні-мецької і французської мов – священик Ф. Цоттманн; 3) викладач церковної історії – канонік З. Іоткевич; 4) викладач латини – ка-нонік Г. Оношко; 5) економ і викладач церко-вних обрядів – почесний канонік І. Римша; 6) викладач російської словесності – колезь-кий асесор І. Міловідов; 7) викладач географії і російської історії – колезький асесор К. Штеллінг; 8) викладач загальної історії – колезький асесор М. Лакомте; 9) викладач російської мови – без чина М. Давидов;  10)  викладач математики – без чина П. Дміт-рієв; 11) лікар семінарії – колезький радник Д. Малаховський; 12) секретар – без чина С. Пруссак [23, арк. 56-57зв.]. Отже, укріпивши свої позиції в регіоні, зміцнивши владу над приєднаними землями, російський абсолютизм, користуючись вда-лим моментом, що пов’язаний з польськими повстаннями 30–60-х років ХІХ століття, при-йняв рішення про ліквідацію католицьких закладів освіти і їх реорганізацію в правосла-вні школи, училища, ліцеї, академії. Таким чином, розгалужена, добре організована ка-толицька освітня мережа, з якісною систе-мою навчання, фактично знищена в українсь-ких землях, що входили до складу Російської імперії. Виключення становили лише пара-

фіяльні школи на території Південної, Східної України та Криму, які продовжували діяти протягом всього ХІХ століття. Однак в них молодь отримувала лише початкову освіту. Окрім того матеріально-технічне забезпечен-ня новостворених закладів не дотягувалось до рівня, який був встановлений у католиць-ких освітніх закладах Правобережної Украї-ни. Водночас, лише в католицьких парафіяль-них школах учні отримували можливість вив-чати одразу три мови: національну, латинсь-ку і російську, що вигідно відрізняло їх від інших закладів подібного рівня. Отже, зни-щення католицької системи освіти в одній частині України та продовження її функціо-нування у вигляді початкових навчальних закладів в іншій, значно обмежило можливо-сті Римо-католицької церкви впливати на суспільно-політичне життя. Спроби Риму в подальшому діалозі з представниками росій-ської влади з приводу прав католицької кон-фесії в імперії, не увінчалися значним успі-хом. Навіть Конкордат 1847 року між римсь-ким двором і урядом Російської імперії, який вважався значним кроком вперед в пошуку компромісу між двома сторонами, не вирішив всіх спірних питань, в тому числі і в галузі освіти.  
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ОL H A  B A K O V E C K A Y A  M y k o l a i v   

THE POLITICS OF SELF-CONTEST IN THE SPHERE OF EDUCATION  
IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY: FINAL LIQUIDATION OF THE SYSTEM  

OF RHYMO-CATHOLIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE  
The article reveals the process of reforming in the sphere of education of Ukraine, the creation of a new 

system of educational institutions on the basis of previously eliminated Roman Catholic schools and colleges. 
Specific features of the policy of Russification in the educational sphere of the second half of the nineteenth 
century in Ukrainian lands are determined. 

Key  words: school, collegium, education system, Russification, Roman Catholic Church, autocracy. 
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ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ СТОЛЕТИЯ: ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ  

СИСТЕМЫ РИМО-КАТОЛИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ  
В статье раскрыто процесс реформирования в сфере образования Украины, создание новой 

системы учебных заведений на основе ранее ликвидированных римско-католических школ и колле-
гиумов. Определены особенности политики русификации в образовательной сфере второй полови-
ны ХІХ столетия в украинских землях. 

Ключевые  слова :  школа, коллегиум, система образования, русификация, римско-католи-
ческая церковь, самодержавие.  Стаття надійшла до редколегії 30.05.2018  
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Українська діаспора у США завжди нама-галася в мультиетнічному середовищі своєї нової країни поселення зберегти українську ідентичність, вирізняючись таким чином від інших етнічних груп. Вагому роль у даному процесі відіграє національна релігія та церк-ва, яка завжди прагнула відповідати потре-бам своєї громади, особливо у справі форму-вання і збереження національної тожсамості, зокрема після закінчення Другої світової вій-ни, коли тисячі українських емігрантів з єв-ропейських таборів для тимчасово переміще-них осіб отримали змогу розпочати нове життя у США. Тому так важливо розглянути феномен української діаспори з метою вияв-лення внутрішніх у її середовищі чинників збереження національного самоусвідомлен-ня, зокрема релігії.  Дослідженнями української діаспори та збереження нею своєї національної ідентич-ності, зокрема релігійного життя, займалися В. Євтух та ін. [11], Н. Мерфі [5], Л. Нагорна [6], О. Недавня [7], Ю. Недужко [8], В. Піскун [9], Р. Сербин [10], а функціонування україно-мовної періодики висвітлювалися В. Губар-цем [1], О. Хімяк [12], В. Чекалюк [34], однак актуальним видається аналіз україномовної періодики діаспори США після 1947 р. щодо висвітлення релігійних питань як важливого чинника збереження національної тожса-мості.  

Метою нашої статті є дослідження релі-гійного аспекту як маркера збереження наці-ональної ідентичності у контексті україномо-вних періодичних видань української діаспо-ри США від 1947 р., тобто періоду початку третьої хвилі еміграції. У період закінчення Другої світової війни українська греко-католицька церква в США перебувала в невизначеному становищі, були навіть передумови для того, що вона разом із асиміляцією українських емігрантів також асимілюватиметься в католицькому середови-щі і рано чи пізно втратить риси української духовності та стане частиною західного като-лицизму. Ситуація ускладнювалася і тим, що УГКЦ в матірній Україні переживала не най-кращі, якщо не сказати найстрашніші, часи і стала катакомбною. Лише історичні рішення Папи Пія ХІІ, який сприяв появі все більшої кількості українських єпископів та архієписко-пів, допомогли не зникнути греко-католи-цизму. В діаспорах з’являлося чимраз більше єпархій, особливо у США і Канаді. Те, як віднов-лювалася Галицька митрополія, проаналізова-но Іваном Паславським, кандидатом філософ-ських наук, провідним співробітником Інсти-туту українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, у його історичному нарисі «Галицька митропо-лія», що його опублікували «Вісті Комбатанта» за сприяння «Високого замку» [3]. У 1965 р. Папа Павло VI прийняв українську делегацію, 

ЛЕСЯ БІЛОВУС · Релігійний аспект як маркер збереження  національної ідентичності в україномовній періодиці діаспори США (від 1947 р.) УДК 070=161.2(73) 
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РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ ЯК МАРКЕР ЗБЕРЕЖЕННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНОМОВНІЙ  

ПЕРІОДИЦІ ДІАСПОРИ США (ВІД 1947 р.) 
 

Стаття присвячена дослідженню публіцистичного матеріалу україномовної періодики діаспо-
ри США («Америка», «Вісті Комбатанта», «Народна воля», «Національна трибуна», «Самостійна 
Україна», «Свобода», «Zакордонна Газета») після 1947 р. щодо аналізу релігійного дискурсу як мар-
кера збереження національної ідентичності. З’ясовано, що питання, пов’язані із Патріархатом, 
об’єднанням українських церков, відзначенням значних дат в історії українського християнства, 
висвітлення антирелігійного життя в Україні, стали одним із важливих чинників самоусвідомлен-
ня українцями діаспори США себе як частини українства. 

Ключові  слова :  україномовна періодика, українська діаспора США, національна ідентичність, 
українська церква. 
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що складалася з кількох ієрархів, священиків і світських осіб, з приводу надання карди-нальського сану кир Йосипові Сліпому. Серед делегатів також були головний редактор «Свободи» А. Драган і «Америки» М. Дольни-цький, тож ця подія дістала широке висвіт-лення в україномовній періодиці діаспори США [22; 33], як і промова Папи, опублікована майже повністю у газеті «Народна воля» [23]. Римський понтифік вказав на свій давній зв’язок з українцями (він був знайомий з Ан-дреєм Шептицьким, коли у Варшаві вирішу-валася доля західноукраїнських земель, що відійшли тоді до Польщі), виокремивши тер-піння і непохитність у вірі кардинала Йосипа Сліпого. Також Папа зупинився на чинниках, що сприяють збереженню національної іден-тичності українців, і яким останні не зраджу-ють навіть на чужині чи під радянською вла-дою, – традиції, обряд, рідна мова, культура, – а тому вивищення українського митрополита до кардинальського сану має дати народові високоавторитетного і надійного поводиря. Сам новоспечений кардинал, як зауважують у пізніших публікаціях, не був такий велемов-ний, акцентувавши на відсутності єдності між українцями, що пояснювалась політични-ми умовами і розміщенням України між Схо-дом і Заходом з їх не раз різними прагнення-ми. А тому вже на Другому Ватиканському вселенському соборі, за матеріалами газети «Америка», виступає за релігійну свободу, оскільки, на його думку, вона буде корисною не тільки людям, а й самій Церкві. Успішний візит Верховного архієпископа УГКЦ Йосифа Сліпого у 1969 р. в США та відвідування ним відповідних єпархій оцінювались як «насам-перед, подія у сфері людських душ, як мо-ральний фестиваль народу, і як ще один вияв прив’язання і відданости народу його Церк-ві» [27]. Такі висловлювання у періодичних виданнях, на нашу думку, зумовлені розумін-ням того, що в кінці 60-х років минулого сто-ліття в час ідеологічної ворожнечі та полі-тичної диференціації приїзд Йосифа Сліпого вніс важливий концепт в організацію роботи роздробленої, перебуваючої під впливом чу-жих національно духовних і політичних впливів діаспорної громади – єдність. Опублі-кований дискурс Управи Товариства за патрі-

архальний устрій української католицької церкви, за ініціативи якого й відбувався ви-щезгаданий візит, свідчить про сподівання того, що такий початок об’єднання призведе до подальших кроків у напрямі Синоду украї-нських єпископів та завершення патріархаль-ної структури УГКЦ. Проте, як свідчать мате-ріали періодичних видань українців США, на кінець 80-х років минулого століття в УРСР, попри радянський терор, збереглася і навіть розвинулась певна структура катакомбної УГКЦ, яку втримують численні віряни, свя-щеники і єпископи, що своє віровизнання ро-зуміють як ознаку особистої і національної приналежності і незалежності від церковної і світської влади в Москві. Остаточне відрод-ження УГКЦ в Україні після здобуття нею не-залежності покликало оновлення й активіза-цію діяльності цієї церкви в діаспорі. На початку 90-х років минулого століття українська греко-католицька церква також пов’язувала свої надії із Патріаршим собором УГКЦ на збереження єдності та здобуття Пат-ріархату [2]. Ще 21 листопада 1964 р. Папа Павло VI проголосив щодо рішення Другого Вселенського Собору, де патріарший устрій визначено як традиційний спосіб управління у церквах східного обряду. Наприкінці грудня 1968 р. відбувся пленум Секретаріату СКВУ, на якому було прийнято постанову, де також містився заклик до всіх своїх центральних представництв та краєвих організацій щодо посилення в 1969 р. акції в справі завершен-ня патріархальної системи УГКЦ. Однак цей документ та сам процес його прийняття в частині про патріархат викликали в періоди-ці неоднозначні публікації, суперечки і зви-нувачення на адресу члена президії СКВУ д-ра Максима Стахова та митрополита Максима й архієпископа Мстислава щодо небажання сприяти патріаршому устрою УПЦ. На це сам Максим Стахів як редактор «Народної волі» на її сторінках дав повну інформацію з приво-ду дискусійного питання, зауважуючи, що са-ме достовірні відомості, не вирвані з контекс-ту, можуть припинити різні легенди, що їх оприлюднюють різні аматори [30]. З опубліко-ваних заміток читач отримує цілісну картину щодо резолюції в справі оборони УГКЦ на Лем-ківщині з-під влади польського кардинала, 
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промови Архієпископа Мстислава про те, що УПЦ ще не готова до українського православ-ного патріархату і саме через те, до слушного часу, виводить це питання з-під уваги гро-мадських організацій. Однак вже сама поява різних чуток, резолюцій, дискусій та публіка-цій з цього приводу показує, наскільки пи-тання патріархату, визнання світовою спіль-нотою, світською і духовною, окремішності, самодостатності української церкви було ва-жливим для українців США у плані об’єднан-ня, національного і релігійного, збереження національної ідентичності та формування її у прийдешнього покоління. Навесні 1969 р., за матеріалами періодичних видань [24; 29], Громадським комітетом, до якого увійшли церковні, світські молодіжні, професійні ор-ганізації, у різних містах США було організо-вано віча, результатом яких стали листи і те-леграми, надіслані до українських владик по-за межами СРСР, до Папи Павла VI, Верховно-го архієпископа кардинала Йосипа Сліпого, до Когрегації Східних церков у Римі, де за-кликається робити конкретні кроки щодо створення українського патріархату на чолі з Й. Сліпим.  Восени 1969 р. Синод українських єпис-копів в Українському католицькому універ-ситеті в Римі направив до Понтифіка прохан-ня щодо Патріархальної структури УГКЦ, а також щодо оголошення Йосифа Сліпого Киє-во-Галицьким Патріархом. Однак під час пе-ребування у Філадельфії кардинала Максимі-ліана де Фюрстенберга останній вказав на необхідні компоненти щодо проголошення Патріархів у церквах східного обряду, голов-ним серед яких було те, що УГКЦ не існувала тоді на Україні, тобто на території пропоно-ваного Патріархату, і його проголошення мо-гло б тільки створити додаткові пересліду-вання вірян. На думку митрополита кир Амв-розія, яку він висловив у своєму інтерв’ю ре-дактору «Народної волі» [21], ідею патріарха-ту не всі чітко розуміють, крім того, не взято до уваги православних українців. Очільник УКЦ в США наводить інше трактування цього питання, що належить ще митрополитові Ве-ньямину Рутському і православному митро-политу Петру Могилі, які намагалися спочат-ку об’єднати українських католиків і правос-

лавних, а вже потім просити Ватикан про створення Київського патріархату, який мав якнайкраще згуртувати народ перед польсь-кою чи російською асиміляцією. Тобто, вже у 1965 р. кир Амврозій висловлює думку, яку вже у ХХІ ст. пробують обіграти українські церкви вже у незалежній Україні, – спочатку єдина помісна церква, а потім – патріархат. Однак, як і тоді, жодна православна єпархія не сказала, що створення українського като-лицького патріархату об’єднає українські церкви, а тільки натякають, що це ще більше нас роз’єднає і призведе до ситуації, коли бу-демо мати два патріарха замість одного. То-му, на думку митрополита кир Амврозія, українські католики, за прикладом Ватикану, що стоїть на екуменічних засадах і закликає всіх людей і церкви різних віросповідань до єдності, повинні, керуючись засадами хрис-тиянської любові і толерантності, обговори-ти з українськими православними справу об’єднання наших церков. Як свідчать опублі-ковані матеріали україномовних періодичних видань діаспори США, спроби досягнути пат-ріархату УГКЦ надалі все рівно не припиня-лися. На Третьому синоді у Римі в 1985 р., крім питань беатифікації митрополита Анд-рея Шептицького та інших українських вла-дик, які загинули за віру від рук московсько-го окупанта, Верховний архієпископ, карди-нал Мирослав Любачівський висловився «за» юридичного статусу УГКЦ як патріархальної, оскільки фактично вона так і функціонує. Адже УГКЦ має своє окреме канонічне право на існування як завершена одиниця у поєд-нанні з Римом та користується цим правом, з 1980 р. регулярно відбуваючи свою синоди. Папа Іван-Павло ІІ офіційно визнав юрисдик-цію Верховного архієпископа М. Любачівсь-кого над українською катакомбною церквою, оскільки останній, крім влади над українсь-кими католицькими церквами на еміграції, зберіг за собою ще й титул Львівського мит-рополита.  Таким чином, як вважає Роман Рахманний у своїй публікації щодо порушеної теми [16], Рим вчергове виразно заявив, що він рішуче не визнає насильної ліквідації УГКЦ в СРСР. Проте, на нашу думку, справжня єдність українських духовних владик проявилася на Вселенському 
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єпископському синоді, під час якого і о. Миро-слав Любачівський, і митрополит УГКЦ в Ка-наді Максим Германюк своїми виступами привернули увагу всіх учасників синоду і церковно-політичних спостерігачів. Найвп-ливовіша преса, радіо всього світу звітували про те, як сміливо і відкрито кардинал М. Лю-бачівський говорив про переслідувану церк-ву в Україні та про її право на своє високе са-моуправління – Патріархат. Уважаємо, що обидва вищезгадані верховні владики своїми церковно-державницькими виступами на си-ноді вивели на міжнародний форум не тільки українське питання, але й саму суть націо-нальної української церковної справи. Завдя-ки єдності обох митрополитів питання май-бутнього УГКЦ в універсальній структурі Все-ленської церкви поставлено досить чітко і переконливо. Це дало можливість у багатьох публікаціях того часу говорити про те, що УГКЦ повинна закінчити свою канонічну структуру патріархатом не пізніше ніж у  1988 р., бо інакше доведеться визнати, що Ватикан, на підтримку інтересів якого украї-нці витрачають чималі національні ресурси (людські, духовні, матеріальні), не має до України з її понад тисячолітнім християнст-вом щирого і справедливого ставлення. Од-нак пройшло більш як півстоліття від візиту кардинала Максиміліана де Фюрстенберга до США і більше тридцяти років від цього Тре-тього синоду, відійшли у вічність чотири Понтифіки і три Верховні Архієпископи УГКЦ, Україна стала незалежною, а УГКЦ має юрисдикцію на Києво-Галицькій території. Тобто, на думку колишнього президента Сві-тового конгресу українців, правозахисника А. Лозинського [4], виконано сьогодні всі умо-ви, навіть за тлумаченням Ватикану, а у прого-лошенні Патріархату нічого не змінилося. Як вважають автори багатьох публікацій україномовної періодики США, відзначення важливих подій нашого минулого є нашим обов’язком, оскільки дає нам змогу опанува-ти його уроки для кращого осягнення майбу-тнього; це допомагає також зміцнити відда-ність національній вірі. Українці у вільному світі мали унікальну нагоду і у зв’язку з цим великий обов’язок у 1988 р. відзначити тися-чоліття хрещення Київської Русі. Як повідом-

ляють періодичні джерела [15; 20], для цього у США за благословенням і активною участю митрополита УПЦ в США Блаженнішого Мстислава і митрополита УКЦ в США Високо-преосвященнішого кир Стефана утворено Громадський комітет. Завданням останнього, до якого входять представники церковних і крайових громадських, професійних і молоді-жних організацій, є заохочення і допомога місцевим громадам гідно відзначити цей юві-лей, зокрема у Вашингтоні. Зважаючи на опубліковані матеріали [15; 20], можна зро-бити висновок про результати діяльності Громадського комітету, які відзначалися ши-ротою охоплення як локацій, так і конкрет-них акцій, причому все відбувалося на по-жертви української громади у США та її фі-нансових інституцій. Варто зауважити, що різноманітні імпрези, організовані місцевими громадськими комітетами до цієї дати, роз-почалися вже з 1986 р. – концерти, академії, наукові заходи, презентація музейних пред-метів нашої старовини, спеціальні церковні відправи тощо. Організатори також потурбу-валися про виготовлення англомовних інфо-рмаційних матеріалів про хрещення і христи-янство в Україні для поширення їх серед аме-риканської преси й населення, а також було поінформовано американських високопоса-довців про цю величну дату в духовній історії українців, на що окремі губернатори, мери міст проголосили 1988 рік Роком тисячоліття хрещення Київської Русі в США [17; 18].  Влітку 1988 р. у Вашингтоні величне і кульмінаційне відзначення 1000-ліття хре-щення Русі зреалізувалось, наприклад, у ви-ставці українських стародруків, книжкових новинок, музейних експонатів, українських ікон у Смітсонівському інституті, наукових конференцій на тему українського християн-ства, завершивши все великим концертом у Kennedy Center. Таке гідне вшанування цієї дати покликало до життя рефлексії з приводу історичних паралелей між хрещенням Русі і сучасністю кінця 80-х років ХХ ст., що досить часто розміщувалися на шпальтах україномо-вних періодичних видань. Зокрема, Юрій Ар-тюшенко, громадсько-політичний діяч і жур-наліст, що часто співпрацював з різними дру-кованими органами, вважає, що «українське 
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християнство й для багатьох інших народів було не тільки тим світильником, що його передвіщав апостол Андрій Первозванний, а й джерелом пізнання універсальної правди як синтези національних і релігійних ідеалів, синтези, здобутої в час боротьби українсько-го народу за віру й батьківщину» [13, с. 17]. На думку автора, таке поняття українського християнізму, під яким розумілося уособлен-ня національної волі, соціальної справедли-вості й християнського братерства, сповідува-ли ще з княжих часів не тільки духовенство, а й миряни, а тому воно поширилося світом на-віть тими українцями, які потрапляли у по-лон, а потім розсіювалися по різних країнах. Ю. Артюшенко наголошує, що в українській національній історії завжди головною причи-ною примусового розселення українців по світі було те, що наші панівні верстви не ша-нували цього християнізму, а відтак і націо-нально-державних і національно-релігійних традицій, підтверджуючи це словами митро-полита УПЦ Йосифа Солтана (1509). На нашу думку, автор статті цілком слушно вважає за необхідне нагадати світовій спільноті про вклад УПЦ в духовну скарбницю Вселенської православної церкви, до якої вона в 1643 р. вклала український символ «православного ісповідування віри», який попередньо (1640) з подачі митрополита Петра Могили був схвалений на київському соборі УПЦ. З цим у вітчизняній історії перегукуються й націо-нально-релігійні ідеї гетьмана Петра Сагай-дачного, який «зрозумів, що віра для народу дорожча інших моральних побудок, і тому вирішив релігійне питання сполучити з коза-цькою справою, щоб таким чином витворити з козаків проводарів цілого народу, які б бо-ронили найважливіші його інтереси» [13, с. 18]. Ю. Артюшенко вважає, що тисячолітня дата хрещення Русі – сприятливий час, щоб символ віри українського християнства як загальнооб’єднувальну ідеологію піднести до такого рівня універсальної ідеї, коли б вона могла проникнути у свідомість усіх народів світу і відкрити їм очі на те, що шлях до спра-вжньої істини та кращого майбутнього про-лягає не через накидування народам утопіч-них теорій, а через синтез національних і ре-лігійних ідеалів у їх мисленні. 1988 рік – 

слушна нагода заявити про те, що віднайти оту істину та досягнути кращого майбутньо-го для всіх можна лише через поєднання на-ціонально-духовного і духовно-релігійного життя. Окремо автор зупиняється на тому, щоб засвідчити, що Москва, перейшовши від ідеї «третього Риму» і «злиття слов’янських народів у російському морі» на початку мину-лого століття до «первородства й месіанізму московського пролетаріату» і «провідництва Москви у світовій революції» наприкінці 80-х років, лише змінила тактику експансії, але залишилася незмінною як у своїх духовних пріоритетах, так і в характері своєї історичної місії, успадкованої ще від тюрко-монголів, а тому святкування тисячоліття хрещення Русі ще й добрий час для нагадування про ті міль-йони українських жертв, що вкрили своїми трупами Північ Російської імперії чи загину-ли на засланні в Сибірі. Загалом усі порушені в публікації Ю. Артюшенка питання об’єднує те, що серед християнських народів, зокрема і тих, які перебувають під владою Москви, існує психологічно споріднений духовно-релігійний світ, який бореться за вільний на-ціонально-духовний і духовно-релігійний розвиток, протиставляється універсальній духовній і фізичній неволі, що панувала тоді в УРСР і ширилася на весь світ. Чимало інформаційних матеріалів зустрі-чаємо в україномовній періодиці діаспори США, що порушують проблеми чи висвітлю-ють події релігійного життя материкової України, навіть тоді, коли вона перебувала у складі СРСР. Після Другої світової війни в центрі уваги авторів публікацій – антирелі-гійна політика радянського уряду. До ООН Священим Синодом УАПЦ на еміграції був ви-сланий Меморандум щодо долі українських емігрантів у Європі, підписаний митрополи-том Полікарпом. Газета «Свобода» за 1947 р. [32], правда зі скороченнями, проте ознайо-мила своїх читачів із цим документом, особ-ливо у частині, де говориться про українську церкву під гітлерівською і радянською окупа-цією, ще раз підтвердивши, що свободи релігії в СРСР не було і не буде. Опублікований текст містить інформацію про те, що на Східній Україні до початку Другої світової війни не залишилося жодного єпископа, цілі області 
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були без церков і священиків. Відродження релігійного життя почалося під час воєнних дій, із Західної України, де в часи Польщі фун-кціонувала, крім греко-католицької, й авто-кефальна православна церква. Саме ієрархи останньої подбали про висвячення єпископів і священиків для Східної України. Оскільки до 1942 р. німецька влада не втручалася в цер-ковне українське життя, його вдалося органі-зувати силами самого суспільства. Однак з літа 1942 р., коли рейхскомісаріат України вирішив контролювати і цю ділянку, діяль-ність української церкви проводилась в умо-вах релігійної нетолерантності і з грубим по-рушенням прав і канонів східної церкви. У зв’язку з цим, у Меморандумі [32] заперечу-ється співпраця УАПЦ з німцями під час оку-пації, як те намагалася представити радянсь-ка влада. Однак трагедія українського народу і його церкви полягала у тому, що із закінчен-ням гітлерівської окупації нічого кращого для них не очікувалось. Радянська влада із своєю державною атеїстичною доктриною і винищенням УАПЦ як національної не зали-шала сумніву у тому, що проголошені у воєн-ний час СРСР свобода релігії і церкви аж ніяк не стосувалися цієї конфесії. В Україні нищів-ного удару і переслідувань зазнали всі украї-нські церкви. Те, що емігрували також естон-ські, латвійські, білоруські, польські ієрархи, підтверджувало думки українського правос-лавного духовенства. Адже проти УАПЦ ра-дянський уряд вже давно застосовував безо-глядний терор, ліквідуючи її, ієрархію та за-бороняючи її організаційне існування. Про правильність і передбачливість вищезазна-ченої позиції свідчила і подальша доля УГКЦ на Галичині із поверненням радянської вла-ди – свобода сумління, незалежність внутрі-шнього життя церкви, її виховний національ-но-релігійний і моральний вплив на народ не могли існувати в країні, де існує монопартій-ний державний режим з матеріалістичною доктриною. Радянський уряд не міг перетво-рити цю церкву у слухняне знаряддя і підпо-рядкувати її московському патріархату, зва-жаючи на догматичні відмінності, а тому у 1946 р. її формально скасовано, всіх її свяще-ників, єпископів на чолі з Йосипом Сліпим арештовано і вислано, а українські землі, де 

вона досі діяла, підпорядковано РПЦ. Як за-значав посол Річард Шифтер, «справа не в тому, що Українська Католицька Церква є католицька, але в тому, що вона є українсь-ка» [19]. Меморандум стверджує, що саме цей режим став причиною як масової еміграції українців разом із церковною ієрархією і ду-ховенством, так і пізнішою відмовою повер-татись на батьківщину. Через те Священий Синод УАПЦ на еміграції закликає ООН утвер-дити священне право азилю для усіх україн-ських політичних емігрантів, незалежно від того, коли і з якої місцевості вони емігрували. Оскільки цим правом свого часу на Заході ко-ристувались навіть комуністичні вожді (В. Ленін), просять утвердити становище українців як тимчасово бездержавних та офо-рмити відповідні документи. Оскільки еміг-ранти не можуть постійно мешкати в табо-рах, Меморандум також містить звернення [32] про опіку щодо їх розселення з тим, щоб вони могли прикласти свою і працю і здібнос-ті задля загальнолюдського добра, здобуваю-чи собі засоби для життя та свого духовного і культурного розвитку. Причому це звернення має одне уточнення: українці складають со-бою спільність з точки зору національного, мовного, культурного і часто віросповідного, тому було б раціонально при переселенні в конкретні країни враховувати ці аспекти [31]. У зв’язку з посиленням релігійних перес-лідувань і русифікації України, у 1969 р. Пре-зидія Секретаріату СКВУ опублікувала Звер-нення до української спільноти у вільному світі, Комісія церковно-релігійних справ Сек-ретаріату СКВУ (у складі митрополита УКЦ в Канаді Максима Германюка, заст. митрополи-та УАПЦ Мстислав Скрипник, голови Україн-ського євангельського об’єднання Північної Америки пастора Івана Яцентія) видала Де-кларацію про посилене порушення свободи релігії і релігійних практик в радянській Україні [28]. Приводом для таких заяв і їх піз-нішої публікації з метою ознайомлення ши-роким загалом стали не тільки постійні звіст-ки про нові арешти священиків та вірян УГКЦ, інформація про арешт та смерть у ра-дянській в’язниці львівського архієпископа кир Василя Величковського, а й те, що ця но-ва хвиля релігійних переслідувань співпала з 
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20-річчям відзначення Загальної декларації прав людини у 1968 р. [25; 26].  Незважаючи на те, що усі держави через своїх представників засудили факти знева-жання людських прав, у тому числі СРСР і УРСР, радянський уряд не припинив репресій на релігійному ґрунті, більше того, забороня-ючи своїм громадянам вільно визначати свою релігійну приналежність, він намагаєть-ся використовувати церковні організації для власних політичних цілей. Усі наведені в Де-кларації дані свідчать про постійне й безкар-не порушення постанов Загальної декларації прав людини, що спричиняє важкий мораль-ний і духовний стан українського населення на радянських землях. У зв’язку з цим СКВУ вважав за необхідне вчергове звернутися до світової спільноти з проханням підтримати протест проти зневажання основних поста-нов Загальної декларації прав людини уря-дом СРСР й засудити його безправні методи у боротьбі з окремими церквами в Україні. Оскільки він є членом ООН і одним із гаран-тів міжнародних конвенцій щодо прав люди-ни, то мусить на практиці теж дотримуватися прийнятих ним засад і відповідно до цього забезпечити своїм громадянам свободу релі-гійних практик і уможливити діяльність тих церков, які населення хоче визнавати, а та-кож звільнити усіх арештованих і засланих духовних осіб. СКВУ завершує свою деклара-цію переконанням, що порушення будь-якою державою основних прав людини не може дати надію на тривалий мир у світі [28].  У 1988 р. Президент США Р. Рейган мав візит до СРСР. Цьому передував семінар у Білому домі щодо релігійних прав у Радянському Со-юзі, в якому взяли участь біля 150 очільників релігійного і громадського життя різних аме-риканських етнічних груп. Як повідомляють матеріали україномовних періодичних ви-дань діаспори США [14], про переслідування за релігійною ознакою і нищення церков у СРСР доповідали Патріарх УГКЦ Мирослав Любачівський, отець РПЦ Віктор Потапов, єпископ Литовської католицької церкви Пав-ло Балтакіс, від УПЦ слово присутнього мит-рополита Мстислава зачитував о. Франко Іс-точин та ін. Усі промовці підкреслювали зне-важення релігійних прав, переслідування та 

ув’язнення вірян, нищення церков, синагог і мечетей у Союзі, закликаючи Президента Рейгана на особистій зустрічі з М. Горбачо-вим захистити релігійні права і свободи пе-ред радянським урядом. Крім того, надруко-ваний матеріал акцентує на історичних і на-ціональних аспектах самобутності українсь-кого релігійного життя, через те Москва вва-жає його загрозою для своїх імперських цілей в Україні та свого режимного російського па-тріархату. УГКЦ і УПЦ вказують, що саме з цією метою радянський уряд намагається представити у світі відзначення тисячоліття християнства Русі як тисячоліття християнс-тва Росії, хоча сам цей правлячий режим є атеїстичним [19]. Таким чином, релігійний аспект в украї-номовній періодиці діаспори США після за-кінчення Другої світової війни займав вагоме місце у процесі збереження національної іде-нтичності. Питання, пов’язані із Патріарха-том, об’єднанням українських церков, відзна-ченням значних дат в історії українського християнства, висвітлення антирелігійного життя в матірній Україні, стали одним із важ-ливих чинників самоусвідомлення українця-ми діаспори США себе як частини українства. 
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RELIGIOUS ASPECT AS A MARKER FOR THE NATIONAL IDENTITY  

PRESERVATION IN THE UKRAINIAN PERIODICALS OF THE USA  
(SINCE 1947) 

The article is devoted to the research of the feature material of the USA Ukrainian Diaspora’s Ukrainian 
periodicals ("Ameryka", "Visti Kombatanta", "Narodna Volia", "Natsionalna Trybuna", "Samostiina 
Ukraina", "Svoboda", "Zakordonna Gazeta") since 1947 with concern to analyze the religious discourse as a 
marker for the preservation of national identity. It has been found out that issues related to the Patriar-
chate, the association of Ukrainian churches, the celebration of significant dates in the history of Ukrainian 
Christianity, and the coverage of anti-religious life in Ukraine have become one of the important factors of 
the self-awareness of the USA Diaspora’s Ukrainians as a part of the Ukrainian nation. 

Key  words:  Ukrainian-language periodicals, The USA Ukrainian Diaspora, national identity, Ukrain-
ian church. 
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Спиро (Спиридон) Гулабчев – відомий болгарський публіцист, громадський та полі-тичний діяч кінця XIX – початку XX ст. В нові-тню історію Болгарії він увійшов як заснов-ник так званого «сиромахомильства» – руху заступництва щодо бідних та знедолених. Спиро Гулабчева також вважають одним з перших ідеологів анархізму на Балканах. Життєвий шлях цього діяча був пов’язаний і з Україною.  Громадсько-політична діяльність С. Гула-бчева на Балканах достатньо глибоко дослі-джена болгарськими науковцями, втім украї-нський період його біографії залишився не-достатньо висвітленим.  Метою даної статті є заповнення цієї про-галини із використанням документів з украї-нських та болгарських архівів. Спиро Гулабчев народився у 1856 р. у м. Лерин на території Македонії (зараз м. Фло-

рина, Греція) в родині священика Константи-на Гулабчева, що очолював місцеву болгарсь-ку громаду. Початкову і середню освіту Гу-лабчев здобував в Константинополі, Адріано-полі та Пловдіві, після чого вчителював, ви-кладаючи предмети на грецькій та болгарсь-кій мовах. У 1877 р. С. Гулабчев вирішив отримати вищу освіту і поступив на навчання до духовної академії у Москві. Провчившись у цьому закладі два роки юнак перевівся до Московського університету вивчати право. Але й тут він не завершив повний курс і в 1881 р. поступив на історико-філологічний факультет Київського університету [1, 106]. Спочатку Гулабчев навчався як стипендіат Східної Румелії, а після її возз’єднання з Бол-гарією в 1885 р. отримував кошти вже від Князівства Болгарія [2, 116, 196].  Повернувшись до Болгарії Спиро Гулаб-чев з 1887 по 1889 рр. викладав історію та 
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ЛЕСЯ  БИЛОВУС  г .  Т е р н о п о л ь   

РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ КАК МАРКЕР СОХРАНЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УКРАИНОЯЗЫЧНОЙ  

ПЕРИОДИКЕ ДИАСПОРЫ США (ОТ 1947 г.)  
Статья посвящена исследованию публицистического материала украиноязычной периодики 

диаспоры США («Америка», «Известия комбатанта», «Народная воля», «Национальная трибуна», 
«Самостоятельная Украина», «Свобода», «Zакордонна Газета») после 1947 г. и анализу религиозно-
го дискурса как маркера сохранения национальной идентичности. Выяснено, что вопросы, связан-
ные с Патриархатом, объединением украинских церквей, празднованием значительных дат в ис-
тории украинского христианства, освещение антирелигиозной жизни в Украине, стали одним из 
важных факторов самосознания украинской диаспорой США себя как части мирового украинства. 
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СПИРО ГУЛАБЧЕВА  
В УКРАЇНІ В КІНЦІ XIX СТОЛІТТЯ 

 
У статті розглядаються окремі аспекти діяльності відомого болгарського громадського діяча 

і революціонера Спиро Гулабчева в Україні в кінці XIX століття. Наголошено на значенні українсь-
ких громад у формуванні поглядів Гулабчева. На основі архівних документів висвітлені його спроби 
по створенню «книжкового» руху у Києві, Харкові, Миколаєві, а також в болгарських та європейсь-
ких містах. Детально розглянута заведена царською охранкою справа щодо діяльності Гулабчева.  
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літературу у Габровській, Варненській та Ти-рновській гімназіях і одночасно створював «приятельські дружини», що займалися про-пагандою сформульованого ним сиромахо-мильства – специфічної болгарської версії народництва, поширеного в Російській імпе-рії у другій половині XIX ст. Головний сенс течії був вкладений у її назву – «сирома-хомильство» – варіант українською «сиромо-мильство» – милість до бідних, знедолених. Розробляючи ідеологію та основні положен-ня сиромахомильства Спиро Гулабчев запо-зичив окремі ідеї російських та українських народників і адаптував їх до болгарського соціального життя. Найбільш важливими се-ред них він вважав забезпечення соціальної справедливості та усунення майнової нерів-ності. Праця і слугування суспільству подава-лись ним як головний зміст життя звичайної людини [1, 115].  Програма Гулабчева з одного боку прого-лошувала головним принципом любов та ми-лість до бідних людей, а з іншого – заперечу-вала модернізацію суспільства, зокрема за-кликала до війни проти моди, особливо жіно-чої, естетики, розкоші, протидії видаткам на вищу освіту у той час, коли народ не мав мо-жливості здобувати середню тощо. Поширю-ючи свої погляди сиромахомили наголошува-ли на важливості принципу солідарності ін-телігенції із збіднілими верствами і інколи демонстрували відданість народу в екстрава-гантних формах. Так, аби завоювати симпатії незаможного населення засновник сиромахо-мильства та його прихильники приходили на збори та мітинги у постолах. Вдаючись до популістичних прийомів Спиро Гулабчев на-віть забороняв найближчому оточенню носи-ти краватки, як символ відчуженості інтелі-генції від простого люду [1, 116].  На думку лідера сиромахомильського ру-ху суспільство можна було ощасливити лише шляхом масштабної соціальної реформи, під-готовленої наполегливою та копіткою пропа-гандистською роботою, яку мали здійснюва-ти організовані групи однодумців. Дружини сиромахомилів діяли на суворо конспірологі-чних засадах і приймали до своїх лав лише перевірених людей на підставі рекомендацій. За ініціативи Гулабчева його підлеглі сорат-

ники у листуванні між собою користувались таємними абетками, що були поширені серед соціалістів. Члени дружин мали певну підт-римку серед різних верств населення, але найбільшою популярністю користувались серед болгарської молоді, схильної до сприй-няття радикальних ідей [3, 73].  Аби розширити можливості для розпо-всюдження народницьких ідей Спиро Гулаб-чев за допомогою соціалістів заснував у  м. Русе друкарню, в якій було видано понад 140 томів літератури політичного спряму-вання. Також тут виходила солідними накла-дами і художня література. С. Гулабчев спро-мігся надрукувати і декілька власних творів та перекладів іноземних видань. З часом його друкарня перетворилась у громадський клуб, який відвідували дрібні підприємці, чиновни-ки, викладачі та учні [4, 33]. Ідеалізуючи психологію бідного селяни-на С. Гулабчев закономірно опинився в поло-ні селянської стихії та анархічних ідей. Підт-римуючи і поширюючи соціалістичні ідеї (на межі 80–90-х років Спиро Гулабчева вважали одним з перших апостолів соціалізму у Болга-рії), він в дійсності залишився поза цим ру-хом і згодом був звинувачений у сектантстві. Заперечуючи не лише приватну, а й особисту власність засновник сиромахомильства про-тистояв визнаним лідерам соціалістичного руху. Болгарський революціонер Димитр Благоєв, який не поділяв погляди Спиро Гу-лабчева дав найбільш повну характеристику ідеології сиромахомилів. Узагальнюючи її основні постулати він зробив висновок, що суспільним ідеалом сиромахомилів був «споживацький комунізм» без історичної пе-рспективи [3, 73] За оцінками деяких сучас-них болгарських вчених заснований Гулабче-вим рух знаходився між соціалізмом та анар-хізмом, але дещо ближче до соціалістичної ідеології.  Політичну і громадську діяльність Спиро Гулабчев водночас поєднував з етнографіч-ними розвідками та лінгвістичними дослі-дженнями. В 1887 р. він видав книгу «Один погляд на етнографію Македонії», в якій на-голошував на необхідності наближення бол-гарської книжкової мови до західних народ-них говорів. Наголошуючи на особливостях 
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регіону він водночас викривав панеллініс-тичні фальсифікації щодо національного по-ходження населення Македонії, а також спро-би сербської пропаганди відвернути македо-нців від болгарського кореня [5, 7, 23].  У 1905 р. Спиро Гулабчев вимушений був закрити друкарню в зв’язку з її збитковістю та великими боргами, які йому довелось сплачувати до кінця свого життя. Певний час працював чиновником у столичній рахунко-вій палаті. Помер в 1918 році в Софії [6, 172].   Формування світогляду та більшості пе-реконань Спиро Гулабчева відбулось саме в український період його життя. В Україні він вперше розпочав і свою громадську діяль-ність. Будучи переконаним, що саме через поширення знань серед широких верств мож-на було досягти кінцевої мети – побудови со-ціально справедливого суспільства, Спиро Гулабчев надавав величезну роль у цій справі болгарській молоді, що здобувала освіту в Російській імперії та Європі. На його думку студенти вузів, а також учні гімназій і реаль-них училищ могли б з успіхом пропагувати народницькі ідеї на Балканах через поширен-ня «книжкового» руху. Навчаючись в Київському університеті С. Гулабчев розпочав роботу по створенню в середовищі болгарської студентської діаспо-ри мережі так званих «читацьких приятель-ських товариств», які він ще називав «чита-цькими дружинами» і «дружинками» – осере-дками. За задумом С. Гулабчева ця мережа мала бути міжнародною за масштабами ді-яльності і охоплювати усі країни, де існували болгарські учнівські та студентські земляцт-ва, але із підпорядкуванням «головній дру-жині» у Києві. Порівняно невеликі, але згур-товані групи патріотів-книголюбів поверта-ючись на батьківщину повинні були скласти ядро майбутніх пропагандистських осередків та центрів [7].  На практиці «дружинки», що зазвичай об’є-днували близько 5–10 членів розповсюджува-ли літературу, створювали і поповнювали кни-жкові фонди, писали статті для журналів і га-зет, перекладали на болгарську мову актуальні іноземні видання. Їхню фінансову основу ста-новили членські внески і пожертви заможних людей. Частину членських внесків осередки направляли Гулабчеву до Києва, а той з свого 

боку надавав матеріальну допомогу передусім новостворюваним групам. Як видно з кореспо-нденції Гулабчева на забезпечення поточної роботи та закупівлю літератури членських вне-сків постійно не вистачало, до того ж він неод-норазово скаржився на неможливість знайти щедрого мецената. Відвідуючи рідні місця болгарські учні та студенти вже під час канікул прагнули розпо-чати пропагандистську роботу на батьківщи-ні. Гулабчев особисто координував створен-ня мережі читацьких товариств на болгарсь-ких землях. Перші організовані групи його прихильників виникли в Русе, Силістрі, Вели-ко Тирново, Варні, Анхіало [7, арк. 8]. Особливу увагу Спиро Гулабчев приділяв рідній Македонії, яку розглядав як невід’ємну частину Болгарії. В середині XIX ст. населення цього краю в більшій мірі ніж в інших болгар-ських регіонах піддавалось спробам еллініза-ції спочатку з боку фанаріотського духовенс-тва, а згодом – Елладської православної церк-ви. Грецька мова активно поширювалась у школах та церквах, серед місцевої інтеліген-ції. Це призводило до того, що хоча в містах і селах Македонії розмовляли болгарською мовою, але у письмі використовували грець-ку абетку. Дещо пізніше розпочались спроби цілеспрямованої сербізації місцевого насе-лення [8, 287, 290]. У 70–80-х роках XIX сто-ліття в Македонії почали виникати книжкові магазини (книжарници) у великих містах – Скопіє та Велесі. Але більш поширеним був продаж книг торгівцями-мандрівниками у таких містах як Охрид, Струга, Бітоля, Струмі-ца, Гевгелі та інші. Спиро Гулабчев вважав, що слід скористатись зростанням популярно-сті книги на його батьківщині і створити ме-режу по розповсюдженню саме болгарської книги (българската книжнина). Певний час «приятельські товариства» Гулабчева діяли без установчих документів. Протягом 1882 р. Спиро Гулабчев ретельно підбирав кадри для своїх майбутніх «дружинок» і розробляв статут «головної дружини». В 1883 р. йому вже вдалося органі-зувати у Києві болгарську студентську гро-маду під назвою «Приятелска дружина за унапредване на българщина в Македония» – «Товариство за майбутнє болгаризму в Маке-донії». Написавши проект статуту товариства 
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він спробував дізнатися думки поважних та впливових людей щодо положень цього доку-менту. З цією метою він звернувся з листом до Кристьо Мирскі, відомого болгарського громадського діяча, політика і публіциста, згодом члена Болгарської академії наук, що проживав у м. Варні. Гулабчев наполегливо просив його надіслати свої зауваження і до-повнення до статуту, а також очолити вар-ненську дружину. Він також запропонував Мирскі загітувати у Варні ще трьох «від серця відданих» однодумців, які б погодились за-йматися практичною діяльністю по розпо-всюдженню книг. Організатор книжкового руху навіть погоджувався повністю замінити свій документ, якщо цього побажає відомий публіцист. Спиро Гулабчев відверто апелю-вав до авторитету Мирскі: «Ваше вливання до дружини є важливим і з того боку, що на-вколо вашого імені згуртується чимало лю-дей з ліберальної партії». Аби остаточно схи-лити Мірски до вступу до дружини Гулабчев у наступному листі повідомляв, що до лав організації вступив чиновник з Тирновської округи Константин Тондж(о)уров, а також відомий письменник, громадський і духов-ний діяч митрополит Тирновський Климент (Васил Друмев). Врешті решт Гулабчеву вда-лося залучити Кристьо Мирскі до своєї орга-нізації [7, арк. 8-8 зв.]. Під час створення київської «дружини» найбільш складною постала проблема підбо-ру доброго керівника. На переконання Спиро Гулабчева очолювати осередок мав «розви-нутий та волелюбний болгарин». У той час в Київському університеті навчалось декілька болгарських юнаків, втім знайти серед них бажаючого займатися пропагандистською справою було непросто. Відомо, що перші ро-ки перебування Олександра III на престолі були відмічені наступом реакції насамперед в освітній галузі, тому серед студентської мо-лоді існували певні перестороги щодо занят-тя громадською діяльністю. Очолити осере-док погодився Юрдан Коцев з м. Сливен, а казначеєм став Димитр Рашев з Велико Тир-ново. Члени київської дружини листувались зі своїми співвітчизниками в Болгарії і Маке-донії, допомагали у створенні осередків в та-мтешніх містах, збирали кошти на придбання 

літератури, а також робили переклади. Так студент Н. Федов перекладав статті, надруко-вані французькою для подальшої публікації у газеті «Народний глас», що видавалась у бол-гарському місті Пловдіві [7, арк. 8]. З меншими зусиллями С. Гулабчеву вда-лося організувати «книжковий» осередок в Харківському університеті. Тут створювати «дружинку» погодився болгарський студент Антон Байчев з містечка Лясковца, де вже діяла невеличка група книголюбів. Харківсь-кий осередок оформився у вересні 1883 р. і став на той час найбільш помітним, нарахо-вуючи 12 членів. Гулабчев особисто піклував-ся про його склад. За його рекомендацією до цієї «дружинки» вступив активний учасник руху Васил Іванов з м. Русе. Антон Байчев піс-ля закінчення навчання у Харкові планував повернутися до Велико Тирново, щоб там вчителювати, то ж Гулабчев сподівався, що його мережа пустить коріння і в старій сто-лиці Болгарії. З часом Байчев став одним з співзасновників та редакторів політичного видання «Варненски новини» у м. Варна [7, арк. 8–9].  Великі сподівання Спіро Гулабчев пов’я-зував з Південнослов’янським пансіоном у м. Миколаєві. Цей унікальний заклад був створений відомим болгарським педагогом Тодором Мінковом у 1867 році. Південносло-в’янський пансіон став кузнею слов’янських еліт, що виборювали незалежність своїх на-родів та розбудовували молоді держави на Балканах. Засновник та утримувач пансіону залучив його до мережі місцевих навчальних закладів, що умовно включала гімназію, реа-льне та повітові училища. До того ж він за-провадив у пансіоні викладання окремих предметів, а також зібрав солідну бібліотеку навчальної та художньої літератури. В пансі-оні панував культ книги та літературної тво-рчості. Вихованці Т. Мінкова за підтримки свого патрона наприкінці 1879 року заснува-ли громадську організацію та літературно-науковий журнал «Братски труд», на сторін-ках якого публікували оповідання, п’єси, есе, замітки, критичні статті тощо. До того ж, окремі балканські юнаки, в тому числі майбу-тній болгарський письменник-сатирик Алеко Константинов видавали і власні журнали. Це 
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дозволило Спиро Гулабчеву знайти в середо-вищі миколаївських пансіонерів своїх прихи-льників, а з часом декілька колишніх пансіо-нерів стали його добрими помічниками, в то-му числі Друмі Друмев, Димитр Рашев та За-харій Холєв [9, 81].  Спиро Гулабчев намагався створювати читацькі осередки не лише серед молоді, що навчалась в Російській імперії. Він наполег-ливо прагнув залучити до своєї справи болга-рських студентів, які здобували освіту у євро-пейських навчальних закладах та в столиці Османської імперії. Активною виявилась гру-па його прихильників у Загребі, причому двоє з них спробували організувати осередок у Женеві. Щодо «дружинки» у Цариграді, то її майбутнє С. Гулабчев пов’язував з ініціато-ром руху в столиці – «дуже добрим хлопцем», прізвище якого, ймовірно з конспірологічних міркувань він не вказував [7, арк. 9]. Перебуваючи в Україні Спиро Гулабчев захопився публіцистикою Михайла Драгома-нова, яка в значній мірі і вплинула на його погляди. Через своїх довірених осіб у Женеві Гулабчев отримував громадівську періодич-ну літературу і окремі друковані праці відо-мого українського діяча, що у той час виму-шено проживав у Швейцарії. У подальшому через свою читацьку мережу С. Гулабчев роз-повсюджував ці видання в Україні та поза її межами. Гулабчеву та його прихильникам імпонували поважне ставлення Драгоманова та інших учасників громад до національної мови і культури, а також їх схильність до ево-люційного шляху досягнення соціального прогресу. Перейнявшись сповідуваними Дра-гомановим ідеями демократії та федералізму Спиро Гулабчев дійшов до висновку, що полі-тико-територіальні проблеми на Балканах, в тому числі і македонське питання, можуть бути вирішені шляхом створення балкансь-кої федерації [1, 113].  Документальних даних про конкретні заходи Спиро Гулабчева та його читацьких дружин на території України у 1884–1885 рр. на жаль поки не знайдено. Але відомо, що у цей відрізок часу Гулабчев займався видав-ництвом художньої і сільськогосподарської літератури, а також вивчав мовознавчі пи-тання. В 1885 р. він надрукував у Києві влас-

норуч написане оповідання «Дядо Стоян» – «Дідусь Стоян», в якому розвивав ідею фоне-тичного правопису у болгарській мові, що мав бути більш зрозумілим і доступним для широких верств населення [10]. Певні висновки про ідеологічні пріорите-ти та практичну діяльність болгарського просвітителя дозволяє зробити розгляд ма-теріалів справи Управління одеського тимча-сового генерал-губернатора, що зберігається у Державному архіві Одеської області. Цю справу на 19 аркушах під назвою «Про звину-вачення студента Київського університету болгарсько-підданого Спиро Гулабчева у дер-жавному злочині», було розпочато 18 лютого 1886 р., а закрито 30 травня того ж року [11].  Згідно із повідомленням начальника жа-ндармського управління м. Одеси п’ятого лю-того 1886 р. на прибулому через Константи-нопольський порт російському судні «Азов» під час митного догляду речей болгарсько-підданого Спиро Гулабчева у подвійному дні його шкіряної валізи були знайдені «рево-люційні видання» загальною кількістю 37 примірників. Очільник місцевої жандарме-рії у листі до генерал-губернатора детально вказав назви, дати, місце видання, прізвище редактора та кількість сторінок кожної кни-ги, газети чи журналу. Переважно це були твори, написані або редаговані Михайлом Драгомановим у Женеві в період з 1881 по 1885 роки. Серед них: програмна брошура «Вольный союз» – «Вільна спілка», перша час-тина поезій «Політичні пісні українського народу XVIII-XIX ст.», анотований збірник «Нові українські пісні про громадські справи 1764 – 1880», брошура «Le tyrannicide en Rus-sie et l’action de 1’Europe Occidentale» – «Тира-новбивство в Росії і поведінка Західної Євро-пи», друкований огляд «Література України», стаття «Историческая Польша и Великорусс-кая демократия». Також серед вилученої у Гулабчева літератури числились чотири при-мірники надрукованого листа М. І. Косто-марова до видавця «Колокола» О. І. Герцена, видана М. Драгомановим поема Тараса Шев-ченка «Марія». Поміж ними була й релігійна книжка «Мария мать Иисуса», яку чиновники теж зарахували до «революційних» [11,  арк. 1-1зв.].  
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За спробу перевезення до Росії забороне-ної літератури 30-річного болгарського сту-дента заарештували і ув’язнили в «одеський тюремний замок». Згодом йому було висуну-то звинувачення у державному злочині за ст. 250 і 251 Укладення про покарання. Під час допиту Гулабчев не виказав реальних по-стачальників і канали перевезення літерату-ри, пояснивши, що нібито книги і газети він задешево придбав для власних потреб в Софії у невідомого йому візника. Але слідство не сприйняло цю версію, причому в документах зазначалось, що Спиро Гулабчев вже опиняв-ся в полі зору жандармів, а в 1884 р. був допи-таний в якості свідка «внаслідок близького знайомства з особою, вкрай неблагонадійною у політичному відношенні» [11, арк. 6 зв.]. Втім, прокурор судової палати враховуючи, що розглядалась справа іноземного підозрю-ваного не поспішав із остаточним висновком і схилявся до того, щоб не доводити її до суду, а обмежитись покаранням Гулабчева шляхом його депортації за кордон. На початку квітня 1886 р. він звернувся до тимчасового генерал-губернатора з проханням ще раз розглянути обставини справи «колишнього студента Ки-ївського університету» (скоріш за все Гулаб-чева на той момент вже відрахували з універ-ситету в екстреному порядку) [11, арк. 8–9].  Справа Спиро Гулабчева почала набувати розголосу і в самій Болгарії. У телеграмі, що надійшла з Петербургу від Азіатського депар-таменту до агента Міністерства іноземних справ в Одесі зокрема зазначалось наступне: «…В болгарських газетах розміщено повідом-лення про арешт в Одесі і заслання до Сибі-ру…болгарина, вихованця Київського універ-ситету Спиро Гулабчева за те, що при ньому знайдені були російські заборонені видан-ня…». Агенту доручалось перевірити цю ін-формацію і повідомити керівництво [11, арк. 12]. Враховуючи ці фактори генерал–губернатор підписав довідку, в якій не запе-речував проти покарання Гулабчева в адміні-стративному порядку із висланням за межі держави, але аби «застрахуватися» від непри-ємностей він заздалегідь звернувся із конфі-денційним листом до міністерства внутріш-ніх справ. Остаточний вердикт стосовно долі болгарсько-підданого сформулювали у Пе-тербурзі – на підставі відповідних статей ви-

слати Гулабчева безповоротно за кордон [11, арк. 17]. На цьому завершилась українська історія в житті Спиро Гулабчева. В Україні Спиро Гулабчев займався не ли-ше організацією «книжкового» руху. Вивчаю-чи модні політичні течії і спілкуючись з пред-ставниками інтелігенції він разом з тим на-близився до розуміння української ментально-сті, народного побуту та культури. Маючи хист до етнографічних досліджень болгарський студент прагнув ближче зрозуміти психологію та особливості української народної творчості. Український пісенний та словесний фольклор Гулабчев вивчав не лише за працями кори-феїв, а й під час подорожей містами і селами. За окремими свідченнями співвітчизників Гу-лабчева болгарського народницького ватажка можна було побачити на батьківщині у «малоросійській сорочці» – вишиванці. Це справляло неабияке враження на співрозмов-ників та слухачів Гулабчева [4, 28].  «Книжковий» рух, який Спиро Гулабчев започаткував у 80-х роках XIX ст. в Україні не набув широкого розмаху, але став протоосно-вою сиромахомильства, що пустило корені на Балканах. Створена ним у середовищі болгар-ської учнівської і студентської молоді мережа просвітницьких осередків поширювала на-родницькі і громадівські ідеї, розповсюджу-вала твори Михайла Драгоманова та інших яскравих представників українського демок-ратичного руху. В Україні Спиро Гулабчев не тільки близько познайомився із ідеологією народництва та діяльністю громад, а й здо-був певний політичний досвід, завдяки якому він згодом став помітною політичною фігу-рою на Балканах. 
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ВОЛОДИМИР ГАМЗА Громадська діяльність Спиро Гулабчева в Україні в кінці XIX століття 

V O L O D Y M Y R  G A M Z A  M y k o l a i v   
PUBLIC ACTIVITY OF SPIRO GULABCHEV IN UKRAINE  

AT THE END OF THE XIX CENTURY  
The article deals with some aspects of the activities of the famous Bulgarian public figure and revolu-

tionary Spiro Gulabchev in Ukraine at the end of the XIX century. The significance of Ukrainian communities 
in shaping the views of Gulabchev is emphasized. On the basis of archival documents, are highlighted his 
attempts to create a "book” movement in Kyiv, Kharkiv, Mykolaiv, as well as in Bulgarian and European 
cities. A detailed consideration of the case of Gulabchev's work, instituted by the tsar's secret police. 

Key  words:  Bulgarian activist, movement in defense of the poor, students, organizations, case.  
 
ВЛАДИМИР ГАМЗА  г. Николаев  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПИРО ГУЛАБЧЕВА 
 В УКРАИНЕ В КОНЦЕ XIX CТОЛЕТИЯ   

В статье рассматриваются отдельные аспекты деятельности известного болгарского обще-
ственного деятеля и революционера Спиро Гулабчева в Украине в конце XIX столетия. Сделан ак-
цент на значении украинских громад в формировании взглядов С. Гулабчева. На основе архивных 
документов освещены его попытки по созданию «книжного» движения в Киеве, Харькове, Николае-
ве, а также в болгарских и европейских городах. Детально рассмотрено заведенное царской охран-
кой дело относительно деятельности Спиро Гулабчева.  

Ключевые  слова :  болгарский деятель, сиромахомильство, студенты, дружины, дело. Стаття надійшла до редколегії 20.05.2018  
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32 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ІСТОРИЧНІ НАУКИ  

Політичні мотиви та ступінь їх впливу на питання управління економікою є важливим елементом характеристики будь-якої полі-тичної системи. Надлишок такого впливу сві-дчить, у першу чергу, про її недосконалість. В колишньому СРСР ступінь такого впливу тра-диційно був досить високим. Однак епоха «відлиги» у цьому відношенні перевершила всі можливі очікування. Рівень політизації економічного життя за часів «відлиги» був завищеним настільки, що дозволяє визнати його однією з найбільш характерних рис цієї епохи, а її саму найбільш політизованим ета-пом усього радянського періоду. Високий рі-вень політизації бере витоки від зовнішньо показової відмови її лідерів від концептуаль-них засад сталінізму та розбудови на його запереченні власного економічного концеп-ту. Ця обставина створювала особливо сприя-тливі умови для політизації економіки. Тому, в будь-якому, навіть у найбільш віддаленому від політики економічному питанні того часу, щонайменше, так це простежуються її сліди. Звичайно ж, владою вони піднімалися на щит власних політичних інтересів. Так, повний провал сталінської політики в соціальній сфері був активно використаний М. С. Хру-щовим для зміцнення власних політичних позицій, наприклад, через пакет надзвичайно привабливих соціальних пропозицій.  Зрозуміло, що політичні аспекти можна відшукати в кожній проблемі в усі часи та в 

різні епохи. Втім, найбільш виразними вони виявляються лише в тих, що знаходяться на їх зламі. «Відлига» якраз і стояла на зламі класичного сталінізму та його ліберальної поствоєнної моделі, покликаної максимально пристосувати радянське суспільство до умов повоєнного світу. Тому у нас не викликає що-найменших питань та обставина, що політи-кою тут були просякнуті практично всі без винятку сфери економіки та її управління. За рівнем політизації «відлигу», принаймні за глибиною політичного втручання в економі-чну сферу, можна порівняти хіба що з сучас-ним станом українського розвою, який харак-теризується рішучою відмовою української спільноти від закладених ще в радянську по-ру основоположних засад функціонування економіки та не менш рішучого пошуку варі-анту їх заміни за європейським зразком.  У найбільш узагальнюючому вираженні проблема проникнення політики в економіч-ну сферу, а точніше в сферу управління, ви-явилася в ході реалізації реформи управління промисловістю і будівництвом, запроваджен-ня якої в СРСР почалося з 1957 р. Через 4 з лишком років розпочинається реорганізація основних ланок політичної системи, відлік якої було покладено в 1962 р. В її ході КПРС, ради, комсомол та профспілки були перефор-матовані за виробничим принципом. Отже, з одного боку, лідери «відлиги» розпочали ре-форму управління, а з іншого, – ними ж зініці-
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РЕФОРМА УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ  
ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ «ВІДЛИГИ» 

 
Досліджується проблема взаємозв’язку та взаємозалежності реформи управління виробницт-

вом та будівництвом, а також реорганізація основних ланок політичної системи за виробничим 
принципом, здійснені політичною командою «відлиги». На основі ретельного аналізу документів 
автор відхиляє ідею наявності прямого зв’язку між ними та наголошує на безперечності опосеред-
кованого. Доводиться, що зміна організаційної будови партії, рад, профспілок та комсомолу була 
наслідком глухої протидії місцевих партійно-державних еліт хаотичним ініціативам центру. 
Зроблено висновок, що зазначене стало можливим через невідповідність реформи управління ха-
рактеру і типу радянської економіки.  

Ключові  слова: комсомол, партія, профспілки, місцеві ради, реорганізація політичної систе-
ми, реформа управління, центральні органи влади.  
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ювалася реорганізація партійних органів та їхніх сателітів. Зіставлення цих двох хрущовсь-ких трансформацій викликає ряд запитань. Наприклад, чи була остання продовженням реформи управління? Чи, можливо, це було два самостійних і незалежних один від одного проекти? Зрозуміло, що кожен із цих варіантів передбачав абсолютно різний хід розвитку подій. Тому, і з наукової, і з практичної точки зору, активована нами проблема не повинна була залишити байдужими дослідників.  Їх вмотивованість до наукового пошуку, на нашу думку, диктується визначенням гли-бини проникнення політики в сферу економі-чного життя, в тому числі й в царину управ-ління. Визначення глибини цього політично-го занурення має засвідчити, відповідно, і ступінь розвинутості та досконалості полі-тичної системи, що має першочергове зна-чення для характеристики того чи іншого історичного етапу, в тому числі й «відлиги». Дійсно, якщо ці дві реформи є двома ланками одного нерозривного процесу, то це свідчить про спробу влади комплексно вирішити про-блему управління. Виходить, що в угоду ре-формі управління змінювалася організація політичної системи, яка традиційно вважала-ся недоторканою для СРСР. Якщо ж ці ланки не були взаємопов’язані, то ми маємо справу з черговою спробою поставити управління економікою під ще більш пильний політич-ний контроль партії влади. При цьому зазна-чимо, що ми не бачимо підстав для того, щоб розділити думку одного з партійних праців-ників того часу Г. К. Крючкова, який розгля-дає тогочасне розділення партійних органів як одну з багаточисельних імпровізацій М. С. Хрущова, «продиктованої добрими намі-рами – надати партійній, радянській, громад-ській роботі більшої конкретності…» [9, 33].  У зв’язку з цим далеко не формальним виглядає з’ясування точки зору на цю про-блему сучасних істориків, хоча зразу ж від-значимо, що очікувану нами активність у цьому відношенні вони не виявили. Втім, на це, очевидно, є свої причини, які потребують окремого історіографічного аналізу. І все ж таки, не без приємності зазначимо, що озна-чений аспект проблеми, хоча й за дотичною, але аналізувався українськими дослідника-

ми. Назвемо дві найбільш значущі для нас праці. Це спільна монографія В. К. Барана та В. М. Даниленка «Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.), видана наприкінці 90-х рр. минулого століття. Реформа управ-ління та реорганізації основних ланок полі-тичної системи, для зручності викладу назве-мо її саме так, у ній між собою ніяк не пов’язу-ються. Більше того, остання характеризуєть-ся авторами не інакше як найбільш разючий приклад поспішного й недостатньо продума-ного рішення [1, 103]. Отже, щонайменших точок дотику між двома реформаторськими ініціативами М. С. Хрущова дослідники в цій праці не бачили.  Інший сучасний історик А. М. Русначенко свою позицію з цього приводу висловлює аж занадто суперечливо. «В 1957 р., – пише він у «Нарисах історії України», що вийшли друком минулого року, – Хрущов запропонував поділ усіх партійних органів на дві частини: сільські і промислові, після – введення системи радна-ргоспів» [17, 39]. З нашої точки зору, ця фраза не дає можливості з’ясувати істинну позицію дослідника. Більше того, вона викликає біль-ше запитань, ніж дає відповідей. По-перше, чому А. М. Русначенко вважає, що ця пропози-ція партійного секретаря прозвучала в 1957 р.? Насправді ж він її виклав значно пізніше, лише в січні 1962 р. у Записці до Президії ЦК КПРС. Для теми нашого дослідження вона має принципове значення, тому на її характерис-тиці значно докладніше зупинимося дещо піз-ніше. Допускаємо й те, що автору відоме якесь інше джерело інформації. Але, в такому випад-ку, жаль, що він на нього не послався. По-друге, кінець цитованої фрази заперечує її по-чаток. Мимоволі виникає питання, так коли ж все таки М. С. Хрущов запропонував розділити парторгани: в 1957 р. (тоді коли саме) чи все ж таки після введення раднаргоспів? Усе це дає підстави зробити припущення про похибку, допущену при редагуванні матеріалу. Отже, прикра неточність не дозволяє визначити по-зицію дослідника, хоча весь виклад матеріалу дає підстави схилитися до того, що вона прин-ципово не відрізняється від вже наведеної на-ми вище.  Таким чином, актуальність теми, а також недостатня наукова розробленість надають 
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достатньо підстав для її подальшого поглиб-лення. За робочу гіпотезу нами взято припу-щення, що реформа управління та реоргані-зація основних елементів політичної системи були взаємопов’язаними і взаємозалежними ланками процесу вдосконалення загального механізму управління. Тому мету цього дос-лідження вбачаємо якщо й не в доведенні, то хоча б у достатній аргументації названого підходу, що, на нашу думку, дозволить ком-плексно оцінити управлінські перетворення середини 50-х – середини 60-х рр., уникаючи спрощеного, а іноді, навіть, і скептичного їх тлумачення. Для досягнення поставленої ме-ти знадобиться виконати ряд похідних за-вдань, таких як: з’ясування характеру рефор-ми управління та реорганізації основних структурних елементів політичної системи, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між ними, визначення чинників, які спонука-ли ініціаторів «відлиги» піти на такий супе-речливий крок. Враховуючи, що предметом дослідження є політична система, його вико-нання проводитиметься в межах компетен-цій політичної історії.  Однак, передусім оговоримо методологіч-ний підхід проведення дослідження. Зазви-чай більшість істориків, включаючи й тих, на праці яких ми посилалися вище, в основу сво-го аналізу організаційних змін партії, рад та громадських організацій покладають чинник випадковості, подаючи їх як результат безси-стемності та хаотичності хрущовських ре-форм. Ми ж сповідуємо принципово інший підхід, який не допускає щонайменшої випад-ковості в оцінці проведених організаційних змін. По суті, він ставить дослідника перед дилемою. Або реорганізація політичної сис-теми була логічним і наперед продуманим кроком влади, який логічно продовжив рефо-рму управління, або ж він був наслідком дії мотиватора, який протидіяв впровадженню реформи управління.  Останнє вимагає від дослідника визна-чення тих обставин, що обумовили активіза-цію факторів втручання в організаційні заса-ди політичної системи. А відтак, особливого значення набуває вибір методу дослідження. На нашу думку, серед їх традиційного ком-плексу на перший план тут виходить істори-

ко-порівняльний метод (метод компаративіс-тики). Сучасні розробники цього методу ви-ходять з того, що «однаковість (ізоморф-ність) об’єктів є результатом роботи науко-вого апарату, а не реальності». Тобто, цей на-уковий метод дослідження дозволяє порів-нювати різнотипні документи. У нашому ви-падку це документи реформи управління й документи трансформації політичної систе-ми. Тому, якщо погляди будь-кого із дослід-ників піддаються критиці колег за некорект-ність порівняння, то це, на думку одного із сучасних теоретиків цього методу М. М. Кро-ма, означає лише те, що автор не зумів зроби-ти правильних висновків із проведених ним порівнянь [8, 147].  Отже, спробуємо уникнути критики, мак-симально аргументуючи правомірність об-рання цього методу. Почнемо аналіз пробле-ми із з’ясування того, чи містив Закон СРСР від 10 травня 1957 р. «Про подальше вдоско-налення організації управління промисловіс-тю та будівництвом» [10] хоч якісь передумо-ви для розділення політичних, громадських організацій та рад за виробничим принци-пом. Це питання носить принциповий харак-тер для нашого дослідження, адже якщо такі дійсно мали місце, то ми маємо всі підстави стверджувати про певну наступність рішення Листопадового (1962 р.) пленуму ЦК КПРС, на якому були викладені основні завдання реорганізації [11]. Іншими словами: це буде означати, що названі документи слід розгля-дати як дві ланки системної реформи. У випа-дку ж коли такого зв’язку виявити не вдасть-ся, треба буде відшукувати або мотиви тако-го рішення Пленуму, або віднести його на ра-хунок волюнтаристських дій Першого секре-таря, як це зараз і робить більшість дослідни-ків. При цьому принагідно зазначимо, що ра-дянський законодавець для такого аналізу створював практично ідеальні умови. Керую-чись політичними мотивами, він забезпечу-вав їх досить широкими політичними преам-булами. На той час вони були необхідні для переконання спільноти в необхідності прий-няття того чи іншого закону. Сьогодні ж, не маючи жодного політичного значення, вони значно розширюють аналітичний потенціал дослідників, дозволяючи повніше зрозуміти 
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їх політичне призначення. Втім, ретельний аналіз всіх частин Закону, включаючи й пре-амбулу, не дав навіть жодного натяку на не-обхідність трансформації основних ланок по-літичної системи. Втім, у самому Законі, мабуть, не варто було б шукати розвитку паралельної теми, якою за своєю сутністю було реформування політичної системи. Його завданням була ле-гітимізація нової системи управління, з яким його укладачі справилися повністю. Най-більш точно та ємно завдання реформи у практичній площині були сформульовані вже у вересні 1957 р. у Постанові ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР, що затверджувала перспекти-вний план семирічки. Вищі органи партійної та державної влади звели її завдання до неу-хильного піднесення народного господарст-ва, розширення прав союзних республік у на-родногосподарському будівництві, набли-ження керівництва до виробництва та до ще ширшого залучення до управління трудящих [15, 690]. Значно перспективнішим виглядає пошук зазначених зв’язків у Записці М. С. Хрущова до Президії ЦК, датованої 27 січня 1957 р. Тут він виклав власні міркування (принаймні вони подаються від першої особи) з покращення організації управління промисловістю та бу-дівництвом. Вже наступного дня, 28 січня, цей орган «У принципі схвалив напрямки ре-організації управління, управління промис-ловістю та будівництвом, викладені у Записці т. Хрущова» [7, 521]. Так ось, у названому до-кументі, як ми того й очікували, все ж таки вдалося виявити ознаки в змінах діяльності найважливіших ланок політичної системи. Вони повинні були стати наслідком проведе-ної реформи управління, хоча про розбудову партійних, радянських і профспілкових орга-нів за виробничою ознакою в ній не йшлося.  Цим важливим документом М. С. Хрущов визначає характер впливу на партію, проф-спілки та ради з боку реформи управління. Отже, за ступенем важливості першою в За-писці йде КПРС. «Партійні комітети, – відзна-чає її автор, – отримають дійсну повноправну політичну та керівну владу, вони тоді повною мірою зможуть здійснювати вплив, як на формування планів, так і на їх виконання, 

зросте відповідальність партії за стан госпо-дарського та культурного будівництва» [7, 533]. Проаналізуємо цю сентенцію. Ключови-ми у ній, безсумнівно, є словосполучення отримання партією на місцях «повноправної та керівної влади». Відтак, можемо робити висновок, що ініціатор винесення питання реформування системи управління на засі-дання Президії вважав, що станом на 1957 р. такої влади місцеві партійні організації або не мали, або вона була, на його думку, недо-статньою. Тобто, якщо розглядати зазначене у політичній площині, то реформа управлін-ня спрямовувалася на зміцнення влади місце-вих партійних осередків. А вже потім автором формулюється його мета – вплив на форму-вання планів та їх реалізацію. Отже, одночас-но зі зміщенням центру тяжіння в управлінні промисловістю та будівництвом на місця па-ралельно йшов процес зміцнення влади пар-тії, що означало посилення партійного впли-ву на економічні процеси. За великим рахун-ком, реформа залишала незмінним принцип партійного керівництва. Вона лише змістила його з центру до провінції. На нашу думку, це була спроба узгодити неузгоджуване: закони економічного менеджменту з партійним ме-неджментом радянського зразка. За цих обставин варто було очікувати на відповідні трансформації в стані привідного паса партії влади – професійних спілок. «При цьому, – писав далі М. С. Хрущов, – зростає і роль профспілок, особливо їх обласних, кра-йових та республіканських рад, які покликані об’єднати всі профспілки фабрик, заводів, рудників та інших підприємств економічного району». «Тоді, очевидно, – продовжував він, – прийдеться провести певне укрупнення профспілок з врахуванням нової структури управління…» [7, 533]. Нам вже доводилося писати про скорочення кількості галузевих спілок та зменшення їх повноважень і, навпа-ки, – розширення компетенцій обласних рад профспілок. Тоді, на жаль, у цьому процесі ми побачили лише один бік питання – спробу пар-тії домогтися якомога щільнішої опіки громад-ської організації з боку обласних партійних комітетів [4]. Однак, при детальнішому ви-вченні питання виявилося, що це був лише один бік питання. Зараз же, після ретельного 
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аналізу документів реформи управління, ми розуміємо, що був і інший бік питання, який знаходився в тіні реформи, і тому зразу не був помічений нами. Реформа децентраліза-ції системи управління, яка повинна була стимулювати отримання партією «повно-правної політичної та керівної влади», апріо-рі не могла бути реалізованою нею самотуж-ки, без «школи комунізму». Саме тому вона вдалася до її організаційних перетворень. Їх наслідком, на думку партійного очільника, повинно було стати зближення профспілок з робітниками, які вже в нових умовах не змог-ли б кивати у бік вищих профспілкових орга-нів – ВЦРПС чи Укрпрофради.  Стосовно рад депутатів трудящих у М. С.  Хрущова не було цільного бачення перс-пективи їх реформування. Тому він закликав подумати над цим питанням. Однак, вихід-ною точкою в його роздумах була думка, у який саме спосіб покласти на них відпові-дальність не лише за стан роботи місцевої промисловості, а й тієї, що на той час знахо-дилася у віданні союзних міністерств, а після реформи повинна була потрапити під управ-ління того чи іншого економічного району, а значить – і місцевих рад. Відсутність вироб-леного плану вирішення питання збивало хід викладу його думки у Записці на декларатив-ність, на кшталт того, що місцеві депутати отримають більше задоволення від своєї ро-боти на виборних посадах, коли відчують свою відповідальність за виробництво всього економічного району. На жаль, автор не спро-мігся пояснити, чому вони повинні були раді-ти саме з цього приводу. Втім, він допускав, що останнє мало надати їм особливої насна-ги, а «Ради загалом набудуть дійсних прав місцевих органів державного законодавст-ва»,  – підсумовував він [7, 533]. Узагальнюючи аналіз Записки М. С. Хру-щова до Президії ЦК відзначимо, що в ній по-рушувалися питання вдосконалення основ-них ланок політичної системи, але всі вони не були спрямовані на її кардинальну організа-ційну зміну. Їх завданням було іншим – прис-тосування основних її ланок, що сформували-ся ще за сталінських часів, до досить рішучих змін в системі управління. Іншими словами, запроваджуючи системні управлінські зру-

шення, реформатори «відлиги» розраховува-ли на те, що вносити суттєві корективи до організаційних засад функціонування партії, профспілок, рад депутатів трудящих та ком-сомолу, над роллю якого в цьому процесі пар-тійний лідер закликав подумати окремо, здійснювати не прийдеться.  Отже, якщо досить рішуча реформація всієї системи управління не передбачала та-ких же рішучих змін у політичній системі, то, очевидно, варто розпочати пошук тих чинни-ків, які спонукали політичних лідерів «відлиги» вдатися до організаційної зміни будови партії, профспілок, комсомолу та рад депутатів трудящих за виробничою ознакою. Основоположним документом для цього ста-ла Постанова листопадового (1962 р.) Плену-му ЦК КПРС «Про розвиток економіки СРСР і перебудові партійного керівництва народ-ним господарством». Наперед зазначимо, що й цей документ не дає прямої відповіді на запитання про причини такого рішучого кро-ку. Більше того, в площині цього питання він виглядає абсолютно алогічним. В його вступ-ній частині більше як на сторінку розписано успіхи СРСР в промисловому і сільськогоспо-дарському виробництві, у зростанні матері-ального добробуту, а також небувалі звер-шення в житловому будівництві, що стало можливим завдяки тому, що «партія провела велику роботу з усунення недоліків у керів-ництві економікою та вдосконаленні управ-лінням народним господарством на основі ленінських принципів». Та й сама партія «добилася подальшого підвищення ролі ко-муністів, розширила і зміцнила зв’язки з тру-дящими, збагатилася новим досвідом полі-тичного керівництва масами» [11, 289; 288]. Це досить розлоге просторікування не дає відповіді на основне питання. Воно не пояснює, чому при таких «успіхах» уже ви-пробувані організаційні форми керівництва народним господарством, які, за тверджен-ням укладачів Постанови, відіграли свою по-зитивну роль, раптом перестали давати мож-ливість «планомірно і конкретно займатися всіма галузями промисловості та сільського господарства, своєчасно вживати ефективних заходів з усунення недоліків…». Тим  більше не було зрозуміло, чому вони почали 
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породжувати декларативність і кампанійщи-ну в керівництві господарством, стали зава-жати правильній розстановці партійних кад-рів, кращому використанню їх знань та досві-ду. Тобто, у Постанові відсутні причинно-наслідкові зв’язки між успіхами в комуністи-чному будівництві та декларативним і кампа-нійським стилем керівництва. Звідси абсо-лютно невмотивований і нелогічний рецепт лікування цього недугу: «перехід до виробни-чого принципу побудови керівних органів партії знизу доверху» [11, 290].  Зрозуміло, що не розкриваються причи-ни зазначеного і в рішеннях місцевих партій-них органів. Складається враження, напри-клад, що ЦК Компартії України розглянув це питання скоріше для проформи. І хоч обгово-рювалося воно на Пленумі ЦК, а з доповіддю виступав Перший секретар М. В. Підгорний, який значно більше уваги приділив недоліка-ми в комуністичному будівництві, що значно згладжувало відсутність причинно-наслід-кових зв’язків, однак якогось зрозумілого пояснення ситуації в його доповіді, а також у самій Постанові теж не було. В Постанові Пленуму було записано: «В областях, як пра-вило, мали по два обкоми партії – з керів-ництва промисловим виробництвом і з керів-ництва сільськогосподарським виробницт-вом – і відповідно по дві Ради депутатів тру-дящих» [6, 780]. Невдовзі всі області Україн-ської РСР, за винятком Волинської, Закарпат-ської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької, розділили свої обласні партійні структури навпіл. Ана-логічних змін в 19 областях зазнали і Ради. У грудні того ж року Верховна Рада Української РСР прийняла відповідну ухвалу про створен-ня промислових і сільських рад, а весною на-ступного року відповідний Закон.  Трохи інакше обстояла справа з громад-ськими організаціями. Жоден із партійних документів не вимагав проведення цієї про-цедури в профспілкових та комсомольських організаціях, ні на рівні республік, ні на рівні областей. Поставивши їх в залежне від себе становище, КПРС у такий спосіб демонстру-вала їх формальну «незалежність». Втім, Пле-нум ЦК КПРС «ненав’язливо» звернув особли-ву увагу профспілкових, комсомольських, а 

також інших громадських організацій «на необхідність подальшого розвитку демокра-тичних принципів участі трудящих в управ-лінні виробництвом, правильного поєднання єдиноначальності з широким залученням мас до управління підприємствами і будовами» [7, 291]. В Україні не знайшлося жодної облп-рофради і жодного обласного комітету ком-сомолу, які б якось інакше розтлумачили на-полегливе побажання патрона про участь трудящих в управлінні виробництвом. Слі-дом за партійними невдовзі були розділені профспілкові та комсомольські органи. Станом на весну 1963 р. були погоджені всі юридичні формальності перебудови ос-новних ланок політичної системи за вироб-ничим принципом. Однак, щонайменших мо-тивів їх проведення, якщо такими не вважати гучні гасла партії, яка, власне сама ж їх ініці-ювала, на широкий загал винесено так і не було. Дійсно, якщо ні в документах реформи управління, ні в документах, у яких відобра-жено проведення організаційних змін у полі-тичній системі, про це не йшлося, то все зво-дилося до того, що остання була плодом фан-тазій нового лідера, який заплутався в своїх реформаційних прожектах. Це означало, що треба було відмовитися від нашої поперед-ньої гіпотези про наявність зв’язку між рефо-рмою управління та організаційними зміна-ми в політичній системі. А значить, погодити-ся з авторами, які розглядали організаційні зміни в партії і в підопічних їй громадських організаціях того часу як погано продуманий і абсолютно не режисований крок нової вла-ди, здійснений мало не з відчаю. Зовсім випадково в інший бік пошуку спрямували нас спогади помічника В. В. Щер-бицького. Він був успішним функціонером найвищого рівня й обіймав посаду Голови Ради Міністрів УРСР та був кандидатом в чле-ни Президії ЦК КПРС, але в 1963 р. без особ-ливих пояснень був враз з них зміщений. Так ось В. К. Врублевський відставку свого шефа пояснює наступним чином: «Формальним приводом до відставки, – писав він, – стало те, що В. В. не сприйняв поділу партії по «галузевому» принципу. А на відміну від ін-ших – і не мовчав. Не звиклий до такого пово-роту справи, Хрущов відправляє Щербицько-
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го на «заслання» [2, 22]. Не виключено, що відставка дійсно могла мати місце через не-зговірливий характер. Принаймні на цьому в своїх спогадах настоює й інший діяч КПРС – Г. К. Крючков [9, 93].  За досить тривалий час дослідження про-блем «відлиги» ми звикли до «одностайного схвалення» ідей М. С. Хрущова як на урядово-му, так і на партійному рівнях, а тому наведе-не вище виявилася для нас повною несподі-ванкою. З’ясувалося, що навіть за «лібераль-ного» Хрущова могла мати місце незгода, причому не мовчазна, не у вузькому колі, а така, що стала надбанням досить широкого кола осіб. Причому, це був протест не розбур-ханого підвищенням цін та зростаючими нормами виробітку натовпу. Це був протест партійно-радянської еліти суспільства. Не випадково, один із дослідників постаті В. В.  Щербицького, знаний в Україні історик Ю. І. Шаповал відніс свого героя до числа за-гальносоюзних лідерів [19, 119]. Втім, ні Ю. І. Шаповалу, ні іншому автору розроблюваної проблеми, О. А. Якубцю, який досліджував постать В. В. Щербицького дещо з іншого ракурсу, не вдалося виявити доку-ментального підтвердження слів, наведених В. К. Врублевським [21, 111]. І все ж таки, ду-мається, що ближчою до істини була позиція Академіка П. Т. Тронька, який запевняв, що Голова Ради Міністрів УРСР був переконаний, що розбудова партійних організацій за виро-бничим принципом стане «новим гальмом на шляху господарського розвитку». Однак, су-дячи з самої статті, автор схиляється більше до того, що істинною причиною відставки могла послужити його доповідь на Пленумі ЦК, на якому розглядалося питання виконан-ня четвертого року семирічки, що, на жаль, випливає лише з контексту публікації. Дослі-дник аргументує свою думку тим, що В. В. Щербицький говорив про те, що раднар-госпи розпорошують кошти, і тому не вико-нують планів капітальних робіт, своєчасно не вводять до ладу виробничих потужностей [18, 111]. По суті, в його доповіді були піддані критиці всі основні «досягнення» Хрущовсь-ких перетворень. Якщо враховувати зазначе-не, то навіть його «переміщення» на посаду першого секретаря Дніпропетровського об-

кому не можна розцінювати інакше як пони-ження на службових щаблях. До речі, як пи-сав у свої мемуарах колишній секретар ЦК Компартії України П. Ю. Шелест, воно стало можливим виключно завдяки безпосередньо-му заступництву секретаря ЦК КПРС М. В. Підгорного [20, 239]. Досить детальний огляд причини звіль-нення з посади тодішнього очільника уряду республіки здійснений нами тому, що він до-зволяє розглядати заявлену проблему зовсім під іншим кутом. Вона дозволяє припусти-тись думки про виникнення певної опозиції серед місцевих партійних та державних еліт по відношенню до центру. Дійсно, якщо глава уряду належав до числа тих, хто критично ставився до реформ «відлиги» та, тим більше, відверто про це говорив, то це могло означа-ти, що серед партійних, державних та місце-вих керівників різного рангу могли бути ана-логічні настрої. Причому настрої місцевих еліт могли коливатися в досить широкому діапазоні: від відвертого їх саботажу некон-центрованих і, з дозволу сказати «розхри-станих» ідей «відлиги», до їхньої елементар-ної посадової бездіяльності. При цьому слід визнати, що сама ідея децентралізації управ-ління давала для цього достатньо підстав, адже вона значно підвищувала значущість місцевих партійних та радянських органів і, навпаки, послаблювала роль центру. На за-гальному тлі суперечливих реформ це здоб-рювало ґрунт загального невдоволення міс-цевих чиновників.  Отже, якщо зазначене дійсно мало місце, то говорити про випадковість такої транс-формації політичної системи просто не при-ходиться. Це значить, що команда М. С. Хру-щова, втомившись від безкінечних нотацій та погроз на адресу провінції, вирішила змен-шити широту її повноважень. Звернімо увагу на ту обставину, що саме в 1962 р. починаєть-ся другий етап реформи управління, який позначився загальною тенденцією відходу від децентралізації, легітимізованого Зако-ном 1957 р. Кількість раднаргоспів в Україні скоротилася в 1962 р. з 11 до 7, а число еко-номічних районів зменшилося до трьох. В 1960 р. були сформовані Ради народних гос-подарств союзних республік, а в 1962 р. –  
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Рада народного господарства СРСР, якій було передано функції держплану. Тобто, була ви-будувана ще одна управлінська вертикаль. Тому необхідність змін в організаційній будо-ві головних ланок політичної системи логіч-но вписувалася в канву цих заходів.  Логіка таких міркувань вважатиметься виправданою, якщо нам вдасться знайти пе-реконливі докази того, що місцеві еліти дійс-но спускали на гальмах ініціативи центру. Звичайно, тут навряд чи варто було розрахо-вувати на якісь гучні та масштабні акції про-тесту, бо навіть ліберальність «відлиги» мала свої межі. Але певна конфронтація периферії з центром, безперечно, могла мати місце. За ними повинні простежуватися суперечності більш масштабного характеру, вирішення яких не буде залежати ні від одних, ні від ін-ших. У них повинні будуть простежуватися сліди недоліків, притаманних системі, що по-в’язані з формою власності, організацією по-літичного устрою тощо. Спробуємо визначи-ти хоча б деякі з них. Якщо це знайде підт-вердження, то цілком логічно буде припусти-тися думки, що керівники центральних орга-нів влади мали підстави для того, щоб посла-бити органи місцевої та партійної влади. Ми переконані в тому, що саме розділення пар-тійних організацій, рад, профспілок і комсо-молу за виробничою ознакою вело до пору-шення єдності всередині самих організацій, що значно послаблювало навіть їх потенцій-ний спротив центру. Небезпідставність цього твердження визнається рішенням Листопа-дового (1964 р.) Пленуму ЦК, в якому було скасовано розподіл партійних органів. У його Постанові вже першим пунктом було зазна-чено: «З метою посилення керівної ролі пар-тії та її місцевих організацій в комуністично-му будівництві … вважати необхідним повер-нутися до принципу побудови партійних ор-ганізацій та їх керівних органів за територіа-льно-виробничою ознакою…» [12, 419]. Отже, в кінці хрущовської епопеї ЦК визнав, що проведені раніше організаційні зміни послаб-лювали і центральні, і місцеві органи влади.  Повернемося, однак, до причин, що пород-жували невдоволення місцевих чиновників центром. Найбільш явною з них було скоро-чення штату раднаргоспів. Пропозиції щодо 

цього було надано Радою Міністрів УРСР та Держпланом республіки ще у грудні 1959 р. План скорочення сягнув 5,2% від загальної чисельності управлінців раднаргоспів. Загро-за звільнення одразу нависла над 2,5 тисяча-ми управлінців. Наприклад, штат Лугансько-го раднаргоспу мав скоротитися на 205 штат-них одиниць, Вінницького – на 497, Харківсь-кого – на 120, Херсонського – на 113, а Станіс-лавського аж на 747 [3, арк. 27; 36; 80; 72; 76]. Тут, очевидно, слід взяти до уваги ту обста-вину, що процес формування штатів цих регі-ональних установ проходив за тими ж прин-ципами і на тих же засадах, на яких донедав-на формувався штат галузевих міністерств. Це значить, що за короткий проміжок часу число апаратних працівників цих регіональ-них структур перевищило допустимий мак-симум. Тому в нас не повинен викликати що-найменшого подиву той факт, що особи, які підлягали скороченню, особливих симпатій до ініціаторів цього дійства не могли відчува-ти, а, відтак, зазначене можна вважати реаль-ним чинником, який міг формувати негатив-не ставлення до центру.  При цьому слід зазначити, що утворення рад народного господарства, якщо й не всіма управлінцями, то принаймні їхньою часткою, спочатку сприймався як реальний шанс отри-мати хоча б якусь економічну незалежність від центру. Тобто вони перебували в стані сумлінної омани. Про це досить красномовно свідчать звернення їхніх керівників до Ради Міністрів УРСР та до ЦК Компартії України. Безсумнівно, що у своїй більшості вони мали рацію. Наприклад, в одному з таких листів, спрямованому до цих органів, голова Луган-ського раднаргоспу просив встановити лока-льні ціни на будівельні матеріали місцевого виробництва, що значно здешевило б вар-тість будівництва. Все логічно: транспортні розходи нижчі – значить і роздрібна ціна по-винна бути нижчою. По суті, нічого також бу-ло заперечити в клопотанні про отримання права використання надпланової продукції на потреби раднаргоспу або створення спеці-альних фондів для проведення експеримен-тальних робіт. Не позбавлене сенсу було й таке клопотання, як централізація коштів при організації пайової участі підприємств у 
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будівництві спільних об’єктів. Наприклад, при тому ж житловому будівництві, яке отримало в ці роки значного розмаху. Зазвичай, ЦК і Ра-да Міністрів намагалися відбутися звичайни-ми відписками, на кшталт того, що це «не сприятиме зміцненню державної фінансової дисципліни». До речі, така відписка була відп-равлена до Луганська за підписом того ж В. В. Щербицького, який на той час займав посаду секретаря ЦК КПУ та опікувався промислови-ми підприємствами. Часто дописувачам відпо-відали, що питання знаходиться поза межами компетенції республіканський органів, а пере-бувають у сфері дій Держплану СРСР або Ради Міністрів СРСР. При цьому свою позицію рес-публіканські органи просто не висловлювали і, звичайно ж, перед вищими інстанціями кло-потати не збиралися [16, арк. 209–210; 221]. Характерно, що більшість листів йшло за під-писом першого секретаря обкому партії та очільника раднаргоспу, що свідчить про змич-ку керівних партійних і господарських орга-нів на місцях. Останнє значно підсилює наші позиції щодо виникнення глухого спротиву периферії центру.  Мали місце і приклади, коли місцеві гос-подарники, доведені до відчаю нехваткою робочої сили, низькою трудовою дисциплі-ною, пияцтвом, бракоробством, прогулами робітників та досить поблажливим ставлен-ням до цих пороків трудового законодавства, вимагали від центру розробити і законодав-чо закріпити суворі заходи зі зміцнення дис-ципліни праці. Так, голова Сталінського рад-наргоспу І. І. Дідик просив Першого секрета-ря ЦК КПУ О. І. Кириченка клопотати перед вищими органами про застосування жорст-ких заходів до тих, хто випускає браковану продукцію, прогульників, хто без згоди майс-тра завчасно залишає робоче місце, не здав-ши при цьому роботу майстру. Оплату праці пропонувалося здійснювати лише після усу-нення браку. Два завідувачі відділами ЦК та голова Укрпрофради Ф. К. Москалець у своїй відповіді «роз’яснили» автору пропозицій і колишньому секретареві Сталінського обко-му, що головним в керівній роботі є не адмі-ністрування, а досягнення високої свідомої дисципліни серед робітників [13, арк. 85]. Аналогічним є лист керівника Луганського 

раднаргоспу. Він просив клопотати про зміну порядку стягнення регресивних позовів, оскільки робітники часто-густо просто нехту-вали дотриманням норм техніки безпеки, за чим слідували травми, стійка втрата здоров’я і, як наслідок, – регресивні позови, що спри-чиняли невиправдані матеріальні втрати під-приємства. Відповідь керівнику виглядала не менш знущальною, ніж та, що наведена вище: «Відміна існуючого порядку стягнення сум по регресивним позовам послабить увагу до по-ліпшення умов праці та здійснення заходів з техніки безпеки», – просторікувала у листі-відповіді відповідальна особа Ради Міністрів УРСР [16, арк. 223]. Чим не підстава для глу-хого протистояння центру?  Звичайно, наведені приклади вигляда-ють достатньо переконливими. Але чи вдало-ся нам достеменно довести, що організаційні перетворення в основних ланках політичної системи були спробою центральних органів влади послабити значущість місцевих, зрос-тання вагомості яких було ними ж ініційова-не? Думається, що ні, хоча підстави для тако-го припущення все ж таки видаються нам до-статньо вагомими. На свою користь можемо також навести витяг з виступу Першого сек-ретаря ЦК Компартії України П. Ю. Шелеста з доповіді на листопадовому (1964 р.) Пленумі ЦК КПУ, який знову повертав організаційну будову республіканських партійних організа-цій на територіально-виробничі засади. «Робота по об’єднанню партійних, радянсь-ких і комсомольських організацій і їх керів-них органів, – наголошував партійний керів-ник, – не вичерпує всіх назрілих питань впо-рядкування керівництва господарським буді-вництвом» [5, арк. 14]. Звернімо увагу, допо-відач, пропонуючи об’єднати партійні орга-ни, розглядає цей крок як складову реформи управління. І далі, говорячи вже про її чинни-ки, він наголошував на їх складності, віднося-чи їх до тих, що «вимагають глибокого і все-бічного вивчення», наголошуючи на тому, що для цього потрібен час, щоб, «ураховуючи пропозиції союзних республік, країв і облас-тей, розробити найбільш досконалі форми організації керівництва» [5, арк. 14–15].  Підводячи підсумки викладеного вище, зазначимо наступне. По-перше, слід визнати 
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абсолютно виправданим висунуте нами при-пущення про наявність системного зв’язку між реформою управління та організаційни-ми трансформаціями політичної системи. Ін-ша річ, що сліди цих перетворень у реформі управління виявлені не прямо, а опосередко-вано. Вони стали результатом не запланова-ної зверху косметичної маніпуляції, яка б не чіпала основних засад функціонування партії, рад, профспілок, комсомолу, а як наслідок протидії місцевих партійних та господарсь-ких еліт політиці центру. По-друге, трансфор-мація основних ланок політичної системи була вимушеною дією, що мало свої мотиви та резони. Найвагомішим з них була загроза виходу місцевої партійної та господарської влади з-під впливу центру, який з власної іні-ціативи наділив її особливими повноважен-нями. Не без підстав можна стверджувати, що реформа управління виробництвом та будів-ництвом, вибудувана на ідеї децентралізації управління була характерною рисою еконо-міки ринкового типу. Радянська економіка ґрунтувалася на протилежних принципах, які випливали з державної форми власності на засоби виробництва і вимагали суворої централізації всієї системи управління та жо-рстких командно-адміністративні методів управління. Третій висновок випливає з двох попередніх: гучна відставка М. С. Хрущова та така ж різка критика його реформ як в центрі, так і на місцях, були лише засобом маскування зазначеної суперечності. Остання носила яскраво виражений системний харак-тер яка в межах панівної системи не могла бути вирішена навіть гіпотетично. Їй було вигідніше звинуватити у волюнтаризмі та в усіх тяжких свого вчорашнього кумира, ніж визнати хибність основоположних засад сво-го формування. Насамкінець зазначимо, що продовження розробки ідей, викладених у цій статті, бачимо в наведенні солідної дока-зової бази стосовно протистояння місцевої еліти з центром, для чого знадобиться рете-льний економічний аналіз діяльності раднар-госпів, що не виключає участі в цьому дослід-женні фахівців економічного профілю.  
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V I K T O R  D O K A S H E N K O  B a k h m u t   
MANAGEMENT REFORM AND ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION  

OF THE POLITICAL SYSTEM OF THE THAW  
The article explores the problem of interconnection and interdependence of the production and con-

struction management reform and the reorganization of the political system’s main elements on the produc-
tion principle conducted by the political team of the Thaw. On the basis of a careful analysis of the docu-
ments, the author rejects the idea of a direct link between them and insists on absoluteness of an indirect 
one. It is proved that the change in the organizational structure of the party, trade unions, Soviets and Kom-
somol was the result of the local party-state elites’ deaf opposition to the chaotic initiatives in the center. It 
is concluded that the aforesaid became possible because there was a discrepancy between the management 
reform and the nature and type of the Soviet economy. 

Key  words:  Komsomol, local Soviets, party, trade unions, political system reorganization, manage-
ment reform, central authorities. 
 
ВИКТОР ДОКАШЕНКО г. Бахмут   

РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ОТТЕПЕЛИ»  

Исследуется проблема взаимосвязи и взаимозависимости реформы управления производством 
и строительством, а также реорганизация основных звеньев политической системы по производ-
ственному принципу, проведенных политической командой «оттепели». На основе тщательного 
анализа документов автор отклоняет идею наличия прямой связи между ними и настаивает на 
безусловности опосредованной. Доказывается, что смена организационного строения партии, 
профсоюзов, советов и комсомола были следствием глухого противодействия местных партийно-
государственных элит хаотическим инициативам центра. Сделан вывод, что указанное стало 
возможным через несоответствие реформы управления характеру и типу советской экономики.  

Ключевые  слова :  комсомол, местные советы, партия, профсоюзы, реорганизация полити-
ческой системы, реформа управления, центральные органы власти.  Стаття надійшла до редколегії 30.05.2018 
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СКЛАДНІ ПЕРЕПЛЕТІННЯ ДОЛІ:  
ШЛЯХ ЗВИЧАЙНИХ  

ГЕРОЇВ В УСНІЙ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ  
(НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЯ СОФІЙЧУКА  
ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА) 

 
Сучасна Українська держава змушена доводити своє право на життя не лише політично, а та-

кож і збройним опором загарбникам. Триваюча з 2014 р. збройна агресія на Сході України демон-
струє велику кількість прикладів самопожертви та патріотизму. Внаслідок того, що збройний 
конфлікт триває і по сьогодні – більшість інформації з офіційних джерел залишається засекрече-
ною та недосяжною для наукового дослідження, але існує можливість отримати інформацію від 
безпосередніх учасників. Головною метою дослідження є вивчення особистих вражень учасника 
історичної події та критичний аналіз історичних передумов які спонукали людину стати патріо-
том та героєм сьогодні. Результати дослідження можуть стати корисними при підготовці війсь-
ково-патріотичних заходів вчителями та як історичне джерело для науковців. 

Ключові  слова :  патріот, окупант, виховання, батьківщина, мирний час, збройна агресія, по-
лон, обмін, захисник. Сучасний період історії України демон-струє надзвичайну складність на багатовимір-ність процесів як в суспільстві, так і в науко-вих колах. Війна на Донбасі триває з 2014 р. і кількість учасників бойових дій постійно зро-стає. Враховуючи досвід історичного минуло-го слід не втрачати час і в спілкуванні з живи-ми, діючими особами триваючої історичної драми, створювати найбільш достовірні істо-ричні реконструкції їх очима для передачі здо-бутого досвіду наступним поколінням. Тема фіксації усних спогадів учасників бойових дій набуває особливої актуальності також і тому, що потрібно буде вивчити докладно причини загибелі великої кількості українських військо-вослужбовців, мирного населення, втрати те-риторіальної цілісності держави і визначити роль кожного з учасників цього історичного процесу. Запропоноване дослідження спрямо-ване на збереження історичної пам'яті. Голов-ним завданням залишається фіксація історич-них подій на підставі вражень, почуттів, сві-доцтв безпосередніх учасників.  Державні кордони, життя мирного насе-лення, гарантія свободи громадян і права вла-сності були і залишаються основними ціннос-тями і будь-які дії спрямовані на порушення 

не лише конституційних, а і загальнолюдсь-ких прав і свобод має переслідуватись і в най-швидші терміни припинятись. Автор спробує на історичному тлі висвітлити долю та сприй-няття історичного процесу лише одним із уча-сників подій, а саме Софійчука Олександра Олександровича. Життя одного з учасників антитерористи-чної операції додає ще один із аспектів про-явів мужності та героїзму звичайними україн-ськими чоловіками під час страшних випробу-вань. Народився Олександр Олександрович Софійчук в звичайній родині, а саме батько: Софійчук Олександр Карпович народився в місті Кунгур, що на Уралі. Закінчивши серед-ню школу і здобувши освіту був мобілізова-ний до лав армії. Після демобілізації одружу-ється і в традиційній в радянській системі пе-реміщення фахівців опиняється в м. Миколає-ві, де працював на державному підприємстві «Науково-виробничий комплекс газотурбіно-будування «Зоря» [4]. Слід згадати, що 9 липня 1946 року Рада Міністрів СРСР приймає постанову про ство-рення заводу для будівництва судових паро-вих турбін в Миколаєві. Завдяки загальносою-зному значенні підприємства саме тут було 
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сконцентровано значний виробничий потен-ціал. В січні 1953р. здійснюється перший  організований набір робітників та інженерно-технічних працівників по всьому Радянсько-му Союзі. У повоєнному 1948 р. почались підготов-чі роботи по будівництву і впродовж наступ-них п'яти років поступово вводились в екс-плуатацію основні споруди заводу.  Офіційно 17 жовтня 1953 року міністром транспортного і важкого машинобудування В’ячеславом Малишевим було видано наказ за яким Південний турбінний завод частково вводився в експлуатацію. Розвиток науки та техніки змусили відра-зу перепрофілюватись виробництву з паро-вих на газові турбіни для суден Військово-морського флоту. Згодом його батько перехо-де працювати шліфувальником на «Маш-проект». 

Мати – Тесля Зінаїда Іванівна народилась в 1953 р. в Полтавській області в ПГТ Семені-вка. Закінчивши 10 класів навчалась в меду-чилищі в Лубнах Полтавської області, де в 1972 р. і познайомилась з його батьком. Після знайомства молоді не довго чекали – одружи-лись в тому ж році. 12 січня 1973р. в їх родині народжується первісток – Олександр, а в 19-86 р. другий син Віталій.  Хлопчика виховували відповідно з родин-ними традиціями, чесним, енергійним, допит-ливим, відданим рідній землі. З самого почат-ку займався хлопчина веслуванням на байдар-ках, адже саме місто суднобудівників сприяло прищепленню молодому поколінню закохано-сті до моря. Згодом зацікавився легкою атле-тикою – почались тренування, фізичні наван-таженні і несподівана хвороба. Змушений був відмовитись від спорту в цілому. В 1990 р. за-кінчує школу, а в країні починаються складні політичні та економічні перетворення.  Запровадження політики прискорення, а згодом і перебудови перетворили місто кора-белів із «закритого» у вільне ринкове місто.  

Фото 1 – Олександр Софійчук  (1979 р.) Фото 2 – Олександр Софійчук  (1990 р.) 
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Почався тривалий і складний процес пе-ретворень. Олександр Софійчук здійснює не-вдалу спробу вступити до Миколаївського педагогічного інституту ім. В. Бєлінського на історичний факультет, в ті часи конкурс на одне місце сягав 12-15 чоловік. Пройти такий конкурс не вдалося і він змушений був зароб-ляти гроші надомною роботою – виготовляв пустушки для дітей. Для підготовки до служ-би в лавах армії направляється військовим комісаріатом до школи ДОСААФ ім. Лютого в яхт клубі, де проходе 6-ти місячну підготовку як радіотелеграфіст. 12 травня 1991 р. мобі-лізується до армії і потрапляє до Чорномор-ського флоту в м. Севастополь на сторожовий корабель «Комсомолець України». Слід зазна-чити, що історія цього корабля досить цікава. Так, корабель закладено 15 вересня 1959 ро-ку на стапелі заводу № 445 імені 61 комунара в м. Миколаєві. 10 листопада 1959 року кора-бель зарахували до списків Військово-мор-ського флоту як сторожовий корабель з так-тичним номером СКР-25. [1] 31 грудня 1960 року о 13:00 корпус кора-бля спустили на воду. Вже 27 грудня 1961 року, над СКР-25 вперше було піднято Війсь-ково-морський прапор СРСР. 23 листопада 1964 року корабель був офіційно включений у склад Чорноморського флоту. За професій-ну службу 19 лютого 1966 року «Комсо-молець України» нагородили Призом Війсь-ково-морського флоту СРСР та грамотою Го-ловкому ВМФ СРСР. Починаючи з 1967 р. ко-рабель здійснює виконання бойових завдань: з 5 по 30 червня 1967 року допомагає зброй-ним силам Єгипту (в період арабо-ізраїль-

ського конфлікту), в складі 5-ї ескадри Війсь-ково-морського флоту СРСР [1]. У квітні-травні 1970 року «Комсомолець України» бере участь у маневрах «Океан» і від-відує з офіційним візитом Алжир (8–13 трав-ня). 30 серпня 1974 року під час вибуху та по-жежі на судні «Відважний» моряки «Комсо-мольця України» надають йому допомогу. З 23 травня 1977 року по 7 серпня 1979 року корабель пройшов капітальний ремонт на заводі імені 61 комунара у Миколаєві. У тра-вні він проходить доковий ремонт в порту болгарського міста Варна. У 1981 році кора-бель двічі виходить на бойову службу у Серед-земне море (з 22 травня по 14 червня та з 21 серпня по 1 березня 1982 року), в грудні здійснює візит у порт Спліт (СФРЮ), з 16 черв-ня по 1 липня бере участь у навчаннях  «Щит-82» із відвідинами портів Бургас і Варни. Цього ж року корабель потребує ремонту, і здійснює доковий ремонт у порту Туапсе.  Після цього, з 25 лютого 1982 по 27 червня 1983 року, знову виходить на бойову службу в Середземне море, під час чого відвідує юго-славський порт Дубровник [1]. Під час бойової служби у 1983–1984 роках двічі виконує завдання корабля радіолокацій-ної варти у зоні бойових дій під час війни в Лі-вані. Через рік бере участь у навчаннях «Граніт-85». «Комсомолець України» був учасником навчань спільної ескадри із заходом у порти Созополь, Бургас, які проходили з 12 по 27 чер-вня 1986 року. 18–22 листопада 1986 року від-відує грецький порт Пірей, 17–21 листопада 1987 року – Туніс та з 28 червня по 2 липня 19-86 року турецьке місто Стамбул [1]. 

МИКОЛА ЗЕРКАЛЬ · Складні переплетіння долі: шлях звичайних героїв в усній історії повсякдення (на прикладі життя Софійчука Олександра Олександровича) 

Фото 3 – Сторожовий корабель «Комсомолець України» 
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24 червня 1991 року «Комсомолець Ук-раїни» виключили із складу флоту, роззброї-ли та передали у відділ фондового майна (для демонтажу та реалізації). 3 березня 1995 року корабель поступив в Інкерман на мета-лолом [1]. Внаслідок виведення з експлуатації кора-бля Олександра Олександровича переводять на великий протичовновий корабель «Очаків». Історія човна вимагає окремого до-слідження. Слід лише зазначити, що закладка корабля (заводський № 2002) відбулася 19 грудня 1969 року на суднобудівному заводі імені 61-го комунара в Миколаєві і 25 грудня того ж року зарахований до списку кораблів ВМФ СРСР. Спущений на воду 30 квітня 1971 року. Введений в експлуатацію 4 листопада 1973 року і 28 листопада того ж року включений до складу Чорноморського флоту. Перебував у складі 30-ї дивізії надводних кораблів ЧФ. Спочатку мав бортовий № 522 (1973 р.), по-тім №: 539 (1974–75 рр.), 526 (1975–76 рр.), 175 (1980 р.), 530 (1977 та 1983 рр.), 745 (1979 р.), 703 (1986–87 рр.), 714 (1988–89 рр.), 707 (з 1.05.1990 р.).  Перший бойовий вихід в Середземне мо-ре здійснив з 24 грудня 1974 року по 12 трав-ня 1975 року, з заходом в Аннабу (Алжир). За період служби корабель зробив дев'ять бойових походів, брав участь у навчаннях «Океан-75», «Крим-76». Нагороджений вим-пелом міністра оборони СРСР «За мужність і військову доблесть». У 1977, 1979 і 1986 роках 

ВПК «Очаков» визнавався найкращим кораб-лем Військово-Морського Флоту. Здійснив ві-зити: 14–19 червня 1978 – порт Латакія (Сирія); 13–18 квітня 1979 – Рієка (Югославія); 11–16 червня 1979 – Тулон (Франція); 10–13 серпня 1985– Варна (Болгарія); 20–24 жовтня 1986 – Гавана (Куба); 26–31 березня 1987– Стамбул (Туреччина); 26–30 жовтня 1987 – Спліт (Югославія); 24–28 квітня 1989 – Конста-нца (Румунія); 8–12 травня 1990 – Спліт (Югославія); 11–14 червня 1990 – Таранто (Італія) [2]. З 26 березня 1980 року по 18 липня 1984 року пройшов капітальний ремонт на Севасто-польському морському заводі. В 1993 році по-жежа на борту корабля значно ускладнила йо-го технічний стан. Терміни завершення ремон-ту і модернізації корабля неодноразово пере-носилися до 2008 року, коли було прийняте остаточне рішення про списання «Очакова». 20 жовтня 2008 року корабель був виве-дений з території СМЗ, віддокований у плав-доці ПД-30 і поставлений на відстій в Троїць-кій бухті Севастополя. 20 серпня 2011 року на кораблі був спущений військово-морський прапор першим командиром корабля Ігорем Касатоновим. 6 березня 2014 року корабель був затоплений на вході в озеро Донузлав задля блокади кораблів ВМС ЗС України. «Очаків» було піднято човнами ЕПРОН і дос-тавлений до Інкерману для утилізації [2]. Саме в цей час Олександр Софійчук став свідком реального втілення війни, коли здій-снювалась евакуація під час Абхазської війни членів родин Потійської бази. Всі, кого виво-зили прибували на причал військової бази де Олександр проходив службу і безпосередньо бачив та спілкувався з людьми. Жахлива роз-губленість і нерозуміння подальшої своєї до-лі містилася на обличчях та діях цих людей. Привезені родини привозились на десантних кораблях і подальша доля була незрозумілою не лише ним, а і більшості військовослужбов-ців. Перше у своєму житті спілкування з реа-льним проявом війни здійснило доленосний вплив на юнака. Усвідомлення невинності мирного насе-лення і його реальна незахищеність перед загрозою застосування зброї сформувалось саме в цей час. Фото 4 – Великий протичовновий корабель «Очаків» 
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Одночасно відбувались і веселі моменти життя, наприклад, в 1992 р. на території вій-ськової бази відбувались зйомки розважаль-ної телепередачі «Аншлаг, аншлаг....». Безпо-середнє спілкування з провідними представ-никами розмовного жанру розширили аспек-ти сприйняття артистів, не лише офіційною стороною на сцені, а також і реальні побутові прояви життя реальних людей: Єфіма Шифрі-на, Олександра Розенбаума, Миколи Трушкі-на, Яна Арлазорова та інших. Паралельне іс-нування людської трагедії війни і мирного життя повстали перед Олександром в повний зріст і усвідомлення цього стало значним на-дбанням служби для юнака. 12 квітня 1993 р. відбулась демобілізація і Олександр повертається до мирного життя і вже нових існуючих економічних умов. Війсь-ково-морська частина опиняється під коман-дуванням Російської Федерації, а офіцери змушені переживати ті самі проблеми, що і цивільне населення – затримки виплати за-робітної платні, побутові негаразди тощо. Саме його дивізія здійснювала блокування в Форосі М. С. Горбачова, першого і останнього Президента СРСР. Перебуваючи серед вояків він відчував гостру нестачу інформації про суспільно-політичні процеси які відбувались за межами військової частини, причому це саме було, лише в трохи меншій мірі, і серед офіцерського складу, адже моряки строкової служби могли отримати інформацію виключ-но під час перегляду телевізійних новин. Після демобілізації повертається до м. Миколаєва і розпочинає готуватись до нової спроби вступити до педагогічного інституту, але тепер вже на фізико-математичний факу-льтет. Два профільні іспити складає успішно, а за диктант отримує незадовільну оцінку. 

Життя вимагало шукати джерела для існу-вання. В країні і місті почався період безро-біття, державні підприємства ліквідовува-лись, маса висококваліфікованих робітників опинились на вулиці і конкурувати з ними Олександр не міг. Починає займатись підпри-ємництвом, торгував продуктами харчуван-ня, закуповував запчастини для автомобілів і возив до Російської Федерації, де відчувалась гостра нестача. Наполегливість робила свою справу і в 1994 р. вступає нарешті до педаго-гічного інституту на фізико-математичний факультет, де і навчався до 1999 р. Під час навчання зустрів свою першу дружину, Паще-нко Ірину Вікторівну, з якою побрався у  1996 р. та у шлюбі народжується донька Анна в 1998 р. На жаль шлюб не витримав випро-бування часом і через 12 років подружжя ро-зійшлося. На старших курсах вузу почав пра-цювати в обласній бібліотеці ім. Гмирьова ротаторщиком, згодом провідним інженером. Як підробіток цих грошей вистачало, а для утримання сім'ї в умовах інфляції було зама-ло. Тому після закінчення інституту звільня-ється і намагається на ниві приватного підп-риємництва заробити копійчину. Значних ус-піхів досягти не вдалось, але побутова скрута зробила свою справу – шлюб руйнується.  
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В країні починається процес поширення і за-провадження у всі сфери життя комп'ютерної техніки, Олександр починає працювати в  2008–2009 рр. інженером-програмістом сер-вісного центру компанії «Інтернешнл комуні-кейшн компані» ЦДМА Україна – мобільний оператор. Далі знову повертається до підпри-ємництва, чим і займається до 2014 р. [5]. В лютому 2014 р. Україна починає пере-живати трагедію порушення територіальної цілісності на Півдні, а згодом і на Сході, що супроводжувалось застосуванням зброї різ-них видів. Саме в цей час оголошують збори для демобілізованих і Олександр Олександ-рович звертається до військового комісаріа-ту Інгульського району, і пише заяву про ба-жання вступити добровольцем до лав україн-ської армії. Маючи досвід служби в Криму, орієнтуючись не просто в географічних на-звах, а в реальній місцевості хотів стати на бороні територіальної цілісності та припини-ти навалу на території рідної країни. Минає три тижні очікування, і він знову звертається до військового комісаріату. Ви-являється його особової картки взагалі не-має, починається процес відновлення доку-ментів обліку і знову пише заяву з бажанням йти до армії. Нарешті, 2 квітня 2014 р. його мобілізовують і він потрапляє до в/ч 30/39, національної гвардії м. Миколаєва [5]. В цей час на головних автомагістралях будуються блок-пости з метою відсічі можли-вому продовженню агресії. Чергування на блок-постах, навчання новим методикам від-січі в умовах гібридної війни. На початку лип-ня формується чітке бажання потрапити в зону АТО і активними діями захистити мирне населення від збройної агресії. Бажаючих зу-пинити агресію на Сході було багато. Незва-жаючи на складність моменту настирливість зробила свою справу – Олександр потрапляє в район Григор'євки, фактично біля Саур-могили. Як фахівець, займався забезпечення зв'язку з блок-постами і виходив на позиції для заміни обладнання радіостанцій. З кінця липня (30–31) починаються артилерійські обстріли, які мали системний і плановий ха-рактер. Підрозділ в якому служив Олександр Софійчук змушений був відступити до насе-леного пункту Лисічки Амбросієвського району. Під час передислокації намагались 

забрати все обліковане майно. Траплялись і курйози – так речі тих, хто в цей час був на чергуванні і був разом з підрозділом евакуйо-вані на автомобілях, не встиг забрати особис-ті речі з місць дислокації. Під час обстрілу на чергуванні знаходилось дві групи українсь-ких вояків і в одній групі міни потрапили без-посередньо в приміщення блок-посту, внаслі-док чого фактично все майно згоріло, а дру-гий пост постраждав менше. Територію про-довжили контролювати частина 30/33 та підрозділ національної гвардії з Запоріжжя. Частина була передислокована в Успенку на контрольно-перепускний пункт, де до кордо-ну з Російською Федерацією залишалось  4–7 км. В цей час відбувався наступ агресору на Іловайськ, тому українські вояки отрима-ли наказ передислокуватись до Амбросієвки, для здійснення контролю за виїздом на село Благодатне. Під час руху неодноразово пот-рапляли під мінометний обстріл. Саме в цей час серед вояків і остаточно сформувалась впевненість в правильності свого рішення: особисто прийняти участь у відсічі ворогу, адже якщо його не зупинити на цих територі-ях, то може виникнути ситуація, коли держа-вність України опиниться під загрозою. Та-кож до О. Софійчука та побратимів по службі приходить усвідомлення того, що війна тран-сформується в нову форму, бойові дії вже по-чали припинятись, і тепер було потрібно пе-реходити до розмежування позицій на тери-торії з їх щільним заселенням та розташуван-ня об'єктів інфраструктури, промисловими та іншими об'єктами. В умовах реальних бойових дій, відірва-ності від тилів та матеріально-технічного за-безпечення виникла проблема ремонту рухо-мого складу. Змушені були здійснювати рей-ди на нейтральні території в пошуку запас-них частин для автомобілів. Час минав, і 22 серпня 2014 р. практично повністю зник мобільний зв'язок, агресор готувався до активних збройних дій і треба було позбавити українських вояків можливо-сті координувати свої дії та вчасно реагувати на загрози. Лише на нетривалий час з'являв-ся російський роумінг. 23 серпня 2014 р. перша група прийняла бій з ворожою колоною в Лисічках. На вечір, після успішної відсічі агресору, українські 
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вояки відійшли до Амбросієвки. Саме в цей час коли повертались розвідники Ярош Олек-сандр, Моляр Олександр, Баткевич Олег, зник без вісти Петров Олексій, існує припущення, що загинув. Важко був поранений Цапенко Олексій, легко поранений Ботлах Андрій. Увесь вечір сиділи в повній бойовій готовнос-ті в очікуванні наказу про подальші дії – від-хід за відсутності підкріплення, але дарма. Ніяких команд не надійшло. Вранці 24 серпня 2014 р. незважаючи на відсутність наказу один із командирів, на місці, приймає рішен-ня відступити до Маріуполя. Надвечір 24 сер-пня 2014 р. військова колона у складі біля  20 автомобілів у населеного пункту Войков-ський була обстріляна піхотою та бронетех-нікою. Удар прийшовся на середину колони, внаслідок чого «голова» колони продовжила рух, а решта залишилась на відкритому прос-торі, даючи відсіч супротивнику. Приймаєть-ся рішення: для підтримки решти поверну-тись на БТР. На жаль БТР було підбито і щоб евакуювати поранений екіпаж відрядили ав-томобіль, який також був вражений. В цій операції зникли без вісти Вірич Євген, Паль-кович Євген, Старажан В'ячеслав. Згодом Смі-рнов Юрій був ідентифікований та похова-ний. Українські військові які опинились під нищівним вогнем в середині колони були або вбиті, або поранені. Решта змушена була ві-дійти і згодом потрапила в полон. Несподіва-но, немов із паралельної реальності з'явилось стадо корів, які щоденно повертались з випа-су о 20:00 в село. Так склалось, що стадо з пас-тухами та декількома жіночками, які супрово-джували своїх теличок, опинились між україн-ськими вояками та окупантами. Українці зму-шені були припинити вогонь, щоб не «зачепити» мирне населення. Олександр Олек-сандрович впавши у траву біля лісочку звер-нув увагу на одну жіночку, яка від несподіва-ності сюреалістичності того, що відбувалось поруч побачила українські розпізнавальні зна-ки на формі вояків, і стала ховатись з боку де-рев, які виходили саме на українців. Навіть на підсвідомому рівні люди визначали «своїх» та «чужинців» у критичній ситуації [5]. Після сутички почали визначати стан справ і враховуючи втрату техніки, було вирі-шено: залишити матеріальні цінності, а заван-

тажити особовий склад. З'ясувалось, що ще один вантажний автомобіль було пошкодже-но. Від головної частини колони залишилось лише два ЗІЛа-131 та один «Хантер» і 70 чоло-вік особового складу. Ніч вирішили перечека-ти в лісі, зв'язку ніякого не було, неможливо визначитись із розташуванням супротивника. Вранці 25 серпня 2014 р. почули страш-ний гуркіт бою який відбувався поруч із за-стосуванням авіації, танків, важкої артилерії. Стали свідками того як було збито українсь-кий військовий літак і пілот катапультувався. Несподівано «прокинувся» телефон, теле-фонували з боку окупантів і пропонували скласти зброю і вийти на територію Російсь-кої Федерації. Аналізуючи сьогодні ситуацію, стає зрозумілим, що росіянам саме в той мо-мент, для обміну на їх полонених десантників потрібні були українські вояки. Складно і важко приймалось рішення щодо подальших дій, але вирішили переходити на територію Російської Федерації. Для з'ясування розта-шування супротивника відрядили в розвідку майора Нечитайло та солдата Остапчука В. А. Несподівано, після заглиблення в ліс розвід-ників пройшла колона САУ окупантів. Колона почала рух, розвідників не забрали, пізніше вони опинились також в полоні т. зв. ДНР. Ввечері перетнули державний кордон в районі Катеринівки, українських прикордон-ників не було, а на російському боці їх зустріли 

Фото 7 – О. Софійчук на службі  (2015 р.) 
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прикордонники Російської Федерації. Всіх завантажили в військові КАМази, які були щільно тентовані та пересувались полями. Ніхто не міг з'ясувати напрямок пересування. В Ростовській області в полях зупинились, переписали всіх полонених, почались допити спочатку офіцерів, а потім рядового складу. Всі перебували в полоні впродовж трьох діб. Фактично ніякої інформації щодо того чи здійснюються кроки з українського боку по визволенню бранців не було. Всіх полонених розділили на три вікові групи: 1 – до 24 ро-ків: «молоді»; 2 – середня група: від 24 до  40 років; 3 – старі: більше 40 років. Офіцерів і тримали і допитували взагалі окремо. В поло-ні з українськими вояками обходились доста-тньо ввічливо – всіх помили в бані, годували тричі на добу, фізичного впливу не здійсню-вали. Наприкінці третьої доби з'явився кон-сул України в Російській Федерації. Того ж вечора всіх завантажили в КАМази та відвез-ли до Таганрогу на летовище, звідки переп-равили до Білгороду на військово-транс-портних літаках ІЛ-76. Сформували остаточні списки для обміну та при завантаженні на літак кожен підписав папір про відсутність будь-яких претензій до російської держави та її посадовців [5]. Після прильоту завантажили всіх в авто-буси та перевезли для обміну до Гоптівки, ближче до Харкова. Ранок 31 серпня 2014 р. Олександр Софійчук запам'ятав на решту життя з точністю до кожної секунди. Виши-кувавшись в колону всі перейшли на україн-ський бік. Сам процес повернення знімали кореспонденти телеканалу «Лайф ньюс». Як стало пізніше відомо, напередодні ввечері було видано російській стороні її полонених десантників. Всіх зустріли волонтери та СБУ, завантажили в автобуси та перевезли до Хар-кова на територію Харківського національно-го університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. І згодом переправили на терито-рію Національної академії Національної гвар-дії України, де перевдягли в форму нового зразку. Лише 1 вересня надали можливість зателефонувати рідним та близьким. Ввечері 1 вересня 2014 р. завантажили в поїзд і вже 2 вересня Олександра зустрічали в Миколаєві. На жаль, у всіх офіційних документах цей тра-

гічний період зафіксований лише як перехід на суміжну територію Російської Федерації за «Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Фе-дерацією» від 14.01.1998 №13/98-ВР [3].  Після повернення дослужив термін за контрактом, був демобілізований. Довго за-лишатись осторонь Олександр все одно не міг. Згадки про порушення державного кор-дону, будь-яких норм права та моралі змуси-ли його знову звернутись до військового ко-місаріату з заявою про новий контракт. З січ-ня 2015 р. він знову в лавах української армії, 2 місяці був в команді під Маріуполем на блок-посту. Наприкінці березня 2015 р. вихо-дить наказ про демобілізацію контрактників. Повернувся до Миколаєва, але відчуття неви-конаного обов'язку перед загиблими, поране-ними побратимами, вже через 2 дні знову приводять його до комісаріату, також було бажання передати військовий досвід молоді. Знову в складі військової частини №30/39 продовжує службу в зоні АТО. З березня до квітня 2016 р. перебуває на території Мико-лаєва, а в травні вибуває до Маріуполя, в зону бойових дій. Тепер відчув принципову різни-цю з точки зору облаштування та забезпе-чення вояків побутовими умовами та війсь-ковим забезпеченням. Тепер про початок об-стрілів можна було дізнатись з появи безпі-лотників, які виконують функції корегуваль-ників вогню. Тепер вогонь просто так не від-кривається, лише по конкретним цілям. Слід зазначити, що перебуваючи на передовій і маючи інформацію про втрати українських вояків міг порівняти з інформаційними пові-домленнями українських телеканалів – все відповідало дійсності, ніяких приховувань, або збільшень в чисельності не було. Окремі випадки лише із запізненням інформації, а за фактичним навантаженням ніколи ніяких зауважень не виникало. В квітні 2017 р. зві-льняється за закінченням контракту і почи-нає займатись мирним життям. Крім позити-ву у матеріальному забезпеченні збройних сил, повільно почали виявлятись і певні вади, а саме – засилля бюрократії, коли замість то-го, щоб замінити застібки в бронежилетах, які від щоденного використання ламались, почали займатись тотальним втіленням в 
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життя всіх норм статутів без будь-якої інтегра-ції в реальне життя та умови ведення війни [5]. Після повернення в мирне життя, зміг побачити на собі дієве втілення норм соціа-льного захисту: скористався відпочинком в санаторії, отримав земельну ділянку 1,5 га для сільськогосподарського виробництва, розпочав процес отримання ділянки під забу-дову житлового будинку, пільги при оплаті за житло, комунальні послуги, проїзд та решту законодавчо закріплених гарантій. Став на об-лік в центрі зайнятості щоб продовжити мир-ну трудову діяльність на користь держави. Ли-ше в питанні державних нагород військове чиновництво чомусь обійшло Олександра Со-фійчука, але на його думку це не головне. Таким чином, слід зазначити, що звичай-ні герої живуть поруч із нами, і не обов'язко-во вони увінчані різними нагородами, а прос-то виконавши повністю свій громадянський борг, і залишившись живими, продовжують в Україні працювати на зміцнення економіки та обороноздатності держави. Доля конкрет-ної людини продемонструвала її самовідда-ність, реальний а не пафосний та трибунний патріотизм. На жаль, виявилось, що будь-який герой не зможе перемогти озброєного ворога не маючи аналогічної або кращої зброї. Саме наявність або відсутність техніч-ного забезпечення і стрункої ефективної сис-теми командування вирішує в сучасній війні результат зіткнення на полі брані. Сучасній Українській державі слід звернути увагу на 

всіх учасників бойових дій, і не повинен факт полону ставати плямою на службовій картці вояка. Перебуваючи в полоні, вдалося висто-яти в психологічній обробці ворога, і не зра-дити своїм принципам та державі в цілому. Досліджена доля не поодинока, і на жаль ли-ше незначна частина реальних героїв змогла відчути на собі вдячність з боку держави і владних органів за проявлений героїзм та самовідданість. 
Список  використаних  джерел  1. Сайт: «Wikipedia». – Тема: «Комсомолець України (протичовновий корабель)». Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C) 2. Сайт: «Wikipedia». – Тема: «Очаков (большой про-тиволодочный корабль) )». Режим доступу: https-://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0 3. Сайт: «Верховна Рада України. Закони». – Тема: «Договір про дружбу, співробітництво і партнер-ство між Україною і Російською Федерацією» )». Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/643_006 4. Сайт: «Wikipedia». – Тема: «Зоря – Машпроект». Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Зоря_—_Машпроект. 5. Особисті спогади Софійчука О.О. надані в інтерв’ю автору статті 24 квітня 2018 р. в м. Миколаєві. 
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SOPHISTICATED INTERWEAVING OF FATE: THE PATH OF ORDINARY HEROES 

 IN THE ORAL HISTORY OF EVERYDAY LIFE (ON THE EXAMPLE OF THE LIFE  
OF SOFIYCHUK ALEXANDER)  

The latest period of Ukrainian history demonstrates the extraordinary complexity of multidimensional 
processes both in society and in scientific circles. The war on the Donbas lasts from 2014. and the number of 
combatants is constantly increasing. Taking into account the experience of the historical past, one should 
not waste time and in communicating with the living actors of the ongoing historical drama to create the 
most reliable historical reconstruction of their eyes for the transfer of experience gained to subsequent gen-
erations. The theme of fixing oral memoirs of combatants becomes particularly relevant as well, because it 
will be necessary to study in detail the causes of the death of a large number of Ukrainian servicemen, civil-
ians, loss of territorial integrity of the state, and to determine the role of each participant in the historical 
process and to establish the punishment for the guilty. The proposed study is aimed at preserving historical 
memory, expanding the facts and assessments of a multidimensional historical process and exploring the 
role and significance of individual life in the period of tragic trials.  

Keywords:  Patriot, occupation, upbringing, homeland, peacetime, armed aggression, captivity, ex-
change, defender. 

МИКОЛА ЗЕРКАЛЬ · Складні переплетіння долі: шлях звичайних героїв в усній історії повсякдення (на прикладі життя Софійчука Олександра Олександровича) 
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НИКОЛАЙ  ЗЕРКАЛЬ  г .  Н и к о л а е в   
СЛОЖНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ СУДЬБЫ: ПУТЬ ОБЫЧНЫХ ГЕРОЕВ  
В УСТНОЙ ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНИ  

СОФИЙЧУКА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА)  
Современное Украинское государство вынуждено доказывать свое право на жизнь не только 

политически, но также и вооруженным сопротивлением захватчикам. Продолжающаяся с 2014 г. 
вооруженная агрессия на Востоке Украины демонстрирует большое количество примеров самопо-
жертвования и патриотизма. Вследствие того, что вооруженный конфликт продолжается и по 
сей день – большинство информации из официальных источников остается засекреченной и недос-
тупной для научного исследования, но существует возможность получить информацию от непо-
средственных участников. Главной целью исследования является изучение личных впечатлений 
участника исторического события и критический анализ предпосылок, побудивших человека 
стать патриотом и героем сегодня. Результаты исследования могут оказаться полезными при 
подготовке военно-патриотических мероприятий для учителей, а также в качестве историче-
ского источника для ученых.  

Ключевые  слова :  патриот, оккупант, воспитание, родина, мирное время, вооруженная аг-
рессия, плен, обмен, защитник. Стаття надійшла до редколегії 20.05.2018 
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ФОРМУВАННЯ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ ЯК ЧИННИК  
РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ 

(1989–2004 рр.) 
 

У статті висвітлюється процес становлення та розвитку політичних партій України, їх 
вплив на розбудову демократичних процесів. Аналізується поняття політичний плюралізм, його 
значення для формування громадянського суспільства. Характеризується виборчий процес, як ві-
дображення сформованості політичних партій. 

Ключові  слова :  громадянське суспільство, плюралізм, партії, багатопартійність, вибори. Сучасний етап розвитку й становлення громадянського суспільства в Україні є скла-дним і суперечливим, зважаючи на протиріч-чя суспільно- політичного, соціально-економічного, духовного планів. Однак на державному рівні зроблено спробу окресли-ти таку модель та вживати комплексних за-ходів щодо її реалізації завдяки співпраці й діалогу влади, держави, суспільства, громад-ськості, медійників. 26 лютого 2016 року Президент України затвердив указом Націо-нальну стратегію сприяння розвитку грома-дянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки [28]. Очевидно, що розбудова громадян-ського суспільства в Україні сьогодні – одне з першочергових суспільних завдань.  

Передумовою перетворення суспільства на громадянське є багатопартійність. Партії як невід’ємний інститут політичної системи, значною мірою впливають на всі сфери суспі-льного життя. Таким чином, вони пов’язують інтереси суспільства з інтересами держави. Мета статті – з’ясувати особливості суспі-льно-політичного життя України в контексті формування багатопартійності, а також про-аналізувати процес впливу політичних пар-тій на громадянське суспільство.  Зважаючи на важливість даної проблема-тики для українського державотворення,  сучасні науковці приділяли значну увагу пи-танню політичних партій та партійному  
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будівництву на тлі розгортання демократич-них процесів та їх впливу на становлення громадянського суспільства. У даному кон-тексті варто виділити праці Т. Астахової [1], В. Лебедюк [16], В. Лемака [17], Я. Малик [20], Ю. Якименко [31], Ю. Шведа [30] та ін. А та-кож науковці які займались дослідженням діяльності певних політичних партій І. Кова-ленко [12], В. Ковтун [13], С. Кульчицький [15], Т. Марискевич [19], Р. Шуста, І. Підкова [29].  Зважаючи на те, що громадянське сус-пільство в Україні виникає як вісник демок-ратичних змін, важливу роль в цьому процесі відіграє політичний плюралізм, тобто рівні, гарантовані Конституцією і законами Украї-ни можливості боротьби за державну владу, а також впливу на неї різних соціальних груп через відповідні політичні партії, правовий статус яких врегульований законами [18, 13]. Історичний досвід демонструє, що монополія владних функцій однією партією вкрай нега-тивно позначається на суспільному розвит-кові, адже в такому разі проходять процеси взаємовідчуження влади й суспільства, втра-чається інтерес громадян до політичного життя. Тому саме із багатопартійною систе-мою пов’язується розбудова громадянського суспільства.  Появі українських політичних партій пе-редувала діяльність політичних клубів, спі-лок, товариств та рухів. Громадський рух іс-нував і на теренах СРСР (комсомол, профспіл-ки, товариство «Знання», творчі спілки і т.д.), однак ці громадські організації діяли за умов прямого чи опосередкованого підпорядку-вання правлячої на той час комуністичній партії [4]. У складі формалізованих і політи-зованих громадських об’єднань неможливо було у повній мірі реалізувати права й свобо-ди громадян. Тому в сприятливий час перебу-довчих процесів у 1985–1990 рр. почали ви-никати «неформальні» (тобто непартійні, не-комсомольські) громадські організації.  Всеукраїнського характеру діяльність цих організацій почала набувати лише із 1989 р. Програмні цілі неформальних громадських об’єднань обумовлювалися суспільно-політичною ситуацією в країні. З початку їхньої діяльності радикальних гасел щодо держав-

ного та суспільного розвитку не було запро-поновано. Адже існувала цензура, продовжу-вала діяти ще досить потужна консервативна КПРС, була відсутня масова підтримка грома-дян. Тому такі організації як Народний Рух України, «Товариство Лева», Товариство української мови ім. Т. Шевченка орієнтува-лися тоді лише на необхідність реформуван-ня радянської системи, гасла за незалежність, як важливу передумову громадянського сус-пільства, ще не лунали. Зі зміною політичної ситуації в 1990 р. їхні програмні цілі набува-ють більш радикального характеру. «Нефор-мали» відійшли від комуністичної ідеології, почали пропагувати ідеї державного сувере-нітету України, політичного та економічного плюралізму [5]. За період 1989 р. в Україні було створено всеукраїнські громадські організації, вільні від компартійної опіки – «Зелений Світ», «Меморіал», молодіжні й студентські органі-зації, які об’єднали значну частину українсь-кої молоді, творчої та науково-технічної інте-лігенції, робітників і колишніх дисидентів. Завдяки їхній активній діяльності відбулася поступова лібералізація компартійного режи-му. Опозиційний рух почав набувати ознак масовості й присутності в кожному регіоні [12, 48–49].  Одним із основних засобів тиску на владу стає мітинг та сила. «Гасла на мітингах, як зазначає П. Токар, – мали протилежний хара-ктер офіційній ідеології: альтернативою соці-алізму поставлений капіталізм, інтернаціона-лізму – націоналізм, державному червоному прапору – синьо-жовтий і т.п.» [9, 226]. Таким чином, початкова самоідентифікація рухів і політичних організацій відбувалася через пошук «ворогів». Переломною подією в становленні полі-тичних партій як інституту громадянського суспільства можна назвати прийняття 9 жов-тня 1990 р. Закону СРСР «Про громадські об’єднання». До таких організацій були від-несені «добровільні формування, що виникли як результат вільного волевиявлення грома-дян, які об’єдналися на основі спільності ін-тересів» [22]. Громадськими об’єднаннями були визнані політичні партії, масові рухи, профспілки, жіночі, ветеранські організації, 

НІНА МОРОЗ Формування багатопартійності як чинник розвитку громадянського суспільства України (1989–2004 рр.) 
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організації інвалідів, молодіжні та дитячі ор-ганізації, добровільні товариства, фонди, тво-рчі спілки та інші об’єднання громадян.  Для розбудови громадянського суспільс-тва на теренах України важливими були такі положення документу: заборона державним органам втручатися в діяльність громадсь-ких об’єднань; вони отримали право брати участь у формуванні та роботі органів дер-жавної влади; громадські об’єднання набули права законодавчої ініціативи, а також захи-щати інтереси своїх членів у державних та громадських органах [22].  Створення першої політичної партії на теренах українських земель мало відбутися ще в листопаді 1989 р. Тоді лідери громадсь-кої організації Українська Гельсінська Спілка дискутували щодо реорганізації її в політич-ну партію, проте лише 29-30 квітня 1990 р. в Києві провели з'їзд УГС й ухвалили рішення про перетворення її в Українську республі-канську партію (УРП) [29]. В програмі новост-вореної партії засуджувалася комуністична ідеологія, пропагувалися ідеї націоналізації власності КПРС в Україні тощо. Головною програмною метою проголошувалося ство-рення Української незалежної соборної дер-жави. На фоні «державної невизначеності» інших політичних сил, це було досить ради-кально.  Першим головою УРП став дисидент Лев-ко Лук’яненко. До її складу перейшли не всі члени УГС. В. Чорновіл та ще одинадцять де-легатів підписали заяву, якою відмежувалися від новоствореної партії, звинувачуючи її в тому, що вона базується на авторитарних за-садах [29]. Після довгих зволікань з боку ще радянських органів реєстрації, 15 листопа-да 1990 р. Міністерством юстиції УРСР УРП зареєстровано першою в Україні політичною партією. Попри безсумнівну важливість діяльності громадських організацій для консолідації су-спільства навколо ідей соборності України та її незалежності, все ж реальне оформлення політичного плюралізму в Україні більшість дослідників пов’язують з утворенням Народ-ного Руху України (НРУ). Рух фактично став першою політичною організацією, яка відк-рито оголосила про свій намір боротися полі-

тичними методами за владу. Поява і діяль-ність Руху засвідчили, що монополії КПРС у політичній сфері прийшов кінець.  Створення народних фронтів у прибал-тійських республіках восени 1988 р. активізу-вало процес створення НРУ. У листопаді 1988 р. при Спілці письменників України та в Ін-ституті літератури ім. Т. Г. Шевченка було створено ініціативні групи сприяння перебу-дові. У січні 1989 р. проект програми НРУ під-тримали збори трудового колективу Інститу-ту літератури ім. Т. Г. Шевченка й загальні збори Київської письменницької організації. А 16 лютого 1989 р. проект програми НРУ бу-ло опубліковано в газеті «Літературна Украї-на». ЦК Компартії України дав дозвіл на пуб-лікацію, щоб розпочати викривально-караль-ну акцію за участю громадських діячів та тру-дових колективів. Але М. Горбачов, перебува-ючи в лютому 1989 р. в Києві, підтримав пи-сьменників, оскільки не вбачав у таких поді-ях політичної небезпеки [15, 11].  На відміну від УРП, програмні гасла НРУ були сформульовані більш обережно й помір-ковано. Так, основною метою організації про-голошувалося «сприяння чинній владі у ство-ренні й функціонуванні такого демократич-ного механізму, який слугував би розвитку суспільства, ґрунтованого на справжньому народовладді та збалансованій економіці, що відповідає передусім потребам українського народу та всього населення України, суспіль-ства, де були б неможливі будь-які порушен-ня соціальних, політичних, господарських та екологічних прав людини» [19, 498]. Навесні та влітку 1989 р. в областях України пройшли установчі конференції прихильників Руху, а  8–10 вересня 1989 р. у Києві відбувся Устано-вчий з’їзд за участю 1109 делегатів, який формалізував створення «Народного Руху України за перебудову» [27, 74].  9 лютого 1990 р. Рада Міністрів УРСР за-реєструвала НРУ як громадсько- політичну організацію. Учасники Руху стали ініціатора-ми проведення масових суспільно-культур-них акцій: 21 січня 1990 р. – «живий ланцюг» між Львовом і Києвом, присвячений річниці проголошення дня Злуки УНР і ЗУНР, святку-вання 500-ліття запорізького козацтва на Нікопольщині й Запоріжжі та ін. [30]. Завдяки 
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своїй поміркованості й виваженості, Руху вдалось об’єднати людей найрізноманітні-ших політичних поглядів – від комуністів-реформаторів до членів Української Гельсін-ської Спілки. Це був час консолідації на ґрунті необхідності боротьби за національне, духов-не, економічне й політичне відродження України [13, 78].  Процес підготовки до парламентських виборів 1994 р. став каталізатором для офор-млення нових політичних сил. Станом на  1 січня 1992 р. офіційний статус мало 11 пар-тій, а також 189 громадських організацій [30]. За період 1989- 1993 рр. до політичної орбіти новоствореної держави увійшли Укра-їнська національна партія, Українська хрис-тиянсько-демократична партія, Всеукраїнсь-ке політичне об'єднання «Державна самос-тійність України», Українська консервативна республіканська партія та інші, програми яких характеризувалися непримиренним ан-тикомунізмом.  Серед праворадикальних партій варто відзначити Українську міжпартійну асамб-лею, яка з 1991 р. почала називатися УНА (Українська національна асамблея). Створена як об’єднання кількох організацій, УНА ви-ступала із закликами бойкоту виборів до ВР УРСР, рішуче вимагала відродження націона-льної мови та культури. Та через ідейні роз-біжності в партії стався розкол, її вплив на суспільство поступово зменшився [20, 214]. У першій половині 90-х років було утво-рено СПУ, Селянську ПУ, КУН, КПУ, ОУН, СДПУ та ряд інших. Динаміку створення політич-них партій демонструють такі дані. Якщо до проголошення незалежності в Україні було зареєстровано 4 партії, то в грудні 1993 р. – 27, в березні 1997 р. – близько 40; в березні 1998 р. – більше 50, в 1999 р. – понад 70;  в 2000 – більше 100 [20, 11]. В умовах наростаючої кризи їхня діяль-ність обмежилась фактично гострою крити-кою роботи Верховної Ради, виконавчої вла-ди і президента. Злагоджених дій для вирі-шення суспільних проблем не було. Політич-ні партії лише декларували захист інтересів народу, а насправді не зуміли попередити жорстокий експеримент над населенням України, який увійшов в історію як «реформи 

шляхом лібералізації», що привели до спаду виробництва, зростання зовнішнього боргу країни [20, 230].  Свідченням консервативності тодішнього суспільства стала перемога на виборах 1994 р. комуністів – 90 депутатських мандатів, але й Рух отримав 20 місць у Верховній Раді, Селян-ська партія України – 18, Соціалістична – 14. Народними депутатами стали 227 осіб, котрі не належали до жодної із партій [10]. Найбіль-шого успіху на виборах домоглися ліві партії, які вибороли третину мандатів. Фракції з кіль-кістю депутатів не менше 10 вдалося утворити КПУ, НРУ, СелПУ, СПУ. Парламент поділився на три табори: ліві, праві і центристи. Новобра-ний 11 жовтня 1994 р. Президент Л. Кучма пу-блічно заявив, що сприятиме утвердженню політичного плюралізму та багатопартійності, закликав до загальнонаціональної згоди та консолідації зусиль усіх гілок влади та полі-тичних партій і рухів.  Слід віддати належне окремим політич-ним партіям, які активно включилися в про-цес підготовки нової Конституції. Досить пристойні проекти Основного закону розро-били ХДПУ, УРП, КУН. Довготривалий консти-туційний процес закінчився в ніч з 27 на 28 червня 1996 р. прийняттям Конституції Ук-раїни, яка проголосила політичну багатома-нітність, закріпила політичні права і свободи громадян держави [14]. 1996–1998 рр. харак-теризуються становлення багатопартійної системи в рамках впровадження конститу-ційних норм в життя. Довгоочікуваний осно-вний закон держави не поспішали виконува-ти ні парламент в цілому (мав прийняти ще 60 законів для правового регулювання різ-них сфер життя), ні народні депутати, які від-мовлялися навіть скласти присягу на вірність українському народові.  Вибори 1998 р. спростували міф про на-чебто завелику кількість партій. Лише 8 полі-тичних сил подолали встановлений новим виборчим законом 4% виборчий бар’єр. Най-більше голосів прогнозовано набрали кому-ністи (24,7%), блок Соціалістичної та Селян-ської партій (8,6%). Навіть по спливу семи років після здобуття незалежності в Україні ще досить потужною залишалася Комуністи-чна партія України. Це свідчило не тільки про 

НІНА МОРОЗ Формування багатопартійності як чинник розвитку громадянського суспільства України (1989–2004 рр.) 
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консервативність у поглядах виборців, а й про те, що їм не запропоновано достойної альтернативи у політичному виборі. Про ре-альний вплив суспільства на владу з допомо-гою такого інструменту як політичні партії, не йшлося.  Свідченням поступального й еволюційно-го розвитку політичної системи, готовністю до діалогу та розбудови інститутів громадян-ського суспільства, виступає, на наш погляд, наявність та конструктивна діяльність опо-зиції до існуючої державної влади. На кінець 90-х років діяли ліве та праве крило політич-ної опозиції. Ліве було представлене комуніс-тичною, соціалістичною і селянською партія-ми. Вони боролися із владою політичними гаслами, виступаючи із закликами до бороть-би із корупцією, негайної компенсації грома-дянам втрачених заощаджень і т.п. [1]. У такій політичній конфронтації і дестру-ктивному полі для розбудови громадянсько-го суспільства, Україна прожила до чергової виборчої кампанії 2002 р. до парламенту. Ва-рто наголосити також що до початку 2000-х років уряд не мав підтримки в парламенті у вигляді конституційної більшості. Так, на кі-нець 1999 р. із 573 законодавчих ініціатив уряду, парламент затвердив лише 171, із  27 законопроектів, визначених Президентом до розгляду як невідкладні, проголосували лише 9. Тому однією із першочергових задач стало налагодження співпраці із урядом та президентом. Вже в квітні 2000 р. Верховна Рада затвердила програму уряду «Реформи заради благоустрою».  Напередодні виборів до парламенту 2002 р. значно активізувалися політичні партії. В першій половині 2000 р. відбулися їхні з’їзди, проводилися дискусії, круглі столи. Так, 22 квітня відбувся з’їзд народно-демократичної партії, який визначив пріоритети діяльності в найближчі роки та висловився зі політику діючого президента. З’їзди політичних сил лівого спрямування (соціалістів, комуністів) засуджували діяльність чинної влади. А ко-муністи в червні 2000 р. заявили, що «не мож-на йти вперед, не рухаючись до соціалізму». Праві політичні сили (НРУ, УРП, КУН) публіч-но висловлювалися за політику Л. Кучми. Та-кий стан речей свідчив про одне – в грома-

дянському суспільстві, яке надзвичайно по-вільно формувалося на теренах України, не було єдності. Була відсутня ідея, котра б кон-солідувала усе суспільство на вирішення пріоритетних завдань.  Визначальним чинником виборів 2002 р. став адмінресурс. Політолог і політик М. То-менко відзначав: «вперше в історії України Президент держави відкрито дав чітку вка-зівку всім структурам виконавчої влади зай-няти найактивнішу позицію у виборчому процесі» [26, 5]. Парламентські вибори за-свідчили, що використання адмінресурсу уможливлює формування представницьких органів недемократичним шляхом, адже від-бувалось нівелювання реальних результатів виборців. М. Бучин вказує, що адмінресурс був використаний ще під час референдуму 16 квітня 2000 р. Використання адмінресурсу стало сприйматися як обов’язкова умова пе-ремоги на виборах [3]. Його застосування не-гативно вплинуло на громадську думку. За результатами опитування Центру Разумкова, лише 4,6% громадян вірили в те, що вибори 2002 р. будуть чесними, цей показник був у 4 рази менший за 1994 р. [6, 3]. Вибори до Верховної Ради 2002 р. проде-монстрували певні якісні зрушення в функці-онуванні політичних партій як інституту гро-мадянського суспільства. Перемогу отримав «Блок В. Ющенка «Наша Україна» (70 манда-тів). Комуністи вперше за всю історію незале-жної України втратили лідерські позиції, отримавши 59 місць в парламенті. Українсь-ким партіям почали більше довіряти виборці. Вкажемо, що на виборах 2002 р. у два рази зменшилась кількість виборців, які голосува-ли проти всіх. Можна констатувати і початок формування двопартійної системи західного зразка. Адже виборчі змагання проходили між опозиційним блоком «Наша Україна» і провладним «За єдину Україну» [17, 18]. Різке зростання політичної участі грома-дян України в останній період президентської виборчої кампанії 2004 р., протистояння влади та опозиції за підтримки сотень тисяч людей з епіцентром на Майдані Незалежності у Києві, визнання Верховним Судом України другого туру президентських виборів недійсними та призначення повторного голосування, 
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перемога опозиційного кандидата В. Ющен-ка – всі ці події вже стійко утвердились у сві-домості пересічного українця як «помаран-чева революція».  Події 2004 р. значно вплинули на такий індикатор політичного життя в країні і свідо-мості людей, як «політична ефективність». Це відчуття пересічною людиною можливості впливати на політичний процес. На початку 2004 р. лише 18% українських громадян віри-ли, що найближчий час їхнє життя поліп-шиться. Події листопада – грудня 2004 р. по-зитивно вплинули на суспільну свідомість. На початок 2005 р. спостерігалося зростання довіри до президента, уряду, парламенту, партій та їхніх лідерів, і що, найголовніше, «усвідомлення власної політичної ефектив-ності» та соціального оптимізму. [2, 55].  Таким чином, діяльність неформальних громадських організацій еволюціонувала від стриманих гасел реформування радянської системи до проголошення незалежної держа-ви. Клуби однодумців переростали в місцеві осередки, регіональні організації набували всеукраїнського масштабу діяльності. Учас-ники громадських організацій отримали важ-ливий для подальшого політичного життя політичний і соціальний досвід. Вище перера-ховані процеси стали сприятливим підґрун-тям для формування політичного плюраліз-му на теренах України. Таким чином, в роки незалежності в Україні почали закладатися основи важливої для громадянського сус-пільства багатопартійної системи, що мала сприяти становленню політичного плюраліз-му. Політичні партії формували своє політич-не обличчя, йшов пошук соціальної бази. Але значна кількість новостворених політичних сил були маловпливові.  Основні ключові недоліки українських партій полягали в ідеологічній нестійкості, відсутності регулярної активності, зосеред-женні на вирішенні електоральних завдань. Українські політичні партії не змогли стати дієвим механізмом впливу громадянського суспільства на державні органи, на вироблен-ня політичного курсу, не перетворилися в трансляторів інтересів широких верств насе-лення. Суспільство в Україні не виробило ме-ханізмів впливу на політичні партії для конт-

ролю за дотриманням передвиборних про-грам, а також щодо якісної участі у форму-ванні уряду та коаліції.  
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N I N A  M O R O Z  D n i p r o   
FORMATION OF MOST PARTICIPATION AS A FACTOR  

IN THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN CIVIL SOCIETY  
(1989– 2004)  

The article covers the process of formation and development of political parties of Ukraine, their influ-
ence on the development of democratic processes. The concept of political pluralism, its importance for the 
formation of civil society is analyzed. Characterized by the electoral process as a reflection of the formation 
of political parties. 

Keywords:  civil society, pluralism, parties, multiparty, elections.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОПАРТИЙНОСТИ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА УКРАИНЫ  

(1989–2004 гг.)  
В статье освещается процесс становления и развития политических партий Украины, их 

влияние на развитие демократических процессов. Анализируется понятие политический плюра-
лизм, его значение для формирования гражданского общества. Характеризуется избирательный 
процесс, как отражение сформированности политических партий. 
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THE PROBLEM OF DUAL CITIZENSHIP IN UKRAINE  
The article deals with the wide circle of Internet publications. The urgent question of getting passports 

of the nearby countries by the citizens of Ukraine is presented. 
Key  words:  citizenship, romanization, nation, homeland, dual citizenship, Romania, Hungary. The question concerns Romania and Hun-gary. From the early stages of development to proclamation of independence (1991) Ukraine was historically folded as the multinational state. Participation of representatives of other nation-alities in competitions for will of the state in the different epochs, marked by historians and pub-licmen, looks out apparent. At the same time ex-perience of nearby Moldova and Azerbaijan and others like these countries shows one of the challenges of the present, which display the dan-ger of the immense forcing of national questions, especially, if such process is influenced by the nearby states which have got their own ethnos in the compact dwelling abroad. Preventing the undesirable scenario of the development of events is possible due to the study of problem of dual citizenship in Ukraine, which next to a ques-tion about expansion of amount of official lan-guages, no doubt, needs careful attention of re-searchers. Therefore the problem should be ade-quately lighted up and the expert estimation of risks should be given, which can appear before Ukraine due to the process of the progressive secession of non-titular nations of our state from Ukrainian citizenship. It’s important to watch the process of consolidation of Romanian, Moldavian and Hungarian (Magyar) ethnic groups in XX-XXI century, to define credible political reasons of the mass passport system of boundary districts of Ukraine by Romania and Hungary (near and distant), to specify present macro- and micro index of acquisition of Romanian and Hungarian citizenship by Ukrainian citizens from statistical data; to describe possible risks and ways of their neutralization from legal de-Ukrainization of our state, to reproduce foreign-policy activity of the Romanian and Hungarian governments concern-ing saving national traditions of Romanians, Moldovans and Hungarians (Magyars). 

What is Romania Mare? Wikipedia explains it very well: Romania Mare, in close translation is «Great Romania», can have the followings definitions: (in a historical context) the political system of Kingdom Romania within the borders of 1918, set by King Ferdinand I [23]; (in other contexts, including nostalgic) territorial borders of Roma-nia between 1918 and 1940. Also: desire to re-produce Romanian borders “before 1940”; de-sire to create Great Romania, even not limited to territory “before1940” [22]. Greater Romania Party (Partidul Romania Mare, Party Great Romania) is postcommunist populist political party in Romania, headed by Kornelij Tudor (Corneliu Vadim Tudor) [23]. Why does political party which builds the elec-tion platform on aggression to the nearby states and speculates the concept “Romania Mare” get stable support in 1990 and such considerable in 2000? And then why does this support demon-strate such unfavorable dynamics in future? Ac-tually everything is very simple: not public sup-ports the political project with such ideology, but the project is created so, that it answers the moods of society. So an ideological base was al-ready present, the segment of political market already had formed requirement – which re-mained to be provided with the adequate propo-sition. So this is national idea – educated by genera-tions during many centuries and actively propa-gandized (and pressed to other ethnos in the process of Romanization) by the government; the apogee of which (propagandas) took place not so long ago – in an intermilitary period after 1940, not completed, but purchasing new forms [22]. And this national idea is historically traced very well [5], in fact Romanians managed to con-duct Romanization on territories which were 
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part of Austro-Hungary (realizing its influence which was left after it had entered Moldavian principality) [14] See constant historical men-tions about “opposition” of Romanization – in the first turn in the sphere of education and re-ligion. Actually it is a very interesting and impor-tant moment: there were less Romanians on the territory of Bukovyna than Ukrainians, and in North Bukovyna – there was their considerable minority, Ukrainians prevailed in all spheres ab-solutely confidently: they actively conducted their cultural expansion and grew a political and economic presence – in a foreign state! By the way, Moscow also stretched its tentacles of influ-ence on land to which it never had a single rela-tion) [4, 6]. So it’s a powerful national idea, isn’t it? In the USA, for example, a national idea is that Americans save the whole world, sow democ-racy and this idea is the most important and the greatest. In Russia national idea is «God, save the tsar». In Romania it is «Romania Mare». And what is national idea in Ukraine, for Ukrainians? Poor, unhappy, oppressed Ukraine? Ukraine hasn’t perished yet [5]? But for Romanians the idea of «Romania Mare» experienced very interesting metamor-phoses, got characteristic qualities (strange from the first sight, but on the whole – appropriate): the matter is that the sharp enough break of idea with reality happened, the classic substitution of concepts took place. Yes, from one side, the idea unites nation and is that motive force which leads to the fortune and prosperity. And from another side – what a «Romania Mare», when borders have been already set, it has already joined NATO and no territorial claims have au-thority on existence? But on the other hand, there is public opin-ion, which brings those who love to Power and dooms on oblivion by others. What should be done? Do the following: realizing that it is abso-lutely nonsense, support an idea in public (the idea of «Romania Mare» – actually not clarifying the nature of its activity), once somewhere af-ford an utterance “on the verge of foul”, to com-fort self-esteem of citizens (and this “on the verge of foul”, in fact, means to work for the 

benefit of citizens in those spheres, which are really important). So community both “by iner-tion” and genetically wants to realize itself as “Romania Mare” and tries to do it; while realities demand other direction of activity. It is a moment of Self-deceit – to think that you want something, and under these slogans to unite for the sake of quite another thing (to honor of the Romanian people it should be noted that it «another» is really structural, directed on development). And this Self-deceit is generated by deception, because politician (candidate, for example, in presidents, or current president) already by frank deception and public declara-tions also comes forward “for”, conducting a pol-icy of double standards (but again – in interests of society!). From one side, you do not admit in public, that this idea is foolishness (by the way, it is so useful to society); and from the other side– the «real» affairs claim attention. Therefore this situation generates such the «Romanian compromise» itself, that allows, firstly, to quiet a conscience and «imperial ambi-tions», and secondly –to work on the develop-ment effectively. And this compromise lies in two moments. Let’s look through each separately. The first moment: from time to time to con-firm the declarative aspirations to “Romania Mare”, to use constantly the minimum level of measures, directed to support a diaspora and “expansion” (minimum level – exactly so much, that it will be impossible to blame at renuncia-tion from the idea; but no more) [12], spending less efforts and resources (money), such «the creation of visibility of activity itself». The sec-ond moment: to be really engaged in state affairs (because problems in Romania are great) [23]. And the «compromise» system works. More-over, the already mentioned substitution of con-cepts enables to solve everything exactly under the slogans of «Romania Mare» – even if this ac-tivity will be very and very distant from the clas-sic understanding of large idea. Certainly, such state of affairs cannot be absolutely realized by nobody and in public not discussed. Yes, in 2005, as we see, serious reproaches to the president of Romania were put in public – one was told, and other was done. That «Romania Mare» is supported in words, and  
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ethnic Romanians cannot get the Romanian passports and restore the historical justice [21]. Whereon an official answer was even got and it was promised to «understand». And in comments somebody frankly fills up Mr. President, that he promised to be the «president of all Romanians» [20] (it is needed to understand – and those who found them-selves outside Motherland without citizenship as a result of historical injustice), and in fact he ap-peared a demagogue. Why did support of Partidul Romania Mare (PRM) reduce on elections – did common citi-zens realize it? Partly – so. Euro-Atlantic integra-tion generated new horizons, new self-identification, new challenges and new aspira-tions, and it is normal. And partly – other politi-cal forces also “played” on this question during pre-election races, and thus intercepted on itself part of electorate from this segment. Anyway, reality is that Romania has real problems which need permanent attention. On this background they do not need ethnic Roma-nians of North Bukovyna indeed [8, 10]. According to the Law on citizenship of Ro-mania, those Ukrainians can get its citizenship on the simplified procedure that were born or lived on territory of Romania from 1918 to 1940, and Ukrainians who have such relatives [4]. If we think it over, before 1940 the territory of North Bukovyna and Bessarabia was a part of pronacist Romania, the political subtext of this norm is easy to guess. As a result, today experts talk about 50 000 Ukrainians who got citizenship of Romania, at least about 20000 of Ukrainians, who have both Ukrainian and Russian citizenship [3, 12] (law enforcements don’t show ardor to display such people). A similar situation is traced in a question about the policy of Hungary in relation to our state. A certification about the Hungarian origin of Ukrainian citizens can be a foundation for get-ting Hungarian citizenship. Hungarians who live in Zakarpattya region from the beginning of 2000 actively appeal to the Hungarian embassy with a request to give out the passport of a citizen of Hungary.  Dual citizenship in Ukraine is forbidden by the law; however it doesn’t stop ethnic Hungari-

ans, and also their relatives, to get the second passport. This process became more noticeable since January 1, 2010, when amendments about the citizenship were accepted by the Hungarian par-liament [9]. Now Hungarians abroad can get a passport on the simplified procedure. According to the Zakarpattya media, from the beginning of 2010 a few thousand inhabi-tants of the region applied to get the Hungarian citizenship [15]. Recently about 12000 applications to get the Hungarian citizenship have been applied in dif-ferent countries. And although Hungarians say, that not Ukrainian inhabitants of Zakarpattya, but citizens of Serbia, Slovakia and Romania, ap-ply more frequently, however it is known, that for today already 5–7 thousand of citizens of Ukraine applied applications with a request to give out the passport of a citizen of Hungary. This information was presented by Bella Kovach, the deputy of European Parliament from Hungary, who had recently opened the office in Berehove in Zakarpattya [15]. He says that the new package of documents from inhabitants of Zakarpattya on getting the Hungarian passport arrives every half an hour. Thus, in opinion of Kovach, Hungarian and Ukrainian relations won’t get down, in fact « the Ukrainian state un-derstands situation» – he marks [15]. A correspondent of BBC Oleksandr Popovich reports, that passports’ issuance coincided in time with completion of term of action of the so-called "certifications of oversea Hungarian", which Hungary gave out on analogical terms and free of charge [2, 9]. Those certifications looked out as the real passports, contained the image of state Hungarian symbolism and building of par-liament in Budapest, however gave only some privileges during the stay on the territory of Hungary. Direction of foreign policy of Victor Orban can be named as «soft nationalism», as he likes to speak about unity of nation a lot and grant rights and citizenship those Hungarians who are outside modern Hungary. If they are able to vote, what is now spoken about, then Victor Orban and his party Fides will have more supporters. Conditions to get citizenship are minimum: litigation, base knowledge of Hungarian or  

MAXIM MUDRYI The problem of dual citizenship in Ukraine  



Р о з д і л  2  І С Т О Р І Я  У К Р А Ї Н И  

62 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ІСТОРИЧНІ НАУКИ  

Hungarian origin. Thus a concept «origin» is very conditional: it’s sufficient, that a closest relative who was born on territory which be-longed to Hungary before 1920 or in a military period (1938–1945). That is why nowadays ar-chives are simply heaped up with applications from the seekers of the root. Ministry of foreign affairs of Ukraine hasn’t made any statement yet concerning a situation happened with the getting citizenship of Hun-gary by the inhabitants of Zakarpattya region. The foreign-policy department of BBC said, that it attentively studies this situation and, in par-ticular, processes which take place in Romania, where an amount of citizens who try to get Hun-garian citizenship is the biggest [17. 18]. As to a situation in Ukraine, as a leader of department of informative policy of MFA Oleh Voloshin said, there aren’t any grounds to dramatize a situa-tion. «Let’s do not dramatize a situation. Because once, when the proper law was accepted, the Hungarian side made quite a lot of efforts to prove that it wasn’t directed to undermine terri-torial integrity of Ukraine or to provoke separa-tism among ethnic Hungarians. And today we do not have grounds to consider that it is not true. The long-term policy of Hungary in relation to co-operating with the national society shows that official Budapest on any stage does not provoke separative, anti-Ukrainian moods among Hun-garian society of Zakarpattya» [16], – the speaker of MFA of Ukraine said. The Zakarpattya political scientist Victor Paschenko marks that in this situation it is obvi-ous that the legislation of Ukraine is violated. But it’s quite difficult to punish «double citizens», because it’s a very long judicial procedure to de-prive the Ukrainian passport. Besides, those, who get the passport of other state, do not divulge this information, and consu-lar establishments do not give this information to the state agencies of Ukraine. So, summarizing the results, it is possible to state that the games among politicians can have sad consequences for Ukrainians, who will be bought on the bait of bipatrism. If the fact of the hidden dual citizenship is found out, losses can be considerably bigger than the benefits. In fact, after a small exception, not many new 

«bipatrids» plan to change their residence. Firstly, the majority has the real estate in Ukraine, own economies; secondly, social adap-tation in the countries of EU, especially for peo-ple of middle and senior age, is very difficult. And de jure life in Ukraine will create a number of new problems to a foreign citizen. 
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ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА ПРАКТИЧНІСТЬ  
ТА АДАПТАЦІЙНІСТЬ СТАРОДАВНІХ РИМЛЯН  

(НА ПРИКЛАДІ ПУНІЧНИХ ВІЙН)  
Стаття присвячена феномену раціональності та пристосування, що були властиві стародав-

нім римлянам та були запорукою їх військового успіху. Розглянуто причини та обставини створен-
ня першого військового флоту римлян, а також його найголовніші видозміни протягом Пунічних 
війн (264−146 рр. до н.е.). Акцентована увага на головних проблемах формування та облаштування 
флоту. Звернуто увагу на приклади адаптації римлян до різних ситуацій і використання їх собі на 
користь. Розглянуто значення найголовніших військово-морських впроваджень римлян – квінкві-
рем, «воронів» та «самбук».  

Ключові  слова :  римляни, Пунічні війни, карфагеняни, флот, квінквірема, «ворон». 

Розділ  3 
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

Слідування в ногу з сучасними тенденція-ми – одна із необхідних умов для досягнення лідерства в будь-якій сфері. Досягнення дов-готривалого успіху вимагає постійного онов-лення знань та пристосування до нових жит-тєвих реалій. Однак це стосується не тільки сьогодення, коли новітні технології та досвід впроваджуються буквально щодня. В історії людства будь-яка спільнота, держава чи тим паче імперія, яка не бажала зникнути зі сторі-нок цивілізації, мала вміти приймати ключові рішення як пристосуватись до тієї чи іншої геополітичної зміни. Це стосується не тільки політичних рішень, але і оновлення арсеналу та тактики. Застосування нових способів ве-дення війни, нових типів військових форму-вань, нової зброї – всього того, чого не було або було мало у супротивника – дозволяло розраховувати на успіх у довгостроковій перс-пективі і, в кінцевому рахунку, на перемогу. У римському суспільстві доби республіки чи імперії яскраво простежується такі риси як прагматичність та раціоналізм. Вміння прис-тосовуватись разом з неперевершеним вмін-ням до експромту, безперечно, одна із причин 

встановлення римського домінування спочат-ку на Середземномор‘ї, а згодом і далеко за йо-го межами. Одним із найкращих прикладів цьо-го слугує побудова флоту та перший досвід ве-дення морських війн, що були зумовлені безко-мпромісною конфронтацією з Карфагеном – Пунічними війнами (264−146 рр. до н.е.). Дана тема побіжно згадується в роботах радянських істориків, однак більшість дослі-джень припадає на кінець XX – поч. XXI ст. Се-ред найважливіших дослідників слід відзна-чити А. А. Хлевова [8], С. Ю. Данилова, [4], А. Зорича [5], Е. Разина [6], К. Ревяко [7]. В пра-цях вищеназваних авторів приділяється увага доволі новому аспекту у висвітленні питань римської армії − особистісному фактору рим-ського солдата: його моралі, виучці, патріоти-чним почуттям. Головною метою даної статті вважається розглядання Пунічних війн як виклику римсь-кій практичності та здатності до швидкої ада-птації, зосередження уваги на стрімкому роз-витку римського суднобудування та впрова-дження нових елементів у стратегію й такти-ку ведення морського бою. 
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У середині III ст. до н.е. республіканський Рим повністю закріпився в Італії й зміг всер-йоз задуматись про розширення свого впли-ву за межі Апеннінського півострова. Однак тут його інтереси зіштовхувались з інтереса-ми карфагенян – традиційними володарями Середземного моря. Важливою передумовою було те, що співвідношення сил було явно не на користь Римської республіки. Карфагенсь-кі посли не безпідставно заявляли майбутнім супротивникам, що без дозволу Карфагену римляни «не зможуть ані рук вимити в морі» [4, 11]. Починати війну слід на вигідних на себе умовах, однак тут римляни були позбавлені вибору – війна з пунами (карфагенянами) була неминучою, не зважаючи на географічні умови – надзвичайну бідність італійського узбережжя островами, що, звісно ж, було аж ніяк не на руку розвитку суднобудування і мореплавства.  Як справедливо зазначає А. А. Хлевов, справа не могла бути вирішеною одноразо-вою акцією. Одноразово побудований або «позичений» у союзників флот міг бути пере-можений і потоплений, і тоді все повернуло-ся б до колишнього стану [8, 36−38]. Слід зауважити, що спочатку римські ко-раблі мало чим відрізнялися від свого «трафарету», за яким були збудовані – кораб-лів Греції та елліністичних держав Малої Азії. Зміни у проектуванні і впровадження нових доповнень відбувались разом з нагромаджен-ням досвіду ведення бойових дій на морі.  Основною, найбільш точною та пошире-ною класифікацією є поділ античних бойових кораблів в залежності від кількості рядів ве-сел. Кораблі з одним рядом весел (по верти-калі) називалися монери (moneris) або уніре-ми, а в сучасній літературі часто іменуються просто галерами, з двома - бірема або лібур-ни, з трьома - трієри або триреми, з чотирма - тетрери або квадріреми, з п'ятьма - пентери або квінквереми, з шістьма - гексери [5]. Cвого роду «золотою серединою», багато-функціональним крейсером античного флоту була трирема. З цієї причини триреми буду-валися сотнями і являли собою найбільш по-ширений тип універсального бойового ко-рабля Середземномор'я. 

Вже в ході Першої Пунічної війни з'ясува-лося, що біреми не можуть ефективно бороти-ся проти карфагенських квадрірем з високим бортом, захищеним від таранного удару без-ліччю весел. Для боротьби з карфагенськими кораблями римляни почали будувати квінкве-реми. Біреми і лібурни впродовж наступних століть використовувалися переважно для патрульної, посильної і розвідувальної служ-би, або для бойових дій на мілководді. Також біреми могли ефективно застосовуватися про-ти торгових і бойових однорядних галер (як правило, піратських), у порівнянні з якими вони були куди краще озброєні і захищені [5]. Квінквереми – своєрідні лінкори Антич-ності, які часто не облаштовувалися тараном, а, будучи озброєні метальними машинами (до 8 на борту) і укомплектовані великими партіями морської піхоти (до 300 чоловік), служили своєрідними плавучими фортецями, з якими карфагенянам було дуже непросто впоратися [5]. Однак квінквереми викликали певні тру-днощі. Досвіду їх будівництва просто не було, як не було під рукою і зразків. Є цікава теорія появи цих самих кораблів у складі римського флоту. В одній з дрібних битв один з кораб-лів, що нападав на римлян, виявився втраче-ний при наступних обставинах: керманич не розрахував траєкторію руху корабля і, пробу-ючи таранити римське транспортне судно, що вже вискочило на берег, сам вискочив на мілину. У результаті судно в практично ідеа-льному стані дісталося римлянам [8, 56]. Це був саме той тип квінкверем, який був потрі-бний як зразок при будівництві власного флоту або, принаймні, дуже близьке до нього судно. Решта було справою техніки. На початку «морської кар’єри» римляни мали проблеми і з службою доставки на морі. Вони не мали не тільки вітрильних транспор-тних кораблів, але і взагалі «довгих» суден сучасного типу; не було в наявності і звичай-них човнів. Вихід був знайдений за рахунок союзників (власне, для цього Рим їх і заво-див). Спорудження та поставка кораблів всіх класів були покладені на кілька союзних Ри-му міст Південної Італії. Цікаво, що був застосований ще один прийом, що вельми нагадує сучасну практику 
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кораблебудування. Корпуси кораблів спуска-лися на воду, як тільки це дозволяв їх стан, іншими словами, кораблі сходили зі стапелів недобудованими. На них відразу ж приступа-ла до тренувань команда, а робочі верфей, тим часом (в основному ночами і в перервах між тренуваннями, але іноді й паралельно з ними) робили необхідну добудову, установку рангоуту і такелажу і т.д. Це істотно скорочу-вало термін завершення будівництва і дозво-ляло звести до мінімуму втрати в часі, який ставав все цінніший [8, 54−56].  Виробництво базових елементів констру-кції корпусу, не кажучи вже про масове виро-бництво весел, частин рангоуту та інших ре-чей, могло серйозно прискорити споруджен-ня, і було виправдано в умовах масового «держзамовлення», коли в одному місці буду-валися десятки кораблів. Крім того, в цій си-туації можна було розподілити частину замо-влень серед численних столярнях та тесляр-ських майстерням - як самого Риму, так і су-міжних з ним міст. Саме подібна раціоналіза-ція праці могла сприяти і справді блискавич-ному створенню флоту. Це було максимально важливо, адже Рим відчутно програвав у ста-ртових позиціях Карфагену, тому слід було якнайшвидше мінімізувати різницю у бойо-вій силі і перехопити ініціативу.  У 260 році до н.е. при Мільському мисі, що на північний захід від Мессани, стався пе-рший морський бій між римським (120 кора-блів) і карфагенським (130 кораблів) флота-ми. Технічна перевага щойно створеного римського флоту полягала в тому, що кораблі його мали абордажні містки - «ворони», які могли опускатися на ворожі кораблі. Це до-зволяло важкоозброєним римським воїнам переходити на корабель противника і там вести рукопашний бій. При бої кораблів на відстані в якості метальної зброї широко ви-користовувалися балісти, катапульти, стріли і дротики. Нова тактика виявилася ефектив-ною. Карфагеняни втратили 50 кораблів і за-знали поразки [6, 294].  Відомостей про «ворони» карфагеняни не мали. Їх розвідка працювала погано. Незграб-ні пристрої на носах римських кораблів ви-кликали у моряків Ганнібала глузування. Карфагеняни, які протягом століть панували 

на морі, почувались в безпеці; вони вважали, що одне їх наближення повинно налякати ворога і спонукати його до втечі. Ймовірно, звідси й їх нехтування збором відомостей про ворога [4, 12]. Використання «воронів» − блискучий зразок римського вміння пристосування. Вже на той момент добре вишколений та озброє-ний римський легіон мав мало гідних конку-рентів на полі бою. Розуміючи свою необізна-ність у веденні морського бою, римляни про-сто перетворили його у аналог сухопутного, де карфагеняни були їм не рівня.  Повністю погоджуємось із думкою А. Хле-вова, що значення битви при Мілах полягає навіть не стільки у втраті карфагенянами не-абиякої частини корабельного складу – вре-шті-решт, цю втрату можна було відносно легко заповнити. Проблема полягала в тому, що був створений прецедент розгрому кар-фагенського флоту – і ким? Противником, який у недалекому минулому самими карфа-генянами взагалі всерйоз на морі не сприй-мався. У цій моральної перемозі крився ключ до переможного завершення Першої Пунічної війни і взагалі до перемоги над Карфагеном [8, 70]. До 256 р. до н.е. римляни вже цілком аде-кватно почувалися на морі. Певні проблеми продовжували зберігатися. Безумовно, голов-ною серед них все ще була певна залежність самих римлян від їхніх союзників - як італій-ських, так і грецьких. У певному сенсі римля-ни продовжували залишатися заручниками своїх союзників, лояльність яких значною мірою залежала від стану справ на фронтах. У 256 р. до н.е. римський флот зустрівся з карфагенським біля берегів Сицилії, недале-ко від мису Екном. Бій при Екномі став одні-єю з найбільших битв Стародавнього світу. Участь у ньому не менш ніж 680 кораблів і приблизно 290 000 чоловік дійсно вражає. Виключно велике було значення битви при Екномі як з тактичної, так і зі стратегічної точок зору. Така велика кількість кораблів в одному бої чітко продемонструвала, що при виході за певні кількісні рамки флоти перестають бути керованими в ході бою. Бій перетворюється в ізольовані локальні битви, і тут першорядну 
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роль починають грати як тактична підготов-ка командирів кораблів, так і моральні якості і виучка команд. Слід зауважити, що в питан-ні підготовці новобранців і дисципліні рим-ляни докладали більше зусиль, а один із го-ловних «козирів» пунів – талановиті та дос-відчені адмірали, не зміг бути використаний, оскільки у вихорі битви кораблі залишились без командування і були вимушені давати собі раду самостійно. До слова сказати, кораблі мали відносно низьку мореплавність і у випадку сильного раптового шторму флот ризикував загинути чи не в повному складі. Зокрема, під час тієї ж Першої Пунічної війни через шторми і буревії римляни втратили щонайменше 200 кораб-лів першого класу. З іншого боку, за рахунок досить прогресивних технологій, якщо кора-бель не гинув від негоди або в бою з ворогом, він служив достатньо довго. А. Зорін вважає, що нормальним терміном служби вважалися 25–30 років. Для порівняння: англійський лінійний корабель «Дредноут» (1906 г.) мо-рально застарів вже через вісім років з часу будівництва, а американські авіаносці типу «Ессекс» були виведені в резерв через 10–15 років після початку експлуатації [5].  Чисельність квінкверем все більше росла. Справа в тому, що тактика таранного бою ви-магала від стародавніх мореплавців великої майстерності при маневруванні, а головне, стала основною причиною, що викликала бо-ротьбу за досягнення античними судами бі-льшої швидкості і маневреності, причому в будь-якому напрямку. І це природно, адже в таранному бою перемагав той корабель, який не тільки пробивав борт супротивника, але і міг вчасно «ретируватися», йдучи від абордаж-ного бою і оголюючи пробоїну в корпусі во-рожого судна. Таким чином, поява тарана по-бічно підхльоснула гонку за швидкість, а от-же і будівництво багатоярусних кораблів [3]. Чергові вибори посадових осіб та перес-тановки в римському командуванні в 214 р. до н.е. підкреслили роль флоту і його началь-ників. Згідно з виданим указом, ті громадяни, які при цензорах Луцію Емілію і Гаю Фламі-нію володіли майном (самі або їхні батьки) на суму не менше п'ятдесяти і не більше ста тисяч асів, виставляли одного моряка і забез-

печували йому платню на шість місяців. Ті, у кого майно визначалося в розмірі від ста до трьохсот тисяч асів – трьох моряків і забезпе-чували їх платнею на весь рік. Володіли май-ном в межах від 300 000 до мільйона асів ви-ставляли п'ятьох моряків, більше мільйона - сімох. Батьки-сенатори зобов'язувалися за-безпечувати вісьмох моряків і їх річну плат-ню. Згідно з цим указом заможні громадяни озброїли моряків і забезпечили їх місячним запасом продовольства. Показово, що вперше в історії римський флот був споряджений на приватні кошти [8, 180−181]. Цікавою була й тактика облоги міст. На кожній парі квінкверем знімалися весла з бо-ртів. Після цього два кораблі міцно швартува-лися канатами один до одного, утворюючи імпровізований катамаран. Вантажопідйом-ність та стійкість такої конструкції, зрозумі-ло, істотно зростали, а весел, що залишилося, цілком вистачало для руху малим ходом в тій ситуації, коли швидкість і маневреність не грали істотної ролі. На утворену конструкцію встановлювався загальний міцний настил, на якому зводився цілий облоговий комплекс. Він складався з облогових веж, що налічува-ли кілька поверхів, а також тарани, призначе-них для безпосереднього руйнування діля-нок стіни міських укріплень. Такі кораблі по-винні були, користуючись підтримкою кора-блів вогневого супроводу, підходити впритул до укріплень і вести облогу та штурм, рівноз-начні сухопутним. На загальних палубах таких спарених квін-кверем римляни встановили ще один засіб для полегшення штурму – так звані «самбуки» (самбікою, або самбукою, називався струнний інструмент, що нагадував за формою арфу). Вони представляли собою в певному сенсі по-дальший розвиток знаменитого «ворона», що застосовувався при абордажних боях. Його збільшений, ускладнений і набагато більш адекватно захищений аналог був призначе-ний для безпосереднього десантування вої-нів на стіни міста. Аналіз даних показує, що римляни майже завжди діяли меншими силами, ніж карфагеня-ни, і майже завжди «перегравали» супротивни-ка. Серед причин цього можна назвати непово-роткість, відсталість мислення, відсутність 
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зухвалості та ініціативності карфагенського командування.  Важливу роль у морських перемогах рим-лян (і часто недооцінену) здійснювала не тільки самі легіонери, які брали корабель противника на абордаж. Слід згадати про та-кі посади як начальник веслярів і флейтиста (trieraules), які повинні були організувати і регулювати роботу веслярів. Якщо згадати, що веслярі представляли собою основну ру-шійну силу військових судів і що число їх бу-вало надзвичайно велике, стане ясним виня-тково важливе значення правильної органі-зації праці в цій галузі [2]. Цікаво, що квінквірема до кінця війни практично витіснила з ужитку кораблі інших класів. Зрозуміло, вони теж були, але запов-нювали досить обмежену нішу, несучи пат-рульну службу і виконуючи допоміжні функ-ції. Будування квінквірем дозволяло викори-стання «воронів» − а ККД їх використання був надзвичайно високим, щоб зважати на потреби патрульної служби або ціну на будів-ництво однієї квінквіреми.  Під кінець Третьої Пунічної війни однак майже не спостерігається будування нових квінквірем і «воронів». Це можна пояснити двома причинами. По-перше, римляни, не зу-стрічаючи вже серйозного опору з боку пунів, «розслабились» і зменшили витрати на буді-вництво військового флоту, якого тепер і так було вдосталь. По-друге, практична і ощадли-ва душа римлянина частіше за все намагала-ся за будь-яких обставин захопити корабель противника, а не пустити його на дно. Захоп-

лені кораблі ремонтувались і долучались до римського флоту, або ж йшли на деталі.  Отже, римський військово-морський флот постав через необхідність – Пунічні вій-ни − конфлікт, який мав визначити господа-ря Середземного моря. Майже завжди римля-ни діяли в скрутніших умовах – менша кіль-кість кораблів, гірше оснащення, менше дос-віду, однак це були не перепони, а радше мо-тиваційні фактори, що прискорювали розви-ток та адаптацію. Використання чужого дос-віду та його переробка під реалії сьогодення, на нашу думку, одна з «візитних карточок» римлян, що визначили їх успіх в багатьох сферах життя, в тому числі й військовому.  
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MILITARY PRACTICALITY AND ADAPTATION OF ANTION ROMANS  
(ON THE EXAMPLE OF PUNIC WARS)  

The article is devoted to the phenomenon of rationality and adaptation, which was inherent in the an-
cient Romans and was the key to their military success. The reasons and circumstances of the creation of the 
first military fleet of the Romans, as well as its most significant modifications during the Punic Wars  
(264–146 years BC) were considered. The emphasis is on the main problems of formation and arrangement 
of the fleet. The attention is drawn to examples of the adaptation of the Romans to different situations and 
the use of them in their favor. Considered the significance of the most important naval implementations of 
the Romans − quinquires, «ravens» and «sambuk». 

Key  words:  Romans, Punic wars, Carthaginians, fleet, quinquirema, «raven».  
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Современная война на Ближнем Востоке имеет под собой немало исторических пред-посылок. Одна из них кроется в амбициях Кремля в регионе, которые впервые прояви-лись после Второй мировой войны в связи с созданием Государства Израиль. Неудача в налаживании связей с еврейской державой подтолкнула СССР на союз с молодым араб-ским национализмом, который громко зая-вил о себе в 1952 г. после свержения короля Фарука в Египте. В 1955 г. в отношении Моск-вы к арабскому национализму происходит коренной поворот. Из-за создания в феврале того же года Багдадского пакта монархиче-ский Ирак разорвал дипломатические отно-шения с Советским Союзом, которые сущест-вовали с сентября 1944 г. В ответ СССР начал поставлять оружие режимам Египта и Сирии. 

Во время «горячей фазы» Суэцкого кризиса 1956 г. хрущевское руководство решительно выступило на стороне Каира, пригрозив вторгшимся на египетскую территорию Из-раилю, Великобритании и Франции ракетно-ядерными ударами в случае продолжения агрессии, что в совокупности с твердой пози-цией США позволило перевести конфликт в фазу мирного урегулирования. Во время иор-данского и сирийского кризисов 1957 г., воз-никших на волне подъема панарабизма, Кремль неизменно выступал в защиту араб-ских националистов от возможных акций за-падных государств, а также местной реакции.  Ближневосточный вектор советской внешней политики является достаточно раз-работанным в современной историографии. Так, советско-иракские отношения конца 
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Статья посвящена феномену рациональности и приспособления, которые были присущи древ-

ним римлянам и были залогом их военного успеха. Рассмотрены причины и обстоятельства созда-
ния первого военного флота римлян, а также его главные видоизменения в течении Пунических 
войн (264–146 гг. до н.э.). Акцентировано внимание на главных проблемах формирования и обуст-
ройства флота. Обращено внимание на примеры адаптации римлян к различным ситуациям и 
использования их в свою пользу. Рассмотрено значение главных военно-морских внедрений рим-
лян – квинквирем, «воронов» и «самбук».  
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(1958–1961 гг.) 

 
После завершения Суэцкого кризиса Советский Союз пытался закрепить свое влияние на Ближ-

нем Востоке. Во время июльской революции в Ираке и ближневосточного кризиса 1958 г. СССР под-
держал арабских националистов в противовес политике США, Великобритании и Турции. Парал-
лельно с «кризисной дипломатией» хрущевское руководство активно развивало двусторонние кон-
такты с новой властью в республиканском Ираке. Несмотря на быструю и решительную под-
держку по дипломатической, военной, финансово-технической и других линиях, которую предоста-
вила Багдаду Москва, вскоре отношения между странами ухудшились, что нашло свое отражение 
в оценках XXII съезда КПСС в октябре 1961 г.  

Ключевые  слова :  Ближний Восток, Советский Союз, Иракская революция. 
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1950-х – начала 1960-х гг. становились объ-ектом изучения таких исследователей, как А. А. Фурсенко [21], Е. М. Примаков [16], А. В. Васильев [3], М. А. Уразов [20] и др. Свои диссертационные работы указанной пробле-матике посвятили А. С. Кхудейда [9] и И. Х. Миняжетдинов [10]. Однако далеко не все аспекты сотрудничества Москвы и Багда-да были раскрыты в полной мере. Заполнить некоторые пробелы в связях между Ираком и СССР призвана эта статья.  Цель статьи состоит в анализе политики Советского Союза относительно Ирака с нача-ла революции 14 июля 1958 г., возобновившей и кардинально упрочившей взаимодействие между двумя державами, до XXII съезда КПСС (октябрь 1961 г.), зафиксировавшего явное ухудшение советско-иракских отношений. Феномен арабского национализма, взяв-шего власть в Каире в 1952 г., вышел за рам-ки Египта в начале 1958 г. 1 февраля 1958 г. была провозглашена Объединенная Араб-ская Республика, что на деле означало факти-ческую инкорпорацию Сирии в состав более сильного Египта. 21 февраля 1958 г. в этих двух странах состоялся референдум о созда-нии ОАР, закончившийся вполне предсказуе-мо. На следующий день новое государство признал СССР, а вслед за ним (25 февраля) – и США. Главой нового образования стал еги-петский президент Гамаль Абдель Насер, ко-торый не скрывал своего намерения объеди-нить под своей властью всех арабов. 8 марта к федерации присоединилось Йеменское Му-таваккилийское Королевство, образовав кон-федерацию Объединённые Арабские Госу-дарства. Таким образом, вопрос арабской ин-теграции под эгидой Насера выходил на пе-редний план политической повестки Ближ-него Востока.  В начале июля 1958 г. Моссад получил информацию о планах Насера свергнуть ре-жим короля Хусейна в Иордании. Израильтя-не через британское посольство просили пе-редать это монарху в Амман. Центральной фигурой заговора являлся полковник иор-данской армии М. Русаи, связанный с главой сирийской разведки А. Х. Сарраджем. Поку-шение планировалось примерно на середину месяца. Разведданные попали к королю Ху-

сейну и в Ирак. Правительство последнего отправило на помощь монарху генерала Р. Арифа с 20-й пехотной бригадой для борь-бы с возможными повстанцами и удержания власти [18, 173].  Однако военные, посланные в Амман, подняли бунт и повернули на Багдад. Утром 14 июля иракская монархия пала. Нарастав-шие внутри страны противоречия между на-ционалистами в лице военных (арабского «среднего класса» – эффенди [25]) и старой королевской властью выплеснулись на по-верхность по сценарию куда более кроваво-му, нежели египетский. Королевская семья была убита, на следующий день погиб и пре-мьер-министр Нури Саид. Как некогда в Каи-ре, власть в стране перешла к «свободным офицерам» восставших армейских частей, провозгласивших республику. По точному замечанию исследователя И. Х. Миняжетдинова, Москва, рассматривая антибританское национальное движение в Ираке как важнейший инструмент подрыва позиций Лондона в региональном масштабе, стремилась не только к его поддержке, но и в определенной степени контроля над ним. В 1940-е гг. усилия СССР, который довольно плотно контролировал процесс формирова-ния Иракской Коммунистической партии (ИКП), увенчались успехом. К 1950-м гг. она стала довольно влиятельной политической силой, сыграв важную роль в организации июльской революции 1958 г. Поэтому пред-ставители ИКП впервые в иракской истории получили посты в различных институтах власти. Советские спецслужбы развивала тайные отношения и с лидерами иракской национально-патриотической группировки (в частности, «группой Ахали»), которые не-редко занимали важные государственные посты (например, Абу Ат-Тимман и Камиль Аль-Чадарчи). Именно закулисный союз Мо-сквы с иракскими националистами (прежде всего, с Национально-демократической пар-тией), которые при поддержке СССР намере-вались ликвидировать английское влияние в Ираке, привел в конечном итоге к военно-революционному перевороту 1958 г., в ре-зультате которого изменилась внешнеполи-тическая ориентация Багдада [10]. Советский 
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Союз из разряда недружественных стран пе-решел в число важнейших внешнеполитиче-ских партнеров Ирака на международной арене.  Как известно, Иракская революция стала решающим стимулом для отправки амери-канских войск в Ливан (от 14 до 20 тыс. мор-ских пехотинцев) с целью демонстрации ре-шимости защищать своих партнеров перед внешними вызовами и угрозами. С другой стороны, Великобритания для поддержки режима короля Хусейна, которому также уг-рожали националистические силы, поэтапно перебросила в Иорданию воздушный десант в 6 тыс. человек. Столь скорая и скоордини-рованная реакция западных союзников стала возможной благодаря предварительной со-вместной наработке планов интервенции в эти две страны осенью 1957 г. в рамках аме-рикано-британской «сирийской рабочей группы» [26, c. 55–56]. Такие решительные действия Вашингтона и Лондона всерьез обеспокоили мировое сообщество, особенно арабский мир и социалистический лагерь.  Во время ближневосточного кризиса ле-та 1958 г. первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев считал вероятность западного вмешательства намного большей, нежели в ситуации вокруг Сирии осени 1957 г. Узнав об опечатке иракскими революционерами штаб-квартиры Багдадского пакта, в Кремле сразу прониклись симпатией к заговорщи-кам. Для недопущения иностранной интер-венции в революционный Ирак, Н. С. Хрущев отдал приказ об организации крупномас-штабных маневров Советской армии на гра-нице с Турцией и Ираном (Туркестанском и Закавказском военном округе с участием Черноморского флота); началась демонстра-тивная переброска армейских подразделе-ний из глубины страны. 17 июля о старте ма-невров официально сообщили советские СМИ. К учениям, продолжавшимся до 4 авгу-ста, было решено привлечь также и союзную по ОВД Народную Республику Болгарию. Бол-гарская армия тоже стала развертываться вблизи турецкой границы; в эту страну была отправлена советская авиация дальнего дей-ствия [3, 265–267].  В обращении к руководству США Н. С. Хрущев напомнил о всех имеющихся в 

СССР средствах поражения, в т. ч. баллисти-ческих ракетах с ядерными и термоядерны-ми зарядами. Это было сигналом Вашингтону о недопустимости вторжения в революцион-ный Ирак. Тем самым Москва разграничива-ла «сферы влияния» в регионе: Иордания с Ливаном по-прежнему признавались «клиен-тами» США и Великобритании, где они имели полную свободу действий, однако Ирак в этот список уже не попадал. Новому багдад-скому руководству предстояло самостоятель-но выбирать свою будущую внешнеполити-ческую ориентацию [17, 101–106].  Помимо официального заявления совет-ского правительства по поводу «Агрессии США и Великобритании на Ближнем и Сред-нем Востоке», 19 июля Москва предложила Д. Эйзенхауэру, Г. Макмиллану, Ш. де Голлю и Дж. Неру встретиться в Женеве на совещании по Ближнему Востоку для выработки мер с целью урегулирования ситуации. Как и ожи-дал Н. С. Хрущев, западные государства от-вергли такой формат взаимодействия. Ана-логичной была реакция Насера, который не хотел, чтобы за него решали другие. Москва расценивала высадку американцев и англи-чан в Бейруте и Аммане как подготовку уда-ра по Ираку и ОАР. Египетскому президенту еще во время его тайного экстренного визи-та в Москву из Югославии 17 июля в связи с ближневосточными событиями советский лидер заявил, что СССР не вмешается в собы-тия, но снова проведет маневры на болгаро-турецкой границе, Закавказье и в Средней Азии.  Входивший в состав делегации египет-ский маршал А. Х. Амер просил о скорейшем признании нового режима в Багдаде странами соцлагеря, что и было осуществлено 18 июля [21, 160–161]. Н. С. Хрущев явно пытался из-влечь выгоду для укрепления своих позиций. Кроме того, по дипломатическим и разведыва-тельным каналам американскому руководству было донесено, что Москва не потерпит ин-тервенции в Ирак; сообщалось, что в подоб-ном случае возникала угроза новой мировой войны. Однако реальные возможности вме-шаться у Советского Союза были крайне огра-ничены, и посему главные усилия по противо-действию военным мероприятиям США и Ве-ликобритании сосредоточились в основном 
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на пропагандистском изобличении «агрес-сивных действий» западных держав. Посол Великобритании в СССР Патрик Рейли предлагал задействовать Москву в урегулировании ситуации, но Д. Эйзенхауэр взамен Женевского совещания предложил провести встречу в Совете Безопасности ООН на уровне глав государств. Н. С. Хрущев пред-ложение сначала принял, но 5 августа отверг. Ведь республиканский Ирак был уже при-знан западными державами, и угроза интер-венции уменьшилась практически до нуля. Т. е. главная задача советской политики была выполнена: Ирак вышел из орбиты влияния Великобритании и пока что не собирался входить в сферу влияния США. Тем более та-кая встреча могла привлечь излишнее вни-мание к новому режиму, что было невыгодно в свете пребывания иностранных войск в Ам-мане и Бейруте. Вместо СБ ООН Москва пред-ложила созвать Генеральную Ассамблею, что было выгодно и Соединенным Штатам, же-лавшим искать выход из ситуации совместно с мировым сообществом. Кремль отправил на нее министра иностранных дел А. А. Громыко. Н. С. Хрущев действительно опасался внешне-го вмешательства и часто сравнивал события лета 1958 г. с Суэцким кризисом, считая побе-дой СССР недопущение чьего-либо нападения на Ирак или ОАР [22, 265–267].  В то же время Советский Союз поспешил наладить военные контакты с новым прави-тельством генерала Абдель Керим Касема. 26 июля состоялось экстренное заседание Президиума ЦК КПСС, обсудившее план воен-ной помощи Ираку в течение ближайших двух месяцев. Планировалось вооружить две иракские пехотные дивизии, отправив 50 БТР, 100 танков, запчасти, боекомплекты по 3–5 запасов и пр. Инициативу на пленуме ЦК КПСС одобрили, обратившись за помощью к Насеру для транспортировки через сирий-ский порт Латакию. Но среди иракского руко-водства существовали разногласия о целесо-образности приобретения оружия у СССР, что могло вызвать раздражение США. В итоге решили провернуть дело так, что поставки якобы осуществлял Египет из своих запасов [21, 166].  Однако А. Касем изъявлял желание и на-прямую обсуждать этот вопрос с Москвой, из-

за чего возникли разногласия с лидером ОАР (последний в начале августа не захотел пере-давать иракцам 60 танков). Иракский лидер встретился с советским послом и просил раз-вить со своей страной такие же связи, как с Египтом и Сирией. А для начала советовал Москве приобрести финики (ибо ничего дру-гого предложить не мог). Но Москву интере-совала не экономическая выгода. С порази-тельной быстротой президиум ЦК КПСС ут-вердил поставки оружия Багдаду [21, 167]. На основании постановления Совета Министров СССР № 1088 от 25 сентября 1958 г. в Ирак были направлены советские военные совет-ники и специалисты, а также стало поступать вооружение, за которое иракцы расплачива-лись валютой [15, 325–326].  Такой ход событий оказался неожидан-ным для Насера. Благодаря усилению собст-венных позиций, а также возникновению ес-тественного конкурента в лице нового ирак-ского руководства, он резко усилил панара-бистскую националистическую риторику, в том числе ее антикоммунистическую направ-ленность. За всплеском пропаганды последо-вали и конкретные политические акции, на-правленные против коммунистов внутри ОАР и советского влияния извне. Это, естест-венно, привело к охлаждению отношений с Москвой, выразившееся в довольно жесткой дипломатической и пропагандисткой поле-мике. Параллельно прекратилось ухудшение американо-египетских отношений [1, 155–156, 201].  После начала преследований коммуни-стов в сирийском районе ОАР советское по-сольство в Ираке (открывшееся 31 июля 1958 г.) заявило, что «центр национально-освободительного движения арабов пере-брался в Багдад» [27, 404]. На неофициаль-ном уровне в беседе с иракской делегацией 25 февраля 1959 г. первый заместитель пред-седателя Совета Министров СССР А. И. Ми-коян подчеркивал, что «мы не навязываем своего экономического сотрудничества и не преследуем каких-либо корыстных интере-сов в отношении Ирака. Мы не заримся на чужие богатства. Нефтью мы сами богаты. Мы не ищем прибылей или сфер приложения капиталов… Наше желание сводится к тому, чтобы искренне помочь вам» [6, 2–3].  
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Ближневосточная тематика находилась в фокусе внимания внеочередного XXI съезда (27 января – 5 февраля 1959 г.). В отличие от предыдущих съездов, на сей раз, кроме Ком-мунистической партии Сирии и Ливана (разделившейся накануне на две самостоя-тельные фракции), а также Компартии Из-раиля, были приглашены «братские» партии Ирака и Иордании. В докладах советских ру-ководителей и представителей зарубежных компартий получили одобрение ближнево-сточные события последних лет – отражение Египтом тройственной агрессии во время Суэцкого кризиса 1956 г., а Сирией – амери-кано-турецкого давления 1957 г.; Иракская революция 14 июля 1958 г., свергнувшая мо-нархию и установившая республиканский режим в стране и т. д. Они характеризовались как крупные победы национально-освобо-дительного движения над «американо-англо-французским империализмом» [4, 78–81,  339–341, 396, 399–402; 5, 29–33, 58–61,  292–294, 349–352, 426].  В связи с ухудшением отношений СССР с ОАР политика президента Насера («огульно охаивавшего идеи коммунизма» и обвиняв-шего арабских коммунистов в действиях по указке Москвы [6, 157]) поддавалась резкой критике. В противовес ему ставился курс но-вого правителя Ирака А. Касема, на которого Москва в то время, очевидно, решила сделать главную ставку в качестве возможной аль-тернативы египетскому лидеру на Ближнем Востоке [4, 79, 340–341; 5, 50–51, 59–60, 294].  Одновременно Москва налаживала кон-такты с новым иракским руководством: по-сле переворота 14 июля 1958 г. эта арабская страна была зачислена в ряд «братских» и «революционных» со всей вытекающей воен-но-технической и финансово-экономической помощью со стороны СССР [6, 1–4; 7, 67,  87–92; 8, 145]. Сотрудничество с новым ирак-ским режимом развивалось стремительно. Уже в феврале 1959 г. в Москву прибыла пра-вительственная делегация Иракской Респуб-лики во главе с министром экономики Ибра-гимом Куббой. Состоялись переговоры с А. И. Микояном по поводу предоставления Багдаду широкой технической и экономиче-ской помощи. Делегация запрашивала сове-

тов по многим пунктам, в частности, прове-дения земельной реформы, ускоренной инду-стриализации и решения социальных вопро-сов, другими словами – «подведения под ре-волюцию прочной социально-экономической базы». В свою очередь, Москва обещала «по-братски» и «от всей души» оказать иракцам всемерную помощь [6, 1–4].  В результате переговоров в марте 1959 г. было подписано важное соглашение об эко-номическом и техническом сотрудничестве между СССР и Ираком. В том же году по сек-ретной межправительственной договоренно-сти советские военные специалисты, отко-мандированные в Междуречье еще осенью 1958 г., продолжили свою работу в иракской армии [9]. Тогда же были заключены согла-шения об экономическом и техническом со-трудничестве, соглашение по военным во-просам, по культурному сотрудничеству, а также Соглашение об использовании атом-ной энергии в мирных целях [7, 87]. Так, под-писанное 5 мая 1959 г. соглашение о культур-ном сотрудничестве было ратифицировано Ираком 28 июня того же года, а Советским Союзом – 16 октября. 20 апреля 1960 г. сторо-ны подписали План мероприятий по куль-турному сотрудничеству [11, 145]. В Багдаде были явно довольны работой советских спе-циалистов (присылаемых в расчете на 2–3 года для обучения местного персонала), отмечая их большую пользу в сравнении с западными коллегами. Кроме того, в совет-ские вузы направлялись для подготовки иракские студенты (300 человек согласно договору о культурном сотрудничестве). Ара-бов привлекала дешевизна учебы в институ-тах и университетах Советского Союза с яко-бы более высоким качеством, нежели в Со-единенных Штатах [7, 88–92]. 22 ноября 1959 г. в Багдаде было подписано советско-иракское соглашение об оказании Ираку тех-нического содействия в строительстве и ре-конструкции объектов оборонной промыш-ленности [2, 145].  Кроме помощи официальным багдадским властям, СССР также оказывал содействие курдскому национальному меньшинству в Ираке. Вообще Москва стимулировала курд-ское национально-освободительное движение 
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еще с 1940-х гг [10]. Так, с конца 1940-х гг. советские спецслужбы тренировали отряды во главе с Мустафой Барзани для подрывной деятельности против прозападных режимов в Иране и Турции [15, 348–349; 19]. При со-действии Кремля в 1946 г. была создана Де-мократическая партия Курдистана. После прихода к власти в Ираке в июле 1958 г. гене-рала А. Касема страна была объявлена госу-дарством арабов и курдов. 7 октября 1958 г. М. Барзани прилетел в Ирак – его в багдад-ском аэродроме у трапа самолета встретил лично А. Касем. A 17 апреля 1959 г. 470 бар-занцев вернулись в Ирак на борту советского теплохода «Грузия» [13]. Всего же из Совет-ского Союза было отправлено 460 мужчин, 108 женщин и 225 детей (по другим дан-ным – сообщению телеграфного агентства ОАР «МАН», в Басру 16 апреля 1959 г. на со-ветском судне прибыло 855 вооруженных курдов. Кроме этого, в трюмах судна нахо-дился груз оружия и боеприпасов, предназна-ченных для Ирака [15, 350]). Вернувшись в Ирак, М. Барзани взял в свои руки реальное руководство Демократи-ческой партией Курдистана и стал одним из ключевых иракских политиков. Он вступил с ним в политический союз с А. Касемом и дол-гое время оказывал ему поддержку. Однако иракский премьер-министр не только отка-зывался предоставить курдам автономию, как того требовала программа ДПК, но со временем начал проводить все более шови-нистическую политику, что обернулось кам-панией арабизации в Курдистане. Дошло до того, что было запрещено официальное упот-ребление топонима «Курдистан» (вместо не-го следовало говорить «Северный Ирак»), и даже сорт «курдистанской» пшеницы прика-зом министра сельского хозяйства был пере-именован в «северную пшеницу» [14]. В нояб-ре 1960 г. М. Барзани под предлогом участия в «октябрьских» торжествах посетил Москву, где провел длительные переговоры с совет-ским руководством, касавшиеся, в первую очередь, возможностей и путей снабжения курдов оружием в случае их восстания про-тив режима. Эти переговоры стали причиной окончательного официального разрыва А. Касема с М. Барзани.  

Весной 1961 г. иракское правительство запретило газету «Хабат», журналы «Хетаб», «Жин» и «Данге курд» [13]. Летом 1961 г. ДПК сумела установить свою политическую монополию в Курдистане, а среди курдских племен началось сильное движение, направ-ленное против багдадского правительства. М. Барзани несколько раз предлагали начать вооруженное восстание (в том числе лидер молодежной организации ДПК Джалал Барза-ни), но он считал, что время для этого еще не пришло. Тем временем А. Касем сосредото-чил у границ Курдистана значительные си-лы, которые 11 сентября начали вторжение вглубь страны, сопровождавшееся воздуш-ными бомбардировками [12]. После массово-го обстрела Барзанского района началась Вторая курдо-иракская война. М. Барзани, под руководством которого в тот момент на-ходился отряд в 600 человек, провозгласил всеобщую добровольную мобилизацию во имя защиты Курдистана [13].  Официально Москва не вмешивалась во внутригосударственный конфликт, но, со-трудничая, в том числе и в военной области, с правительством А. Касема, была вынуждена не препятствовать силовым акциям против повстанцев. Курды населяли главным обра-зом труднодоступные горные районы на се-вере страны. Поэтому основным методом борьбы с ними было нанесение массирован-ных ударов с воздуха. Проводились они сила-ми иракских ВВС, укомплектованных самоле-тами советского производства [15, 350]. В целом же позиция Советского Союза в период рубежа 1950–1960-х гг. по отношению к курдской проблеме была неоднозначной, колеблясь в зависимости от отношений с Ира-ком. Курдская проблема для СССР тогда не являлась приоритетной. Ее разрешение Кремль видел не в качестве одной из внешне-политических задач, а исходя из своих военно-политических интересов в ближневосточном регионе в целом [9]. Очевидно, Москва попро-сту не хотела терять приобретенные после 1958 г. позиции в стране, и посему на многие нелицеприятные вещи закрывала глаза.  Из-за начавшихся репрессий «револю-ционного режима» против все более становив-шихся популярными коммунистов и курдов, 
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политика Багдада стала вызывать разочаро-вание у кремлевского руководства [21, 172–185]. Н. С. Хрущев позже жаловался, что он посылал А. Касему оружие «безо всякого до-говора», надеясь, что «революция будет раз-виваться по прогрессивному пути», а тот ока-зался человеком с «диктаторскими замашка-ми» [21, 180]. А ведь известное время, на ру-беже 1950-х – 1960-х гг., в планах кремлев-ского руководства А. Касем был вероятной альтернативой Насеру в качестве как внеш-неполитической опоры Москвы в регионе, так и лидера арабского мира [16, 77–78]. В беседах с советскими дипломатами сами иракские представители заявляли, что гене-рал в погоне за властью и славой начал гоне-ния на своих бывших соратников, узурпиро-вал правление, что привело к ухудшению экономической ситуации в стране. Но на офи-циальном уровне советские эксперты по-прежнему считали целесообразным не обост-рять отношений с премьер-министром, а «спокойно и дружески» обсуждать с ним су-ществующие проблемы [21, 181].  Исходя из этой установки, на открыв-шуюся 10 апреля 1960 г. советскую промыш-ленную выставку в Багдаде отправили глав-ного кремлевского переговорщика, опытного дипломата А. И. Микояна с целью «образу-мить» иракского премьер-министра. Несмот-ря на порой весьма горячие дебаты, вспыхи-вавшие между советским представителем и А. Касемом, добиться взаимопонимания не удалось. Иракский диктатор с ходу отбрасы-вал советские обвинения в плохом обраще-нии с коммунистами, парируя, что это внут-реннее дело Ирака. Репрессии против ком-партии продолжались, равно как и конфрон-тация с Насером. Сгладить конфликт не помог-ло даже информирование багдадского лидера о готовящихся против него покушениях со стороны оппозиционных сил при поддержке западных спецслужб [21, 181–184]. В силу этого на XXII съезде (17–31 октяб-ря 1961 г.) риторика относительно иракского диктатора претерпела существенные изме-нения – основной упор делался на критику его политики; она оценивалась уже как реак-ционная, антидемократическая и антикомму-нистическая. В то же время, хотя и давалась 

умеренно-положительная оценка произо-шедшему накануне распаду ОАР, филиппики против Насера практически сошли на нет [23, 38, 47; 24, 81–86, 110, 132–135, 265–267,  365–366]. По-видимому, учитывая неудачу создания союза с Ираком, советское руково-дство пыталось восстановить прежние отно-шения с Египтом.  Таким образом, в течении 1958–1961 гг. советско-иракские отношения пережили оп-ределенную эволюцию. Сразу после сверже-ния прозападной Хашимитской монархии в июле 1958 г. СССР признал новую республи-канскую власть, в сжатые сроки предоставив ей дипломатическую, военную и финансово-техническую помощь. Столь быстрые и реши-тельные шаги хрущевского руководства объ-ясняются его желанием скорейшего развала Багдадского пакта, а также наработанным опытом наведения мостов с националистиче-скими режимами Египта и Сирии. Но вскоре, с усилением репрессивной политики прави-тельства А. Касема против иракских коммуни-стов и курдов, в Москве начинали звучать все более критические выпады в адрес Багдада. 
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IRAQ IN THE MIDDLE EAST POLICY OF THE USSR 
(1958–1961)  

After the completion of the Suez crisis, the Soviet Union tried to consolidate its influence in the Middle 
East. During the July revolution in Iraq and the Middle East crisis of 1958, USSR supported Arab nationalists 
as opposed to politics the United States, United Kingdom and Turkey. Along with the «crisis diplomacy», the 
Khrushchev leadership actively developed bilateral contacts with the new government in Republican Iraq. In 
spite of the rapid and decisive support of the diplomatic, military, financial, technical and other lines pro-
vided to Baghdad by Moscow, relations between the countries deteriorated soon, was reflected at estimates 
of the XXII Congress of the CPSU in October, 1961.  

Key  words:  Middle East, Soviet Union, Iraqi Revolution.  
КИРИЛО  КАШТАНОВ   м .  Х а р к і в   

ІРАК У БЛИЗЬКОСХІДНІЙ ПОЛІТИЦІ СРСР 
(1958–1961 рр.)  

Після завершення Суецької кризи Радянський Союз намагався закріпити свій вплив на Близько-
му Сході. Під час липневої революції в Іраку та близькосхідної кризи 1958 р. СРСР підтримав арабсь-
ких націоналістів на противагу політиці США, Великої Британії і Туреччини. Паралельно із 
«кризовою дипломатією» хрущовське керівництво активно розвивало двосторонні контакти із 
новою владою у республіканському Іраку. Незважаючи на швидку й рішучу підтримку по диплома-
тичній, військовій, фінансово-технічній та інших лініях, що надала Багдаду Москва, незабаром від-
носини між країнами погіршилися, що знайшло своє відображення в оцінках XXII з’їзду КПРС у жов-
тні 1961 р.  

Ключові  слова :  Близький Схід, Радянський Союз, Іракська революція. Стаття надійшла до редколегії 10.06.2018. 
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Das deutsche Recht wurde unter anderem auf dem römischen Recht gebaut. Die weiteren wichtigen Bereiche der Geschichte des Rechtes sind das Recht des Griechenlands, die jüdische Rechtstradition der Bibel und das islamische Recht. Die Talionsformel ist in der biblischen Form eines der bekanntesten Zitate aus dem al-ten Testament. Allerdings ist dieser Rechtssatz inhaltlich bereits in früheren altorientalischen Quellen zu finden, so im Codex Eschunna aus Mesopotamien. In der Tora ist er Teil des Zitates " 
so sollst du geben Leben für Leben, Auge für Auge, 
Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brand-
mal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für 
Strieme " [5, 24]. Auch im Codex Hammurabi ist dieser Rechts-satz zu finden. Der Codex Hammurabi (Codex Hammurapi) ist eines der ausführlichsten erhal-tenen Rechtssysteme der frühen Antike. Babylon trat im 18. vorchristlichen Jahrhundert das kul-turelle Erbe des zerfallenen Reichs Sumer an und übernahm Keilschrift und die akkadische Sprache von diesem. Durch geschickte Politik und erfol-greiche Feldzüge machte Hammurapi 150 Jahre später den Stadtstaat Babylon zu einem Großreich. Die Reformierung des babylonischen Rechtssystems mit dem Codex Hammurapi ist aus juristischer Sicht die nachhaltigste Leistung seiner Regierung. Der Codex wurde auf einer Dio-ritstele veröffentlicht, die in der Hauptstadt Baby-lon öffentlich und für jedermann sichtbar auf-gestellt wurde. Zusätzlich wurden in entfernteren Regionen des Großreichs Tontafeln mit den Ge-setzestexten aufgehängt, um die Gesetze dem ge-samten Volk zugänglich zu machen. Somit kann Babylon als antiker Rechtsstaat bezeichnet wer-den. 

Auf die Geschichte und Entwicklung des deutschen Rechtes musste auch die Französische Verfassung sowie der spätere Code Napoleon einen wichtigen Einfluss machen. Es gibt eine Meinung, dass die Französische Verfassung ein Meilenstein juristischer und politischer Geschichte ist, der bis heute eine der Säulen der deutschen Rechtsprechung bleibt. In der deutschen Rechtsgeschichte unterscheidet man verschiedene zeitliche Bereiche von den frühen Zeiten germanischen und römischen Rechts über das Mittelalter und die frühe Neuzeit bis hin zur Neuzeit. Dies stellt zunächst eine äußerst grobe chrologische Klassifizierung dar, die bei näherer Betrachtung um regionale Aspekte ergänzt wer-den sollte. So findet man allein im Bereich Deutschlands und seiner unmittelbaren Nachbar-länder eine Vielzahl teilweise aufeinander auf-bauender, teilweise voneinander unabhängiger Rechtssysteme und Schulen, als da wären der Sachsenspiegel, der Landfriede von Kaiser Frie-drich I. (besser bekannt unter seinem volkstüm-lichen Namen Barbarossa), das Mittelalterliches Stadtrecht beispielsweise in Städten wie Köln oder Frankfurt am Mayn. Eine rechtshistorische Bedeutung hat auch die Bayerische und Badische Landesordnung und das preußische allgemeine Landesrecht, ferner die Reichspolizeiordnung von 1577 und die Peinliche Gerichtsordnung Kai-ser Karls des Fünften (Constitutio Criminalis Carolina) von 1532.  Juristen wie der Strafrechtsexperte haben die Geschichte des Rechtes maßgebend mit-geprägt und haben ihre Spuren auch in der heutigen Rechtsprechung und Lehre hintergelas-sen. Unter den anderen werden die vorgelegten und die weitergehenden Studien auf Grund der 
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folgenden wissenschaftlichen Werke basiert: Max Kaser und Rolf Knütel „Römisches Privatrecht”. Das römische Privatrecht ist eine wesentliche Quelle des modernen Zivilrechts in Deutschland und in den meisten europäischen Staaten. Seine Kenntnisse sind daher nicht nur von rechtshis-torischem Interesse, sondern tragen auch zum Verständnis zahlreicher Rechtsinstitute des gel-tenden Rechts bei. Das bedeutende Werk gibt einen fundierten Einblick in das römische Priva-trecht. Sein Aufbau orientiert sich an der Sys-tematik des römischen Rechts. Das Werk behandelt neben den allgemeinen Grundlagen und Grundbegriffen des römischen Rechts einschließlich der allgemeinen rechts-geschäftlichen Regelungen das Personenrecht, das Sachenrecht, das Obligationenrecht, das Familien-recht und das Erbrecht. Auch werden zahlreiche Parallelen zum aktuellen Recht in Deutschland und der Schweiz gezogen. Damit werden die Dar-stellung der wesentlichen Rechtsfiguren des römischen Privatrechts, vergleichende Hinweise zu Rechtsinstituten des geltenden Rechts, zahlrei-che lateinisch-deutsche Texte, römisch-rechtlicher Rechtsquellen, Hinweise auf die Fortentwicklung von Rechtsinstituten bis in die aktuelle Zeit be-sonders anschaulich und verständlich [2]. Im Werk von Wolfgang Kunkel und Martin Schermaier “Römische Rechtsgeschichte” werden die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Um-stände dargestellt, unter denen sich das römische Recht von der Frühzeit über die Epoche des Römischen Großreiches bis zur Spätantike ausge-bildet und weiterentwickelt hat. Verfolgt wird zudem die Tradition des römischen Rechts über den byzantinischen Klassizismus, die mittelalter-liche Rechtswissenschaft, die Rezeptionszeit bis hin zu den modernen Kodifikationen. Kunkels Grundriss besticht durch die charakteristisch an-tiquierte, darin jedoch überaus eingängige Sprache seines Autors, zugleich durch die Gedrängtheit der Darstellung zu einem Millenium römischer Rechtskultur – ohne dass die Aufberei-tung des Stoffes wissenschaftliche Tiefe vermissen ließe. Das Werk folgt einer suggestivstarken Glied-erung in Früh-, Hoch- und Spätzeit und setzt somit den Akzent nicht auf Herrschaftsformen (König, Senat, Kaiser), sondern auf dem Wandel von Rechtsschichten und Institutionen. Jeweils nach knappen wirtschafts- und sozialgeschichtlichen 

Einleitungen wird anschaulich das Zwölftafelrecht vor dem Spiegel des Verfassungswandels der Re-publik erläutert, die Dynamik neuer Rechtsschich-ten in der Abfolge von Autoritäten (Gerichtsbarkeit, Jurisprudenz, Kaiser) erkannt und der vulgarrechtliche Abfall bis zur Revitalis-ierung in Justinians Gesetzgebung verfolgt beigegeben ist ferner ein konziser Ausblick auf die Resonanz des römischen Rechts in den folgenden 1500 Jahren. Ein besonderes Verdienst Kunkels liegt schließlich in dem "narrativ" gestal-teten Literaturverzeichnis, das zu sämtlichen Bereichen der Wissenschaft vom römischen Recht je nach Interesse eine Auswahl weiterführender Titel bereithält [6]. Die eigene Forschung und Analyse der wichti-gen Perioden in der Geschichte des deutschen Rechtes wäre nicht voll ohne bekannt zu machen mit unten gehenden Werken der berühmten Wis-senschaftler im Bereich des Rechtes und der Geschichte: Ulrich Eisenhardt “ Deutsche Rechts-geschichte“. Der Band gibt einen Überblick über die wichtigsten Perioden der Deutschen Rechts-geschichte. Dabei zeichnet er den Zeitraum von Beginn des Mittelalters bis zur deutschen Wied-ervereinigung im Jahr 1990 nach. Es wird hier auch Entwicklung des Verhältnisses Staat – Kirche, Geschichte des Zivil- und Verfassungs-rechts behandelt, auch die Rechtsentwicklung in der DDR erörtert. Der Autor vollzielt die Ver-lagerung der rechtshistorischen Schwerpunkte der neueren rechtshistorischen Forschung. De-shalb hat er auch bereits die jüngere Vergangen-heit bis zur Herstellung der deutschen Einheit dargestellt. Die Behandlung des 19. und 20. Jahr-hunderts nimmt inzwischen so viel Raum ein wie die übrige Geschichte seit dem Mittelalter. Es be-handelt alle Epochen der Deutschen Vergangen-heit umfassend und mit guter rechtshistorischer Analyse. Die Parallele von Staat und Kirche wird deutlich herausgearbeitet [1]. Einer der wichtigsten Experten des deutschen Strafrechts seiner Zeit und bis heute gilt Eberhard Schmidt. Seine Werken "Der Arzt im Strafrecht", "Einführung in die Geschichte der deutschen Stra-frechtspflege" und "Lehrkommentar zur Strafpro-zessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz" werden noch heute gelesen. Mit seinen wissen-schaftlichen Arbeiten reagierte Schmidt auf die sozialen und politischen Verhältnisse seiner Zeit, 
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was sie nicht nur für Juristen, sondern auch für Historiker nach wie vor interessant macht. Die Biographie Eberhard Schmidts erstreckt sich über die Epochen des Kaiserreichs, der Weimarer Re-publik, des Nationalsozialismus und den Anfänge unseres heutigen Rechtsstaats auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland. Somit kannte er vier verschiedene politische Systeme aus eingener An-schauung und musste sich mit ihnen auseinander-setzen, was er auf intelligente Weise tat und dabei leidenschaftlich für den Rechtsstaat eintrat. Schmidt hat sich nicht auf die Details juristischer Fälle beschränkt, sondern immer das ganze im Blick gehabt, denn er sah sich selbst und den Juris-ten im allgemeinen durch seine Rolle und sein Wissen in einer besonderen Verantwortung dem Rechtsstaat und dem Volke gegenüber [3]. Die Entwicklungsgeschichte des Privatrechts und der Privatrechtswissenschaft ist intensiv im Werk von Michael Stolleis “Geschichte des öf-fentlichen Rechts in Deutschland” erforscht und dokumentiert worden. Das gleiche gilt für die deutsche Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Für das Strafrecht und die Staatsrechtswissenschaft liegt wenigstens eine größere zusammenfassende Darstellung vor. Die Geschichte des öffentlichen Rechts als Wissenschaftsgeschichte ist dagegen ein Waisenkind der Rechtshistorie geblieben. Mi-chael Stolleis legt hier nun erstmals eine einge-hende Darstellung vor. Der Autor zeichnet die ver-schlungenen Wege nach, auf denen die Lehre des Staats- und Verwaltungsrechts den Staat der 

frühen Neuzeit bei seiner Entwicklung begleitete und formen half. Er fragt nach der Bedeutung des römischen Rechts für den Staat der frühen Neuzeit, nach der Geschichte der Unterweisung in Politik und nach der Entwicklung der Lehre 
vom guten Regiment. Die wichtigsten Juristen und ihre Werke zum öffentlichen Recht werden in eingehenden Analysen vorgestellt. Michael Stolleis untersucht dabei auch, wann und an welchen Uni-versitäten die ersten Versuche unternommen wurden, ein eigenständiges öffentliches Recht zu entwickeln und zu lehren. Der erste Band des Werkes reicht vom 16. Jahrhundert bis zum Ende des Alten Reichs (1806). Verfassungs-, Verwal-tungs- und Universitätsgeschichte werden hier mit der Geschichte von Staat, Gesellschaft und Kirche, aber auch mit der literatur- und Gele-hrtengeschichte des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation verwoben. So ist ein einzigar-tiges Panorama der Zeit der Glaubenskämpfe, von Barock und Aufklärung entstanden [4]. 
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Римской империи и Германии.  
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Внаслідок Лютневої революції 1917 р. російська армія опинилася в епіцентрі полі-тичних процесів, що негативно позначилося на її боєздатності. Спроба Тимчасового уряду відновити військову дисципліну закінчилася невдачею. У таких умовах Румунський фронт зустрів звістку про Жовтневу революцію.  Після 26 жовтня 1917 р. ВРК Петроград-ської ради відправив на фронт повідомлення, в якому коротко було викладено основну суть декретів про мир і землю, а також полі-тичну програму радянського уряду. У резуль-таті, враховуючи його намір укласти сепарат-ний мир з Четверним союзом, перед Румуні-єю постала загроза залишитися наодинці з ворожими арміями. Крім того, члени Антанти у своїх зовнішньополітичних планах, роблячи ставку на боєздатну румунську армію, втягу-вали її в конфлікт, який розгорявся між біль-шовиками та їх противниками. Через ці об-ставини Румунія змушена була шукати шля-хи виходу зі становища, що склалося, виходя-чи зі своїх національних інтересів. Наслідки цих подій до цього часу мають вплив на су-часні румуно-українські, румуно-російські і румуно-молдавські відносини. Різні аспекти виходу навесні 1918 р. Ру-мунії з війни розглянуто у працях вітчизня-них та зарубіжних вчених [1; 7; 12]. Проте більша частина дослідників зосереджувала 

свою увагу перш за все на зовнішньополітич-них маневрах румунської сторони між Антан-тою і Четверним союзом, бессарабському пи-танні і румуно-радянському конфлікті. У той же час політику держав Антанти, спрямовану на збереження організованого воєнного опо-ру силам Четверного союзу, зовсім не розгля-нуто. Деякі аспекти цього питання викладено у працях вітчизняних дослідників присвяче-них розгляду місця України в міжнародних відносинах 1917 – 1918 рр., початкового ета-пу громадянської війни [11; 19]. Проте, через специфіку робіт, авторам не вдалося висвіт-лити в повному обсязі питання збереження Східного фронту в політиці країн Антанти.  Отже, розгляд політики держав Антанти щодо Румунського фронту в період з листо-пада 1917 р. по березень 1918 р. дозволяє ви-світлити маловідомі факти їх східноєвропей-ської політики й істотно доповнити картину розуміння умов, за яких відбувся вихід Руму-нії з Першої світової війни. Відсутність науко-вих праць, які були б повністю присвячені цьому питанню, викликала потребу у прове-денні цього дослідження. Для досягнення цього необхідно виріши-ти такі завдання: по-перше, привести аналіз основних напрямків політики держав Антан-ти щодо Румунського фронту в післяжовтне-вий період; по-друге, визначити роль і участь 
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них переговорів Радянської Росії з країнами Четверного союзу. На основі джерел та літератури 
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країн Антанти в політичному конфлікті між основними протиборчими сторонами на  Румунському фронті та в найближчому тилу; по-третє, на основі проведеного аналізу ви-значити суть політики держав Антанти щодо Румунського фронту в період з листопада  1917 р. по березень 1918 р. Звістка про початок сепаратних мирних перемовин РНК РРФСР з країнами Четверно-го союзу країни Антанти зустріли без велико-го ентузіазму [15, 233]. Однак англійський посол Д. Б’юкенен, у Петрограді, радив своє-му уряду не перешкоджати початку перемо-вин [5, 366]. Він побоювався, що насильниць-ке утримання Росії у війні змусить її змінити вектор зовнішньої політики в бік Німеччини. Зрештою, це не завадило Англії за лаштунка-ми підтримувати антирадянські рухи, споді-ваючись відновити в Росії демократичний уряд. Напередодні цих подій 8 листопада 1917 р. румунський посол у Лондоні запропонував британському уряду участь румунської армії в боротьбі з Радами [14, 26; 12, 17]. Цього ж дня на засіданні англійського кабінету мініс-трів пролунала пропозиція визнати отамана О. М. Каледіна і підштовхнути Румунію до співпраці з ним. Але в той же час була й інша точка зору. Її прихильники пропонували не поспішати розривати відносини з Радянсь-ким урядом. На нараді союзних представників, що від-булася в середині листопада 1917 р., одним з питань було вироблення спільної позиції со-юзників щодо Радянської влади, а також їхнє ставлення до можливого виходу Росії з війни. Англійська концепція Б’юкенена-Бальфура передбачала дати радянському уряду фор-мальне звільнення від зобов’язань продовжу-вати війну[20, 462; 5, 389 – 391]. Однак ні фра-нцузи, ні італійці і чути не хотіли про це, вва-жаючи за краще дочекатися моменту, коли в Росії з’явиться новий, поблажливіший уряд. У той же час американська позиція передбачала пошук діалогу з новим радянським урядом [20, 465]. Однак вони залишилися в меншості і, зрештою, взяла гору позиція Італії та Франції. 21 листопада 1917 р. англійський війсь-ковий кабінет прийняв рішення «підтримати будь-яку розумну організацію в Росії, яка ак-

тивно протидіє руху максималістів» [20, 473]. Лондон ставив завдання створити блок сил, орієнтованих на Захід і здатних запобігти пі-дписанню Росією сепаратного миру. Стено-грама засідання військового кабінету від 21 листопада 1917 р. свідчить про його плани сприяти формуванню так званого «півден-ного блоку», що включав би Кавказ, козацькі землі і Україну [20, 473]. Це, на думку членів англійського військового кабінету, могло б створити стабільний уряд. Вочевидь, одним із завдань такого блоку було збереження хо-ча б частини Східного фронту.  Проантантівська орієнтація значної час-тини Центральної Ради дозволяла сподівати-ся союзникам на реалізацію своїх планів. В середині листопада 1917 р. французький ге-нерал Жорж Табуї відвідав генерального сек-ретаря закордонних справ УНР О. Шульгіна, якому, зокрема, заявив, що оскільки союзни-ки досить прихильно ставляться до України, вони пропонують свою допомогу у форму-ванні армії у разі, якщо б Україна вирішила чинити опір німцям. Допомога могла бути надана або грошима, або майном [11, 6 – 7]. Після початку мирних перемовин у Брест-Литовську ці пропозиції стали наполегливі-шими і конкретнішими [19, 23]. Однак українське керівництво розуміло, що для формування армії потрібен час, а мир, який радянська Росія укладе без участі Украї-ни, може закріпити її як єдиний правоздат-ний уряд колишньої Російської імперії. Таким чином, 8 – 9 грудня 1917 р. Мала Рада поста-новила взяти участь у мирних перемовинах з країнами Четверного союзу. На початку грудня 1917 р. командування Румунського фронту опинилося в непросто-му становищі. З одного боку, утворений есе-рами і меншовиками та підтриманий коман-дуванням ВРК утримував ситуацію на фронті, але з іншого боку, стало очевидно, що на практиці цей політичний орган нікого не представляв. Фактично члени ВРК були бун-тівниками щодо центральної влади. Другою проблемою було зростання популярності бі-льшовиків у військах фронту. Тому російсь-ким командуванням було прийнято рішен-ня – визнати над Румунським фронтом владу Української Центральної Ради [17, 27]. Однак 
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це не робило Д. Г. Щербачова і штаб Румунсь-кого фронту, який він очолював, прихильника-ми української державності [17, 27]. Крім того, будучи прихильником Білого руху і перебува-ючи в контакті з її керівником М. В. Алек-сєєвим, Поголовкрум Д. Г. Щербачов вів власну політичну гру в інтересах білих. 2 грудня 1917 р. ВРК Румунського фронту ухвалив реорганізувати всі фронтові коміте-ти [9, 7]. Замість комісарів Тимчасового уря-ду вводився інститут так званих національ-них і обласних комісарів відповідно до тих національних та обласних частин, які форму-валися на фронті [9, 8]. На початку йшлося тільки про виділення окремих українських, мусульманських, молдавських і польських частин [10, 34]. Водночас етнічний підхід до-зволяв командуванню зберегти певну полі-тичну гнучкість навіть після переходу під українську юрисдикцію. У таких умовах місцеві більшовики вирі-шили діяти рішуче. Цього ж дня збори деле-гатів від більшовиків Ясського і Сокольсько-го гарнізонів, представників 4-ї та 9-ї російсь-ких армій, виконкому Бессарабського заліз-ничного району тощо ухвалили рішення про встановлення радянської влади на Румунсь-кому фронті [3, 284 – 285].  У ніч на 3 грудня 1917 р. есеро-меншовицький ревком разом з комісаром Румунського фронту бароном Тізенгаузеном було заарештовано прихильниками більшо-виків [9, 5 зв.]. Більшовицький ВРК оголосив себе вищою політичною владою на фронті [3, 284 – 285]. Водночас РНК РРФСР після отри-мання відмови щодо свого ультиматуму про визнання Румчеродом радянської влади 3 грудня оголосила про розпуск поточного складу Центрального виконавчого комітету Румчероду [9, 5 зв.]. Це повинно було відчутно підірвати позиції політичних супротивників більшовиків. Така ситуація, зрозуміло, не вла-штовувала як румунську політичну еліту, так і представників Антанти. У таких умовах коман-дуванню фронту довелося діяти рішуче. Генералу Д. Г. Щербачову вдалося стягну-ти достатню кількість вірних сил у м. Ясси. Цим силам, за підтримки румунських військ, у ніч з 3 на 4 грудня 1917 р. вдалося заареш-тувати більшовицький ВРК і роззброїти його 

прибічників [9, 6]. Було оголошено, що згідно з рішенням уряду УНР від 3 грудня 1917 р. Пів-денно-Західний і Румунський фронти відтепер об’єднуються в один Український фронт під загальним командуванням Д. Г. Щербачова [9, 11]. Цим же наказом установлювалося, що від-тепер вся політична влада на фронті перехо-дить до Національних комісарів [9, 11; 17, 35]. Однак, зважаючи на єдність фронту всієї Росії і «необхідність однаковості умов перемир’я на всьому фронті», Генеральний секретар С. Пет-люра заявив, що не буде розривати контакту зі Ставкою Верхголовкома [9, 11 зв.]. Щоб провести додаткову фільтрацію військ від небажаних елементів, 5 грудня 1917 р. Поголовкрум наказав розпочати фор-мування, крім намічених національних, час-тин з сибіряків, вірмен, грузинів, литовців, латишів та інших національностей, «які зая-вили про своє бажання утворити особливі частини» [9, 18; 17, 45]. До того ж про хід пе-реформування командування фронту вимага-ло щотижневого звіту [18, 24]. Начальником свого штабу генерал Щер-бачов, всупереч пропозиції С. Петлюри приз-начити на цю посаду проукраїнськи налашто-ваного офіцера, призначив генерала О. Геруа, який, по суті, був зв’язковим між командуван-ням фронту і керівником білих М. В. Алек-сєєвим [6, 21]. Питання про те, як керівницт-во білих впливало на прийняття рішення ко-мандуванням Румунського фронту, залиша-ється відкритим. У будь-якому разі, утворен-ня відокремленого фронту було вигідно Біло-му руху – це позбавляло їхніх супротивників-більшовиків значних людських і матеріаль-них ресурсів для придушення повстання, що розпочалося на Дону. У відповідь на утворення Українського фронту народний комісар закордонних справ РРФСР Л. Д. Троцький звинуватив українсь-кий уряд у сепаратизмі. Радянське керівницт-во доручило Головкому М. В. Криленку роз-почати підготовку для виступу червоних за-гонів проти білокозаків О. М. Каледіна. Тому Л. Д. Троцький доручив «запитати в Українсь-кої Ради, чи вважає вона себе зобов’язаною сприяти в боротьбі з Каледіним, або ж розг-лядає просування радянських ешелонів як порушення своїх територіальних прав?» 
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[Цит. за: 13, 11 – 120]. Остаточний розрив з Центральною Радою був невигідний більшо-викам. Однак С. Петлюра наказав відмовити в пропуску радянських військ, вирішивши йти шляхом подальшого зближення з Донським урядом [13, 123; 19, 23]. Таким чином, вже на початку грудня 1917 р. політична влада на фронті повністю перейшла до рук командування і національ-но-територіальних комісарів. Це дозволяло сподіватися на успішне виконання намічено-го плану дій щодо реорганізації військ фрон-ту за національною ознакою [9, 21]. Разом з тим було намічене «одночасне проведення українізації та націоналізації, намагаючись зливати такі частини, які після свого з’єднан-ня дадуть переважання української чи іншої національності» [9, 22]. Загалом командуван-ня ставило завдання армійським штабам ви-робити і подати план передбачуваного злит-тя піхотних дивізій на розгляд Поголовкрума не пізніше 22 грудня 1917 р. [8, 23 – 24]. Цей план був, безперечно, вигідний краї-нам Антанти. У разі його успішного прове-дення, враховуючи небажання румунів пе-рейти до сепаратної угоди з Четверним сою-зом і все ще сильної за своєю боєздатністю румунської армії, можна було сподіватися на збереження частини Східного фронту, навіть з огляду на бажання уряду УНР укласти мир з німцями. У випадку провалу цих намірів, час-тину військ можна було використати для до-помоги Донському уряду. Однак на практиці виконанню цих планів заважав ряд обставин. Саме тоді пробільшо-вицьки налаштовані військові комітети роз-почали виконувати основні «положення про демократизацію» [18, 23: 4, 321]. Вже до сере-дини грудня 1917 р. були замінені команду-вачі 11, 16, 23, 24 і 33-го корпусів та обрані командувачі 4, 6 і 9-ї армій [18, 33; 9, 3 – 3 зв.]. Виборне керівництво, як правило, мало про-радянську орієнтацію, і будь-які розпоря-дження штабу фронту щодо переформування і націоналізації виконувати відмовлялося [18, 38]. Усі спроби командування апелювати до війська через розпорядження С. Петлюри, які забороняли проводити демократизацію, а також використовувати підтримку українсь-ких комітетів, провалилися [16, 40]. У 24-му 

армійському корпусі справа дійшла до ареш-ту всіх членів українського комітету, які про-тестували проти переобрання командувача корпусом [16, 54]. Ситуація ускладнювалася й тим, що 10 грудня 1917 р. делегати від більшовиків отримали більшість на II фронтовому і облас-ному з’їзді Рад в Одесі [14, 29]. Таким чином, вищий політичний орган фронту опинився повністю під їхнім контролем, що дозволяло проводити потрібні їм рішення. Вже 17 груд-ня 1917 р. більшовикам вдалося провести резолюцію про створення комісії для підгото-вки планів демобілізації і виведення військ з Румунії [14, 29]. Зрозуміло, що після того, як ці новини потрапили у війська, ні про яку ре-алізацію грандіозних планів щодо україніза-ції та націоналізації військ фронту не могло бути й мови.  З розширенням впливу більшовиків в ар-міях Українського фронту їхня влада почала поширюватися і на всю територію Бессарабії, замінюючи есеро-меншовицькі Ради. Однак тут вона вступила в конкуренцію з іншою регі-ональною силою – Сфатул Церій [14, 30]. З огляду на прорумунську орієнтацію значної частини Ради краю (і румунський інтерес до Бессарабії), залучення румунської влади в по-літичне протистояння краю було неминуче. Початком збройного конфлікту стали по-дії в с. Леова, куди на запрошення місцевих членів Сфатул Церій прибув невеликий ру-мунський загін, нібито з метою охорони про-довольчих складів і наведення порядку [14, 30]. Місцева більшовицька Рада такі дії розці-нувала як вторгнення, і було вирішено дати збройну відсіч. Після захоплення румунськи-ми військами с. Леова члени Ради, а також їхні прихильники були схоплені і розстріляні. У відповідь на події в с. Леова, а також на арешт Скольського ревкому місцеві більшо-вики з 13 грудня 1917 р. заблокували прове-зення всіх продовольчих вантажів з Бессара-бії до Румунії. Фактично це вже означало по-чаток радянсько-румунського конфлікту. Водночас, румунський уряд дав офіційну відповідь і запевнив радянського посла у сво-єму прагненні до мирних відносин, а події в с. Леова назвав непорозумінням [4, 61 – 62]. Підтримка Румунією створення Українського 
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фронту, участь румунських військ у роззбро-єнні збільшовичених частин дозволили ра-дянському керівництву засумніватися в їхніх цілях. З огляду на нещодавній інцидент з роз-зброєнням корпусів 4-ї російської армії, Верх-головком М. В. Криленко 23-го грудня 1917 р. наказав російським військам відходити з те-риторії Румунії в Бессарабію [14, 31]. Виконко-ми Кишинівського і Бессарабського губернсь-ких рад створили Революційний штаб радян-ських загальнореспубліканських військ Бесса-рабського району, який очолив Є. М. Венедик-тов [14, 32]. Це означало, що влада в краї пере-ходила повністю до рук більшовиків. Зрозуміло, що такий стан речей не влаш-товував румунську владу і спонукав її до не-гайного укладення сепаратного миру з краї-нами Четверного союзу без будь-якої можли-вості отримати для себе вигідніші умови. Не-гайне укладення миру Румунією було неви-гідно і країнам Антанти, а зміцнення радян-ської влади в Бессарабії ставило хрест на мо-жливій організації будь-якої антибільшови-цької коаліції. Таким чином, інтереси Румунії, Антанти, Сфатул Церій, УНР і білого команду-вання збіглися. Зважаючи на останні події, Д. Г. Щерба-чову стало зрозуміло, що ні про яку значну українізацію та націоналізацію не може бути й мови, і єдиним можливим завданням для штабу фронту стало утримати якомога біль-шу кількість військ від виконання наказу М. В. Криленка [8, 13 – 14]. Крім політичного підґрунтя, тут був і гуманітарний аспект. Вій-ська, що стихійно відходили і мали на руках зброю, які фактично не підпорядковувалися своїм виборним командирам, могли просто спустошити місцевість, по якій проходили [18, 65]. Водночас, щоб отримати від своїх політичних опонентів будь-яку можливість відвести війська з фронту, командування ого-лосило, що з 1 січня 1918 р. розпочнеться зві-льнення всіх призовників з передбачуваним закінченням демобілізації 15 березня 1918 р [8, 24].  Незважаючи на початок демобілізації, наказ про формування національних частин скасовано не було. У стадії формування все ще перебували два українські, два польські, один молдавський і один мусульманський 

корпуси [6, 24]. Крім цього, було розпочато формування окремого великоросійського до-бровольчого корпусу, одну з бригад якого очолив полковник Д. Г. Дроздовський, який безпосередньо був одним із родоначальників білогвардійського руху на фронті. Союзники всіляко надавали допомогу у формуванні ко-рпусу, зокрема і фінансову [18, 75]. Оскільки збереження частини Східного фронту було неможливо, країни Антанти зосередились на допомозі антибільшовицьким силам. Тим часом конфлікт у Бессарабії мав свій подальший розвиток. Вже 28 грудня 1917 р. румунські війська, за підтримки українських загонів, захопили м. Унгени. Місцеві прихиль-ники радянської влади, що чинили опір, були розстріляні [5, 52]. Наступного дня голова Сфатул Церій І. К. Інкулець вже офіційно зве-рнувся за допомогою до румунської влади для наведення порядку в Бессарабії [5, 52]. У відповідь на такі дії 1 січня Фронтвідділ Рум-чероду видав наказ № 1, в якому давалася вказівка всій владі і установам у краї не вико-нувати накази Центральної Ради і генерала Д. Г. Щербачова [18, 69]. Скориставшись офіційним запрошенням, 4 січня румунський уряд повідомив своїх прихильників у Сфатул Церій і союзників про направлення румунських військ у Бессара-бію. Наступного дня румунські війська, за під-тримки українських загонів, перейшли р. Прут, зайнявши прикордонні пункти м. Рені та м. Вулканешти [12, 19]. Румунія 12 січня 1918 р. повідомила аме-риканському послу, що за угодою з Молдав-ською республікою і генералом Д. Г. Щерба-човим для того, аби не дати арміям українсь-кого фронту «померти від голоду, румунські війська зайняли цю область» [12, 17]. Зрозу-міло, що союзники проти такої «поліційної операції» не заперечували. Незважаючи на те, що німецько-радянські перемовини давалися складно, розрив Заходу з більшовиками був остаточним і вони вирішили зробити ставку на національні та антибільшовицькі сили з метою допомогти прийти до влади представ-никам Білого руху [20, 485]. Встановлення радянської влади в Молдавії і Україні таким планам всіляко заважало. При цьому францу-зький консул граф Сент Олер запропонував 
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від імені союзників генералу Д. Г. Щербачову стати самостійним правителем Бессарабії  [6, 24]. Однак, не маючи жодної міцної опори і підтримки в краї, генерал від такої пропози-ції відмовився. На першому етапі румунським військам вдалося досить швидко просунутися вперед, незважаючи на опір радянських військ і міс-цевих загонів самооборони. Вже до 13 січня 1918 р. румунським військам вдалося взяти під свій контроль такі великі населені пунк-ти, як м. Кагул, м. Болград, а також столицю краю м. Кишинів [2, 53; 18, 92]. Забезпечивши військами можливість закріплення краю за собою, румунська влада розпочала пошук ди-пломатичного рішення виходу з війни. Складність полягала в тому, що, розпочавши сепаратні мирні перемовини з австро-німцями за прикладом українського і Радян-ського урядів, румуни ризикували втратити всі територіальні обіцянки держав Антанти, оскільки це було б прямим порушенням серп-невого договору 1916 р. Тому завданням ру-мунської дипломатії було отримання дозволу від союзників на вихід з війни. 15 січня 1918 р. румунський прем’єр І. Бретіану запросив до себе глав місій Англії, Франції, Італії та Сполучених Штатів і повідо-мив їм, що з огляду на «складне становище на фронті», необхідно поміркувати над можливі-стю укладення сепаратного миру [1, 218]. Піс-ля проведення консультацій главами урядів союзники відповіли І. Бретіану категоричною відмовою. Позиція країн Антанти щодо пи-тання миру фактично внесла розкол у ряди румунського політикуму. Але противник пок-лав край всім непорозумінням румунських і антантівських дипломатів. 25 січня 1918 р. командувач австро-німецькими силами в Румунії генерал А. Макензен висунув румунському уряду ви-могу надати йому інформацію протягом чо-тирьох днів щодо готовності Румунії взяти учать у перемовинах про мир [14, 45]. У про-тилежному разі німецький генерал погрожу-вав розпочати наступ по всьому колишньому Румунському фронті. З огляду на непоступливість більшовиків, представники центральних держав 27 січня 1918 р. уклали мирний договір з урядом УНР. 

Увечері того ж дня німецький представник К. Кульман висунув категоричну вимогу радян-ській делегації підписати мир з центральни-ми державами [20, 486]. Наступного дня голо-ва радянської делегації Л. Д. Троцький відпо-вів відмовою на німецьку пропозицію, заяви-вши що «Росія мир не підписує, а армію демо-білізує» [Цит. за: 20, 486]. Сподівання адмініс-трації В. Вільсона, що більшовики через не-прийнятність німецьких умов будуть чинити опір, не виправдалися. Водночас загальноприйняте союзниками рішення про допомогу антибільшовицьким силам мало неясну перспективу. На той час радянським загонам вдалося ліквідувати ви-ступ О. М. Каледіна, а населення Донської об-ласті, загалом, схилити на сторону радянсь-кої влади. Крім того, підписання Українською республікою мирного договору з країнами центральних держав виключало ще одну, ви-словлену англійською стороною ідею про створення «південного блоку», допомогу яко-му повинна була надати Румунія. Тому союз-ники, врешті-решт, дали свою мовчазну згоду румунському уряду на перемовини з австро-німцями. 24 лютого 1918 р. у м. Буфтя відбулася перша офіційна зустріч австро-німецької та румунської делегацій щодо укладення мир-ного договору [14, 45]. Румунська делегація намагалася відстоювати інтереси своєї дер-жави, вказуючи на те, що Бессарабія не може бути компенсацією за Добруджу, оскільки Румунія втрачала вихід до моря [14, 46 – 47]. Але це не допомогло.  Врешті-решт, вже новим урядом А. Мар-ґіломана 24 квітня 1918 р. у м. Бухаресті було підписано остаточний мирний договір з краї-нами Четверного союзу, завершуючи цим офіційний вихід Румунії з війни [7, 74 – 75].  У післяжовтневий період Румунський фронт опинився в епіцентрі зовнішньої полі-тики держав Антанти, які прагнули за допо-могою боєздатної румунської армії організу-вати опір військам Центральних держав. Вод-ночас країни Антанти виявилися залучені у внутрішньополітичну боротьбу на Румунсь-кому фронті, надаючи підтримку колишньому командуванню фронту, українській та румун-ській стороні у боротьбі проти більшовиків та 
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їхніх поплічників. Відтак, на початку грудня 1917 р. влада на Румунському фронті була зосереджена в руках Національних комісарів при формальному підпорядкуванні військ фронту Генеральному військовому секрета-рю УНР. Однак, в умовах повного розвалу Східного фронту і намірів радянського уряду укласти мир з Центральними державами, ні український, ні румунський уряд не збирали-ся чинити опір військам Центральних дер-жав. У зв’язку з чим країни Антанти зосере-дилися на допомозі білогвардійським силам, румунській та українській стороні в боротьбі з радянським урядом. Підписання українсь-ким урядом мирного договору з країнами Че-тверного союзу поставило крапку в коливан-ні союзників. Підсумком стала їхня згода на вихід Румунії з війни. Враховуючи наявний масив архівних матеріалів з історії Першої світової війни, питання румуно-українського військового і політичного співробітництва за часів Центральної Ради в контексті східноєв-ропейської політики держав Антанти вимага-ють подальшої розробки із залученням шир-шого кола джерел. 
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V I T A L Y  S O L O V Y O V  D n i p r o   
THE ROMANIAN FRONT IN THE ENTENTE STATES POLITICS UNDER  
THE CONDITIONS OF PEACEFUL NEGOTIATIONS OF SOVIET RUSSIA  

WITH THE COUNTRIES OF THE FOURTH UNION  
(NOVEMBER 1917 – MARCH 1918)  

The article is dedicated to analysis of the Entente countries policy relatively the Romanian Front under 
the conditions of peaceful negotiations of Soviet Russia with the Quadruple Union countries. On the basis of 
several sources and literature, the main directions of the Entente states policy towards the Romanian Front 
have been examined, and their actual participation in the political conflict between the Soviet government 
representatives and their opponents has been established. The author comes to a conclusion that because of 
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objective reasons the allies had to abandon their intentions to preserve part of the Eastern Front, and  
eventually to give their consent to Romania’s quitting the war. 

Key  words:  Romania, Entente, the Quadruple Union, the Eastern Front, the Romanian Front, the So-
viet government. 
 
ВИТАЛИЙ  СОЛОВЬЕВ   г .  Д н е п р   

РУМЫНСКИЙ ФРОНТ В ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВ АНТАНТЫ  
В УСЛОВИЯХ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ СОВЕТСКОЙ РОССИИ  

СО СТРАНАМИ ЧЕТВЕРНОГО СОЮЗА  
(НОЯБРЬ 1917 г. – МАРТ 1918 г.)  

Статья посвящена анализу политики стран Антанты в отношении Румынского фронта в 
условиях мирных переговоров Советской России со странами Четверного союза. На основе источ-
ников и литературы рассмотрены основные направления политики держав Антанты в отноше-
нии Румынского фронта, и установлено их фактическое участие в политическом конфликте меж-
ду представителями советской власти и их противниками. Автор приходит к выводу, что союз-
никам в силу причин объективного характера пришлось отказаться от своих намерений сохра-
нить часть Восточного фронта, и в итоге дать свое согласие на выход Румынии из войны. 

Ключевые  слова :  Румыния, Антанта, Четверной союз, Восточный фронт, Румынский 
фронт, советская власть. Стаття надійшла до редколегії 05.06.2018 
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ЗВІТИ КИЇВСЬКОГО ТА ОДЕСЬКОГО  
БІРЖОВИХ КОМІТЕТІВ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ  

БІРЖОВОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ  
У ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. 

 
У статті аналізуються Звіти біржових комітетів Одеської та Київської бірж, що працювали у 

останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Автор робить висновок, що звітна документація провід-
них бірж, що діяли на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. представляє знач-
ну цінність для аналізу діяльності біржових установ. Звіти містять важливі свідчення стосовно 
розвитку торгівлі, як зовнішньої, так і внутрішньої, у яких активну роль брали, зокрема, Одеська та 
Київські біржі. Також в них представлений аналіз негативних та позитивних факторів, які вплива-
ли на загальну торгівельну кон’юнктуру. Не менш важливими є і огляди тенденцій розвитку фондо-
вого ринку Російської імперії та аналіз причин валютних коливань, оскільки саме біржи грали про-
відну роль у цьому секторі господарчого життя, як в Україні, так і у Російській імперії загалом.  

Ключові  слова :  Київська біржа, Одеська біржа, Звіт, торгівлі цукром, торгівля хлібом. 

Розділ  4 
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО 

Останнім часом економічна історія Украї-ни привертає все більшу увагу науковців. Це пов’язано із тим, що розробка ефективно дію-чої господарської моделі у нашій країні немо-жлива без вивчення історичного досвіду у цьому питанні. Важливим вважається дослі-дження та ретельний аналіз провідних дже-рел з цієї проблематики, зокрема і щорічних Звітів керівних органів провідних біржових установ України – біржових комітетів – у дру-гій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Зокрема, мова йде про регулярні звіти Київського бір-жового комітету, які щорічно публікувалися у формі брошури, та розсилалися у державні установи, які відповідали за розвиток проми-словості та торгівлі на Надніпрянській Украї-ні. У Центральному державному історичний архіві України (м. Київ) зберігаються екземп-ляри цих документів, що виправлялися у Ка-нцелярію Київського, Подольського та Во-линського генерал-губернаторства. Зокрема, 

це «Звіт про діяльність біржового комітету Київської біржи» за 1894 рік. У цьому виданні міститься наступна інформація: прихід та ви-трати фінансових надходжень за звітний рік, баланс прибутків та витрат, кошти, що виді-лялися у т. зв. «шкільний фонд». Статистичні дані, приведені у цій частині Звіту дозволя-ють проаналізувати господарчу діяльність бірж, джерела доходів, які надходили до бір-жового комітету з торгівельних операцій, а також завдяки власній господарчій діяльнос-ті. Зокрема, можна зазначити, що у 1894 р. Київська біржа отримувала доходи за раху-нок членських внесків цукрозаводчиків та інших осіб (левова частка фінансових надхо-джень – О. Алтухов), передачі у оренду части-ни будівлі, де працювали магазини, а також процентів за вкладом, розміщеному у Київсь-кому відділенні Міжнародного банку.  У свою чергу витрати складалися з відра-хувань на канцелярські товари, передплату 
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периодичних видань, оплату користуванням телефоном, зарплатню Секретарю, Догляда-чу, швейцару, двірнику, прислугі. Значними також були витрати на комунальні послуги та асигнування у шкільний фонд. Окремо, кошти виділялися на вшанування пам’яті по-мерлим членам біржи.  У наступному розділі «Звіту…» приводили-ся статистичні дані, щодо торгівельної діяльно-сті Біржового комітету. Відзначимо, що, судячи з приведенної у документі інформації, голов-ним товаром, який котувався, у досліджуваний період був цукор. Торгівельні оборудки у  1894 р. цим товаром склали 123 033158 крб.  [1, арк. 121]. Окрім того на Київській біржі активно торгували пшеницею, житом, ячменем, вів-сом, просом, маком, кукурудзою, льоном, ро-паком, конопляним насінням, чечевицею, го-рохом, гречихою та іншими торгівельними культурами. Загальний торгівельний об’єм цих товарів у звітний рік склав 8724952 крб. [1, арк. 121].  Крім того, судячи із «Звіту…», важливою частиною діяльності Київської біржи були торгівельні маніпуляції із цінними паперами, які відбувалися у Фондовому відділі. Серед цінних паперів, які котувалися на біржі, мож-на відзначити Заставні листи Київського зе-мельного банку, Облігації Київського місько-го кредитного товариства, акції Земського банку, Державні банківські білети, облігації «Східного займу», акції Київської міської залі-зниці, паї Товариства цукрових заводів. У порівнянні із торгівлею цукром, фондо-ві торги на Київській біржі мали відносно не-великі розмірі. Їх об’єм склав 5558514 крб.  [1, арк. 121]. У наступному розділі звіту аналізувалися особливості реалізації торгівельних операцій, у яких була задіяна Київська біржа. Природ-ньо, що наголос робився на міжнародній тор-гівлі цукром – ключового товару з яким бір-жова установа виходила на світовий ринок. У «Звіті біржового комітету» за 1894 р. пред-ставлений аналіз торгівлі із західноєвропей-ськими країнами та західними губерніями Російської імперії, зокрема, із Фінляндією. У документі відзначено, що більшість цукру «Південно-західного краю», що проходила 

через Київську біржу, йшла на продаж до Іта-лії та Англії. У той же час, як повідомлялося у «Звіті…», продаж цього товару до західних провінцій Російської імперії не мав принци-пового значення.  Також у документі дається коротка хара-ктеристика закордонної торгівлі, у яку була задіяна Київська біржа. Так, у «Звіті…» пред-ставлений рапорт біржового комітету до мі-ністерського Департаменту мануфактури та торгівлі від 2 серпня 1894 р., у якому відзна-чено, що «з Південно-західного краю відпус-кається за кордон переважно сільськогоспо-дарчі продукти та цукор, по яким вже встано-вилися правильні відносини та наявні, як за кордоном, так і тут посередники у достатній кількості; ціни та інші умови продажу цих товарів легко контролюються» [1, арк. 121]. Також відзначено, що більшість товарів екс-портувалося у «сирому вигляді» [1, арк. 121].  У зв’язку із важливістю закордонної тор-гівлі, біржовий комітет у рапорті висловлю-вав побажання про встановлення тіснішої взаємодії між Київською біржою та диплома-тичними представництвами Російської імпе-рії, зокрема, консульствами. «На думку біржо-вого комітету, дуже корисно було б накласти на наших консулів обов’язок встановлювати із біржовими комітетами безпосередні відно-сини, повідомляючи у формі бюлетенів свід-чення про різні товари, які можуть бути помі-чені, як ті, що вже виробляються, або можуть вироблятися у Росії, із вказівкою існуючих за кордоном цін, попиту та т. п.» [1, арк. 121].  У свою чергу, у рапорті відзначалося та-кож, що «комітету бажано було б мати ґрун-товні свідчення про місця перебування за ко-рдоном наших консулів, з якими комітет за необхідності мав змогу вступати у відноси-ни» [1, арк. 121].  Окрім того у Звіті представлений доклад-ний аналіз виробництва цукру, збіжжя та ін-ших товарів, які продавалися на біржі за звіт-ній період, рекомендації щодо реформування промислового та інших податків, подана ін-формація про кадрові перестановки у коміте-ті та некрологи членів Київської біржі, які померли у 1893 – 1894 рр. Відзначимо, що Звітні документи біржо-вих комітетів містили не тільки данні про 
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діяльність, але й рекомендації щодо удоско-налення діяльності біржових установ, як на українському, так і загальноросійському рів-ні. Як правило, до звітів додавалися друкова-ні Доповідні записки, підготовлені провідни-ми членами біржових комітетів, у яких ви-кладалися ті чи інші побажання, щодо підви-щення ефективності діяльності бірж. Зокре-ма, у Звіті Київського біржового комітету за 1906 р., у якості додатку, представлений до-кумент під назвою «Думки з приводу «Проекту Положення про виборні заклади торгівельно-промислового класу та про бір-жовий устрій», підготовлений членом Київсь-кого біржового комітету К. Фішманом. Цей документ містить рекомендації, щодо ство-рення спеціального представницького орга-ну представників комерційного світу, проект якого був підготовлений та поданий на роз-гляд до міністерства фінансів Російської ім-перії ще у 1903 р. Одночасно тривав процес його обговорення та узгодження з представ-никами тогочасних провідних торгівельно-промислових організацій та товариств. Автор документу відзначав низький рівень біржо-вої торгівлі у Російській імперії, небажання негоціантів користуватися цивілізованими послугами біржових установ. «Уявлення про користь самої біржової торгівлі з великими труднощами проникає у різні верстви російсь-кого торгівельно-промислового населення. Що ж стосується ролі біржі, як радника з питань, які стосуються тих чи інших заходів торгівель-но-промислового життя країни, то тут роль біржі вельми обмежена та обмежується лише паперовим листуванням із міністерством фі-нансів, або направленням своїх депутатів у ті чи інші урядові комісії та наради» [2, арк. 2].  Автор виділив дві нагальні причини та-кої незадовільної ситуації. Перша проблема, на його думку, полягала у тому, що «склад біржового товариства випадковий та не відо-бражає інтересів місцевого торгівель-промислового класу, бо до виборів залуча-ються не усі особи торгівельно-промислового світу» [2, арк. 2]. Друга проблема полягала у браку коштів, які знаходилися у розпорядженні біржі, «необхідних для обслуговування інтересів торівельно-промислового класу» [2, арк. 3].  

Відповідно, для вирішення цих проблем Фішман пропонував наступні заходи: залу-чення до виборів біржових представницьких органів усіх представників торгівельно-промислового класу, надання їм усім вибор-чих прав. Також він наполягав на тому, щоб зробити такі органи постійно діючими, а їх членам надати значно більші компетенції та повноваження [2, арк. 3].  Представлені у Звітах і більш нагальні рекомендації, які стосувалися підвищення ефективності організації торгівельної діяль-ності у межах Російської імперії. Зокрема, у Зві-ті Київського біржового комітету за 1912 р. у якості додатку представлена «Особлива дум-ка» Голови цієї організації Г. Ланвілля щодо «Правил про порядок розподілу вагонів під загрузку хліба».  Розвиток біржової справи у інших регіо-нах України, що входили до складу Російської імперії у досліджуваний період дозволяють розглянути також і інші звітні документи з діяльності бірж. Зокрема, різні аспекти діяль-ності Одеської біржі розглядаються у «Звітах Одеського комітету торгівлі та мануфактур» за різні роки, які сьогодні зберігаються у «Строганівському фонді» Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Одеський комітет торгівлі та мануфактур представляв з себе громадський, представни-цький орган, членами якого були провідні комерсанти міста. Більшість засідань коміте-ту, враховуючи спільність комерційних інте-ресів, проходили разом із біржовим коміте-том Одеської біржі. Отже, Звіти комітету до-зволяють розглянути і біржову діяльність у «Південній Пальмірі». Звіти представляють собою надруковані брошури, окремі екземпляри яких, після пуб-лікації, надсилалися у провідні державні ор-гани міста та губернії, перш за все, у Канцеля-рію Новоросійсько-Бессарабського генерал-губернаторства. За структурою «Звіти Одеського комітету торгівлі та мануфактур» схожі із Звітами Ки-ївського біржового комітету. У першій части-ні видання міститься інформація щодо фінан-сової діяльності комітету, його прибутки та витрати. Також подаються дані стосовно  
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кількості проведених засідань, та питань, які на них розглядалися. Друга частина видання містить інформа-цію стосовно стану розвитку торгівлі за звіт-ний рік. Розгляд цього аспекту розпочинаєть-ся з аналізу головних тенденцій розвитку то-ргівлі збіжжям – оскільки його продаж, як на міжнародному, так і внутрішньому ринку мав визначальне значення для Одеси. Зокрема, у «Звіті про діяльність Одеського комітету торгівлі та мануфактур» за 1889 р. зазначається, що у звітний рік експорт зерно-вих продуктів з Одеси склав 105 млн. пудів  [3, 7].  Відзначається, що досягнення такого ви-сокого показника в умовах неврожаю вдало-ся досягти за рахунок експорту хлібу, який зберігався на складах Одеси, ще з 1888 р. «Цим і був досягнутий значний розмір експо-рту, оскільки власне врожай 1889 р. був у краї далеко не задовільнений, як у кількісно-му, так і у якісному відношенні, тому хліб цього врожаю поступав до Одеси достатньо слабко» [3, 7] – відзначалося у «Звіті». Іншою проблемою з якою зіткнулися екс-портери хлібу у 1889 р. був вихід на європейсь-кі ринки Сполучених Штатів Америки. Це обу-мовлювало занизьку, на думку одеських бір-жових діячів, ціну у Західній Європі. У свою чергу, занизькі ціни «стали причиною великих втрат для виробників хлібу». Тим не менш, як відзначається у «Звіті», у цілому 1889 р. хоча і не дав значних прибутків експортерами, проте і не став для них неприбутковим.  Далі у документі розглядаються причини зниження цін на хліб, як на провідній для ри-нку збіжжя у той період, Лондонській біржі, так і на місцевій – Одеській. Представлений аналіз міжнародної торгівлі збіжжям показує, що у останній третині ХІХ ст. найбільшим по-купцем цього товару виступала Велика Бри-танія, куди було відправлено 29 млн. пудів хліба, потім Німеччина, далі – Голландія та Бельгія. У документі представлена таблиця, у якій зазначений розподіл хлібного експорту до країн Західної Європи та інших зарубіжних країн з Одеси у 1889 р. Досить значним, згідно із статистичною інформацією, приведеній у «Звіті», був і екс-порт інших зернових культур, зокрема куку-

рудзи, ржи, ячменю та ін. Серед головних країн, які закуповували ці товари були Вели-кобританія, Голландія, Бельгія, Данія, Шве-ція, Італія, Німеччина, Франція та ін. Загалом, згідно із даними, приведеними у документі, сукупний експорт у зарубіжні країни з Одеси склав біля 105 з половиною мільйонів пудів у 1889 р., що було на 13 міль-йонів пудів менше ніж у 1888 р. [3, 7].  Сукупний експорт збіжжя розподілився наступним чином: Великобританія –  46,000,000 пудів (у 1888 р. – 53.000.000 п.), Голландія: – 20,000,000 п. (у 1888 р. та ж сама кількість), Бельгія – 12,000,000 п. (у 1888 р.– 11.000.000 п.), Італія – 9,500,000 п. (у1888 р. – 7.500.000 п .), Німеччина – 8,500,000 п.  (у 1888 р. – 5.500.000 п.), Франція – 17,500,000 п. (у 1888 р. – 11, 500,000 п.), Данія – 1,50.0,000 п., Америка, Австро-Угорщина, Швеція, Іспанія и Єгипет [3, 19].  Також у документі представлені статис-тичні дані щодо внутрішнього продажу збіж-жя, зокрема, у такі міста південної України як Миколаїв, Севастополь, Бердянськ, Одесу, а також у Санкт-Петербург, Ригу та ін. У «Звіті» констатується зменшення торгівлі хлібом у порівнянні з 1888 р., приблизно на 100 міль-йонів пудів [3, 19]. Оскільки біржова торгівля збіжжям перед-бачала урахування усіх факторів, які впливали на неї, тому у «Звіті» представлений доклад-ний аналіз експортної політики головних кон-курентів Російської імперії на світових ринках, зокрема, США, Індії, Австро-Угорщини, Авст-ралії. Серед головних факторів, якій сприяв 
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Таблиця 1 – Постачання пшениці до зарубіж-

них країн згідно з «Звітом про діяльність Одесь-
кого комітету торгівлі та мануфактур» за 1888–
1889 рр. (Отчет, 1889, с. 12). Країна 1888 р. 1889 р. Італія 8,120,000 п. 7,380,000 п. Голландія 7,260,000 п. 8,960,000 п. Бельгія 7,135,000 п. 5,000,000 п. Франція 6,360,000 п. 8,540,000 п. Німеччина 935,000 п. 640,000 п. Америка 870,000 п. – Австро-Угорщина 785,000 п. 600,000 п. Іспанія  455,000 п. 800,000 п. Єгипет 360,000 п. – 
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невигідній кон’юнктурі у торгівлі хлібом ста-ло масоване проникнення на ринки Західної Європи Сполучених Штатів, що у свою чергу, обумовило, як зменшення попиту, так і ціни у порівнянні з 1888 р.  Серед інших негативних факторів, які враховувалися при проведенні торгівельних операцій із зерном на Одеській біржі можна виділити також неврожай 1889 р., збільшен-ня тарифів на залізничне перевезення, збіль-шення орендної плати за користування еле-ваторами та складами. Також біржова спіль-нота звертала увагу на розвиток залізнично-го сполучення, стану річного шляху Дніпром та Дністром, наявності робочої сили та ін. У «Звіті» представлений і аналіз експорту інших товарів, які продавалися на Одеській біржі. Зокрема, мова йде про спирт, тютюн, бавовну, худобу, м’ясо, сало, рибу, нафту, доб-рива, вироби з металу, різну тканину, дереви-ну та ін. Іншим провідним напрямком діяльності Одеської біржі у досліджуваний період були торгівельні операції з цінними паперами: об-лігаціями держаних та приватних позик, ак-ціями провідних російських та іноземних під-приємств, векселями банків і т. п. Головні фондові коливання, аналіз ринку цінних па-перів також приводиться у «Звітах про діяль-ність Одеського комітету мануфактур та тор-гівлі». Також проводилися різноманітні ва-лютні операції [3, 94].  Як відомо, одним з негативних наслідків вступу у Російської імперії у Першу світову війну (1914 – 1918) стала поступова еконо-мічна стагнація. Врешті-решт, економічні труднощі, падіння життяєвого рівня населен-ня, дефицит на головні продукти споживання стали однією з причин повалення царського уряду у лютому-березні 1917 р. Масштабні соціальні-економічні трансформації, викли-кані Першою світовою війною та Лютневою революцією негативним чином відобразили-ся в тому числі на розвитку біржової справи на українських землях. Ця тенденція, зокре-ма, відображена у «Звіті про діяльність Оде-ського комітету торгівлі та мануфактур» за 1917 р. Вже у вступному слові, констатується, що «діяльність комітету у 1917 р., як і усіх інших громадських торгівельно-промислових 

організацій була поставлена у виключно не-сприятливі умови» [4, 6].  Відзначається повна деградація системи організації торгівельно-промислової діяль-ності, що існувала раніше. Це, на думку, пред-ставників одеської комерційної громади було пов’язано із подіями на фронтах Першої сві-тової війни та лютневою революцією. Саме тому, як відзначено у «Звіті…», робота торгі-вельно-промислових товариств, в тому числі і місцевого біржового комітету, була перева-жно зосереджена на організаційних питань. «Робота ця стала виключно випадковою і спрямованою у бік внутрішньої реорганізації та можливого пристосування до вимог та умов моменту, ніж до планомірного захисту інтересів промисловості та торгівлі» [4, 7], – зазначається у документі.  У «Звіті», серед всього іншого, представ-лені результати діяльності Одеського біржо-вого комітету, який ще наприкінці 1916 р. виступив одним з ініціаторів реогранізації існуючої системи громадської участі комерсан-тів у соціально-економічному житті країни. Як повідомляється у документі, у грудні 1916 р. представники провідних біржових установ Російської імперії зібралися на нараду у Мос-кві, у ході якої були обговорені питання,  пов’язані із структурною реорганізацією гро-мадських торгівельно-промислових предста-вництв, а також інші важливі економічні пи-тання, актуальні на той час. За результатат-ми обговорення, була прийнята резолюція, у якій містився заклик до проведення мастш-табного З’їзду представників біржових комі-тетів. «На нараді відзначалося, що відсутність правильної організації заважає торгівельно-промисловому класу зайняти положення, яке мало бути по праву йому належати у держа-ві» [4, 11], – відзначалося у «Звіті…».  Також представники, що були пристутні на нараді дійшли до висновку, що «існуючі біржові комітети, за їх недосконалої організа-ції, та за нестачі у них коштів не в змозі пра-вильно та повно бути виразниками думок та відстоювати інтереси всього торгівельно-промислового класу» [4, 11]. Саме тому було вирішено провести загальноросійський З’їзд представників біржових комітетів. Після об-говорення та узгодження цього питання із 
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міністерством фінансів, було визначено дату проведення цього заходу – 25 січня 1917 р. Одеський біржовий комітет на ньому пред-ставляв А. Р. Харі.  Окремо на нараді обговорювалися шляхи вирішення т. зв. «продовольчого питання», що виникло внаслідок дефіціту споживчих това-рів, у роки Першої світової війни. Як відзнача-ється у «Звіті…», його вирішення «можливо лише за умови широкої участі біржових комі-тетів у закупівельних операціях і у загальному спрямуванні усієї цієї справи» [4, 11]. У «Звіті» повідомлялося, що повноцінно-го З’їзду провести не вдалося, тим не меньш, за результатами неформальної зустрічі пред-ставників біржових комітетів, яка пройшла замість нього, було вирішено створити пред-ставницький орган торгівельно-промисло-вого класу, що отримав назву – Всеройсійсь-кий Союз Торгівлі та Промисловості. Окрім вже вказаного повідомлення, у «Звіті…» також аналізувався стан розвитку торгівлі у 1917 р., який був визнаний незадо-вільним. Зокрема, у документі відзначається, що унаслідок «закриття Одеського порту для торгівельних обротів», місто позбулося «головного життєвого нерву, через який пе-реважно проходив експорт та імпорт, як зако-рдонний, так і внутрішній» [4, 23]. «Ті 200 мільйонів пудів різних товарів, які щорічно проходили через Одеський порт, зникли з оброту одеської торгівлі, не отрима-вши жодної компенсації у залізничих перево-зках», – заначалося у документі. Дійсно, ана-лізуючи статистичну інформацію, приведену у «Звіті…», можна дійти до висновку, що у звітний рік зовнішня торгівля – основа основ одеського розквіту у попередні роки, скороти-лася до мінімуму, та носила переважно внут-рішній характер. Особливо це було помітно у сфері експорту різних сортів збіжжя. Внаслі-док військових дій, Одеса втратила значення одного з гловних гравців на міжнародному хлібному ринку. «Хлібний вивіз не мав місця та хлібна торгвіля Одеси залежала виключно від вимог армії та внутрішнього споживан-ня» [4, 24], – зазначається у документі. Закриття порту та припинення вивозу збіжжя, на думку, авторів «Звіту…» мало ка-тастрофічні наслідки. Зокрема, відзначається, 

що «як і у попередні роки, Росія, і зокрема, Одесса, разом із своїми повіденноросійськими портами відмовилася від ролі постачальника на міжнародному хлібному ринку, поступив-шись своїм заокеанським конкурентам, заок-рема, Сполученим Штатам Америки» [4, 24]. У 1917 р. майже повністю припинилася і міжнародна торгівля іншим провідним това-ром на масштабному експорті якого базува-лася економіка українських земель – цукру. «Перш за все, необхідно констатувати майже повне припинення вивозу цукру. У найнезна-чніших розмірах вивіз цього товару спостері-гався лише на наші природні ринки у Персію та Фінляндію» [4, 42] – відзначається у доку-менті.  Також автори «Звіту» стверджували, що незважаючи на те, що майже увесь виробле-ний цукор йшов у 1917 р. на задоволення по-треб внутрішнього ринку, тим не меньш істо-тно відчувався дефіцит цього товару. Це було пов’язано із зменьшенням кількості цукро-вих та рафінадних заводів в українських зем-лях, а також із скороченням земель, відведе-них під посіви цукрового буряку.  Для того щоб ліквідувати негативні нас-лідки дефициту, восени 1917 р., як повідом-ляється у «Звіті» уряд пішов на монополіза-цію торгівлі цукром, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Проте ціни на товар продовжували зростати [4, 46].  Отже, звітна документація провідних бірж, що діяли на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. представляє значну цінність для аналізу діяльності біржо-вих установ. Звіти містять важливі свідчення стосовно розвитку торгівлі, як зовнішньої, так і внутрішньої, у яких активну роль брали, зокрема, Одеська та Київські біржі. Також в них представлений аналіз негативних та по-зитивних факторів, які впливали на загальну торгівельну кон’юнктуру. Не менш важливи-ми є і огляди тенденцій розвитку фондового ринку Російської імперії та аналіз причин ва-лютних коливань, оскільки саме біржи грали провідну роль у цьому секторі господарчого життя, як в Україні, так і у Російській імперії загалом. Дослідження цього пласту джерель-них матеріалів буде продовжено у наступних наукових статтях. 

ОЛЕКСІЙ АЛТУХОВ · Звіти Київського та Одеського біржових комітетів  як джерело з історії біржової справи в Україні у останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. 
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O L E K S I I  A L T U K H O V   S t a r o b i l s k   
REPORTS OF THE KIEV AND ODESSA EXCHANGE COMMITTEES,  

AS A SOURCE ON THE HISTORY OF EXCHANGE BUSINESS IN UKRAINE  
IN THE LAST THIRD OF THE XIX – EARLY XX CENTURY  

The article analyzes the reports of the exchange committees of the Odessa and Kiev stock exchanges 
that worked in the last third of the XIX – early XX century. The author concludes that reporting documenta-
tion of leading exchanges operating on Ukrainian lands in the second half of the XIX – beginning of the XX 
century. Is of considerable value for the analysis of the activities of exchange institutions. Equally, important 
are the reviews of trends in the development of the stock market of the Russian Empire and an analysis of 
the causes of currency fluctuations, since the exchanges played a leading role in this sector of economic life, 
both in Ukraine and in the Russian Empire as a whole.  

In addition, these documents contain information on income and expenses of exchanges, financial reve-
nues for the reporting year, a balance of income and expenses, as well as funds allocated for charity and 
support to old members of exchange committees. The statistics given in this part of the Reports allow us to 
analyze the economic activity of exchanges, the sources of income that came to the stock exchange commit-
tee for trading operations, and also through our own economic activities. Also, the reports analyzed the spe-
cifics of the implementation of trading operations in which the Kiev and Odessa exchanges were involved. 
Naturally, the emphasis was on analyzing international trade in sugar and grain – the key commodities 
with which Ukrainian exchanges entered the world market.  

The reporting documents of the exchange committees also contained recommendations for improving 
the activities of exchange institutions, both at the Ukrainian and all-Russian levels. As a rule, printed memos 
prepared by leading members of exchange committees were attached to the reports, which set forth certain 
wishes for improving the efficiency of the stock exchanges.  

Key  words:  Kiev Stock Exchange, Odessa Stock Exchange, Report, sugar trade, bread trade. 
 
АЛЕКСЕЙ  АЛТУХОВ  г .  С т а р о б е л ь с к   

ОТЧЕТЫ КИЕВСКОГО И ОДЕССКОГО БИРЖЕВЫХ КОМИТЕТОВ  
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ БИРЖЕВОГО ДЕЛА В УКРАИНЕ 

В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛЕ ХХ в.  
В статье анализируются Отчеты биржевых комитетов Одесской и Киевской бирж, работав-

ших в последней трети XIX – начале ХХ в. Автор делает вывод, что отчетная документация веду-
щих бирж, действующих на украинских землях во второй половине XIX – начале ХХ в. представляет 
значительную ценность для анализа деятельности биржевых учреждений. Отчеты содержат 
важные данные по развитию торговли, как внешней, так и внутренней, в которых активную роль 
принимали, Одесская и Киевская биржи. Также представлен анализ негативных и позитивных 
факторов, которые влияли на общую торговую конъюнктуру. Не менее важны и обзоры тенден-
ций развития фондового рынка Российской империи и анализ причин валютных колебаний, по-
скольку именно биржи играли ведущую роль в этом секторе хозяйственной жизни, как в Украине, 
так и в Российской империи в целом. 

Ключевые  слова :  Киевская биржа, Одесская биржа, Отчет, торговля сахаром, торговля 
хлебом. Стаття надійшла до редколегії 10.06.2018 
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Для понимания условий формирования исторических знаний о северянах необходи-мо с соответствующей подробностью рас-смотреть условия формирования письмен-ных источников о них (с целью определения тех факторов, которые могли повлиять на возможность искажения информации), а так-же их публикации (с целью установления времени введения в научный оборот ориги-нальных текстов или их переводов). В распо-ряжении историков находится 10 письменных источников с 23 сообщениями о северянах или племенах, которые на определенных этапах развития историографии толковались как се-веряне. Три из них относятся к античности и в них повествуется о саварах, свариках или сав-риках Северного Причерноморья, в которых в XIX–начале XX века историки усматривали се-верян [см. напр.: 2, 9, 10; 4, 3; 14, 105]. К памятникам из античного круга пись-менных источников по истории северян от-носятся: «Географическое руководство» Клавдия Птолемея (II в. н. э.), «Космография» Равеннского Анонима (VII–VIII вв. н. э.), а так-же Певтингерова карта (XII–XIII вв. н. э.). По-следние два памятника хотя и созданы в пе-риод средневековья, но обычно относятся к античным источникам, поскольку составле-ны на основе произведений греко-римского времени. Некоторые этнонимы, упомянутые 

в этих источниках, связывались исследовате-лями раннего историографического этапа с летописными северянами [2, 9, 10; 4, 3; 14, 105]. Связь эта была основана на созвучности их этнонимов, а также на размещении их носи-телей в районе Северного Причерноморья и Подонья, т. е. в тех регионах, с которыми в средние века будут тесно связаны северяне. Необходимость пересмотра указанных источников, помимо научной традиции и це-лесообразности подобной процедуры, обу-словлена еще и тем, что в последние три де-сятилетия произошла очередная ревизия ис-точников по истории восточных славян, мно-гие из которых были переизданы, переос-мыслены и получили новые интерпретации. Тексты или переводы указанных источников, а также комментарии к ним были опублико-ваны в таких сборниках как «Свод древней-ших письменных известий о славя-нах» (1995) под редакцией Г. Г. Литаврина, «Древняя Русь в свете зарубежных источни-ков» (2003) под редакцией Е. А. Мельни-ковой, «BYZANTINOROSSICA: Свод византий-ских свидетельств о Руси» (2004, 2009) под редакцией М. В. Бибикова, «Древняя Русь в свете зарубежных источников» (2009–2010) под редакцией Т. Н. Джаксон, И. Г. Конова-ловой и А. В. Подосинова, а также в таких  специальных исследованиях как «Немецкие  
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СЛАВЯНСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ СОЮЗ СЕВЕРЯН  
В АНТИЧНЫХ ИСТОЧНИКАХ  

Статья посвящена проблемам сведений античных источников («Географического руково-
дства» Клавдия Птолемея, Певтингеровой карты, а также «Космографии» Равеннского анонима) 
в изучении истории восточнославянского племенного союза северян. Упомянутые в указанных ис-
точниках этнонимы на ранних этапах развития отечественной историографии ассоциировались 
с северянами. С развитием знаний об античных географических произведениях эти этнонимы все 
реже стали интерпретироваться исследователями как северяне. Поэтому в актуальной истори-
ческой литературе античные произведения крайне редко рассматриваются как источники инфор-
мации по истории северян. Однако, даже если савары/саврики/сварики, обитавшие в окрестностях 
Дона в первой половине I тысячелетия н. э., не были предками будущих северян, их этноним мог 
быть воспринят славянскими переселенцами, пришедшими на эти земли в начале VIII века. 

Ключевые  слова :  северяне, савары, саврики, сварики, Клавдий Птолемей, Пейтингерова таб-
лиця, Равеннський аноним, историография, источниковедение. 
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латиноязычные источники IХ–ХI веков» (1993) А. В. Назаренко, «Восточная Европа в римской картографической традиции» (2002) А. В. Подосинова, «Rome's World: The Peutinger Map Reconsidered» (2010) Ричарда Талберта и др. 
«Географическое руководство» Клав-

дия Птолемея. В труде греческого ученого Клавдия Птолемея «Географическое руково-дство» упоминается племя саваров (Σαυάροι), отождествляемых некоторыми исследовате-лями с северянами. Птолемей жил и работал в 161–180 гг. н. э. [5, 181] сначала в Птоле-маиде Гермейской, где он родился, а затем в Александрии Египетской [16, 46]. В его труде «Географическое руководство» описывается география ойкумены, известной греко-римскому обществу II в. н. э. [16, 22]. На про-тяжении столетий труды Птолемея неодно-кратно переписывались. До наших дней со-хранились 65 рукописей «Географического руководства», 16 из которых представляют текст с картами и 49 – только текст [23, 247]. Самый ранний из списков датируется XI веком, остальные – ХIII-XV вв. Переписчи-ки, по-видимому, не до конца понимали смысл текста своего протографа, поскольку их списки содержат многочисленные искаже-ния. В некоторых случаях переписчики до-полняли текст и карты «Географического ру-ководства» информацией из других источни-ков, что привело к значительным разночте-ниям в списках произведения Птолемея. При этом редакциям переписчиков подверглись не только значения координат географиче-ских областей, но и интересующие нас тек-сты описания населявших эти области наро-дов [15, 48]. Вопрос авторства карт, сопровождающих «Географическое руководство» поднимался с начала XIX века и остается актуальным в на-стоящее время. С точки зрения одних иссле-дователей: текст и карты созданы самим Птолемеем. Другие исследователи считают, что Птолемей специально дал подробное тек-стовое описание географических объектов с координатами для того, чтобы последовате-ли не копировали карту (что, по его мнению, могло привести к нарушению первоначаль-ных контуров), а создавали свои собственные 

карты, руководствуясь указаниями в тексте рукописи, из чего следует, что авторство карт принадлежит самим переписчикам [23, 249]. Публикация «Географического руково-дства» Клавдия Птолемея была впервые осу-ществлена в начале XV века в виде латинско-го перевода. Издание этого источника на языке оригинала выполнил Эразм Роттер-дамский в середине XVI века. После этого «руководство» неоднократно переиздава-лось, однако первая попытка его текстологи-ческого анализа была предпринята только во второй половине XIX века усилиями К. Мюл-лера и Т. Фишера [15, 49]. Перевод на русский язык был осуществлен в 1953 г. В. В. Латы-шевым [1, 286–323], хотя труд Птолемея ис-пользовался отечественными историками за-долго до этого (В. Н. Татищев) и в частности привлекался в источниковую базу по истории северян (П. В. Голубовский и Д. И. Багалей). Интересующая нас 5-я глава 3-й книги руководства посвящена Европейской Сарма-тии, простирающейся по представлению ав-тора от Черного и Азовского морей до Бал-тийского моря. Описывая племена, живущие в Сарматии у «побережья Океана вдоль Ве-недского залива», Птолемей упоминает пле-мя «савары» (Σαυάροι): «…за ними савары и боруски вплоть до Рипейских гор» [5, 186]. П. И. Шафарик отождествлял саваров Птолемея с «Несторовыми Северянами» и размещал их «за Татарами в Сарматии» [14, 105]. Такая трактовка была принята многими учеными [см. об этом: 15, 60]. В частности, в XIX веке северян в Птолемеевых саварах ви-дели П. В. Голубовский, Д. И. Багалей, И. А. Житецкий и В. Г. Ляскоронский [2, 10; 4, 2; 6, 16–17; 8, 113]. Атрибуция саваров Пто-лемея к древним славянам (предкам «буду-щих северян») сохранялась до середины XX в., когда она была применена в труде А. Д. Удальцов, локализовавшего это племя на территории будущей Северской Земли [12, 43, 48, 49]. Во второй половине XX века трактовка саваров как северян начала терять поддерж-ку. Отрицательно выразился о возможности отождествления саваров с северянами М. Фасмер [13, 589]. Ссылаясь на мнение В. В. Иванова и В. Н. Топорова об иранском 
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происхождении этнонима «север», Ф. В. Шелов-Коведяев также исключил возможность со-поставления саваров и северян. М. С. Боднар-ский и В. В. Латышев интерпретировали пто-лемеевых саваров как савров, саубров или сауров [1, 321].  Некоторые исследователи считают, что Птолемей в своем труде мог повторять одни и те же этнонимы, слегка видоизменяя их. Одним из таких дублетов могут являться савары/санары (по версии А. Мюллера) или савары/навары (по версии Г. Шютте). Осно-вываясь на этих сведениях, Ф. В. Шелов-Коведяев подверг сомнению сближение сава-ров с северянами, поскольку на территории расселения санаров и наваров во времена Птолемея славяне еще не жили [15, 60]. Указание Птолемея на размещение сава-ров и борусков у Рипейских гор, отождеств-ляемых источниковедами с Уральскими гора-ми, не позволяет, по мнению Ф. В. Шелова-Коведяева, локализовать эти племена запад-нее Волго-Донского междуречья [15, 60]. Од-нако, по мнению М. С. Боднарского, Рипей-ские горы Птолемея являются мнимым гео-графическим фактом [1, 285, 286], а, следова-тельно, не могут служить ориентиром для раз-мещения саваров. Кроме того, в источнике от-ражены реалии начала I тысячелетия, в кото-рых еще рано искать сформировавшихся севе-рян, но только их предполагаемых «предков» или носителей этнонима, впоследствии рас-пространившегося на северян левого берега Днепра. Следовательно, не обязательна и ат-рибуция саваров к междуречью Десны, Сейма и Сулы, где расселяет северян в конце I тыся-челетия автор «Повести временных лет». Таким образом, савары (Σαυάροι) Птоле-мея в XIX-первой половине XX вв. восприни-мались исследователями как северяне и по-мещались на левом берегу Днепра, однако позже подход к их атрибуции и локализации претерпел значительные изменения. 
«Певтингерова карта».  Латиноязычная карта мира, известная в научном мире под названием «Певтингерова карта» (Tabula Peutingeriana), содержит упо-минание объектов под названиями Savrica и Sorices, отождествлявшихся некоторыми ис-следователями с северянами. 

Певтингерова карта была создана в кон-це XII–начале XIII вв. как копия с прототипа, восходящего к первым векам нашей эры. Этот источник традиционно относится ис-следователями к позднеримскому периоду, поскольку некоторые правки в первоначаль-ный текст вносились уже после его создания вплоть до V века н. э. В частности, считается, что в период между III и V вв. на карту были нанесены имена некоторых народов, став-ших известными только в позднеантичное и раннесредневековое время [11, 290–295]. Название карты происходит от фамилии одного из ее владельцев – Конрада Певтинге-ра, ученого из Аугсбурга. Он получил карту в подарок от Конрада Кельтеса, который в свое время отыскал ее в библиотеке одного из мо-настырей Германии. Предполагается, что прототип карты хранился в южношвабском монастыре Райхенау еще в начале IX века [11, 287]. Первая публикация Певтингеровой кар-ты увидела свет в 1591 году в Венеции стара-ниями Маркуса Велсера (Velserius), получив-шего Певтингерову карту по наследству [22, 14, 15]. В 1598 году он переиздал карту в Антверпене [22, 19]. Самыми используемыми в науке долгое время являлись издания кар-ты 1887 и 1916 гг. с комментариями Конрада Миллера, школьного учителя и энергичного исследователя античных древностей [22, 68– 71]. В 1976 году Э. Вебером впервые было осу-ществлено факсимильное издание Певтинге-ровой карты [11, 296]. В 2002 году в Москве вышла книга А. В. Подосинова «Восточная Ев-ропа в римской картографической традиции», содержащая анализ Певтингеровой карты как источника информации о географических реалиях Восточной Европы начала н. э. и цен-ными комментариями относительно ее топо-нимии [11]. В 2010 году усилиями Ричарда Талберта (Richard J. A. Talbert) было осуществ-лено издание Певтингеровой карты с основа-тельным источниковедческим, палеографиче-ским и историографическим анализом. Книга имеет удобное онлайн-дополнение, содержа-щее изображения оригинальной карты, ее современную реконструкцию, а также базу данных упомянутых на карте объектов с ком-ментариями относительно каждого из них 
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[22]. Отметим, что в комментариях относи-тельно географических объектов Восточной Европы Р. Талберт часто ссылается на сведе-ния, собранные и проанализированные А. В. Подосиновым (2002). Певтингерова карта является единствен-ным дошедшим до наших дней образцом так называемых «рисованных дорожников» (itineraricum pictum) и представляет собой размещенное на 11 листах пергамента изо-бражение мира, каким он был известен в позднеримский период [11, 292]. Главной за-дачей составителя «рисованного дорожника» было предоставить схематическое изображе-ние дорожной сети, поэтому он пренебрег соотношением некоторых географических объектов и распределил населенные пункты более или менее равномерно по линиям до-рог. Реки и горы также изображены на карте условно и, вероятно, были привнесены авто-ром с оформительской целью [11, 289, 292]. Длительное использование карты приве-ло к ее порче в некоторых местах, особенно там, где водоемы были окрашены зеленой краской, содержащей соли меди, в результате чего многие гидронимы карты стали нечи-таемыми [11, 288]. Один из интересующих нас объектов карты, Savrica, находится в не-посредственной близости к испорченному месту, проходящему узкой линией от верхне-го края карты, перекрывая собой несколько надписей. О том, что Savrica является полным словом и никакая его часть не была утеряна при порче карты позволяет судить точка в конце этого слова (автор ставил точки в кон-це каждого слова, нанесенного на карту). В оформлении названий объектов карты использованы разные краски и стили написа-ния: одни названия окрашены красным цве-том, другие черным; одни нанесены заглав-ными буквами, другие строчными; различен и межбуквенный интервал. Возможно, таки-ми приемами автор намеревался классифици-ровать располагаемые им на карте объекты, однако многие исследователи отмечают от-сутствие какой-либо системы в оформлении названий Певтингеровой карты, что часто вызывало трудности в определении того, что скрывается под тем или иным именем: город, регион или этноним [22, 107; 11, 288, 289]. 

На 8-м сегменте Певтингеровой карты, в верхней ее части, между маниратами (Manirate), каннатами (Cannate) и меотами (Meote) заглавными буквами красной крас-кой нанесено название «Savrica» [19]. Р. Талберт определяет Саврику как регион [19], тогда как А. В. Подосинов высказал предположение, что здесь мы имеем дело с этнонимом [11, 263, 343].  Отсутствие на Певтингеровой карте ре-гиона Таврика побудило некоторых исследо-вателей трактовать Саврику, как неправиль-но написанную Таврику. Такому прочтению способствует и соседство Саврики на карте с «рвами, вырытыми рабами скифов» («Fossa facta per servos Scutarum») и боспоритами (Bosforani).  А. В. Подосинов предлагает понимать SAVRICA как дублет этнонима Sorices, нане-сенный на карту Певтингера строчными бук-вами юго-западнее Саврики [11, 343] у реки Nvsacvs (Днепр) [11, 338]. Sorices [20] часто отождествляют с этнонимами Σαυάροι Птоле-мея и Suarices Равеннского Анонима. Ссыла-ясь именно на этот факт, А. В. Подосинов вы-сказал свое предположение о том, что под Саврикой следует понимать не регион, а эт-ноним – «саурики», который, по его мнению, имеет сарматские корни [11, 343]. Несмотря на скептическое отношение к аутентичности Певтингеровой карты, выра-женное Н. М. Карамзиным [7, 181], Д. И. Бага-лей ввел ее в свою источниковую базу по ис-тории северян. Особую важность, по его мне-нию, Саврике придает ее расположение в ок-рестностях Дона, поскольку это подтвержда-ет автохтонность северян в регионе Хазарии и дополняет более поздние сообщения араб-ских авторов о многочисленности славян в этой стране [2, 9, 10].  Река, которую Д. И. Багалей воспринимал как Дон, расположена на карте непосредст-венно за Днепром (Nvsacvs) и обозначена именем TANASIS GALATIE [21]. В отличие от соседних рек, названия которых нанесены строчными буквами черной краской, назва-ние этой реки написано заглавными буквами красной краской и поэтому мало кто из ис-следователей был склонен видеть в этой над-писи гидроним [11, 338, 339]. Так, Р. Талберт 
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определяет TANASIS GALATIE как название региона [21]. Вторая часть этого названия, по мнению А. В. Подосинова, может указывать либо на кельтов-галатов, либо на Хазарию (Gazarie) [11, 339]. «Танасис» действительно созвучно с «Танаис» – древнегреческим на-званием Дона – и если воспринимать TANASIS GALATIE как гидроним, то возможно его следует понимать как Галатский/Хазарский Дон. Если же это название регио-на, то как Донскую Галатию/Хазарию. Воз-можно также, что TANASIS и GALATIE – два отдельно стоящих топонима, как их понимал, к примеру, Я. Потоцкий [17, 72]. В таком слу-чае, TANASIS может относиться к реке, а GALATIE – указывать на название региона или этноса. Приравняв TANASIS к Танаису мы действительно найдем Саврику на Дону в на-чале I тысячелетия н. э., однако, учитывая условность географии (и особенно гидрогра-фии) Певтингеровой карты, мы вряд ли мо-жем уверенно соотносить расположенные на ней народы и реки.  Таким образом, в актуальной историо-графии не принято видеть северян в Саврике или сориках Певтингеровой карты, хотя та-кое мнение имело место среди историков в прошлом. К тому же, указанные наименова-ния часто связывают с этнонимами Σαυάροι и Suarices других источников, также иногда идентифицируемых с северянами [14, с. 105; 2, с. 9]. 
«Космография» Равеннского Анонима. В «Космографии» Равеннского Анонима упоминается страна роксоланов, свариков и савроматов (Roxolanorum, Suaricum, Sauroma-tum) [18, 175]. Сварики, упомянутые в этом отрывке, отождествлялись некоторыми ис-следователями с северянами [см. напр.: 2, 9]. «Космография» Равеннского Анонима – это географическое сочинение неизвестного автора, созданное в Равенне около 700 го-да н. э. Несмотря на то, что этот труд был на-писан в средневековье, «Космографию» Ра-веннского Анонима принято относить к про-изведениям античности, поскольку оно явля-ется компиляцией античных сочинений на-чала I тысячелетия н. э. (в частности, одним из его главных источников считается Пев-тингерова карта) [3, 56, 59; 11, 295], хотя не-

которые сведения были им почерпнуты и из более поздних источников [5, 274]. «Космография» сохранилась в трех копи-ях. Две из них датируются XIII–XIV вв. и од-на – XIV–XV вв. [9, 171]. Первая публикация «Космографии» была осуществлена во вто-рой половине XVII века. Русский перевод не-которых частей этого памятника был пред-ставлен А. В. Подосиновым в 1995, 1999 и 2002 гг. [10, 401–405; 9, 227–236]. В качестве источника по истории северян привлекалась отечественными историками с последней четверти XIX в. [2, 9; 4, 3]. «Космография» Равеннского Анонима состоит из 5 книг. Упоминание свариков со-держится в 4-й книге, где автор сообщает, что по соседству с Великой Скифией находит-ся Колхия, рядом с которой находится страна амазонок. «Далее, около океана по соседству с вышеназванной страной амазонок находит-ся страна, которая называется страной рок-соланов, свариков и савроматов. Через эту страну протекают, среди прочих, следующие реки: большая река, которая называется Вис-тула и впадает очень полноводной в океан, и река, которая называется Лутта» [5, 280]. Упоминание реки Вистулы позволило исследователям сделать предположение о том, что в тексте идет речь о территории Юго-Восточной Балтики [9, 233]. Этноним Suarices (Suaricum) обычно сближают с названиями Sorices и Savrica Певтингеровой карты [11, 263, 343]. По мнению финского исследо-вателя Туомо Пекканена, свариков можно также связать с колхским племенем сванов (Suani Певтингеровой карты). А. В. Подоси-нов назвал такое предположение маловеро-ятным, указав на тот факт, что сваны на Пев-тингеровой карте расположены слишком да-леко от того места, где Равеннский Аноним размещает свариков [11, 263]. Сам А. В. Подо-синов, сопоставляя этнонимы Suarices Ра-веннского Анонима, Σαυάροι Птолемея и «Sorices (= Saurices?)» Певтингеровой карты, склоняется к мнению, что речь идет о назва-нии «народа, скорее всего сарматского проис-хождения» [11, 263, 343]. Следовательно, сообщения Равеннского Анонима о сувариках в настоящее время не принято отождествлять с северянами, а сам 
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памятник не является самостоятельным про-изведением и вероятно повторяет информа-цию, представленную в других, в том числе рассматриваемых нами источниках. Однако на определенных этапах развития историо-графии истории северян, этот источник при-влекался исследователями в источниковую базу. Таким образом, источники, относящиеся к началу I тысячелетия, повествуют о саварах/савриках/свариках, располагавших-ся предположительно в окрестностях Дона. Эти народы отождествлялись с северянами только на ранних этапах развития источни-коведения и историографии по истории севе-рян, но, со временем, все чаще стали атрибу-тироваться исследователями к неким племе-нам сарматского происхождения, не имею-щим прямого отношения к будущим северя-нам. Поэтому античные источники крайне редко рассматриваются в актуальной науч-ной литературе как источники информации по истории северян. Не исключено, однако, что в начале VIII века славянское население, ассоциируемое с роменской археологической культурой, заняло территорию, некогда насе-ленную саварами/савриками/свариками ан-тичных источников, и восприняло их этно-ним. Со временем этот этноним мог адапти-роваться к языку новопоселенцев и превра-титься в «Север», а затем в «Северяне». Веро-ятно, античные источники, введенные неко-гда в источниковую базу по истории северян, отражают этап зарождения (или первой фик-сации в письменной форме) этнонима, ко-рень которого состоит из согласных звуков с-в-р, и который позже был воспринят лето-писными северянами. 
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M A X I M  K Y R Y C H E N K O  K h a r k i v   

SLAVIC TRIBAL UNION «SEVERIANS» IN ANTIQUE SOURCES  
The article deals with the problems of use of antique sources (Ptolemy’s «Geographia», The Peutinger 

Map, «Ravenna Cosmography») in the study of the history of East Slavic tribal union «Severians». Eth-
nonyms referred in the sources (savars, savriks and svariks) at certain stages of development of Russian 
historiography was associated with severians. With the knowledge development of the antique geographical 
works these ethnonyms have become interpreted by researchers as severians very rare. Therefore, in the 
current historical literature the antique sources are rarely used as sources of information on severians his-
tory. However, even if savars/savriks/svariks, who lived in the region of the Don River in the first half of I 
millennium BC, weren`t the ancestors of the severians, their ethnonym could be obtained by Slavic immi-
grants who came to these lands at the beginning of the VIII century. 

Key  words:  severians, Ptolemy’s Geographia, The Peutinger Map, Ravenna Cosmography, historiogra-
phy, source studies. 
 
МАКСИМ  КИРИЧЕНКО  м .  Х а р к і в  

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ПЛЕМІННИЙ СОЮЗ СІВЕРЯН В АНТИЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ 
Стаття присвячена проблемам використання античних джерел («Посібника з географії» Клав-

дія Птолемея, Певтинґерової мапи, а також «Космографії» Равеннського аноніма) у вивченні істо-
рії східнослов'янського племінного союзу сіверян. Згадані в зазначених джерелах етноніми на пев-
них етапах розвитку вітчизняної історіографії асоціювалися з сіверянами. Однак з розвитком 
знань про античні географічні твори зазначені етноніми все рідше стали інтерпретуватися дос-
лідниками як сіверяни. Тому в актуальній історичній літературі античні твори вкрай рідко розг-
лядаються як джерела інформації з історії сіверян. Втім, навіть якщо савари/савріки/сваріки, що 
мешкали в околицях Дону в першій половині I тисячоліття н. е., не були предками майбутніх сіве-
рян, їх етнонім міг бути сприйнятий слов'янськими переселенцями, які прийшли на ці землі на по-
чатку VIII століття. 

Ключові  слова :  сіверяни, савари, савріки, сваріки, Клавдій Птолемей, Певтинґерова мапа, 
Равеннський анонім, історіографія, джерелознавство. Стаття надійшла до редколегії 04.04.2018 
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Використання мемуарів в якості історич-ного джерела вимагає їх ретельного опрацю-вання та критичного аналізу. Особливі риси мемуарних джерел, такі як суб’єктивність та специфічність, обумовлюють необхідність дослідження постаті та особистості автора спогадів та мотивів і мети їх написання. До того ж, у джерелах мемуарного жанру може бути присутнє і свідоме перекручування, фа-льсифікація історичних фактів. Дуже часто автор ставить себе у центр подій, які у його розповіді групуються навколо його постаті. Усе це варто враховувати під час використан-ня мемуарів як джерел з історії.  Головними рисами мемуарів, що виділя-ють їх з-поміж інших історичних джерел, є індивідуалізація та суб’єктивізм. Ще декілька десятиліть тому ці риси визначалися здебіль-шого як негативні, але сьогодні саме вони відіграють важливе значення в історичному дослідженні. Так, В. Голубцов у 70-х роках під терміном мемуари бачив «…індивідуальне, суб’єктивне відтворення подій, явищ і фактів з минулого в тому вигляді, як вони запам’ята-лися їх учаснику, сучасникові» [3, 38]. Автор наголошував саме на рисі індивідуальності спогадів, історичні відомості в яких співісну-ють із особистістю людини, що їх написала. Проте, вже у 80-ті рр. погляди щодо негатив-ного впливу суб’єктивності мемуарних дже-рел на історичне дослідження дещо зміню-

ються. С. Мінц [10, 60] та П. Зайончковський [4, 145] наголошували на цій рисі мемуарів, однак вони не вважали її за недолік, говоря-чи, що суб’єктивізм авторських суджень ли-ше підвищує цінність спогадів як історичних джерел.  І. Сиротіна також віддає належне суб’єк-тивності мемуарних джерел, водночас наго-лошуючи на поєднанні цієї риси із ретроспек-тивністю, що у комплексі складають таку ха-рактеристику спогадів як репрезентатив-ність, тобто ступінь відображення у мемуар-них джерелах особистості автора, його мети, намірів та майстерності [13]. І. Войцехівська виділяє індивідуалізацію та суб’єктивізм як особливі риси мемуарних джерел та наголо-шує на їх взаємозв’язку [5]. Мемуари містять відтворення вражень автора, його ставлення до конкретних подій. У них відображаються риси характеру людини, культурний рівень, емоційний стан тощо.  М. Казьмирчук стверджувала про те, що саме особа автора – «організуючий стрижень мемуарів [6, 34]. На нашу думку, особистість є центральним визначальним чинником цінно-сті мемуарів як історичних джерел. Емоцій-ність, психологізм спогадів дозволяє робити висновки щодо постаті автора, його життє-вих позицій та бачення історичних подій.  Узагалі, дослідження мемуарних джерел із урахуванням особистості автора дозволяє 
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Використання мемуарів як історичних джерел вимагає їх верифікації та критичного осмислен-
ня. На сьогоднішній день методика критики мемуарних джерел продовжує удосконалюватися, 
адже перевірка вірогідності змісту спогадів є центральним питанням під час їх дослідження. У 
статті розкривається питання критики мемуарів як історичних джерел, зокрема з’ясування та 
дослідження постаті їх автора. Детальне та усебічне вивчення особистості автора сприятиме 
об’єктивному та критичному аналізу його спогадів. Тільки з урахуванням певних чинників, що су-
проводжували створення спогадів, є можливим глибоке та неупереджене дослідження мемуарів як 
джерела з історії. 

Ключові  слова :  мемуаристика, критика мемуарних джерел, мемуари, спогади, авторство 
мемуарів, постать автора. 
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вивчити психологічні риси епохи, ментальні особливості населення, особливо у контексті зіставлення декількох мемуарів одного  періоду. Мемуари більш вдало та точно відо-бражають внутрішній стан людини, і ця кате-горія джерел найбільш позбавлена заштам-пованості, впливу цензури та інших зовніш-ніх факторів. Вони точніше висвітлюють вну-трішні відчуття, емоції, особисте ставлення до тих чи інших подій, і тим самим це робить мемуарні джерела свого роду унікальним явищем, яке поєднує особистість автора та навколишні події. Мемуарний жанр – доволі специфічний жанр творів, який зачіпає не тільки історичні галузі, а й інші гуманітарні науки, такі як лі-тература, лінгвістика, психологія. Отже, ана-ліз та дослідження мемуарів може проводи-тись із застосуванням різних підходів: істори-чного, історико-літературного, культурологі-чного, психоаналітичного, філософського, лінгвістичного тощо [7, 16]. У сучасній науці як найпоширеніші підхо-ди до вивчення мемуарів затвердилися істо-ричний та літературознавчий [7, 16]. Проте, наша думка співзвучна із думкою Колосової [7, 16], Д. Галіуліної [2, 44] про необхідність міждисциплінарного дослідження мемуарних творів, який охоплює аспекти історичного, літературознавчого та культурологічного підходів. Д. Галіуліна взагалі визначає мему-арні твори як такі, що займають проміжне положення між історичним джерелом та ху-дожнім твором [2, 44]. Треба пам’ятати, що у центрі мемуарів – завжди особа автора. Саме його думка на кон-кретні факти, події, ситуації та особистості висвітлюється у творі. У джерелах мемуарно-го жанру центральними категоріями є світо-гляд, принципи, спосіб мислення та рівень освіченості автора. Від його інтелектуально-го рівня, освіти, життєвого шляху, політич-них та релігійних переконань залежить хара-ктер змісту його спогадів та їх цінність для історичного дослідження. До того ж, варто враховувати характер та мету написання ме-муарів, а саме: спогади писалися для друку чи для себе та нащадків? У творах, написаних для себе та для родини, людина здебільшого писала більш відверто, незаангажовано, не 

боялася ділитися якоюсь особистою інформа-цією, могла вільніше виражати свої політичні погляди тощо. З цього приводу М. Казьмир-чук класифікувала мемуарні джерела на дві групи – мемуари, які призначені для друку відразу, та мемуари з відкладеною публікаці-єю. В основі класифікації –усвідомлення ав-тором спогадів того, що їх надрукують [6, 16]. Ю. Бумбур щодо ролі автора спогадів вживає таке поняття як авторська суб’єктив-ність (авторська позиція) – «відображення в художньому творі авторської картини світу. Це авторський дискурс, його «я» у тексті, мо-делювання художньої дійсності з суб’єктив-ного погляду. Ця суб’єктивність не виража-ється безпосередньо у слові, але наявна у ко-жному компоненті літературного тексту» [1]. Узагалі, на сьогодні виокремлюються три характерні родові ознаки мемуарної літера-тури, що підкреслюють її специфічність:  особистісне начало, ретроспективність та пам’ять [15, 60]. Особистісне начало – це ба-зис, основа мемуарів. Автор під час своєї роз-повіді окреслює те, що він пережив, що він бачив, що стало його досвідом. Він демон-струє загальні культурні підвалини своєї епо-хи, суспільні проблеми свого часу; разом з цим, розповідь обертається навколо його особистості – він описує тільки ті події, що залишили відбиток у його пам’яті, справили на нього особливе враження, зазначає про те, що саме він вважав важливим. Тут можна та-кож говорити про авторський егоцентризм та вибірковість, адже особа автора у мемуар-ній літературі здебільшого виходить на пер-ший план. Емоції, думки, погляди автора – усе це проходить повз його спогади та робить їх унікальними у своєму роді.  Зазначимо, що зарубіжні дослідники що-до мемуарних джерел застосовують поняття «его-документи», що прямо підкреслює зна-чення суб’єктивної складової мемуарної літе-ратури. Такий підхід до дослідження спогадів як історичних джерел пов’язаний із інтенсив-ною антропологізацією досліджень, ураху-ванням принципів антропоцентризму та гу-манізму в сучасній науці. Такі процеси про-стежуються також і в безпосередньо історич-них дослідженнях західних науковців. У кон-тексті цієї тенденції посилюється увага до 
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так званих его-документів, саме в яких про-являється індивідуальність, особистість, при-сутня категорія «Я». На сучасному етапі тер-міном его-документів займається Р. Деккер, який визначає ці джерела як такі, у яких дос-лідник поставлений перед «Я» або, у деяких випадках, перед «Він» (Цезар, Генрі Адамс), якщо мова йде про опис та відображення су-б’єкта з подальшою присутністю у тексті [18, 25]. Дещо пізніше він сформулював більш стисле визначення: «Его-документи – це ті документи, в яких его навмисно або випадко-во розкриває або приховує себе» [18, 25]. Та-кож поняттям его-документів та їх місцем в історичному дослідженні займаються фран-цузькі науковці П.-І. Борепер [16], М. Кассан [17], Ж.-П. Барде [17], С. Муссе [21], які відно-сять до цієї категорії особисті щоденники, журнали, мемуари, сімейні щоденники, раху-нкові та судові книги. Серед науковців, що займаються безпосередньо мемуарами та ви-значенням їх місця у сучасних історичних до-слідженнях, – П. Фесс [20], Е. Фарбстейн [19], Дж. Волек [22], які розглядають мемуарні джерела як квінтесенцію літературних та іс-торичних творів. Це також свідчить про ком-плексний підхід до дослідження мемуарів як історичних джерел. Для істориків значну цінність представ-ляють не тільки мемуари видатних політич-них та суспільних діячів, що були безпосеред-німи учасниками подій у державі, а й мемуа-ри пересічних громадян, які не мали яскраво вираженої політичної позиції, що досить час-то присутнє у спогадах політиків. Мемуари людини, не залученої до політичних та управлінських справ, мають об’єктивніший характер, демонструють погляд на події зсе-редини. Так, О. Коляструк наголошує на цін-ності мемуарів пересічних громадян, ствер-джуючи, що погляд такого автора «вихоплює з життя такі факти, які з офіційних позицій уже не помічаються і тому не беруться до уваги при аналізі» [8, 145]. Отже, під час аналізу постаті автора ме-муарів у нагоді стає саме міждисциплінарний підхід, який дозволяє одночасно дослідити життєвий шлях автора, його професіональну діяльність, що допоможе визначити його приналежність до окремої соціальної групи, 

його політичні та релігійні переконання (історичний аспект), рівень освіченості, воло-діння мовою (лінгвістичний та філологічний аспекти), світогляд, кругозір, ставлення до конкретних подій, процесів (психологічний та психоаналітичний аспекти). Використання мемуарів як історичних джерел вимагає їх верифікації та критичного осмислення. На сьогоднішній день методика критики мемуарних джерел продовжує удо-сконалюватися, адже перевірка вірогідності змісту спогадів є центральним питанням під час їх дослідження. Критика мемуарів як істо-ричних джерел сьогодні бачиться як своєрід-на експертиза. І. Войцехівська умовно ділить цей процес на п’ять етапів: 1) з’ясування ав-торства джерела – усебічне дослідження пос-таті автора мемуарів, його життєвого шляху, професійної діяльності, поглядів тощо; 2) визначення мети створення мемуарів – при використанні спогадів як джерела слід з’ясувати для чого вони створювалися, їхнє ймовірне призначення; 3) з’ясування часу і місця створення спогадів – як вже зазначало-ся, слід визначити коли писалися спогади: безпосередньо під час подій чи постфактум? Де знаходився автор під час створення мему-арів?; 4) визначення форми написання мему-арів – щоденники, спогади, автобіографічні та літературні записи відрізняються один від одного за структурою та детальністю інфор-маційного викладу; 5) визначення повноти та достовірності джерела – з’ясування вірогі-дності фактів та правдивості відтворення подій [5, 362–364].  На наш погляд, саме з’ясування та враху-вання особи автора є основоположним стри-жнем загального дослідження мемуарів та їх критики.  Чинники, які треба враховувати під час дослідження постаті автора: 1. Національність та громадянська пози-ція авторів та вплив цих факторів на зміст та  суб’єктивність мемуарів. З метою неупере-дженого вивчення історичних подій та макси-мального позбавлення суб’єктивних поглядів на ці події слід обов’язково враховувати наці-ональну приналежність авторів спогадів. Так, наприклад, при дослідженні Першої світової війни слід звернути увагу на громадянство 
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автора, країну його походження, та на те, до якого з політичних блоків (Антанта, Четвер-ний союз, інші країни) вона належала.  2. Професійна діяльність авторів мемуа-рів (мемуари пересічних громадян чи мемуа-ри суспільних діячів, політиків, військових, тощо). Професійна діяльність автора значно впливає на тематику змісту його спогадів, адже здебільшого представник того чи іншо-го соціального прошарку приділяв увагу окремій сфері суспільного та державного життя. Наприклад, мемуари німецького гене-рала Е. Людендорфа «Мои воспоминания о войне» [9] присвячені загалом військовій іс-торії періоду Першої світової війни; економі-чні та політичні питання так чи інакше у його творі пов’язані з війною та основними її поді-ями, військовими тактиками тощо. Мемуари британського державного діяча У. Черчилля «Мировой кризис» [14] висвітлюють здебіль-шого політичну історію Європи початку ХХ ст., у них проаналізовані основні політичні лінії та стратегії окремих країн. Спогади авст-рійського розвідника М. Ронге «Разведка и контрразведка» [12] підтверджують специфі-ку професійної діяльності автора, який дета-льно описав розвідувальні операції та події війни 1914–1918 рр. Французький дипломат М. Палеолог [11] акцентував увагу саме на дипломатичній історії Росії та Франції, опису-ючи деталі дипломатичних місій та питань у ході військових подій, політична діяльність правителів здебільшого аналізувалася з боку дипломатичної сфери, політики характеризу-валися, перш за все, як дипломати. 3. Рівень освіченості авторів, їхні мовні навички, мова, використання окремих слів, виразів, висловлювань, фразеологізмів, ідіом дозволяють дослідити лінгвістичний фон епохи, особливості слововживання та мовні характеристики різних прошарків населення (в залежності від постаті автора). Зазначимо, що стиль викладення, літературна мова бага-то в чому залежить від специфіки професій-ної діяльності автора. Так, мемуари поета, письменника, літературного критика будуть максимально наближені до художнього жан-ру; у спогадах науковця можна буде знайти риси дослідження тощо. 4. Психологічні риси автора дозволяють краще вивчити психологічний фон періоду, 

окремого проміжку часу, що саме для авторів спогадів було центральними категоріями життя, як вони дивилися на окремі процеси, яким чином аналізували їх. Слід також врахо-вувати характер людини, її темперамент, адже це певним чином відображається на стилі розповіді та виборі окреслюваних подій. Так, наприклад, холерична, експресивна лю-дина сприймає все, що з нею відбувається, більш гостро, емоційно, іноді може негативно сприймати незначні ситуації; людина-флегматик або сангвінік загалом спокійніше реагує на зовнішні фактори та обставини, більш тверезо оцінює ситуацію, окремим фак-там просто не надає значення; людина-меланхолік найчастіше відноситься до навко-лишніх подій більш песимістично, у похмурих тонах, – усе це прямо або опосередковано впливає на загальний характер та зміст твору. 5. Аналізуючи мемуари, слід враховувати обставини, в яких знаходилася особа під час написання мемуарів, адже саме це могло вплинути на психологію автора та його емо-ційний стан, і, як слідство – на його погляди та загальні оцінки подій. Під обставинами розуміються зовнішні фактори, що впливали на психологічно-емоційний стан людини, яка писала мемуари (війна або революція в краї-ні, занепад держави, вимушена еміграція як такі явища, що негативно впливають на емо-ційний стан суспільства та індивідуума в ці-лому, або навпаки – національне піднесення, економічне зростання держави), а також без-посередньо особисті обставини (скрутне ма-теріальне становище, укладання шлюбу, роз-лучення, сімейні трагедії, народження дити-ни тощо). Слід враховувати, що людина, зна-ходячись під впливом негативних або пози-тивних емоцій по різному оцінює одні й ті ж самі події, демонструє своє бачення тих чи інших ситуацій, явищ.  6. Життєвий період людини, у якому були створені мемуари: юність, зрілість, похилий вік. Так, в юності людина сприймає події більш яскраво, емоційно; їй властива роман-тизація ситуацій, водночас гіперболізація значення того, що відбувалося; людина у цій період життя оцінює більшість подій навколо за допомогою емоцій та почуттів. У період зрілості в особи найбільш чітко виражене співвідношення почуттів, життєвого досвіду 
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та набутих знань. Людина найчастіше вже реалізується у професії та розглядає події під кутом своєї діяльності. Якщо автор створює свої мемуари у похилому віці, він здебільшо-го приділяє увагу тим процесам та ситуаціям, які, на його думку, є значущими та важливи-ми для фіксації, проте окремі моменти люди-на може замовчувати або елементарно не враховувати через те, що просто не надає їм особливого значення. Виходячи з особливос-тей людської пам’яті, можна стверджувати, що людина у похилому віці може не пригада-ти деякі конкретні події або описати їх мак-симально суб’єктивно.  Отже, мемуарна література безперечно є цінним і водночас специфічним історичним джерелом. Вони додають історичному дослід-женню глибини та усебічності завдяки висві-тленню інших, невідомих документальним джерелам, сторін. Визначальними рисами мемуарів є індивідуалізація, емоційна забарв-леність, специфічність та суб’єктивність. Ці риси виокремлюють мемуарні джерела з-поміж інших історичних джерел, проте через свою специфіку спогади вимагають обов’яз-кового критичного осмислення та верифіка-ції змісту. Одним з базисних етапів критики мемуарних джерел є з’ясування авторства спогадів, який, на наш погляд, є ключовим етапом у дослідженні. Для ретельного опра-цювання змісту спогадів вважаємо за необ-хідне якомога детальніше ознайомитися із особистістю автора. Важливим є не тільки складання загального аналітичного нарису щодо біографії та життєвого шляху людини (національність, громадянство, професійна діяльність, політичні погляди, особливості різних етапів життя тощо), а й, за можливос-ті, аналіз свідчень щодо автора його сучасни-ків, їх оцінка його характеру, загальне бачен-ня його особи іншими людьми. Саме деталь-не та усебічне дослідження постаті автора сприятиме об’єктивному та критичному ана-лізу його мемуарів. Тільки з урахуванням пе-вних чинників, що супроводжували створен-ня спогадів (обставини та умови, в яких зна-ходився автор, його психологічний та емоцій-ний стан, вік), є можливим глибоке та неупе-реджене дослідження мемуарів як джерела з історії. 
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АЛЬОНА ТОРОПЦЕВА Вивчення особистості автора як один з етапів критики мемуарних джерел в історичному дослідженні 

A L O N A  T O R O P T S E V A  K y i v   
THE ASCERTAINMENT OF THE PERSONALITY OF THE AUTHOR  
AS ONE OF THE STAGES OF THE CRITICISM OF THE MEMOIRS  

AS THE SOURCES IN THE HISTORICAL RESEARCH  
The use of memoirs as historical sources requires their verification and critical reflection. Nowadays, 

the methodology of criticism of memoirs continues to improve, since checking the probability of memories is 
a central issue during their research. The article deals with the issue of criticism of memoirs as historical 
sources, in particular, the elucidation and research of the figure of their author. A detailed and thorough 
study of the author's personality influences on an objective and critical analysis of his memories. Only in the 
light of certain factors accompanying the creation of memoirs, it is possible to conduct a deep and impartial 
study of memoirs as a source of history. 

Key  words:  memoirs, critique of memoirs, memoirs, authorship of memoirs, author's figure. 
 
АЛЕНА  ТОРОПЦЕВА  г .  К и е в   

ВЫЯСНЕНИЕ ЛИЧНОСТИ АВТОРА КАК ОДИН  
ИЗ ЭТАПОВ КРИТИКИ МЕМУАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ  
Использование мемуаров как исторических источников требует их верификации и критическо-

го осмысления. Сегодня методика критики мемуарных источников продолжает совершенство-
ваться, так как проверка достоверности содержания воспоминаний является центральным во-
просом во время их исследования. В статье раскрывается вопрос критики мемуаров как историче-
ских источников, в частности выяснение и исследование личности их автора. Детальное и всесто-
роннее изучение личности автора способствует объективному и критическому анализу его воспо-
минаний. Только с учетом определенных факторов, которые сопровождали создание мемуаров, 
является возможным глубокое и непредвзятое исследование мемуаров как исторического источ-
ника. 

Ключевые  слова :  мемуаристика, критика мемуарных источников, мемуары, воспоминания, 
авторство мемуаров, личность автора. Стаття надійшла до редколегії 09.06.2018 
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Процес накопичення візуальних джерела у вигляді живопису та графіки з історії Північно-го Причорномор’я останньої чверті XVIII ст. – середини ХІХ ст., виходячи з особливостей комплектування, функцій та призначення установ відбувався у різного профілю музеях (літературних, архітектурних, меморіальних, історичних тощо), а також у архівах, аукціо-нах, приватних колекціях. Але найбільш по-тужними є музейні заклади саме художнього профілю. Цим закладам віддавався пріоритет у державній політиці фінансування, а також першочергового комплектування та експер-тизи значущості творів живопису та графіки. Тому установи художнього профілю протя-гом свого існування були провідними музея-ми, де акумулювались візуальні джерела з історії Північного Причорномор’я.  Рукописна та друкована фіксація і пере-дача інформації була домінуючими засобом аж до середини ХХ ст., коли в надрах гумані-таристики почав формуватись так званий «візуальний поворот», який традиційно виво-дять на наукову авансцену в кінці 80-х рр.  ХХ ст. та пов’язують з роботою Х. Фостера «Бачення та візуальність» [1, 16]. Ця наукова провокація стала каталізатором підвищення уваги істориків до цього специфічного виду джерел. У результаті, ми вже маємо певні на-

працювання у використанні візуальних дже-рел в історичних дослідженнях і така ситуа-ція робить пошук нових комплексів джерел такого типу актуальним. Особливо, що стосу-ється «до фотографічного» періоду, початок якого традиційно припадає на сер. ХІХ cт. Ак-туальності даній публікації додає і той факт, що візуальні джерела несуть зовсім іншу ін-формації, ніж ті матеріали, що традиційно використовуються для реконструкції істо-ричної дійсності. Однак більшість науковців, що добре знають принципи роботи з доку-ментальними джерелами та мають навичок пошуку в архівних установах, не володіють інформацією про кількісні масштаби та особ-ливості формування комплексів джерел візу-ального характеру в художніх музеях, насам-перед, тих, де відклались основні масиви жи-вопису та графіки. До таких музеїв, де прису-тня основна маса візуальних джерел з історії Північного Причорномор’я останньої чверті  XVIII ст. – середини ХІХ ст., відносяться Дер-жавний Ермітаж та Державний Російський музей.  Фонди цих музеїв представлені як цілими візуальними комплексами, сформованими діяльністю того чи іншого художника, так і частковими колекціями та епізодичними ро-ботами різних авторів.  

УДК 94:75(477.7) 
ВІКТОР ФІЛАС м. Запоріжжя filasvn@gmail.com 
 

ВІЗУАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА  
З ІСТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я  

ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII – СЕРЕДИНИ XIX ст.  
У ЗІБРАННЯХ РОСІЙСЬКОГО МУЗЕЮ  

ТА ДЕРЖАВНОГО ЕРМІТАЖУ  
У статті досліджено склад та формування колекції живопису та графіки із зібрань Держано-

го Ермітажу та Російського музею, де сюжетно представлена північно-причорноморська історич-
на реальність останньої чверті XVIII ст. – середини ХІХ ст. Висвітлено процес формування колек-
цій цих музеїв, а також встановлено, що в цих закладах сконцентрована переважна більшість візу-
альних джерел у вигляді творів живопису та графіки з історії Північного Причорномор’я останньої 
чверті XVIII ст. – середини ХІХ ст. Візуальний комплекс матеріалів несе інформацію про історичні 
пам’ятки, історію забудови регіону, військові події, повсякдення населення, етнічну історію тощо. 

Ключові  слова :  акварель, візуальне джерело, графіка, Державний Ермітаж, живопис, малю-
нок, Північне Причорномор’я, Російський музей. 
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Найстарішим зібранням, в якому сконце-нтровано візуальні джерела із історії Північ-ного Причорномор’я, є Державний Ермітаж (Санкт-Петербург). До початку ХХ ст. Ермітаж володів найбільшим зібранням за тематикою дослідження. Однак створення ДРМ у 1895 р. як музею виключно російського мистецтва спричинило передачу більшості колекцій ро-сійської школи з Ермітажу до нього. В Ерміта-жі залишились лише повне зібрання робіт, що збереглись на наш час, художника У. Хетфілда, а також переважна частина твор-чого надбання В. Жуковського і К. Кюгель-хена, та тематична серія К. Боссолі. Епізодич-но представлені північно-причорноморські акварелі Л. Прємацці та живописні полотна Ф. Казанови. Найбільш ранніми візуальними джерела-ми за темою дослідження у музеї є колекція з 10 акварелей роботи У. Хадфілда, зроблених у 1787 р. під час подорожі Катерини ІІ до Кри-му. Це найбільша частина його робіт, що збе-реглась до нашого часу.  Одним із найбільш цінних зібрань, за тема-тикою нашого дослідження у Ермітажі є аль-бом з 93 «кримських» малюнків В. Жуков-ського, зроблених ним під час подорожі  1837 р. та подарованих своєму учню, великому князю Олександру Миколайовичу – майбут-ньому імператору. Ці роботи тривалий час збе-рігались в ермітажній бібліотеці, а потім були передані до Відділу російського малюнку. Також в Ермітажі зберігається колекція з 29 сепій, зроблених за ескізами К. Кюгель-хеном під час його подорожі до Криму в 1804–1806 рр. Ці роботи потрапили до музею за-вдяки тому, що їх купив Олександр І [4, 14]. Тематична колекція з 19 малюнків К. Бос-солі, яка до революції належала графу Аль-тенбергскому, теж зберігається в Ермітажі. Вона репрезентує південно-бережні кримські дачі та побут дворян першої половини ХІХ ст. Ця колекція спочатку потрапила до бібліоте-ки музею, а пізніше – у 1927 р. була передана до Відділу західноєвропейського образотвор-чого мистецтва [6, 27]. У Державному Ермітажі зберігаються і дві картини маслом «Взяття Ізмаїлу» та «Взяття Очакова» роботи Ф. Казанови, які повинні були, за задумом Катерини ІІ, візуа-

льно увічнити ключові події російсько-турецької війни 1787–1791 рр.  Музей також володіє однією із найбіль-ших колекцій акварелей Л. Прємацці. Серед них домінують інтер’єрні зображення Ерміта-жу та царських палаців. Однак, до цього ж зіб-рання входять і дві роботи майстра, зроблені ним у Криму на початку 50-х рр. ХІХ ст. Це етюд «Татарин з мулом» та інформаційно на-сичена акварель «Південний ринок». Іншим санкт-петербурзьким музейним закладом, що володіє одним із потужних зіб-рань живопису та графіки, і в якому відобра-жена історія Північного Причорномор’я є Державний Російський музей (далі – ДРМ). Колекція музею включає в себе майже повні зібрання робіт художника М. Іванова, який був приписаний до похідної канцелярії князя Г. Потьомкіна та Н. Чєрнєцова, що працював в Одесі та Криму за замовленням графа М. Воронцова. Колекція М. Іванова потрапила до музею в результаті передачі її сюди у 1930 р. з фон-дів Державного Ермітажу. Зараз творчій до-робок М. Іванова, в цьому музеї складається з трьох альбомів та окремих листів. Після смерті М. Іванова у 1824 р. його дружина Марія Іванівна, намагаючись попра-вити своє скрутне матеріальне становище, вирішила продати роботи чоловіка до Ермі-тажу. Оцінку колекції здійснив зберігач фон-дів живопису Ф. Лабенський, який оцінив їх у 5600 рублів. У своєму рапорті він дав коротку характеристику всій колекції: «... складають-ся майже з ескізів, більш-менш закінчених, але при всьому цьому заслуговують на особ-ливу увагу; бо намальовані будучи відмінним по своїй частині художником з натури і з місць вітчизняної історії досить значних... » [5, арк. 28]. Перший альбом відноситься до часів слу-жбової поїздки художника на Кавказ та до Криму у 1782 р. На 97 листах розміщено його 98 малюнків із видами міст, сіл та ландшаф-тів Грузії, Вірменії та Криму. Власне Криму стосується 73 малюнки. Другий альбом дату-ється 1784–1792 рр. та містить 81 аркуш аква-релей та малюнків із видами міст, сіл і ланд-шафтів Південної Бессарабії (Буджака), Біло-русії, Молдови, міст Новгорода та Царського 
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Села. Відзначимо, що серед цих робіт 11 відо-бражають особливості фортифікації Кілії та Ізмаїлу. Третій альбом датовано 1794–1800 рр. З 57 малюнків з видами Константи-нополя, міст і містечок Сицилії, Криму, Кавка-зу та Швейцарії тільки 7 зображають північ-но-причорноморські Очаків, Кілію, Акерман та Феодосію. Окрім цих альбомів Імператорським Ер-мітажем було викуплено у вдови М. Іванова і велику кількість окремих листів, 19 з яких живописують військові події під Очаковом та Ізмаїлом, панорами Балаклаву, Феодосію, Ін-керман, Старий Крим, Херсону і каналу в об-хід порогу Ненаситець, а також прохід ескад-ри Ф. Ушакова через чорноморські протоки у 1798 р. З Великого Петергофського палацу до ДРМ у 1925 р. було передано два малюнки М. Іванова «Старий Крим» та «Судак у Таврій-ській губернії». У цьому ж 1925 р. з Державно-го музею етнографії було передано до ДРМ акварельний малюнок «Табір російських військ під Очаковом» авторства М. Іванова з колекції Бобринських. Іншим потужним за кількістю зібранням музею є роботи Н. Чєрнєцова. Ним було ство-рено 10 творів живопису, в яких присутні кримські сюжети та одне полотно «Пушкін в Бахчисарайському палаці», яке було написа-но разом з братом (Григорій написав портрет О. Пушкіна). У ДРМ зберігаються два живописні по-лотна Н. Чєрнєцова, написані у 1835–1836 рр., до яких відносяться «Вид на Аю-Даг зі сторо-ни моря» та «Вид біля підніжжя Аю-Дагу», що були передані до музею у 1925 р. з Петергоф-ського палацу-музею. Колекція графіки Н. Чєрнєцова включає як альбоми, так і окремі листи. Серія з трьох аль-бомів, в коричневому перепльоті із золотим тисненням має назву «Крим та Кавказ». Альбо-ми датовані 1829–1836 рр. У першому альбомі переплетено 128 аркушів з 138 малюнками. Другий альбом нараховує 148 аркушів та тре-тій – 272 аркуши з відповідною кількістю ма-люнків. Четвертий альбом – «Крим», датується 1833–1836 рр. і має 144 аркуші з 146 малюнка-ми. Всі малюнки чотирьох альбомів виконано на папері акварельними красками, сепією, 

тушшю, графічним олівцем та пером. П’ятий альбом, теж датований 1833–1836 рр., презе-нтує види маєтку Потьомкіних – Артек. Ма-люнки були зроблені на папері аквареллю та пером. Всього альбом нараховує 13 аркушів.  Другу частину колекції, окрім альбомних зібрань, Н. Чєрнєцова, складають малюнки на 65 окремих аркушах, виконаних на папері ак-вареллю, сепією, тушшю та олівцем з підма-льовком пером. На малюнка презентовано в основному дачі та маєтки знаті (Сімеїз Маль-цевих, Місхор Наришкіних, Алупка Воронцова, Гаспрі Голіциних) та населенні пункти Півден-не узбережжя Криму (Судака, Ореанди, Гурзу-фа, Артека, Ялти тощо). У фондах музею пред-ставлено також і види Бахчисарайського пала-цу, Керчі, Феодосії та Інкермана тощо. Альбо-ми та переважна більшість малюнків потрапи-ли до фондів ДРМ з Музею Академії мистецтв який у 1874 р. викупив у Н. Чєрнєцова за 4 тис. рублів близько двох тисяч малюнків, частина які були зведені у альбоми. Колекції таких художників, як О. Петров, В. Дорогов та І.О. Іванов дійшли до нашого часу лише частково. Майже всі ці роботи збе-рігаються в ДРМ. Зібрання робіт О. Петрова було передано до музею колекціонером Л. Цитович у 1918 р. Відносно Південної України дане зібрання має чітку тематичну направленість. З 27 робіт пе-реданих робіт, 20 – являють собою своєрідний «візуальний репортаж» подорожі Катерини ІІ по Дніпру і далі до Криму. Інші 8 робіт презен-тують повсякденність народів Сибіру та інших регіонів імперії. Дружина покійного архітектора графа М. Львова Марія Олексіївна після його смерті у 1804 р. передала до Академії мистецтв всі малюнки художника І.О. Іванова з колекції свого чоловіка. Згодом ці малюнки потрапи-ли у фонди ДРМ. Зараз у музеї зберігається сім малюнків роботи І. Іванова, які були зроб-лені у 1803 р. під час подорожі до Криму ра-зом з М. Львовим. Музейні фонди ДРМ мають на зберіганні роботи художника О. Дорогова, в яких пред-ставлена сугубо кримська тематика. Всі вони виконані в техніці акварелі та нараховують 6 одиниць. За інформацією службового катало-гу музею акварелі «Двоповерховий дерев’яний 
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дім» та «Панський дім зі сторони саду» потра-пили до музею у 1928 р. з приватної зібрання відомого колекціонера, мистецтвознавця та дипломата В. Аргунського-Долгорукова, який був членом ради Російського музею. Інша ро-бота «Крим. Вид Оріанди» ще у 1897 р. була передана з Ермітажу під час формування ко-лекції, створеної ДРМ. Робота «Лунна ніч на морі» потрапила в музей при розподілі Дер-жавного музейного фонду, сформованого у 20–30-ті рр. ХХ ст. з конфіскованих радянсь-кою владою музейних цінностей. Про інші дві роботи О. Дорогова, що зберігаються у ДРМ з зображення кримських татар на узбережжі та Дюрбе в Бахчисараї, інформація у службово-му каталозі музею відсутня. В ДРМ зберігаються колекції творів Ж. Мівілля, В. Жуковського та І. Айвазовсь-кого, які є частиною масиву їх творчого над-бання, що розпорошено по фондам інших му-зейних закладів. Фонди ДРМ містять найбільшу колекцію робіт швейцарського живописця Ж. Мівілля, який відвідав Крим у 1814 р. Згодом у Базелі з більш ніж 200 ескізів він створив серію з 40 живописних полотен кримської тематики. За інформацією Н. Преснової, ці роботи у 1819 р. були куплені графинею А. Бобринською, але впродовж ХІХ ст. колекція була розпорошена й частина робіт потрапила в інші руки. Так, у 1928 р. до ДРМ з Ермітажу було передано ро-боту Ж. Мівілля «Вид на Ай-Петрі», що знахо-дилась в колекції відомого мецената та колек-ціонера князя В. Аргунського-Довгорукого, який у 1818–1819 рр. працював зберігачем у відділі малюнків та гравюр Ермітажу. У 1918 р. він передав частину своєї колекції до Ерміта-жу, у тому числі й згадану роботу Ж. Мівілля. Інша картина – «Вид в околицях Інкермана» потрапила до ДРМ теж у 1918 р. із зібрання російської галерейниці та музейного праців-ника Н. Добичиної. Окрім цього, у ДРМ збері-гаються ще сім картин Ж. Мівілля. Ці останні роботи потрапили до фондів «непрофіль-ного» для ДРМ художника швейцарського походження Ж. Мівілля завдяки тому, що до-вгий час їх авторство приписувались М. Іванову (1748–1823 рр.) – художнику-акварелісту, який перебував у почті О. По-тьомкіна у 80–90 х рр. XVIII ст. Частину робіт 

Ж. Мівілля було атрибутовано як полотна, що належать М. Іванову, та передано з приват-них колекцій та Державного музейного фон-ду до ДРМ як роботи М. Іванова. Згодом у  1947 р. мистецтвознавець В. Макаров впевне-но довів, що авторство цих картин належить саме Ж. Мівіллю. Роботи було вирішено зали-шити в ДРМ і нікуди не передавати. Відділ малюнку ДРМ містить п’ять робіт В. Жуковського, зроблених ним під час вояжу Північним Причорномор’ям у 1837 р. Сюжети малюнків відображають дійсність Одеси та Надпорожжя. Вони, скоріш за все, були штуч-но виокремленні від альбому, який нині збе-рігається в Ермітажі. В альбомі залишились тільки роботи, які сюжетно прив’язані до Криму. Як і ермітажні зображення, ці п’ять робіт тісно сюжетно та хронологічно впліта-ються у текст щоденників В. Жуковського. У зібраннях ДРМ значиться близько 40 живописних полотен та численні малюнки і акварелі І. Айвазовського. Це друге, за кількіс-тю, зібрання полотен великого майстра після Феодосійської картинної галереї. Серед робіт, що відносяться до кінця 30-х – першої полови-ни 50-х рр. ХІХ ст., тобто до періоду становлен-ня та визнання творчості І. Айвазовського, в музеї зберігаються п’ять полотен. Це робота «Російська ескадра на севастопольському рей-ді» (1846 р.), створена художником під час йо-го служби І. Айвазовського при Генеральному штабі. У тому ж 1846 р. з’явилась і робота «Вигляд Одеси в місячну ніч». Полотно успіш-но виставлялось у Феодосії та Одесі у 1846 р. та врешті-решт було куплене Миколою І. Робо-ти І. Айвазовського першої половини 50-х рр. ХІХ ст. представлені картиною «Місячна ніч на кримському березі» (1852 р.), що була вперше виставлена в Одесі. В Санкт-Петербурзі її при-дбала президент Академії мистецтв велика княгиня Марія Миколаївна [1, 319]. Іншою ро-ботою І. Айвазовського з фондів ДРМ є карти-на з подібною назвою «Місячна ніч на березі моря в Криму» (1852 р.). У 1852 р. була написа-на і інша картина одеської тематики «Гавань в Одесі на березі Чорного моря». Окрім живопис-них полотен у фондах музею зберігаються й дві роботи, створені на папері сепією – «Генуезька башта», та олівцем і просто сепі-єю – «Вид скелястого берега з боку моря». До 
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малюнків олівцем відноситься робота «Севастополь». Ці три графічні роботи дату-ються 1845 р. Останню групу складають роботи худож-ників Ф. Алєксєєва, М. Воробйова та А. Марти-нова, представлені в ДРМ епізодично. Для характеристики російської школи живопису другої половини ХVIII ст. з Імпера-торської Академії мистецтв до фондів ДРМ у 1898 р. було передано 122 картини, в тому числі два полотна «засновника» російського міського пейзажу Ф. Алєксєєва «Вид міста Бахчисарая» (1798 р.) та «Вид магістратської площі в Миколаєві» (1799 р.).  У 1897 р. до ДРМ з Ермітажу було передано дві роботи А. Мартинова «Вид околиць Бахчи-сараю» (1812 р.) та «Вид на Південний берег Криму поблизу Георгіївського монастиря» (1815 р.). Обидва полотна у 1817 р. були купле-ні Ермітажем у самого художника [3, 154]. У фондах музею значаться два окремі ма-люнки роботи М. Воробйова «Вид одеського порту та карантину» та «Дача Рено на березі моря. Одеса, зроблених ним відповідно у 1821 та 1828 рр. Колекції ДРМ сформувались у першій третині ХХ ст. Процес активного формування колекції ДРМ за рахунок робіт з інших музеїв та зібрань припинився лише в 30-ті рр. ХІХ ст. Основними шляхами формування цього те-матичного зібрання ДРМ були: 
– Ермітаж та колекції з царських палаців. Особливо це стосується дореволюційно-го періоду, коли з ермітажного зібрання та царських резиденцій під Санкт-Петербургом для ДРМ відбирались ро-боти російських майстрів. В основі від-бору лежала належність їх авторів до національної російської школи живопи-су, що відповідало самій концепції ство-рення ДРМ (1895 р.). 
– Націоналізовані після революції колек-ції. Після 1917 р. фонди ДРМ продовжу-вались активно поповнюватись за раху-

нок конфіскованих робот з приватних колекцій, що спочатку потрапляли до сховищ Державного музейного фонду в Москві та Ленінграді. 
– Ініціатива приватних осіб, які передава-ли до ДРМ свої колекції, аби зберегти їх від конфіскації та розпорошення. Тож, як бачимо, візуальний комплекс ма-теріалів Ермітажу та Російського музею несе широкий спектр відомостей про історичну реальність Північного Причорномор’я остан-ньої чверті XVIII ст. – середини ХІХ ст. Слід зазначити, що найстаріше, але менш потужне ермітажне зібрання, містить матеріали, що живописують деякі епізоди історичної реаль-ності Північного Причорноморя, а саме подо-рож Катерини ІІ, південно-бережний дворян-ський побут, особливості архітектури та ет-нографії Криму початку ХІХ ст., повсякден-ність населення Кримського півострову у  30-ті рр. ХІХ ст. Колекція живопису та графіки ДРМ є найбільш інформативно потужною та представницькою відносно історії заселення та урбанізації Північного-Причорномор’я кін-ця XVIII ст. а також архітектури та повсякден-ності Криму 30-х рр. ХІХ ст. 
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V I K T O R  F I L A S  Z a p o r i z h z h y a  
 

VISUAL SOURCES ON THE HISTORY OF NORTHERN BLACK SEA REGION  
OF THE LAST QUARTER OF THE 18TH CENTURY – MID-19TH CENTURY IN  

THE COLLECTIONS OF THE RUSSIAN MUSEUM AND STATE HERITAGE MUSEUM 
 

The article explores the composition and formation of a collection of paintings and graphics from the 
collections of the State Hermitage Museum and the Russian Museum, where the historical reality of the 



113 №  1  (45) ,  червень  2018 

ВІКТОР ФІЛАС · Візуальні джерела з історії Північного Причорномор’я  останньої чверті XVIII – середини XIX ст. у зібраннях російського музею та Державного Ермітажу 
Northern Black Sea region of the last quarter of the 18th century – mid-19th century is represented in a 
plot. The process of forming of the collections of these museums is also highlighted, and it is defined that in 
these institutions the overwhelming majority of visual sources in the form of painting and graphic arts on 
the history of the Northern Black Sea region of the last quarter of the 18th century – mid-19th century are 
concentrated. The visual complex of materials contains information on historical monuments, history of the 
development of the region, military events, everyday life of the population, ethnic history, etc. 

Key  words: watercolor, visual source, graphic, State Hermitage Museum, painting, drawing, Northern 
Black Sea region, Russian Museum. 
 
ВИКТОР  ФИЛАС  г .  З а п о р о ж ь е  
ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ  

ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII – СЕРЕДИНЫ XIX В. В СОБРАНИЯХ  
РУССКОГО МУЗЕЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА 

В статье исследован состав и формирование коллекции живописи и графики из собраний Эр-
митажа и Русского музея, где сюжетно представлена северо-причерноморская историческая ре-
альность последней четверти XVIII в. – середины XIX вв. Освещен процесс формирования коллекций 
этих музеев, а также установлено, что в этих заведениях сконцентрирована основная часть визу-
альных источников в виде произведений живописи и графики по истории Северного Причерноморья 
последней четверти XVIII в. – середины XIX в. Визуальный комплекс материалов этих учреждений 
несет информацию об исторических достопримечательностях, истории застройки региона, воен-
ных событиях, повседневности населения, этнической истории и тд. 

Ключевые  слова: акварель, визуальний источник, графика, Государственный Эрмитаж, жи-
вопись, рисунок, Северное Причерноморье, Русский музей. Стаття надійшла до редколегії 08.06.2018 
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ВАЛЕРІЙ ЄРМІЛОВ м. Миколаїв vsyermilov@gmail.com  

УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ  
ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА  
У ДОРЯДЯНСЬКОМУ МИКОЛАЄВІ  

(ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ ТОВАРИСТВА  
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ) 

 
У статті показана служба сестер милосердя в Миколаївських госпіталях у період Східної 

(Кримської) війни як попередниця червонохресного руху. Розглянута діяльність організацій Черво-
ного Хреста – Миколаївських відділу Херсонського управління Російського товариства піклування 
про поранених і хворих воїнів, а потім місцевого управління Російського товариства Червоного Хре-
ста. Висвітлено діяльність найбільш виразної складової Миколаївського управління – службу сес-
тер милосердя в місті у воєнних і мирних умовах у дорадянський час. Зроблено висновок, що говоря-
чи про 100-річчя з дня заснування Товариства Червоного Хреста України, слід згадувати і його пе-
редісторію, яка саме в Миколаєві мала один із найтриваліших періодів. 

Ключові  слова :  Червоний Хрест, благодійна організація, сестра милосердя, госпіталь, дора-
дянський Миколаїв. 

Розділ  5 
ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

У квітні 2018 року виповнилося 100 років із дня створення Товариства Червоного Хрес-та України. Відомо, що 15–18 квітня 1918 р. у Києві відбувся І з’їзд Товариства Червоного Хреста України, після чого ця організація ста-ла самостійною. Але події Української націо-нально-визвольної боротьби та державотво-рення 1917–1921 рр. не дали змоги повсюди (в тому числі в Миколаєві) створити діяльні структури цього Товариства. Із 1920 р. гро-мадську червонохресну організацію одержа-вила і підпорядкувала комуністична партія України і весь радянський період вона знахо-дилася під її контролем. І тільки зі здобуттям Україною незалежності в 1991 р. національне Товариство Червоного Хреста знову стало са-мостійною організацією та з 1993 р. повнопра-вним членом Міжнародної Федерації Това-риств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.  Але це Товариство виникло не на голому місці, воно мало своїх попередників із трива-

лою і змістовною історією. Зокрема, на тере-нах України, за попередніми даними, черво-нохресний рух одним із перших виявив себе саме в Миколаєві. Тому метою нашого дослі-дження стало вивчення і висвітлення періо-дів передісторії утворення і діяльності орга-нізації Червоного Хреста у нашому місті. Для досягнення цієї мети ми поставили завдання: показати службу сестер милосердя у госпіталях Миколаєва в період Східної (Кримської) війни; розглянути діяльність місцевих організацій Червоного Хреста – Ми-колаївського відділу Херсонського управлін-ня Російського товариства піклування про поранених і хворих воїнів і Миколаївського управління Російського товариства Червоно-го Хреста; висвітлити найбільш виразну час-тину діяльності місцевого управління Това-риства – службу сестер милосердя в різних госпіталях і міській лікарні у воєнні та мирні часи у дорадянському Миколаєві. 
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Відомо, що Червоний Хрест починався як громадська благодійна організація з догляду за пораненими та хворими воїнами, а потім надавав різні види допомоги потерпілим при народних бідах і особливих ситуаціях, специ-фічних для кожного регіону. Тому і діяль-ність його була різноманітною та унікальною для будь-якого міста, зокрема Миколаєва. Попередниками Червоного Хреста були общини сестер милосердя і сердобольних сес-тер. Більш відомими та діяльними були сестри милосердя. На початку Східної (Кримської) війни 1853–1856 рр. під впливом інформації про героїчну оборону Севастополя і страждан-ня там великої кількості хворих і поранених воїнів Велика княгиня Олена Павлівна створи-ла в Петербурзі Хрестновоздвиженську общи-ну сестер милосердя, яка була урочисто відк-рита в день свята Воздвиження Хреста Господ-нього 5 листопада 1854 р. Загін сестер милосе-рдя цієї общини під керівництвом видатного вченого-хірурга професора М. І. Пирогова од-разу виїхав на театр бойових дій в Крим і з 1-го грудня почав працювати у військових госпі-талях. Сестри милосердя займалися доглядом за пораненими та хворими, господарською частиною госпіталів, контролем за їх персона-лом і адміністрацією. Кримські госпіталі швид-ко переповнилися хворими та пораненими воїнами, тому їх стали розвантажувати, відп-равляючи транспорти з півострова на материк (у Миколаїв воїни сухопутного відомства ста-ли прибувати з листопада 1854 р.). Базою ева-куації моряків – захисників Севастополя став Миколаїв. Сюди з березня до жовтня 1855 р. інтенсивно направлялися транспорти «з ампу-тованими та вже нездатними до служби, на-віть після виздоровлення, нижніми чинами Морського відомства, а частиною і з хворими, які потребують тривалого лікування» [1, 356]. Усього в Миколаїв на лікування прибуло бли-зько 6 000 різних чинів морського відомства. Пирогов також відправив сестер милосердя для догляду за хворими та пораненими воїна-ми сухопутного і морського відомств і в тилові госпіталі. У березні 1855 р. у Миколаїв прибуло 15 сестер. Потім загін із 34 сестер милосердя під загальним керівництвом старшої сестри Варвари Іванівни Щедриної певними частина-ми діяв у госпіталях Миколаєва і Херсона. 

На 1 січня 1856 р. у Миколаєві знаходило-ся 26 сестер милосердя, в Херсоні – 20 сестер. Загальне керівництво ними продовжувала здійснювати В. І. Щедрина. Сестри служили в усіх госпіталях Миколаєва – морському і сухо-путних військово-тимчасових. Це були сест-ри, які прибули з Петербургу, а також у Мико-лаєві з місцевих жінок вступили в общину, з Одеси та інших місць. У кінці 1856 р., коли майже всі військово-тимчасові госпіталі за-крилися, петербурзькі сестри милосердя по-вернулися в столичну общину, а всі решта сестер, які вступили в неї у Миколаєві, припи-нили свою участь в общині. Після Кримської війни у Миколаєві пев-ний час проживала одна із перших сестер ми-лосердя Даша Севастопольська (Дарія Лав-рентіївна Михайлова, по чоловіку Хворосто-ва). Потім повернулась у Севастополь. Сестри милосердя продовжили служіння в госпіталях і лікарнях Санкт-Петербургу. Пі-сля затвердження імператором Олександ-ром ІІ 3-го травня 1867 р. статуту було ство-рене «Російське товариство піклування про поранених і хворих воїнів». У губернських містах відкривалися місцеві управління цьо-го Товариства. І в Миколаєві почався рух із утворення подібної організації. При канцеля-рії військового губернатора в липні 1867 р. було заведену відповідну справу і почався збір коштів. По січень 1870 р. включно внес-ками та пожертвуваннями зібрали 436 руб 28 коп [2, арк. 2 зв.]. 25-го червня 1870 р. у Миколаєві за ініціативи військового губерна-тора Б. О. Глазенапа був утворений відділ Херсонського місцевого управління Російсь-кого товариства піклування про поранених і хворих воїнів [там само, арк. 6]. Але діяль-ність Миколаївського відділу не набула роз-витку. За період із часу створення до середи-ни 1877 р. його робота виразилася тільки в прийнятті пожертвувань, які зросли лише до 2 тис руб. Наступний Миколаївський військовий гу-бернатор М. А. Аркас у листі до Головного управління Російського товариства піклуван-ня про поранених і хворих воїнів від 5 липня 1877 р. ситуацію, що склалася до цього,  пояснював: «такий незавидний стан справ Миколаївського відділу, головним чином 

ВАЛЕРІЙ ЄРМІЛОВ · Утворення і діяльність організації Червоного Хреста у дорадянському Миколаєві  (до 100-річчя з дня заснування Товариства Червоного Хреста України) 



Р о з д і л  5  І С Т О Р И Ч Н Е  К Р А Є З Н А В С Т В О  

116 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ІСТОРИЧНІ НАУКИ  

обумовлюється тим, що дії його знаходяться в залежності від Херсонського місцевого управління і коло діяльності членів відділу не має бажаної самостійності, тому багато з осіб, що проживають у Миколаєві, ставлячись із співчуттям до людинолюбивої справи То-вариства піклування про поранених і хворих воїнів і з бажанням приносити грошові по-жертви, відмовляються бути членами відді-лу». Тому М. А. Аркас з цієї причини та в час, коли Російсько-турецька війна 1877–1878 рр. викликала у миколаївців бажання активної благодійності, у згаданому листі просив у Го-ловного управління дозволу відкрити в Ми-колаєві самостійне місцеве управління Росій-ського товариства [3, арк. 11–12 зв.]. Отримавши дозвіл, М. А. Аркас у серпні 1877 р. запросив міського голову, а голова – гласних міської думи взяти участь в організа-ції місцевого управління Російського товари-ства піклування про поранених і хворих вої-нів. При цьому повідомлялося, що внесок дій-сних членів Товариства становить 10 руб, а членів-змагальників – 3 руб, сума пожертву-вання не обмежувалась [4, арк. 9–9 зв.].  Канцелярія військового губернатора та-кож провела в місті певну роз’яснювальну роботу, в результаті якої 105 іменитих містян виявили бажання стати членами Товариства. 26 серпня 1877 р. відбулися загальні збори записавшихся у члени майбутньої організа-ції, на яких обрали 16 членів Миколаївського місцевого управління Товариства (всього в Миколаєві за час війни членами Товариства стали близько 1000 чоловіків і жінок). Насту-пного дня члени управління із свого середо-вища обрали головою управління генерал-ад’ютанта адмірала М. А. Аркаса, його товари-шем (заступником) – капітана 1 рангу К. В. Небольсина, скарбником – відставного контр-адмірала В. О. Леонова і кандидатом до нього – колезького асесора І. Ф. Бартенєва. З дозволу військового губернатора (він же голо-ва) Миколаївське місцеве управління Товарис-тва 27 серпня 1877 р. почало свою діяльність [3, арк. 137–138]. Уже 30 серпня цього року канцелярія губернатора передала місцевому управлінню зібрані внески і пожертвування на суму 2 850 руб 85 коп. А в жовтні надійшло ще 70 руб 10 коп і цей процес продовжувався. 

Зібрані кошти витрачалися на різні цілі. Так, губернатор у кінці 1877 р. у листі до міні-стра внутрішніх справ повідомляв, що місце-ве управління заготовило і передало для  перевезення з пароплавів і залізничного вок-залу евакуйованих у Миколаїв із театру бойо-вих дій поранених і хворих воїнів теплої  одежі та речей: 50 кожухів із овчини, 50 пар валяних чобіт і 50 байкових ковдр. Також ко-жному воїну, що отримав виздоровлення і виписувався з одного з місцевих госпіталів Миколаївським управлінням видавалися со-рочка і пара онуч, а найбільше слабим – на додачу ще тепла фуфайка і пара шерстяних панчох. Всього таких речей отримали 908 вої-нів [5, арк. 155–155 зв.]. За період російсько-турецької війни та евакуації військ з театру бойових дій на бать-ківщину в госпіталях, що знаходилися в Ми-колаєві (морському і декількох сухопутних військово-тимчасових) служили десятки сес-тер милосердя, в тому числі й миколаївські жінки. Їх праця була тяжка і небезпечна. Відо-мо, що одна з них – Варвара Родіонова, 23-х років, доглядаючи хворих 84-го військово-тимчасового госпіталю, 4-го травня 1878 р. померла [6, арк 1]. Сестри милосердя працювали в Микола-ївських військово-тимчасових госпіталях до їх закриття в кінці 1879 р. У цьому році Росій-ське товариство піклування про поранених і хворих воїнів було перейменоване в Російсь-ке товариство Червоного Хреста, але вже до цього Товариство піклування і його місцеві управління часто неофіційно йменували себе «Червоним Хрестом». У 1880 р. у розпоря-дженні Миколаївського місцевого управління Товариства Червоного Хреста перебувало 15 сестер милосердя випуску 1877 р. і 22 сестри випуску 1878 р. Із них 11 сестер продовжува-ли службу в Миколаївському морському гос-піталі, решта були в запасі, а деякі з них на прохання приватних осіб займалися догля-дом хворих у їх помешканнях [7, 7–8]. Всі кошти місцевого управління ділилися на три капітали: спеціальний, запасний на час війни та запасній на народні біди. Крім того, управління мало певну витратну суму. Весь капітал Миколаївського управління на 1 січня 1880 р. становив 3 654 руб 87 коп.  
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Коло благодійності Товариства у мирний час значно розширилося. Так, у 1880 р. Миколаїв-ське місцеве управління в зв’язку з направ-ленням на Амур російської військової ескад-ри та загону міноносок із Чорного моря відп-равило у Владивосток транспорт різних носи-льних і постільних речей та медикаментів. Також грошима і речами була надана допомо-га Миколаївському морському госпіталю, міс-цевому Комітету нічліжних притулків, місь-кій лікарні та одній із сестер милосердя, а також Миколаївському Благодійному товари-ству для його підопічних малолітніх дітей-сиріт і немічних стариків, серед яких було багато колишніх учасників Кримської війни [там само, с. 10]. Після війни 1877–1878 рр. сестри милосе-рдя стали служити і в Миколаївській міській лікарні. Відомо, що з 15 січня 1879 р. у штаті лікарні декілька років працювала сестра  Глафіра Дмитрівна Богданова [8, арк. 4]. У 1882 р. у штаті лікарні було 2 сестри мило-сердя, в 1891 р. їх стало 4. Із переходом міської лікарні в 1890 р. у спеціально для неї збудовані приміщення (до цього лікарня знаходилася в орендованих будівлях) і поступовим збільшенням ліжко-вості в ній збільшувалась і кількість сестер милосердя. У 1890-х роках в міській лікарні служило вже 10 сестер милосердя. У ці роки бажаючі стати сестрами милосердя за згодою місцевого управління Червоного Хреста і за дозволом військового губернатора при мор-ському госпіталі та міській лікарні проходи-ли практичне навчання, а потім атестувалися на звання сестри милосердя.  У 1896 р. Піклувальна рада міської лікар-ні постановила приймати бажаючих на служ-бу в лікарню для догляду за хворими ще й понадштатних сестер без жалування. При цьому такі сестри милосердя приймалися на 1 місяць випробування, а потім їх могли пере-вести в понадштатні тільки після посвідчен-ня головного лікаря про їх здібності до служ-би [9, арк. 15]. У 1899 р. військовий губерна-тор нагадав Піклувальній раді лікарні, що прийняття і звільнення сестер милосердя необхідно здійснювати тільки з відома міс-цевого управління Товариства Червоного Хреста. 

З початком російсько-японської війни в Миколаєві в 1904 р. працювали в морському госпіталі 5 сестер милосердя, в міській лікар-ні – 8 сестер і тимчасово були відряджені на Далекий Схід 14 сестер. Окрім того, місцеве управління Товариства Червоного Хреста ма-ло в запасі для відряджень і догляду за хво-рими в приватних оселях ще 6 сестер. А всьо-го на 1 січня 1905 р. у розпорядженні Мико-лаївського місцевого управління з часу його створення перебувало 64 сестри милосердя [10, арк. 137–138].  12 лютого 1904 р. при Миколаївському місцевому відділенні Товариства Червоного Хреста почав діяти тимчасовий дамський ко-мітет (кружок). Складався він із 5 жінок під керівництвом дружини градоначальника (з лютого по червень 1904 р. – Олена Василівна Енквіст, потім – Євгенія Миколаївна Загоран-ська-Кисіль). Дамський комітет організував майстерню з виготовлення білизни для вої-нів. У ній безплатно в різний час працювали 86 миколаївських жінок. Виготовлення білиз-ни здійснювалося також в 1-й та 2-й міських гімназіях. Всього за період існування майсте-рні з 12 лютого 1904 р. по 29 вересня 1905 р. було виготовлено, закуплено і відправлено 19 партій білизни, постільних речей, валян-ків, фуфайок, панчох, шкарпеток, онуч, плат-ків, халатів та інших носильних речей кількі-стю 11 985 штук на загальну суму 7 227 руб 77 коп. Дамський комітет також зібрав і ви-дав партію білизни та пожертвувані подарун-ки двом полкам, що відправлялися з Микола-єва на Далекий Схід [11]. У 1912 р. у міській лікарні (на 350 ліжок, але завжди переповнена хворими) вже пра-цювало 14 сестер милосердя. Їх обов’язком було не стільки догляд за хворими, скільки нагляд за господарською частиною і чолові-чою та жіночою прислугою, якої нараховува-лося близько 115 чол. Більшість сестер мило-сердя жила в гуртожитку при лікарні. Праця лікарняних сестер була тяжкою. Місцева га-зета писала: «Їм доводиться працювати 36 годин безперервно. Так, через день кожна сестра чергує протягом 24 годин; потім на-ступного дня з 8 годин ранку вона працює до 2 годин дня. Із 2 до 4 годин обід, а потім зно-ву робота до 6–7 годин вечора. Наступного 
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дня знову потрібно відправлятися на чергу-вання» [12].  У міжвоєнний період місцеве управління Товариства Червоного Хреста збирало пожерт-ви для потерпілих у Балканських війнах, від голоду, пожеж, епідемій та інших народних бід. Із початком Першої світової війни черво-нохресний рух значно активізувався. У Мико-лаївському морському госпіталі та міській лікарні були організовані прискорені курси сестер милосердя. Наприклад, 5 вересня  1916 р. місцеве управління Товариства Чер-воного Хреста відкрило при міській лікарні четверту чергу курсів сестер милосердя воєн-ного часу. Наставляючи 50 курсанток, свяще-ник сказав про сестер милосердя, що вони «в нестримному пориві євангельської любові пішли під ворожі кулі, до смертних лож на-ших дорогих страждальців-воїнів, щоб пере-в’язувати їх рани, втішати в тяжкі болісні хвилини та приймати їх останній подих» [13]. Місцевим управлінням Товариства збиралися значні кошти, відправлялися подарунки вої-нам на фронт і в місцеві госпіталі. Серед утво-рених у Миколаєві у роки війни госпіталів для евакуйованих з фронту поранених і хво-рих воїнів діяв і госпіталь Червоного Хреста на 200 ліжок (у приміщенні зимового морсь-кого зібрання). У морському госпіталі та всіх утворених госпіталях служили сестри мило-сердя. У лютому 1917 р. «за труди по місце-вим лазаретам для хворих і поранених вої-нів» були нагороджені: завідуючий Микола-ївським лазаретом Червоного хреста Микола Матвєєв орденом святої Анни 3 ступеня, сест-ри милосердя лазарету при морському госпі-талі Марія Кровопускова і Ганна Фокина сріб-ними нагрудними медалями з надписом «За старанність» [14].  У січні 1917 р. у міській лікарні також до-глядали хворих місцевих жителів 7 постійних сестер милосердя і 19 тимчасових сестер, у липні – грудні цього року – 8 постійних і  10 тимчасових [15, арк. 3–3 зв, 40–41 зв.]. Кількість тимчасових сестер милосердя ко-ливалася в залежності від рівня епідемічної захворюваності в місті та відповідно від кіль-кості хворих у лікарні. Тяжкий період національно-визвольних змагань і громадянської війни 1917–1920 рр. 

супроводжувався різними народними бідами, в тому числі епідеміями. У зв’язку з масовим захворюванням сестер милосердя Миколаїв-ської міської лікарні (епідемія висипного ти-фу в місті) у січні 1919 р. було виписано їм на заміну на два місяці 16 сестер з Одеси. Влітку 1919 р. в медичних закладах міста служили 65 постійних і тимчасових сестер милосердя. У березні 1917 р. в Миколаєві в числі пер-ших у місті була створена професійна спілка сестер милосердя. Ця спілка, займаючись сво-їми корпоративними питаннями, здійснюва-ла й загальногромадську діяльність. Так, уже 3–4 квітня вона в місті провела збір коштів на суму 3 742 руб 51 коп, з яких 1100 руб че-рез Червоний Хрест переслала у ворожі краї-ни військовополоненим, а 2 441 руб 31 коп витратила на подарунки воїнам в окопах [16]. Профспілка сестер милосердя активно діяла в усі періоди зміни влади в місті 1917–1920 рр. Жінки міста у межах організації Чер-воного Хреста й не тільки в ці тяжкі часи та-кож намагалися по можливості допомагати пораненим і хворим воїнам різних армій. З остаточним встановленням у Миколаєві в лютому 1920 р. радянської влади одним із перших у місті спеціальних навчальних за-кладів стала школа сестер милосердя. Таким чином, на підставі викладеного матеріалу можемо сказати, що попередником червонохресного руху в Миколаєві стало слу-жіння сестер милосердя в місцевих госпіта-лях в період Східної (Кримської) війни. Пер-шою організацією в місті, яка потім стала на-зиватися Червоним Хрестом, був утворений 25-го червня 1870 р. Миколаївський відділ Херсонського місцевого управління Російсь-кого товариства піклування про поранених і хворих воїнів. Але відділ через підпорядкова-ність Херсонському управлінню не набув по-пулярності серед миколаївців. Діяльність на-ступного самостійного Миколаївського міс-цевого управління Товариства Червоного Хреста стала змістовною і багатосторонньою, найбільш виразною частиною якої було слу-жіння сестер милосердя в різних госпіталях і лікарні у воєнний та мирний час у дорадянсь-кому Миколаєві. Отже, говорячи про історію Товариства Червоного Хреста України в зв’яз-ку із 100-річчям із дня його заснування,  
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варто згадувати і його передісторію, яка саме в Миколаєві мала один із найтриваліших пе-ріодів існування, тому заслуговує на увагу і подальше дослідження. 
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ВАЛЕРІЙ ЄРМІЛОВ · Утворення і діяльність організації Червоного Хреста у дорадянському Миколаєві  (до 100-річчя з дня заснування Товариства Червоного Хреста України) 

V A L E R I I  Y E R M I L O V  M y k o l a i v   
THE DEVELOPMENT AND ACTIVITY OF THE ORGANIZATION  

OF THE RED CROSS IN PRE-SOVIET MYKOLAIV  
(TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE FORMATION OF THE SOCIETY  

OF THE RED CROSS OF UKRAINE)  
The article shows the service of nurses in Mykolaiv hospitals during the Eastern (Crimean) war as the 

predecessor of the Red Cross movement. The activity of the Red Cross organizations – the Mykolaiv depart-
ments of the Kherson department of the Russian Society for the care of the wounded and sick soldiers, and 
then the local government of the Russian Red Cross Society is considered. The activity of the most expressive 
component of Mykolaiv local administration is highlighted – the service of the sisters of mercy in the city in 
military and peaceful conditions in pre-Soviet times. The conclusion is drawn that, speaking of the 100th 
anniversary of the Red Cross Society of Ukraine, one should also recall its prehistory, which in Mykolaiv has 
one of the longest periods. 

Key  words:  Red Cross, charity organization, sister of mercy, hospital, pre-Soviet Mykolaiv.  
ВАЛЕРИЙ  ЕРМИЛОВ  г .  Н и к о л а е в   

ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 КРАСНОГО КРЕСТА В ДОСОВЕТСКОМ НИКОЛАЕВЕ  

(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА 
 КРАСНОГО КРЕСТА УКРАИНЫ)  

В статье показана служба сестер милосердия в Николаевских госпиталях в период Восточной 
(Крымской) войны как предшественница краснокрестовского движения. Рассмотрена деятель-
ность организаций Красного Креста – Николаевских отдела Херсонского управления Российского 
общества попечения о раненых и больных воинах, а затем местного управления Российского обще-
ства Красного Креста. Освещена деятельность наиболее выразительной составляющей Никола-
евского местного управления – служба сестер милосердия в городе в военных и мирных условиях в 
досоветское время. Сделан вывод, что говоря о 100-летии со дня основания Общества Красного 
Креста Украины, следует вспоминать и его предисторию, которая именно в Николаеве имеет 
один из самых продолжительных периодов. 

Ключевые  слова :  Красный Крест, благотворительная организация, сестра милосердия, гос-
питаль, досоветский Николаев. Стаття надійшла до редколегії 30.05.2018 
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Тернівка – один з мікрорайонів м. Мико-лаєва (Україна), в якому до цього часу прожи-вають нащадки болгар-переселенців, що в 1802 році оселились на місці колишньої туре-цької колонії. Тернівські поселенці стали час-тиною болгарської діаспори в Україні і внесли власний етнічний колорит до загальнокуль-турної панорами Північного Причорномор’я. Актуальність цієї статті пов’язана з необ-хідністю переосмислення культури, побуту та ремесл тернівських болгар з точки зору мистецтвознавства, так як майже всі попе-редні дослідження були зроблені істориками та етнографами.  Питання історії та культури тернівських поселенців частково досліджувались вітчиз-няними та болгарськими науковцями. На по-чатку XX ст. професор М. Державін [1, 117], а дещо пізніше етнограф С. Цвєтко [2, 89–103] помітили особливості у розвитку побутової індустрії колоністів, що визначались вплива-ми сусіднього Миколаєва. В радянські часи на оригінальні мотиви в народній творчості те-рнівських болгар звернув увагу мистецтвоз-навець В. Малина [3, 134–135]. В період неза-лежності України цю тему більш детально дослідив історик та етнолог В. Гамза, присвя-тивши культурі та побуту тернівських болгар окремі статті і монографію [4, 464–494;  5, 24–28]. Втім, більш предметного розгляду потребує текстильна творчість поселенців, зокрема ткацтво та вишивка, в яких най-більш показово та характерно відбувся сим-біоз практики, поширеної у Сакарсько-Странджанському регіоні, звідки вони вийш-ли, з одного боку та техніками і сюжетними 

лініями, характерними для Півдня України з іншого. Мета даного дослідження – дослідити ево-люційні зміни у текстильній творчості тернів-ських болгар, визначити чинники, що їх ви-кликали, узагальнити та класифікувати най-більш популярні вироби місцевих майстрів. Тернівські поселенці володіли значним досвідом ремесл, накопиченим ще в метропо-лії, де майже повністю панувало натуральне господарство. Серед них були цілі родини ре-місників, які мали досвід у різних галузях де-коративно-ужиткового мистецтва. В діаспорі як і в метрополії болгарські майстри не про-ходили спеціального «академічного» навчан-ня, а переймали ази майстерності один у од-ного, у старших поколінь та більш досвідче-них майстрів. Відомо, що Північне Причорно-мор'я стало етноконтактною зоною для куль-турних зв'язків з українцями, росіянами, мол-даванами, греками, гагаузами тощо. Тернівці як і інші болгарські колоністи не цуралися «чужих» практик і активно вступали в процес їхнього взаємообміну. Один з дослідників болгарської культури в Україні В. Гамза наголошує, що перспекти-ви ткацтва у тернівських болгар безпосеред-ньо були пов'язані зі станом вівчарства та козоводства, можливостями вирощування технічних культур (льону, коноплі) [5, 25]. Традиційно ткацтво у колоністів вважалось зимовим жіночим заняттям. Після закінчення польових робіт чоловіки здебільшого займа-лись технічними ремеслами, а жінки ткали та фарбували полотна, килими, ковдри, прости-радла, рушники, полотно для виготовлення 
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ТЕКСТИЛЬНА ТВОРЧІСТЬ ТЕРНІВСЬКИХ БОЛГАР  
У статті розглядаються особливості традиційного ткацтва та вишивки тернівських болгар, 

наводиться класифікація виробів в залежності від техніки виготовлення. Прослідковано в діахро-
нічному аспекті зміни в ткацьких технологіях. Детально розглянута орнаментика виробів, а та-
кож відзначено вплив українських народних мотивів на сюжети композицій болгарських майстрів.  

Ключові  слова :  тернівські болгари, ткацтво, вишивка, килимні вироби, інтер’єр, народний 
костюм.  
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одягу, скатертин, хоругв, поясів тощо. В тер-нівській громаді існувала думка, що кожна жінка повинна була вміло виконувати ткаць-кі роботи, інакше до неї ставились з осудом, до того ж повна скриня (сандик) рушників, серветок і сорочок свідчила про достаток ро-дини та працьовитість жінок [4, 479].  Вже у перші роки існування тернівської колонії майже кожна друга родина викорис-товувала ткацький верстат, частково схожий на українські аналоги (в 1806 році на 114 сі-мей поселенців припадало 52 верстати). Зго-дом завдяки зростанню вівчарства вовняні вироби ткали вже у кожному селянському дворі. В 1841 році в Тернівці усі 173 домогос-подарства мали верстати [4, 480]. У поселенні верстат називали словом «разбой» – від збивати, вбивати нитки. С. Цвєтко у надрукованій в 1929 році статті «Болгарський варстат» детально описав це обладнання на прикладі саме тернівської мо-делі. [2, 91–93]. Зараз один з тернівських вер-статів-«разбоїв» можна побачити у музеї мік-рорайону Тернівка.  У тернівських болгар ткацтво поділялось на декілька видів, головним з яких стало ви-робництво вовняних виробів, що спиралось на вівчарство та козоводство. Технологія тка-цтва була звичайною і включала прядіння, зсування ниток, фарбування пряжі і власне ткання. Перед стрижкою овець мили в Інгулі, а потім стригли довгими ножицями. Обробку прядива з овечої вовни поселенці здійснюва-ли за допомогою металевої чесальної щітки (дирак), а прядіння ниток (конци) – прядки (чекрик) і веретена (вретену). Ці види робіт доручались дівчатам, тому що безпосередньо за верстатом працювали досвідчені жінки.  Найбільш повно технологію ткацтва у тернівських болгар описав С.Цвєтко. Він зок-рема зазначав, що вовну при чесанні (влачене) поділяли на три сорти: найкращу (къделя), з якої пряли нитки на основу, серед-ню (штим), з неї пряли прядиво для попереч-ної нитки (вътък) і найгіршу (дръп). Хоча з куделі зазвичай пряли (предене) на основу інколи її змішували із середньою. Середню ж намотували на цівки. «Дрип» пряли приміти-вним способом, вертячи веретено на землі, причому зазвичай це робили підлітки. Пря-

диво рахували (броєне) на «мотовил-ки» (мотувилка). Ця деталь відігравала по-двійну роль: виправляла перемотане на неї з веретен прядиво й слугувала за одиницю ра-хування. Розмір «мотовилки» складав від од-ного до трьох аршинів. В Тернівці ткалі раху-вали наступним чином: три нитки дорівню-вали одній четинці, а двадцять четинок до-рівнювали одній главі. «Мотовилка» могла мати від 8 до 24 глав. Тканини поділялись на три основних типи: ткані на дві ништилки (литу платно), на чотири (димитну платно) та на три (макаденну або мармародну). Остан-ній вид тканини найважче ткався, але й мате-рія виходила найкраща і використовувалась для рушників й скатертин. Коли прядиво було перераховане й осно-ва відокремлена від «вътъку», його фарбува-ли (красене), однокольорову ж матерію фар-бували після закінчення її ткання. Для фарбу-вання вживали куповані фарби, зварені в ве-ликому чавуні разом з корінням щавлю (лапат), що використовувався для закріп-лення фарби. Різні відтінки кольору назива-ли словом «бой». Перемотування (сукане) на цівки (цави, 
масури, калами) робили за допомогою «рудану». Прядиво призначене на «вътък» перемотували на «цави» такого розміру, щоб вони могли вміститись разом з намотаним прядивом в човник (суфалку). Далі відбува-лась підготовка основи (снув’яне). Усі «калами» з намотаною основою настромлю-вали на дротики «клув’я», брали кінці ниток і перемотували всю основу на кілки, вбиті в землю, перехрещуючи на останніх двох кіл-ках по одній нитці. Коли всю основу було стя-гнуто на кілки, в тому місці, де вона перехре-щена, вставляли «цяпуви». Тоді ж основу зні-мали з кілків, витягували на всю її довжину й переходили до подальшого етапу – намоту-вання (навиване), що робили тільки удвох. З кінця, де основа була перехрещена й встром-лені «цяпуви» прив’язували дошку, на яку клали важкий камінь аби розтягати основу і починали «навиване». Коли ж основу було намотано на заднє «кросно», його обертали таким чином, щоб «укряпка» була з лівої руки, тоді ненамота-ний край основи, відв’язаний від ваги,  
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простягався вздовж стану. Цей край розріза-ли і просували по одній нитці або по дві спо-чатку в «ништилки», а потім в бердо (вдяване). Коли просування було закінчене кінці «жичок» зав’язували і крізь ці зав’язані кінці просували паличку [2, 91–93] Слід за-значити, що у вітчизняній етнографії зробле-не С. Цвєтко описування верстату і технології ткацтва вважається одним з найбільш пов-них і детальних. Особливої популярності у поселенців на-було килимарство. Тернівка тривалий час демонструвала велику консервативність у цьому жанрі текстильної творчості, яка вира-жалася в прихильності до традиційних моти-вів, переважно орнаментальних.  Певну класифікацію тернівських килимів і ковдр запропонував В. Гамза. Залежно від техніки виготовлення та художнього оформ-лення килими і покривала роботи тернівсь-ких майстрів поділялися на кілька видів: яск-раві вироби з переважанням червоного і жов-того кольорів (шарени), розділені на прямо-кутні поля різної ширини (дамести), дуже щільно виткані з використанням бавовни (димитни), яскраві поліхромні з щільно зіб-раних смуг без використання геометричних фігур (влашки) – від власної назви Валахія  Килими в залежності від технології виго-товлення і художнього оформлення умовно поділялися на «старі» та «нові». «Старі» зраз-ки відрізнялися більшими розмірами і компо-зиційною строгістю. В їхньому художньому оформленні переважали геометричні фігури, що утворювалися перехрещенням різноко-льорових ниток основи й «вътъку», або орна-мент являв собою різнокольорові простолі-нійні смужки через всю ширину виробу, ком-понувався способом просування поперечних ниток через дві-три нитки основи [4, 481].  Наприкінці XIX століття у Тернівці з'яви-лися «нові» килими невеликих розмірів із стилізованими зображеннями квітів, птахів і тварин, які ткались для прикрашання помеш-кань, а також для загортання маленьких ді-тей. Їхній фон насичувався яскравими радіс-ними фарбами. У виготовленні килимів з гео-метричними мотивами найбільш поширеним оригінальним прийомом стало застосування різнокольорових кульок (помпонів) з гарусу 

(фунди), що пришивались по лініях орнамен-ту і надавали виробам особливої виразності та об’єму, рельєфності. В народі цей вид кили-мів називали нафундином або килим със купе-
не – «килим з покупним», оскільки товсті шер-стяні нитки для виготовлення фундів купува-лися в міських магазинах. Поруч з ковдрами звичайних розмірів мешканці Тернівки ткали і продовгуваті – у вигляді доріжок (въстриб-
ник), які причеплювались до бокових сторін диванів і дерев'яних ліжок, а також виступали в ролі додаткових накидок. Інколи по центру вистрибника вставляли мереживо [6]. У другій половині XIX ст. у поселенні в моду увійшли ткані із різнокольорових ниток строкаті торби (шарена турба), а також ви-шиті (писана турба), які слугували в ролі су-мок. Їх зазвичай виготовляли із залишків тканин [7]. Якість ткання домашніх виробів у Тернів-ці була доволі високою. Килими і ковдри про-тягом тривалого часу не втрачали свого пер-вісного вигляду, зберігаючи яскравість ко-льорів (в ході їх виготовлення для перевірки стійкості фарб часто практикувалось замочу-вання у воді). Немало болгарських родин в Тернівці і Миколаєві дотепер зберігають ки-лими і ковдри, зроблені руками їхніх предків понад століття тому.  З часом через занепад вівчарства у коло-нії відповідно зменшились і обсяги вовняної індустрії. Але її функціонування не припини-лось. Тернівцям доводилось купувати сиро-вину на міських ринках, де ціна на вовну пос-тійно зростала  Поселенці також вирощували шовковиці, бавовну, льон і коноплі, придатні для вигото-влення пряжі (влакнодайни растения). В се-редині XIX ст. отримало поширення виробни-цтво тканин з луб’яних культур – конопель та льону. Особливо цінувалося тонке льняне полотно, яке в основному йшло на пошиття жіночих і дитячих сорочок. Взагалі льон вва-жався кращою сировиною, ніж коноплі. Од-нак із-за різкого зниження його врожайності у посушливі роки виникав дефіцит сировини.  Різноваріантне поєднання вовни, коно-пель, льону і бавовни дозволяло значно роз-ширювати асортимент тканин та їхні функці-онально-естетичні можливості. До набору 
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виробів з рослинних тканин входили одяг, хустки, серветки, рушники, скатертини, прос-тирадла, мішки, мотузки та інше. Завдяки традиційному ткацтву тернівці тривалий час забезпечували себе одягом. Пе-реселенці принесли з собою на нову батьків-щину навички виготовлення національного легкого та зимового одягу. Костюм викону-вав не тільки утилітарні функції, а демон-стрував естетичні уподобання колоністів, рі-вень майстерності авторів, ступінь принале-жності до різних верств населення та ін. Жі-ночий костюм відрізнявся усталеними фор-мами і пропорціями, вмілим колоритом, ком-позицією, орнаментикою, аксесуарами. По-всякденний одяг болгарок був комплексним і складався з декількох елементів: натільного, верхнього, нагрудного, поясного, головного убору, знімальних ювелірних прикрас та взуття.  У цілому одяг тернівців відповідав поши-реним зразкам болгарського народного кос-тюму Півдня України, який за висновком дос-лідниці О. Тригуб представлений чотирма ти-пами одягових комплексів: сукманим, саяним та незшитими типами поясного одягу одноп-
ристілочним і двопристілочним [8, 102–108].  Вид сукні, що вдягається поверх натіль-ного одягу (сорочки), визначає тип болгарсь-кого жіночого костюму. Одяг із присутністю сукмана (сукман – глухий синій або чорний вовняний сарафан без плечового шва) відно-ситься до сукманого одягового комплексу. Цей комплекс був характерним для болгарок Півдня України майже все ХІХ ст. Сукман бу-ває лляним, конопельним або бавовняним, але частіше він виготовлявся із вовни. Від матеріалу, з якого виготовлений сукман, за-лежить і його колір. Так сукмани з матеріалу рослинного походження мають природній колір, вовняні ж пофарбовані в чорний або темно-синій. Сукман майже повністю повто-рює крій ризи (нижньої сукні), тобто туніко-подібний з розташованим по центру основ-ним полотном. Такий крій за походженням вважається більш архаїчним за інші. Як пра-вило, без рукавів або з короткими, рідше з довгими рукавами. Східноболгарський «висококлинний» сукман має клини, що вста-влені високо під пахвами [9, 14, 16]. 

Пошиття предметів одягу, насамперед сорочок (риза), вважалось вельми відповіда-льною справою, досвід в якій набували рока-ми. На будній день шили чоловічі та жіночі сорочки з грубого сірого (невибіленого) по-лотна, а на свята – з тонкого, білосніжного, більш коштовного.  Поширення значно дешевших тканин фабричних підприємств на початку XX ст. зу-мовило занепад домашнього виробництва, через що кількість ткацьких верстатів в се-лянських родинах різко зменшилась. Їх поча-ли за спрощеною технологією пристосовува-ти для виготовлення меланжированих дорі-жок з тканин, що стали непотрібом – парца-
лени пустелки. Таким чином старі, зношені речі не викидались, а приносили користь за для виготовлення тканих речей для побуту, хоча вони й не несли ніякого естетичного на-вантаження. Попит на ці вироби постійно зростав і окремі тернівці налагодили комер-ційний збут доріжок у Миколаєві. Вони і за-раз зустрічаються в окремих приватних осе-лях, де проживають літні люди. Зміни торкнулися й жіночого вбрання. Традиційний одяг тернівчанок на відміну від мешканок Бессарабії більш інтенсивно витіс-нявся сукнями, виготовленими із фабричних тканин. На міських ринках та в крамницях поселяни купували ситець, сатин, дешеві сор-ти парчі та шовку та інші. Нерідко торговці тканинами привозили свій крам у село. Пев-ний час фабричні тканини поєднували в одя-зі із саморобними. Відомо, що смаки й уподо-бання мешканців Тернівки в значній мірі формувались під впливом міської культури, яка з одного боку вітала композиційну спро-щенність і функціональність, а з іншого – дик-тувала інновації, нерідко достатньо коштовні.  Народна вишивка у тернівських болгар призначалась для прикрашання рушників, серветок та одягу. Яскравість та витонче-ність вишивки свідчили про вміння та смаки господині. Попри всю різноманітність компо-зицій і технік спільними є геометричні, фіто-, антропо- та зооморфні орнаменти, а також професіоналізм у виконанні. Поліхромна ви-шивка на рушниках (пешкир, кърпа) поєдну-вала «староболгарську геометрію» з рослин-ними мотивами [4, 464–494].  

ІННА КОЖУЛЕНКО Текстильна творчість тернівських болгар 
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Ритмічного багатства місцеві майстрині домагалися шляхом комбінації тонів – від м’яких фарб золота до темного кольору горі-хового листя, від світло-рожевого до насиче-ного малинового кольору. Майже завжди у вишивках також присутній символічний чер-воний колір-символ краси, здоров’я, радості, добробуту і любові.  Вишивали жінки декількома видами гла-ді: щільна біла з настилом, легка без настилу, прорізна, тіньова, а також хрестиком. Остан-ня техніка у поселенців мала свої відміннос-ті – болгарський хрестик складався з чоти-рьох стібків, що перехрещуються – двох по діагоналі і двох по основі та утку. В Тернівці майстрині практикували також і тристібко-вий хрестик. Хоча ці способи вишивки і ство-рювали додаткову рельєфність у всіх видах орнаментів, з часом вони поступилися зви-чайному – двостібковому. Для вишивки тер-нівчанки використовували різнокольорові нитки – муліне (запулуч), які купували у Ми-колаєві. Тематика тернівської вишивки характе-ризувалась різноманітністю. Поряд із звичай-ною орнаментикою, насиченою геометрич-ними варіаціями в народнопісенні сюжети. Привертають увагу орнаментальні компози-ції з чоловічків, що немов би взялися за руки, танцюючи національний танець хоро. Водно-час, ці фігурки дають уявлення і про будні болгар. В зразках із зооморфною символікою особлива роль відводилась стилізованому зображенню лева, який вважається традицій-ним символом у болгар, коня, грифона, птиці. Нерідко, на початку ХХ ст., болгарські майст-рині вишивали на рушниках контури будин-ків в оточенні дерев та квітів, тобто такі пле-нерні композиції. Мотив будинку в болгарсь-кій народній вишивці відображає традиційне надання житлу сакрального значення [4, 483]. Особливу увагу приділяли вишивкам на весільній сорочці. В неї вкладався весь мисте-цький хист та вміння. Вишивання тривало декілька днів, першочергово обробляли ру-кав і низ сорочки. Нагрудна частина, поділ і рукава здебільшого прикрашались вишив-кою у вигляді кольорового візерунка, іноді разом з мереживом, причому використовува-

лись теплі і холодні відтінки. В орнаментиці сорочок привертає увагу поширений як і в українській традиції мотив ромбу, квадрату і смуги. На початку XX ст. художнє оздоблення сорочки майстрині практикували вже у спро-щених формах, нерідко застосовуючи лише один колір.  Вишивка застосовувалася і для оздоблен-ня такої важливої частини традиційного кос-тюму тернівчанок як фартух (запаска, рідше вживалось слово престилка), який виконував практичну та естетичну функції і одягався поверх сукні (сукман, чукман) або ризи. В XIX ст. жінки носили так званий двопрестилоч-ний варіант, що включав «попередницю» і більш широку – «позадницю», які зав'язува-лись безпосередньо до талії сукні або сороч-ки. Якщо робочий варіант запаски був одно-тонним, а у літніх жінок – підкреслено  темним, то відпочинковий обов'язково прик-рашався геометричною або частіше фітомор-фною вишивкою гладдю чи хрестиком, чергу-ванням ниток пастельних тонів, доверху  звужувався складками, а знизу оброблявся мереживом. Інколи фартух ткався по кано-нам вишивки, а в якості декору до боків при-шивались декілька яскравих фундів [7].  Поширений аксесуар жіночого одягу – носова хустка (платоче), вишивався по всьо-му периметру візерунками, а до країв прив'я-зувались китички або мереживо в формі трьохрядної решітки.  Тернівська болгарська вишивка розвива-лася під впливом українських етнічних, цер-ковних мотивів, міський моди. В багатьох елементах вона співзвучна із загальносло-в’янською тематикою і українською народ-ною зокрема. На рушниках зображувались орнаментальні композиції та різноманітні сюжети сакрального змісту: птахи – символи людських душ, хрестоматійне дерево життя з присутнім філософським розумінням мину-лого, сучасного і майбутнього, вазонні компо-зиції та інші. В більш пізні часи XX ст., на руш-никах, в першу чергу подарункових, почали вишивати гладдю дати їх виготовлення, а також різні слова-побажання [4, 483].  На межі XIX–XX ст. з появою великої фаб-ричної промисловості частка ремісничого ви-робництва в тернівській болгарській колонії 
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помітно знизилася, проте ткацьке ремесло повністю не зникло. В мінливих умовах на-родні умільці прагнули адаптувати свої виро-би, корегували види і характер занять. Ткацт-во демонструвало живучість і намагалося знайти свою нішу в килимарстві, виготовлен-ні вовняних і сумішевих домотканих ковдр, покривал, скатертин. Причому стилістика текстильних виробів зазнала всю силу еклек-тики, що охопила художній простір регіону. Отже, у текстильній творчості тернівсь-ких болгар поєднувались традиційні техніки з інноваціями, що випливали із діаспорних умов. У художніх мотивах стали помітними іноетнічні вкраплення, передусім українські народні. Багато виробів болгарських майст-рів Тернівки є гідними реліктами, які заслу-говують на місце в музейних колекціях. Знач-на колекція виробів роботи тернівських ткаль знаходиться в фондах Миколаївського краєзнавчого музею. Діалектика взаємовпли-ву національних культур на прикладі ткацт-ва та вишивки, національного болгарського костюму у побуті локалізованої етнічної гру-

пи тернівських болгар потребує подальших досліджень.  
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I N N A  K O Z H U L E N K O  M y k o l a i v   
TEXTILE CREATIVITY OF BULGARIANS FROM TERNOVKA  

The article deals with the features of traditional weaving and embroidery of the Bulgarians from Ter-
novka, is given the classification of products based on the technique of manufacture. It is traced in the dia-
chronic aspect the changes in the weaving technology. The ornamentation of products is considered in de-
tail, as well as the influence of Ukrainian folk motifs on the subjects of Bulgarian masters compositions. 
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ИННА  КОЖУЛЕНКО  г .  Н и к о л а е в    

ТЕКСТИЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ТЕРНОВСКИХ БОЛГАР  
В статье рассматриваются особенности традиционного ткачества и вышивки терновских 

болгар, приводится классификация изделий в зависимости от техники изготовления. Прослежены 
в диахроническом аспекте изменения в ткацких технологиях. Детально рассмотрена орнамента-
листика изделий, а также показано влияние украинских народных мотивов на сюжеты компози-
ций болгарских мастеров. 

Ключевые  слова :  терновские болгары, ткачество, вышивка, ковровые изделия, интерьер, 
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Протягом останніх двох десятиліть акти-вно розвиваються та надають вагомі наукові результати історико-краєзнавчі дослідження та регіональна археологія. Створюються краєзнавчі й археологічні центри та форму-ються нові наукові школи. У цій царині не становить виключення історико-краєзнавче та археологічне вивчення старожитностей Миколаївщини, надзвичайно багатої на мате-ріальні пам’ятки історії людства різних епох. Інтенсифікація археологічних досліджень краю потребує залучення молоді, яка здатна відходити від укладених стереотипів в оцінці минулого. Використання результатів новіт-ніх археологічних та історико-краєзнавчих робіт в навчальному та науково-дослідному процесі сприяє вихованню свідомого, всебіч-но розвиненого громадянина, формуванню цілісної, гармонійної особистості. Заняття історико-краєзнавчими та археологічними студіями в Миколаївському юридичному лі-цеї нараховують майже двадцятирічну істо-рію [1]. Результативною у виконанні дослі-джень вказаного напрямку є співпраця ліцею з Миколаївським національним університе-том імені В. О. Сухомлинського [3]. На з’ясу-вання досягнень, встановлення значення та перспектив співробітництва в навчальному та науковому напрямках між Миколаївським юридичним ліцеєм та Миколаївським націо-нальним університетом імені В. О. Сухо-млинського спрямована дана стаття. 

Означена проблема частково розгляда-лась Варшавською М. Ю. в роботах «Крає-знавчий музей і Юридичний ліцей. Основи музейної педагогіки» (2002 р.), «З досвіду спі-льної краєзнавчої роботи Миколаївського юридичного ліцею та Миколаївського облас-ного краєзнавчого музею. 1999–2016» (2016 р.) та Ласінською М. Ю., у співавторстві з Вар-шавською М. Ю. в статті «Участь учнів і випу-скників Миколаївського юридичного ліцею в археологічних дослідженнях Миколаївщи-ни» (2017 р.) [1; 2; 3].  Мусимо констатувати, що у вище вказа-них роботах розглядаються лише певні аспе-кти обраної авторами теми і в жодній з них не має ретроспективного аналізу результати-вності історико-краєзнавчих та археологіч-них досліджень учнів ліцею, а також співпра-ці в даному напрямку з науковою та методич-ною школою Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. За-повнення вказаної лакуни є основним за-вданням даного нарису. Сьогодні регіональна археологія являє собою інституціонально складну і багаторів-неву наукову структуру. Частиною Миколаїв-ської археологічної школи цілком справедли-во можна вважати учнів та випускників Ми-колаївського юридичного ліцею Миколаївсь-кої міської ради Миколаївської області. Вони регулярно приймають участь в польових  дослідженнях археологічних пам’яток в  
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межах м. Миколаєва та Миколаївської облас-ті. За результатами отриманого досвіду і на-бутих знань пишуть наукові нариси, з котри-ми виступають на різнорівневих конкурсах учнівських та студентських робіт. Археологія стала одним з найважливіших напрямків по-закласної роботи в Миколаївському юридич-ному ліцеї. Керівництвом студій ліцеїстів в галузі як історичного краєзнавства, так і ар-хеології займається вчитель історії Варшав-ська Майя Юхимівна, котра проводить зазна-чену роботу шляхом прищеплення учням на-вичок наукових досліджень за допомогою організації дослідницької діяльності з вико-ристанням різноманітних методів і форм на-вчання. При цьому вчителем ініціюється про-ведення, як теоретичних, так практичних польових досліджень в галузі археології.  Наукові консультації академічного рівня та безпосередню участь в розкопках учні Ми-колаївського юридичного ліцею здійснюють під керівництвом професорсько-викладаць-кого складу Навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухо-млинського. Серед таких слід відзначити: К. В. Горбенко, О. П. Хаєцького, М. Ю. Ласінсь-ку та ін. З 2015 року між Миколаївським юридич-ним ліцеєм і кафедрою історії та археології, тепер, кафедрою історії Миколаївського наці-онального університету укладено угоду про співпрацю. Основними напрямками співробі-тництва, згідно цієї угоди стали: дослідження актуальних проблем історичної науки та ар-хеології, в контексті Болонського процесу та професійного розвитку вчителя; розробка наукових і видавничих проектів; спільне про-ведення наукових конференцій різного рівня, форумів, лекторіїв, вебінарів, методичних засідань; апробація новітніх інноваційних підручників. Обов’язками, котрі покладають на себе співробітники кафедри є: підготовка студентів Миколаївського національного уні-верситету імені В. О. Сухомлинського до про-ходження різноманітних виробничих прак-тик за участю учнів та вчителів ліцею; допо-мога в організації та проведенні історико-краєзнавчої та археологічної науково-дослідницької роботи учнями й педагогами; залучає учнів до участі в студентських науко-

во-практичних конференціях, наукових чи-таннях, святах, творчих зустрічах, форумах тощо. Учні ліцею займаються польовими архео-логічними дослідженнями на базі Миколаїв-ської археологічної експедиції під керівницт-вом К. В. Горбенко на поселенні доби фіналь-ної бронзи «Дикий сад» в м. Миколаєві, відві-дують музейні експозиції та виставкові захо-ди в стінах університету. Плідна співпраця призводить до того, що кожного року кілька випускників Миколаївського юридичного ліцею обирають, в якості закладу вищої осві-ти для продовження навчання Навчально-науковий інститут історії, політології та пра-ва Миколаївського національного універси-тету імені В. О. Сухомлинського. Дехто з них відзначився перемогами у всеукраїнських конкурсах наукових робіт студентів, турнірах та олімпіадах з історії. Зокрема хотілося б пі-дкреслити досягнення магістрантів спеціалі-зації «Археологія», колишніх ліцеїстів, В. Довбні (з вересня 2017 року голова студе-нтського наукового товариства інституту іс-торії, політології та права МНУ імені В. О. Сухомлинського) та В. Луценко, котрі, як перебуваючи ліцеїстами, так і вже на студе-нтській лаві приймали участь у Всеукраїнсь-ких турнірах юних істориків. В 2013 р. коман-да ліцею виборола І місце, а у 2014–2015 н.р. команда університету зайняла ІІІ місце, з В. Довбнею та В. Луценком у складі обох ко-манд. Не відстають від них і випускники лі-цею останніх років, котрі захищали роботи в Малій академії наук в галузі археології, на базі напрацьованих під час проходження ар-хеологічної практики матеріалів. Серед них, хочемо зазначити В. Білого та А. Золотопуп, науковий інтерес останніх торкнувся вивчен-ня фортифікаційних споруд і матеріальної культури поселення «Дикий сад». Археоло-гічні роботи ліцеїстів є плідними та перспек-тивними.  Початок історико-краєзнавчих та архео-логічних досліджень, котрі проводили учні Миколаївського юридичного ліцею було пок-ладено у 1999 р. роботами Дацко Тетяни «Культура Ольвії в V–VІ ст. до н.е.» та Салтан Ганни на тему «Культ Аполлона в релігії оль-віополітів в VІ–І ст. до н.е.». В 2000 р. здійсни-ла наукове дослідження «Історичні традиції 
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та коріння гончарного ремесла півдня Мико-лаївщини».  У подальшому перелік тем учнівських науково-дослідних робіт археологічно-крає-знавчого спрямування значно розширився. Він вражає різноманіттям та актуальністю. У 2003 р. Іваніна Інна стала автором одного з перших досліджень такого характеру – «Миколаївський некрополь». Шпільова Євге-нія в 2007 р. з роботою «Некрополь. Стан вій-ськових поховань періоду 1941 – 1945 рр.» прийняла участь та стала переможницею ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів «Малої академії наук України». Дослід-ження було здійснене під керівництвом кан-дидата історичних наук, доцента, наукового співробітника Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Хає-цького О. П. В 2008 р. робота «Господарсько-житлові комплекси Сабатинівської та Біло-зерської культур в Степовому Побужжі», за авторством Бондаренко М., посіла І місце у ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів «Малої академії наук України». Тоді ж, у 2008 р. участь у конкурсі прийняла Казя-тинська Анна з темою: «Символіка Ольвійсь-ких монет класичного періоду». Вже наступ-ного, 2009 р. Косякова Катерина стала авто-ром учасником з дослідженням «Ольвія і скі-фи на Північному Причорномор'ї. Взаємозв'я-зки двох культур», а Бондаренко М. з робо-тою «Архітектурні комплекси укріпленого поселення доби пізньої бронзи «Дикий Сад»» став переможцем ІІ обласного етапу, зайняв-ши І місце та прийняв участь в ІІІ республі-канському етапі й виборов ІІ місце серед уча-сників Всеукраїнського конкурсу-захисту на-уково-дослідницьких робіт учнів – членів «Малої академії наук України». У 2010 р. Щукіна Наталія – переможниця ІІ обласного етапу (І місце) та учасниця ІІІ республіканського етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів «Малої академії наук України» захистила роботу «Археолог Феодо-сій Тимофійович Камінський – життя та дія-льність». В 2011 р. Тулупова Аліна виборола ІІІ місце у ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів «Малої академії наук 

України» з дослідженням «Наш земляк Борис Мозолевський: археолог і поет». Васькова Юлія, продовживши цей напрямок, у 2015 р. стала учасником конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів «Малої академії наук України» з темою «Борис Мозо-левський – археолог і поет. Значення діяль-ності». Разом із нею, роботу «Державний устрій Ольвії» на конкурс подавала і Гук Алі-на. Тоді ж, у 2015 р. учасником ІІІ-го Всеукра-їнського конкурсу учнівських пошукових ро-біт «Слідами історії» став Гаркуша Сергій з темою наукового дослідження «Феодосій Ти-мофійович Камінський – археолог, краєзна-вець, людина цікавої творчої і трагічної осо-бистої долі». У 2016 р. учениця 11-го класу Золотопуп Аліна з роботою «Матеріальна культура укріпленого поселення Дикий Сад» посіла ІІ місце ІІ етапу та стала учасницею ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів «Малої академії наук України». Разом з Аліною Золотопуп у 2016 р. до ІІ етапу потрапив переможець І етапу кон-курсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів «Малої академії наук України», учень 10-го класу В’ячеслав Білий з дослі-дженням «Фортифікаційні споруди поселен-ня Дикий Сад». А Катерина Дубровіна з дослі-дженням «Намогильні пам’ятники ХІХ – поча-тку ХХ ст., як джерело вивчення етнічних процесів (на матеріалах Миколаївського нек-рополя)» у 2016 р. під керівництвом кандида-та історичних наук, доцента, керівника Му-зею історії Хаєцького О. П. посіла ІІ місце І етапу та стала учасницею ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів «Малої академії наук України». Хочемо відзначити ґрунтовність та високий рівень історико-краєзнавчих досліджень учнів Ми-колаївського юридичного ліцею та відмітити, що надзвичайно результативними є роботи в галузі археології. У рамках науково-методичного співробіт-ництва між Миколаївським юридичним ліцеєм та кафедрою історії Миколаївського націона-льного університету імені В. О. Сухомлинсь-кого 24 листопада 2017 року розпочала робо-ту регіональна науково-практична конферен-ція «Українська демократична революція 1917–1921 рр.: історичні наративи». Її органі-заторами виступили, як ліцей так і Миколаїв-
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ський національний університет імені В. О. Сухомлинського. В роботі конференції взяли участь понад 50 дослідників, учителів і учнів шкіл, викладачів і студентів вищих на-вчальних закладів м. Миколаєва та регіону. Засідання проводилися в пленарному режимі і в секціях, крім того пройшов круглий стіл за участю вчителів шкіл м. Миколаєва та Мико-лаївської області. Діапазон тем включив в себе: історію революційних подій в Україні в 1917–1921 років; Миколаївщина в роки Укра-їнської національно-демократичної револю-ції 1917–1921 років; українська армія періоду революції 1917–1921 років. Особливу увагу учасники конференції приділили проблемі персоналізації історії. Були представлені фу-ндаментальні доповіді в області дослідження раніше невідомих біографічних даних про видатних революційних діячів Півдня Украї-ни, які зробили значний внесок у розвиток міста Миколаєва, в тому числі. Пріоритетною темою конференції стала багатогранність історії революційних подій, сучасні підходи до її вивчення і викладання, приурочена до 100-річчя Української національно-демо-кратичної революції 1917–1921 років. Відк-рила конференцію директор науково-мето-дичного центру управління освіти Миколаїв-ської міської ради Тарасова Ольга Володими-рівна. Слова вітання промовила директор Миколаївського юридичного ліцею Микола-ївської міської ради Миколаївської області Парамонова Тамара Володимирівна, доктор історичних наук, професор кафедри історії Навчально-наукового інституту історії, полі-тології та права Миколаївського національ-ного університету імені В. О. Сухомлинського Пархоменко Владислав Анатолійович і ди-ректор науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва Картузов Костянтин Миколайо-вич. Представлені доповіді супроводжували-ся активним обговоренням і науковими дис-кусіями. Широкий спектр тем, що піднімали-ся в ході роботи конференції та рівень і гли-бина їх розробки, продемонстрували значне зростання дослідницького інтересу вчених до різних питань історії революційних подій 1917–1921 років в Україні. Можливість вико-ристання матеріалів конференції в процесі викладання та методичної роботи вчителів сприятиме поширенню її результатів серед учнів середніх і вищих навчальних закладів 

м. Миколаєва та Миколаївської області, а так само всіх тих, хто цікавиться актуальними проблемами вивчення історії Української на-ціонально-демократичної революції 1917–1921 років. Учасники конференції, також, мо-гли ознайомитися з тематичною книжковою виставкою «Це нашої історії сторінки: Україн-ська революція 1917–1921 рр.», укомплекто-ваної матеріалами фондів Миколаївської об-ласної універсальної наукової бібліотеки іме-ні О. Гмирьова, необхідними для подальшого просування досліджень і викладання важли-вих й цікавих тем історії революційних рухів 1917–1921 рр. в Україні. 27 квітня 2018 року викладачі кафедри історії Миколаївського національного універ-ситету імені В. О. Сухомлинського – Пархоме-нко В. А. та Ласінська М. Ю., у продовженні співпраці, прийняли участь в історико-краєзнавчому науковому форумі «Уроки істо-рії – уроки життя». Форум проводився в м. Миколаєві на базі Миколаївського юридич-ного ліцею Миколаївської міської ради Мико-лаївської області, з нагоди 100-річчя Україн-ської революції, з метою відновлення та збе-реження історичної пам’яті, дослідження ма-ловідомих сторінок історії української держа-ви і її регіонів в період національно-визвольних змагань. Його організаторами виступили: Управління освіти Миколаївської міської ради, Науково-методичний центр управління освіти Миколаївської міської ра-ди, Миколаївський юридичний ліцей Мико-лаївської міської ради Миколаївської області, Миколаївський обласний краєзнавчий музей, Всеукраїнська асоціація «Нова Доба». У робо-ті конференції взяли участь учні та вчителі шкіл м. Миколаєва та м. Сєверодонецька Лу-ганської області. Метою заходу було означе-но: збереження та відновлення історичної пам’яті, популяризація регіональної історії; залучення молоді до історико-пошукової ро-боти, спрямованої на дослідження локальних історичних пам’яток, подій, постатей; налаго-дження комунікацій між дітьми різних регіо-нів України, організація освітнього партнерс-тва між школами зони АТО та навчальними закладами м. Миколаєва. Пархоменко В. А. і Ласінська М. Ю. виступили модераторами сек-ції «Миколаївщина в роки Української револю-ції 1917–1920 рр. Фронтмени Української ре-волюції», присвяченої біографічним розвідкам 

МАРІАННА ЛАСІНСЬКА, МАЙЯ ВАРШАВСЬКА · До історії співпраці Миколаївського юридичного ліцею  та МНУ імені В. О. Сухомлинського в галузі історико-краєзнавчих та археологічних досліджень Миколаївщини 
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про революційних діячів часів Української національно-визвольної революції 1917–1921 рр. За результатами роботи форуму створено електронну інтернет-мапу «Місця Миколаєва, пов’язані з подіями Української революції», яку розміщено на сайтах Кліо-Миколаїв та Миколаївського юридичного лі-цею; укладено довідки-рекомендації щодо увічнення історичних місць, пов’язаних з по-діями Української революції 1917–1921 років у м. Миколаєві. Напрямки співробітництва між Миколаїв-ським юридичним ліцеєм та Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухо-млинського в галузі історико-краєзнавчих та археологічних досліджень постійно розши-рюються. Спрямовані на виконання завдань сучасної освіти та науки, актуалізують необ-хідність поглибленого вивчення історії рід-ного краю та регіональної археології. Прове-дення історико-краєзнавчих та археологічних студій на базі університету із залученням до них учнів формують у останніх стійкий інтерес до власного коріння, почуття національної гідності і, разом з тим, сприяють розвитку нау-ки, оскільки, важлива роль у пошуку та розро-

бці нових тем належить наймолодшому поко-лінню істориків, які прагнуть відійти від сте-реотипів минулого. Співпраця між університе-том та ліцеєм є перспективною та корисною для обох навчальних закладів як в науковому так і в методичному аспектах. 
Список використаних джерел 1. Варшавська М. Ю. Краєзнавчий музей і юридич-ний ліцей. Основи музейної педагогіки / М. Ю. Варшавська // Історія. Етнографія. Культу-ра. Нові дослідження. ІV Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв: Атол,  2002. – С. 184–185. 2. Варшавська М. Ю. З досвіду спільної краєзнавчої роботи Миколаївського юридичного ліцею та Миколаївського обласного краєзнавчого музею. 1999–2016 / М. Ю. Варшавська // Історія. Етног-рафія. Культура. Нові дослідження : збірник нау-кових матеріалів Х Миколаївської обласної крає-знавчої конференції (Миколаїв, 20–21 жовтня 2016 року) / ред. рада: М. Ф. Димитров (голова), В. А. Михайлов, В. В. Чернявський, В. В. Животов-ська. – Миколаїв: Іліон, 2016. – С. 240–243. 3. Ласінська М.Ю., Варшавська М.Ю. Участь учнів і випускників Миколаївського юридичного ліцею в археологічних дослідженнях Миколаївщини / Маріанна Ласінська, Майя Варшавська // Арка-сівські читання: історичні дослідження на сучас-ному етапі розвитку гуманітарної науки: матеріа-ли VІІ міжнародної науково-практичної конфе-ренції (26 квітня 2017 р.). – Миколаїв МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 26–28. 
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TO THE HISTORY OF COOPERATION OF MYKOLAYIV LEGAL LYCEUM  

AND MYKOLAYIV NATIONAL UNIVERCITY NAMED AFTER V.O. SUKHOMLINSKY  
IN THE FIELD OF LOCAL HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES  

IN MYKOLAV REGION  
Retrospective analysis of the effectiveness of participation in the historical, ethnographic and archaeologi-

cal researches of the Mykolaiv region of the students of the Mykolayiv legal lyceum in 1999–2017 was made in 
the article. As well as cooperation in this direction with the scientific and methodological school of the Myko-
laiv National University named after V. O. Sukhomlinsky Prospects of cooperation development are estimated. 
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cooperation, Mykolaiv Law School, Mykolaiv National University named after V. O. Sukhomlinsky.  
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К ИСТОРИИ СОТРУДНИЧЕСТВА НИКОЛАЕВСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ  
И ННУ ИМЕНИ В. А. СУХОМЛИНСКОГО В ОБЛАСТИ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ  

И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НИКОЛАЕВЩИНЫ 
 

В статье проведен ретроспективный анализ результативности участия в историко-
краеведческих и археологических исследованиях Николаевщины учеников Николаевского юридического 
лицея в 1999–2017 годах, а также сотрудничества в данном направлении с научной и методической 
школой Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского. Оценена перспек-
тивность развития сотрудничества. 

Ключевые  слова :  историческое краеведение, археологические исследования, научная работа 
учащихся, история сотрудничества, Николаевский юридический лицей, Николаевский националь-
ный университет имени В. А. Сухомлинского. Стаття надійшла до редколегії 10.06.2018 



131 №  1  (45) ,  червень  2018 

Вивчення проблеми становлення та фун-кціонування на Волині в міжвоєнний період інституту самоврядування викликане цілою низкою причин. В час, коли формується нова система територіального управління нашої держави, налагоджуються і встановлюються шляхи та механізми вирішення найгостріших проблем соціально-економічного та суспіль-но-політичного характеру – науковий аналіз історичного досвіду окремих регіонів Украї-ни стає особливо необхідним. Отже, окрім суто наукового інтересу, актуальність підня-тої проблеми зумовлена також практичними потребами сьогодення. Слід відмітити, що найбільший внесок у вивчення питань, пов’язаних з історією ство-рення та діяльністю інституту самоврядуван-ня як на Волині, так і загалом у Другій Речі Посполитій, зробили польські вчені – істори-ки та правознавці. В сучасній польській істо-ріографії є низка публікацій з окремих про-блем історії нашого краю в період між двома світовими війнами, а також статті, присвяче-ні конкретно діяльності органів міського та територіального самоврядування в Польщі. Вміщений в них науковий матеріал дає мож-ливість зробити порівняльний аналіз проце-сів утворення та організаційного становлен-ня самоуправ на території різних польських воєводств, їх національного та професійного складу, а також методів та напрямів роботи. Проте, незважаючи на наявність низки праць польських науковців, у яких висвітлю-

ються проблеми діяльності самоврядних ін-ституцій на Волині у міжвоєнний період, у вітчизняній історіографії на сьогоднішній день немає спеціальних комплексних дослі-джень, у яких би розглядалися ці питання. Авторка поставила за мету висвітлити у статті одну із важливих ділянок праці органів самоврядування якою була їх участь у розбу-дові волинських міст міжвоєнного періоду. У другій половині 1930-х рр. Волинське воєводство перетворилось на великий буді-вельний майданчик. Правові підстави для міського будівництва надавало розпоря-дження, видане міністерством громадських робіт Речіпосполитої 7 липня 1919 р. [1, 34]. Головною метою цього розпорядження було забезпечення гарантованого впливу самоуп-рав на хід і розвиток міського будівництва, з одного боку, та кваліфікованого його здійс-нення – з іншого. Єдиною умовою, при дотри-манні якої державна адміністрація могла до-ручити керівництво будівельними справами органам самоврядування, було створення так званих технічних служб, очолюваних спеціа-лістами-архітекторами, затвердженими міні-стерством громадських робіт. Така специфіч-на галузь як будівництво потребувала, зви-чайно, кваліфікованих фахівців та відповід-ним чином організованих інституцій. Основний обсяг питань у будівельній га-лузі покликані були вирішувати повітові ар-хітектори як кваліфіковані та компетентні спеціалісти. До їх обов’язків належало: 

ЯРОСЛАВА МАРТИНЮК Діяльність органів міського самоврядування на Волині (1919–1939 рр.) УДК 947.084.3/6(477.82) 
ЯРОСЛАВА МАРТИНЮК м. Луцьк mart.sn@ukr.net  
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

НА ВОЛИНІ (1919–1939 рр.) 
 

Стаття присвячена дослідженню інституту місцевого самоврядування, котрий функціонував 
на Волині у міжвоєнний період. Характеризуючи форми й методи, здобутки й прорахунки діяльності 
інституту місцевого самоврядування на Волині у міжвоєнний період, автор, доводить, що головним 
його завданням було забезпечення потреб населення й піднесення його загального життєвого рівня. 
Там, де держава була не в змозі ефективно вирішувати найгостріші проблеми соціально-
економічного й суспільно-політичного розвитку краю, самоуправління успішно здійснювало свої ад-
міністративні, координуючі та регулюючі функції, охоплюючи майже всі сторони життя регіону. 

Ключові  слова :  Волинське воєводство, територіальне самоврядування, міське самовряду-
вання, магістрат, гміна. 
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затвердження проектів та надання дозволу на проведення всіх будівельних робіт; здійс-нення технічного контролю за реалізацією проектів забудови не виділених з повіту міст; нагляд за існуючими приватними будівлями, а також за всіма архітектурно-будівельними роботами, котрі виконуються міськими та сільськими гмінами повіту; надання профе-сійної допомоги міським та сільським гмінам у будівництві [1, 34]. У Луцьку, Рівному та Ковелі, тобто так званих містах, виділених з повіту, за дозволом міністерства громадських робіт обов’язки повітового архітектора міг виконувати міський архітектор. Виділені міста, згідно із законодавством, обов’язково повинні були мати також належ-ним чином організовані будівельні управлін-ня як органи наглядової влади першої інстан-ції [1, 35]. Всі функції їм передавались воєвод-ською дирекцією громадських робіт – остан-ньою інстанцією у вирішенні місцевих буді-вельних та архітектурних питань. Саме дире-кція здійснювала нагляд за діяльністю пові-тових та міських архітекторів, будівельних управлінь виділених міст та надавала фахову допомогу в будівництві гмінним самоупра-вам. Наприклад, 4 березня 1930 р. луцький повітовий староста в листі до воєводського управління повідомляв, що «напередодні вес-няного сезону санітарний стан міста Луцька є загрозливим», звернули особливу увагу на незадовільний стан бруківки та недотриман-ня плану забудови міста. З огляду на це, воє-водська дирекція громадських робіт запропо-нувала магістрату «з метою впорядкування вулиць і дворів, а також усунення недоліків у забудові Луцька» провести засідання з учас-тю представника дирекції, на якому було б опрацьовано загальний план розвитку місь-кого будівництва [5, 4]. Отже, міське будівництво у воєводстві здійснювалось згідно із спеціально розробле-ними планами. Першим кроком міських влас-тей був обмір, а потім врегулювання забудо-ви вулиць і площ. Ця робота завершилась у всіх повітових містах ще до початку великої економічної кризи. До 1929 р. технічну доку-ментацію було виготовлено у Луцьку, Рівно-му, Острозі, Кременці, Ковелі, Олиці і Здолбу-нові [9, 60]. Однак це стосувалось і містечок, і 

навіть сіл воєводства: «Необхідно виконува-ти спрощені плани вимірювання сіл, щоб за-безпечити їх належну забудову, що має особ-ливе значення з точки зору гігієни та проти-пожежної безпеки. Витрати, пов’язані з цим, можуть становити 200–300 злотих на се-ло» [2, 5]. До розробки та втілення будівельних пла-нів міські гміни приступили лише в 1929 р., керуючись при цьому розпорядженням мініст-ра громадських робіт [4, 4]. Одним із перших кроків міських властей був обмір та врегулю-вання забудови вулиць та площ. На засіданні воєводської технічної ради, яке відбулось 17 листопада 1931 р. під керівництвом дирек-тора громадських робіт інженера Ф. Ксежо-польського наголошувалось, що на території Волинського воєводства обміру найбільше пот-ребували такі міста, як Ковель (вартість обміру 130 тис. злотих), Володимир (63 тис. злотих), Кременець (41 тис. злотих), Дубно (68 тис. зло-тих) і Здолбунів (22 тис. злотих) [6, 37]. Отож, уже в перше повоєнне десятиліття у всіх містах Волині проводились роботи щодо брукування вулиць і викладення бетонних тротуарів. Наприклад, у Луцьку було оновлено 40 тис. м2 бруківки і покладено 21 тис. м2 но-вої, прокладено 13 тис. м2 тротуарних плит. В Здолбунові – 40 тис. м2 бруківки і 11 тис. м2 тротуарів, в Олиці відповідно 7,5 тис. м2 і  1,5 м2, в Острозі близько 2,5 км бруку [5, 91]. Роботи щодо брукування вулиць велись безпо-середньо аж до початку Другої світової війни. Поряд з цим проводились роботи для по-кращення загального вигляду міст. Насампе-ред закладались парки, сквери, вулиці засад-жувались деревами, а на завершальному ета-пі будувались рекреаційні зони і спортивні майданчики. Зокрема, в 30-ті роки був закла-дений парк площею 5 га у Ковелі, на терито-рії якого споруджено стадіон, парашутну ве-жу, байдарочну трасу, а також збудовано ста-діон і пляж у Костополі [9, 58]. Одним із завдань, які поставила держав-на адміністрація перед самоврядуванням, бу-ла активна робота для покращення санітар-ного стану міст та сіл воєводства (закон від 19 липня 1919 р.). У зв’язку з цим гміни зобов’я-зані були піклуватись про чистоту повітря, ґрун-ту, води, гігієну помешкань і т.п. Передусім 
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необхідно було звернути увагу на ті засоби, котрі б запобігали виникненню та поширен-ню інфекційних захворювань. Це передбача-ло насамперед забезпечення населення при-датною для вживання питною водою, тобто водогоном; а також будівництво каналізацій-ної мережі; створення низки гігієнічних за-кладів для громадського користування (лазень, туалетів і т.п.); утримання в належ-ному санітарному стані міських торгів, рин-ків, боєнь і т.п. Усі ці заходи були необхідни-ми з огляду на те, що санітарний стан населе-них пунктів воєводства залишався на досить низькому рівні. Наприклад, у січні 1928 р. мі-ністерство внутрішніх справ Речіпосполитої надіслало повідомлення волинському воєво-ді про те, що «під час своєї останньої подоро-жі пан міністр пересвідчився в тому, що в Ко-велі санітарний стан міста дуже поганий, а тому міська господарка створює враження погано спланованої» [3, 19]. У цьому ж році під час санітарної ревізії Луцька було виявле-но, що магістрат явно ігнорує розпорядження адміністрації, видані з метою покращення санітарного стану міста, в той час як «бокові вулиці в переважній своїй більшості незабру-ковані, заболочені та засмічені… Місце стоян-ки підвід не прибирається належним чином. Очищення вулиць від сміття здійснюється не у вказані у відповідному циркулярі години, що спричинює куряву під час вуличного руху. Міські будинки не ремонтуються і знаходять-ся в занедбаному стані. Подібний стан речей є недопустимим, тому що він негативно впли-ває на здоров’я населення і спричинює поши-рення інфекційних захворювань» [3, 51]. Досить поширеними були випадки спала-ху епідемій інфекційних захворювань, спри-чинених відсутністю придатної для вживан-ня питної води. Запобігти цьому повинно бу-ло будівництво коштом самоуправ мережі громадських криниць. Вартість спорудження навіть однієї криниці була досить високою і становила, наприклад, у 1938 р. 10 тис. зло-тих. Саме тому кількість приватних криниць була значно більшою, ніж громадських, побу-дованих органами повітового самоврядуван-ня. Наприклад, на території Горохівського повіту було 9400 приватних колодязів і лише 96 громадських [10, 94]. 

В кінці 20-х рр. органи міського самовря-дування розпочали будівництво каналізацій-ної мережі й водогонів у Луцьку, Рівному, Кременці, Ковелі. На це будівництво виділя-лись великі кошти. Лише у Луцьку в 1928 р. планувалось виділити 100 тис. злотих. Проте велика економічна криза загальмувала вті-лення в життя планів розбудови міст воєвод-ства. Роботи відновилися лише через декіль-ка років. Тому на ІІІ з’їзді Волинської воєвод-ської ради, котрий відбувся 27 січня 1937 р., відмічалось, що «дуже важливою галуззю гос-подарчого життя покликані займатися спеці-ально створені в 1935 р. служби обміру і пла-нування забудови міст, а також служби, від-повідальні за розробку планів спорудження мережі водопроводу та каналізації. Вони ско-нцентрували у своїх руках всю роботу, що проводилась в цьому напрямку, завдяки чому протягом кількох років усі волинські міста вже мали плани власної розбудови» [7, 5]. Однак слід зазначити, що їх так і не було пов-ністю втілено в життя і до 1939 р. запланова-ні роботи ніде не завершились  Однією з умов змін життя міст Волині була організація торгівлі за західними зразками. З цією метою міські власті розпочали боротьбу із єврейськими лотками і торговими будками, наказували зносити будівлі, які перебували в поганому технічному стані. В 30-х рр. були роз-роблені плани будівництва великих критих ринків, до яких мали перейти вуличні торгов-ці. Одночасно міські власті заохочували підп-риємців і купців, які вкладали кошти у будів-ництво крамниць та закладів служби побуту європейського рівня. Здебільшого в 30-х роках на центральних вулицях Луцька, Рівного, Ко-веля, Дубна, Володимира-Волинського появи-лось багато красивих промислових і продово-льчих магазинів, розрахованих на вимогливих і заможних покупців. Важливе місце в діяльності самоуправ-лінь займала справа електрифікації Волині. Існуюча мережа невеликих електростанцій не задовольняла зростаючих потреб регіону. За порадою експертів було розпочато будів-ництво трьох великих електростанцій вартіс-тю 10 млн. злотих. Споживання електроенер-гії зросло з 3 млн. квт/год. у 1932 р. до 6 млн квт/год. у 1938 р. [9, 91–92]. Так, наприклад, 
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лише в одному Горохові міська електростан-ція обслуговувала 475 споживачів, причому їх кількість швидко зростала: в 1936–1937 рр. – на 43, а в 1938–1939 рр. – вже на 176 спожи-вачів електроенергії. Однак, враховуючи за-гальну чисельність мешканців міста (1070 будинків у 1939 р.), кількість тих, що мали можливість користуватись електроенергією, була порівняно невеликою [10, 114]. Основна причина полягала в тому, що електроенергія, яка вироблялась місцевими малопотужними електростанціями, була дорогою, тому такі дрібні підприємства, як олійні чи пекарні не мали можливості користуватись нею. Вартими уваги є зусилля самоуправління щодо забезпечення умов роботи інституцій, необхідних з точки зору потреб міського ор-ганізму. Це будинки для протипожежної і са-нітарної служб, а також приміщення громад-ського призначення. 26 квітня 1930 р. вико-навчий відділ повітового сеймику в Костопо-лі, доповідав, що «в листопаді минулого року цілком завершено приміщення магістрату, у зв’язку з чим 15 листопада магістрат переміс-тився до нового власного помешкання» [4, 10]. Одночасно зусиллями самоуправ за цей же період часу було побудовано приміщення староства у Ковелі та магістрату в Горохові. В 1938–1939 рр. здано в експлуатацію телефон-ний комунікаційний центр і автобусну стан-цію в Луцьку [8, 91]. Одним із важливих завдань самоуправ було забезпечення протипожежної безпеки населених пунктів воєводства. З цією метою повітові союзи самоврядування активно спів-працювали з Союзом протипожежної охоро-ни. Завданням гмін на цій ділянці роботи са-моврядування була організація спеціальних служб, а також передбачення в бюджетах від-повідних сум на придбання необхідних ін-струментів та інвентарю. Обов’язком повіто-вих союзів самоврядування було фінансуван-ня та організація курсів, а також утримання інструктора союзу та виділення коштів для підтримки видавничої діяльності цієї органі-зації. Боротьба із пожежами була актуальною проблемою, тому значна кількість гмінних самоуправ добровільно здійснювали фінансо-ву підтримку служб протипожежної охорони. У 1922 р. більшістю повітових сеймиків Во-

линського воєводства було запроваджено вогневий податок, названий так з огляду на те, що кошти, отримані від сплати його насе-ленням, використовувались самоуправами на боротьбу із загрозою пожеж. Він був части-ною будинкового податку і його розмір вста-новлювався залежно від оціночної вартості будівлі [11, 78]. Отже, доробок міських самоуправ у госпо-дарській сфері життя регіону є помітним. В першу чергу це стосувалось розбудови во-линських міст, яка успішно здійснювалась органами самоврядування в міжвоєнний пе-ріод. Саме завдяки їх інвестиціям та капітало-вкладенням з кінця 1920-х рр. у містах і міс-течках воєводства пожвавились будівельні роботи. За відносно короткий період часу з ініціативи місцевого самоуправління у містах було розпочато брукування вулиць, спору-дження каналізаційної мережі, водогонів, громадських криниць, збудовано ряд нових шкільних приміщень, медичних та санітарно-гігієнічних закладів. Зусиллями самоуправ було зроблено перші кроки в напрямі належ-ної організації торгівлі в містах, забезпечен-ня їх протипожежної безпеки, покращення загального санітарного стану населених пун-ктів. Органи як міського, так і територіально-го самоврядування, незважаючи на відчут-ний брак коштів та кваліфікованих спеціаліс-тів, докладали всіх зусиль для того, щоб за-безпечити найнеобхідніші потреби місцевого населення. 
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Y A R O S L A V A  M A R T Y N Y U K  L u t s k   
ACTIVITIES OF CITY SELF-GOVERNMENT BODIES ON THE VOLYN  

(1919–1939 YEARS)  
The article is devoted to the research of the institute of local self-government, which functioned in Volyn 

in the interwar period. Describing the forms and methods, achievements and miscalculations of the work of 
the Institute of Local self-government in Volyn in the interwar period, the author, argues that his main task 
was to ensure the needs of the population and increase its overall standard of living. Where the state was 
not able to effectively address the most acute problems of the socio-economic and socio-political develop-
ment of the region, the self-government successfully implemented its administrative, coordinating and regu-
latory functions, covering almost all aspects of the region's life. 

Key words: Volyn Voivodship, territorial self-government, city self-government, magistrate, gmina.  
ЯРОСЛАВА  МАРТЫНЮК  г .  Л у ц к   
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ВОЛЫНИ  

(1919–1939 гг.)  
Статья посвящена исследованию института местного самоуправления, который функциони-

ровал на Волыни в период между первой и второй мировыми войнами. Характеризуя формы и ме-
тоды, достижения и просчеты деятельности института местного самоуправления на Волыни в 
этот период, автор доказывает, что главной его задачей было обеспечение потребностей населе-
ния и подъем его общего жизненного уровня. Там, где государство было не в состоянии эффектив-
но решать острые проблемы социально-экономического и общественно-политического развития 
края, самоуправление успешно осуществляло свои административные, координирующие и регули-
рующие функции, охватывая почти все стороны жизни региона. 

Ключевые  слова :  Волынское воеводство, территориальное самоуправление, городское са-
моуправление, магистрат, гмина. Стаття надійшла до редколегії 04.06.2018 
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Початки освоєння Північного Причорно-мор’я представниками осілих народів після тривалого панування монадного тюркомовно-го етнокомпоненту належить до кінця  XVIII століття, коли європейська коаліція під християнськими знаменами завершувала про-цес ліквідації наслідків османської експансії у західному напрямку. Правляча верхівка Росій-ської імперії відразу зіткнулася з проблемою нестачі людських ресурсів, необхідних для за-селення територій, відвойованих, починаючи з 1768 р. територій, у Туреччини. Кріпосне пра-во вкупі з порівняно невеликою кількістю на-селення (нагадаємо: у середині XVIII ст. кіль-кість підданих австрійського та російського урядів приблизно дорівнювали одне одному) виявилося непереборною трудністю. Спроби фаворита князя Г. Потьомкіна організувати заселення регіону представниками російської національності від початку завершилися нев-дало: люди або розбігалися, або за короткий час верталися до місць колишнього помеш-кання [7]. Тому до колонізації активно долучи-лися жителі ближчих до Півдня українських земель спершу Лівобережної частини, а потім – Правобережжя сучасної України. У планах російського уряду було створи-ти на нових рубежах імперії воєнно-земле-робські поселення і розвивати економіку 

краю [6, 588]. З цією метою у країнах Європи було розгорнуто широку й системно підго-товлену кампанію по залученню іноземних колоністів до освоєння Причорноморських степів. Від 1828 року на території нинішньої Одеської області переселенці із Швейцарії заснували першу виноробну колонію «Шабо». Наприкінці ХІХ століття вони розширили власну діяльність, закупивши з державного фонду кілька десятків десятин піщаників у районі Північної Таврії, заснували тут селище Основа, котре зараз є складовою міста Нова Каховка [11, 476]. Але першими іноземцями, які заклали прецедент освоєння теренів Херсонщини, по праву вважаються етнічні шведи. Їм Бериславський район завдячує ба-гатьма аспектами нинішніх досягнень як у сфері економіки, так і на ниві культури. До появи у пониззі Дніпра шведська спі-льнота декілька віків мешкала на острові Да-го (Хійумаа, нинішня Естонська Республіка) Предки колоністів, переважно рибалки, тіка-ли від сваволі шведського короля на перифе-рії тодішньої скандинавської держави. Це тривало протягом XIII–ХIV століть. І лише протягом XVII ст. мешканцям двічі загрожу-вало цілковите зникнення внаслідок частих епідемій чуми у Прибалтиці. Життя тут не було легким. 

УДК 39(477.72)  
МАКСИМ МУДРИЙ  м. Нова Каховка, Україна mudriy_istorik@ukr.net 
 

ЗМІЇВКА В ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ КОДІ  
ПІВДНЯ УКРАЇНИ  

У статті на основі довідкової та публіцистичної літератури, Інтернет-видань тощо пода-
ється стисла характеристика основних етапів інтеграції етнічних шведів до географічного ареа-
лу Херсонщини, проблеми й труднощі даного процесу, методи й шляхи розв’язання питань адапта-
ції до нових умов існування. Хід і наслідки утворення нового поселення органічно пов’язані із причи-
ною міграції колоністів від узбережжя Балтійського моря до Північного Причорномор’я. На підста-
ві діалектичного підходу системно опрацьовано економічні, політичні, соціальні й духовно-
культурні процеси, органічно пов’язані із включенням шведської спільноти до відносно ізольованого 
від інших скандинавських народів існування, котре породило феномен збереження архаїчної старо-
шведської мови, що нині посилено вивчається лінгвістами у галузі давньої германістики та порів-
няльного мовознавства. Комплексно охарактеризовано історичні події, починаючи від XIII до поча-
тку ХХІ століть у географічному просторі від узбережжя Балтійського моря (острів Хійумаа, Ес-
тонська Республіка) до Бериславського району Херсонської області. Окремо подано релігійну кар-
тину спільноти скандинавів у поєднанні із іншими конфесіями на території Зміївки. 

Ключові  слова :  шведи, Херсонщина, колонія, переселення, Зміївка. 
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Ситуація докорінно змінилася по завер-шені Північної війни. У 1721 р. за Ніштадсь-ким миром Естляндія й Ліфляндія перехо-дять у володіння новоствореної Російської імперії. Шведські феодали зберігають свою власність і з метою збільшення прибутків підвищують податки та збори з місцевого населення. Шведські селяни не знали кріпац-тва, і тому після скарги імператриці Катерині ІІ від російського уряду їм надходить пропо-зиція переселитися на постійне місце прожи-вання до відвойованих недавно від Османсь-кої імперії земель у обмін на особисту свобо-ду й 60 десятин землі та звільнення від пода-тків (від 10 років і більше). Одіссея відчайду-шних переселенців розпочалася з серпня  1781 р., а завершилася 1 травня 1782 р. Із 12-00 шведів до пункту призначення дійшло  535 осіб [4, 11–13].  На новому місці колоністи одразу зіткну-лися із цілим комплексом труднощів. Пер-шою і найголовнішою виявилась нестача продовольства. Крім того, часті хвороби сут-тєво зменшували кількість нових мешканців краю. За перший рік загинуло ще 385 чоловік. Того ж 1782 р. було засновано село Старош-ведське, нинішня Зміївка (паралельні німець-ка й шведська назви – Schlangendorf). У  1787 р. князь Потьомкін дарував населеному пункту першу культову споруду – лютерансь-ку кірху [2]. Таким чином відбулося станов-лення нової громади. Протягом ХІХ ст. шведська громада зро-била вагомий внесок у економічний розвиток краю разом із швейцарською спільнотою Ос-нови. Про це наочно свідчать статистичні да-ні енциклопедії Брокгауза і Ефрона, які згаду-ють Херсонську губернію: землі тут належать (1899): приватним власникам – 2 984 163 дес., селянським товариствам і товариствам на правах приватної власності – 187 246 дес., німцям, колишнім колоністам – 293 501 дес., болгарам – 5 150 дес., євреям – 513 дес., гре-кам – 1 445 дес.; всього земель приватного володіння – 3 470 017 дес., спірної землі – 4038 дес. Надільних земель числиться 2 307 570 дес.; з них у селян – 200 228 дес., у німців, колишніх колоністів – 185 031 дес. [8, 4]. Перша світова війна й революційні події 1917 р. суттєво змінили ситуацію не лише у 

країні, але і на Бериславщині. Мешканці села Старошведське були втягнуті у вир грома-дянської війни, хоча старалися дотримувати-ся нейтралітету. Протягом 1919 р. червоними і білими арміями у місцевих жителів була ре-квізована худоба, а 1921 р. [4, 11–13] від голо-дної смерті їх врятувала продовольча допо-мога із рідної праматері – Швеції. Під час непу й українізації місцевими ак-тивістами висувалося питання про організа-цію шведського національного району за зра-зком існуючих тоді грецьких та інших адміні-стративних утворень при округах. Проте на території нинішньої Херсонської області вла-да дозволила організувати тільки Калініндо-рфський район для адаптування євреїв до сільського життя. Така політика радянської влади стимулювала початок рееміграції шве-дів на історичну батьківщину (1929 р.). Час-тина мешканців села Старошведське після початку процесу колективізації виїхало до Скандинавії, усього 885 осіб [9, 17]. Репресії 1930-х, події війни 1941–1945 рр. та повоєнний період започаткували негатив-ну тенденцію до спроб радянської влади аси-мілювати шведську етнічну групу в рамках політики русифікації (зокрема у часи перебу-вання при владі М. Хрущова і Л. Брежнєва). Це наявно проявилося у перейменуванні на-зви села Старошведське на Зміївку. Така змі-на сталася внаслідок приєднання до Старош-ведського німецької колонії Schlangendorf (у перекладі із німецької «Зміїне село») [1]. У виданнях того часу «Історія міст і сіл України. Херсонська область» (1974) і в альбомі «Херсонщина» (1976) нічого не сказано про національні особливості Бериславського райо-ну загалом і села Зміївки зокрема. Єдина ін-формація, вміщена до ознайомлення у рамках концепції «розвинутого соціалізму» – це тра-фаретний шаблон про радянських колгосп-ників і єдиний багатонаціональний радянсь-кий народ [5, 47]. Створюючи змішані роди-ни, нове покоління виїжджало за межі села і переймало переважно російську мову. Носія-ми традицій лишались особи старшого поко-ління. І їх ставало дедалі менше. Одним із яскравих представників швед-ської спільноти ХХ ст. є Йоганнес Бускас (1916–1996 рр.) Народившись напередодні 

МАКСИМ МУДРИЙ  Зміївка в етнокультурному коді Півдня України 



Р о з д і л  5  І С Т О Р И Ч Н Е  К Р А Є З Н А В С Т В О  

138 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ІСТОРИЧНІ НАУКИ  

буремних подій, він розпочав свій життєвий шлях у селі Старошведському, ходив до наці-ональної школи, котра функціонувала від 19-14 до 1931 року. У 1929 р. емігрував до Швеції, наступні 60 років провів у Стокгольмі, до рід-ної оселі зміг приїхати 1992 р. разом із корес-пондентами шведської газети «Land» й росій-ського журналу «Навколо світу» [4, 11–13]. Да-ні його особистого архіву є безцінним джере-лом у вивченні історії шведської діаспори у Прибалтиці та на Півдні України [10, 16]. У середині – другій половині ХХ ст. конти-нгент мешканців Зміївки поповнився пред-ставниками із Західної України. Згідно з дого-вором від 15 лютого 1951 року між СРСР і ПНР про обмін територіями, жителі 29 гали-цьких сіл були насильно переселені у східні та південні регіони України. З того часу Херсонщина стала домівкою для багатьох селян, депортованих із Західної України. У Зміївці знайшли притулок переселенці із сіл Береги Долішні, Лодина, Нанова Дрогобиць-кого району Львівської області [2]. Нерозривно із життям галицьких пересе-ленців пов’язана історія Української Греко-Католицької Церкви: у Зміївці зокрема і на Херсонщині взагалі. Адже єдине, що вдалося їм привезти з собою із Галичини – свою віру, свої традиції, свою громаду, стверджують українські переселенці. Саме вони заснували тут першу парафію УГКЦ, яка й досі залиша-ється найбільшою в області [2]. Їм вдалося, попри заборони і репресії, зберегти не тільки батьківську віру, а й самобутні українські традиції. Окремо слід виділити роль села Зміївки у становленні конфесійної картини сучасної Херсонщини. Традиційно шведи дотримува-лися лютеранського віросповідання. Ця віра ріднить їх із частиною етнічних німців, котрі також створювали компактні місця прожи-вання на Півдні України. Під час національно-го відродження початку 1990-х років Зміївка стала інтеграційним центром для членів Ні-мецької Євангелічно-Лютеранської церкви в Україні. Громаду лютеран тут відновив свя-щеник із Казахстану отець Віктор Грефенш-тайн, він же разом із єпископом Ризьким Іва-ром Калнинєм стояв біля витоків відновлен-ня громади церкви Святої Катерини у Києві 

(1992 р.) [12, 30]. Крім того, почесний грома-дянин Нової Каховки, член німецького това-риства «Wiedergeburt – Ukraine» Юрій Штамм координував тут роботу громадських і релі-гійних організацій (проведення обрядів кон-фірмації тощо). Важливою подією у житті не лише Херсон-щини, але і України в цілому став офіційний візит чинного короля Швеції Карла XVI Густа-ва 02 жовтня 2008 року. Монарша особа відві-дала пам’ятні місця Зміївки (лютеранську кір-ху, цвинтар тощо), крім того, не обійшлося без спілкування із місцевими жителями. Карл XVI Густав і його дружина Сільвія – були дуже зво-рушені теплим прийомом. Його Величність зробив внесок у фінансування реставраційних робіт у місцевому храмі, подарував лікарні діа-гностичне обладнання, дорослим привіз гума-нітарну допомогу, а дітям подарунки [3]. Від 1991 року лінгвісти із Стокгольму та Упсали регулярно відвідують Бериславщину задля вивчення архаїзмів старошведської мо-ви, котра завдяки тривалій ізоляції зберегла граматичні та лексичні особливості XVIII сто-ліття [4, 11–13]. Шведська фірма «Чумак» від 1996 року провадить плідну діяльність на теренах Каховського та Скадовського райо-нів. Її томати відомі багатьом споживачам як в Україні так і поза її межами. Таким багатоаспектними й перспектив-ними є реалії сучасної Зміївки. Вірна традиці-ям вона водночас впевнено дивиться у май-бутнє, спираючись на багатий досвід мудрих предків. 
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МАКСИМ МУДРИЙ  Зміївка в етнокультурному коді Півдня України 

M A X I M  M U D R Y I  N o v a  K a k h o v k a   
ZMIIVKA IN THE ETHNOCULTURAL CODE OF THE SOUTH OF UKRAINE  

On the basis of reference and journalistic literature, Internet publications, etc. a brief description of the 
main stages of integration of ethnic Swedes to the geographical area of the Kherson region, the problems 
and difficulties of this process, methods and ways of addressing adaptation issues to new conditions of exis-
tence is given in this article. The course and consequences of the formation of a new settlement are organi-
cally connected with the cause of migration of colonists from the coast of the Baltic Sea to the Northern 
Black Sea coast. On the basis of the dialectical approach, the economic, political, social and spiritual-
cultural processes systematically connected with the inclusion of the Swedish community in the relatively 
isolated existence of other Scandinavian people, which created the phenomenon of preserving the archaic 
Old Swedish language, which is now intensively studied by linguists in the field of ancient Germanistic and 
comparative linguistics. The historical events from the 13th to the beginning of the 21st centuries in the geo-
graphical area from the coast of the Baltic Sea (Hiiumaa island, the Republic of Estonia) to Berislavsky dis-
trict of the Kherson region have been comprehensively characterized. The religious picture of the Scandina-
vian community in combination with other confessions on the territory of the Zmiivka is separately pre-
sented. 

Key words: Swedes, Kherson region, colony, resettlement, Zmiivka.  
МАКСИМ  МУДРЫЙ  г .  Н о в а я  К а х о в к а   

ЗМИЕВКА В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ КОДЕ ЮГА УКРАИНЫ  
В статье на основе справочной и публицистической литературы, Интернет-изданий и т. д. 

подается краткая характеристика основных этапов интеграции этнических шведов к географиче-
скому ареалу Херсонщины, проблемы и трудности данного процесса, методы и пути решения вопро-
сов адаптации к новым условиям существования. Ход и последствия образования нового поселения 
органично связаны с причиной миграции колонистов от побережья Балтийского моря в Северное 
Причерноморье. На основании диалектического подхода системно обработано экономические, поли-
тические, социальные и духовно-культурные процессы, органически связанные с включением швед-
ской общественности к относительно изолированному от других скандинавских народов существо-
ванию, которое породило феномен сохранения архаичной старошведского языка, который ныне уси-
ленно изучается лингвистами в области древней германистики и сравнительного языкознания. 
Комплексно охарактеризованы исторические события, начиная с XIII до начала XXI веков в геогра-
фическом пространстве от побережья Балтийского моря (остров Хийумаа, Эстонская Республика) 
до Бериславского района Херсонской области. Отдельно представлено религиозную картину сооб-
щества скандинавов в сочетании с другими конфессиями на территории Змиевки. 

Ключевые  слова: шведы, Херсонщина, колония, переселение, Змиевка. Стаття надійшла до редколегії 05.05.2018 
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Важливим джерелом при висвітленні на-ціонально-визвольної боротьби та револю-ційних процесів 1917–1921 рр. в Україні, є спогади свідків та безпосередніх учасників тих подій. Часто мемуарна література міс-тить чимало конкретно-історичної та аналі-тичної інформації, яка не представлена в ін-ших джерелах. Звичайно, що спогади не поз-бавлені певної суб’єктивності, заангажовано-сті адже вони відображають особисті погля-ди та уподобання автора. Проте саме цей су-б’єктивізм, у свою чергу, й створює додатко-ве тло для кращого бачення і розуміння на-шого історичного минулого. Важливою подією в історії буремних 1917–1921 рр. в Миколаєві стало березневе повс-тання 1918 р., спрямоване проти німецько-австрійських військ. В радянській історіогра-фії з ідеологічних причин, ця подія характе-ризувалась як знакова у «боротьбі трудящих мас за радянську владу». Зараз на цій події, увагу так вже не акцентують, проте не слід не враховувати настрої тодішнього суспільства, зокрема військових мас у ставленні до прихо-ду австро-німецьких військ за Брестською уго-дою на терени України. Адже і спогади сучас-ників і історичні факти свідчать, що населення сприйняло кайзерівську окупацію неодно-значно. З приводу правомірності вживання терміну «окупація», у статті провідного вчено-го Р. Я. Пирога, доведено, що дії австро-німецької адміністрації в Україні характеризу-ються саме як дії влади окупаційної [1]. Про ставлення селянських мас до іноземних військ яскраво засвідчує й повстанський рух, який охопив українські губернії вже навесні 1918 р.  Не сприймала прихід німецько-австрійських військ і частина особового скла-

ду армії УНР, адже перед цим три роки – во-ни, солдати колишньої російської армії вою-вали саме проти Німеччини, і цей фактор був вирішальним у настроях колишніх фронтови-ків. Так, генерал УНР В. Петрів писав у мемуа-рах, що сотник його полку на вокзалі Жито-мира публічно дорікнув голову Центральної Ради М. Грушевського за союз із Вільгельмом. Сотника заарештували, але на вимогу М. Грушевського потім звільнили [2, 348]. Факт дуже показовий, що свідчив про тодішні настрої українського війська. Не випадково, що саме колишні фронтовики стануть основ-ною силою, яка виступить зі зброєю навесні 1918 р. у Миколаєві та Херсоні проти кайзе-рівських військ. За спогадами П. Христюка, у свій час, деле-гація УНР у Бресті виступала проти введення в Україну значних німецько-австрійських сил, і наголошувала, що формувань Січових стріль-ців та двох дивізій, сформованих із українсь-ких полонених (Синьожупанників), вистачить, аби відтіснити більшовиків. А якщо й будуть залучатися німецькі війська, то вони повинні просуватися тільки вздовж північного кордо-ну України з Росією, для забезпечення терито-ріальної цілісності УНР [3, 139]. Однак у Берлі-на та Відня був свій план, що передбачав фак-тично окупацію УНР. У 1923 році в Миколаєві по «гарячих слі-дах» видано збірку матеріалів про історію революційного руху в місті. Значну її частину становили спогади. Так, березневому повс-танню 1918 р. присвячено мемуарні свідчен-ня більшовика М. Солтанова [4]; А. Ряппо, яка працювала в радянській газеті «Власть тру-да» і була дружиною голови Миколаївської ради робітничих і військових депутатів у 

УДК 908 «1918». 
ВЛАДИСЛАВ ПАРХОМЕНКО м. Миколаїв  

БЕРЕЗНЕВЕ ПОВСТАННЯ 1918 р. У МИКОЛАЄВІ 
У СПОГАДАХ СУЧАСНИКІВ 

 
У статті на підставі мемуарної літератури висвітлено повстання у березні 1918 року в Мико-

лаєві проти німецьких військ. Наголошено, що повстання мало стихійний характер і не було ви-
ключно пробільшовицьким, як про це вказувала радянська історіографія. 

Ключові  слова :  мемуари, німецька окупація, повстання, Миколаїв. 
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1917 р. Я. П. Ряппо (тоді ще меншовика) [5]; та невідомого свідка тих подій, що розповів про страти полонених повстанців німецьки-ми військами [6]. Ще раніше в 1919 р. у Німе-ччині видано спогади В. Феста – керівника прес-служби миколаївського гарнізону, що-правда він прибув до Миколаєва вже після придушення повстання, проте залишив дово-лі цікаві й скрупульозні свідчення про життя міста в умовах німецької окупації протягом 1918 р. [7]. 17 березня 1918 р. німецько-австрійські війська увійшли до Миколаєва. Незначний опір їм здійснили загони радянських військ та місцевих червоногвардійців. Причому за даними німецької сторони: вона втратила лише одного загиблого солдата [7, s. 57]. За-йнявши місто, німецька влада закрила судно-будівні заводи «Наваль» і «Руссуд», захопила усю заводську та портову інфраструктуру, внаслідок чого десятки тисяч миколаївських робітників опинилися на вулиці, без роботи. Це загострило політичну напруженість у міс-ті. Відразу почалися за доносами арешти при-хильників більшовизму. Натовпи німецьких солдатів на базарі скуповували усе продово-льство для відправки своїм голодуючим ро-динам. Наростало стихійне невдоволення ді-ями окупаційної адміністрації. Так, більшо-вик М. Солтанов згадував, що він, щоправда, озброєний револьвером спільно із натовпом обурених робітників і колишніх фронтовиків, змусили німецький конвой звільнити 6-х заа-рештованих радянських працівників, які бу-ли членами місцевої колегії з націоналізації флоту [4, 175]. 22 березня відбулося об’єднане засідання заводських робітничих комітетів «Наваля», «Руссуду», «Темводу» за участю фронтовиків, на яких лунали гасла: негайно озброюватися і виступати проти іноземних військ. Однак спі-льного плану дій вироблено не було. В цей же день зі сторони станції Водопій пролунали по-стріли радянського бронепотягу, що наблизи-вся до міста. Внаслідок цього, за свідченнями тієї ж радянської сторони, у Миколаєві в різ-них районах почалося стихійне повстання. А. Ряппо у спогадах, опублікованих у  1922 р. в журналі «Літопис революції», наво-дить інцидент, який став поштовхом до збройного протистояння. «22 марта, в пятни-

цу, на Соборной улице чисто по-обыватель-ски вылилось настроение: побили какого-то немца, и, пока ликвидировался инцидент, какой-то фронтовик выстрелил в немецкого лейтенанта. Собралась случайная толпа, и это событие стало сигналом кровавейшего столкновения. Как молния разнеслось по го-роду, что немцев уже бьют. Рабочие мелких предприятий центра города, завода братьев Донских, болтавшиеся без дела на базаре сол-даты, солдаты из штаба фронтовиков по Ка-толической ул., – все это хлынуло в клуб эсе-ров «Земля и Воля», где были винтовки дру-жины, в Главную милицию, в Московский участок. Оружие было разобрано в два счета, и немцы не успели опомниться, как на них стали наступать» [8, 113]. Частково озброєнні робітники і колишні фронтовики, серед яких були й інваліди, на вулицях зупиняли німецьких солдат і відні-мали зброю. Для кайзерівського командуван-ня це виявилося повною несподіванкою. То-му повстанці змогли швидко захопити деякі важливі пункти у місті та запаси зброї. Учас-ник повстання згадував: «На вокзалі наступа-ли на австрійців і угорців, а по Московській вулиці на Лондонський готель – штаб німець-кого командування. А на Слобідці жінки і діти, майже без зброї, з криками «ура» зайняли ра-діостанцію, узявши в полон 59 солдатів, зброю і 2 кулемети» [4, 176]. На вулиці Херсонській у німців захопили декілька міно-метів та одну гармату, однак до них не виста-чало боєзапасів. 

ВЛАДИСЛАВ ПАРХОМЕНКО Березневе повстання 1918 р. у Миколаєві у спогадах сучасників 

Фото – Вуличний бій у Миколаєві  23 березня 1918 р. (Walter Fest. Nikolajew, der letzte deutsche Posten am Schwarzen Meer. – Duisburg, 1919. s. 54) 
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А. Ряппо теж залишила цікаві, дещо емо-ційні (як жінка) свідчення про хід повстання у місті – в ті дні вона робила записи про події на вулицях Миколаєва. Маючи тісний зв'язок із комітетами партій більшовиків, меншови-ків, есерів, вона теж вказувала на несподіва-ний, стихійний виступ населення. Початок повстання їй запам’ятався тим, що вона поба-чила на вулицях озброєних фронтовиків і ро-бочих; переляканих обивателів, що поспішали до своїх домівок; здивованих і похмурих німе-цьких патрульних, які готувались до бою.  23 березня повстанці розпочали наступ із району робітничої Слобідки на німецькі каза-рми (колишнього флотського напівекіпажу) та завод «Руссуд», проте кулеметним вогнем були відбиті. Німецьке командування оговта-лось від першої несподіванки і стало плано-мірно придушувати виступ повсталих. Арти-лерія з центру міста почала обстрілювати осередки повстання – клуб більшовиків на розі Херсонської та Глазенапівської; паровий млин на вул. Херсонській, де були переважно фронтовики; склад сільгоспмашин Ельворті на вул. Глазенапівській; робочу Слобідку. Для «порядку» німці зробили постріли по примі-щенню Міської думи, снаряд влучив в кабінет міського голови, але не розірвався. Сам місь-кий голова В. П. Костенко заарештований ні-мцями за те, що не запобіг повстанню. Під варту потрапило і керівництво міської мілі-ції, оскільки не змогло захистити склади зброї від захоплення її повстанцями [5, 180]. Особливо постраждало населення Слобідки, чимало жінок та дітей загинуло від обстрілу артилерії на вул. Конопатній, 3-й Воєнній, 7-й Слобідській. «Буржуазні» квартали Миколає-ва німецькі артилеристи не «турбували». Ввечері 23-го із Одеси залізницею та ав-томобілями почали прибувати австро-угорські війська. 24 березня німці перейшли у наступ. У клубі більшовиків, за спогадами свідків, від вогню артилерії та пожежі загину-ло біля 40 осіб, на складі сільгоспмашин Ель-ворті близько 100 [4, 177]. 25 березня місто вже повністю перейшло під контроль австро-німецьких сил. На Слобідці почалися обшу-ки – за знайдену зброю чи патрони, чоловіки розстрілювалися, а будинки спалювалися. За свідченнями сучасника, в цей же день за при-

міщенням вокзального вугільного складу ро-зпочалися розстріли полонених повстанців. Стріляли розривними кулями, які спотворю-вали тіла страчених. Закопували їх у братсь-ких могилах, на яких вказували кількість роз-стріляних – «23», «14» [6, 188]. Точна кіль-кість загиблих там не відома. Загальні втрати повстанців за радянськи-ми джерелами біля 2 тисяч, із них половина – мирне населення, втрати німців та австрій-ців – 1 тисяча [4, 178]. Проте німецький мемуа-рист називає інші, мабуть більш, виважені ци-фри, до яких він за родом служби мав доступ. «Бої тривали цілими днями. Перевагала то од-на, то інша сторона. Розташований в готелі «Лондонський» німецький штаб через три дні був закритий. Німецький гарнізон в районі радіостанції атакований більшовицьким заго-ном чисельністю 800 чоловік і бився до остан-нього патрона. Проте з часом перемогли об'єд-нанні війська, які втратили 200 загиблих і 400 поранених... Тепер Миколаїв повністю знахо-дився під контролем німців» [57, s. 57]. Таким чином, мемуарні свідчення вказу-ють на те, що повстання все ж таки не було виключно пробільшовицьким, як на цьому наголошувала радянська історіографія. На-віть для самих більшовиків воно виявилося стихійним. Рушійною силою березневого ви-ступу проти окупантів стали переважно пра-цівники місцевих заводів, робітнича молодь та колишні фронтовики. Останні, в 1917 р. залишили фронт, не бажаючи більше воюва-ти, проте прихід німецьких військ у рідне міс-то викликав у них обурення та спротив. Не слід забувати, що перед цим країна три роки перебувала в стані виснажливої війни з Німе-ччиною та Австро-Угорщиною, тому і біль-шість населення ставилось до приходу їх військ у 1918 р., як до ворожих армій. 
Список  використаних  джерел  1. Пиріг Р. Я. Німецько-австрійська окупація Украї-ни 1918 р.: до питання про термінологічну визна-ченість // Український історичний журнал. – 2013. – №3. – C. 13–30. 2. Петрiв В. Військово-історичні праці. Спомини / упоряд. В. Сергійчук. – К.: Поліграфкнига, 2002. – 640 с. 3. Христюк П. О. Замітки і матеріали до історії укра-їнської революції 1917-1920 рр. – Відень : Україн-ський соціологічний інститут, 1921. – Т. 2. – 204 с. 4. Солтанов М. Четыре дня // Страницы борьбы. Сборник материалов по истории революционного 
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движения в Николаеве. – Николаев: Типография Николаевского окрисполкома, 1923. – С. 175–178. 5. Ряппо А. У большевистского штаба // Страницы борьбы. Сборник материалов по истории рево-люционного движения в Николаеве. – Николаев: Типография Николаевского окрисполкома,  1923. – С. 178–187. 6. На вокзале. (Воспоминания очевидца) // Страни-цы борьбы. Сборник материалов по истории ре-

волюционного движения в Николаеве. – Никола-ев: Типография Николаевского окрисполкома, 1923. – С. 187–189. 7. Walter Fest. Nikolajew, der letzte deutsche Posten am Schwarzen Meer. –Duisburg, 1919. – 220 s. 8. Ряппо А. Восстание николаевского пролетариата против немцев // Летопись революции. 1922. – № 1. – С. 107–123.  

ВЛАДИСЛАВ ПАРХОМЕНКО Березневе повстання 1918 р. у Миколаєві у спогадах сучасників 

V L A D Y S L A V  P A R K H O M E N K O  M y k o l a i v   
MARCH REVOLT IN 1918 IN MYKOLAIV  

IN REMEMBRANCES OF CONTEMPORARIES  
In the article on the basis of memoir literature a revolt is lighted up in March, 1918 in Mykolaiv against 

the German troops. It is marked that a revolt had elemental character and was not exceptionally probolshe-
vist, as soviet historiography specified on it. 

Keywords:  memoirs, German occupation, revolt, Mykolaiv. 
 
ВЛАДИСЛАВ  ПАРХОМЕНКО  г .  Н и к о л а е в   

МАРТОВСКОЕ ВОССТАНИЕ В 1918 г. В НИКОЛАЕВЕ  
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ  

В статье на основании мемуарной литературы освещено восстание в марте 1918 года в Нико-
лаеве против немецких войск. Отмечается, что восстание имело стихийный характер и не было 
исключительно пробольшевистским, как на это указывала советская историография. 

Ключевые  слова :  мемуары, немецкая оккупация, восстание, Николаев. Стаття надійшла до редколегії 20.05.2018 
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До 100-річчя Національної академії агра-рних наук України світ побачила монографія кандидата історичних наук, старшого науко-вого співробітника Т. Р. Грищенко «Сільсько-господарський науковий комітет України (1918–1927)» (Київ, 2017, 360 с.). Вона є логі-чним продовженням серії авторських істори-чних розвідок останніх років, присвячених історії та здобуткам провідного науково-методичного та координаційного центру аг-рарної науки – Сільськогосподарського нау-кового комітету України. За їх результатами було встановлено, що саме від нього веде свій відлік Національна академія аграрних наук України.  Монографія дає можливість осягнути під принципово новим кутом зору історію стано-влення і розвитку галузевої наукової думки. Здійснено порівняльний аналіз різних конце-пцій організації ведення аграрної науки і дос-лідної справи, завдяки чому сформульовано узагальнення, конкретні висновки, актуальні для сучасного дискурсу в пошуках оптималь-ної науково-організаційної моделі за новим євроінтеграційним спрямуванням. Авторка використала цінний фактологіч-ний матеріал і суттєво заповнила прогалину в історіографії даної проблеми. Джерелознав-чу основу дослідження складають документи Центрального державного архіву вищих ор-ганів влади і управління України, Централь-ного державного архіву громадських об’єд-нань України, Державного архіву м. Києва, Державного архіву Київської області, Держав-ного архіву Черкаської області, Галузевого державного архіву Служби безпеки України, архівних фондів Інститутів архівознавства і 

рукописів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Наукового архіву Ін-ституту археології НАН України, Архіву Наці-онального Києво-Печерського історико-культурного заповідника та ін. Наголошую, що значна частина з них введена до науково-го обігу вперше. Значна увага надавалася ви-вченню директивних матеріалів у галузі сіль-ськогосподарської науки за визначений пері-од, а також науковим працям відомих учених та великому масиву періодичних видань. Дослідниця узагальнила основні тенден-ції становлення і розвитку сільськогосподар-ської науки у контексті соціально-еконо-мічних, суспільно-політичних, загальнонау-кових і теоретико-методологічних чинників. Розкрила роль і місце Сільськогосподарсько-го наукового комітету в системі координу-вання аграрною наукою та дослідною спра-вою. Визначила його основні наукові здобут-ки в різних галузях: ґрунтознавство, ботані-ка, метеорологія, аграрна економіка, лісівни-цтво, охорона природи, садівництво і город-ництво, бібліографія та бібліотекознавство та ін. У монографії також позиціонується вне-сок у становлення Комітету його очільників відомих творців-організаторів галузевого дослідництва: В. І. Вернадського, Б. Г. Іва-ницького, П. А. Тутковського, С. Л. Франк-фурта, С. Ф. Веселовського, В. І. Ковалевсь-кого, І. М. Щоголева, П. Ф. Тушкана, М. М. Вольфа, О. Н. Соколовського. Цікавими є роздуми щодо організації сис-теми вищої галузевої освіти на українських землях, до становлення якої безпосередній стосунок мав Сільськогосподарський науко-вий комітет України як головний науково-
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методичний осередок аграрної науки. Визна-чною була його популяризаторська і видав-нича складові, музейна й виставкова практи-ки тощо. Цілком обґрунтованим є твердження про те, що Сільськогосподарський науковий комі-тет України був своєрідним феноменом і від-повідав суті сучасної академічної науково-координуючої установи, а за спектром науко-вих досліджень, які охоплювали практично всі галузі сільськогосподарської науки, навіть випереджав потужні наукові інституції, що функціонували після нього.  На сучасному етапі, що позначився розбу-довою національної системи галузевої науки 

й освіти, пошуком шляхів їхньої інтеграції, окресленням перспектив організації галузе-вої академічної науки, вивченням досвіду профільних науково-дослідних установ і ви-щих навчальних закладів, наукових шкіл та центрів як основних продуцентів і репрезен-тантів галузевого наукового знання, рецензо-вана монографія є особливо своєчасним цілі-сним, ґрунтовним науковим дослідженням. Книга написана виразною науковою мовою. Чудове поліграфічне виконання приваблює читача. Рецензована праця дає підстави для роздумів та дискусій, що тільки підкреслює беззаперечну цінність цього творчого дослід-ження. 
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У рамках науково-дослідної роботи ка-федри історії Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського 
(державний реєстраційний номер теми 
«Історія Півдня України в модерний та новіт-
ній час у контексті загальноісторичного роз-
витку» 0118U003979) 26 квітня на базі уні-верситету пройшла VІІ міжнародна щорічна науково-практична конференція «Історичні мідраші Північного Причорномор’я», присвя-чена проблемам історії та сучасності єврейсь-кого народу. Організаторами виступили: Управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації, Миколаївське товариство єврейської культу-ри, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія». Сьогодні в Україні надзвичайно популяр-ними є дослідження, що лежать в площині студій національної пам’яті, новітніх тенден-цій та змін в історичній політиці держави у загальноєвропейському та світовому кон-тексті. Організатори конференції запропону-вали учасникам конференції описати та пред-ставити власне розуміння головних тенден-цій та явищ, пов’язаних з використанням ми-нулого в інтересах, чи проти таких для різних етнічних груп населення українських земель починаючи з доби середньовіччя, завершую-чи теперішнім часом. Основною темою цього-річного заходу стали українсько-єврейські відносини, в історичній ретроспективі та проблеми сьогодення. Також, було продовже-но кілька традиційних тем з актуальних про-блем історичної юдаїки, котрі були представ-лені презентацією нових доповідей в галузі 

дослідження історії та сучасністю єврейських громад в України, у супроводі наукових ко-ментарів.  В конференції прийняли участь понад 100 учасників, котрі представили п’ять країн світу, серед яких: Україна, Канада, Держава Ізраїль, Литва та ін. Відкривали конференцію та проголошували вітання учасникам: Васи-лькова Наталя Іванівна (проректор із науко-во-педагогічної роботи МНУ імені В. О. Сухо-млинського), Шитюк Микола Миколайович (директор Навчально-наукового інституту історії, політології та права МНУ імені В. О. Сухомлинського), Гольденберг Михайло Давидович (голова ГО «Миколаївська облас-на єврейська громада»), Каймаразова Лоліта Султан-Мурадівна (голова правління ради національних товариств Миколаївської обла-сті), Чеботарьов Віктор Олександрович (від-діл національностей Миколаївської обласної державної адміністрації), Левченко Лариса Леонідівна (директор Державного архіву Ми-колаївської області). Засідання конференції відбувалось у пле-нарному та секційних режимах. Секційна ро-бота включила в себе широкий тематичний спектр актуальних проблем історичної юдаї-ки: секція І «Єврейське населення України в роки Другої світової війни» (голова – доктор історичних наук, професор Шитюк М. М., сек-ретар – кандидат історичних наук, доцент Ревенко В. В.), секція ІІ «Історія розвитку єврейських громад південної України» (голова – доктор історичних наук, професор Ніколаєв І. Є., секретар – кандидат історичних наук, доцент Буглай Н. М.), секція ІІІ «Єврей-ська община в етнополітичному, культурно-му й економічному просторі України та  
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І Н Ф О Р М А Ц І Я  світу» (голова – доктор історичних наук, про-фесор Зеркаль М. М., секретар – кандидат іс-торичних наук Маринченко Г. М.), секція ІV «Методологія, історіографія та джерелознав-ство» (голова – доктор історичних наук, про-фесор Пархоменко В. А., секретар – кандидат історичних наук, доцент Ласінська М. Ю.). В рамках конференції були проведені круглі столи, за участю науковців, викладачів і сту-дентів ІІ–VІІ курсів Навчально-наукового ін-ституту історії, політології та права: «Україно-єврейські відносини: культурний аспект» та «Синагоги в Україні: проблеми збереження і стан дослідженості». Всі заслухані доповіді супроводжувалися жвавими дискусіями. Те-матика й рівень розробки проблем впевнено засвідчили, що дослідження з історії єврейсь-кого населення України набувають все біль-шої актуальності та поширення. Під час проведення конференції, її учас-ники могли ознайомитись з представленою співробітниками Наукової бібліотеки МНУ імені В. О. Сухомлинського виставкою науко-вої літератури «Єврейське населення України та світу на сторінках наукових видань» з фон-дів бібліотеки. За результатами роботи конференції бу-ло опубліковано збірку матеріалів у двох то-мах з однойменною назвою «Історичні мідра-ші Північного Причорномор’я» під редакцією, доктора історичних наук, професора, академі-ка УАІН, заслуженого діяча науки і техніки України, директора Навчально-наукового ін-ституту історії, політології та права Мико-лаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, члена оргкомітету кон-ференції Шитюка Миколи Миколайовича. До збірки увійшли 50 статей за напрямками: єв-реї України в роки Другої світової війни; ви-датні євреї Миколаївщини: біографічні нари-си; гуманітарний аспект (педагогіка, соціоло-гія, філософія, політологія, культурологія, право); участь єврейського населення Украї-ни в революційних подіях 1917–1921 рр.; єв-реї на фронтах Першої світової війни; історія розвитку єврейських громад Півдня України; єврейська община в сучасному етнополітич-ному просторі України та світу: взаємини, проблеми та перспективи розвитку; історія міграційних рухів єврейського населення 

України; джерела та історіографія з проблем історії єврейського населення регіону Північ-ного Причорномор’я; єврейське населення Радянської України. Резолюцією конференції запропоновано: включити до переліку напрямків роботи VІІІ Міжнародної науково-практичної конфе-ренції «Історичні мідраші Північного Причор-номор’я», проблеми археологічного та етног-рафічного вивчення пам’яток історії єврейсь-кого населення регіону Північного Причор-номор’я; всіляко сприяти залученню до нау-кового обігу архівних матеріалів (особових фондів, листування тощо), стосовних єврей-ського населення південної України; здійс-нювати підготовку та видання біографічних, бібліографічних довідкових та інших типів видань; розширити коло наукових напрям-ків, за якими буде здійснюватись робота VІІІ Міжнародної науково-практичної конфе-ренції; сприяти збереженню пам’яті про тися-чі загиблих в роки Шоа євреїв, що стали жер-твами нацистського режиму, в тому числі встановленням пам’ятників та пам’ятних знаків на місцях масових поховань та терито-рії колишніх концентраційних таборів. При реалізації даної мети, враховувати вимоги Законодавства України про встановлення пам’ятних знаків; провести (орієнтовно, на-весні 2019 р.) VІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Історичні мідраші Північного Причорномор'я». Проводячи щорічні наукові заходи, органі-затори прагнуть заповнити наявну лакуну в галузі знань з історичної юдаїки в Україні. Про-ведені конференції сприяють формуванню у науковому середовищі України та світу загаль-нонаціонального інтересу до широкого спект-ру проблем єврейських студій. Учасники та ор-ганізатори конференції вирішують ряд важли-вих наукових завдань: активізація досліджень з історичної юдаїки в Україні; формування в ака-демічному середовищі: неупередженого, віль-ного від ідеологічних і кон’юнктурних  нашарувань погляду на минуле та сучасність єврейського населення України та світу, не-гативного ставлення до ксенофобії; утвер-дження гуманістичних цінностей; деконстру-кція конфліктних наративів про єврейське населення в Україні та світі; формування  
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неупередженої оцінки життя та діяльності єврейського етносу в межах України та зару-біжнх країн; апробація наукових здобутків та виокремлення актуальних проблем і напрям-ків дослідження історичної юдаїки; коорди-нація наукової праці вітчизняних дослідників 
з даної проблематики; поглиблення інтересу наукової спільноти і громадськості до окрес-леної і суміжної проблематики, а також спри-яння подальшій її розробці; обговорення на-ціональної політики стосовно сприяння роз-витку історичної юдаїки в Україні. 

М. Ю. ЛАСІНСЬКА 
кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії 
Миколаївського національного університеу імені В. О. Сухомлинського 
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